







































































































Maddeler!n sadece kend!ler!ne özgü olan ve d!ğer maddelerden

ayırt ed!leb!lmes!n! sağlayan özell!kler!ne madden!n ayırted!c! özell!kler!

den!r

Safmaddeler haldeğ!şt!r!rken

sıcaklıkları sab!tkalır Sıcaklığın sab!t
Donma Kaynama

NoktasıC Noktası Noktasılc

noktası olarak b!l!n!r Su 0 0 100

!!! C!v!t 39 39 357Er!menoktası Donmanoktası ve
ALKOL 117 117 78

Kaynama noktası maddeler !ç!n ayırt

Buz ısıalmayabaşladığındasıcaklığıartıyor
Ancak 00C a geld!ğ!nde bell!b!rsüre ısı

almasına rağmen sıcaklık artmıyor

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ 

Kazanımlar 
F . 4. 2. Maddenin ayırt edici özellikleri  
F . 4. 2. 1.  Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime , donma , kaynama 
noktalarını belirler  
 
Erime , Donma ve Kaynama noktalarının ayırt edici özellik olduğunu vurgular  

Erime Noktası ( Erime Sıcaklığı ) 

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür










































































































Katı haldek!madden!n ısıaldığıhaldesıvı halegeçt!ğ! sıcaklığın

değ!şmed!ğ!sıcaklıkdeğer!ne er!me noktası er!me sıcaklığı den!r

Er!meesnasında safmaddeler!nsıcaklığı değ!şmez
Er!me esnasında hal değ!ş!m!sırasında aynımadden!n hemkatıhemsıvı hal!

kaptabulunur

Maddem!ktarı er!menoktasını değ!şt!rmez er!me süres!n!etk!ler

ÖRNEK

ö ööö!

10grbuz 100gr buz

Er!meNoktası00C Er!meNoktası00C

Özdeşısıtıcılardabuzun

tamam 5 dak!kadaer!r

özdeşısıtıcılardabuzun

tamamı 50dak!kadaer!r

Er!meb!tt!ğ!anda maddetamamen sıvı halegeçer Isıalmayadevamett!ğ!!ç!n

de sıcaklık değer! artmayabaşlar

Safmaddeler!n er!menoktaları sıcaklıkları

b!rb!r!nden farklıdır Bu sebebtenötürü

er!menoktası maddeler!n ayırted!c!özell!ğ!d!r

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür










































































































150Cdek!buzun 8dak!kaboyunca
o 2 4 6 8Zaman

ısıtılması sırasındak!sıcaklık değ!ş!m! dk

tabloda ver!lm!şt!rBunagöre buzunsıcaklık

graf!ğ!n! !nceleyel!m

O 0 O 5

adıcaklık

o Zaman

FaddThal
değ!şt!r!yor

o_
Katı sıvı aynıandakabın!ç!nde

Haldeğ!ş!m! tamamlananakadarsıcaklık sab!t kalır

Sıvıhaldek!madden!n ısı verd!ğ!haldekatıhalegeçt!ğ! sıcaklığın

değ!şmed!ğ!sıcaklıkdeğer!nedonmanoktası donmasıcaklığı den!r

Donmaesnasında safmaddeler!nsıcaklığı değ!şmez
Donmaesnasında hal değ!ş!m!sırasında aynımadden!n hemkatıhemsıvı hal

kaptabulunur

Maddem!ktarı donmanoktasını değ!şt!rmez donmasüres!n!etk!ler

Aynımadden!n er!me noktası !le donma noktasıaynıdır

Donma Noktası ( Donma Sıcaklığı ) 

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür










































































































Aşağıdaver!lengraf!k ve tablonun b!lg!ler!ne bakarak madden!nyadamaddeler!ner!me ve donma noktalarını bulunuzEr!me ve donmanoktalarınagöre

maddeler aynı madde m! farklı madde m! söyley!n!z Maddeler

başlangıçtakatıhalded!rler

Sıcaklık'!n ÇözümGraf!ğ! !nceled!ğ!m!zde 2 6dak!kalar

arasında dışarıdan ısı almasınarağmen sıcaklığı

sab!tkaldığı !ç!n bumadden!n
10

Er!meNoktası 100C d!r

O 1 4 Zamanldk

lo

ğ!
ÇözümGraf!ğ! !nceled!ğ!m!zde 3.9 dak!kalar

arasında dışarıdan ısı almasınarağmen sıcaklığı

a y y

sab!tkaldığı !ç!n bumadden!n
200

0 3 6912üzamandk

ÇözümTabloyu !nceled!ğ!m!zde madde dı3 Sıcaklık 20 10 10 25oc
şarıdan ısı almasına rağmen 3 5 dak!kalarZaman 0 3 5 7dk
arasında sıcaklığı değ!şmem!şt!rBunedenle

bumadden!n

Er!me sıcaklığı 10 0C d!r

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür










































































































1 graf!k ve 3 tablodak! maddeler!n er!me noktaları aynı
olduğu !ç!n aynımadded!r 2 graf!ktek! madden!n er!me noktası

farklı olduğu !ç!n farklı madded!r

Safsıvılar hersıcaklıkta buharlaşırken buharlaşmanın en hızlı olduğu bel!rl!

sıcaklık değer!ne kaynama noktası sıcaklığı den!r

Kaynamasırasındasafmaddeler!nsıcaklık değerler! değ!şmez

Kaynama esnasında kabın !ç!nde madden!nhem sıvı hemgaz hal!

bulunur

Maddem!ktarı kaynamanoktasını değ!şt!rmez Sadece madden!n

tamamenbuharlaşma sürec!n! etk!ler

50grsu 75grsu
KaynamaNoktası1000C KaynamaNoktası1000C

ŞŞŞ
başladıktan Kaynamayabaşladıktan

8dksonratamamen5dksonratamamen

buharlaşır

Kaynama Noktası ( Kaynama Sıcaklığı ) 

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür










































































































Kaynama sıcaklığı Noktası

maddeler !ç!n ayırted!c! b!r
özell!kt!r

Madden!ngazhalden sıvı halegeçt!ğ! sıcaklık değer!ne yoğuşmasıcaklığı
noktası den!r

Yoğuşma esnasında safmaddeler!n sıcaklığı değ!şmez

UNUT

SafMaddeler!n

Er!meNoktası DonmaNoktası

KaynamaNoktası Yoğuşma Noktası

Yoğurma Noktası ( Yoğuşma Sıcaklığı ) 

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür










































































































adıcaklık oc nsıcaklık oc

C

TI V

B I E
zaman

I I
Zamandk

I
A

Graf!kler! !nceleyerek sıcaklığın bazınoktalarda artıp bazınoktalardasab!t kalması ısınma graf!ğ! olduğunugöster!r
I Bölgelerde madden!nsıcaklığıartmış

I Bölgelerde madden!nsıcaklığı sab!tkalmış

I Bölgelerdemadden!nsıcaklığıartmış

Bölgelerde madden!nsıcaklığı sab!tkalmış

Graf!kte dışarıdan ısıalmasınarağmen I ve Bölgedesıcaklıksab!tkalmış

Bubölgelerde 11 10 madde hal değ!şt!rm!şt!r
Madde !k! farklıbölgede haldeğ!şt!rd!ğ! !ç!n başlangıçta katı halded!r

I Bölgelerde madde katıhalded!r

I Bölgelerde madde katı ve sıvı halded!rHaldeğ!ş!mNoktası

II Bölgelerde madde sıvı halded!r

Bölgelerde madde sıvı vegaz
halded!rHaldeğ!ş!mNoktası

Bsıcaklığı Er!meNoktası C sıcaklığı Kaynama Noktasıdır

GRAFİKLER 

Isınma Grafikleri

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür
















































adıcaklık oc nsıcaklık oc

I I I I
TU TU

Y F vII
Zamandk Zamandk
U

E

talarda sab!t kalması soğumagraf!ğ! olduğunugöster!r
Gr!f!kley!şleyeghghyğızbğğktalarda

azalıp bazı nok

I Bölgelerde madden!nsıcaklığı azalmış

I Bölgelerdemadden!nsıcaklığı azalmış

Bölgelerde madden!nsıcaklığı sab!tkalmış

Graf!kte dışarıyaısı vermes!nerağmen I ve Bölgedesıcaklıksab!tkalmış

Bubölgelerde 11 10 madde hal değ!şt!rm!şt!r
Madde !k! farklıbölgede haldeğ!şt!rd!ğ! !ç!n başlangıçtagaz halded!r
I Bölgelerde maddegazhalded!r

I Bölgelerde madde gaz ve sıvı halded!rHaldeğ!ş!mNoktası

II Bölgelerde madde sıvı halded!r

Bölgelerde madde sıvı ve katıhalded!rHaldeğ!ş!mNoktası

Xsıcaklığı YoğuşmaNoktası Y sıcaklığı DonmaNoktasıdır

Soğuma Grafikleri

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür


