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A) Aşağıdaki boşluk doldurma sorularını kelime kutusundan seçtiğiniz kelimelerle doldurunuz. 

 

1) 1 g maddenin sıcaklığını 1 C arttırmak için verilmesi gereken ısıya öz ısı denir. 

2) Bir maddeyi oluşturan moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin ölçüsüne sıcaklık denir. 

3) Isı kalorimetre ile sıcaklık termometre ile ölçülür. 

4) Termometrelerde su yerine cıva kullanılır. Çünkü cıvanın öz ısısı suyun öz ısısından küçüktür ve sıcaklık 

değişimlerinde daha hassastır. 

5) Isı c harfiyle gösterilir ve birimi Joule veya Kalori olabilir.  

6) Isı bir enerji ; sıcaklık ise bir gösterge dir 

7) Öz ısının birimi  cal/g °C, dir. 

8) Öz ısısı küçük olan maddelerin sıcaklığı hızlı artar. 

9) Yazın denize gittiğinizde sahildeki kumun sudan daha sıcak olmasının sebebi kumun öz ısısının suyun öz 

ısısından küçük olmasıdır. 

10) Demir banklar tahta banklardan daha çabuk ısınır ve soğur. Bunun nedeni tahta bankın öz ısısının demir 

banklardan büyük olmasıdır. 

B) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanın başına D yanlış olanın başına Y harfi koyunuz. 

1) ( D  ) Özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılan demir, su ve civanın hepsine verilen ısı eşittir. 

2) ( Y  ) 20 C’deki 200 g su ve 20 C’deki 100 g su özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılırsa 20 C’deki 200 g su daha fazla 

ısınır. 

3) ( D  ) 10 C’deki 100 g zeytinyağı ve 10 C’deki 500 g zeytinyağının sıcaklıkları 50 C’ye çıkartılmak istenirse 10 

C’deki 500 g zeytinyağa daha fazla ısı verilmelidir. 

4) ( Y  ) Eşit kütleli ve ilk sıcaklıkları eşit olan A, B ve C maddeleri özdeş ısıtıcılarda 5 dakika ısıtıldıktan sonra 

C’nin sıcaklığı en fazla artıyor ise A ve B’nin öz ısısı C’nin öz ısısından küçüktür. 

5) ( Y  ) 10 C’deki 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 1 cal ısı veriliyorsa 10 C’deki 100 g suyun sıcaklığını 1 C 

arttırmak için 100 cal ısı verilmelidir. 

6) ( Y  ) Katı maddelerin molekül veya atomları arasındaki bağlar gaz ve sıvılara göre daha zayıftır. 

7) ( Y  ) Sıcaklık ve ısı aynı kavramlardır. 

8) ( D  ) 30 C’deki 1 g X maddesinin sıcaklığını 1 C arttırmak için verilmesi gereken ısı 100 J ise 30 C’deki 10 g X 

maddesinin sıcaklığını 10 C arttırmak için verilmesi gereken ısı 10000 J’dür. 

9) ( D  ) Bağımsız değişken deney yaparken bizim isteğimizle değiştirdiğimiz değişkendir. 

10) ( Y  ) Bağımlı değişken kontrol edilen değişkene bağlı olarak değişen değişkendir. 

C) Aşağıda ilk sıcaklıkları 10 C ve 10’ar gram olan X, Y ve Z cisimleri 50 C ve 100’er gramlık suların içine atılıyor 

ve 5 dakika bekletiliyor. 5 dakika sonunda sıcaklıkları ölçülen X cisminin 40 C,Y cisminin 35 C ve Z cisminin 

ise 20 C olduğu gözlemleniyor. 

 
 

 

 

 

 

Aşağıdaki soruları yukarıda verilen bilgilere 

göre cevaplayınız. 

a) 1 gramını 1 C arttırmak için X,Y ve Z’den 

hangisine daha fazla ısı verilmeli? 

 

b) 1 gramını 1 C arttırmak için X, Y ve 

Z’den hangisine daha az ısı verilmeli? 

 

c) X,Y ve Z cisimlerinin öz ısılarını 

karşılaştırınız? 

 

 

fazla, hızlı, enerji, c, gösterge, Joule, Kalori, kalorimetre, öz ısı, sıcaklık, küçüktür, küçük, cal/g °C, büyük 

Z 

X 

Z > Y > X 
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D) Aşağıda verilen 3 deneyde yapılan işlem ve sonucu verilmiştir. Aşağıdaki soruları bu deneylere göre 

cevaplayınız.  

 
E) Yukarıda yapılan 3 deneye göre verilen ifadelerden doğru olan kelime veya kelime gruplarını yuvarlak 

içerisine alınız. 

1) 1. deneyde B kabının sıcaklığının daha az artmasının sebebi kütlesinin/öz ısısının daha az/fazla olmasıdır. 

2) 1. Deneye bakarak sıcaklık değişiminin cismin kütlesine/öz ısısına bağlı olduğunu gözlemleyebiliriz. 

3) 2. Deneyde alkolün sıcaklığı daha fazla artıyorsa suyun öz ısısı alkolün öz ısısından büyüktür/küçüktür. 

4) Sıcaklık artışının öz ısıya bağlı olduğunu gözlemlemek için 1. Deney/2. Deney/3. Deney seçilmeli. 

5)  3. Deneyde F kabına zeytinyağı yerine 50 C’de 100 g su konulursa sıcaklık artışının kütleye/öz ısıya bağlı 

olduğu araştırılabilir. 

6) 1. Ve 2. Deneydeki bağımlı değişken öz ısıdır/sıcaklık değişimidir. 

F) Aşağıda eşit kütleli ve ilk sıcaklıkları eşit X, Y ve Z sıvıları özdeş kaplara konulup 10’ar dakika boyunca özdeş 

ısıtıcılarla ısıtılmak isteniyor fakat deneyin 6. dakikasında Y sıvısının kaynama başladığını gören İrem ısıtıcıları 

kapatarak deneyi yarıda kesiyor. 2 dakika sonraki sıcaklıklarını termometre ile ölçen İrem X ve Z’nin 

sıcaklıklarının 30’ar C, Y sıvısının sıcaklığının ise 20 C olduğunu görüyor. 

 

 

1) Öz ısısı küçük olan maddelerin 

sıcaklığının daha fazla arttığını 

kanıtlamak için hangi deney düzeneği 

seçilmelidir? 

 

 

2) Kütle ve sıcaklık değişimi arasındaki 

ilişkiyi incelemek isteyen biri hangi 

deney düzeneğini seçmelidir? 

 

 

3) Hangi deney düzeneğinde bağımsız 

değişken yoktur? 

 

 

4) 1.Deneydeki bağımsız değişken nedir? 

 

 

5) 2.Deneydeki bağımlı değişken ne 

olabilir? 

 

 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları 

işaretleyiniz. 

( X ) X ve Z aynı cins maddedir. 

( X ) Deney tamamlanmak isteniyorsa Y sıvısı 

yerine kaynama noktası daha yüksek olan bir 

madde kullanılmalı. 

( X ) Deneyi 5 dakika ile sınırlandırsaydı 

amacına ulaşabilirdi. 

( X ) X ve Z’den farklı kütlelerde ve 10’ar C’de 

alarak sıcaklık değişiminin kütleye bağlı 

olduğunu gözlemleyebilir.  

2. DENEY 

ÖZISI / SIVI CİNSİ 

SU MİKTARI 

3. DENEY 

1. DENEY 


