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Fiziksel ve Kimyasal Olaylar 

Maddenin şekil, yoğunluk, çözünürlük, genleşme, erime ve kaynama noktaları, sıvı, 

katı ya da gaz hâlde olması gibi özellikleri maddenin fiziksel özellikleridir. Maddenin 

bu özelliklerinde görülen değişimlere fiziksel değişim veya fiziksel olay adı verilir. 

Fiziksel olaylarda maddenin iç yapısında değişme olmaz. Örneğin demirin, tel levha 

veya çivi hâline getirilmesi fiziksel bir değişimdir. Bu olayda demirin şeklinde bir 

değişim olmuştur. Çivi de, tel de demirin özelliklerini taşır.  

 

 Suyun donup buz olması ya da ısınıp buharlaşması da fiziksel bir değişmedir. Çünkü 

su, katı veya gaz hâle geçerken iç yapısında bir değişme olmamıştır. Su buharı 

soğutulduğunda tekrar su elde edilebilir. Buz da ısıtıldığında tekrar suya dönüşür 

 

                                                      

 

.Demir, tel ya da çivi hâline getirilirken yapısında bir değişme olmaz. Fakat demir çivi 

paslandığında, artık demirin özelliklerini taşımaz. Bir odun baltayla ikiye kesilse 

odunun şeklinde bir değişme olur.Fakat odun yakıldığında geriye kalan kül, odunun 

özelliklerini taşımaz.  

 

 

 

 

Yanma, paslanma, çürüme, ekşime, elektroliz gibi olaylar sonucunda maddenin iç 

yapısında değişmeler olur, yeni maddeler oluşur. 



      

 

Maddenin içyapısı, bileşimi, başka maddeye dönüşebilmesi gibi özelliklere kimyasal 

özellikler denir. Maddenin kimyasal özelliklerinde meydana gelen değişmeler 

sonucunda yeni özellikte maddeler oluşur. Kimyasal özelliklerdeki değişmelere 

kimyasal olay veya kimyasal tepkime adı verilir.  

Bileşik atomlarını bir arada tutan bağlara kimyasal bağ denir. Kimyasal değişmeler 

sırasında bu bağlar kopar, yenileri oluşur. Kimyasal olaylar, maddelerin birbirleriyle 

etkileşmesi sonucu oluşabileceği gibi ısı, elektrik akımı gibi dış etkilerle de oluşabilir. 

Örneğin demirin havadaki oksijenle birleşmesi sonucu pas oluşurken, suyun elektrik 

akımıyla elektrolizi sonucu hidrojen ve oksijen gazları açığa çıkar. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 



FĐZĐKSEL VE KĐMYASAL DEĞĐŞMELER 
 
Fiziksel değişmeler: 
Maddenin dış görünüşü ile ilgili, ölçülebilen hissedilebilen veya gözlenebilen 
özelliklere fiziksel özellikler denir. Renk, koku, tat, kırılganlık, özkütle, katı, sıvı ve gaz 
halde olma gibi özellikler fiziksel özelliklerdir. Maddenin fiziksel özelliklerinde 
meydana gelen değişmelere fiziksel olay denir. 
 
 
 Örnekler: 
 
• Kömürün toz haline gelmesi 
• Demirin tel ve levha haline gelmesi 
• Kâğıdın yırtılması 
• Suyun buharlaşması 
• Şekerin suda çözünmesi 
 
*** Bu olaylar sonunda maddenin içyapısında değişme olmaz. 
*** Bütün hal değiştirme olayları fiziksel değişmedir. 

 
 
 
 
 
 

 
Kimyasal değişmeler: 
 
Bütün maddeler atom veya molekül dediğimiz küçük taneciklerden oluşur. Maddelerin 
atom veya molekül yapılarıyla ilgili özelliklere kimyasal özellikler denir. Yanma, 
çürüme, paslanma, bileşik yapma gibi özellikler kimyasal özelliklerdir. 
Buna bağlı olarak bu özelliklerde meydana gelen değişmelere de kimyasal 
değişmeler denir. Kısaca maddenin iç yapısında meydana gelen değişmeler kimyasal 
değişmelerdir.  
 
Örnekler: 
 
• Kâğıdın yanması 
• Mumun yanması 
• Sütün ekşimesi 
• Yumurtanın bozulup çürümesi 
• Demirin paslanması 
• Fotosentez olayı 
• Solunum olayı 
 
*** Kimyasal değişmeler sonucunda maddeler başka maddelere dönüşür. 
*** Bütün yanma olayları kimyasal değişmedir.  
 

 

 

 

 



   Tepkimelerde Kütlenin Korunumu      

Bir kimyasal tepkimede, tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı, çıkan 

maddelerin kütlelerinin toplamına eşittir.  

    

Demirin kükürt ile tepkimesinden demir sülfür oluşur (Kükürt = Sülfür). Demir sülfürün 

tepkime denklemi şu şekildedir. 

Fe + S ---->FeS 

56    32         88 g 

Giren            Çıkan 

kütle = 56 + 32 = 88 g kütle = 88 g 

 

Sodyum klorürün (NaCl) oluşumu: 

 

         

               Na   +   Cl                                                       NaCl 

                 11gr 17gr                                                            28g 

 

 
 
 
 



 
 
Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu  

         

     
Deney tüpü içerisine bakır ve kükürtü sırayla ekliyoruz ve tüpün ağzına balonu 
geçiriyoruz.  

       
Daha sonra deney tüpünü tartıyoruz ve ısıtıcıyı açıyoruz. 



  Deney tüpü içerisinde tepkime 

gerçekleşiyor. Tepkime tamamlandığında deney tüpünü tekrar tarttığımızda tepkime 

öncesindeki kütle ile sonrasındaki kütlenin aynı olduğunu gözlemliyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


