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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? 

Evet, Sıvılarında yoğunluğu vardır. Eğer bir sıvının yoğunluğunu ve hacmini bilirsek 

yoğunluğunu D = m / V formülünden bulabiliriz. 

Sizce su gibi sıvıların yoğunluğu nasıl hesaplanır? 

Yoğunluğu hesaplamak için önce kütle ve hacmi bulmak gerekir. 

Az ve çok miktardaki suyun yoğunluğu aynı mıdır?  Açıklayın: 

Evet aynıdır. Çok su içeren beherin kütlesi daha fazla ve hacmi daha çoktur. Az su içeren 

beherin kütlesi daha az ve hacmi daha azdır.  Bu iki durum aynı miktarda attığı ve aynı 

miktarda azaldığı için yoğunluğu eşit kılar.  

2. Tablonuzdaki suyun yoğunluk oranlarına bakın. Farklı hacimdeki suyun yoğunluğu aynı mıdır? 

Evet. Bütün yoğunluklar yaklaşık 1 g/cm3 ‘tür 

3. Suyun yoğunluğu nedir? 

Suyun yoğunluğu 1 g/cm3 ‘tür. 

4. Tablodaki verileri kullanarak hacim 

ve kütle grafiği çizin 

Kütle ve hacim aynı oranda arttığı 

için grafikte düz bir çizgi ortaya 

çıkacak. 

 

 

 40 mL hacimdeki suyun yoğunluğu nedir? 40 mL suyun kütlesini bulmak için grafiğinizi 

kullanın. 

 Hacim:___40 mL___ 

 Kütle:____40 g_____ 

 Yoğunluk:____ 1 g/cm3 ______ 
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5. 1 ve 100 mL arasında bir hacim seçin ve grafiği kullanarak bu hacmin kütlesini bulun. Bu 

hacimdeki yoğunluk nedir? 

Farklı seçimler yapılabilir ancak hacim ve kütle birbirine eşit olacaktır ve yoğunluk 1 

g/cm3 çıkacaktır 

Yoğunluk:_____ 1 g/cm3 ____ 

6. 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? 

Su moleküllerinde küçük veya büyük maddeler olmadığı için ve bütün su molekülleri aynı 

boyutta ve aynı ağırlıkta olduğu için yoğunluk suyun karakteristik özelliğidir.  

7. Numune B, numune A’nın yarısıdır. 

Kütleleri aynı mıdır? 

Hayır, kütleleri aynı değildir. Su miktarları farklı olduğu 

için suyun içerdiği molekül sayıları da farklıdır bu nedenle 

kütleleri de farklıdır.  

Yoğunlukları aynı mıdır? 

Evet, yoğunluk aynıdır. Kütleleri ve hacimleri aynı oranda olduğu için yoğunluğu aynıdır.  

8. Bir numunenin boyutu ne olursa olsun sıvıların yoğunluğu aynıdır. Bu katılar için de doğru olabilir 

mi? Bunu öğrenmek verilen üç örnekle yoğunluğu hesaplayın. 

Evet, yoğunluk katılar içinde aynıdır. Çünkü katı tanecikleri büyük ve küçük moleküller 

içermediğinden aynı boyutta ve aynı ağırlıkta olduğu için hacim ve kütle eşitliğinden 

yoğunluk aynı olacaktır.  

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

D = m/v 

D = 200g/100cm3  

D = 2 g/cm3 

Eğer numune A’nın yarısını kesersek, oluşan numune B’nin 

yoğunluğu ne olur?   

D = m/v 

D = 200g/100cm3  

D = 2 g/cm3 

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

D = m/v 

D = 200g/100cm3  

D = 2 g/cm3 

Numune A        Numune B 


