
8. SINIF LGS MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ YENİ NESİL SORULAR 
 

1) Maddenin ısı ile etkileşimini öğrenen Devrim, elinde bulunan X, Y ve Z maddelerini eşit kütleli sulara atarak maddelerin öz 
ısılarını karşılaştırmak istiyor. Deneyini yapmadan önce notlarını karıştıran Devrim yıldız attığı iki maddeyi görüyor: 

- Isı bir enerji çeşididir ve sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye aktarılır. Sıcaklıklar eşitlenene kadar bu alış veriş 
devam eder. 

- 1 gram maddenin sıcaklığını 1 C’e arttırmak için gerekli olan ısıya özısı denir. Özısısı büyük olan maddeler, küçük olan 
maddelere göre sıcaklığı daha geç artar ve daha geç azalır. 

Yukarıdaki bilgilere bakarak aşağıdaki Deney Düzeneklerini hazırlayarak sıcaklık zaman grafiklerini çizen Devrim X, Y ve Z 
maddelerinin öz ısılarını karşılaştırmak istiyor. Bunun için ilk sıcaklıklarını 20 C olarak ölçtüğü suların içerisine sıcaklıkları 80 C olan 
X,Y ve Z maddelerini atıyor. 5 dakika sonra suların sıcaklıklarını ölçen Devrim aşağıdaki sıcaklık- zaman grafiklerini çiziyor. 

  

 X, Y ve Z maddelerinin öz ısılarını karşılaştırınız? ( Maddeler hal değiştirmemektedir.) 

A) X < Y < Z B) X = Y = Z C) Y > Z > X D) Z > X > Y 
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2) Öz ısıları X < Z < Y olan 50 C’deki X, Y ve Z maddeleri ilk sıcaklığı 20 C olan 100 g suların içerisine atılıyor. 5 dakika 

bekledikten sonra X, Y ve Z maddelerini suların içerisinden çıkartıp son sıcaklıkları ölçülüyor. 

   
I, II ve III. Kaplarda bulunan suların son sıcaklıklarının karşılaştırması nasıl olur? 
 
A) I < II < III B) II < III < I C) III < I < II D) I < III < II 

 

3) Aşağıda eşit kütlede verilen A, B ve C sıvıları özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor. Öz ısıları arasındaki ilişki  
A = C > B olduğuna göre 

 

A, B ve C maddeleri ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? 

A) A, B ve C’nin öz ısılarına bakarak aynı cins mi farklı cins mi olduğu bilinebilir. 
B) A ve C’nin son sıcaklıkları da aynı olur. 
C) B maddesinin öz ısısı en küçük olduğu için soğumaya bırakılırsa dışarıya diğerlerinden daha fazla ısı verir. 
D) A ile C aynı cins maddedir. B farklı cins maddedir. 
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4) Bilgi: Bilim insanları araştırmalarını yürütürken belirli bir probleme karşı çözüm önerileri sunarlar. Bu çözüm 

önerilerini sunarken çeşitli aşamalarda zihinsel ve deneysel yöntemleri kullanırlar. Belirlenen bir probleme 
yönelik yaptıkları gözlemler ve araştırmalar ile geçici bir çözüm önerisi oluştururlar. Bilimin doğasına uygun 
olarak bir probleme karşı geçici bir çözüm önerisi sunmaya ise Hipotez adı verilir. Hipotez kurulduktan sonra 
çeşitli deney düzenekleri veya araştırma formları hazırlanarak o Hipotezin doğruluğu test edilir. Eğer hipotez 
doğruluğunu deney ve araştırma formları ile göstermiyorsa yeniden Hipotez oluşturulur. 
 
Aşağıdaki I, II ve III. Kaplarda bulunan sular özdeş ısıtıcılar ve eşit süre ısıtılıyor. 
 

 

 

Yukarıda verilen bilgilere göre yapılan deneyden önce kurulmuş hipotez aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Öz ısısı küçük olan maddelerin sıcaklıkları hızlı artar ve hızlı azalır. 
B) Sıcaklık artışı maddenin cinsine bağlıdır. 
C) Eşit süre ve özdeş ısıtıcılar ile ısıtılan maddelerden ilk sıcaklığı ve öz ısısı küçük olanın sıcaklığı daha fazla 

artar. 
D) Sıcaklık cismin kütlesi ile doğru orantılı olarak artar. 
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5) Maddenin ısı ile etkileşimi ile ilgili çeşitli deneyler yapılmıştır. Deney ile ilgili bilgi İŞLEM basamağında

verilmiş, deney sonucu ile ilgili SONUÇ kısmında bilgi verilmiştir.

Yukarıdaki deneylere göre bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişken ile ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) İkinci deneyde hata yapılmıştır 2 tane bağımsız değişken vardır.
B) Birinci deneyde bağımsız değişken su miktarı, bağımlı değişken sıcaklık değişimi, kontrol edilen değişken

özdeş ısıtıcı ve ısıtılma süreleridir.
C) Üçüncü deneyde Zeytinyağların miktarı değiştirilirse kütlenin sıcaklık değişimine etkisi gözlemlenir.
D) 2. Deneyde sıvının cinsinin sıcaklığa etkisi araştırılabilir.
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6) Aşağıda verilen grafikte A, B, C ve D maddelerinin eşit süre ve özdeş ısıtıcılar ile ısıtılırken veya soğumaya 
bırakılırken 5., 10., 15. ve 20. dakikada ölçülen sıcaklıkları ile ilgili olarak grafik çizilmiştir. 

 

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan 

I) A maddesi soğumaya bırakılmıştır. 
II) Öz ısılarının karşılaştırması D > C > A > B 
III) Sıcaklık artış/azalma miktarı en küçük olanın öz ısısı en büyüktür. 
IV)  Tüm maddeler aynı cins atomlardan oluşmuştur. 

hangisi veya hangileri doğrudur? 

A) I ve II B) I ve III C) II, III ve IV D) I ,II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maddesi B maddesi C maddesi D maddesi

5. Dakika 20 20 20 20
10. Dakika 15 30 22 21
15. Dakika 10 40 24 22
20. Dakika 5 50 26 23
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7) Bilim insanları, araştırmalarına bir problemi belirleyerek başlarlar. Bununla ilgili gözlem yapar, veri toplar, 

hipotez (probleme yönelik geçici çözüm yolu) kurar ve hipotezlerini test etmek için deneyler yaparlar.  

Ferhat, belirlediği problemi araştırmak için aşağıdaki deney düzeneğini kurarak özdeş ısıtıcılarla su dolu 
beherleri beş dakika boyunca ısıtmış ve termometre ile ölçtüğü sonuçları aşağıdaki tabloda göstermiştir 

 

  

Ferhat, yaptığı deneyde aşağıdaki hipotezlerden hangisini test etmek istemiştir? 

A) Kütleleri farklı aynı cins maddeler eşit süre ve özdeş ısıtıcılarda ısıtılmalarına rağmen farklı ısı alırlar. 
B) Kütleleri farklı farklı cins maddeler eşit süre ve özdeş ısıtıcılarda ısıtılmalarına rağmen farklı ısı alırlar. 
C) Kütleleri farklı aynı cins maddeler eşit süre ve özdeş ısıtıcılarda ısıtıldığında sıcaklık değişimleri farklı olur. 
D) Kütleleri farklı aynı cins maddeler farklı ısıtıcılarla ısıtılırsa sıcaklıkları eşit olur. 

 
8) Bilgi 1: Isı alınıp verilen bir enerjidir. Sıcaklığı yüksek olan madde sıcaklığı düşük olan maddeye ısı verir. Isı alış 

verişi sıcaklıklar dengelenene kadar devam eder. 
Bilgi 2: Saf maddelerin hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır. 
 
Aşağıda verilen K ve L maddeleri birbirine temas edecek biçimde yan yana konuluyor ve sıcaklıkları grafikte 
verilen dakikalarda ölçülüyor. 

 

K ve L maddeleri ile ilgili ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? 
A) K’nin kütlesi L’nin kütlesinden büyüktür. 
B) 7. Dakikada K ve L maddeleri aynı sıcaklıktadır. 
C) K maddesinin verdiği ısı, L maddesinin aldığı ısıya eşittir.  
D) Isı alışverişi bittiğinde iki maddenin de sıcaklığı 80 C’dir. 

 

 

Zaman(dakika) I.Beherin 
Sıcaklığı ( C ) 

II. Beherin 
Sıcaklığı ( C ) 

0 30 30 
1 40 35 
2 50 40 
3 60 45 
4 70 50 
5 80 55 
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9) Aşağıda erime sıcaklığında bulunan X, Y ve Z maddeleri verilmiştir. X, Y ve Z maddeleri 50 C’deki 100’er gram 

suyun içerisine atılıyor ve 5 dakika sonra çıkartılıyor. Suya atılmadan önceki kütlesi ilk kütle, sudan 
çıkarıldıktan sonraki kütlesi son kütle olarak sınıflandırılan maddeler tabloya kaydediliyor. 

 
Yukarıdaki deneye göre X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Erime ısısı en büyük olan Y maddesidir. 
B) Donma ısısı en küçük olan X maddesidir. 
C) Donma ısılarının sıralanması Y > Z > X şeklindedir. 
D) Erime ısısı en büyük olduğu için en çok Y maddesi erimiştir. 

 
 
 

10)  

 
Yukarıda verilen A, B ve C sıvılarının ilk sıcaklıkları 50 C’dir. Özdeş ısıtıcı ve eşit süre ısıtılmaya başladıktan 5 
dakika sonra B sıvısının kaynamaya başladığı fark edilince ısıtıcılar kapatılmış deney yarıda kalmıştır.  
 
Yukarıda yapılan deneye göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 
 
A) B maddesi farklı A ve C maddeleri aynı cinstir.  
B) A ve C maddesinin aldığı ısılar aynı B maddesinin farklıdır. 
C) B sıvısı hemen kaynadığı için öz ısısı en küçüktür. 
D) B maddesi kaynadığı A maddesi kaynamadığı için farklı maddelerdir.  

 

 

 

 

 

 

Madde İlk Kütle (g) Son Kütle (g) 

X 50 g 28 g 

Y 50 g 45 g 

Z 50 g 35 g 



8. SINIF LGS MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ YENİ NESİL SORULAR 
11)  Esra Nur öz ısısı farklı maddelere aynı ısıyı verdiğinde sıcaklıklarının farklı olacağını ispatlamak için aşağıdaki 

deney düzeneğini düzenliyor. Deneyde eşit kütleli ve ilk sıcaklıkları aynı olan A, B ve C sıvılarını kullanıyor. 
Sıvıları özdeş ısıtıcılar ile 10 dakika ısıtmayı ve her iki dakikada temometre ile sıcaklıklarını ölçüp tablo 
oluşturmayı planlıyor.   

 
Esra Nur özdeş ısıtıcı ve eşit süre ısıtılmaya başladıktan 6 dakika sonra A sıvısının kaynamaya başladığı fark 
edilince ısıtıcılar kapatıp deneyi yarıda kesiyor. 
Esra Nur yaptığı deneyde ne yaparsa deneyi başarı ile tamamlayabilir? 
   

A) Deney düzeneğindeki sıvıları aynı madde ve eşit kütlede alırsa. 
B) Deney düzeneğindeki sıvıları farklı madde ve farklı kütlede alırsa. 
C) Deney düzeneğindeki ısı verme süresini 5 dakikaya indirir her 1 dakikada ölçüm yaparsa. 
D) Deney düzeneğindeki A maddesine daha az ısı verirse. 

 
12) Esra Nur öz ısısı farklı maddelere aynı ısıyı verdiğinde sıcaklıklarının farklı olacağını ispatlamak için aşağıdaki deney 

düzeneğini düzenliyor. Deneyde eşit kütleli ve ilk sıcaklıkları aynı olan A, B ve C sıvılarını kullanıyor. Sıvıları özdeş ısıtıcılar 
ile 5 dakika ısıtmayı ve her iki dakikada temometre ile sıcaklıklarını ölçüp tablo oluşturmayı planlıyor.   

 
Esra Nur özdeş ısıtıcı ve eşit süre ısıtılmaya başladıktan 2 dakika sonra C sıvısının kaynamaya başladığı fark edilince 
ısıtıcılar kapatıp deneyi yarıda kesiyor. 
 

Esra Nur’un deneyi ile ilgili: 
I) Sıvının cinsi bağımsız değişkendir. 
II) C sıvısı yerine kaynama sıcaklığı daha yüksek 50 C’de ve 100 g sıvı kullanırsa deneyi tamamlayabilir. 
III) Isıtıcıların gücünü azaltırsa deneyi tamamlayabilir. 
IV) Deneyi C sıvısını çıkartarak yaparsa istediği sonuca ulaşabilir.  

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? 
 

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I, II ve IV  D) I, II, III ve IV 
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13) Aşağıda Erime sıcaklığında bulunan X, Y ve Z maddelerine ait ısı ve kütle grafiği verilmiştir. 

 

Yukarıdaki grafiğe göre 

I) 100 J ısı verildiğinde en fazla Z maddesi erir. 
II) 20 g Z’yi eritmek için gereken ısı 50 g Y’yi eritmek için gereken ısıdan fazladır. 
III) Donma ısısı en küçük olan madde Z’dir 
IV) Maddelere 150 J ısı verildiğinde en fazla Z erir.  

Yukarıdaki öncüllerden hangileri doğrudur? 

A) I ve II  B) III ve IV  C) I, II ve III  D) I, III ve IV  
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14) İrem hipotezini test etmek için bir deney düzeneği hazırlıyor farklı kütlelerde aynı cins saf sıvı maddeleri 
özdeş ısıtıcılar ile ısıtıyor. Saf sıvı maddeleri ısıtırken termometre ile yaptığı ölçümleri ve zaman ile ilgili bir 
tablo oluşturuyor. 

Sıcaklık (C) Isıtılma Süresi 
(dk) 

Sıcaklık (C) Isıtılma Süresi 
(dk) 

40 0 40 0 

50 1 55 5 

60 2 65 10 

70 3 70 15 

70 4 70 20 

70 5 80 25 

80 6 90 30 

90 7 100 35 

İrem’in yaptığı deney ve oluşturduğu tabloya göre doğrulanmış hipotez aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Tüm maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır. 
B) Aynı cins maddeler kaynarken aynı miktarda ısı alır. 
C) Saf maddelerin hal değiştirme sıcaklıkları kütlesine bağlı değildir. 
D) Özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılan ilk sıcaklıkları aynı farklı cins maddelerin son sıcaklıkları farklı olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


