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YOĞUNLUK – SIVILARIN YOĞUNLUĞU 

GÖSTERİ 

1. Öğretmeniniz iki mumu içerisinde farklı sıvıların bulunduğu bardaklara yerleştirmektedir. 

Mum, alkol bulunan bardakta batarken, su bulunan bardakta yüzmektedir. 

 Alkol ve suyun yoğunluğu hakkında ne söyleyebilirsiniz?  

Alkol ve su aynı yoğunlukta değildir. Sıvının yoğunluğu cismin yoğunluğundan büyükse, 

cisim yüzer. Ancak sıvının yoğunluğu cismin yoğunluğundan küçükse cisim batar.   

 Hangi sıvı daha yoğundur? 

Su, alkolden daha yoğundur. 

 Bunu nasıl anladınız? 

Aynı kütleye ve hacme sahip iki mumun biri alkole diğeri suya yerleştiriliyor. Mum suda 

yüzmekte ve alkolde batmaktadır.  

2. Öğretmeniniz eşit hacimdeki sıvıları eşit kollu teraziye yerleştirmiştir. 

 Kütle, hacim ilişkisini kullanıp sıvıların yoğunlukları hakkında ne söyleyebilirsiniz? 

Eşit hacimdeki su ve alkolü eşit kollu teraziye yerleştirdiğimizde, suyun daha ağır 

olduğunu görürüz. Yoğunluk formülüne göre D = m/V suyun yoğunluğu da çok olacaktır. 

3. Öğretmeniniz bir dereceli silindirdeki alkol, su ve yağı göstermiştir. 

 Neden alkol yağda yüzer? 

Alkol, yağa göre daha az yoğunluğa sahiptir. Bu nedenle 

alkol, yağda yüzer. 

 Su neden yağda batar? 

Su, yağa göre daha fazla yoğunluğa sahiptir. Bu nedenle 

su, yağda batar. 

4. Hesapladığınız yoğunluk bir sıvının başka bir sıvı içerisinde batıp batmadığını açıklıyor mu? 

Evet, açıklıyor. Suyun yağdan daha yoğun olduğu hesaplandı. Alkolün ise yağdan daha az 

yoğun olduğu hesaplandı.  

5. Aşağıdaki yoğunluk kolonunda bulunan sıvı tabakalarına bakın. 

Sıvıların hangisi “çok”, hangisi “az” ve hangisinin “orta 

yoğunlukta” olduğunu açıklayın. 

 

 

Sıvı Yoğunluk 

Yağ Az yoğun 

Süt Orta yoğunlukta  

Nar ekşisi Çok yoğun 
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6. Moleküler düzeyde suyun neden alkol ve yağdan daha yoğun olduğunu açıklayın. 

Sıvıların kütlesi ve boyutlarının farklı olması, sıvıları oluşturan atom ve moleküllerle 

ilişkilidir. Sıvıları oluşturan atom veya moleküller belli bir ağırlığa ve boyuta yani hacme 

sahiptir. Sıvıları oluşturan atomların veya moleküllerin birbirine yakın veya uzak 

sıralanması ve çok veya az sayıda bulunması sıvıların yoğunluğunu belirler. 

7. Su dolu bir bardağa havuç parçaları eklendi ardından bir kaşık tuz eklenip karıştırıldı.  

 Havuç mu daha yoğun su mu? 

Havuç batacağı için, havucun yoğunluğu daha büyüktür. 

 Havuç mu daha yoğun tuzlu su mu? 

Havuç tuzlu suda yüzdüğü için, havucun yoğunluğu tuzlu sudan daha azdır.  

8. Tuz, suyun yoğunluğunu nasıl değiştiriyor? Nasıl anlarsınız? 

Suda tuz çözünmesi, suyun hacmini ve ağırlığını yükseltir, ancak suyun ağırlığı hacme göre 

daha fazla olur. Yoğunluk formülüne göre D = m/v, ağırlığın artması, yoğunluğu da arttırır. 

9. Eşit kollu terazinin bir ucuna tuzlu su diğer ucuna ise eşit hacimde normal su yerleştirirsek, 

ne olacağını beklersiniz?  

Eğer teraziye eşit hacimde tuzlu su ve normal su yerleştirilirse, tuzlu su daha ağır olacaktır. 

10. Tuz eklenmesi suyun hacmini ve kütlesini yükseltmektedir. Sizce tuz, suyun hacmini mi 

yoksa kütlesini mi daha çok değiştirmektedir? 

Tuz eklenmesi suyun toplam hacmini ve kütlesini arttırır. Kütle artışı hacim artışından 

daha fazla olmaktadır.  

 


