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Bu bölümü çal›flt›ğ›n›zda;
• S›k›flma ve genleflme özelliklerinden faydalanarak maddelerin görünmez hareketli 

taneciklerden olufltuğunu öğrenecek,
• Maddede meydana gelen değiflimleri fiziksel ve kimyasal değiflim olarak 

s›n›fland›rabilecek,
• Hâl değiflimlerini tanecikli yap› ile iliflkilendirebilecek,
• Her türden maddenin bölünmesi zor, görülemeyecek kadar küçük yap› tafllar›ndan 

olufltuğunu belirtecek,
• Maddelerin farkl› olmas›ndan yola ç›karak atomlar›n da farkl› olabileceği sonucuna

ulaflacak,
• Ayn› cins atomlardan oluflmufl maddeleri “element” fleklinde adland›racak,
• Bileflik modelleri üzerinde farkl› element atomlar›n› ay›rt edeceksiniz,
• Her molekülde belirli say›da atom bulunduğu ç›kar›m›n› yapacak,
• Model üzerinde molekül içeren ve içermeyen maddeleri birbirinden ay›rt edebilecek,
• Çok say›da atom ve molekül içeren maddelere bakarak, “saf madde” ve “kar›fl›m”

kavramlar›n›  atom ve molekül düzeyinde fark edecek,
• Gazlar›n genleflme-s›k›flma özelliklerinden, moleküllerinin bağ›ms›z olduğu ç›kar›m›n›

yapacak,
• S›v›lar›n çok fazla s›k›flt›r›lamay›fllar›ndan, moleküllerinin birbiri ile temas hâlinde 

olduğu sonucunu ç›karacak,
• Gazlar›n ve s›v›lar›n akma özelliklerinden, moleküllerinin öteleme hareketi yapabildiği

ç›kar›m›na ulaflacaks›n›z.

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI+ +

Bu üniteyi  kavrayabilmek için;

• Ünite içerisindeki tan›m ve kavramlar› iyi öğreniniz.

• Ünitede geçen deneyleri yapmaya çal›fl›n›z.

• S›k›flma ve genleflme özelliklerinden yararlanarak maddelerin görünmez, hareketli 
taneciklerden olufltuğunu anlamaya çal›fl›n›z.

• Tanecikli yap› ile hâl değiflimi aras›ndaki iliflkiyi iyi anlamaya çal›fl›n›z.

• Değerlendirme sorular›n› dikkatlice çözdükten sonra kitab›n›z›n sonundaki cevap 
anahtar› ile karfl›laflt›r›n›z. Yanl›fl cevaplar›n›z›n nedenini bulup konudaki eksiğinizi 
mutlaka tamamlay›n›z.

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?- -



ÜNİTE III
Sevgili öğrenciler dördüncü ve beflinci s›n›f fen ve teknoloji dersinde maddenin üç

hâlde bulunduğunu, ›s›nma veya soğuma yoluyla maddenin hâl değifltirdiğini, genlefltğini
veya büzüldüğünü, saf madde ve kar›fl›m ayr›m›n› öğrendiniz.

Bu ünitede ise, s›k›flma ve genleflme özelliklerini karfl›laflt›rarak maddelerin küçük
görülemez hareketli taneciklerden olufltuğunu ve bu tanecikler aras›nda boflluklar bulunduğunu,
atom ve molekül kavramlar›yla iliflkilendirerek element ve bileflik kavramlar›n› tan›mlamay›
öğreneceksiniz. Maddede meydana gelen değiflimleri fiziksel ve kimyasal değiflim olarak
s›n›fland›rmay› ve hâl değiflimini maddenin tanecikli yap›s› ile iliflkilendireceksiniz.

GENLEfiME
Maddelerin genleflme özelliği de kat›, s›v› ve gaz hâlindeki maddeleri oluflturan

taneciklerin aras›ndaki boflluğun birbirlerinden farkl› olduğunu anlamam›za yarayan bir
özelliktir. 

Genleflme, ›s›t›lan maddelerin boyunda, yüzeyinde veya hacmindeki değiflmedir.
S›cakl›ğ›n art›r›lmas› ile taneciklerin hareket enerjileri artar, dolay›s›yla daha h›zl›
hareket ederler. Bunun sonucunda tanecikler aras›ndaki uzakl›k artar ve ›s›t›lan madde
genleflmifl olur. Genleflme kat› ve s›v›lar için ay›rt edici bir özellik iken gazlar için ay›rt
edici bir özellik değildir. Örneğin ayn› flartlarda eflit hacimdeki iki farkl› gaz örneği
özdefl (ayn›) ›s›t›c›larla eflit sürede ›s›t›ld›klar›nda hacimleri eflit miktarda artar. Hâlbuki
ayn› uzunluk ve hacme sahip bak›r ve demirden yap›lm›fl iki tel, özdefl ›s›t›c›larla eflit
sürede ›s›t›l›rsa her iki telin boylar›n›n farkl› miktarda uzad›ğ› gözlenir. Yani kat› 
maddelerdeki genleflme birbirinden farkl›d›r. Maddenin cinsine göre genleflme miktar›
değiflir. Ayn› durum s›v›lar için de geçerlidir. Her s›v›n›n genleflme miktar›, s›v›n›n 
cinsine göre değiflir. S›cakl›ğ›n art›r›lmas›yla maddelerde gerçekleflen hacim değiflim-
leri s›v›larda kat›lardan fazla, gazlarda da s›v›lardan daha fazlad›r.
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Resim 3.1: S›cakl›kla maddelerin genleflmesi

‡ Yaz aylar›nda s›cakl›ğ›n artmas› ile demiryolu raylar›nda uzamalar görülür. Ray
bağlant›lar› aras›nda yeterince boflluk yoksa raylarda bozulmalarla karfl›lafl›l›r. 



3.1. MADDEN‹N YAPI TAŞLARI - ATOMLAR
a. Madde
Bulutsuz bir gecede gökyüzüne bakt›ğ›m›zda, s›n›rlar›n› bilemeyeceğimiz kadar

büyük bir uzay boflluğuna dağ›lm›fl y›ld›zlar›, Samanyolu galaksisini, gezegenleri, ay ve
daha küçük gökcisimlerini görürüz. Bir gündüz vakti etraf›m›za bakt›ğ›m›zda, eğer uygun
konumdaysak, dağlar›, ovalar›, akarsular›, gölleri, binalar›, otomobilleri, ağaçlar›, bitki
ve hayvanlar›, insanlar› k›sacas› etraf›m›z› saran canl› ve cans›z milyonlarca farkl› varl›k
görürüz. Gözle göremediğimiz fakat etkilerini fark ettiğimiz baflka varl›klar da vard›r.
Hava ve çeflitli gazlar gözle göremediğimiz varl›klara örnektir. Bu varl›klar›n hepsine
madde denir.

Doğadaki maddelerden baz›lar› insanlar taraf›ndan insan yaflam›n› kolaylaflt›rmak
amac›yla ifllenmifl, yeni bir özellik ve biçime kavuflturulmufltur. Maddenin insan
taraf›ndan biçimlendirilmifl hâline cisim denir. Örneğin; ağaç bir madde iken ağaçtan
yap›lan masa bir cisimdir. Cam bir madde iken camdan yap›lan çay bardağ› bir cisimdir.

b. Maddenin Ortak Özellikleri
Bofllukta yer kaplayan, kütlesi ve eylemsizliği olan her fley maddedir. Bu özelliklere

maddelerin ortak özellikleri denir. Bunlara ek olarak tanecikli, hareketli ve boflluklu bir
yap›ya sahip olmak da bütün maddelerin sahip olduğu ortak bir özelliktir. Ortak özellikler
madde miktar›na bağl› değildir. 

Maddenin uzayda kaplad›ğ› yere hacim denir. Madde miktar›na ise kütle denir. 
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Resim 3.2

Resim 3.3: Etraf›m›z› saran varl›klar



b

b
‡

Kütle teraziyle ölçülür ve temel kütle birimi kilogramd›r. Eylemsizlik, maddelerin
bulunduğu durumu koruma isteğidir. Yani maddeye d›flardan yeni bir kuvvet etki
etmezse sahip olduğu durumu korur. Sözgelimi, futbol sahas›n›n ortas›nda duran bir
futbol topu sahip olduğu konumu, d›flardan yeni bir kuvvet etki etmediği sürece korur.

Bofllukta yer kaplayan, belli bir kütlesi olan her fleye madde denir. Maddenin flekil
alm›fl hâline cisim denir

c. Maddenin Hâllerine Göre Sınıflandırılması
Maddeler, doğada kat›, s›v› ve gaz olmak üzere üç hâlde bulunur.

Çevremizde bulunan tafl, toprak, masa, dolap gibi maddeler oda s›cakl›ğ›nda kat›
hâldedir. Su, ayçicek yağ›, kolonya, ispirto gibi maddeler s›v› hâlde, hava, oksijen, 
karbondioksit gibi maddeler ise gaz hâlindedir. Bir maddenin hâlinin ne olduğunu 
belirtirken hangi şartlarda (örneğin, 25 oC s›cakl›k ve 1atm bas›nç değerlerinde) olduğu
belirtilmelidir. Aksi takdirde maddelerin kat›, s›v› ve gaz olarak s›n›fland›r›lmas› doğru

olmaz. Sözgelimi; Su, 0 
o
C’ta kat› hâldeyken (buz), 25 

o
C’de s›v› hâlde, 110 

o
C’ta gaz

hâlindedir. 

Maddeler istenildiğinde ortam flartlar› elveriflli hâle getirilerek bir hâlden diğerine
dönüfltürülebilir. Örneğin: buz ›s›t›larak s›v› hâle, su ›s›t›larak buhar (gaz) hâle ya da su
buzdolabına konularak kat› hâle getirilebilir.

Resim 3.4: Suyun doğadaki üç hali

Maddelerin ortak özellikleri;
• Hacim 
• Kütle
• Eylemsizlik
• Tanecikli, hareketli ve boflluklu yap›da olma
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Maddeler gözle göremeyeceğimiz kadar küçük taneciklerden oluflmufllard›r. Bu
durum ilerde ayr›nt›s›yla anlat›lacakt›r. Bir maddenin hâlini, maddeyi oluflturan 
taneciklerin durumu yani taneciklerin diziliflindeki düzen ve taneciklerin birbirlerine
olan uzakl›ğ› belirler. fiekil 3.1’de görüldüğü gibi kat› maddeleri oluflturan tanecikler
aras›nda bir düzenlilik vard›r. Tanecikler aras›ndaki boflluklar çok azd›r. S›v›lar› oluflturan
tanecikler kat›lar› oluflturan taneciklere göre daha düzensiz olup tanecikler aras›ndaki
boflluk kat›lardan daha fazlad›r. Gazlar› oluflturan tanecikler ise düzensiz ve
aralar›ndaki boflluk çok fazlad›r. 

Kat›, s›v› ve gazlar› oluflturan tanecikler durağan değil hareketlidir. Bu hareketliliği
aflağ›daki deneyi yaparak daha iyi anlayabiliriz. Oda içine damlat›lan kolonyan›n ya da
ocakta piflmekte olan bir yemeğin kokusu zamanla evin içine yay›l›r. Bu durum da gazlar›
oluflturan taneciklerin hareketli olduğunu anlamam›za yard›m eder.

fiekil 3.1: Suyun hâl değiflimi

fiekil 3.2: Kat›, s›v› ve gazlar› oluflturan taneciklerin dizilifli

Katı Sıvı Gaz
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Havayla dolu fl›r›ngan›n iteneğinin, fl›r›nga içindeki havay› s›k›flt›rabilmesinden
yola ç›karak, gaz hâlindeki maddeleri oluflturan taneciklerin birbirlerinden uzak 
olduklar›n› ve bundan dolay› s›k›flt›r›labildiklerini söyleyebiliriz. fi›r›nga içindeki su ve kum
ise gözleyebileceğimiz kadar s›k›flt›r›lamaz. S›v›lar› ve kat›lar› oluflturan tanecikler
aras›ndaki boflluk çok az olduğundan, s›v›lar ve kat›lar s›k›flt›r›lamazlar. 

Cam balon içindeki suya damlat›lan mürekkebin k›sa bir süre sonra  suyun tamam›na
yay›ld›ğ›n› gözledik. S›v›lar tanecikli yap›da ve tanecikler de hareketli yap›da
olmasayd› böyle bir durum gözlenemezdi. Mürekkebin suda yay›lmas›, 
maddeleri oluflturan görünmez taneciklerin hareketli ve ayn› zamanda boflluklu yap›da
olduğunu anlamam›za yard›m eder.

Maddenin taneciklerden olufltuğunu, gaz› oluflturan taneciklerin kat› ve s›v›y› olufl-
turan taneciklere göre birbirinden daha uzak konumda olduğunu öğrendik. Buna göre,
gaz hâlindeki maddelerin daha kolay s›k›flt›r›labileceğini söyleyebilir miyiz? Bu duru-
mu aflağ›daki deneyi yaparak gözlemeye çal›flal›m.

S‹Z DE DENEY‹N!

‹ğneleri ç›kart›lm›fl üç plastik fl›r›nga al›n›z. fi›r›ngalar› havayla suyla ve kumla
doldurunuz. fi›r›ngalar›n iğne tak›lan uçlar›n› parmağ›n›zla kapatarak iteneğini itmeyi
deneyiniz.

Resim 3.6: Her madde s›k›flt›r›labilir mi?

Ne gözlediniz? Havan›n s›k›flt›r›labildiğini, suyun ve kumun s›k›flt›r›lamad›ğ›n›
fark ettiniz mi? 

Resim 3.5: Mürekkebin suda yay›lmas› 

S‹Z DE DENEY‹N !
Resimdeki gibi bir cam balona (veya bardağa) yar›ya kadar su doldurun. Daha

sonra damlal›k yard›m›yla bir iki damla mürekkebi suyun içine yavaflça damlat›n ve sonucu
gözleyin.
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* Acaba bir maddeyi sürekli küçük parçalara ay›rmaya çal›fl›rsak sonuçta neyle
karfl›lafl›r›z? 

* Bir tebefliri ikiye, dörde, sekize bölün ve bu flekilde bölme ifllemine devam edin.
Neyle karfl›laflt›n›z? ‹nce bir tel parças› al›n ve bir kerpeten yard›m›yla bu teli küçük
parçalara ay›r›n. Bu ifllemi ne kadar sürdürebilirsiniz? Bir kaya tuzu al›p küçük
parçalara ay›r›n. Sonra bu parçalar› bir bardak suya at›n ve kar›flt›r›n. Tuz ne oldu? 

fiekil 3.3: Maddenin küçük parçalara ayr›lmas›

b

S›k›flt›rma sonunda serbest b›rak›lan iteneğin geri gelmesi, gaz› oluflturan 
görünmez taneciklerin, fl›r›ngan›n yüzeyine çarparak bas›nç oluflturmas›ndand›r.

d. Maddenin Yapı Taşları
Bir duvar›n üst üste dizilmifl pek çok tuğladan oluflmas› gibi vücudumuz da ç›plak

gözle göremeyeceğimiz kadar küçük birimlerden oluflmufltur. ‹nsan ve diğer canl›lar›
oluflturan bu birimlere hücre denir. Hücreleri ancak mikroskopla gözleyebiliriz.
Maddelerde t›pk› canl›lar gibi küçük yap›lardan oluflmufltur.

Maddeleri bölerek daha küçük tanecikler elde edebiliriz. Maddenin art arda bölünmesi
iflleminin sonsuza kadar sürdürülmesi pratikte mümkün değildir. Ancak sonsuza kadar
bölme ifllemini devam ettirdiğimizde, bir yap› birimi elde ederiz. Başka bir deyişle bir
maddenin bütün özelliklerini tafl›yan bu en küçük taneciğine ulaşırız. 

e. Tarih Boyunca Atom Fikri
Maddelerin neden olufltuğu ilk çağlardan günümüze araflt›rma konusu olmufl ve

maddeyi meydana getiren yap›lar hakk›nda farkl› fikirler ileri sürülmüfltür. ‹lk çağ
Yunan filozoflar›ndan baz›lar› maddenin sudan, baz›lar› enerjiden, baz›lar› hava, su,
toprak ve atefl olmak üzere dört unsurdan meydana geldiğini savunmufllard›r. Tarihte ilk
kez milattan önce 400 y›l›nda yaflam›fl bir filozof olan Democritos (Demokritos) 
maddelerin gözle görülemeyecek kadar küçük parçalardan olufltuğunu ileri sürmüfltür.
Democritos maddelerin sonsuza kadar küçük parçalara ayr›lamayacağ›n›, maddenin
bölünemeyen çok küçük bir taneciğinin olmas› gerektiğini söylemifl, bu taneciğe
bölünemeyen anlam›nda atom ismini vermifltir.  

* Havayla dolu fl›r›ngan›n iteneğini sonuna kadar itip serbest b›rak›n. ‹teneğin geri
geldiğini fark ettiniz mi?  Bunun sebebi nedir? 
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Bir ‹ngiliz kimyac›s› olan Dalton (Dalton) her elementin ayr› tip bir atomu
olduğunu, atomlar›n içi dolu, esnek ve bölünemez parçalar olduğunu söylemifltir.
Bundan 50 y›l sonra atomdan daha küçük parçac›klar›n bulunduğu dolayl› yoldan
kan›tland›. Becquerel (Bekerel) ve Madam Curie (Madam Küri)’nin çal›flmalar›,
atomlar›nda daha küçük parçalardan olufltuğunu ve bölünebildiğini  göstermifltir.

Bugün atom hakk›nda sahip olduğumuz bilgiler, teorik ve deneysel alanlarda
yap›lan, y›llard›r devam eden sürekli ve düzenli çal›flmalar›n bütününden oluflmufltur.
Bu çal›flmalar sonucunda atomun varl›ğ› kesin bilgi hâlini ald›ktan sonra, onlar› daha
yak›ndan tan›mak, özellikleri ile ilgili araflt›rma ve inceleme yapmak için modeller
tasarlanmaya bafllanm›flt›r. Model, bir konu ya da olay›n anlafl›lmas›n› kolaylaflt›rmak
amac›yla tasarlan›r. Model gerçeğin kendisi değildir ancak gerçeği anlamam›za yard›m eder.

Democritos John Dalton Madam  Curie

Resim 3.7: Atom düflüncesinin geliflmesine katk› sağlayan bilim insanlar›

‡ Günümüzde atomun bölünebildiğini biliyoruz. Ç›plak gözle 10-4 m’ den daha
küçük maddeleri göremeyiz. Ifl›k mikroskobuyla ancak 10-7 m boyutundaki maddeleri
görebiliriz. Günümüzde kullan›lan hiçbir mikroskopla tek bir atom gözlenememifltir.
Atomu sadece flekildeki gibi modelle gösterebiliriz.

fiekil 3.4: Atom modeli
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* Element yada bileşiklerden oluşan maddelerin yap›s› ayn› m›d›r?

Demir tel Bak›r tel fieker Tuz Toz Naftalin

Demirin gri, bak›r›n k›rm›z› renkte olmas› onlar› diğer maddelerden ve birbirlerinden
ay›rmam›za yarar. Demir ve bak›r tel aras›ndaki farkl›l›k, renkleriyle s›n›rl› değildir. Bu
telleri bükmeyi denersek, bak›r telin demir tele göre daha yumuflak olduğunu ve kolayca
bükülebildiğini görürüz. Bu tellere bir m›knat›s yaklaflt›rd›ğ›m›z da, m›knat›s›n demir
teli çektiğini bak›r teli ise çekmediğini görürüz. 

Tuz, fleker ve naftalin görünüflleri bak›m›ndan birbirlerine çok benzemelerine rağ-
men aralar›nda birtak›m farkl›l›klar vard›r. Baz› deneyler yaparak bu farkl›l›klar› göre-

Resim 3.8: Bütün maddelerin yap›s› ayn› m›d›r?

Atom modelleri, bilim adamlar› taraf›ndan hayal edilmifl flekillerden ibarettir.
Bunlar atomu doğrudan doğruya gözlemleyerek yap›lan tasar›lar değildir. Atomun
yap›s› ve atom ile ilgili modeller 7. s›n›fta detayl› olarak ifllenecektir.

3.2. ELEMENTLER - BİLEŞİKLER - MOLEKÜLLER
MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI
Çevrenizde gördüğünüz pek çok maddenin birbirinden farkl› özelliklere sahip

olduğuna dikkat ediniz. Sözgelimi, içme suyu, deniz suyu ve çamafl›r suyu görünüflte
birbirlerine benzemelerine rağmen birbirlerinden farkl› özelliklere sahiptirler.
Evimizde kulland›ğ›m›z eflyalar, otomobilimizi oluflturan parçalar, bir binan›n
yap›m›nda kullan›lan malzemeler birbirlerinden farkl› özelliklere sahip maddelerden
yap›lm›fllard›r. Bir avuç toprağ› veya bir kaya parças›n› incelediğimizde bunlar›n pek
çok farkl› maddenin birleflmesinden olufltuğunu söyleyebiliriz.

Doğadaki maddelerin bir k›sm› saf hâlde bulunurken, bir k›sm› da kar›fl›m hâlinde
bulunur. Sözgelimi, bak›r, alt›n, demir, yemek tuzu, çamafl›r suyu gibi maddeler saf
madde, toprak, hava, deniz suyu gibi maddeler ise kar›fl›md›r.  O hâlde maddeleri
kar›fl›m ve saf madde olmak üzere iki ana bafll›k alt›nda inceleyebiliriz. 

1. Saf Maddeler
Saf maddeler,  elementler ve bileflikler olmak üzere ikiye ayr›l›r. 

Bunu araflt›rmak için yemek tuzu, fleker, naftalin, demir tel ve bak›r tel al›n›z.
Demir teli ve bak›r teli renklerine bakarak diğer maddelerden kolayca ay›rabiliriz.
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fiekil 3.5: Element modelleri

b

Oksijen elementi

biliriz. Su dolu üç bardağa fleker, tuz ve naftalini koyar kar›flt›r›rsak tuz ve flekerin suda
çözündüğünü, naftalinin ise suda çözünmediğini görürüz. Tuzlu su ve flekerli su çözeltisine
elektrik ak›m› verirsek tuzlu suyun elektrik ak›m›n› ilettiğini flekerli suyun ise elektrik
ak›m›n› iletmediğini anlayabiliriz. Naftalinin tuz ve flekerden farkl› bir kokusu vard›r. 

Bu maddeler d›fl›ndaki tüm maddelerinde gözlem ya da birtak›m deneyler yaparak
fark edebileceğimiz farkl› özellikleri vard›r.

Resim 3.8 de verilen örneklerden yola ç›karak her maddenin kendine has bir tak›m
özellikleri olduğunu söyleyebiliriz. Bütün maddeler aynı atomlardan oluşsaydı, hepsinin
ayn› özellikleri göstermesi gerekirdi. Bütün maddelerin atomlardan olufltuğunu 
öğrendiniz. Maddeler birbirinden farklı özelliklere sahip olduğuna göre, maddeleri 
oluşturan bu atomlar›n da birbirinden farkl› olmas› gerekir. Demiri oluflturan atomlar
diğer kat›lar› oluflturan atomlara benzemez. Demiri oluflturan atomlar yaln›z demirin
özelliklerini gösterir. Demir maddesi demir özelliklerini tafl›yan pek çok say›daki 
atomun bir araya gelmesiyle oluflur. Bu atomlar› hiçbir flekilde görmemiz mümkün
değildir. 

a- Elementler
Ayn› cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir. Sözgelimi,

bak›r elementi bak›r atomlar›ndan, oksijen elementi oksijen atomlar›ndan oluflmufltur.

b. Bileşikler
Yaflant›m›zda kulland›ğ›m›z birçok ürün bir ya da daha fazla elementin birleflme-

siyle oluflmufltur. Üzerimize giydiğimiz giysilerden, evimizde kulland›ğ›m›z bilgisa-
yara,  bilgi edinmek için okuduğumuz kitaplara kadar pek çok maddenin, elementlerin bir-
leflmesi sonucu olufltuğunu söyleyebiliriz.

Farkl› cins element atomlar›n›n belirli oranlarda birbirleriyle bağlanmas› sonucu
ortaya ç›kan, yeni saf maddeye bileflik denir. Bilefliklerde bilefliği oluflturan elementler,
bafllang›çta sahip olduklar› özellikleri kaybeder ve farkl› bir özellik kazan›rlar.
Bilefliklerde bilefliği oluflturan elementler belirli bir oranda birleflirler ve bu oran hiç
değiflmez. Sözgelimi bir bileflik olan saf su, iki hidrojen atomunun bir oksijen atomuna
bağlanmas›ndan oluflur. Saf su kendini oluflturan hidrojen ve oksijenin özelliklerini
göstermez.

Bak›r  elementi   



FEN VE TEKNOLOJ‹ 6

88

fiekil 3.8

Bileflik ve element kavramlar›ndan yola ç›karak aflağ›da, modellerle ilgili sorulan
sorular› önce kendiniz cevaplay›n sonra verilen cevap ile karfl›laflt›r›n›z.

1- Şekil 3,8’de verilen modeli inceleyiniz.

Resim 3.9: Yemek tuzu fiekil 3.7: Bileflik (yemek tuzu) modeli

fiekil 3.7’de verilen tuz bilefliği modelinde yeflil küreler sodyum, k›rm›z› küreler
klor taneciklerini temsil etmektedir. Bu taneciklerin, rasgele değil belli bir düzene göre
dizildiklerine dikkat ediniz. 

Bir baflka örnek vermek gerekirse tuz, sodyum ve klor elementlerinin birbirleriyle
belirli oranda bağlanmas› sonucu oluflmufl saf bir bilefliktir. Kat› bir madde olan
sodyumdan bir parça yemek ya da bir gaz olan kloru koklamak bizi öldürebilecekken
bunlar›n bağlanmas›ndan oluflan tuz sofralar›m›z›n vazgeçilmezidir. 

fiekil 3.6: Suyun oluflumu
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fiekil 3.9

fiekildeki model bir bileflik modeli olup, üç farkl› atomdan oluflmufltur. Modelde
toplam sekiz atom vard›r.  

2- Şekil 3,9’da  verilen modeli inceleyiniz.

* Modelde kaç farkl› atom görüyorsunuz? 
Model element mi yoksa bileflik modeli midir?
Modelde toplam kaç atom vard›r?

fiekildeki model bir elementtir. Elementin tek cins atomlardan olufltuğuna dikkat
ediniz. Modelde toplam dokuz atom vard›r.

* Model element mi yoksa bileflik modeli midir?
Modelde toplam kaç atom vard›r?

b

Elementlerin yap› tafl›n› atom oluflturduğu gibi baz› bilefliklerin yap› tafllar›n›
moleküller oluflturur. fiimdi molekül nedir? Onu öğrenelim.

c. Molekül ve Molekül Modelleri
Molekül, ayn› cins element atomlar›n›n ya da farkl› cins element atomlar›n›n

bağlanmas›ndan oluflur. Sözgelimi, iki oksijen atomunun bağlanmas›ndan oksijen
molekülü (fiekil 3.12), iki hidrojen ve bir oksijen atomunun bağlanmas›yla su molekülü
oluflur (fiekil 3.13).  Su bilefliğinin yap› tafl›,  su molekülüdür.

fiekil 3.12:  Oksijen molekülü modeli  
Ayn› cins atomlar›n oluflturduğu molekül

fiekil 3.13: Su molekülü  
Farkl› cins atomlar›n oluflturduğu molekül
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b

Maddelerden baz›lar› su örneğinde olduğu gibi moleküllerin birleflmesinden
oluflur. Bu tür maddelere, moleküler yap›l› maddeler denir. Baz› maddeler de tuz örneğinde
olduğu gibi atomlar›n birleflmesinden oluflur. Bu tür maddelere de atomik yap›l› maddeler
denir. fiekil 3.16 ve fiekil 3.17’de atomik ve moleküler yap›l› maddelere ait modeller
verilmifltir. fiekilleri dikkatle inceleyerek aradaki fark› görmeye çal›fl›n›z.

fiekil 3.14: Su s›v› hâldeyken
moleküllerinin dizilifli                                                  

fiekil 3.15: Su kat› hâldeyken 
moleküllerinin dizilifli

fiekil 3.14’te suyun s›v› hâldeyken su moleküllerinin dizilifli ve fiekil.3.15’te kat›
hâldeki su moleküllerinin dizilifli verilmifltir. Su moleküllerinin diziliflinin suyun kat› ya
da s›v› olufluna göre farkl›l›k gösterdiğine dikkat ediniz. Su kat› hâlden s›v› hâle geçerken
su molekülleri bağ›ms›z hâle geçer. Bağ›ms›z hâle geçen su molekülü yap›s›n› korur.
Molekül yap›l› taneciklerin oluflturduğu bilefliklere moleküler yap›l› bileflik denir.

Nokta kadar bir suyu görebilmemiz için milyonlarca H2O molekülünün bir araya
gelmesi gerekir.

H2O

fiekil 3.16: Moleküler yap›l› madde 
fiekil 3.17: Atomik yap›l› madde 

* Her maddede molekül var m›?
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Element ve bileflik kavramlar›n› tanecik boyutunda aç›klayan flema  aflağ›da verilmifltir.

fiema 3.1: Saf maddelerin s›n›fland›r›lmas›

SAF MADDELER

ELEMENTLER

Atomik Yap›da
Olanlar

Moleküler Yap›da
Olanlar

B‹LEfi‹KLER

Moleküler Yap›da
Olanlar

Moleküler Yap›da
Olmayanlar

‡ Elementlerin en küçük yap› tafl› atom, baz› bilefliklerin en küçük yap› tafl› ise 
moleküldür.

‡ Atom çok küçüktür. Gözle ve mikroskopla görülemez. Milyonlarca atom bir araya 
geldiğinde ancak gözle görülebilir bir büyüklüğe ulafl›r. 

‡ Atomlar bütün maddelerin yap› tafllar›d›r.

‡ Her element bir çeflit atomdan oluflur.

‡ Dünya’da element çeflidi kadar atom çeflidi vard›r.
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Resim 3.10: fiekerli su kar›fl›m›

fiekil 3.18’deki modeller üzerinde kar›fl›m ve saf madde konusunu daha iyi anlamaya
çal›flal›m. fiekil 3.18-a’daki model, tek cins atomdan oluflan elementi, fiekil 3.18-b’deki
model, ayn› cins atomlar›n birbirine bağlanmas›ndan oluflan element moleküllerinin
oluflturduğu elementi, fiekil 3.18-c’deki model, farkl› cins atomlar›n birbirine bağlanmas›ndan
oluflan bileflik moleküllerinin oluflturduğu bilefliği, fiekil 3.18 d’deki model ise, bu
üçünün kar›fl›m›ndan oluflan ve özelliklerini kaybetmeyen saf maddelerin oluflturduğu
kar›fl›m› göstermektedir. Modellere dikkat edilecek olursa fiekil 3.18-d’de farkl› birimlerin
yan yana geldiği görülür. Diğerlerinde ise ( fiekil 3.18-a, b, c) ayn› birimlerin yan yana
gelmesiyle oluflur. 

d. Karışım
Konunun bafl›nda maddeyi, saf madde ve kar›fl›mlar olmak üzere ikiye ay›rm›flt›k.

fiimdi de kar›fl›mlar hakk›nda k›sa bilgi verelim.

Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluflan 
maddelere kar›fl›m denir. Deniz suyu, hava, toprak, petrol, çorba, salata, gazoz, v.b.
birer kar›fl›md›r. 

e. Karışım ve Saf Madde Arasındaki Farklar 
Kar›fl›m ve saf madde aras›ndaki farklar› örneklerle aç›klamaya çal›flal›m.

Çevremizde gördüğümüz birçok madde, asl›nda bir türden madde olmay›p çeflitli 
maddelerin kar›fl›m› veya bunlar›n bilefliklerinden oluflmufltur. Örneğin: bir bak›r çubuk
yaln›z “bak›r” atomu denilen atomlardan oluflurken, niflan yüzüğü olarak tak›lan alt›n
yüzük, bak›r ve alt›n atomlar›n›n kar›fl›mlar›ndan oluflur. fiekerli su kar›fl›m›, saf madde
olan fleker ve suyun kar›fl›m›ndan oluflur. fiekerli su kar›fl›m› saf madde değildir. Çünkü
flekerli su, ayr› iki saf maddenin kar›fl›m›ndan oluflmufltur. 
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K›saca diyebiliriz ki, saf maddeler hep ayn› birimlerin yan yana gelmesiyle oluflurken,
kar›fl›mlar farkl› saf maddelerin yan yana gelmesiyle oluflur.

a- Element b- Element molekülü

c- Bileflik molekülü d- Kar›fl›m

fiekil 3.18: Element, element molekülü, bileflik molekülü ve kar›fl›m modelleri

SAF MADDE
KARIfiIM

ELEMENT B‹LEfi‹K

Bir çeflit atomdan oluflur, kendi

özelliğini tafl›yan en küçük

taneciği atomdur.

Çeflitli elementlerin birleflmesinden

oluflur. Molekül yap›l› bilefliklerin

kendi özelliğini tafl›yan en küçük

taneciği moleküldür.

Çeflitli elementlerin veya bileflik-

lerin yan yana gelmesinden oluflur.

‹çinde ki her madde kendi özel-

liğini tafl›r.

fiema 3.2: Saf madde ve kar›fl›m aras›ndaki fark
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fiekil 3.19: Suyun hâl değiflimleri

Resim 3.11: Çubuğun k›r›lmas› Resim 3.12: Tuzun suda çözünmesi

Fiziksel değiflim sonucu değiflen maddenin d›fl görünümüdür. Maddenin özellikleri ayn›
kal›r. Yeni bir madde ortaya ç›kmaz. Örneğin bir miktar suyun içine tuz at›p kar›flt›rd›ğ›m›zda
tuzlu su çözeltisi elde ederiz. Tuz, suda çözününce fiziksel görünümü değiflmifl olmas›na rağ-
men özelliği ayn› kal›r. Tuzlu su çözeltisi kaynat›larak içindeki su buharlaflt›r›l›rsa tuz
eski hâliyle yeniden ortaya ç›kar. 

Maddelerdeki  hâl değiflimi de fiziksel değiflimdir. Kat›n›n erimesi, s›v›n›n buharlaflmas›,
buhar›n yoğuflmas› ve s›v›n›n donarak kat› hâle gelmesi s›ras›nda madde özelliklerini 
kaybetmez, yani maddenin kimliğinde bir değifliklik olmaz. Sadece maddeyi oluflturan
taneciklerin aras›ndaki uzakl›k ve taneciklerin hareketi değiflir. Örneğin hâl değiflimi
s›ras›nda su donarak buz hâline geçer ya da su ›s›t›ld›ğ› zaman buharlaflarak gaz hâle geçer.
Her  üç durumda da suyun yap›s› bozulmaz sadece fiziksel görünümleri değiflir.

Kat› S›v› Gaz 

3.3. FİZİKSEL DEĞİŞİM - KİMYASAL DEĞİŞİM
Çevremizdeki maddelerin, zamana veya ortam flartlar›na bağl› olarak değiflime

uğrad›ğ›n› görmüflsünüzdür. Bu değiflimlerle ilgili çevremizden çok say›da örnek vermek
mümkündür. Örneğin; Aç›kta b›rak›lan yiyeceklerin bozulmas›, buzluğa koyduğunuz suyun
donmas›, k›fl›n yağan kar›n hava ›s›n›nca erimesi, kâğ›d›n yanmas›, cam›n k›r›lmas›, güneflte
kalan giysilerin renginin solmas› gibi. Maddelerdeki değiflimlerin baz›lar› kal›c›, baz›lar› ise
geçicidir.

Maddede meydana gelen değiflimler, fiziksel değiflme ve kimyasal değiflme olmak
üzere iki grupta incelemek mümkündür.

Fiziksel Değişim
Yeni madde yada maddelerin oluşumuna sebep olmayan değişimler fiziksel değişim

olarak adlandırılır. Etten k›yma yap›lmas›, buzun erimesi, cam›n k›r›lmas›, flekerin suda
çözünmesi, suyun kaynamas›, gibi olaylar fiziksel değiflmeye örnek gösterilebilir.
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Kimyasal Değişim
Değiflme sonucu maddenin yap›s› bozularak ortaya yeni bir madde ç›k›yorsa bu tür

değiflmeye kimyasal değiflim denir. Kâğ›d›n yanmas›, yaprağ›n sararmas›, köftenin piflme-
si, sütün mayalanmas›, demirin paslanmas› gibi olaylar kimyasal değiflmeye örnek gös-
terilebilir. Kimyasal değiflme sonucu maddenin fiziksel görünümünün yan›nda özellik-
leri de değiflir ve ortaya yeni bir madde ç›kar. Kimyasal değiflime uğrayan maddeler fizik-
sel yollarla eski durumuna geri döndürülemez. Örneğin  aflağ›daki modelde de gördüğünüz
gibi su, elektrik ak›m›ndan geçirildiğinde ( elektroliz ifllemi) suyu oluflturan hidrojen ve
oksijen molekülleri ayr›flmaktad›r. ‹fllem sonucunda ortaya ç›kan hidrojen molekülü yan›c›,
oksijen molekülü ise yak›c› özelliktedir. Su ise ne yan›c› nede yak›c› özelliktedir.
Yang›nlar› söndürmede kullan›l›r. Buradan da anlafl›lacağ› gibi kimyasal değiflimlerde
maddenin kimliği değiflmekte, yeni maddeler oluflmaktad›r.

fiekil 3.20: Tanecik boyutunda suyun kimyasal değiflimi

Metalin paslanmas› ve odunun yanmas› kimyasal değiflmeye bir örnektir.

Resim 3.13: Paslanma Resim 3.14: Yanma
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* Aflağ›daki çizelgede verilen durumlar fiziksel olay m› yoksa kimyasal olay m›d›r?
Uygun yere iflaret (√) koyup nedenini aç›klamalar k›sm›na yaz›n›z.

Durum Fiziksel olay Kimyasal olay Aç›klamalar

Bir küp fleker ezilerek küçük parçalara
ayr›l›yor. √ fieker  taneleri ufaland›.

Büyük bir kaya parças›, 1 mm çapl› küresel
tanecikler oluflacak flekilde parçalan›yor.

Büyük bir kaya parças›, çok ince toz hâline
gelinceye kadar parçalan›p öğütülüyor.

Kum, su ile ›slat›l›yor. 

Yeni dilimlenmifl elma, aç›k havada 
bekletilince kesilmifl yüzeyler sar›-k›z›l renk
al›yor.

Kum, kireç ve su kar›flt›r›l›p bekletilerek
beton yap›l›yor. 

Yumurta suda hafllanarak içinin kat›laflmas›
sağlan›yor.

Çat› saçağ›ndaki kar, eriyip akarken donup
buza dönüflüyor. 
Hamur, piflirilerek ekmek yap›l›yor.

Değiflim sonucu aflağ›daki durumlardan biri ya da birkaç› oluyorsa değiflimin kimyasal
değiflme olma olas›l›ğ› kuvvetlidir. 

- Renk değifliminin olmas›
- Is› ve ›fl›k aç›ğa ç›kmas›
- Gaz kabarc›ğ› oluflmas› 
- Koku oluflmas›
- Fiziksel yollarla maddenin eski hâline döndürülememesi.

‡ Paslanma, yanma, çürüme, kokma gibi olaylar kimyasal değiflmeler sonucunda oluflur.
Ezilme, ufalma, kesme, parçalanma, hâl değifltirme ( erime, donma, kaynama, buharlaflma,

yoğuflma) gibi olaylar fiziksel değiflmeler sonucunda oluflur.
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DE⁄‹fi‹M HER YERDE VAR
Tabiattaki her fley sürekli bir değiflme içindedir. Tabiattaki değiflmelerden baz›lar›

bizim ilk bak›flta gözleyemeyeceğimiz kadar yavafl gerçekleflir. Sözgelimi, toprağa düflen bir
tohum bir süre sonra fidan olur. Aradan uzun y›llar geçince de büyür ve ağaç olur. Aç›k
havada b›rak›lan bir demir parças› zamanla paslan›r. Bir bebek zamanla büyür ve yetiflkin
bir insan olur. Baz› değiflmelerde gözleyebileceğimiz kadar çabuk gerçekleflir. Sözgelimi,
bir k›v›lc›m bir orman› birkaç saat içinde küle çevirir. Güneflte b›rak›lan bir buz parças›
birkaç dakika içinde erimeye bafllar ve k›sa bir süre sonra s›v› hâle geçer. Sonuçta tabiattaki
her fley bir an bile kendisiyle ayn› kalmaz. Sürekli değiflir. Bu değiflmelerden baz›lar›n›
kolayca gözleyebiliriz. Baz› değiflmeleri fark edebilmek için ise uzun süre gözlem yapmam›z
gerekir. 

Tabiattaki değiflmelerin tamam› doğal durumlardan kaynaklanmaz. ‹nsan tabiattaki
maddeleri kendi yaflam›n› kolaylaflt›rmak amac›yla değifltirir. Böylece kendine faydal›
hâle getirir. Sözgelimi, buğday› un, unu hamur ve hamuru ekmek yaparak beslenme
ihtiyac›m›z› karfl›lar›z. Bir ağaçtan kereste ve keresteden mobilya yaparak ihtiyac›m›z›
karfl›lar›z. Tabiattaki çeflitli madenleri iflleyerek pek çok alet ve makineler yapar›z. Çeflitli
kimyasal maddelerden ilaç elde eder bu ilaçlar› bozulan sağl›ğ›m›z› düzeltmek için kullan›r›z.
Kendi doğal hâlinde uzayan saçlar›m›z› kuaförde kestirir, flekil verdiririz.

Her meslek mensubu tabiattaki maddeleri değifltirerek insan yaflam›n› kolaylaflt›ran
mal ve hizmetler üretir. Hava ve su d›fl›nda kulland›ğ›m›z her fley tabiattaki maddelerin
değifltirilmesiyle oluflmufltur. Ev eflyalar›m›z, ulafl›m araçlar›m›z, yaflad›ğ›m›z binalar,
beslenmek amac›yla kulland›ğ›m›z yiyecek ve içecekler, giysilerimiz hep bir değiflim
sonucu elde edilmifllerdir. 

Tabiat›n doğal ak›fl›ndaki değiflmenin d›fl›nda insan›n bilinçli ya da bilinçsiz olarak
yapt›ğ› değiflmelerin tümü yukar›da say›ld›ğ› gibi insan›n yarar›na olacak flekilde
değildir. ‹hmal sonucu ormanlar›n yanmas›, akarsular›n, denizlerin, havan›n ve toprağ›n
k›saca çevrenin kirlenmesi olumsuz değiflmelere örnek olarak gösterilebilir.

Resim 3.15: Maddelerdeki değiflimi her yerde gözleyebiliriz.
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OLAY F‹Z‹KSEL DE⁄‹fi‹M K‹MYASAL DE⁄‹fi‹M

Patatesin dilimlenmesi √

Patatesin k›zart›lmas› √

…..

…..

KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M

AKfiAM YEME⁄‹
“Ece okuldan geldi, önce ödevlerini yapt›. Daha sonra mutfakta akflam yemeği

haz›rlayan annesinin yan›na giderek ödevlerini tamamlad›ğ›n› ve ona yard›m etmek
istediğini söyledi. Bir tarafta duran soyulmufl patatesleri dilimlemeye bafllad›. Annesi,
akflam yemeği için pilâv ve omlet haz›rl›yordu. Pilâv› piflirmek için kullanacağ› su 
kaynarken pirinçleri y›kad›, kaynayan suyun içine biraz tuz at›p iyice kar›flt›rd›. Daha
sonra y›kad›ğ› pirinçleri bu suya ekledi. Omleti haz›rlamak için yağ› eritti ve yumurtalar›
k›rd›. Yemeğin piflmesi devam ederken salata yapmak üzere buzdolab›ndan marul, domates,
biber, salatal›k ve maydanozu ç›kard› ve y›kayarak doğramaya bafllad›. Ece, patatesleri
dilimlemeyi bitirdikten sonra annesine patateslerin k›zart›lmaya haz›r olduğunu söyledi.
Salata yapmay› bitiren annesi tavaya yağ koyarak ›s›tt› ve patatesleri içine att›. Bir süre
sonra k›zaran patatesleri tavadan ç›kard›. Ece annesine yemeğin yan›na içecek de
haz›rlamak istediğini söyledi ve bir miktar su, biraz meyve özlü içecek tozu ve birkaç
tane de buz parças›n› sürahiye atarak iyice kar›flt›rd›. Yemek de pifltiğine göre art›k yemek
masas›n› haz›rlayabilirlerdi. Annesiyle birlikte yemekleri tabaklara, içecekleri de bardaklara
doldurup masay› haz›rlad›lar. O s›rada mutfağa gelen babas› da ekmekleri dilimlemek
istedi; ancak ekmeklerin renginde bozulma olduğunu ve kötü koktuklar›n› fark etti. Bu
nedenle ekmekleri çöpe att›. Taze ekmekleri dilimleyerek masaya getirdi. Ece, odas›nda
pastel boyalar›yla resim yapan kardeflini de yemeğe çağ›rd› ve ailece yemeklerini yediler.”

3.4. MADDENİN HÂLLERI VE TANECİKLİ YAPI
Ünite bafl›nda plastik fl›r›nga ile yapt›ğ›n›z deneyi hat›rlay›n›z. Havay› oluflturan

moleküller birbirleriyle temas hâlinde olsayd› plastik fl›r›nga içindeki hava
s›k›flt›r›labilir miydi?

Bahsedilen deneyde plastik fl›r›nga içindeki suyun s›k›flt›r›lamad›ğ›n› hat›rlay›n›z.
S›v›lar›n s›k›flt›r›lamamas›n›n sebebini s›v›lar› oluflturan moleküllerin birbirlerine
temas hâlinde olmas›yla aç›klam›flt›k. Maddeyi oluflturan taneciklerle maddenin hâlleri

* Akflam yemeği hikâyesinde, gizlenmifl olan fiziksel ve kimyasal değiflimleri
bularak aflağ›daki tabloya kaydediniz. Bulduğunuz olaylar›, neden fiziksel/ kimyasal
değiflim olarak nitelendirdiğinizi düflünün.
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aras›nda yak›n bir iliflki söz konusudur.  Bu iliflkiden yola ç›karak maddenin kat›, s›v›
ve gaz hâlinin özelliklerini k›saca aç›klayal›m.

Maddenin kat› hâli; Belirli bir hacme ve flekle sahiptir. Kat› maddeyi oluflturan
tanecikler birbirine çok yak›nd›r ve aralar›ndaki boflluklar çok azd›r. Tanecikler aras›nda
belirli bir düzen olup, oldukları yerde titreşim hareketi yaparlar.

fiekil 3.22: Suyun kat› hâli

Maddenin s›v› hâli; Belirli bir flekle sahip değildir. S›v›lar ak›flkan olduklar›ndan
bulunduklar› kab›n fleklini al›r. S›v› maddeyi oluflturan tanecikler kat› maddeyi oluflturan
taneciklerden daha hızlı ve birbiri üzerinden kayarak, çarpışarak hareket eder ve daha
düzensiz olup tanecikler aras› boflluklar kat›lardan fazlad›r.

fiekil 3.23: Suyun s›v› hâli

Maddenin gaz hâli; Tanecikler aras›nda boflluklar›n çok olduğu durumdur. Gaz
hâlindeki maddeleri oluflturan tanecikler, gelifli güzel hareket ettiklerinden gazlar›n belirli
flekli ve hacimleri yoktur.  Gazlar bulunduğu kab›n tamam›n› doldurur. Gazlar›n yay›lmalar›
hissedilebilir veya gözle takip edilebilir. Örneğin bir odaya damlat›lan kolonyan›n kokusu
k›sa sürede odan›n tamam›na yay›l›r. Yanan bir kâğ›d›n ç›kard›ğ› duman›n yay›lmas›
gözle görülebilir.

fiekil 3.24: Suyun gaz hâli
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Öteleme ve Titreşim Hareketi

Resim 3.16.a’daki maddeyi ne s›k›flt›rabiliriz ne de ak›tabiliriz. Nedenini ise o
maddeyi oluflturan taneciklerin birbirine çok yak›n olmas›yla ve sadece titreflim
hareketi yapmas›yla aç›klayabiliriz. Maddeyi oluflturan taneciklerin yer değifltirmeksizin
hareket etmelerine titreflim denir. Rüzgârla sallanan ağaç dallar›, titreflim hareketine
örnek gösterilebilir.

Resim 3.16.b’deki maddeyi s›k›flt›ramay›z ama ak›tabiliriz. Çünkü s›v›y› oluflturan
tanecikler kat›larda olduğu gibi birbirine çok yak›n değildir ama birbiriyle temas
hâlindedir. Birbiriyle temas hâlinde olan s›v› tanecikleri çarp›flma hareketi yapar. Bu
çarp›flma esnas›nda çarp›flan tanecikler dönme ve yer değifltirme hareketi yaparlar.
S›v›lar öteleme hareketi yapabildiğinden dolay› akma özelliğine sahiptirler yani ak›flkand›r.

Resim 3.16.c’deki maddeyi hem s›k›flt›rabiliriz hem de ak›tabiliriz. Çünkü moleküller
birbirinden bağ›ms›zd›r. Balonu biraz daha fliflirebiliriz. Daha çok fliflirdiğimizde ise
hava molekülleri balonun yüzeylerine çarparak bas›nç oluflturur ve balon patlar.

Aflağ›daki maddeler üzerinde deneyler yaparak maddelerin s›k›flt›r›labilme ve aka-
bilme özelliğini daha iyi anlamaya çal›flal›m.

Yukarıda gösterilen maddelerden hangileri hem s›k›flt›rabilir hem de ak›t›labilir?

fiiflirilmifl balonun ağz›n› açtığ›n›z zaman ne olur?

a) sunta parças› 

Resim 3.16: Çevremizden baz› maddeler

b) parfüm
c) balon

Balondaki havan›n h›zl› bir flekilde d›flar› ç›kt›ğ›n› fark edersiniz. Havan›n h›zla
balonun içinde d›flar› ç›kmas› bize, gazlar›n ak›c› özellikte olduğunu ve gaz moleküllerinin
öteleme hareketi yapt›ğ›n› gösterir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki kat›larda tanecikler titreflim hareketi yapar ama tanecikler
de yer değifltirme hareketi olmaz. Bu yüzden kat›lar ak›flkan özelliğine sahip değildir.
S›v›lardaki tanecikler, titreflim ve yer değifltirme hareketi, gazlardaki tanecikler ise titreflim,
yer değifltirme ve dönme hareketi yapt›klar› için ak›flkan özelliğe sahiptir. 
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ÖZET

Bofllukta yer kaplayan, kütlesi ve eylemsizliği olan herfleye madde denir. Bütün
maddeler, tanecikli, hareketli ve boflluklu bir yap›ya sahiptirler. Maddeler, kar›fl›m ve
saf maddeler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Ayn› çeflit taneciklerden oluflan maddeye saf madde
denir. Saf maddeler de kendi aras›nda element ve bileflik olmak üzere ikiye ayr›l›r. Ayn›
çeflit atomlardan veya ayn› çeflit atomlar›n oluflturduğu moleküllerden meydana gelen 
maddelere element, farkl› çeflit atomlar›n bir araya gelerek oluflturduklar› maddelere ise
bileflik denir. Kar›fl›m ise iki veya daha fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden
bir araya gelmesiyle oluflur.

Maddeler zamana veya ortam flartlar›na bağl› olarak değiflime uğrarlar. Maddede
meydana gelen bu değiflimler, fiziksel ve kimyasal değiflim olmak üzere ikiye ayr›l›r.
Fiziksel değiflim sonucunda maddenin yap›s›nda ve kimliğinde bir değiflim olmaz.
Kimyasal değiflim sonucunda ise maddenin yap›s› değiflir ve yeni özellikte, farkl› 
kimliğe sahip maddeler oluflur.

Maddeler ne gözle ne de mikroskopla göremeyeceğimiz kadar küçük taneciklerden
oluflmufltur. Bu taneciklere atom ya da molekül denir. Maddeyi oluflturan taneciklerin
diziliflindeki düzen ve taneciklerin birbirine olan uzakl›ğ› o maddenin hâlini belirler.
Kat› hâldeki maddeyi oluflturan tanecikler birbiri ile temas hâlindedir ve tanecikler
aras›ndaki boflluk çok az olduğundan sadece titreflim hareketi yaparlar. S›v› hâldeki
maddeyi oluflturan tanecikler aras›ndaki boflluk kat›lara göre daha fazlad›r. Tanecikler
birbirine temas eder ve birbiri üzerinden kayarlar. Bu yüzden s›v›lar, ak›c› özelliğe
sahiptirler. Ayn› zamanda titreflim ve öteleme hareketi yaparlar. Gaz hâlindeki maddeyi
oluflturan tanecikler ise bağ›ms›z hareket ederler. S›v›lar gibi ak›c› özelliğe sahiptirler,
titreflim ve öteleme hareketi yaparlar. 





. TEST III

1. Aflağ›dakilerden hangisi maddenin flekil alm›fl hâline örnektir?

A) Toprak           
B) Ağaç         
C) Masa      
D) Cam

2. fiekerin, su içinde gözle görülemeyecek flekilde çözünmesi, maddenin hangi  
özelliğini gösterir?

A) Element olduğunu
B) Bileflik olduğunu
C) Küçük yapı taşlarından oluştuğunu
D) Kar›fl›m olduğunu    

3.                     fiekilde gösterilen model aflağ›dakilerden hangisini temsil etmektedir?

A) Molekül         
B) Atom            
C) Bileflik         
D) Kar›fl›m

4. Aflağ›daki modellerden hangisi, ayn› cins atomlar›n oluflturduğu molekülü gösterir?

A)             B)       C)    D) 

fiekildeki kar›fl›m nelerden oluflmufltur?

A) Bileflik molekülü ve element atomlar›ndan
B) Bileflik ve element moleküllerinden 
C) Element atomlar›ndan
D) Bileflik moleküllerinden

5 .
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I II III

I II III
A) S›v› Kat›           Gaz
B) Kat›                Gaz            S›v›
C) Kat›                 S›v›           Gaz
D) Gaz                 S›v›            Kat›

9. Aflağ›daki maddelerden hangisi hem titreflim hem de öteleme hareketi yapar?

A) fieker          
B) Tuz       
C) Su           
D) Kum

6. Aflağ›daki modellerin hangisi farkl› birimlerin  biraraya gelmesinden oluflmufltur? 

A)                            B)                             C)                          D)  

7. Aflağ›daki modellerden hangisi moleküler yap›l› maddeyi temsil eder?

A) B) C) D)

8. Bir maddenin hâlini gösteren modeller flekildeki gibidir. Buna göre maddenin 
hâlleri aflağ›dakilerden  hangisinde doğru verilmifltir
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10. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri maddedir?

I- Taş
II- Elektrik
III- Hava
IV- Isı
V- Soğuk su

A) I, III, V
B) II, IV
C) I, II, III
D) IV, V
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