
MADDENİN AYIRT EDİCİ  ÖZELLİKLERİ



Her maddenin kendine ait özellikleri

vardır. Bu özelliklere ayırt edici özellik

denir.

*Kaynama noktası

*Erime ve Donma noktası

*Yoğunluk ayırt edici özelliklerden bazılarıdır.



Saf bir sıvının kaynamaya başladığı

sıcaklığa kaynama noktası denir.

Her saf maddenin kaynama noktası

farklıdır.

Örnek: Deniz kenarında suyun kaynama

noktası 100°C tur.



Saf bir madde ısıtıldığında erimeye

başladığı sıcaklığa erime noktası denir.

Her saf maddenin erime noktası farklıdır.

Buz 0°C ‘ta erimeye başlar.



Sıvı soğutulduğunda katılaşmaya başladığı

sıcaklığa donma noktası denir.

Örnek: Saf su 0°C ‘ta donar.



*Erime ve donma süresince sıcaklık sabit kalır.

*Katı bir madde erirken bulunduğu ortamdan ısı alır.

*Sıvı bir madde donarken bulunduğu ortama ısı verir.

*Saf maddelerin erime ve donma sıcaklığı aynıdır.

*Saf bir madde hangi sıcaklıkta eriyorsa o sıcaklıkta
donar.



Bir maddenin bir

mililitresinin (1ml)

kütlesidir.



Maddelerin suda yüzmelerinin ya da
batmalarının nedeni ağır ya da hafif
olmalarından değildir. Ağır olan koca bir
tomruk, su üzerinde yüzerken hafif olan
küçük bir taş hemen batar. Bunun nedeni
maddenin boyutlarına göre ağır ya da hafif
olmasıdır.



Suda yüzme – batmanın tek başına kütle
ya da hacimle ilgisi yoktur. Her ikisi ile birden
ilişkisi vardır.
Cismin kütlesi büyük, hacmi küçük olursa batar.
Bir cismin suda batması için daha ağır olması
önemli değildir. Maddenin yoğun olması
önemlidir.
Suda batan madde, yüzen maddeden daha
yoğundur. 



*Her saf maddenin yoğunluğu 
farklıdır.

*Yoğunluk ayırt edici bir 
özelliktir.

*Maddenin yoğunlukları ile 
birbirinden ayırıp tanıyabiliriz. 



Yoğunluk hesaplanırken maddenin kütlesi

gram(g),hacmi mililitre(ml)alınır.

Buna göre yoğunluğun birimi g/mL olur.

yoğunluk= kütle (g) /hacim (mL)
Her maddenin yoğunluğu, 1 ml hacmindeki kütlesi

tartılarak bulunur.



Madde               Birim hacim kütle (g/ml)

Su                              1

Hava                          0,0013

Zeytinyağı                  0,9

İspirto                         0,8

Buz                             0,9

Alüminyum                 2,7

Bakır                           8,9

Benzin                         0,7

Demir                          7,8

Gümüş                        10,5

Altın                             19,3



-Maddeyi eşit kollu terazide tartarak kütlesini gram 
cinsinden ölçünüz.

-Hacmini dereceli silindir ve su yardımıyla mL cinsinden

ölçünüz.(Düz bir masa üzerindeki dereceli silindire su

koyarak seviyesini işaretleyiniz.Hacmi ölçülecek cismi

suya bırakarak su seviyesini işaretleyiniz.)
Cismin hacmi=Cisimle suyun toplam hacmi-Suyun hacmi

-Cismin kütlesini hacmine bölerek yoğunluğu hesaplayınız.



Tek katlı binalar yoğunluğu az olan ahşap, tuğla, kerpiç
gibi malzemeler kullanılarak yapılabilir.
Çok katlı binaların yapımında kullanılan malzemelerde ise
dayanıklılık, fazla yük taşıma gibi özellikler aranır. Bu
nedenle çok katlı binaların yapımında demir, çelik gibi
yoğunluğu fazla olan malzemeler kullanılır.

Uçakların kolayca uçabilmesi için uçak yapımında demir
yerine alüminyum kullanılır. Çünkü yoğunluğu demirden az
olan alüminyum, ayrıca demire göre daha hafif ve daha
dayanıklı bir maddedir.


