
ŞİRİN ALTINTAŞ SÜLEYMAN ALTINTAŞ

6. Sınıf
Konu Anlatımları

4. Ünite
Madde ve Isı



    Kütle, madde miktarıdır. Hacim ise maddenin uzayda kapladığı alandır. Kütlesi ve hacmi olan her şeye  denir.madde

    Bütün maddeler gözümüzle göremediğimiz küçük taneciklerden oluşur ve tanecikler o maddenin özelliklerini taşır. Maddelerin farklı 

 olmasını sağlayan, taneciklerin farklı olmasıdır.

    Çevremizde bulunan maddeler genelde katı, sıvı ve gaz hâlde bulunur. Maddelerin bulunduğu hâl durumuna göre taneciklerinin dizilişleri 

 farklılık gösterir.

    Madde taneciklerinin, bulunduğu konum değişmeden yaptığı hareket titreşim hareketi, uygun şartlar oluştuğunda kendi etrafında yap-

 tığı hareket dönme hareketi, bulundukları yerden başka bir yere doğru hareket ederek yer değiştirmesine ise öteleme (yer değiştirme) 

 hareketi denir. Taneciklerin düzensizliğinin en fazla olduğu hâli gaz hâlidir, en düzenli hâli ise katı hâlidir.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

4. ÜNİTE

MADDE VE ISI

- TANECİKLİ YAPI -

MADDENİN TANECİKLİ

YAPISI

Maddenin Fiziksel Hâlleri

Katı Sıvı Gaz

Buz
Su

Su Buharı

                                   Maddenin Katı Hâli: 

> Sıramız, masamız, kitabımız, defterimiz, kalemimiz gibi birçok 

madde katı hâldedir. Katı maddelerin tanecikleri birbirine çok 

yakındır. Tanecikler arasındaki boşluk yok denilecek kadar azdır. 

Bu yüzden katı maddeler sıkıştırılamaz.

> Katı maddelerin tanecikleri öteleme ve 

dönme hareketi yapamazlar sadece titreşim 

hareketi yapabilirler. Belirli bir şekilleri ve 

hacimleri vardır.

                                   Maddenin Sıvı Hâli: 

> Süt, su, limonata, tentürdiyot gibi birçok madde oda sıcaklığında 

sıvı hâlde bulunur. Sıvı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk 

katı maddelere göre daha fazladır. Ancak yine de tanecikler 

birbirine temas halinde olduğu için sıkıştırılamazlar.

> Sıvı maddelerin tanecikleri titreşim, öteleme ve 

dönme hareketi yapar. Akışkandırlar. Belirli ha-

cimleri vardır ancak belirli şekilleri yoktur. Konul-

dukları kabın doldurdukları kısmının şeklini alırlar. 
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Video anlatım için

kodu okutunuz

4. ÜNİTE

MADDE VE ISI
MADDENİN TANECİKLİ

YAPISI

                                                                         Maddenin Gaz Hâli: 

> Çaydanlıktan çıkan buhar, arabanın lastiğindeki hava, soluduğumuz oksijen gaz hâldeki maddelere örnek olarak 

verilebilir. Gaz hâldeki maddelerin tanecikleri birbirinden bağımsız hareket ederler ve tanecikler arasında büyük 

boşluklar bulunur. Bu yüzden gaz hâldeki maddeler sıkıştırılabilir.

> Gaz hâlindeki maddelerin tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yaparlar. Gazların belirli bir hacimleri ve 

şekilleri yoktur. Bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar.

> 1. şekilde içinde hava bulunan şırıngaya kuvvet uyguladığımızda piston hareket eder ve tanecikler 2. şekildeki gibi 

sıkışır. Taneciklerin arasındaki boşluk azalır. Kuvvet uygulanmaya devam edildiğinde tanecikler daha çok sıkışır ve 

piston biraz daha hareket ederek 3. şekildeki konuma gelir. Uygulanan kuvvet bırakıldığında ise piton 1. şekildeki 

konuma geri döner.

Madde

Tanecikler arası
boşluk

Katı

Sıvı

Gaz

Tanecik
hareketi

Sıkıştırılabilirlik Şekli Hacmi
Özellik

Yok denecek kadar az

Katılardan daha fazla

Çok fazla

Titreşim

Hepsi

Sıkıştırılamaz

Hepsi

Sıkıştırılamaz

Sıkıştırılabilir

Bulunduğu kısmın şeklini alır

Bulunduğu kabın şeklini alır

Belirli bir şekli vardır

Belirli bir hacmi vardır

Belirli bir hacmi vardır

Belirli bir hacmi yoktur

Kuvvet Kuvvet Kuvvet

Hava tanecikleri Hava tanecikleri Hava tanecikleri

Piston Piston Piston

1. Şekil 2. Şekil 3. Şekil



Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 hâlde bulunur. Örneğin; suyun katı hâli buz, sıvı hâli su ve gaz hâli su buharıdır.

Maddenin ısı etkisiyle bir hâlden başka bir hâle dönüşmesine  denir.hâl değişimi

Maddeler hâl değişimi sırasında bazen çevreden ısı alırlar, bazen çevreye ısı verirler.
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4. ÜNİTE

MADDE VE DEĞİŞİM

- HÂL DEĞİŞİMLERİ  -

Katı Sıvı Gaz

Buharlaşma

Süblimleşme

Erime

Donma Yoğuşma

Kırağılaşma

Erime: Katı hâldeki bir maddenin çevresinden 

ısı alarak sıvı hâle geçmesidir.

Donma: Sıvı hâldeki bir maddenin çevresine 

ısı vererek katı hâle geçmesidir.

Buharlaşma: Sıvı hâldeki bir maddenin çevresinden 

ısı alarak gaz hâle geçmesidir.

Yoğuşma: Gaz hâldeki bir maddenin çevresine

ısı vererek sıvı hâle geçmesidir.

Süblimleşme: Katı hâldeki bir maddenin çevresin-

den ısı alarak sıvı hâle geçmeden direkt gaz hâle 

geçmesidir.

Kırağılaşma: Gaz hâldeki bir maddenin çevresine

ısı vererek sıvı hâle geçmeden direkt katı hâle 

geçmesidir.Erime

Donma

Buharlaşma

Yoğuşma

Kırağılaşma

Süblimleşme

    Erime, buharlaşma ve süblimleşme olayları sırasında maddenin tanecikleri 

arasındaki boşluk, düzensizlik ve taneciklerin hareketliliği artar.

    Donma, yoğuşma ve kırağılaşma olayları sırasında maddenin tanecikleri 

arasındaki boşluk, düzensizlik ve tanecik hareketliliği azalır.

Video anlatım için

kodu okutunuz

MADDENİN TANECİKLİ

YAPISI



    Bir maddenin birim hacminin kütlesine  denir ve  sembolü ile gösterilir. Maddenin yoğunluğunu kütle ve hacim arasındaki yoğunluk “d”

 ilişki belirler.

    Bir maddenin yoğunluğunun hesaplanabilmesi için kütle ve hacim değerlerinin bilinmesi gerekir. Hacimleri aynı olan iki maddenin kütlesi 

 fazla olanın yoğunluğu da fazladır. Yani kütle ile yoğunluk doğru orantılıdır. Kütle sabitken hacim artarsa yoğunluk azalır. Yani hacim ile 

 yoğunluk ters orantılıdır.

    Yoğunluk “d” hesaplanırken maddenin kütlesi “m”, hacmine “V” bölünür.

39

Video anlatım için

kodu okutunuz

4. ÜNİTE

MADDE VE ISI

- YOĞUNLUK -

YOĞUNLUK

                    Örnek Yoğunluk Hesabı: 

> Kütlesi 1000 gram olan küp şeklindeki bir cismin 
3hacmi 250 cm 'tür. Bu cismin yoğunluğunu birlikte 

hesaplayalım.

Yoğunluk = 
Kütle

Hacim
d = 

m
V

5 cm
5 cm

5 cm

Çözüm:

Kütle (m) = 1000 gram
3Hacim (V) = 250 cm

Yoğunluk (d) = ?

 

               formülünü kullanırsak

3 d = 4 g/cm  olarak buluruz.

d = 
m
V

d = 
1000 g

3250 cm

                                       Örnek Yoğunluk Hesabı: 

> Düzgün bir şekli olmayan taşın yoğunluğunu hesaplayalım.

> Önce eşit kollu terazi ile taşın kütlesini buluruz.

> 
3Daha sonra içine 100 cm  su koyduğumuz dereceli

kabın içine taşı atarız. Kaptaki suyun yükselme

miktarını hesaplayarak taşın hacmini de buluruz.

> Son olarak bulduğumuz kütle değerini, hacim değerine bölerek yoğunluğu 

hesaplarız.

Çözüm:

Kütle (m) = 15 gram
3Hacim (V) = 5 cm

Yoğunluk (d) = ?

 

               formülünü kullanırsak

3 d = 3 g/cm  olarak buluruz.

d = 
m
V

d = 
15 g

35 cm

15 g

SuSu

3100cm
3105cm

Şifre:

d  m  böl Vede uzu er



    Farklı maddelerin yoğunlukları da farklıdır. Yani yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

    Suyun içine attığımız farklı maddelerin su içindeki konumları birbirinden farklı olur. Bu durumun sebebi yoğunluklarının farklı olmasıdır.

    Saf sıvıların da katılar gibi yoğunluk değerleri vardır. Zeytinyağı ile su gibi bazı sıvılar birbiri içinde çözünmez. Bu tür sıvılar aynı kaba 

 boşaltıldığında yoğunluklarına göre denge konumuna ulaşırlar. Yoğunluğu büyük olan sıvı altta, yoğunluğu küçük olan sıvı ise kabın üst kıs-

 mında toplanır. Zeytinyağı ile suyu aynı kaba dökersek, su altta zeytinyağı ise üstte toplanır. Bu durum, suyun yoğunluğunun zeytinyağının 

 yoğunluğundan fazla olduğu anlamına gelir.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

4. ÜNİTE

MADDE VE ISI

- YOĞUNLUK -

YOĞUNLUK

Madde
3

Yoğunluk (g/cm )

Tahta

Alkol

Su

Demir

Altın

0,6

0,8

1

7,8

19,3

Tahta

Taş Demir kaşık

Strafor köpük > Demir kaşığın ve taşın dibe batması yoğunluklarının suyun 

yoğunluğundan büyük olduğu anlamına gelir. Tahta parçası ve 

strafor köpüğün su yüzeyinde durması ise yoğunluklarının suyun 

yoğunluğundan küçük olduğunu gösterir.

    Örneğin; P, R ve S sıvılarının 

aynı kaptaki denge durumları 

şekildeki gibi olduğuna göre bu 

sıvıların yoğunlukları arasındaki 

ilişki S > R > P şeklinde olur.

    Saf sıvı maddeler katı hâle geçtiklerinde yoğunlukları artar. Ancak su diğer sıvılardan 

farklılık gösteren bir maddedir. Suyun katı hâli, sıvı hâline göre daha az yoğundur. Bu 

nedenle buz suda yüzer. Bu durum suda yaşayan 

canlılar için avantaj sağlar. Çünkü su yüzeyden 

donmaya başladığı için altta kalan kısmının 

sıcaklığının çok fazla düşmesi engellenir. 

Yani buz bir tür yalıtım sağlayarak 

canlıların yaşamına devam etmesini sağlar.



    Sıcaklığı farklı olan maddeler arasında meydana gelen enerji akışına  denir. Isı akışı sıcak maddeden soğuk maddeye doğru ısı alışverişi

 gerçekleşir ve sıcaklıklar eşitleninceye kadar devam eder.

    Isı, maddeyi oluşturan taneciklerin birbirine çarpması sonucu aktarılır. Isı enerjisinin iyi iletilmesini sağlayan maddelere  ısı iletkeni

 denir. Altın, gümüş, bakır, çinko, demir, alüminyum gibi bazı maddeler ısı iletkenlerine örnek verilebilir. Isı iletkenlerinin ısıyı iletme 

 durumları da birbirinden farklıdır. Örneğin; gümüşün iletkenliği, demirin iletkenliğinden fazladır. Bazı maddelerin ısı iletkenliği çoktan 

 aza doğru aşağıdaki gibi sıralanabilir.

    Bütün maddeler ısıyı iyi iletmez. Isıyı iletmeyen bu maddelere  denir. Tahta, pamuk, plâstik, cam yünü, melamin, seramik, ısı yalıtkanı

 köpük, kum, hava, saman gibi maddeler ısı yalıtkanı maddelere örnek verilebilir.

    Cezve, tava, tencere gibi araçlar ısıyı iyi ileten maddelerden yapılır. Böylece ısı enerjisi ihtiyaç olan yere daha hızlı aktarılır. Ancak bu 

 araçların sapları yani tutulan kısımları bakalit, ahşap, plâstik gibi ısı yalıtkanı maddelerden yapılır ve böylece elimiz yanmaz.

    Katı, sıvı ve gaz hâldeki maddeleri oluşturan taneciklerin arasındaki mesafeler farklıdır. Bu mesafe genellikle katı hâldeki maddelerde 

 en az, gaz hâldeki maddelerde ise en fazladır. Bu yüzden taneciklerin titreşim hareketi yaparak ısıyı iletmesi katılarda en kolay, gazlarda 

 ise en zordur. Tahta, plâstik, yün gibi maddelerin tanecikleri sıkı olmasına rağmen daha yavaş titreştikleri için ısı yalıtkanı olan 

 maddelerdir.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

4. ÜNİTE

MADDE VE ISI

- MADDELERİN ISI İLETKENLİKLERİ -

MADDE VE ISI

Gümüş Bakır Altın Alüminyum Çinko Demir



    Maddelerin sahip oldukları ısıyı korumaları için yapılan işlemlere  denir. Isı yalıtımı ile maddeler daha uzun süre sıcak ya da ısı yalıtımı

 soğuk kalabilirler.

    Mevsimlere bağlı olarak dış ortamın sıcaklığına göre binalar ve çevre arasında ısı akışı olur. Bu ısı akışı; kışın binalardan dış ortama, 

 yazın ise dış ortamdan binalara doğru gerçekleşir.

    Binaların var olan ısısını korumak için ısı yalıtımından faydalanılır. Isı yalıtımı sağlamak için kullanılan malzemelere  yalıtım malzemesi

 denir. Cam yünü, taş yünü, silikon yünü, katran, ahşap, volkan tüfleri, strafor köpük, bakalit sık kullanılan yalıtım malzemelerindendir.

            Binalarda ısı yalıtım malzemesi seçilirken şu özelliklere dikkat edilmelidir:

       Isıyı iyi iletmeyen malzemeler olmalıdır.                                   Uzun ömürlü olmalıdır.>     >

       Yanmaya karşı dayanıklı olmalı ve kolay erimemelidir.              Ekonomik olmalıdır.> >

       İnsan sağlığına zararlı olmamalıdır.                                  Boşluklu yapıda olmalıdır.> >

       Diğer canlılara karşı dayanıklı olmalıdır.>
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Video anlatım için

kodu okutunuz

4. ÜNİTE

MADDE VE ISI

- ISI YALITIMI -

MADDE VE ISI

Strafor
Köpük

Cam Yünü Taş Yünü Katran Ahşap

    Isı yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlanır. Bu sayede hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanır. Ayrıca doğal 

kaynaklar korunmuş olur.



Yakıtlar

Katı yakıtlar Sıvı yakıtlar Gaz yakıtlar
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    Yakıldığında çevresine ısı enerjisi veren maddelere  denir. Dünya’mızın temel enerji kaynağı Güneş’tir. Petrol, kömür, doğal gaz yakıt

gibi enerji kaynaklarının temel kaynağı da Güneş’tir. Bu kaynaklar canlıların milyonlarca yıl toprak altında kalıp fosilleşmesi sonucu 

oluşur. O yüzden bu kaynaklara  adı verilir.fosil yakıtlar

    Yakıtlar fiziksel hâllerine göre üç grupta incelenir.

 

YAKITLAR

- YAKITLAR -

                    1. Katı Yakıtlar

> Odun, taş kömürü, odun kömürü, kok 

kömürü, linyit, antrasit, tezek gibi 

yakıtlara katı yakıtlar denir.

                    2. Sıvı Yakıtlar

> Petrolden elde dilen; mazot (motorin), 

benzin, fuel-oil, gaz yağı gibi yakıtlar ve 

ispirto sıvı yakıtlara örnektir.

                    3. Gaz Yakıtlar

> Doğal gaz, hava gazı, LPG (Likid Petrol 

Gazı) ve biyogaz gaz yakıtlara örnektir.

> Gaz yakıtlar yandığında diğer yakıtlar 

kadar atık madde bırakmadığı için temiz 

yakıt olarak kabul edilirler.

Video anlatım için

kodu okutunuz

4. ÜNİTE

MADDE VE ISI

Taş Kömürü Odun Kömürü

Linyit Tezek
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   Oluşması milyonlarca yıl süren ve kullandıkça tükenen enerji kaynaklarına  denir. Fosil yakıtlar (kömür, yenilenemez enerji kaynakları

petrol, doğal gaz) ve nükleer enerji yenilenemez enerji kaynaklarındandır.

   Çevreye zarar vermeyen ve kullanıldığında tükenmeyen enerji kaynaklarına  denir. Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları

rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerji, biyokütle enerjisi ve dalga enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.

    Fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan karbondioksit gibi  atmosferde ısıyı tutaraksera gazları

yeryüzünün daha fazla ısınmasına neden olur. Bu olaya  denir. Sera etkisine neden olan gazlarınsera etkisi

artması sonucu Dünya’mız  normalden daha fazla ısınır ve  meydana gelir. Buna bağlı olarakküresel ısınma

buzullar erir ve deniz seviyesinde artış meydana gelir, iklim değişiklikleri, kuraklık, seller, kasırgalar,

asit yağmurları oluşur ve doğal denge bozulur.

          Yakıtlar yanarken ya da tam olarak yanmadığında karbonmonoksit gazı açığa çıkarır. Karbonmonoksit renksiz, 

   kokusuz ve zehirli bir gazdır. Havalandırması iyi olmayan ortamlarda yakılan yakıtlar karbonmonoksit zehirlenme-

   sine yol açabilir. Zehirlenme durumunda kısa sürede müdahale edilmezse can kayıpları yaşanabilir. Nefes darlığı, 

   mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, yorgunluk ve bilinç kaybı zehirlenme belirtisidir.

      Soba ve doğal gaz zehirlenmelerini önlemek için; kaliteli yakıt kullanılmalı, soba üstten yakılmalı, aşırı miktarda

   yakıt konulmamalı, mümkün olduğunca az boru kullanılmalı, gaz dedektörü bulundurulmalı, yatmadan önce soba

   tamamen söndürülmeli, soba boruları ve bacalar düzenli olarak temizlenmeli, doğal gaz araçları belirli periyotlarla

   uzman kişiler tarafından kontrol edilmelidir.

YAKITLAR

- ENERJİ KAYNAKLARI -

Video anlatım için

kodu okutunuz

4. ÜNİTE

MADDE VE ISI

- SOBA VE DOĞAL GAZ ZEHİRLENMELERİ -



Yeni Nesil
Soru Bankası

Etkinlikli
Soru Bankası

Sipariş İçin:
https://oncelikyayinlari.com/
https://www.hiperzeka.com/
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