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SICAKLIĞIN YOĞUNLUĞA ETKİSİ 

GÖSTERİ 

Sıcak su kavanozu ters çevrilip soğuk su kavanozuna yerleştirildiğinde, sıcak su soğuk su üzerinde 

kalmaktadır.  

1. Sizce neden sıcak su soğuk su üstünde kalmaktadır? 

Sıcak su soğuk suya göre daha az yoğundur. Bu nedenle sıcak su, soğuk su yüzeyinde yüzer. 

2. Eğer soğuk su ters çevrilip sıcak su üzerine yerleştirilirse ne olur? 

Soğuk su sıcak su üzerine yerleştirilse, soğuk suyun yoğunluğu sıcak sudan büyük olduğu 

için soğuk su aşağı doğru hareket ederek sıcak suyla karışır. 

3. Aşağıdaki oda sıcaklığında su bulunan bir bardağa sıcak ve soğuk su konulduğunda, sıcak 

ve soğuk suyun bulunabileceği alanları (yerleri) çizerek açıklayın.  

Sıcak su, su yüzeyinde  toplanırken, soğuk su, su altında toplanır 

 Soğuk su mu daha yoğundur yoksa oda sıcaklığındaki su mu? 

Soğuk su oda sıcaklığındaki suya göre daha yoğundur. 

 Sıcak su mu daha yoğundur yoksa oda sıcaklığındaki su mu? 

Sıcak su ise oda sıcaklığındaki suya göre daha az yoğundur. 

 

4. Bir önceki diyagrama bakarak aşağıdaki tabloya sıcak ve soğuk suyun hacim, kütle ve 

yoğunlukları hakkında “az”, “çok” veya “aynı” gibi bilgiler yazın.  

Sıcak ve soğuk suyun karşılaştırılması 

 Soğuk su Sıcak su 

Hacim Az Çok 

Kütle Aynı Aynı 

Yoğunluk Çok Az 

 

5. Yoğunluk hakkında bilgilerinizi kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayın. 

 Soğuk suyun neden oda sıcaklığındaki suda battığını açıklayın? 

Soğuk su molekülleri oda sıcaklığındaki suda batar çünkü soğuk suyun yoğunluğu oda 

sıcaklığındaki suya göre fazladır. Soğuk su molekülleri yavaş hareket eder ve moleküller 

birbirlerine daha yakındır. Moleküllerin birbirine yakın olması soğuk suyun hacmini 

biraz daha azaltır. Hacmin azalması yoğunluğu arttırır. Bu nedenle soğuk suyun 

yoğunluğu oda sıcaklığındaki sudan daha fazladır.  

BÖLÜM 3 
DERS 6 ETKİNLİK SAYFASI CEVAP KÂĞIDI 

Sıcak su 

Soğuk su 
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 Sıcak suyun neden oda sıcaklığındaki su yüzeyinde yüzdüğünü açıklayın? 

Sıcak su molekülleri oda sıcaklığındaki suda yüzer çünkü sıcak suyun yoğunluğu oda 

sıcaklığındaki suya göre azdır. Sıcak su molekülleri hızlı hareket eder ve moleküller 

birbirlerinden daha uzaktır. Moleküllerin birbirinden uzak olması sıcak suyun 

hacmini biraz daha arttırır. Hacmin artması yoğunluğu azaltır. Bu nedenle sıcak 

suyun yoğunluğu oda sıcaklığındaki sudan daha azdır.  

 

6. Su bulunan iki bardağın dibine gıda boyası yerleştirilmiştir. Seçilen bir bardağa buz parçaları 

yerleştirilmiştir. Buz yerleştirilen bardaktaki boyanın suya daha hızlı karıştığı görünmüştür. 

Farklı sıcaklıklardaki yoğunluk bilginizi kullanarak bu olayın nasıl gerçekleştiğini açıklayın.   

Gıda boyası, buz parçaları bulunan suda daha çabuk dağılacaktır. Çünkü buz parçaları 

eridiğinde oluşan soğuk su aşağı doğru hareket eder ve dipte bulunan boyayı yukarı çıkartır. 

Yukarı çıkan boya su içerisinde daha çabuk dağılmaktadır. Ancak buz olmayan bardakta 

boyanın dağılması daha yavaştır.  

 


