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Sıcaklıkfarkındandolayıalınıp ver!len

b!r enerj!d!r
Alınıpver!len ısıenerj!s!kalor!metre

!le hesaplanır

Isının b!r!m!joule ğ ve kalor!

cal d!r
SICAKLIK

Sıcaklık enerj! deg!ld!rBu

yüzdenalınıp ver!lemez

Sıcaklıktermometre !leölçülür

Sıcaklığın b!r!m!dereceCelc!us

oc tur

Günlükhayatımızda ısı ve sıcaklık kavramları sıkça karıştırılır

Buhafta havanın ısısı 100C düşecekm!ş

Buhaftahavanın sıcaklığı 100C düşecekm!ş

ISI VE SICAKLIK

Kazanımlar 
F . 4. 3. Isı ve Sıcaklık 
F . 4. 3. 1. Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar  
F . 4. 3. 2. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik 
deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar 
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Kardeş!m!n vücud ısısı 490C u bulmuştu

Kardeş!m!n vücud sıcaklığı 450C u bulmuştu

GüneşDünyaya sıcaklık ver!r

Güneş Dünyaya ısı ver!r

Gömlek ütülen!rken ütüdengömleğe sıcaklıkgeçer
Gömlek ütülen!rken ütüdengömleğe ısıgeçer
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Sıcaklık farkındandolayı maddelerarasında ısı alış ver!ş!olur
Sıcaklıkları farklıolan maddeler b!rb!r!ne temasett!r!ld!ğ!nde sıcaklığı

fazla olan maddeden sıcaklığı az olanmaddeyedogru ısı akışı olur
Isı alışver!ş!nde sıcakmadde ısı ver!r ve sıcaklığı düşerSıcaklığı

düşük olan madde ısı alır ve sıcaklığı artar

Isı alışver!ş! b!rb!r!ne temaseden maddeler!n sıcaklıklarıaynı
olana kadar devam eder

lsı alış ver!ş! her zaman sıcaktan soğuya doğrudur

Aralarında ısıalışver!ş! olan maddeler!n son sıcaklıkları maddeler!n

başlangıç sıcaklık değerler!n!n arasında b!rdeğerd!r
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Sıcaklıkları aynı olan maddeler arasında ısı alış ver!ş! olmaz

Sıcaklıkları farklıolanmaddelereş!t kütlel!ve aynı maddedenyapılmışsamaddeler b!rb!rler!ne temas ett!r!ld!ğ!nde sonsıcaklık maddeler!n

başlangıçtak! sıcaklıkları toplanıp !k!ye bölünerek bulunur

Isı Alışver!şÖrnekler!

500C 500C 500C 500C

Sıcaklıklarıeş!tolanmaddeler!n kütleler!farklıolsa b!le ısı alışver!ş!

gerçekleşmez

y
Sıcaklıkları eş"tfarklım!ktardak! farklı

3oz zor c!ns sıvıları b!rb!r! !le karıştırıldığında

ısı alışver!ş! olmazSonsıcaklıkbaşlangıç

sıcaklığına eş"tt"r
Şek!ller! kütleler! ve başlangıç sıcaklıkları

200C 250Cb!rb!r!nden farklı olan maddeler!n arasında
sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük

alana doğru ısı akışı olur

ısıakışyönü
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Isı alanmadden!n sıcaklığı artar ısı veren

madden!n sıcaklığı azalır

Maddeler!n kütleler! b!rb!r!ndenfarklı olduısı akışyönü
ğu !ç!n maddeler!n son sıcaklığı 250C !le
200C arasındadır

Aynısıvıdan sıcaklıkları farklı olan sıvılar daha büyükb!r
kapta karıştırıldığında son durumdak! sıvının sıcaklığı

başlangıçsıcaklıkları arasındadır

88 Öğ
100C 500C 100C 500

arasında

Kütleler! eş!t aynı c!ns maddeler!n başlangıç sıcaklıkları farklı
!ken b!rb!rler!yle temas ett!r!ld!ğ!nde maddeler!n son sıcaklıkları

eş!tlenene kadar ısı alış ver!ş! devam eder

700C 700C

300C 1100C

sı akışyönü

Sonsıcaklık 3021

1 70 C
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