
         

 
©2014 Yücel ALTUNDAL                 Orta Öğretim (Lise) Kimyası | 183 

 

 

HACİM BULMA 

GÖSTERİ 

Öğretmeninizin size gösterdiği uzun, orta ve küçük boylu çubuklar hakkında düşünün. Bu çubukların 

hepsi aynı kütleye fakat farklı hacme sahiptir.  

1. Her çubuğun yanındaki boş alanlara alt kısımda bulunan “çok yoğun” “orta yoğunlukta” veya 

“az yoğun” ifadelerini yazınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sizce çubukların neden az, orta ve çok yoğunlukta olduğunu açıklayın.   

İsim:……………………………. 

Tarih:…………………………… 
ETKİNLİK SAYFASI – BÖLÜM 3, DERS 2 

a) ORTA YOĞUNLUKTA        b) ÇOK YOĞUN      c) EN AZ YOĞUN 
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3. Suyun kaldırma metodunu kullanarak bir numunenin hacminin nasıl bulunacağını animasyonda 

izlediniz. 

Aşağıdaki resimde suyun başlangıç seviyesi ve suyun son seviyesi gösterilmektedir. Su 

seviyesindeki farklığa bağlı olarak numune hakkında ne söyleyebilirsiniz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 mL ‘ye kadar su doldurulan bir dereceli silindire 1cm3 hacminde bir numune yerleştirildiğinde 

su ne kadar yükselir? 

 

 

 

 

 

4. Aşağıdaki bilgiye göre maddenin yoğunluğu nedir? 

Yoğunluk birimi g/cm3 olmalıdır. 

 

 Su 60 mL ’den 85 mL ’ye yükselmiştir. 

 Kütle = 50 g  



         

 
©2014 Yücel ALTUNDAL                 Orta Öğretim (Lise) Kimyası | 185 

ETKİNLİK 

Grubunuza aynı kütleye sahip fakat farklı hacimden oluşan beş numune verilecektir. Dikkatli bir şekilde 

hacmini ölçerek yoğunluğunu hesaplayın. Daha sonra yoğunluğunu hesapladığınız beş numunenin ne 

olduklarını (kimliklerini) bulun. 

Araştırma sorusu 

Yoğunlukları kullanarak beş maddenin ne olduğunu (kimliklerini) bulabilir miyiz? 

Her grup için malzemeler 

• Aynı kütleye sahip 5 farklı çubuk 

• Dereceli silindir, 100 mL 

• Bir bardak su 

• Hesap makinesi 

Uygulama 

Hacim 

1. Dereceli silindire numuneleri kaplayacak kadar su doldurun. Suyun ilk hacmini okuyup 

kaydedin.  

2. Dereceli silindiri eğerek numuneyi yerleştirin. 

3. Dereceli silindiri düzeltip, su seviyesini okuyun. Eğer 

numune suyun içine tam olarak girmemişse numuneyi 

bir kalem ile suyun içine itin. Numune suyun 

içindeyse suyun son hacmini okuyun.  

4. Yükselen suyun miktarını bulmak için suyun son 

hacminden suyun ilk hacmini çıkartın. Hacim birimi 

cm3 olacaktır.  

5. Bu hacmi etkinlik sayfasındaki tabloya yazın.  

6. Suyun dökün ve numuneyi dereceli silindirden çıkartın. Öteki numunelerin hacimlerini 

aynı şekilde ölçün. 

Yoğunluk 

7. D = m/v formülünü kullanarak yoğunluğu hesaplayın. Yoğunluk birimini (g/cm3) olarak 

kaydedin. 

8. Hacimlerini ölçtüğünüz öteki numunelerin tek tek yoğunluğunu hesaplayın. 

Numune Suyun Başlangıç 

Seviyesi  (mL) 

Suyun Son 

Seviyesi (mL) 

Numunelerin 

Hacmi (cm3) Kütlesi (g) Yoğunluğu (g/cm3) 

A    15.0  

B    15.0  

C    15.0  

D    15.0  

E    15.0  

İpucu: En küçük çubukların hacmi 

1,5 – 2,0 cm3 arasındadır. 
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Maddenin ne olduğu (kimliği) 

9. Bir sonraki sayfada yoğunluğu verilen maddelerle yoğunluğunu hesapladığınız numuneleri 

karşılaştırın. Yoğunlukları benzer olan maddelerin karşısına numunelerin harflerini yazın.  

Maddeler Yaklaşık Yoğunluk (g/cm3) Numune (A-E) 

Pirinç 8.8  

Alüminyum 2.7  

PVC 1.4  

Naylon 1.2  

Polietilen 0.94  

 

5. Bu etkinliğin ilk sayfasında büyük, orta ve küçük çubukların yoğunluklarını hakkında tahmin 

yaptınız. Hesapladığınız numunelerin yoğunluklarıyla tahminleriniz karşılaştırınız. Yaptığınız 

tahmin doğru mu? 

 

 

Uzun ve kısa çubuk aynı kütleye sahip olmasına rağmen, kısa çubuğun uzun çubuktan neden 

daha yoğun olduğunu açıklayın. 
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ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE AÇIKLAMA 

Büyük, orta ve küçük numunelerin yoğunluklarının farklı olmasının nedeni bu numunelerin farklı atom 

ve moleküllerden oluştuğu içindir. “Atomik boyut ve kütle” tablosunu referans alarak aşağıdaki soruları 

cevaplayın. 

6. Polietilen karbon ve hidrojen atomlarından oluşmaktadır. Polivinil klorür ise karbon, hidrojen ve 

klor atomlarından oluşmaktadır.  

Tablodaki atomların kütle ve boyutlarına (hacmine) bakarak neden polivinil klorür‘ün 

polietilenden daha yoğun olduğunu açıklayın. 
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7. Pirinç, bakır ve çinko atomlarından oluşmaktadır. Bu atomlar boyutlarına göre oldukça ağırdır ve 

plastik moleküllerinden farklı olarak birbirlerine daha sıkı dizilmişlerdir. Atomların sıkı dizilimi 

pirincin yoğunluğu hakkında bize nasıl bilgi verir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAHA FAZLASI 

8. Kalsiyum atomu sülfür (kükürt) atomundan daha büyük ve daha ağırdır. Fakat kesilen bir parça 

katı sülfür numunesi kesilen bir parça katı kalsiyum numunesinden daha yoğundur. Sülfürün 

yoğunluğu 2 g/ cm3 iken kalsiyumun yoğunluğu 1,5 g/cm3 olarak hesaplanmıştır.  

Atomların dizilimi, boyutları ve kütlesi hakkındaki 

bilgilerinize dayanarak, sülfür numunesinin 

kalsiyum numunesinden neden daha yoğun 

olduğunu açıklayın? 
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