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SINIF:9SINIF:9
DERS SAATDERS SAATĐĐ:8:8
KONU:Maddenin fiziksel halleri KONU:Maddenin fiziksel halleri ve ve 
maddedekimaddedeki dedeğğiişşimlerimler

�� Maddenin halleriMaddenin halleri
�� Maddenin Maddenin katkatıı,s,sııvvıı ve gazve gaz halihali
�� IsIsıınnıın maddeye etkisi ve sn maddeye etkisi ve sııcaklcaklııkk
�� IsIsıı ve hal deve hal değğiişşimiimi
�� SSııcaklcaklııklarklarıı farklfarklıı maddelerin maddelerin 

etkileetkileşşimleri:(imleri:(ııssıı aktaraktarıımmıı))
�� Maddenin fiziksel ve kimyasal Maddenin fiziksel ve kimyasal 

öözellikleri ve dezellikleri ve değğiişşimleriimleri



HEDEF 1:MADDENHEDEF 1:MADDENĐĐN N ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐNNĐĐ
KAVRAYABKAVRAYABĐĐLMELME

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

1.Maddenin kat1.Maddenin katıı,s,sııvvıı,gaz hallerinin ,gaz hallerinin öözelliklerini zelliklerini aaççııklamak.klamak.

2.Maddenin g2.Maddenin göösterebilecesterebileceğği dei değğiişşik formlara ik formlara öörnekler rnekler vermek.vermek.

3.Maddenin fiziksel 3.Maddenin fiziksel öözelliklerini azelliklerini aççııklar klar öörneklendirmek.rneklendirmek.

4.Maddenin4.Maddenin kimyasal kimyasal öözelliklerini azelliklerini aççııklar klar öörneklendirmek.rneklendirmek.



HEDEF 2:MADDEDE MEYDANA GELEN HEDEF 2:MADDEDE MEYDANA GELEN 
FFĐĐZZĐĐKSEL VE KKSEL VE KĐĐMYASAL DEMYASAL DEĞĐŞĞĐŞMELERMELERĐĐ
KAVRAYABKAVRAYABĐĐLMELME

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:
1.Maddede meydana gelen fiziksel de1.Maddede meydana gelen fiziksel değğiişşmeyi meyi 

aaççııklar/klar/öörnekler rnekler vermek.vermek.
2.Maddede meydana gelen kimyasal de2.Maddede meydana gelen kimyasal değğiişşmeyi meyi 

aaççııklamak/klamak/öörneklerrnekler vermek.vermek.
3.Fiziksel ve kimyasal de3.Fiziksel ve kimyasal değğiişşmelere gmelere güünlnlüük k 

yayaşşamdan amdan öörnekler rnekler vermek.vermek.
4.Fiziksel ve kimyasal de4.Fiziksel ve kimyasal değğiişşmeler arasmeler arasıındaki ndaki 

farklarfarklarıı belirlemek.belirlemek.
5.Maddenin hal de5.Maddenin hal değğiişşimi ile enerji arasimi ile enerji arasıında ilinda ilişşki ki 

kurmak.kurmak.



HEDEF 3:MADDENHEDEF 3:MADDENĐĐN YAPISINDA N YAPISINDA 
MEYDANA GELEN DEMEYDANA GELEN DEĞĐŞĞĐŞMELERLE MELERLE 
ĐĐLGLGĐĐLLĐĐ DENEY YAPABDENEY YAPABĐĐLMELME

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

1.Maddede meydana gelen fiziksel 1.Maddede meydana gelen fiziksel 
dedeğğiişşmeyi deneyle meyi deneyle ggööstermek.stermek.

2.Maddelerde2.Maddelerde meydana gelen kimyasal meydana gelen kimyasal 
dedeğğiişşmelerimeleri deneylerledeneylerle aaççııklamak.klamak.



MADDENMADDENĐĐN KATI SIVI VE GAZ N KATI SIVI VE GAZ 
HALLERHALLERĐĐNNĐĐN N ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ::

BUZ

SU

HAVA



KATI:KATI:

Maddenin katMaddenin katıı hali hali 
belirli bir belirli bir şşekle ve ekle ve 
hacmehacme sahiptir. Katsahiptir. Katıı
maddeyi olumaddeyi oluşşturan turan 
atomatom ve molekve moleküüller ller 
birbirine birbirine ççok yakok yakıındndıır. r. 
AralarAralarıındaki bondaki boşşluklar luklar 
ççok azdok azdıır. Atom ve r. Atom ve 
molekmoleküüllerller arasarasıında nda 
bir dbir düüzenlilik vardzenlilik vardıır.r.



SSııvvıı::

–– Maddenin sMaddenin sııvvıı hali, belirli hali, belirli 
bir bir şşekle sahip deekle sahip değğildir. ildir. 
SSııvvıılar aklar akışışkan kan 
olduklarolduklarıından ndan 
bulunduklarbulunduklarıı kabkabıın n 
şşeklini aleklini alıır. Sr. Sııvvıı halde halde 
atom veya molekatom veya moleküüller ller 
katkatıılardan daha dlardan daha düüzensiz zensiz 
olup tanecikler arasolup tanecikler arasıı
boboşşluklar katluklar katıılardan lardan 
daha fazladdaha fazladıır.r.



Gaz:Gaz:

–– Atom veya molekAtom veya moleküülleri lleri 
arasarasıında bonda boşşluklarluklarıın n ççok ok 
olduolduğğu durumdur. Gaz u durumdur. Gaz 
tanecikleri dtanecikleri düüzensiz zensiz 
olarak hareket ederler. olarak hareket ederler. 
Bu hareketleri sBu hareketleri sıırasrasıında nda 
gaz molekgaz moleküülleri birbiri ile lleri birbiri ile 
homojen olarak homojen olarak 
karkarışışabilirler.abilirler.

Helyum gazı ile
şişirilmiş balon

Zehirli gazlar



FFĐĐZZĐĐKSEL VE KKSEL VE KĐĐMYASAL MYASAL ÖÖZELLZELLĐĐKlLERKlLER

�� Fiziksel Fiziksel öözellikler:zellikler:

�� RenkRenk
�� KokuKoku
�� AyAyıırt edici rt edici öözelliklerzellikler
�� iletkenlikiletkenlik

�� Kimyasal Kimyasal öözellikler:zellikler:

�� Atom yapAtom yapııssıı
�� Paslanma ePaslanma eğğilimiilimi
�� Yanma eYanma eğğilimi vb.ilimi vb.



Fiziksel deFiziksel değğiişşimim, , maddelerinmaddelerin iiçç yapyapııssıı
dedeğğiişşmeden sadece dmeden sadece dışış ggöörrüünnüüşşüünde nde 
meydana gelen demeydana gelen değğiişşimlere verilen isimdir. imlere verilen isimdir. 

Kağıdın yırtılması, kalemin kırılması, suyun buza dönüşmesi, 
çözünme , odundan talaş yapılması ya da kumaşın kesilmesi

ÖÖRNEKLER:RNEKLER:



Maddelerin kimyasal Maddelerin kimyasal öözelliklerinin (tanecik yapzelliklerinin (tanecik yapııssıınnıın) n) 
dedeğğiişştitiğği olaylara i olaylara Kimyasal deKimyasal değğiişşmeme denir.Kimyasal denir.Kimyasal 
dedeğğiişşmeler sonucu olumeler sonucu oluşşan maddeler kolaylan maddeler kolaylııkla eski kla eski 
haline dhaline döönemezler.nemezler.

ÖÖRNEKLER:RNEKLER:

Elektroliz olayı,yaprağın çürümesi, her türlü yanma olayı,sütün 
yoğurda veya peynire dönüşmesi,karbondioksitin kireç suyunu 
bulandırması,şekerin veya pamuğun ısı etkisiyle kömürleşmesi, 
demirin paslanması



MADDENMADDENĐĐN HAL DEN HAL DEĞĐŞĐĞĐŞĐMMĐĐ VE ENERJVE ENERJĐĐ

Hal DeHal Değğiişştirmetirme

KatKatıı SSııvvıı GazGaz

erime buharlaşma

süblimleşme

donma yoğunlaşma

depozisyon







DEDEĞĞERLENDERLENDĐĐRME:RME:



HAZIRLAYANLAR:HAZIRLAYANLAR:

�� ÇÇĐĞĐĞDEM ERDALDEM ERDAL
�� PINAR PINAR ÖÖZCANZCAN
�� NURCAN AFNURCAN AFŞŞARAR


