
4.SINIF KİMYA KONULARI



D-MADDENİN DEĞİŞİMİ

* Maddenin değişimi biçim ya da yapı 
yönünden gerçekleşebilir.
* Basınç,ısı gibi etkenler maddenin 

değişimine etkili olabilir.
* Birbiri içine katılan maddelerle farklı 

özellikte yeni maddeler elde edilebilir.
* Madde işlenerek biçimde değişikliğe 

uğratılabilir.



* Bu yolla kaşık,gözlük,kalem….vb. eşyalar 
yapılır.

* Maddenin yapıca ve biçimce değişimi 2 yolla 
olur.

1)İnsan eli ile
2)Doğa olayları ile



1.İNSANLAR İŞLEYEREK MADDEYİ 
DEĞİŞTİRİRLER

Çevremizde 
gördüğümüz maddeleri 
doğal, işlenmiş ve yapay 
olarak 
sınıflandırabiliriz.Kendili
ğinden, bir dış zorlama 
olmadan ve insan eliyle 
yapılmamış maddeler 
doğaldır. 



Doğal maddelere benzetilerek, insan eliyle 
yapılmış maddeler yapaydır. 
İşlenmiş maddeler ise, doğal ve yapay 
maddelerin çeşitli işlem basamaklarından 
geçirilerek şekil verilmiş halidir. 



Örneğin; inek derisi, 
doğal bir maddedir. 
Yapay deri (imitasyon, 
suni deri); insan üretimi 
olan ve doğal deriye 
benzetilmiş yapay bir 
maddedir.



Doğal ve yapay derilerden yapılmış ceket, 
çanta, ayakkabı gibi maddeler ise işlenmiş 
maddelerdir. Taş, yün, toprak, odun, sebze, 
hava, su, meyve ve tahıllar, doğada bulunan 
maddelerdir. Doğal madde olarak adlandırılan 
bu maddeler, çeşitli ürünleri elde ederken ham 
madde olarak kullanılır.



* Fabrikada işlenen demirden dikenli 
tel,çivi,tel,iğne,raptiye,ataş…vb. maddeler 
yapılır.

* Farklı plastik maddelerin işlenmesi ile 
poşet,cetvel,sandalye,kova,oyuncak…vb. 
yapılır

* Un buğdayın,çimento ise toprağın 
işlenmesi ile elde edilir.



* Ayakkabı,terlik,kemer,çanta ….vb. maddeler 
hayvan derilerinin işlenmesi ile elde edilir.

Maddenin işlenmesi biçim değişikliği ile de 
olabilir.Örneğin;

* Tahtanın işlenmesi ile dolap,masa,sandalye 
gibi eşyalar elde edilir.



2-DOĞA OLAYLARI İLE MADDE DEĞİŞEBİLİR

* Rüzgar,deprem,erozyon…vb. nedenlerden 
dolayı doğanın şekli değişir.

* Kayalar; rüzgar ve erozyon nedeniyle 
küçük parçalara ayrılır.Zamanla toprak oluşur.

* Yaşlanan ağaçlar böcekler ve yağmur 
etkisiyle çürür ve kurur.



* Günümüzde kullandığımız 
kömür; milyonlarca yıl önce 
bitkilerin toprak içinde 
kömürleşmesiyle oluşmuştur.

* Petrol;Milyonlarca yıl 
toprak altında kalan hayvan ve 
bitki artıklarından oluşmuştur.



* Havayı kirleten maddeler binaları ve 
heykellerin yüzeyini aşındırır.Su ve hava 
demirin paslanmasına yol açar.
* Peri bacaları doğanın değişimine en güzel 

örneklerdendir..Pamukkale de aynı şeklide 
gösterilebilir.


