
4. SINIF FEN BİLİMLERİ 
Konu: Maddenin Halleri  
 
Maddenin Halleri ve Özellikleri 
Madde doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâlde bulunur. 
Katılar: Belirli bir hacmi ve şekli vardır. Bulundukları kabın şeklini almazlar. 
Dışarıdan bir etkiye maruz kalmadıkça şekilleri değişmez. Herhangi bir etki 
sonucu şeklinde meydana gelen değişiklik kalıcıdır. Ama bazı esnek katılar 
(sünger, yay) kuvvetin etkisi kalkınca tekrar eski haline döner. 
Sıvılar: Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Ancak belli bir hacmi vardır. Sıvılar, 
akışkandırlar ve akışkan oldukları için bulundukları kabın şeklini alırlar. Toz 
şeker, tuz, un, pirinç, mercimek, kum gibi küçük tanecikli katı maddeler 
konuldukları kabın şeklini alırlar ve sıvı gibi davranırlar. 
Gazlar: Gaz tanecikleri düzensiz olarak hareket eder. Belirli bir şekilleri ve 
hacimleri yoktur. Konuldukları kabı dolduracak şekilde genleşerek kabın şeklini 
ve hacmini alırlar. Gaz haldeki maddeleri sıkıştırabilirler. Gaz haldeki maddeler 
akışkan olduklarından küçük gözeneklerden kaçma özelliğine sahiptir. 
Bulundukları ortama kolaylıkla yayılırlar. 
 

Verilen kelimeleri kullanarak cümleleri doğru olacak şekilde tamamlayınız. 

Akışkandır  gaz  hâli  camı  havay ı 
Tuz   suyu  alır  katı  sıvı 

➤ Maddelerin katı, sıvı ve gaz .................... vardır. 
➤ Maddelerin belirli bir şekli ve hacmi olan hâline .................... denir. 
➤ Maddelerin belirli bir şekli ve hacmi olmayan hâline .................... denir. 
➤ Maddelerin belirli bir şekli olmayan ancak belirli bir hacmi olan hâline 
.................... denir. 
➤ Maddenin sıvı hâline .................... örnek gösterebiliriz. 
➤ Maddenin katı hâline .................... örnek gösterebiliriz. 
➤ Maddenin gaz hâline .................... örnek gösterebiliriz. 
➤ Maddenin sıvı ve gaz hâli .................... . 
➤ Maddenin sıvı ve gaz hâli bulunduğu kabın şeklini .............. . 
➤ Kum, toz şeker ve .................... gibi çok küçük tanecikli katı maddeler 
bulunduğu kabın şeklini alır.  
 



Aşağıda verilen maddelerin hangi hâlde bulunduğunu görselin altına “Katı”, 
“Sıvı”, “Gaz” şeklinde yazınız. 

 
İlgili özelliklere uygun maddeler yazınız. 

Belirli bir şekli var. ................................................................................................................... 

Belirli bir hacmi var. ............................................................................................................... 

Belirli bir şekli yok .................................................................................................................... 

Belirli bir hacmi yok. ............................................................................................................... 

Belirli bir hacmi var, şekli yok. ........................................................................................... 

 

 



Tabloda verilen maddeleri özelliklerine göre işaretleyiniz. 

 Katı Maddeler  Sıvı Maddeler  Gaz Maddeler 

Belirli bir şekli vardır.    

Sıkıştırılabilirler.    

Belirli bir hacmi vardır.    

Akışkandır.    

Konulduğu kabın şeklini 
alırlar. 

   

Uçucudur.    

 

Aşağıdaki örneklerde maddelere ilişkin verilen yanlış özellikleri bulup 
işaretleyiniz 

 
1- 1 ve 4 numaralı görsellerdeki maddeler katı hâldedir. 
2- 1 ve 2 numaralı görsellerdeki maddelerin belirli bir hacimleri yoktur. 
3- 2 ve 3 numaralı görsellerdeki maddeler konuldukları kabın şeklini alırlar. 
4- 3 ve 5 numaralı görsellerdeki maddeler hacimce sıkıştırılamazlar. 
5- 1 ve 4 numaralı görsellerdeki maddeler belirli bir şekle ve hacme sahiptir. 
6- 2, 3, 5 ve 6 numaralı görsellerdeki maddeler akışkandır. 

I. Akışkandırlar. 
II. Belirli bir şekilleri yoktur. 
III. Küçük gözeneklerden kaçabilirler. 
IV. Bulundukları ortama kolayca yayılırlar. 
Yukarıda hangi sembolle belirtilen ifade sıvı ve gazlar için ortak bir özellik 
değildir? 
A) I B) II C) III D) IV 
2. Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu kabın şeklini almaz? 
A) Çay   B) Taş  C) Gazoz   D) Şurup 
 
 


