
FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER ÇALIŞMA KAĞIDI 
1) Aşağıda verilen boşlukları kelime kutusundan seçtiğiniz kelimelerle doldurunuz. 

 

a) Fiziksel değişimlerde maddenin dış görünüşünü değişir. 
b) Mumun erimesi sonucu maddenin tanecik yapısı değişmez; mumun yanması sonucu maddenin 

tanecik yapısı değişir. 
c) Şeker ve suyu karıştırmak fiziksel değişimdir. 
d) Kimyasal değişimler sonucu yeni bir madde oluşabilir. 
e) Petrolün damıtılarak (ayrıştırılarak) benzin, motorin veya LPG’ye dönüştürülmesi kimyasal değişim 

örneğidir. 
f) Portakalın ağaçta gelişimi ve olgunlaşması kimyasal değişim, sofralarımıza gelerek kesilmesi fiziksel 

değişimdir. 
g) Sürahide yoğurttan ayran yapılması fiziksel değişimken, maya bakterileri tarafından sütten yoğurt 

yapılması kimyasal değişimdir. 
 

2) Aşağıda verilen ifadeleri okuyunuz doğru ise D, yanlış ise Y harfi yazınız.  
 

a) ( D ) Işığın kırılması fiziksel bir değişimdir. 
b) ( Y ) Katı iyot ve etil alkolün karıştırılarak kırmızı renkli etil alkol – iyot karışımı elde etmek kimyasal bir 

değişimdir. (Sıvı – sıvı karışımdır. Bu yüzden fiziksel değişim) 
c) ( D ) Tırnakların uzaması kimyasal bir değişimken, tırnakların kesilmesi fiziksel bir değişimdir. 
d) ( Y ) Kimyasal değişimler sonucu yeni atomlar oluşur. (yeni maddeler oluşur) 
e) ( D ) Hem fiziksel hem de kimyasal değişimlerde maddenin dış görünüşünde değişim meydana gelebilir. 
f) ( D ) Aynada ve suda kendi yansımamızı görmek fiziksel bir değişimdir. 
g) ( Y  ) Ekmek parçasını dişlerimizle çiğnemek kimyasal bir değişimdir. 
h) ( D ) Kimyasal değişim sonucunda atom ve moleküller arasındaki bağlar kırılarak yeni bağlar oluşur. 
i) ( D ) Kahvaltı yapmak için suya konularak haşlanması kimyasal bir değişimdir. 
j) ( Y ) Tavada yağı eritmek kimyasal bir değişimken; yağ parçasının bıçakla kesilmesi fiziksel bir değişimdir. 
k) ( Y  ) Sütten yoğurt ve peynir yapımı sonucunda yeni atom ve moleküller oluştuğu için kimyasal değişim 

gerçekleşir. 
l) ( D ) Yağmurun ve karın oluşumu su buharının hal değişimi ile ilgili olduğu için fiziksel bir değişimdir. 
m) ( D  )İki sıvıyı karıştırıp karışım oluşturan biri fiziksel değişime örnek vermiştir.   

 

3) Aşağıda verilen ifadeleri fiziksel ve kimyasal değişim kutularına yerleştirin. 
a) Maddenin hem dış görünüşü hem de atomik yapısı 

değişebilr. b) Maddenin sadece dış görünüşü değişir. 

c) Eski haline döndürülebilir. d) Eski haline döndürülemeyebilir. 
 

e) Maddenin atomları arasındaki bağlar kırılır yeni bağlar 
oluşur. 

f) Maddenin atomları veya atomları arasındaki bağlar 
etkilenmez. 

g) Yeni madde oluşmaz. 
h) Karışım oluşturma, ışığın yansıması, yırtma, ufalama, 

kar ve yağmur oluşumu. 

i) Yeni madde oluşur. 
j) Çürüme, ekşime, küflenme, yanma, pişirme, mayalanma. 

 

 

FİZİKSEL DEĞİŞİM KİMYASAL DEĞİŞİM 

b, c, f, g, h a, d, e, i, j 



FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER ÇALIŞMA KAĞIDI 
4) Aşağıda verilen ifadeleri okuyunuz Fiziksel değişim ise F kutusuna, kimyasal değişim ise K kutusuna çarpı(X) 

işareti koyunuz. 

İFADE F K 
Su ısıtıldığında buhar çıkması. X  
Besinlerin midede enzimler yardımıyla sindirilmesi.  X 
Domatesin kesilip rendelenmesi. X  
Buğdaydan un yapılması. X  
Sütten peynir ve yoğurt yapımı.  X 
Omlet yapılmak için yumurtaların bir kaseye kırılıp çırpılması. X  
Demir tozu ve kükürt karışımını mıknatıs ile ayırmak. X  
Kalay ile kurşunun birleşip lehimi oluşturması. X  
Patateslerin soyulup kızartmak için kesilmesi. X  
Soğanın doğranması. X  
Soğan kesilirken göz yaşartıcı maddenin oluşumu. Soğan kesilirken mikrop ve böceklere karşı 
salgıladığı özel enzimler oluşturur. Bu özel enzimler çeşitli bileşiklerle bir araya gelerek göz yaşartıcı 
maddenin oluşumunu sağlar.  

 X 

Tuzlu suyun büyük kazanlarda kaynatılarak tuz elde edilmesi. X  
Yaprakların sonbahar aylarında sararması.  X 
Kolonya sıvısının elimize döküldükten sonra koku oluşturması.  X  
Demirin paslanması.  X 
Bitkilerin fotosentez yaparak oksijen oluşturması.  X 

 
5) Aşağıdaki metinde Ahmet, Ayşe çifti ve kızları Zeynep ile Deniz’in karantina kapsamında 

yaptığı aktivitelerin bir bölümü verilmiştir. Kimyasal ve fiziksel değişime en az 3’er tane örnek 
vererek metni tamamlayınız. (Yemek yapmayı bilmiyorsanız bir anınızı anlatarak yeni metin 
oluşturunuz.) 

AİLE İLE HAFTASONU  

Ahmet, Ayşe ve kızları Zeynep ile Deniz karantina sebebi ile hafta sonunu evde geçiriyorlardı. 
Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmur aralıksız devam ederken Zeynep annesine 
“Akşam yemeğinde ne yapacaksın?” annecim diye sordu. Ayşe yağmuru izlerken Zeynep’e 
gülümseyerek “Hazır Deniz ile sen evdeyken akşam yemeğini beraber yapalım?” dedi. Mutfağa 
geçen Zeynep, Deniz ve anneleri Ayşe yemek yapmaya başlarken Ahmet de “salatayı bana 
bırakın” dedi…. 

FİZİKSEL DEĞİŞİM 
KİMYASAL DEĞİŞİM 

Ayşe dolaptan çıkardığı domatesleri ince ince keserek tavada kızarttığı yağa ekledi. Deniz kırdığı 
yumurtaları bir kaseye dökerek kaşık ile karıştırdı. Ahmet bahçeden topladığı biberleri dışarda 
unuttuğu için çürüdüğünü fark etti.  Biber var mı diye buzdolabını açınca kızı Zeynep’in Fen Bilimleri 
dersi için kavanoza ektiği biberler aklına geldi. Zeynep “babacığım bir hafta önce sarı olan 
biberler yeşile dönmüş ve biberler olgunlaşmış” dedi. İkisi birlikte Zeynep’in yetiştirdiği biberleri 
toplayarak Ayşe’ye verdiler. Ayşe biberleri kesmek için bıçağı eline aldığında bıçağın uzun 
zamandır kullanılmadığını ve paslandığını fark etti. Paslanmış bıçağı güvenli bir yere koyarak yeni 
bir bıçak aldı. Yeni aldığı bıçak ile biberleri kesti ve tavaya ekledi. Daha sonra çırpılmış yumurtaları 
tavada pişirerek omlet yaptı.  

 

 

 

 

 



FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER ÇALIŞMA KAĞIDI 
6) Aşağıda aynı miktarda alınan yoğurtlar I, II ve III deney grubuna ayrılarak 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı işlemlerden 

geçiyor. (Yoğurtların ve suların cinsi ve özellikleri aynıdır. Sorular sadece deneyde verilen bilgilere göre 
yapılacaktır.) 

 

a) I, II ve III. Deney grupları için 1, 2, 3, 4 ve 5. İşlemler sonucunda fiziksel veya kimyasal değişimler 
gerçekleşmiştir. Deney göre işlemlerin sonucunda hangi değişim gerçekleştiyse numaralarını uygun kutulara 
yazınız.    

DENEY GRUBU FİZİKSEL DEĞİŞİM KİMYASAL DEĞİŞİM 
I.   DENEY GRUBU 3, 4, 5  5 
II.  DENEY GRUBU 3, 4, 5 - 
III. DENEY GRUBU 3, 4, 5 1, 5 

b) Aşağıda verilen ifadeleri okuyunuz doğru ise D kutusuna, yanlış ise Y kutusuna çarpı (X) işareti koyunuz. 

İFADE D Y 
1)  Küflü yoğurt ile normal yoğurdun atom yapıları birbirinden farklıdır. X  
2)  Yapılan deneye bakılarak “normal yoğurt ile yapılan ayran küflenmez” sonucuna ulaşılabilir.  X 
3)  Bu deney incelenerek ayran ve yoğurdun neden küflendiği hakkında bilgi edinilebilir. X  
4)  Küflü yoğurttan küflü ayran yapılması kimyasal değişimdir.  X 
5)  3. işlem sonucunda bütün deney gruplarında fiziksel değişim gerçekleşmiştir. X  
6)  Ayran veya yoğurdun bekletildiği sıcaklık kimyasal değişimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini 

belirleyebilir. 
X  

7)  4. işlem sonunda tüm deney gruplarında buz eridiği için fiziksel değişim gerçekleşmiştir. X  
8)  5. işlem sonunda I. Deney grubunda kimyasal değişim gerçekleşmiştir. X  
9)  1.İşlem sonunda I ve II. deney gruplarında kimyasal değişim gerçekleşmiştir.  X 
10)  5. işlem sonunda III. Deney grubunda sadece kimyasal değişim gerçekleşmiştir.  X 
11) III. Deney grubunda küflü ayranın dışarıda bırakılarak küflenmeye devam etmesi kimyasal 

değişimdir. 
X  

12) Tüm deney gruplarında hem kimyasal hem de fiziksel değişim gerçekleşmiştir.  X 
 


