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HAL DEĞİŞİMİ - DONMA 

GÖSTERİ 

1. Videoda, yuvarlak bir metal top su ile doldurulup, kuru buz ile karıştırılmış çok soğuk bir 

sıvı içine yerleştirildiğini izlediniz. Top içindeki su donduğunda ne oldu? 

Metal top patladı.  

Bunun nedeni nedir? 

Su donduğunda su moleküllerinin diziliminden dolayı hacmi arttı, bu nedenle metal top patladı. 

2. Kış aylarında yollardaki küçük çatlaklar neden daha da büyümektedir? 

İpucu: Metal topa ne olduğunu düşünün. 

Su yoldaki küçük çatlaklara dolar ve donduğunda genişler ve asfaltı kırar. Bu olay yüzey altında 

gerçekleştiğinde çukurlar oluşur. 

3. Teneke dışına baktığınızda ve dokunduğunuzda ne görüyorsunuz? 

Tenekenin çok soğuk olan kısmında ince buz tabakası, çok soğuk olmayan kısmında küçük su 

damlalarının oluştuğu görülür.  

4. Havadaki su buharı tenekedeki soğuk yüzey ile temas ettiğinde ne olduğunu açıklayın. 

Moleküllerin birbirlerini nasıl çektiğinden ve hızlarının nasıl değiştiğinden de söz edin. 

Havadaki su buharı molekülleri soğuk tenekeye enerji aktarır ve soğur. Bu, su moleküllerinin 

yavaşlamasına ve sıvı olarak yoğunlaşmasını sağlar, sıvı su yeterli enerji kaybettiğinde ise donar ve 

buz olur. 

5. Tenekenin dışında buz ve su birlikte oluşabilir. Bunun nasıl mümkün olduğunu açıklayın.  

Teneke kutunun çok soğuk olmayan kısmında küçük su damlaları görünür. Bunun nedeni, su buharı 

tenekenin soğuk kısmına temas ettiğinde yoğunlaşarak sıvı su şeklini alır. Tenekenin çok soğuk 

kısmında ise buz görünür. Bunun nedeni su buharı tenekenin çok soğuk kısma temas ettiğinde 

donarak buz şeklini alır. 

6. Su ve buzun moleküler animasyon modelini izlediniz.  Buz ve sudaki moleküler hareketin nasıl 

olduğunu karşılaştırarak tabloya aktarın. Tablodaki “su” ve “buz” kutucuklarına seçtiğiniz cümle 

veya kelimeleri yazın.  

Su ve Buzdaki Molekülleri Karşılaştırma 

 Su Buz 

Moleküllerin Hızları 

Daha Hızlı 

Daha Yavaş 

 

Daha Hızlı 

 

Daha Yavaş 

Hareket Miktarı 

Sabit bir pozisyonda 

 

Birbirine çarpar 

 

Sabit Bir Pozisyonda 
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7. Aşağıdaki resimlerin altına, suyun buz oluşundaki moleküllerin hareketinin ve pozisyonunun 

nasıl olduğunu açıklayın. 

Sıvı su içindeki moleküller buzdaki moleküllerden birbirlerine daha yakındır. Suyun bu 

özelliği başka maddelere göre olağandışıdır. Su molekülleri birbirleri üzerinde kayabilirler. 

Su moleküllerinin hidrojeniyle, başka molekülün oksijeni yan yana gelir. Ancak su 

molekülleri hareketli olduğu için bu yanaşma kısa sürer.  

Buz moleküllerinin sıvı suya göre hacminin büyük olması, buzun su yüzeyinde yüzmesini 

sağlar. Buz molekülleri sabit bir konuma sahip olmasına rağmen yine titreşirler. Suyun buz 

hali, hidrojen bağları arasındaki geometriden dolayı, sıvı su kadar yoğun değildir. 

8. Bir maddenin donduğu sıcaklığa donma noktası denir. Farklı sıvıların farklı donma noktası 

vardır. İşte birkaç örnek Sizce neden sıvılar farklı donma noktasına sahiptir? 

Her bir sıvı farklı moleküllerden oluşur. Farklı sıvı molekülleri birbirlerini farklı seviyelerde 

çeker. Farklı seviyelerde çekim olduğu için moleküller farklı seviyelerde yavaşlar ve sabit 

pozisyonda ve düzenli şekil oluştururlar. 

9. Azot oda sıcaklığında gazdır.  Sıvı azotun kaynama noktası -196°C, donma noktası -210 

°C’dir. Sizce azot molekülleri arasındaki çekim kuvvetli midir yoksa zayıf mıdır? 

Su 0 °C 

Mısır Yağı Yaklaşık -20 °C 

İzopropil Alkol -88.5 °C 

 

Neden? 

Çevremizdeki havada farklı türde birçok gaz vardır. Havadaki gaz molekülleri arasındaki 

çekim (su buharı hariç) çok zayıftır. Bu molekülleri yoğunlaştırıp dondurmak için çok düşük 

sıcaklıklar gerekir. Havadaki azot gazı yaklaşık 78% oranındadır. Eğer yeterince 

soğutulursa, moleküller arası çekim çok az olduğu için yoğunlaşarak sıvı olur. Sıvı azotun 

kaynama noktası -196°C, donma noktası -210 °C’dir 

10. Donma sıvıların katı olarak hal değiştirmesidir. Bazen “kırağı” denilen donlar oluşur. 

Kırağı nasıl oluşur? 

Gazlar bazen sıvı faza geçmeden doğrudan katı fazına geçer. Bu olaya “don” veya  “kırağı” 

denir. 

Birbirine çarpma 

Moleküllerin düzenlenmesi 

Sıralı Dizilmiş (Düzenli) 

Rastgele dizilmiş (Düzensiz) 

Rastgele Dizilmiş 

(Düzensiz) 

Sıralı Dizilmiş  

(Düzenli) 

Moleküller arası boşluk 

Birbirine çok yakın 

Birbirinden ayrı 

 

Birbirinden Ayrı 

 

Birbirine Çok Yakın 


