


MADDENİN FİZİKSEL
HALLERİ

Yandaki şekilde yer alan 1, 2, 3 ve 4 maddenin fi-
ziksel hallerini, a,b,c,d,e,f,g ve h ise hal değişimle-
rini simgelemektedir. 
Buna göre şekil ile ilgili olarak verilen aşağıdaki 
ifadelerden hangisinin yanlışlığı kesindir?
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A) h iyonizasyon, g ise deiyonizasyondur. 
B) f kırağılaşma ise a yönünde yoğunluk artar.
C) d süblimleşme ise b erimedir.
D) c de verilen ısı b de verilen ısıdan düşüktür.
E) e süblimleşme ise a yönünde yoğunluk azalır.
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Katı türleri hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur?

A) İyonik katılarda tanecikleri bir arada tutan kuvvet iyonik bağ olup, 
katı yüksek erime noktasına sahip, iletken ve serttir. 

B) Kovalent katılarda tanecikleri bir arada tutan kuvvet dipol dipol 
kuvvetleri, hidrojen bağı veya london kuvvetleri olup bu katıların 
çoğu serttir. 

C) Metalik katılarda tanecikler arasında metalik bağ bulunur, bu ka-
tılar yumuşak veya sert olabilir, erime noktaları yüksek veya düşük 
olabilir ancak bu katılar elektriği iletirler. 

D) Elmas, grafit, kuartz gibi kovalent bağ taşıyan katılar moleküler 
katı olarak adlandırılır. 

E) Moleküler katıların sabit bir erime noktaları yoktur, yumuşama sı-
caklıkları vardır, bu sıcaklıklara camıs geçiş sıcaklığı denir. 
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Motor yağı motorun hareketli parçalarına tutunarak birbirine değen 
metaller arasındaki sürtünmeyi azaltır ve bu metal parçaların ömrü-
nü uzatır. Motor yağının akışkanlığı çok büyük önem taşır çünkü mo-
tor yağı gerekenden fazla akışkan olursa parçaların üzerinden hızla 
akar ve parçaları koruyamaz, akışkanlığı çok düşük olursa parçaların 
birbirine tutunmasına sebep olarak yakıt sarfiyatını arttırır. 
Buna göre motor yağları ile ilgili olarak verilen:

I. Soğuk iklimlerde hava sıcaklığı yağın viskozitesini arttıracağı için, 
bu bölgelerde kullanılan yağlar, sıcak iklimlere göre daha düşük 
viskoziteye sahip olmalıdır. 

II. Motor çalıştıkça ısınacağı için kullanılan yağın viskozitesi artar. 
III. Viskozitesi çok yüksek olan yağlar parçalar üzerinden çok hızlı aka-

cağı için motoru iyi koruyamaz.

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II   C) I ve II
      D) II ve III    E) I, II ve III
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B - H2O(g)
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Şekildeki ısıca yalıtılmış kapta bölmeler arası mesafe 
eşit olup kaptaki piston A noktasına sabitlenmiştir. 
Bu piston B noktasına indirilip sabitleniyor ve sis-
temde denge kuruluncaya kadar bekleniyor. 
Buna göre sistem ile ilgili olarak verilen aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Birim hacimdeki buhar molekülü sayısı artar. 
B) Sistemin sıcaklığı artar. 
C) Toplam buhar molekülü sayısı azalır. 
D) Buhar basıncı artar. 
E) Sıvı kısmın yoğunluğu değişmez. 
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Yanda saf bir katının ısıtılmasına ait sıcaklık 
- zaman grafiği verilmiştir.
Buna göre grafik ile ilgili olarak verilen 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) a noktası katının erime sıcaklığıdır.
B) ilk buharlaşma c noktasında başlar.
C) b-c aralığı ısıtıcının gücüne, katı kütlesine bağlı iken a sıcaklığı bu 

özelliklere bağlı değildir. 
D) c-d aralığında maddenin kinetik enerjisi artar. 
E) Dış basıncın artması a sıcaklığını genelde arttırır. 


