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Isı ve Madde (Isı İletkenliği ve Yalıtkanlığı) / Isı Yalıtımı
1. Yanda bir kap içerisinde ısıtılan bir 

sıvı ve kabın belirli noktalarındaki 
harfler gösterilmiştir.
Buna göre;
I. K noktasındaki taneciklerin titre-

şim hızı N noktasındaki tanecik-
lerin titreşim hızından azdır.

II. M noktasındaki taneciklerin titre-
şim hızı N noktasındaki tanecik-
lerin titreşim hızından fazladır.

III. L noktasındaki taneciklerin titre-
şim hızı M noktasındaki taneciklerin titreşim hızından daha fazladır.

IV. Bu düzenekte ısının akış yönü sırası ile önce L’den M’ye sonra M’den N’ye ve N’den K’ye 
doğru gerçekleşir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I B)  I ve IV C)  II ve III D)  I, II, III ve IV

2. Şekildeki gibi üç özdeş dereceli kap aynı sıcaklık ve miktarda su ile dolduruluyor. Daha sonra 
beherlerin etrafı ve üst kısımları sadece içine termometre girecek kadar boşluk bırakılarak K, 
L ve M malzemeleri ile kaplanıyor. Belirli aralıklarla kaplardaki suyun sıcaklıkları ölçülüyor ve 
aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkıyor.

            

K L M

İlk Sıcaklık 
(°C)

10 dk. Sonraki 
Sıcaklık (°C)

20 dk. Sonraki 
Sıcaklık (°C)

30 dk. Sonraki 
Sıcaklık (°C)

K 50 40 35 30
L 50 45 40 36
M 50 38 32 25

Buna göre bu deney ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Deneydeki bağımsız değişken kapların kaplanmasında kullanılan malzemelerin cinsidir.
B) Bu deney sonucuna göre en iyi ısı yalıtım malzemesi L’dir.
C) K’nin ısı iletkenliği M’nin ısı iletkenliğinden fazladır.
D) Deneydeki bağımlı değişken sıcaklık değişimidir.
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Binalarda Isı Yalıtımı ve 
Önemi
•	 Isı	yalıtımı	yapılan	bir	bi-

nada,	 kullanılan	 yalıtım	
malzemesinin	 özellikle-
rine	göre	ısı	kaybı	%30-
%90	oranında	azalır.

•	 Kışın	 yapı	 elamanları-
nın	 iç	yüzey	sıcaklıkları	
artar,	 böylece	 nemden	
ve	 yağıştan	 oluşabile-
cek	 küflenme	gibi	 olay-
lar	önlenir.	

•	 Dış	 duvarlarda	 ısıya	
bağlı	 gerilmeler	 azalır	
ve	 bunun	 sonucunda,	
sıcaklık	 farkları	 nede-
niyle	 oluşan	 çatlaklar	
gözlenmez.	

•	 Enerji	 tüketimindeki	dü-
şüşe	 bağlı	 olarak	 yakıt	
tasarrufu	sağlanır.

•	 Daha	az	yakıt	kullanımı	
sonucunda	hava	 kirliliği	
azalır.	

•	 Yazın	serin,	kışın	sıcak	
ortamlar	elde	edilir.	

•	 Duvar	 kalınlığındaki	 in-
celme	 ile	birim	alandan	
kazanç	sağlanır.	

•	 Binaların	yükü	hafifler.
•	 Yapının	ömrü	uzar.
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3. Ailesiyle birlikte pikniğe giden Gökhan yemek yedikten sonra 
mangalın üzerinde hazırlanan çayı masaya getirmek istemiş-
tir. Ancak çaydanlığın kulplarından tutmaya kalkınca elini ani-
den çekmiş ve tutamamıştır. 
Buna göre Gökhan’ın yaşadığı bu durum ile ilgili olarak;
I. Isı iletimi sonucunda gerçekleşen bir olaydır.
II. Çaydanlığın kulpu iletken bir maddeden yapıldığı için eli 

yanmıştır.
III. Çaydanlığı tutabilmesi için kulpunu bir bez ya da kumaş 

parçası gibi yalıtkan bir madde ile sarabilir.
IV. Bu olay yalıtkan maddelerin de ısıyı iletebileceğini gösterir.
değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir?
A)  Yalnız II  B)  I ve IV C)  II ve III D)  I, III ve IV

4. Termal kamerayla görüntülenen bir odanın görüntüsü 
yanda verilmiştir. 

 Buna göre;
I. Odanın içinde bulunan hava taneciklerinin hare-

ketliliğinin en fazla olduğu bölge kalorifer peteğine 
en yakın olan bölgedir.

II. Odadaki ısı iletimi kalorifer peteğinden odanın içi-
ne doğrudur.

III. Odada sıcaklığın en fazla olduğu bölge duvarlardır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B)  Yalnız III C)  I ve II D)  I, II ve III

5. Gümüş

100 °C 50 °C
1. düzenek 2. düzenek

100 °C 50 °C

GümüşBakır Bakır

 Yukarıdaki düzeneklerde başlangıç sıcaklıkları aynı olan gümüş ve bakırın arasına 1. düze-
nekte plastikten, 2. düzenekte ise demirden yapılmış bir malzeme konulmuştur. Termometre 
yardımıyla 10 dakika sonra gümüş ve bakırın sıcaklıkları tekrar ölçülmüştür. Düzeneklerdeki 
maddeler birbirine temas etmektedir.
Yukarıda yapılan deney ve ölçümlerle ilgili olarak;
I. 1. düzenekte gümüş ile bakır arasında ısı aktarımı gerçekleşmez.
II. 2. düzenekte daha hızlı bir ısı aktarımı gerçekleşir.
III. Deneyin amacı ısı yalıtımı için kullanılacak malzemeyi belirlemek olabilir.
değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir?
A)  Yalnız III  B)  I ve II C)  II ve III D)  I, II ve III


