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MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
A- Madde nedir?
Çevremizde gördüğümüz ya da hissettiğimiz kütlesi olan
boşlukta yer kaplayan yani hacmi olan her şeye madde 
denir.

 ► Maddeler katı, sıvı ve gaz hâlde olabilir. 
 ► Defter, kitap, silgi,masa, kullandığımız bardak, ağaç, 

solunum yaptığımız hava,içtiğimiz su vb. birer maddedir.
 ► Defter, kitap gibi maddelerin boşlukta yer kapladık-

larını, gözlerimizle görebilir, kütlelerinin olduğunu ise 
tartarak anlayabiliriz.

 ► Gözle göremediğimiz gazlarında kütlesi ve hacmi 
vardır.

 ► Maddenin işlenerek şekil verilmiş haline cisim denir. 
Ağaç bir madde iken ağaçtan yapılan masa bir cisimdir.

MADDE CİSİM

Demir Demir Bilye

Ağaç Ağaç masa

Altın Altın Yüzük

NOTNOT
 ★ Ses, ışık, alev, ısı madde değildir. Çünkü bunların 

kütlesi ve hacmi yoktur.
 ★ Her madde bir cisim değildir ancak her cisim bir-

maddedir.

Maddenin taneciklerden oluştuğunu nasıl 
anlarız?
1. Gaz maddelerin sıkıştırılabilmesi
Hava taneciklerden oluşmuştur. Bu tanecikler arasındaki 
boşluk çok fazla olduğu için kolaylıkla sıkışabilmektedir. 
Gazların sıkışabilme özelliği araçların lastiğinde, yangın 
tüplerinde, toplarda kullanılmaktadır. Gazlarda boşluk 
bulunması gazların bütünsel olmadığını gösterir.

2. İyodun alkolde dağılması 
İyot alkol içinde her yere dağılır. Bunu renk değişiminden 
gözleriz. 

3. Şekerin ve tuzun suda çözünmesi 
Şeker ve tuz su içinde dağılır, şeker ve tuzun tadınını her 
yerde alabiliriz. Tuz ve şekerin taneciklerinin su içerisinde 
dağılmasından kaynaklanmaktadır. 

4. Boyanın suda dağılması 
Boyayı su içerisine damlattığımızda tanecikleri her yere 
dağılır.

Bütün bu olaylar maddenin bütünsel değil taneciklerden 
oluştuğunu ispatlar.

Madde içinde bulunan atomlar üç çeşit hareketleri vardır. 
Bunlar titreşim, öteleme ve dönme hareketidir.

1. Titreşim Hareketi
 ► Taneciklerin oldukları yerde sağa, sola, öne, arkaya, 

yukarıya, aşağıya doğru yaptıkları hareketlerdir.
 ► Katı,sıvı, gaz halde olan maddeler titreşim hareketi 

yapar.

2. Öteleme Hareketi
 ► Taneciklerin birbiri üzerinde kayarak yer değiştirmesi-

ne öteleme denir. 
 ► Sıvı ve gazlar öteleme hareketi yapar.
 ► Oda içerisine parfüm sıkıldığında, suya şeker atıldığın-

da tanecikler öteleme hareketi yaparak dağılır.

3.Dönme hareketi 
 ► Kendi ekseni etrafında hareket etmedir. 
 ► Sıvı ve gaz tanecikler dönme hareketi yapar.



6.SINIF
MADDE VE ISI

ÜNITE
4MADDENİN TANECİKLİ

YAPISI

gokhan_hoca33 2

go
kh

an
_h

oc
a3

3

B- Maddenin halleri
1.Katı Hal

 ► Maddenin en düzenli halidir.  
 ► Taneciklerin arasındaki boşluk çok azdır.  
 ► Sıkıştırılamaz. 
 ► Akışkan değildir.  
 ► Belirli bir şekli ve hacmi vardır. 
 ► Tanecikler titreşim hareketi yapar, öteleme ve dönme 

hareketi yapmaz.
 ► Demir, altın, ağaç katı maddeye örnektir.

Katı madde

2. Sıvı Hal
 ► Tanecikleri arasındaki boşluk katılara göre daha 

fazladır. 
 ► Sıkıştırılamaz olarak kabul edilir. 
 ► Akışkandır. 
 ► Belirli bir hacmi vardır.  
 ► Bulundukları kabın doldurdukları kısmının şeklini 

alır.  
 ► Tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi 

yapar. 
 ► Sıvı tanecikleri birbirleri üzerinden kayma hareketle-

ri yaparak akışkan özelliği kazanırlar.

Sıvı madde

3. Gaz Hal
 ► Maddenin en düzensiz halidir. 
 ► Tanecikler bağımsız hareket eder. 
 ► Tanecikleri arasında çok fazla boşluk vardır.  
 ► Sıkıştırılabilir. 
 ► Sıkıştırıldıkça (basınç arttıkça) taneciklerin arasında-

ki boşluk azalır. 
 ► Büyük bir kapta (basınç azaldıkça) taneciklerin ara-

sındaki boşluk artar.  
 ► Akışkandır.
 ► Belirli bir şekli ve hacmi yoktur.  
 ► Bulundukları kabın her tarafını doldurur.  
 ► Tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi 

yapar.

Gaz Madde

Not: Not: 
Sünger gibi katı maddeler içerisinde boşluk bulunması ve 
esnek olmasından dolayı sıkışır. 
Tuzluktan akan tuz, katıların akışkan olduğunu göstermez, 
tanecik boyutunda tuz akışkan değildir.

Maddenin Hal Değişimi
Bir maddenin ısı alması ya da ısı vermesi sonucunda bu-
lunduğu hâlden başka hâle geçmesine hal değişimi denir.

Katı Sıvı Gaz
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Katı Sıvı Gaz
Erime

Donma

Buharlaşma

Yoğuşma

süblimleşme

Kırağılaşma
Katı halden sıvı hale veya sıvı halden gaz 

hale geçerken değişen özellikler

 ► Tanecikler arası mesafe artar.

 ► Maddelerin düzensizliği artar.

 ► Taneciklerin hareket enerjisi artar.

Gaz halden sıvı hale veya sıvı halden katı 

hale geçerken değişen özellikler

 ► Tanecikler arası mesafe azalır.

 ► Maddelerin düzensizliği azalır.

 ► Taneciklerin hareket enerjisi azalır.

UNUTMAYALIMUNUTMAYALIM
Hal değişimi sayesinde yağmur, kar, dolu 

gibi hava olayları gerçekleşir.

Katı Sıvı Gaz

Taneciklerinin Titreşim hareketi √ √ √

Taneciklerinin Öteleme hareketi X √ √

Akma Özelliği X √ √

Konulduğu Kaba
Göre şekli

X √ √

Belirli kütle √ √ √

Hacim √ √ X

Sıkıştırılabilme X X √

ÖRNEK

Maddelerin katı sıvı ve gaz hâlleri için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?
A) Tanecikler arası boşluğun en az olduğu hâl sıvı hâlidir.
B) Katıları oluşturan tanecikler öteleme hareketi de yapar.
C) Katı hâldeki maddelerde tanecikler düzenli sıralanır.
D) Sıvıların belirli bir hacmi ve şekli vardır.

ÖRNEK SBS 2008SBS 2008

K, L, M aynı maddenin üç hâline ait tanecik modellerini 
temsil etmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Madde M’deki hâlinden L’deki hâline geçerken ısı 
verir.
B) M, maddenin gaz hâlini temsil eder.
C) Madde K’daki hâlinden L’deki hâline geçerken ısı alır.
D) M’deki tanecikler kolaylıkla sıkıştırılabilir.

ÖRNEK


