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HAL DEĞİŞİMİ - YOĞUNLAŞMA 

1. Sizce neden havaya maruz kalan bardağın dış yüzeyinde daha fazla su birikmiştir? 

Hava, su buharı (gaz) içerdiği için havaya maruz kalan bardak yüzeyinde daha fazla su 

birikmiştir. Su buharı soğuk bardağa dokunduğu zaman yoğunlaşarak sıvı hale geçer. Torba 

içinde fazla su buharı bulunmadığı için yoğunlaşan su az olmuştur.  

2. Yoğunlaşmaya iki örnek veriniz. 

Buzdolabında çıkardığımız su bidonun etrafında su birikmesi,  serin bir gece boyunca araç 

camlarında oluşan nem yoğunlaşmaya örnektir.  

3. İkinci dakikadan sonra üst bardakta ne oluştuğunu gözlemlediniz? 

Üst bardakta su damlacıkları toplandı 

4. Sizce üst bardağın içinde su damları nasıl oluştu? Buharlaşma hakkında bildiklerinizi 

kullanarak cevaplayın. 

Su buharı sıcak sudan ayrıldı ve üst bardağa temas ederek oradaki boş alanda toplanmaya 

başladı. Su buharından bardağa enerji aktarıldığı için, su buharı enerji kaybederek soğudu. 

Su buharı yeterli soğukluğa geldiğinde moleküller arası çekim arttı ve su molekülleri bir araya 

geldi. Böylece su buharı hal değiştirerek küçük sıvı su damlalarına dönüştü. 

5. Su buharı soğutulursa yoğunlaşma hızı yükselir mi? Cevabınızı yaptığınız etkinlik deneyle 

nasıl kanıtlayabilirsiniz? 

Su buharı soğutulursa buharlaşma hızı artar. Deneyde, buz bulunan bardakta daha büyük su 

damlalarının oluşması, yoğunlaşmanın daha büyük miktarlarda oluştuğunu gösterir. Çünkü 

her iki bardakta da aynı oranda su birikmektedir. Daha fazla su damlasının birikmesi 

yoğunlaşmanın daha hızlı gerçekleştiğini gösterir.    

6. Gaz formundaki su moleküllerinin üst bardakta sıvı su olarak yoğunlaşması animasyonda 

gösterilmiştir. Gaz olarak ayrılan sıvı molekülleri neden sıvı olarak bir araya geldiler? 

Su buharı molekülleri soğutulmuş bardakla etkileşime girdiler ve bardağa biraz enerji 

aktardılar. Enerji kaybeden moleküller yavaşlayarak ve birbirlerine yaklaşarak sıvı formunu 

(suyu) oluşturdular. 

7. Sizce neden buz olan bardakta buzsuz bardaktakinden daha fazla su toplanmıştır? 

Su buharı buz tarafında soğutulduğunda, su molekülleri buzsuz bardaktakine göre daha 

fazla yavaşlamıştır. Bu onların birbirlerini çekerek bir araya gelmesini ve böylece sıvı suyun 

oluşmasını sağlamıştır.  

BÖLÜM 2 
DERS 3 ETKİNLİK SAYFASI CEVAP KÂĞIDI 



 

 114 | Orta Öğretim (Lise) Kimyası                          ©2014 Yücel ALTUNDAL 

 

8. Kışın soğuk pencereye nefes verdiğinizde, pencere üzerinde küçük minik nem damlacıkları 

veya “sis” oluşur. Su buharı molekülleriyle soğuk pencere arasındaki etkileşim nasıldır?  

İpucu: Nefes verdiğimizde, nefesinde su buharı vardır. 

Nefesimizdeki su buharı, soğuk pencereye enerji aktararak yavaşlar. Yavaş hareket eden su 

buharı arasındaki çekim, onları bir araya getirir ve küçük sıvı su damlaları şeklini alırlar. 

9. Kışın nefes verdiğimizde, küçük su damlacıklarından oluşan bir “duman” sis görüyoruz. Su 

buharı molekülleriyle soğuk hava arasındaki etkileşim nasıldır? 

Nefesinizdeki su buharı dışarıdaki havadan daha sıcaktır. Su buharı molekülleri soğuk 

havaya enerji aktarır. Bu su buharı moleküllerini yavaşlatır. Yavaş hareket eden su buharı 

arasındaki çekim, onları bir araya getirir ve küçük sıvı su damlaları şeklini alırlar.  

10. Yoğunlaşma ve buharlaşma hakkındaki bilgilerinizi kullanarak, yağmurun nasıl oluştuğunu 

açıklayın. 

Güneşten gelen enerji karadaki ve okyanustaki suyun buharlaşmasını hızlandırır. Su buharı 

havaya doğru yükseldikçe, havanın etkisiyle soğur ve yoğunlaşarak bulutları oluşturur. 

Bulutlardaki küçük su damlaları havada bir araya toplanır. Su damlaları yeterli ağırlığa 

geldiği zaman, yeryüzüne yağmur (dolu veya kar) olarak iner. Yağmur toprağa ve su yüzeyine 

düşer. 

11. Neden ıslak yüzeyleri hareketli hava (rüzgâr) daha çabuk kurutuyor? 

İpucu: Cevabınızda yoğunlaşma ve buharlaşmadan bahsetmelisiniz. 

Islak yüzeylerden (eşyalardan) su buharlaştığında, su buharının bir kısmı eşyalar üzerinde 

geri yoğunlaşır ve eşyalar çabuk kurumaz. Eğer eşyaları salladığımızda (rüzgâr gibi) eşyalar 

üzerindeki yoğunlaşma az olacaktır ve eşyalar çabuk kuruyacaktır. 

 


