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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.  

Kütleler aynı olduğu için, büyük hacme sahip olanın yoğunluğu en azdır. Yoğunluk 

hesaplama formülünü kullanırsak ( D = m / V ), hacmi büyük olan çubuğun, yoğunluğunun 

daha küçük olacağını hesaplarız. 

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? 

Sudaki farklılık yani yükselen su miktarı numunenin hacmine eşittir.  

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

su ne kadar yükselir? 

40 mL hacmindeki bir dereceli silindire 1cm3 hacminde bir küp yerleştirilirse, su 1 mL 

yükselecektir. Son hacim 41 mL olacaktır.  

4. Aşağıdaki bilgiye göre maddenin yoğunluğu nedir? 

Yoğunluk birimi g/cm3 olmalıdır.  

 Su 60 mL’den 85 mL’ye yükselmiştir. 

 Kütle = 50 g 

Numunenin hacmi yükselen suyun hacmine eşittir. Su 60 mL’den 85 mL’ye yükseldiği için; 

numunenin hacmi 25 mL’dir.  

Numunenin hacmi = Suyun son seviyesi – suyun başlangıç seviyesi  

Numunenin hacmi = 85 – 60 mL 

Numunenin hacmi = 25 mL  
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D = m / V yoğunluk formülünü kullanırsak.    

D = 50 g / 25 mL 

D = 2 g / mL 

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

daha yoğun olduğunu açıklayın. 

Kütleler eşit olduğu için kısa çubuk daha yoğun, uzun çubuk daha az yoğun olacaktır. 

Yoğunluk kütle bölü hacim olduğu için (D = m / V), hacmi büyük olan daha yoğun olacaktır. 

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. 

 Eğer Polivinil klorürü polietilenle karşılaştırırsak, karbon ve hidrojen 

atomlarının dışında klor atomlarının da olduğunu görürüz. Klor atomları 

büyük kütleye sahiptir ve hacmi karbon ve hidrojene göre büyüktür. Bu 

Polivinil klorürü polietilenden daha yoğun yapar.  

Plastiklerin farklı yoğunluklarda olması karbon-hidrojen zincirine farklı 

atomların bağlanmasıyla oluşur. Eğer plastik atomları birbirlerine daha 

sıkı bağlanmış ise (kütleleri hacimlerine göre büyükse) bu plastiği daha çok 

yoğun yapar. Eğer plastik atomları birbirine daha seyrek bağlanmışsa 

(hacimleri kütlelerine göre büyükse) bu plastiği daha az yoğun yapar.   

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? 

Pirinç’i oluşturan bakır ve çinko atomları birbirine daha sıkı dizildiği için 

pirinç’in kütlesi hacmine göre fazladır. Bu pirinç’i polietilen ve Polivinil 

klorürden daha çok yoğun yapar. 

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? 

Sülfür atomları kalsiyum atomlarından daha az yoğunlukta olmasına 

rağmen, sülfür numunesindeki atomlar birbirlerine daha sıkı ve daha sık 

bağlanarak kütlelerini arttırmış olabilirler. Hacim bölü kütleden sülfürün 

yoğunluğu daha fazla olmuş olabilir.  


