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HAL DEĞİŞİMİ - ERİME 

GÖSTERİ 

1. Buzun eridiğini izlediniz. Sizce buzu eriten enerji nereden gelmektedir? 

Enerji havadan ve üzerine yerleştirildiği yüzeylerden gelmektedir. Oda sıcaklığı buzun 

sıcaklığından daha fazladır. Bu nedenle enerji havadan ve yüzeylerden buza aktarılır 

2. Sizce ısıtıldığında buzdaki moleküllerin hızına ne oldu? 

Moleküller daha hızlı hareket etmeye başladı 

3. Deneyinizde buz hızlı eridi mi?    

Nasıl anladınız? 

Öğrenciler, buza sıcak nefes üflediğimizde, elimizde ısıttığımızda, sıcak su veya oda sıcaklığında 

tuttuğumuzda gibi öneriler verebilirler. 

4. Aşağıdaki resimlerin altına buzun erimesiyle su moleküllerinin hareketinin ve düzenlenmesinin 

nasıl olduğunu açıklayın. 

Enerji buzdaki su moleküllerine aktarıldığında moleküllerdeki hareket artar. Moleküllerin 

hareketi yeterince arttığında, birbirleri üzerindeki çekim kuvveti azalır. Sabit pozisyon bozulur. 

5. Katı, sıvı ve gaz arasında değişim olduğunda (su hariç), maddelerdeki atomların veya 

moleküllerin dizilimlerini ve hareketlerini gösteren diyagramı açıklayın. 

Katı tanecikler birbirlerine yakın dizilmişlerdir, sadece titreşim hareketi yaparlar. Enerji 

verildiğinde hızları artar ve hareket etmeye başlarlar ve sıvı faza geçerler, sıvı fazdaki maddelere 

enerji verildiğinde hızları artar ve daha fazla hareket etmeye başlarlar. 

6. Aşağıdaki diyagram su moleküllerinin katı, sıvı ve gaz oluşumundaki boşluk doldurma 

modelinde dizilimini göstermektedir.  

a) Öteki maddelerdeki hal değişimlerine göre suyun hal değişiminin benzer yönleri nelerdir? 

Su ve öteki maddelere enerji verildiğinde molekülerin hareketi artar, enerji alındığında ise 

molekülerin hareketi azalır.   

b) Öteki maddelerdeki hal değişimlerine göre suyun hal değişiminin farklı yönleri nelerdir? 

Su molekülleri öteki maddelerden farklı yönü ise, katı molekülleri arasındaki düzenlenmedir. 

Buzdaki moleküller sıvı su moleküllerinden geometrik dizilimden dolayı daha fazla 

ayrılmıştır. Buda suyu sıra dışı yapar. Çünkü öteki maddelerin katı molekülleri sıvılara göre 

birbirlerine daha yakındır. 
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7. Kuru buz ve normal buz aynı şekilde mi erir?  

Hayır. Normal buz sıvı oldu, havlu kâğıtta iz bıraktı. Kuru buzun sıvı hali görünmedi. 

Nasıl anlarsınız? 

Kuru buza enerji aktarıldığında, katı karbon dioksit sıvı karbon dioksit olmak için erimez. 

Bunun yerine katıdan doğrudan gaz fazına geçer. Bu olaya Süblimleşme denir. Süblimleşme, katı 

moleküllerinin hızlı hareket etmesiyle çekim kuvvetini yenerek, direk gaz fazına geçmesiyle 

oluşur.    

8. Kuru buzun suda daha çabuk süblimleştiğini gördünüz.  Neden süblimleşme sıcak suda daha 

hızlıdır? 

Sıcak sudan kuru buza aktarılan enerji daha fazladır. Bu nedenle süblimleşme daha hızlıdır. 

 


