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YOĞUNLUK NEDİR? 

ETKİNLİK 

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

alüminyum küpünden daha ağır olmasının nedenini iki şekilde açıklayın. 

Açıklama 1:  Bakır atomları alüminyum atomlarından daha küçük olduğu için aynı hacimde daha 

çok yer kaplarlar.  

Açıklama 2: Bu nedenle bakır atomları alüminyum atomlarndan daha ağırdır. 

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? 

Bakır ve alüminyum birbiriyle karşılaştırıldığında, bakır alüminyumdan daha yoğundur  

Nasıl anladınız? 

Çünkü aynı hacimde bakır atomları daha çok yer kapladığı için daha ağırdır. Hacim eşit, ağırlık 

fazla olduğu için yoğunlukta fazladır. 

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

hacmini nasıl bulursunuz?  

Hacim bir yerin kapladığı alan miktarının ölçüsüdür. Daima üç boyutludur. Kutu veya küp gibi bir 

nesnenin hacmini bulmak için yüksekliği, genişliği ve uzunluğu çarpılır.  (V = l x w x h). Eğer ölçüm 

santimetre ise, cevap santimetre küp (cm3) olacaktır. 

4. Küpün kütlesini nasıl bulursunuz?  

Terazi kullanarak küpün kütlesini bulabiliriz. Küpün kütlesi birim cinsinden gram (g)’dır. 

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

Kütlenin hacme bölümü yoğunluğu verecektir. Küpün yoğunluk birimi gram bölü santimetre küp 

(g/cm3) tür. 

6. Aşağıdaki bilgileri kullanarak küpün yoğunluğunu hesaplayınız.  

A. Her kenarı 4 cm uzunluğunda Hacim = 4 x 4 x 4 = 64 cm³. 

B. Küpün kütlesi 128 g.   Kütle = 128 gram. 

Yoğunluk  =  kütle / hacim = 128g/64cm³ = 2g/cm³. 

C. 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?  
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Eğer bir maddenin yoğunluğu büyükse, bu maddenin atomları ağır, çok küçük ve birbirilerine 

çok yakın dizilmiş olabilirler.  

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

dizilme şekli nasıl olabilir?  

Eğer bir maddenin yoğunluğu küçükse, bu maddenin atomları hafif, büyük ve birbirlerine 

uzak şekilde dizilmiş olabilirler.  

DAHA FAZLASI 

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

7. 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? 

  

  

Numune A’nın yoğunluğu  = kütle/hacim 

= 200g/100 cm³ 

 = 2g/cm³ 

 

 

 

 

 

 

B) Numune B’nın yoğunluğu nedir? 

 

 

 

Numune A’nın yoğunluğu  = kütle/hacim 

= 200g/50 cm³ 

 = 4g/cm³ 

 

 

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

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

Numune B’nin atomları Numune A’nın atomlarından daha ağır olabilir veya Numune 

B’nin atomları Numune A’nın atomlarına göre daha fazla yer kaplamıştır. 

Numune A 

Kütle = 200 g 

 

Numune A 

Kütle = 200 g 

 


