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SUYUN YOĞUNLUĞU 

GÖSTERİ 

1. Sınıf arkadaşlarınızdan biri farklı miktarlardaki suyu kontrol etti. Su dolu beherdeki suyun 

kütlesi daha çoktur.  

Katıların yoğunluğunun nasıl bulunacağını biliyorsunuz. Sizce su gibi bir sıvının yoğunluğu 

bulunabilir mi? 

 

 

 

 

 

Sizce su gibi sıvıların yoğunluğu nasıl hesaplanır? 

 

 

 

 

 

 

Az ve çok miktardaki suyun yoğunluğu aynı mıdır?  Açıklayın: 

  

İsim:……………………………. 

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

Araştırma sorusu 

Farklı miktarlardaki su aynı hacimde midir? 

Her grup için malzemeler 

 Dereceli silindir, 100 mL 

 Su 

 Gram cinsinden terazi (100 g veya daha fazlası) 

 Damlalık 

Uygulama 

1. Boş dereceli silindirin kütlesini ölçün. Aşağıdaki tabloya kütleyi 

kaydedin.   

2. Dereceli silindire 100 mL su doldurun. Mümkün olduğunca menisküs 

’e dikkat edin ve doğru şekilde 100 mL’ye tamamlayın. Bir damlalık 

kullanarak su ekleyin veya uzaklaştırın.  

3. Su dolu dereceli silindiri tartarak ağırlığını kaydedin.  

4. Suyun gerçek kütlesini bulmak için su dolu dereceli silindirden boş 

dereceli silindirin kütlesini çıkartın. Suyun gerçek kütlesini aşağıdaki 

tabloya kaydedin.  

5. Suyun gerçek hacmini kullanarak suyun yoğunluğunu hesaplayın ve g/cm3 

olarak kaydedin. 

6. Dereceli silindirden 50 mL su dökün. Eğer 50 mL’den fazla su 

dökerseniz,  su ekleyerek dereceli silindirin hacmini 50 mL’ye 

tamamlayın. 

7. 50 mL suyun kütlesini tartın ve kütlesini aşağıdaki tabloya kaydedin. 

Suyun yoğunluğunu hesaplayın. 

8. Daha sonra 25 mL su dökün.  Eğer 25 mL’den fazla su dökerseniz, su 

ekleyerek dereceli silindirin hacmini 25 mL’ye tamamlayın. Kütlesini 

ölçerek yoğunluğunu hesaplayın. 

Farklı hacimlerdeki suyun yoğunluğu 

Suyun Hacmi 100 mililitre 50 mililitre 25 mililitre 

Dereceli silindirin + Suyun (g) kütlesi    

Boş dereceli silindirin (g) kütlesi    

Suyun gerçek kütlesi (g)    

Suyun yoğunluğu (g/cm3)    
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2. Tablonuzdaki suyun yoğunluk oranlarına bakın. Farklı hacimdeki suyun yoğunluğu aynı 

mıdır? 

 

 

 

 

3. Suyun yoğunluğu nedir? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tablodaki verileri kullanarak hacim ve kütle grafiği çizin 

  

Oda sıcaklığında suyun kütlesi ve hacmi 

Hacim (mL) 
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5. 40 mL hacimdeki suyun yoğunluğu nedir? 40 mL suyun kütlesini bulmak için 

grafiğinizi kullanın. 

 

 Hacim:____________ 

 Kütle:_____________ 

 Yoğunluk:__________ 

 

 

 

6. 1 ve 100 mL arasında bir hacim seçin ve grafiği kullanarak bu hacmin kütlesini bulun. 

Bu hacimdeki yoğunluk nedir? 

 

 Hacim:____________ 

 Kütle:_____________ 

 Yoğunluk:__________ 

 

 

7. Yoğunluk maddelerin ‘karakteristik özelliği’ dir. Yani bir madde ister büyük ister 

küçük olsun yoğunluğu hep aynıdır.  Yoğunluk suyun karakteristik özelliği midir? 

Neden veya neden değil? 

 

 

ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE AÇIKLAMA 

Su moleküllerinin hepsi aynı boyutta ve aynı kütleye sahiptir. Su moleküller birbirlerine oldukça 

yakındır ve birbirlerine karışmışlardır. 

 

8. Numune B, numune A’nın yarısıdır. 

 

Kütleleri aynı mıdır? 

 

Yoğunlukları aynı mıdır?  
Numune A   Numune B 
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DAHA FAZLASI 

9. Bir numunenin boyutu ne olursa olsun sıvıların yoğunluğu aynıdır. Bu katılar için de 

doğru olabilir mi? Bunu öğrenmek verilen üç örnekle yoğunluğu hesaplayın. 

 

 

Numune A’nın kütlesi 200 g. Numune A’nın yoğunluğu nedir? 

 

 

 

 

 

Eğer numune A’nın yarısını kesersek, oluşan numune 

B’nin yoğunluğu ne olur?   

 

 

 

 

 

Eğer numune B’nin yarısını kesersek oluşan numune C’nin yoğunluğu ne olur? 

 

 

 


