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FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER

MADDENİN BİÇİM DEĞİŞTİRMESİ

HAL DEĞİŞİM OLAYLARI

KİMYASAL DEĞİŞİM



Maddenin dış yapısında meydana gelen, yalnızca fiziksel özelliklerin değiştiği, 
maddenin iç yapısının değişmediği olaylara fiziksel değişmeler denir.  

• Maddenin biçim değiştirmesi

➜➜ Kağıdın yırtılması

➜➜ Camın parçalanması,

➜➜ Mumun erimesi 

gibi olaylar sadece fiziksel özelliklerin değişmesi ile gerçekleşir. 



 • Parçalanma, kırılma, yırtılma gibi olaylar 

➜➜  Buğdaydan un yapılması

➜➜  Camın kırılması

➜➜  Kağıdın yırtılması

 • Hâl değişim olayları

➜➜ Erimesi

➜➜ Donma

➜➜ Buharlaşma

➜➜ Yoğuşma

➜➜ Süblimleşme

➜➜ Kırağılaşma
• Tuzun, şekerin suda çözünmesi,
• Elektron hareketiyle iletkenlik (bakır tel gibi metallerin elektriği
iletmesi) 
fiziksel değişim örnekleridir.



Örnek:



Maddenin kimlik özelliğinin değişerek, farklı maddelere ayrışması veya farklı mad-
delerle etkileşerek yeni maddeleri oluşturması olayıdır.
  • Oksijenin tepkimeleri        • Metallerin asitle tepkimesi

 • İyon hareketi ile iletkenlik        • Mayalanma olayları 

KİMYASAL DEĞİŞİM



    • Elektroliz         • Asit-baz tepkimeleri

          • Biyolojik olaylar 



➜➜ Fiziksel değişimlerde moleküller arası etkileşimler (zayıf etkileşimler) kopar 
veya oluşur. Örneğin suyun buharlaşması sırasında, su molekülleri arasında bu-
lunan hidrojen bağlarının koptuğu kabul edilir.

➜➜ Kimyasal değişimlerde iyonik veya kovalent bir bileşikteki atomlar arası etki-
leşimler kopar veya oluşur. Bu etkileşimler güçlü etkileşimlerdir. Kopması veya 
oluşması sırasındaki enerji değişimleri de genellikle 40 kJ/mol değerinden bü-
yüktür.

C6H6(s) + 34kJ/mol Æ C6H6(s) (Fiziksel değişim)

Mg(g) + O(g) Æ MgO(k) + 3850 kJ/mol (Kimyasal değişim)2+ 2-



➜➜ Yandaki olayları fiziksel/
kimyasal ve 40 kj/mol’den 
büyük/40 kj /mol’den kü-
çük olarak belirtelim

Değişme Fiziksel/Kimya-
sal

40 kj/mol’den-
büyük/40 kj/
mol’den küçük

Alkolden      
kolonya eldesi

Sütten yoğurt 
eldesi

Limon suyunun 
mermeri aşın-

dırması
Çöplükler-

de metan gazı 
oluşması 

Suya Na metali 
atılması sonucu 
H2 gazı çıkışı 

olması 



Değişme Fiziksel/Kimya-
sal

40 kj/mol’den-
büyük/40 kj/
mol’den küçük

Deniz suyun-
dan yemek tuzu   

eldesi 
Toz şekerden 
pudra şekeri  

eldesi 
Gümüşün   ka-

rarması

Kağıdın yanması

Ham petrolden 
benzin eldesi



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:
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Örnek:




