
4.SINIF KİMYA KONULARI



A-MADDEYİ TANIYALIM

1. Madde Nedir?
Çevremizde bulunan bütün canlı ve cansız 

varlıklara madde denir.

İçinde yaşadığımız evimiz, seyahat ettiğimiz 
otomobil, minibüs, okuduğumuz kitap, yazı 
yazdığımız defter, yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz 
su, hava, toprak birer maddedir.



2. Madde İle Cisim Arasındaki Fark 
Nedir?

Günlük hayatımızda kullandığımız eşya ya da 
aletler maddelerin işlenmiş halidir. Su içtiğimiz 
cam bardağın, sınıfımızdaki sıranın neden 
yapıldığını düşünelim. Cam bardak camdan, sıra 
ağaçtan yapılır. Bu durumda şöyle diyebiliriz: 
Ağaç, madde; ağaçtan yapılmış sıra cisimdir. 
Kısaca; maddenin işlenmiş ve şekil almış haline 
cisim denir.



Sıra, masa, kitap, kalem birer 
cisimdir. Bu varlıkları 
düşündüğümüzde aklımıza 
şekilleri gelir. Cisimler eşya ya 
da alet olarak adlandırılır. 
Bardak, tabak, çanta, 
buzdolabı, bakır tencere, halı 
eşyadır. Pense, tornavida, 
testere, bıçak ise alettir.



3. Maddenin Beş Duyu Organımız İle 
Fark Edilen Özellikleri Nelerdir?

Her maddenin kendine özgü özelliği vardır. 
Maddelerin bazı özelliklerini duyu organları-mızla
algılarız.
Fırından yeni çıkmış bir ekmeğin kokusunu 
koklama duyumuz olan burnumuzla algılarız. 
Dokunduğumuzda onun sert veya yumuşak, sıcak 
veya soğuk olduğunu algılarız. Ekmekten bir parça 
koparıp ağzımıza atarak tadını hissederiz. 
Gözümüzle ekmeğin rengini görürüz.



4. Maddeleri 
Niteleyen Özellikler 
Nelerdir?

Maddeleri saydam-opak, 
sert-yumuşak, parlak-mat, 
esnek-berk, suyu çeken-
suyu çekmeyen, suda 
batan-suda yüzen, pürüzlü-
pürüzsüz, renk ve koku gibi 
özelliklerine göre niteleriz.



Saydam ve Opak Maddeler:

Su, cam, hava gibi ışığı geçiren maddelere 
saydam; metal, tahta, taş gibi ışığı geçirmeyen 
maddelere de opak maddeler denir. Saydam 
maddeler çeşitli renklerde olabilir.



Sert ve Yumuşak Maddeler:
Bazı maddeler sert, bazıları yumuşaktır. Tahtaya 

çakılan çivi sert, tahta çiviye göre yumuşaktır. 
Tahtayı kesen testere demiri kesemez. O halde 
demir tahtadan serttir.
Taş parçasına parmağımızı bastırırsak şekli 
değişmez, oysa bir sünger parçasına parmağı-mızı 
bastırırsak şekli değişir. Taş sert, sünger 
yumuşaktır.
Sert plastikten yapılmış bir cetvel ısıtılırsa 
yumuşar, esnek bir hal alır.



Bazı maddeler sert, bazıları 
yumuşaktır. Tahtaya çakılan çivi 
sert, tahta çiviye göre 
yumuşaktır. Tahtayı kesen 
testere demiri kesemez. O halde 
demir tahtadan serttir.



Suyu Çeken ve Suyu Çekmeyen Maddeler:

Yağmur yağdığında bahçede fazla su birikmez. 
Çünkü toprak suyu çeker. Beton veya asfalt yollarda 
ise su birikir. Bunun nedeni beton ve asfaltın suyu 
çekmemesidir.Yapısında naylon bulunan kumaşlar 
suyu çekmez. Bu nedenle şemsiye, yağmurluk gibi 
eşyalar naylon kumaştan yapılır.



5. Mıknatıs Her 
Maddeyi Çeker Mi?

Bir masanın üzerinde toplu 
iğne, çay kaşığı, silgi ve 
kurşun kalem olduğunu 
düşününüz. Bu eşyalara 
mıknatıs yaklaştırıldığında 
çay kaşığı ve toplu iğne 
mıknatıs tarafından çekildiği 
halde, silgi ve kurşun kalem 
mıknatıs tarafından çekilmez.



6. Maddeleri Nitelemek Her Zaman Kolay 
Mıdır?

Maddeleri nitelemek her zaman kolay 
değildir. Çünkü duyu organlarımız ile 
niteleyemeyeceğimiz maddeler vardır. Örneğin; 
bir balon içerisine doldurulan gazın özelliklerini 
beş duyu organımızla tespit edemeyiz.



7. Maddelerin Özellikleri İle Gündelik Hayatta 
Kullanım Alanları Arasında İlişki Var Mıdır?

Her madde aynı özelliklere sahip değildir. Bu 
nedenle günlük yaşamda kullanılan eşya, alet ve 
makinelerin yapımında kullanılacak maddenin 
özelliği ön planda tutulur.Dayanıklı tüketim 
malları (buzdolabı, çamaşır makinesi) sert ve uzun 
süre deforme olmayan demirden yapılır.Havlu, 
fanila gibi eşyalar pamuklu kumaştan yapılır. 
Çünkü bu kumaşlar su çekme özelliğine sahiptir.



8. Madde, Cisim, Malzeme, Eşya Arasındaki 
İlişkiyi Açıklayınız

Maddenin şekil almış haline cisim denildiğini 
öğrenmiştik. Örneğin tencere çelikten yapılmış bir 
cisimdir. Yemek pişirmek için kullanılır. Bu nedenle 
bir mutfak eşyasıdır. Tencerede pişirilecek pilav 
için gerekli malzemeler ise su, pirinç, tuz ve 
yağdır.Koltuk bir ev eşyasıdır. Ağaç, kumaş ve 
süngerden yapılır.



Ağaç, kumaş ve sünger koltuk yapımında kullanılan 
malzemelerdir. Koltuk belli bir şekli olduğundan 
cisimdir.Çekiç, demirden yapılmıştır. Belli bir şekli 
olduğundan cisim, çivi çakmak amacıyla 
kullanıldığından alettir.Kullandığımız alet ve eşyalar 
son şeklini alıncaya kadar bazı işlemlerden 
geçer.Buğday tarladan toplanır. Değirmende un 
haline gelir. Un fırında hamur haline getirilerek belli 
bir şekil verilir. Daha sonra pişirilir, pişmiş olan 
hamur ekmek adını alır.


