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HATİCE AKKOYUNLU 

Sıcaklık maddenin bir molekülünün ortalama  

 kinetik enerjisidir. 

Isı maddenin molekülleri arasındaki toplam 

 enerjidir. 



HATİCE AKKOYUNLU 

•Katı bir maddenin molekülleri sürekli titreşim yapar 

•Sıcaklık artarsa moleküllerin hızları da artar 

•Katı maddede molekül birbirinden bağımsız hareket 

 edecek kadar enerjik değildir 



HATİCE AKKOYUNLU 

•Sıvı maddenin molekülleri birbirine bağlı değildir 

•Katıya nazaran moleküller daha enerjiktir 

•Moleküller açık hava basıncını geçip havaya  

karışamazlar 



HATİCE AKKOYUNLU 

•Gaz maddeleri kapalı bir kabın içinde serbestçe hareket  

edebilir 

•Moleküllerin çekim gücünü yenebilecek kadar enerjiktir. 



HATİCE AKKOYUNLU 

Sıcaklığı ölçmek için termometre kullanılır 

Termometre içinde sıvı bulunduran ince cam bir borudur 

Sıvıların genleşmesi ilkesine göre çalışır 



Termometreler  

Kaynama noktası 

Donma noktası 

Celcius  Fahrenhait  Reomür  Kelvin  

100 C 212 F 80 R 373 K 

0 C 32 F 0 R 273 K 
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HATİCE AKKOYUNLU 

Bir maddeye ısı enerjisi verdiğimizde sıcaklığı artar. 

Sıcaklık artışı maddenin cinsine, kütlesine ve verilen ısı miktarına  

bağlıdır. 



Isı alışverişi denklemi 

 

 

Q=m.c.Δt 

• Q: verilen veya alınan 

ısı enerjisi miktarı 

• m: kütle 

• c: öz ısı 

• Δt: sıcaklık farkı 
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HATİCE AKKOYUNLU 

İki madde birbiriyle temas halinde olursa sıcak olan  

maddeden soğuk olan maddeye ısı enerjisi  

gönderilir.Maddelerin sıcaklıkları eşit ise ısı alışverişi 

 olmaz. 

 



Isı Kapasitesi (sığası) 

• Bir maddenin sıcaklığını 1 C arttırmak için gereken ısı enerjisi. 
• C=m.c 

• Isı sığası büyük olan maddeyi ısıtmak veya soğutmak zordur. 
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Hal Değiştirme 

 

 

Katı                       Sıvı                        Gaz 
erime buharlaşma 

süblimleşme 

donma yoğunlaşma 

depozisyon 
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Bir Maddenin ısı-sıcaklık Grafiği 

 

 

sıcaklık 

ısı 

Kaynama 
noktası 

Donma 
noktası 
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HATİCE AKKOYUNLU 

Başlıca katı yakıtlar odun ve maden kömürüdür. 

Sıvı yakıtlar petrol ve petrol ürünleridir. 

Gaz yakıtlar, sıvılaştırılmış petrol yakıtlar, doğal gaz  

ve hava gazı gibi yakıtlardır. 



HATİCE AKKOYUNLU 

•1 g suyun sıcaklığını 1 C artıran ısı miktarına 1 kalori denir 

•1 kalori yaklaşık 4 joule eşittir.(1 cal=4J ) 

•1000 cal=1kcal’dir(kilokalori) 

•1000J=1kJ’dür.(kilojoule) 


