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Maddelerin Ortak Özellikleri
Bütün maddeler için ortak olan ve maddeleri ayırt etmek 
için kullanılamayan özelliklerdir. Kütle ve hacim madde-
ler için ortak özelliklerdendir.

1. Kütle
 ◆ Değişmeyen madde miktarına kütle denir. 
 ◆ Kütle birimleri kilogram ve gramdır. 
 ◆ Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. 
 ◆ Kütle “m” sembolü ile gösterilir.
 ◆ Sıvılar akışkan özellikte oldukları için kütleleri ölçü-

lürken bir kap kullanılır. Önce boş kabın kütlesi ölçü-
lür. Daha sonra sıvı ile birlikte kabın kütlesi ölçülür 
ve bu kütleden kabın kütlesi çıkarılarak sıvının kütlesi  
ölçülmüş olur.

2. Hacim
 ◆ Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir. 
 ◆ Hacim birimi mililitre (mL) ya da santimetreküp 

(cm3), Litre (L) ya da desimetreküp (dm3), ve metre-
küp (m3) kullanılır. 

 ◆ Hacim “v” sembolü ile gösterilir.

 ★ Düzgün şekilli olmayan cisimlerin hacimleri dereceli 
silindir ile ölçülür.

 ★

20 cm3

30 cm3

 ► İlk hacmi verilen sıvı içine düzgün olmayan cisim 
atılır.

 ► Son durumdaki sıvı seviyesi ölçülür.
 ► Cismin hacmi, son durumdan ilk durum çıkarılarak 

bulunur.
 ► Cismin hacmi 30 cm3 - 20 cm3=10 cm3

Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri
Maddeleri birbirinden ayırt etmemizi sağlayan özelliklere 
ayırt edici özellikler denir.
Yoğunluk, erime sıcaklığı, kaynama sıcaklığı, elektrik 
iletkenliği, genleşme vb. özellikler maddenin cinsi ile ilgili 
olan ayırt edici özelliklere örnek olarak verilebilir.

YOĞUNLUK
 ► Bir maddenin birim hacimdeki kütlesine yoğunluk 

denir. 
 ► Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. 
 ► Yoğunluk “d” sembolüyle gösterilir.

Yoğunluğun Hesaplanması
Yoğunluğu hesaplayabilmek için maddenin kütlesi ve 
hacminin bilinmesi gerekir. Kütlenin hacme bölünmesi ile 
yoğunluk bulunur.

Yoğunluk=

Yoğunluk=

d=
Kütle

Kütle

m

Hacim

Hacim

v

Örnek: 
Kütlesi 600 gram, hacmi 300 cm3 olan cismin yoğunluğu 
nedir?
CEVAP:
                                         
                                        

 600 g : 300 cm3= 2 g/cm3

BüyüklükBüyüklük SembolSembol BirimBirim BirimBirim

KütleKütle mm gg kgkg

HacimHacim VV cmcm33 veya ml veya ml mm33

YoğunlukYoğunluk dd g/cmg/cm3 3 veyaveya
g/mlg/ml

kg/mkg/m33
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Kütleyi bulmak için Hacmi bulmak için

Kütle= yoğunluk x hacim Hacim= Kütle/ Yoğunluk

m= V.d V= m/d

Kütle - Hacim - Yoğunluk Grafikleri

Kütle 

Kütle 

Yoğunluk

Yoğunluk

Hacim

Hacim

Hacim

Kütle

• Kütle ve hacim doğru 
orantılıdır. 

• Hacim arttıkça kütlede 
artar. 

• Kütle arttıkça yoğunluk 
değişmez. 

• Hacim arttıkça yoğun-
luk değişmez. 

• Bir bardak su ile bir bidon suyun yoğunluğu da         
1 g/cm3 tür. Kütlenin ya da hacmin artması yoğun-
luğu değiştirmez.

Farklı Maddelerin Yoğunluğu
• Farklı maddelerin birim hacimlerindeki kütle miktar-

ları yani yoğunlukları birbirinden farklıdır.
• Her bir saf madde belirli bir yoğunluk değerine 

sahiptir ve yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir 
özelliktir.

MaddeMadde YoğunlukYoğunluk
(g/cm(g/cm33))

Demir 7,8

Su 1

Kurşun 11,3

Alüminyum 2,7

Civa 13,6

Lastik 1,5

Sıcaklık Değişiminin Maddenin Yoğunluğuna Etkisi
 ► Bir maddenin kütlesi veya hacmi değişirse yoğunluğu 

değişmez.
 ► Fakat sıcaklığı değişirse kütlesi değişmeyip hacmi 

değişeceği için yoğunluğu değişir.
 ► Sıcaklığı artan bir maddenin hacmi genellikle artar. 

Dolayısı ile sıcaklığı artan bir maddenin yoğunluğu genel-
likle azalır.

 ► Maddelerin sıcaklığı azaldığında ise hacmi genellikle 
azalacağı için yoğunluk genellikle artar.

NOTNOT

• Aynı hacimde iki maddeden kütlesi fazla olanın yoğun-
luğu da fazladır

20 cm3

100 g

40 g

K

L

ddKK>d>dLL

Hacimleri eşit olan K ve L cisimlerinden K cisminin küt-
lesi daha fazla olduğu için yoğunluğu daha fazladır.
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Kütle 

Hacim

100 g

50 cm3

20 cm3

• Aynı kütledeki iki cisimden hacmi fazla olan cismin 
yoğunluğu daha azdır.

P

R

ddRR>d>dPP

Kütleleri eşit olan R ve P cisimlerinden P cisminin hac-
mi daha büyük olduğu için yoğunluğu küçüktür.

Cisimlerin Sıvı içinde Batma ve Yüzme 
Durumları

Bir cismin sıvı içinde batmasına ya da yüzmesine hem 
cismin hem de sıvının yoğunluğu etki eder.
1. Yüzme Durumu
Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük ise 
cisim sıvı içinde yüzer.

2. Denge ( Askıda Kalma) Durumu
Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşit ise cisim 
sıvı içinde nereye koyulursa orada kalır. ( askıda kalır)

3. Batma Durumu
Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük ise 
cisim sıvı içinde batar.

Birbirine karışmayan sıvıların yoğunlukları
 ► Birbiri içerisinde çözünmeyen sıvılar bir araya geldik-

lerinde, akışkanlık özellikleri sayesinde, birim hacimdeki 
kütle miktarlarına (yoğunluklarına) göre bulundukları kap 
içinde yer değiştirirler.

 ► Yer değiştirme sonunda, yoğunluğu fazla olan sıvı 
altta, yoğunluğu az olan sıvı üstte, gözle görülür ayrı kat-
manlar oluşturacak şekilde kalır.

A

B

C

D
Yoğunlukları sıralaması
A>B>C>D dir.

Günlük Yaşamda Yoğunluğun Önemi
• Uçak gibi hava araçlarında yoğunluğu az olan alümin-

yum gibi metaller kullanılır. Bu nedenle uçak fazla ağır 
olmaz. 

• Binalarda da gaz beton kullanılması binanın daha hafif 
olmasını sağlar.

• Gözlük çerçevelerinde yoğunluğu düşük ve dayanıklı 
olduğu için titanyum tercih edilir.
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Suyun Yoğunluğu
 ► Sıvı haldeki maddeler soğudukça tanecikleri yavaşlar, 

birbirine yakınlaşır, hacmi azalır ve yoğunluğu artar.
 ►  Ancak bu duruma uymayan tek sıvı sudur. Su donar-

ken hacmi artar, bu nedenle yoğunluğu azalır. 
 ► Saf suyun yoğunluğu 4˚C’ta 1 g/cm3 iken buzun yo-

ğunluğu 0,9 g/cm3 ‘tür. 
 ► Suyun bu özel durumu canlılar için çok önemlidir.
 ►  Buz tutan bir gölde, buz suyun üzerinden batmadan 

yüzer. Gölün dipten donması önlenmiş olur. Bu sayede 
göl içerisindeki canlıların yaşaması sağlanmış olur. 

Not:Not: Su donarak buza dönüştüğünde yoğunluğu azalır 
ve yüzer, zeytinyağ donarken yoğunluğu artar ve batar.

ÇALIŞMA SORULARI

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

Aşağıdaki tabloda A,B,C,D,E sıvıları ve bu sıvıların kütle 
ve hacim değerleri verilmiştir.

Sıvı A B C D E

Kütle 100 g 200 g 300 g 350 g 400 g

Hacim 50 cm3 50 cm3 50 cm3 50 cm3 50 cm3

a) Sıvıların yoğunluklarını hesaplayınız.

b) Birbiri içinde çözünmeyen sıvıları bir kaba koyduğu-
muzda konumları nasıl olur? Aşağıdaki kapta gösteriniz.

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, 
yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.
1.(   ) Bir cismin kütlesi arttıkça yoğunluğu artar.
2.(   ) Bir cismin hacmi azaldıkça yoğunluk değişmez
3.(   ) Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
4.(   ) Birbiri içerisinde karışmayan, yoğunluğu farklı olan
sıvılar bir kaba koyulduğunda yoğunluğu küçük olan sıvı 
üstte kalır.
5. (   ) Yalnızca sıvı maddelerin yoğunluğu bulunur.
6. (   ) Yoğunluğun birimi g/cm3’tür. 

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri verilen kavram 
ve sözcüklerle tamamlayınız.
1. Bir maddenin yoğunluğu . . . . . . . . . . . . . .  . miktarına 
bağlı değildir.

2. Su donarken . . . . . . . . . . . . . . . . . .artar.

3. Yoğunluk hesaplanırken kütlenin birimi . . . . . . . . . . . . ., 
hacmin birimi . . . . . . . . . . . . . . . . .olarak alınır.

4. Sıvıdan daha yoğun olan madde sıvıda . . . . . . . . . . . . . 
yoğunluğu az olan madde ise sıvıda. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ÖRNEK ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

Yukarıdaki tabloda verilenlere göre boşluklar doldurul-
duğunda, hangi maddeler aynı olabilir?


