
6. SINIF KİMYA



MADDE NEDİR?

Kütlesi ve hacmi olan her şeye MADDE 
denir.Çevremizde gördüğümüz,günlük 
hayatımızda kullandığımız,yediğimiz,içtiğimiz 
soluduğumuz kütlesi hacmi olan ve uzayda yer 
kaplayan her şey maddedir.



MADDENİN YAPI TAŞLARI-ATOMLAR

Maddenin Sınıflandırılması
1.Katı
2.Sıvı
3.Gaz

1.KATI:Tanecikler arasında boşluk yoktur.
Genleşir.
Sıkıştırılamaz

2.SIVI:Tanecikler arasında boşluk 
azdır.Konulduğu kabın şeklini alır.Azda olsa 
sıkıştırılabilir.Genleşir



3.GAZ:Tanecikler arasında büyük boşluklar 
vardır.

*Yayılır ve genleşir.

*Konulduğu kabın şeklini alır.

*Sıkıştırılabilir



ATOM-MOLEKÜL
Tüm maddeler taneciklerden oluşmuştur.Yani 
tanecikler birleşerek atomları oluşturur.Her 
maddenin bölünmez ve gözle görülmez en küçük 
yapı taşına ATOM denir.Değişik türlerde ya da 
aynı türler de atomlar bir araya gelerek atom 
kümeleri oluştururlar.Bazen aynı tür atomlar 
birleşirken bazen de farklı tür atomlar birleşir.Aynı 
tür veya farklı tür en az iki atomun birleşmesiyle 
oluşmuş atom kümelerine MOLEKÜL denir.



ATOM MODELLERİ

DALTON ATOM MODELİ

Atomlar maddenin içi dolu sağlam bölünmez yapı 
taşlarıdır.

THOMSON ATOM MODELİ

Atomun yapısında atomdan daha küçük parçacıklar 
da vardır.Elektronlar gibi



RUTHERFORD ATOM MODELİ

Atom bölünebilir ve atomlar arasında boşluklar 
olduğu deneyle ispatlanmıştır.

BOR ATOM MODELİ

Diğer araştırmacıların fikirlerini geliştirerek 
atomun daha da küçük parçacıklardan 
oluştuğunu gösteren bir model tasarlamıştır.



MADDENİN SINIFLANDIRILMASI



SAF MADDE

Genel olarak;aynı tür taneciklerden (aynı tür atom 
veya aynı tür molekül) oluşan maddelere SAF 
MADDE denir.



ELEMENTLER
Yapısında tek tür atom içeren saf maddelere 
ELEMENT denir.

Yapısında tek cins atom vardır.

Fiziksel ve kimyasal yollarla daha basit 
maddelere ayrılamazlar.

Erime ve kaynama noktaları belirgindir.

Aynı şartlarda öz kütleleri birbirinden farklı ve 
sabittir.

Atomik ve moleküler halde bulunabilirler.



BİLEŞİKLER
En az iki farklı element atomunun belirli oranlarda    

bir araya gelerek kendi özelliğini kaybedip yeni 
özellikler kazanmasıyla oluşan saf maddelere 
BİLEŞİK denir.

Kimyasal yolla daha basit maddelere ayrışabilir.

Yapılarında en az iki çeşit atom bulunur.

Bileşiği oluşturan atomlar moleküller yapıdadır.



ELEMENT VE BİLEŞİK ARASINDAKİ 
FARKLAR

ELEMENT

Aynı cins atomları içerir.

 Kendisinden daha basit 
maddelere ayrıştırılamaz.

BİLEŞİK

 Farklı cins atomları içerir.

 Kendisinden daha küçük 
ve farklı maddelere 
ayrıştırılabilir.



KARIŞIMLAR

Saf olmayan maddelere karışım denir.Karışımlar 
oluşurken maddeler özelliklerini kaybetmezler.

Görünümleri her yerinde aynı olan karışımlar 
HOMOJEN karışım farklı olan karışımlar 
HETROJEN karışım diye adlandırılır.



FİZİKSEL DEĞİŞİM
Bir maddenin ezilme, kırılma, yırtılma, ufalanma   
erime, donma gibi olaylarla maddenin yapısında 
bir değişim olmadan yalnızca görünümünde 
meydana gelen değişime FİZİKSEL DEĞİŞİM denir.

Örnek;camın kırılması,şekerin erimesi,kağıdın 
yırtılması,mumun erimesi,odundan talaş elde 
edilmesi gibi olaylar fiziksel değişmedir.



KİMYASAL DEĞİŞİM

• Yanma,çürüme,kokuşma,kömürleşme,paslanm
a,küflenme gibi olayların tümünde maddenin 
yapısı yani cinsi değişir.Bu şekilde gerçekleşen 
değişimlere KİMYASAL DEĞİŞİM denir.
Örnek:Elmanın çürümesi,mumun 
yanması,şekerin pişirilmesi,kağıdın 
yanması,demirin paslanması gibi.


