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YOĞUNLUK NEDİR? 

ETKİNLİK 

Öğretmeniniz bir teraziye bakır ve alüminyum küpü yerleştirmiştir. Küpler aynı boyutta ve aynı şekilde 

olmasına rağmen, bakırın kütlesi alüminyumdan daha büyüktür. Her iki küpte katı ve içerisinde boşluk 

yoktur. Alüminyum küpü sadece alüminyum atomlarından ve bakır küpü sadece bakır atomlarından 

oluşmuştur. 

1. Bakır ve alüminyum atomlarından oluşan küplerin aşağıdaki şekline bakın.  Bakır küpü alüminyum 

küpünden daha ağır olmasının nedenini iki şekilde açıklayın. 

İpucu: Alüminyum atomları daha geniştir ve ağır 

değillerdir.  

Açıklama 1:  

 

Açıklama 2: 

 

2. Bakır ve alüminyum gibi maddelerin yoğunluğu kütlesinin hacmine (ne kadar alan kapladığı) bölümü 

ile bulunur. 

Yoğunluk = Kütle/Hacim ya da D = m/v. 

Alüminyum ve küpün yoğunluğundan hangisi daha fazladır? 

Nasıl anladınız?  

İsim:……………………………. 

Tarih:…………………………… 
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Bakır 

 

Alüminyum 
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Bir küpün hacmini, kütlesini ve yoğunluğunu nasıl bulacağını animasyonda izlediniz. 

3. Küpün hacmini nasıl bulursunuz?  

 

 

 

 

 

 

4. Küpün kütlesini nasıl bulursunuz?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Küpün kütlesini ve hacmini kullanarak, küpün yoğunluğunu nasıl bulursunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdaki bilgileri kullanarak küpün yoğunluğunu hesaplayınız.  

1. Her kenarı 4 cm uzunluğunda 

2. Küpün kütlesi 128 g. 
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ETKİNLİK 

Grubunuz farklı metallerden yapılmış aynı hacimli sekiz küp ile çalışacak. Dikkatli bir şekilde her bir 

küpün kütlesini ölçün ve yoğunluğunu hesaplayın. Daha sonra yoğunluğu kullanarak doğru şekilde sekiz 

küpün kimliğini (ne olduğunu) bulun.    

Araştırma Sorusu 

Yoğunluğu kullanarak faklı maddelerden yapılmış sekiz küpün ne olduğunu bulabilir miyiz? 

Ders için malzemeler 

 Eşit hacimde sekiz küp 

 Hesap makinesi 

Öğretmen hazırlık 

Küpleri A’dan H’ye kadar işaretlemek için işaretleyici kalem kullanın ve maskeleme bandı ile bantlayın. 

Her grup için malzemeler 

 A’dan H’ye kadar işaretlenmiş küpler (her grup birbiriyle paylaşacak 

 Gram cinsinden terazi 

 Hesap makinesi 

Uygulama 

1. Tabloda verilen her küpün hacimleri kullanılacak. Hacim= 15,6 cm3 

2. Terazi kullanarak her küpün kütlesini ölçün ve tabloya aktarın. 

3. Kütlesi ölçülen küp bir başka gruba verin ve toplamda sekiz farklı küp ölçün. 

4. D = m/v formülünü kullanarak yoğunluğu hesaplayın ve tabloya kaydedin. 

Numune Hacim (cm3) Kütle (g) Yoğunluk (g/cm3) Madde 

A 15.6 
   

B 15.6 
   

C 15.6 
   

D 15.6 
   

E 15.6 
   

F 15.6 
   

G 15.6 
   

H 15.6 
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5. Hangi maddenin ne olduğunu (kimliğini) bulmak için, bulduğunuz yoğunluk değeri ile tablodaki 

maddenin yoğunluk değerini karşılaştırın. Küplerin isimlerini tablodaki A’dan H’a kadar 

işaretlenmiş alanlara yazın. 

 

ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE AÇIKLAMA 

7. Atomların kütlesi, boyutu ve düzenlenme şekli maddelerin yoğunluğunu etkiler 

Eğer bir madde yüksek yoğunluğa sahip ise, maddeleri oluşturan atomların kütlesi, boyutu 

ve dizilme şekli nasıl olabilir?  

Eğer bir madde düşük yoğunluğa sahip ise, maddeleri oluşturan atomların kütlesi, boyutu 

ve dizilme şekli nasıl olabilir?  

  

Madde Yaklaşık Yoğunluk (g/cm3) 

Alüminyum 2.9 

Pirinç 8.8 

Bakır 9.3 

 Çelik  8.2 

PVC 1.3 

Naylon 1.2 

Meşe 0.7-0,9 

Çam veya Kavak 0.4-0,6 
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DAHA FAZLASI 

Şimdiye kadar aynı hacme fakat farklı kütleye sahip farklı maddelerden oluşan küpleri incelediniz. 

8. Şimdi ise yandaki resme bakarak farklı maddelerden oluşan aynı kütleye fakat faklı hacme sahip 

iki bloğu (numune A - numune B) hesaplayacaksınız.  

A. Numune A’nın yoğunluğu nedir? 

 

B. Numune B’nın yoğunluğu nedir? 

 

C. Verilen iki numuneden birinin neden ötekisinden daha yoğun olduğunu açıklayın. 

İpucu: Moleküllerin kütlesi, boyutu ve dizilme şekilleri maddelerin yoğunluğunu etkiler. 

 

 

 

 
 

Numune A 

Kütle = 200 g 

 

Numune A 

Kütle = 200 g 

 


