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TYT - MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?
EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

 TYT Maddenin fiziksel halleri diğer konular-
dan bağımsız bir konudur. Bunun yanında konu AYT 
gazlar, sıvı çözeltiler gibi konularda bazı noktalara 
temel oluşturmaktadır. 

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOPLAM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZNM ÜNİTE
KATILAR 0

12SIVILAR 4
HAL DEĞİŞİMİ, HAL DEĞİŞİM GRAFİKLERİ 1 2 2 1 1 8

KAZANIMLAR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOPLAM
1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZNM ÜNİTE

KATILAR 0
12SIVILAR 1 1 1 1 4

HAL DEĞİŞİMİ, HAL DEĞİŞİM GRAFİKLERİ 1 8

2011

Yukarıdaki tabloda A, B ve C maddelerinin  
aynı dış basınç altındaki erime - kaynama 
sıcaklıkları verilmiştir.

Buna göre bu maddeler hakkında verilen 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) A'nın sıvı olduğu tüm sıcaklıklarda B ka-

tıdır.

B) B'nin gaz olduğu tüm sıcaklıklarda A ve 
C'de gazdır.

C) C'nin gaz olduğu bir sıcaklıkta B sıvı ola-
bilir.

D) -30 oC'de üçü de katı haldedir.

E) sıcaklıkları -80oC den 100oC'ye çıkarılırsa 
her üçü de ikişer kez hal değiştirir.

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2011)

Madde
Erime

Sıcaklığı 
(oC)

Kaynama
Sıcaklı-
ğı(oC)

A -60 -10

B 40 90

C -20 70
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SU
• Su donarken moleküller arası boşluk artar.

• Bu nedenle buzun yoğunluğu sudan küçüktür.

• Yeryüzündeki suyun buharlaşıp daha sonra 
yağış olarak yağmasına su döngüsü denir.

• Su döngüsü yaşamın devamını ve suyun te-
mizlenmesini sağlar.

• Atmosferdeki su buharına nem denir.

• Nem hem yağışları oluşturur hem de rahat 
nefes almamız için gerklidir.

H

H

H

H

BUZ SU BUHAR

• Bu durum nedeniyle su yüzeyden donar, 
yüzeydeki buz ısı yalıtımı sağlar, su canlıları-
nın sert kış koşullarında canlı kalmasının se-
bebi bu ısı yalıtımı şartlarıdır.

Maddenin fiziksel halleri hakkında verilen 

I. Katı halin moleküller arası çekim kuvve-
ti sıvı halden fazladır. 

II. Sıvı halinin özkütlesi katı halden hazdır.

III. Gaz hali katı hale göre daha akışkandır.

ifadelerden hangileri kesinlikle doğru-
dur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I ve III
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KATILAR

AMORF KRİSTAL
• Molekülleri belirli bir dizilime 

sahip değildir, rastgele 
istiflenmiştir. 

• Sabit bir erime noktaları yoktur,
yumuşama sıcaklıkları vardır.

• Bu sıcaklığa camsı geçiş 
sıcaklığı denir. 

• Cam, tereyağı, polimerler,
çikolata bunlara örnektir.

• Moleküllerinin sabit bir dizilim 
şekli vardır. 

• Sabit bir erime noktası vardır
ve eriyinceye dek
yumuşamazlar

İyonik Moleküler Kovalent Metalik

Kristal katılar, iyonik, moleküler, kovalent ve 
metalik olmak üzere 4 gruba ayrılır. 

Buna göre kristal katılar hakkında verilen 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Erime noktası en düşük olanları kovalent 
kristallerdir.

B) Demir, bakır gibi metaller ile çelik, tunç 
gibi alaşımlar metalik kristal sınıfındadır. 

C) İyonik kristaller katı halde elektriği ilet-
mezken sıvı halde ve sulu çözeltisinde 
iletkendir. 

D) Moleküler kristallerde molekülleri bir 
arada tutan kuvvetler zayıf etkileşimler-
dir.

E) Metalik kristaller yumuşak ve düşük eri-
me noktalı da olabilir. 

HAL DEĞİŞİMİNİN ENDÜSTRİYEL ÖNEMİ

• LPG (propan - C3H8 ve bütan - C4H10 karışı-
mı) ve LNG (%90 metan - CH4) hal değişimi 
sayesindedepolanır, taşınır ve kullanılır.

• Buzdolabı, klima gibi soğutucu cihazlar so-
ğutucu akışkanlar sayesinde çalışır.

• Havadan sıvı azot ve sıvı oksijen eldesi hal 
değişimi sayesinde gerçekleşir.

• İlaçlama sistemleri, oto boyama makineleri, 
bazı kamyon ve otomobillerin fren sistemle-
ri, oksijen tüpleri, sıcak hava balonlarında hal 
değişiminden faydalanılır.



5



6

SIVILAR

Viskozite

• Sıvının akmaya gösterdiği dirence viskozite 
denir.

• Her akışkanın bir viskozitesi vardır, viskozi-
tesi en düşük yani en akıcı maddeler gazlar-
dır.

• Sıvının moleküller arası çekimini arttıran 
her türlü etki viskozitesini de arttırır.

• Sıcaklık arttıkça moleküller arası çekim 
düştüğü için viskozite azalır.

2020
2022

X, Y ve Z sıvılarının viskozitleri arasında 
X>Y>Z ilişkisi vardır. 

Buna göre:

I. Akıcılığı en yüksek olan Z'dir.

II. Moleküler arası çekim kuvveti en fazla 
olan X'tir.

III. Sıcaklıkları arttırılırsa viskoziteleri azalır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II

 D) II ve III  E) I, II ve III
(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2020)

A B C

Bir süre sonra beherlerdeki A, B ve C sıvı sevi-
yeleri şekildeki gibi olmaktadır.

Buna göre:

I. B sıvısının viskozitesi A sıvısınadn büyük-
tür. 

II. Akmaya karşı direnci en yüksek sıvı A’dır.

III. Moleküller arası çekim kuvveti en fazla 
olan sıvı C’dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I           B) Yalnız II          C) I ve II

    D) II ve III    E) I, II ve III

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2022)

Özdeş erlenmayerlerde, eşit sıcaklıkta bulu-
nan A, B ve C sıvıları, aynı anda başlangıçta 
boş olan özdeş beherlere aynı eğimle dökül-
meye başlatılıyor.
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Buhar BasıncıBuharlaşma, Kaynama, Buhar Basıncı

Buharlaşma

Kaynama

2012
2018 2021
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A: İstanbul’da 25oC saf su
B: Ankara’da 25oC saf su

Kaynama Noktası :
Buhar Basıncı :

A: İstanbul’da 25oC saf su
B: Ankara’da 25oC saf alkol

Kaynama Noktası :
Buhar Basıncı :

A: İstanbul’da kaynayan saf su
B: Ankara’da kaynayan saf alkol

Buhar Basıncı :

A: İstanbul’da kaynayan saf su
B: İstanbul’da kaynayan saf alkol
C: İstanbul’da kaynayan sıvı demir

Kaynama Noktası :
Buhar Basıncı :

Buharlaşma ve kaynama ile ilgili olarak 
verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Özdeş kaplara eşit kütlelerde konulan 
iki sıvıdan erken buharlaşanın buhar 
basıncı daha fazladır. 

B) Aynı ortamda kaynayan iki sıvıdan kay-
nama sıcaklığı düşük olanın buhar ba-
sıncı büyüktür.

C) Sıcaklık arttıkça saf bir sıvının buhar 
basınçları artar.

D) Dış basınç arttıkça saf bir sıvının kayna-
ma noktası artar. 

E) Kaynama sıvının buhar basıncını dış 
basınca eşitlediği sıcaklıkta gerçekleşir.

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2012,2018)
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(Benzer sorunun çıktığı yıllar:2021)

Yukarıda bulunan farklı büyüklükteki, 
havası boşaltılmış iki kaba aynı sıcaklıkta  
saf su konulup, denge kuruluncaya kadar 
bekleniyor. Sistem dengeye geldiğinde 
küçük kaptaki buhar basıncı P1, büyük 
kaptaki P2 olarak ölçülüyor.

Buna göre:

I. P2>P1'dir.

II. Yüzey alanı buharlaşma hızını arttırır.

III. Madde miktarı buhar basıncını azaltır.

ifadelerinden 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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Atmosferde Su buharı

• Havada su buharı ile azot, oksijen, karbon 
dioksit, argon gibi gazlar bulunmaktadır.

• Su buharının havadaki miktarı sıcaklık ile 
değişir.

• Havada bulunan su buharı miktarına nem 
denir.

• Havanın taşıyabileceği su buharı miktarı 
o sıcaklıktaki suyun buhar basıncı kadardır. 
Bu değere coğrafyada maksimum nem de-
nir.

• Hava taşıyabileceği kadar nem taşıyorsa 
doygunluk noktasındadır.

• Doygunluk noktasındaki hava daha fazla 
nem alamaz ve sıcaklık düştüğü zaman ya-
ğış başlar.

• Havada anlık olarak bulunan su buharının 
yaptığı buhar basıncının, suyun o sıcaklık-
taki buhar basıncına oranına ise bağıl nem 
denir.

• Bağıl nem havanın taşıyabileceği maksi-
mum nem miktarının % kaçını taşıdığıdır.

• Doygunluk noktasında bağıl nem %100’dür.

• Bağıl nem arttıkça hava neme doyduğu 
için buharlaşma azalır.

• Buharlaşma azaldığı için çamaşırlar kuru-
maz.

• Bağıl nem arttıkça hissedilen sıcaklık de-
ğeri artar.

• Gerçek sıcaklık termometre ile ölçtüğü-
müz sıcaklıktır hissedilen sıcaklık ise rüzgar 
hızı, nem ve Güneş’ten yararlanılarak hesap-
lanan değerlerdir.

2017

Yukarıdaki tabloda bağıl neme göre hissedi-
len sıcaklık ile gerçek sıcaklık değerleri veril-
miştir.

Bu tabloya göre aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) Gerçek sıcaklık ve bağıl nem arttıkça hisse-
dilen sıcaklık da genel olarak artar. 

B) Gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık ara-
sındaki farkın en fazla olduğu koşullar 33oC 
sıcaklık ve %60 bağıl nemde oluşmuştur.

C) Hissedilen sıcaklık değeri her zaman ger-
çek sıcaklıktan büyük veya eşittir.

D) 25 derecede gerçek sıcaklık ile hissedilen 
sıcaklık değerleri birbirine eşit olabilir.

E) 25 derecede bağıl nemin %30'dan %60'a 
çıkmas hissedilen sıcaklığı etkilemez.
(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2017)

Hissedilen sıcaklık 
değeri (oC)

%10 bağıl 
nem

%30 bağıl 
nem

%60 bağıl 
nem

G
er

çe
k 

sı
ca

k-
lık
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eğ

er
i (

o C
) 25 25 26 26

27 26 27 28

30 28 29 33

33 31 32 40
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GAZLAR
• Düşük sıcaklık ve yüksek basınçta sıvılaşabilir.
• Sıcaklık etkisiyle genleşebilir.
• Gazların yoğunluğu katı ve sıvılara göre daha 
düşüktür.
• Gaz hâli, maddenin en düzensiz hâlidir.
• Molekülleri öteleme, dönme ve titreşim hareket-
lerini yapabilir.
• Bulundukları kap içinde hem birbirleriyle hem de 
kabın çeperleriyle çarpışarak basınç uygularlar.
• Basınçları kabın her noktasında aynıdır.
• Bulundukları ortamda kolaylıkla yayılır.
• Gaz tanecikleri arasında çekim kuvvetleri katı ve 
sıvılarınkine oranla çok azdır
• Gazlar birbirinden uzaktır ve bağımsız hareket 
eder.
• Gazların belirli şekilleri ve hacimleri yoktur.
• Bulundukları kapları tamamen kapladıkları için 
gazların hacimleri bulundukları kabın hacmine 
eşittir.
• Gazlar birbirleriyle her oranda karışarak homo-
jen karışımlar oluşturabilir.

Basınç
• Bir gazın birim zamanda birim yüzeye uyguladığı 
dik kuvvete verilen isimdir.
• P ile gösterilir, birimi atmosfer veya mmHg’dir 
(1atm = 760 mmHg)

Hacim
• Maddenin boşlukta kapladığı alandır.
• V ile gösterilir birimi Litredir.

Sıcaklık
• Ortalama kinetik enerjidir.
• T ile gösterilir birimi Kelvindir. (K = oC +273)

Miktar
• Maddenin tanecik sayısının bir ölçüsüdür.
• n ile gösterilir birimi moldür.
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PLAZMA

• Gazlar gibi plazmaların da belirli şekil ve 
hacimleri yoktur.

• Yoğunlukları katı ve sıvılardan daha azdır.

• Gaz hâlinde nötr moleküller ve atomlar ol-
duğu hâlde plazma hâli nötr atom, molekül, 
pozitif ve negatif yüklerin serbestçe dolaştı-
ğı taneciklerden oluşur.

• Maddenin gaz hâlinde nötr moleküller ve 
atomlar olduğu hâlde, plazma hâlinde po-
zitif ve negatif yüklü iyonların oluşturduğu 
elektrostatik etkileşim ile atom ve molekül-
ler bir arada bulunur.

• Gazlar birbirlerine çarparak birbirlerine 
enerji aktarırlar ancak plazmalar birbirine 
çarpacak kadar yoğun değildir.

• Plazmalar manyetik alanlarla yerlerinde tu-
tulabilir.

• Floresan ampul, neon tabelalar, plazma 
TV’ler, plazma küreleri, plazma ark kaynakla-
rı, ısıya dayanıklı tıbbi donanım ve sterilizas-
yon, bakteri öldürücü olarak gıdaların am-
balajlanmasında, dokunum çıkarılmasında, 
kanamayı durdurma plazmanın kullanım 
alanları arasındadır. 
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SAF MADDELERİN HÂL DEĞİŞİM GRAFİĞİ

2010
2011

2011
2012

2012
2013

2014
2016

 Donma noktasında bulunan bir miktar 
suyun tamamının donması sırasında çizi-
len:

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2010)

I II III

grafiklerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

Yukarıda saf bir sıvının ısıtılması ile ilgili sı-
caklık - zaman grafiği verilmiştir.

Grafik hakkında verilen aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) t sıcaklığı kütle arttıkça artar.

B) 0-a zaman aralığında sıvının kinetik 
enerjisi artmaktadır.

C) a-b zaman aralığında sıvı kütlesi azalır.

D) b noktasından sonra madde tamamen 
gaz haldedir.

E) Isıtıcının birim zamanda verdiği ısı ar-
tarsa a-b aralığı kısalır. 

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2012, 2013)

Sıcaklık

Zaman

t

a b0
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Erime noktası -20oC kaynama noktası 
ise 67oC olan bir maddenin -30oC'den 80 
oC'ye ısıtılmasına ait grafik hangi seçe-
nekte doğru olarak verilmiştir?

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2016)

A) B)

C) D)

E)


