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8.SINIF
MADDE VE ENDÜSTRİ FİZİKSEL VE KİMYASAL

DEĞİŞİMLER

A. FİZİKSEL DEĞİŞİM

 ► Maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen 
değişmelere fiziksel değişim denir.

 ► Fiziksel değişimler sonucu maddelerin renk, şekil, 
büyüklük gibi özellikleri değişirken kimliği değişmez.

 ► Madde yine aynı maddedir fakat görünümü değişmiş-
tir. 

 ► Bazı fiziksel değişikliklerde madde tekrar eski halini 
alabilir. ( Hal Değişimi)

 ►  Kesme, koparma, yırtma, ezme, kırma, çözünme ve 
hâl değişimi gibi olaylar maddelerde fiziksel değişimlere 
neden olabilmektedir.

Fiziksel Değişim Hangi Olaylarda Görülür?
1. Hal değişimi 

Buzun erimesi, suyun buharlaşması, yağın donması
2. Çözünme 

Şekerin, tuzun suda çözünmesi
3. Ufalanma 
Peynirin rendelenmesi, buğdayın öğütülmesi
4. Yırtılma 
Kağıdın yırtılması, kumaşın yırtılması 
5. Kırılma 

Camın kırılması, buzun kırılması 
6. Karışımlar 

Kum ve çakılın karışması, kokunun odaya karışması 
7. Genleşme-Büzülme 
Suyun genleşmesi, demirin büzülmesi 
8. Fiziksel Sindirim 

Besinlerin ağızda dişlerle parçalanması, yağların safra 
sıvısı ile yağ damlacıklarına dönüşmesi fiziksel sindirimle 
gerçekleşir.

Not: Karışımlar iki ya da daha fazla maddenin kendi 
özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşur. 
Karışımı oluşturan maddeler kimliklerini kaybetmez-
ler. Fiziksel olarak meydana geldiği için fiziksel yollarla 
ayrılırlar. 
Tuz ve su karışımıyla tuzlu su olur. Tuzlu suyu buharlaş-
tırsak tekrar tuz elde edilebilir.

Yağmur 
oluşumu

Terleyen insan
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Fiziksel 
Değişim

Kimyasal
Değişim

Fiziksel 
Değişim

B. KİMYASAL DEĞİŞİM

 ► Maddenin iç yapısında meydana gelen değişmelere 
kimyasal değişim denir. 

 ► Maddenin yapısı (kimliği) değişir. 
 ► Kimyasal değişimde yeni özellikte maddeler oluşur. 
 ► Kimyasal değişim sırasında renk değişimi, gaz çıkışı, 

ısı veya ışık yayılması gibi belirtiler gözlenir.
 ► Kimyasal değişme olmadan önceki ve kimyasal değiş-

me olduktan sonraki madde birbirinden farklıdır.
 ► Kimyasal değişim geçiren maddeler, kendisini oluştu-

ran maddelerin özelliklerini taşımaz.
 ► Kimyasal değişim sonucu yeni bir madde oluştuğundan 

maddeler fiziksel yöntemlerle eski hâline dönüştürülemez.
Not: Not: 
Kimyasal değişimle beraber, fiziksel değişmede gözlenir. 
Kağıt yandığında kağıt artık kağıt özelliği göstermez. Yeni 
maddeler oluşur. Kağıt ve oluşan külün de fiziksel özellikle-
ri farklıdır.

+ +
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4. Pişirilme 

Etin pişmesi, yemeğin pişmesi 
5. Kızartılma 

Patatesin kızartılması, balığın kızartılması 
6. Mayalanma 

Hamurun mayalanması, sütün mayalanması 
7. Kokuşma 

Etin kokuşması, yemeğin kokuşması 
8. Küflenme 

Peynirin küflenmesi, ekmeğin küflenmesi 
9. Kimyasal Sindirim 

Besinlerin tükürük, mide öz suyu, pankreas sıvıları içeri-
sinde bulunan enzimlerle sindirilmesi 
10. Solunum 

Canlıların soluk alıp vermesi
11. Fotosentez 

Bitkilerin fotosentez yapmaları 
12. Kimyasal Tepkimeler (Reaksiyon) 

Nötralleşme tepkimesi (Asit baz tepkimesi) Ayrışma tep-
kimesi(Bir bileşik ısı ile parçalanabilir yeni madde oluşur.)

Not: Not: 
Kimyasal tepkimelerde ısı, ışık, gaz çıkışı, renk değişimi, 
çökelek oluşumu ve hal değişimi meydana gelebilir.

Kimyasal değişim hangi olaylarda görülür?
1. Yanma 

Kağıdın yanması, kömürün yanması, ekmeğin yanması
2. Çürüme 

Domatesin çürümesi, yaprakların çürümesi, tahtanın 
çürümesi 
3. Paslanma 

Çivinin paslanması, bakırın paslanması, gümüşün karar-
ması (paslanması)

Fiziksel DeğişimlerFiziksel Değişimler Kimyasal DeğişimlerKimyasal Değişimler

Maddenin sadece görünü-Maddenin sadece görünü-
şü değişir.şü değişir.

Maddenin hem görünüşü, Maddenin hem görünüşü, 
hem de kimliği değişir.hem de kimliği değişir.

Yeni madde oluşmaz.Yeni madde oluşmaz. Farklı özellikte yeni mad-Farklı özellikte yeni mad-
de oluşur.de oluşur.

Tanecik yapısı değişmez.Tanecik yapısı değişmez. Tanecik yapısı değişir.Tanecik yapısı değişir.

Gaz çıkışı, renk ve koku Gaz çıkışı, renk ve koku 
değişimi gözlenmez.değişimi gözlenmez.

Gaz çıkışı, renk ve koku Gaz çıkışı, renk ve koku 
değişimi gözlenebilir.değişimi gözlenebilir.

Madde özelliklerini kay-Madde özelliklerini kay-
betmez.betmez.

Madde özelliklerini kay-Madde özelliklerini kay-
beder.beder.

FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER ARASINDA-
Kİ FARKLAR

KİMYASAL TEPKİMELER
Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler 
oluşturmasına kimyasal tepkime denir.
•Kimyasal tepkimelerde ısı, ışık, gaz çıkışı, renk değişimi, 
çökelek oluşumu ve hal değişimi meydana gelebilir.
•Fakat bu tür değişimler her zaman kimyasal değişim 
olduğunun kanıtı olamaz. Bazı durumlarda fiziksel deği-
şimlerde de aynı ipuçları görülmektedir.

A.Kimyasal Tepkimelerin Özellikleri
 ► Madde özelliklerini kaybeder yeni madde oluşur. 
 ►  Kimyasal özellikler değişir. 
 ► Atomlar arasındaki kimyasal bağlar kopar. 
 ► Kimyasal tepkimeye giren atomların türü ve sayısı 

değişmez.
 ► Kimyasal tepkimeler sırasında madde moleküllerin-

deki atomları veya iyonları bir arada tutan bağlar kırılır 
(kopar) ve yeniden düzenlenerek yeni bağlar oluşur.

 ► Bileşikler kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur.
 ► Canlılarda büyüme, sindirim, solunum,fotosentez gibi 

olaylar kimyasal tepkimeler sonucu gerçekleşir.
 ► Kimyasal tepkimeye giren maddenin kütlesi ile ürün-

leri kütleleri eşittir.
 ► Girenlerin ve ürünlerin molekül sayısı ve hacimleri 

korunmayabilir.
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B.Kimyasal Tepkimelerin Yazılması 
 ► Kimyasal tepkimeler yazılırken kimyasal denklem 

şeklinde gösterilir. Tepkimeye (Reaksiyona) girenler sol 
tarafa, ürünler ise sağ tarafa yazılır.

 ► Tepkimeye girenler ve ürünler birden fazla ise araları-
na + işareti konulur. 

 ► Girenler ve ürünler arasına → işareti konulur.

+

+

+

+

→

→

→

→3H2
N2 2NH3

AA

AA

AA

AA

BB

BB

BB

BB

A ve B arasında bağ oluşmuştur.A ve B arasında bağ oluşmuştur.

A ve B arasında bağ kırılmıştır.A ve B arasında bağ kırılmıştır.

C.Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu
 ★ Bir kimyasal tepkimede var olan madde yok olmaz, 

yoktan da madde var edilemez. 
 ★Madde içerisindeki atomlar arasındaki bağlar kopar ve 

yeni bağlar oluşur. Bu nedenle yeni maddeler meydana 
gelir. Atomların sayısı ve türü değişmemektedir.

 ★ Kimyasal tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi 
ile tepkimeden çıkan maddelerin toplam kütleleri birbirine 
eşittir. Buna kütlenin korunumu kanunu denir.

Kimyasal Tepkimede Korunanlar
• Atomların cinsi ve sayısı
• Toplam kütle
• Toplam proton sayısı
• Toplam nötron sayısı
• Toplam Elektron sayısı
• Toplam Yük sayısı

Kimyasal Tepkimede Korunmayabilenler
• Molekül sayısı korunmayabilir. 
• Hacim korunmayabilir. 
• Kimyasal özellikler korunmaz.
• Fiziksel haller
• Atomların elektron sayısı
• Renk,koku,tat gibi fiziksel özellikler

Kimyasal Tepkimelerin Grafiği

Kütle 

zaman

A

B

C

A+B=C

 ► Kimyasal tepkimeye 
giren maddelerin kütlesi 
azalır, ürünlerin kütlesi 
artar.
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Kütle 

zaman

X

Y

Z

ÖRNEK

8

28

X+Y→Z Tepkimesinde X ve Y nin kütle değişimi grafik-
teki gibidir. Buna göre kaç gram Z maddesi oluşmuştur?

ÇÖZÜMÇÖZÜM
X=8 g, Y= 28 g ise  X+Y= Z
8+28=36 g  Z maddesi oluşmuştur.

YANMA TEPKİMELERİ
Maddelerin oksijen gazı (O2) ile verdiği tepkimelere 
“yanma tepkimeleri” denir.
Yemeklerimizin pişirilmesi, yediğimiz besinlerin vücu-
dumuzda sindirilmesi, arabaların çalışması, roketlerin 
uzaya fırlatılması ve daha bir çok olay yanma tepkimeleri 
sayesinde gerçekleşir. Yanma tepkimelerinin en önemli 
özelliği ısı açığa çıkmasıdır.
Bazı yanma tepkimeleri uzun sürebilir. Örneğin demirin 
paslanması bir yanma tepkimesidir.

ÖRNEK

Yanma tepkimelerine örnekler
 ► Odunun, kömürün ve doğalgazın yanması 
 ► Ormanların yanması 
 ► Kâğıdın yanması 
 ► Mumun ve kibritin yanması 
 ► Hidrojenin yanması (Suyun oluşumu) 
 ► Demirin veya metallerin paslanması  
 ► Gümüşün kararması  
 ► Bakırın renginin zamanla değişmesi

ÖRNEK

A+ B → C
Yukarıda verilen kimyasal tepkime denklemi için aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplam kütle korunur. 
B) Toplam atom sayısı korunur. 
C) C bileşiğinin yapısında yalnızca B elementi bulunur. 
D) C bileşiğinde A ve B’deki atom cinsleri bulunur.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1.

4.

5.

2.

3. I. Sütün mayalanması
II. Sütten peynir eldesi
III. Buğdaydan un eldesi
IV. Yoğurttan ayran eldesi
Yukarıda bir çiftlikte yapılan işlemler verilmiştir.
Bu işlemlerden hangilerinde maddelerin kimlik
özellikleri değişir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
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