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YOĞUNLUK – YÜZEN VE BATAN CİSİMLER 

ETKİNLİK 

1. Su ve mumun hacmi eşit olmasına rağmen hangisi daha ağırdır? 

Mumun hacmi suya eşit olmasına rağmen su daha ağırdır.  

Su mu yoksa mum mu daha yoğundur? 

Su daha yoğundur. 

2. Su ve kilin hacmi eşit olmasına rağmen hangisi daha ağırdır? 

Kil sudan daha ağırdır. 

Su mu yoksa kil mi daha yoğundur? 

Kil daha yoğundur. 

3. Nesnelerin yoğunlukları hakkındaki bildiklerinizi kullanarak suda bir cismin batmasını ve 

yüzmesini açıklayın. 

 Eğer bir cismin sudan daha yoğunsa, yüzer mi yoksa batar mı? 

Bir cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyükse cisim batar. 

 Eğer bir cismin yoğunluğu sudan küçükse cisim yüzer mi yoksa batar mı? 

Bir cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçükse cisim yüzer 

4. Su oksijen ve hidrojen atomlarından oluşmuştur. Su molekülleri birbirlerine yakın ve 

karışık şekilde dağılmışlardır. Mum karbon ve hidrojen atomlarının uzun zincirler şeklinde 

bağlanmasıyla oluşmuştur. 

 Moleküler seviyede suyun mumdan neden daha yoğun olduğunu açıklayın.  

Mum sudan daha az yoğundur. Çünkü mum karbon ve hidrojen atomlarından 

oluşurken su oksijen ve hidrojen atomlarından oluşur. Oksijen atomları karbon 

atomlarından daha küçük ve daha ağırdır. Ayrıca su molekülleri mum molekülleri gibi 

düzenli şekilde dizilmişlerdir. Bu nedenle su mumdan daha yoğundur. 

 Kil oksijen atomlarını içerir ve silikon ve alüminyumdaki gibi atomları ağırdır. 

Moleküler seviyede kilin sudan neden daha yoğun olduğunu açıklayın.  

Kil sudan daha yoğundur çünkü kili oluşturan atomlar sudan daha ağırdır. Bu ağırlık 

yoğunluk formülüne göre ( D= m/V  ) kili daha yoğun yapar. 

5. Bir dev kütük derede yüzebilirken, küçük kum taneleri suyun dibine batar.  Neden hafif 

kum tanelerinin su dibine batarken, ağır kütüklerin su yüzeyinde yüzdüğünü açıklayın. 

Su ile hacmi eşit olan cisimlerin kütleleri büyükse yoğunlukları da büyük olacak ve su dibine 

batacaktır. Ancak hacimleri suyla eşit olan cisimlerin kütleleri az ise yoğunlukları da az 

olacak ve su yüzeyinde yüzecektir.   
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Eğer çok miktardaki suya aynı hacimde kütük parçası koyarsak, kütük sudan daha hafif 

olduğu için suda yüzecektir. Eğer az miktardaki suya aynı hacimde kum doldurursak, kum 

sudan daha ağır olduğu için suda batacaktır. 

6. Su yoğunluğunun yaklaşık 1 g/cm3 olduğu hatırlayın. Aşağıdaki cisimlerin suda yüzüp 

yüzmediğini tahmin edin. 

Cisimler yüzer mi yoksa batar mı? 

Cisim Yoğunluk (g/cm3) Yüzer veya Batar 

Mantar 0,2-0,3 Yüzer 

Gemi çapası 7,8 Batar  

Ladin ağacı 0,4 Yüzer 

Elma 0,9 Yüzer 

Portakal 0,84 Yüzer 

Kabuğu soyulmuş portakal 1,16 Batar 

 

7. 130 cm3 hacmindeki bir şeftali suya konulduğunda suya batıyor, şeftalinin kütlesi kaç 

gram olabilir?  

Şeftalinin kütlesi 130 gramdan fazla olmalıdır. Kütle büyük olursa yoğunlukta büyük olur. 

8. Kütlesi 150 gram olan bir muzu suya yerleştirdiğimizde muz suda yüzmektedir, muzun 

hacmi hakkında ne söyleyebiliriz?  

Muzun hacmi 150 cm3 ten büyük olması gerekir. Hacim büyük olursa yoğunluk az olur. 

 

 


