
ETKİNLİK 8.4.2: MADDELERDEKİ DEĞİŞİM  
Kazanımlar:  
F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.  
Amaç: Maddedeki değişim olaylarını anlamak.  
Araç ve Gereçler: küp şeker, buz(kar), kağıt, mum, tel, odun (tahta), ateş(çakmak), ispirto ocağı, 
elma, kabartma tozu, sirke, çay, limon  
Etkinliğin Yapılışı: Etkinlikteki maddelere tabloda verilen değişimleri yapmaya çalışalım. Sonuçları 
yine tablomuza kaydedelim. 

Alınan Veriler: 

 

 
Sorular: 
 1. Hangi değişimlerde maddelerimizin sadece şekli değişmektedir?  
2. Hangi durumlarda maddelerimiz kimliğini kaybetmektedir? (değişmektedir)  
3. Kimliğin değiştiği olayların ortak özellikleri var mı?  
4. Şeklin değiştiği olayların ortak özellikleri var mı?  
 

Sonuçlar:  
1. Maddelerin görünümünü keserek, parçalayarak, ufalayarak, hâl değişikliğine uğratarak vb. 

yollarla değiştirebiliriz. Bu durumda madde kendi özelliğini kaybetmez; sadece şekli, 
büyüklüğü yani görünümü değişir. Maddenin kimliğini değiştirmeden sadece 
görünümünde meydana gelen değişiklikler fiziksel değişim olarak adlandırılır.  

2. Örneğin, bir cam bardağı kırdığımızda, cam parçaları yine cam özelliğini taşır. Hatta bu cam 
parçalarını daha küçük hâle getirdiğimizde o küçük parçalar hâlâ camdır. Camın kırılması, 



camı oluşturan maddelerin kimliğini değiştirmez, sadece camın görünümünde bir değişiklik 
meydana getirir.  

3. Maddelerin hâl değiştirmesi fiziksel değişmedir.  
4. Katının erimesi, sıvının buharlaşması, buharın yoğuşması ve sıvının donarak katı hâle 

geçmesi sırasında, madde kimlik değiştirmez. Sadece maddeyi oluşturan taneciklerin 
arasındaki uzaklık değişir.  

5. Örneğin; suyun hâl değişimi sırasında buz eriyip su hâline gelir. Daha sonra su da 
buharlaşarak gaz hâle geçer. Her üç durumda da suyun kimliği değişmez, sadece fiziksel 
değişime uğrar.  

6. Ekmeğin kızarması, sütün ekşimesi, kibritin, odunun, mumun ve kömürün yanması 
sırasında maddelerin kimlikleri değişir ve farklı özellikte yeni maddeler oluşur.  

7. Bir maddenin çeşitli etkilerle başka maddelere dönüşmesi kimyasal değişim olarak 
adlandırılır.  

8. Etkinlikte de fark ettiğimiz gibi kimyasal değişim sırasında renk değişimi, gaz çıkışı, ısı veya 
ışık yayılması gibi belirtiler gözlenir.  

9. Kimyasal değişim, hayatımızın bir parçasıdır.  
10.  Canlılık faaliyetlerimiz sırasında birçok kimyasal değişim gerçekleşmektedir.  
11. Örneğin, solunum yaparken karbon dioksitin açığa çıkması, yediğimiz besinlerin 

sindirilmesi, bitkilerin büyüyüp gelişmesi kimyasal değişimdir.  
 


