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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Hacim Ölçümü 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/16 

MODÜLÜN AMACI 

 Bireye / öğrenciye tekniğine uygun olarak sıvıların, 

boyutları belli olan düzgün Ģekilli katıların ve boyutları 

belli olmayan suda çözünmez katıların hacimlerinin 

ölçülmesi ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME  

KAZANIMLARI 

 Tekniğine uygun olarak sıvıların hacmini uluslararası 

birimlere göre ölçebileceksiniz. 

 Tekniğine uygun olarak boyutları belli olan katıların 

hacmini uluslararası birimlere göre ölçebileceksiniz. 

 Tekniğine uygun olarak suda çözünmeyen boyutları 

belli olmayan katıların hacmini uluslararası birimlere 

göre ölçebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Sınıf, atölye, laboratuvar, iĢletme, kütüphane, ev, bilgi 

teknolojileri ortamı (internet) vb. kendi kendinize veya 

grupla çalıĢabileceğiniz tüm ortamlar.  

Donanım 

Projeksiyon, bilgisayar, DVD çalar, televizyon, puar, beher, 

erlen, kelebek, destek, cetvel, mikrometre, kumpas, pipet, 

mezür, büret ve hacmi ölçülecek maddeler. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modülle maddelerin hacminin nasıl ölçülebildiğini öğreneceksiniz. Buradaki 

öğrenme faaliyetleri sonucunda kazanacağınız hacim ölçümü yeterliğinin gelecek tüm 

uygulamalarda karĢınıza çıkacaktır. Dolayısıyla hacim ölçümü modülünden kazandığınız 

yeterlikle yapacağınız iĢlemlerde maddelerin hacminin doğru ölçülmesinin önemini de 

kavramıĢ olacaksınız. 

 

Hatalı ölçümlerin deney ve üretim sonuçlarını olumsuz etkilediğini de zamanla 

göreceksiniz. Bu nedenle Hacim Ölçümü modülünü dikkatle takip ederek meslek hayatınızda 

sürekli kullanacağınız iĢlemleri yerinde ve zamanında öğrenmek sizin lehinize olacaktır. 

 

Bu modül sizlerin bilim yolundaki rotanıza bir adım daha kazandıracaktır.  

Laboratuvar uygulamalarının rastgele bir çalıĢma olmadığını belli yol ve yöntemleri 

olduğunu görerek mesleki yeterliliğinize bir temel hazırlayacak, aynı zamanda analitik 

düĢünme gücünüzü geliĢtireceksiniz.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

 

Tekniğine uygun olarak sıvıların hacmini uluslararası birimlere göre ölçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hacim kavramını günlük yaĢantınızda nerelerde kullanırsınız? AraĢtırınız.  

 Büretlerin hacim kapasitelerini araĢtırınız. 

 Bir büretin dereceli kısmını ve musluk parçalarını dikkatlice ayırınız. Parçaların 

Ģeklini ve yapısını inceleyerek sırasıyla tekrar birleĢtiriniz. Parçaların iĢlevleri 

ve özellikleri hakkında arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 
 

1. SIVILARIN HACMĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ 
 

Maddelerin ortak özelliklerinden biri uzayda yer kaplamasıdır. Maddenin uzayda 

kapladığı yere, o maddenin hacmi denir. Hacim kolayca ölçülebilen bir büyüklüktür. Ölçme 

iĢlemi ise seçilen bir birimle büyüklüğün karĢılaĢtırılmasıdır. 

 

1.1. Uluslararası Hacim Birimleri 
 

Uluslararası Birim Sistemi (SI) tüm dünyada kullanılmakta olup hacim ölçümünde bir 

kenarı 1 m olan küp Ģeklindeki düzgün geometrik cismin hacmi tanımlanmıĢtır.  
 

Bir kenarı 1 m olan küpün hacmi: 
 

Hacim= (en) x (boy) x (yükseklik) = 1 m x 1 m x 1 m = 1 m
3
 olarak bulunur ve buna 

metreküp (m
3
) denir.  

 

CGS Birim Sistemi’nde hacim birimi santimetre küp (cm
3
) olarak ifade edilmektedir. 

En çok kullanılan hacim birimleri m
3
, cm

3
 ve litre (l)  olmaktadır. 

 

ÖNEK HACĠM ÖLÇÜLERĠ KISALTMA  

Mili 1 milimetre küp  (mm
3
) - 

Santi 1 santimetre küp  (cm
 3 

) 1000 mm
3 

Desi 1 desimetre küp  (dm
 3 

) 1000 cm
 3
  

Metre 1 metre küp  (m
3
 ) 1000 dm

3
  

Deka 1 dekametre küp  (dam
3
) 1000 m

3 

Hekto 1 hektometre küp  (hm
3
) 1000 dam

3
  

Kilo  1 kilometre küp  (km
3
) 1000 hm

3
  

Tablo 1.1: Hacim ölçüleri  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Su, süt, benzin, zeytinyağı gibi maddeler genelde sıvı ölçüsü birimiyle ölçülür. Sıvı 

ölçüsü temel birimi olarak “litre” kullanılmakta olup kısaca “l” ile gösterilir. Hacmi 1 dm3 

olan sıvının hacmi 1 litre olarak söylenir.  
 

1 dm3 = 1 litre 
 

ÖNEK SIVI ÖLÇÜSÜ KISALTMA LĠTREYE ÇEVRĠMĠ 

Mili 1 mililitre (ml) 0,001  

Santi 1 santilitre (cl) 0,01 

Desi 1 desilitre (dl) 0,1  

Litre 1 litre (l)  

Deka 1 dekalitre (dal) 10  

Hekto 1 hektolitre (hl) 100  

Kilo  1 kilolitre (kl) 1000  

Tablo 1.2: Sıvı ölçüsü birimleri 

 

1.2. Hacim Birimlerinin Birbirine DönüĢtürülmesi 
 

Örnek 1:  

4181 litreyi dal, hl ve kl cinsinden yazınız. 
 

Çözüm: 

4181 litre= 10 = 418 dal 

418 dal= 10 = 41,8 hl 

41,8 hl= 10 = 4,18 kl olarak bulunur. 

 

Örnek 2: 

7,8 dm3’ü cm3 cinsinden yazınız. 
 

Çözüm: 

1 dm3 = 1000 cm3 olduğundan 

7,8 dm3 x 1000 = 7800 cm3 bulunur. 

 

Örnek 3: 

0,0025 hm3’ü dam3 cinsinden yazınız. 
 

Çözüm: 

1 hm3 = 1000 dam3 olduğundan 

0,0025 hm3 x 1000 = 2,5 dam3 olarak bulunur. 

 

Örnek 3: 

81.410.000 mm3’ü m3 cinsinden yazınız. 
 

Çözüm: 

81 410 000/1000 =  81 410 cm3  

81 410/1000 =  81,41 dm3 

81,41/1000 =  0,08141 m3 bulunur.  
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Örnek 4: 

+4 °C’deki 50 cm
3
, 75 cm

3
 ve 125 cm

3 
hacimdeki sular karıĢtırıldığında karıĢımın 

toplam hacmi kaç litre olur?  

 

Çözüm: 

Toplam hacim =  50 cm
3 
+ 75 cm

3
 +  125 cm

3
 = 250 cm

3 
eder. 

1000 cm
3 
= 1 litre olduğundan 

250 cm
3
/1000 = 0,25 litre olarak bulunur. 

 

 Galon  

 

Galon bir sıvı hacim ölçü birimi olup çoğunlukla akaryakıt vb. sıvı maddelerin 

taĢımacılığında kullanılır.   

 

Amerikan galonu 231 inç
3
, Ġngiliz galonu 277,46 inç

3
’e eĢit bir hacim tutar. Bir 

Amerikan galonu su +4 °C’de 8,345 pound (1 pound=453,60 g) veya 3,785 kg ağırlık çeker.  

 

Metrik birimler cinsinden galon değeri, bir Amerikan galonu: 3,78543 litre; bir Ġngiliz 

galonu: 4,54345 litre Ģeklinde verilebilir. 

 

Örnek: Bir Ģirket kullanmak üzere haftalık 3 galon benzin alıyor. Bu Ģirketin aylık 

benzin kullanımı kaç litredir? (ĠĢlemlerinizi Amerikan galonu üzerinden yapınız.) 

 

Çözüm 

Bir ayda 4 hafta vardır. Haftalık 3 galon kullanıldığına göre bir ayda 4x3=12 galon 

benzin kullanılır.  

 

1 Amerikan galonu yaklaĢık 3,79 litredir. Buna göre 12x3,79=45,48 litre benzin 

kullanılır. 

 

1.3. Hacim Ölçüm Araçları 
 

Kütle sabittir, değiĢmez fakat maddelerin hacimleri sıcaklığa bağlı olarak değiĢir. 

Sıcaklık yükseldikçe hacim artar, yoğunluk ve konsantrasyon aynı oranda azalır. Bu nedenle 

laboratuvar sıcaklığı sabit tutulmalıdır (Örneğin yazın 35 0C’yi aĢan laboratuvarda hacim 

dolayısıyla %0,4 hata yapılıyor demektir.). Bütün hacim ölçümleri standart bir sıcaklığa göre 

ifade edilir ve bu amaçla genellikle 20 0C esas alınır. Modern laboratuvarlarda klimalarla 

sıcaklık 20 0C civarında tutulmaktadır. 

 

Kimya laboratuvarlarında sıvı hacimlerinin ölçülmesinde tamamen volümetrik cam 

malzemeler kullanılır. Sebebi: 

 

 Sıcaklık ve kimyasal maddelere karĢı inert (etkisiz) ve dayanıklıdır. 

 Sıcaklık etkisi ile genleĢme oranları oldukça düĢüktür. 

 ġeffaf olduklarından sıvı seviyeleri dıĢarıdan görülür. 
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Cam malzemelerin dayanıklılığı ve kullanım yerleri üretildiği camın kalitesine göre 

değiĢir. Laboratuvarda kullanılan cam malzemeler “pyrex” camından yapılır. Pyrex’in 

kimyasal bileĢimi borosilikattır. Pyrex’in üstünlükleri; 
 

 Isıtıldığında normal camın yalnızca 1/3’ü kadar genleĢir. 

 Ani ısı farklılıklarına ve çarpmalara dayanıklıdır, patlama riski azdır. 

 Kimyasal maddelerden etkilenmez, aĢınmaz, elektriği iletmez. 

  Daha kalın ve daha sağlam cam malzeme yapımına uygundur. 
 

Su, süt, zeytinyağı, kolonya, benzin, motorin gibi sıvıların miktarlarını belirlemek için 

hacimleri ölçülür. Sıvılar akıĢkan oldukları için bulundukları kabın Ģeklini alır. Bundan 

dolayı da hacimlerinin ölçümü kolaydır. Sıvıların hacim ölçümünde genellikle mezür, pipet, 

balon joje ve büretten yararlanılır.  
 

Kaba Hacim Ölçümlerinde Kullanılan Cam Malzemeler  

Çözeltilerin hazırlanması ve aktarılmasında kullanılan ölçü silindiri = mezür ve    

beher = beherglas’tır. 
 

Duyarlı Hacim Ölçümlerinde Kullanılan Cam Malzemeler  
 

Doğruluk ve duyarlılık gerektiren analizlerde kullanılan ölçü balonları=balon joje, 

pipetler ve büretlerdir. 
 

Duyarlılık gerektiren hacim ölçümlerinde cam kaplar ya içerdikleri sıvı hacmine göre 

ya da içlerinden boĢaltılan sıvı hacmine göre ayarlanmıĢtır. 
 

Pipet ve büretler içlerinden boĢaltılan sıvı hacmine göre balon jojeler ise içerdikleri 

sıvı hacmine göre ayarlanmıĢtır. Örneğin; 0,01 m 1000 ml çözelti hazırlamak için 0,01 mol 

kimyasal madde 1000 ml balon jojede saf suda çözündükten sonra balon saf su ile çizgisine 

kadar tamamlandığında balonun içerdiği sıvı hacmi tam 1000 ml’dir. 
 

Cam kapların hacim ayarı ancak o kabın temiz olması durumunda geçerlidir çünkü bu 

kapların iç yüzeyindeki kir ve yağlar hacim ölçümlerinde hatalara neden olur. 

 

1.3.1. Pipet 

 
Günümüzde sıvıların hacim ölçümünde kullanılan birçok çeĢit pipet bulunmaktadır. 

Bunlardan en çok kullanılanları dereceli, otomatik ve tek kullanımlı olan pipetlerdir. 

 

 Dereceli Pipetler 

 

Dereceli pipetler, uçları sivriltilmiĢ ve üzerleri derecelendirilmiĢ ince borulardır. 

Dereceli pipetlerin taksimatları suya göre yapılmaktadır. Genellikle dereceli bir pipetin 

toplam hacmi üst ucunda yazılmakta ve hacmine göre farklı renklerde Ģeritler 

bulunabilmektedir. En çok kullanılan dereceli pipetler 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml 

hacminde olan pipetlerdir. 
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Resim 1.1: DeğiĢik ölçülerde dereceli pipetler         Resim 1.2: Dereceli pipet 

 

Dereceli pipetlerin bazılarında sıfır çizgisi üstte bazılarında ise altta yer almaktadır. 

Sıfır çizgisinin bulunduğu konuma göre kullanımda farklılık göstermektedir.  

 

Sıfır çizgisi üstte olan dereceli pipetlerde sıvı sıfır çizgisine kadar çekilir ve 

aktarılacak hacim kadar boĢaltılır.  

 

Sıfır çizgisi altta olan dereceli pipetlerde ise aktarılacak hacim kadar sıvı pipete 

çekilir ve aktarma kabına boĢaltılır. 

 

 Tek Ölçümlü (Bullu) Pipetler 

 

Bullu pipetlerin ortalarında bul denilen ĢiĢkin bir kısım bulunur. Uç kısımları ince ve 

uzundur. Bulun üzerindeki sayı, ince kısımlardan biri üzerindeki çizgiye kadar alınabilecek 

sıvı hacmini göstermektedir. Tek ölçümlü (bullu) pipetlerle sadece pipet üzerinde yazılan 

hacim kadar sıvının hacim ölçümü yapılabilir.  

 

Resim 1.3: Tek ölçümlü (bullu) pipetler 
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Bullu pipetler genellikle hassas çalıĢmalarda kullanılmaktadır. Ölçümü yapılacak sıvı, 

seviye çizgisine kadar pipete doldurulur ve sıvının tamamı istenilen kaba aktarılır. 

 

 Otomatik Pipet 

 

Otomatik pipetler kullanılıĢ açısından daha pratiktir.  Bu nedenle sektörde geniĢ bir 

kullanım alanı bulunmaktadır.  

 

 

 

Resim 1.4: Otomatik pipet Resim 1.5: Otomatik pipet 

 

Mikropipetler, 0,1-5000 μl arasındaki değiĢik hacim aralıklarında hacim ölçümleri 

yapmak için kullanılan otomatik pipetlerdir. Son yıllarda araĢtırma alanındaki hızlı 

geliĢmelere paralel olarak moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, analitik kimya, 

biyokimya, genetik vb. alanlarda hassas mikropipetler kullanılmaktadır. 

 

Mikropipetler tek kanallı veya çok kanallı, sabit hacimli veya ayarlanabilir hacimli 

olabilmektedir. Mikropipetlerde ölçülen sıvı pipetle temas etmez, mikropipet ucuna takılan 

genellikle tek kullanımlık plastik uçlar kullanılır. Bu plastik uçlar genellikle tek 

kullanımlıktır. Otoklavlanabilme özelliğine sahip olanları da vardır. 

 

 Pipetle Hacim Ölçümü 

 

Pipetler belli hacimdeki sıvının aktarılması amacıyla kullanılan ölçü aracıdır. 

Pipetlerin üzerinde ayarlandığı sıcaklık ve hangi hacim için kullanılacağı yazılmaktadır. 

 

Pipetlerin mutlaka puar veya pipet pompasıyla kullanılması gerektiği 

unutulmamalıdır.  

 

Pipetle bir sıvının hacmi ölçülmeden önce, pipetten nasıl okuma yapılacağının 

bilinmesi gerekmektedir. Pipetlerde hacmi ölçülecek sıvıların renkli ve renksiz oluĢuna göre 

okumada farklılıklar vardır.  
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Pipette renkli (saydam) sıvıların yüzeyleri içbükey görünmektedir. Bu oluĢuma 

kavis oluĢumu veya menisküs denir. Sıvının tepe noktası, içbükeyin alt noktasıdır. Büret, 

mezür ve pipet okumalarında kavis veya menisküs yerinin tam belirlenebilmesi için göz, sıvı 

yüksekliği ile aynı seviyede olmalıdır. 

 

  

 

Ġçbükeyin alt noktası okunarak hacim miktarı belirlenir (Resim 1. ..’de görüldüğü gibi 

okuma yapılmalı ve boĢaltılan sıvı hacmi 5,1 ml olarak okunmalıdır.). 

 

Pipetin ölçü çizgilerini kapatan renkli sıvılarda ise sıvının tepe noktası (içbükeyin 

alt noktası) iyi görülemeyeceğinden okuma yapılırken kabın çeperlerinde gözüken en üst 

noktanın gösterdiği değer okunarak hacim belirlenir (Resim 1. ..’de görüldüğü gibi sıvının 

içbükey alt noktası gözükmediği için hacim 2,2 ml olarak okunur.).  

 

Pipetler, cam pipetler, otomatik pipetler ve mikropipetler Ģeklinde 

gruplandırılmaktadır. Cam pipetler ise kendi aralarında dereceli pipetler, tek ölçümlü pipetler 

Ģeklinde ayrılmaktadır. 

 

 

Resim 1.6: Saydam sıvılarda oluĢan kavis ve 

hacim okuma 

 

Resim 1.7: Saydam olmayan sıvılarda hacim 

okuma 
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1.3.2. Puar ve Pipet Pompası 

 
Pipetler mutlaka puar veya pipet pompasıyla kullanılmalıdır. Pipete sıvı ağızla 

çekilerek hacim ölçümü yapılmamalıdır. Pipete sıvı dolmasını sağlamak için puar veya pipet 

pompası gibi araçlar geliĢtirilmiĢtir. 

 

                    

Resim 1.8: Puarlar                                 Resim 1.9: Pipet pompaları 

 

 

Resim 1.10: Pipet bağlantısı yapılmıĢ puar ve pipet pompası 
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1.3.2 1. Puar Kullanımı 

 

Puar kullanırken aĢağıdaki kullanım esaslarına dikkat etmek gerekmektedir. 
 

 

Puar ve üzerindeki iĢlev noktaları 

 

Öncelikle puar pipetin ucuna takılır. 

 

Puar sol elle (A) noktasından sağ elle oval 

kısmından bastırılarak içindeki havanın 

boĢaltılması sağlanır. 

 

Hacmi ölçülecek sıvı içine daldırılan pipeti 

sıvıyla doldurabilmek için, pipetin (S) 

noktasına bastırılmak kaydıyla pipet içine 

istendiği miktarda sıvı dolması sağlanır. 

 

Ġstenen hacimdeki sıvı, aktarılmak istendiği 

kaba puarın (E) noktasına basılarak 

aktarılır. 

Resim 1.11: Puar kullanımı  
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1.3.2.2. Pipet Pompası Kullanımı 

 

  

Pipet pompası ve üzerindeki iĢlev noktaları 

Laboratuvarlarda sıkça 

kullanılan araçlardır. 

Hacim ölçümü esnasında 

özellikle hassas 

ölçümlerde pratiklik ve 

zaman kazandırır.  Pipet 

pompası kullanırken 

aĢağıdaki kullanım 

esaslarına dikkat etmek 

gerekmektedir. 

 

 

Pipet pompası pipetin üst kısmına takılır. 

Bu iĢlemde pompanın üst bölümündeki hareketli 

kısmın (pipet pompası enjektörünün) alt seviyede 

yani kapalı olmasına dikkat edilir. 

 

 

Pipet hacmi ölçülecek sıvı içine daldırılıp pipet 

pompası üzerindeki enjektör ayar mili baĢparmakla 

çevrilerek pipete sıvının dolması sağlanır.  

Belirli bir miktarda sıvı alınacaksa ayar mili 

çevrilmek kaydıyla istenen hacimde sıvının pipete 

alınması sağlanır. 
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Pipet sıvının 

aktarılacağı kaba 

daldırılır ve pipet 

pompası üzerindeki 

mandala basılmak 

kaydıyla belirli bir 

miktarda sıvının 

boĢaltılması 

sağlanır. 

 

BoĢaltma sırasında 

pipet ucunun kabın 

dibine 

değdirilmeyecek 

kadar daldırılmasına 

dikkat edilmelidir. 

Resim 1.12: Pipet pompası kullanımı 

 

1.3.3. Büret 
 

Uzun bir cam borudan yapılmıĢ, üzerinde ölçü çizgileri içeren ve ucunda bir musluk 

bulunduran hacim ölçüm aracıdır. Bazı büretlerde okumayı kolaylaĢtıran Ģerit bulunur. 

Ayrıca otomatik ve dijital göstergeli büretler de geliĢtirilmiĢtir.  

 

 

 

Resim 1.13: ÇeĢitli büretler Resim 1.14: Otomatik dijital göstergeli büret 
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Resim 1.15: Otomatik cam büretler 

 

1.3.3.1. Büretle Hacim Ölçümü 

 

Büretle hacim ölçümü yapılırken büretin silindirik ölçü kabı olmasından dolayı daha 

önce öğrenildiği Ģekilde sıvının saydam veya saydam olmayıĢı dikkate alınarak hacim 

ölçümü yapılır. 

 

Büretle çalıĢılırken önce büret kontrol edilmeli, sıvıyla doldurulmalı ve sıfırlanmalıdır. 

 

 Büretin Kontrolü 
 

Bürette ilk olarak temizlik kontrolü yapılmalıdır. 

 

Kirli ise büret cam malzemelerin temizlenme kurallarına göre yıkanmalı, kirli değilse 

saf suyla çalkalanmalıdır. 
 

Ġçinde kirlilik varsa 

(su damlacıklar hâlinde 

gözleniyorsa) kromik 

asitle yıkanır. 
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Büret saf suyla 

doldurulup 

musluğunun çalıĢır 

olduğu ve akıtıp 

akıtmadığı kontrol 

edilir. 

Musluk 

damlatıyorsa vazelin 

sürülmesi için sökülür.  

  

Sökülen musluk 

ıslak olmamalıdır. 

Bunun için iyice 

kurulanır. 

Musluk etrafına 

vazelin sürülür. 

 

  

Vazelin 

sürüldükten sonra 

musluk yerine takılır 

ve damlatmadığından 

emin olmak üzere 

tekrar deneme yapılır. 

 

  

Musluğu iyi çalıĢan ve damlatmayan büret kuruması için musluk kısmı yukarı 

gelecek Ģekilde destek çubuğuna bağlı olan kelebeğe tutturulur. 

Resim 1.16: Büret kontrolü 
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 Büretin Doldurulması 

 

 

Büret ağzı yukarı gelecek 

Ģekilde destek çubuğuna 

tutturulmuĢ kelebeğe takılır. 

Büretin musluğu kontrol 

edilip kapalı olduğundan emin 

olunur. 

 

 

Destek takımıyla 

birlikte büret alçak bir yere 

konur. 

Huni yardımıyla sıfır 

noktasının 1-2 cm üzerine 

kadar sıvıyla doldurulur. 

 

Musluk kontrolü 

yapılır. 

Resim 1.17: Büretin doldurulması 

 

 Büretin Sıfırlanması 

 

 

Büret musluğu altına boĢ bir beher 

ya da erlen konur. 

Büretin musluk kısmı avuç içinde 

kalacak Ģekilde musluk sol elin ilk üç 

parmağıyla tutulur. 

Musluk hafifçe açılarak sıvının 

damla damla akması sağlanır.  

 

Bu sırada sıvı seviyesinin tam 

karĢısından bakmak kaydıyla sıvının 

saydam veya saydam olmayıĢına göre sıfır 

çizgisindeki durumu ayarlanır ve musluk 

kapatılır. 

Kabın ağız kısmı, büret ucuna 

değdirilerek oluĢan son damla alınır. 

Resim 1.18: Büretin sıfırlanması  
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 Büretten Belirli Hacimde Sıvı Alınması 

 

 Sağ elle sıvının alınacağı kap (erlen, beher vb.) büret musluğu altına 

tutulur. 

 Sol elle büret musluğu kavranır. 

 Göz dikkatle sıvı yüzeyini izlerken musluk hafifçe açılarak sıvının 

akması sağlanır. 

 Ġstenilen hacme yaklaĢıldığında sıvının damla damla akması için musluk 

kısılır. 

 Sıvı yüzeyi istenilen hacim bölüntüsüne ulaĢtığında musluk kapatılır. 

Kabın ağzı, büret ucuna değdirilerek buradaki damla alınır. 

 ġayet sıfır çizgisinden baĢlanmamıĢsa sıvı yüzeyinin gösterdiği hacim 

bölüntüsü okunur. Alınacak sıvı hacmiyle okunan değer toplanarak hangi 

bölüntüye kadar sıvı alınacağı hesaplanır. Belirlenen hacim bölüntüsüne 

kadar sıvı akıtılır. 

 Büretle hacim ölçümünde çok hassas okuma yapılacaksa büret büyüteçle 

de okunabilir. 

 

1.3.4. Mezür 
 

Mezürler, dereceli silindir Ģeklinde olup hacim ölçümünde ve sıvı aktarımında 

kullanılan cam malzemelerdir. DeğiĢik ölçülerde mezürler bulunmaktadır. Mezürlerde pipet, 

büret ve balon jojeler kadar hassas ölçüm yapılamaz.  

 

 

Resim 1.19: DeğiĢik tip ve ölçülerde mezürler 
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2 litre 

 

1 litre 

 

500 ml 

 

250 ml 
 

100 ml     

 

10 ml 

Resim 1.20: Belirli hacimlerdeki mezürler ve ölçtükleri hacimleri 

 

1.3.4.1. Mezürle Hacim Ölçümü 

 

Pipetle hacim ölçümü konusunda belirtildiği Ģekilde silindirik cam kaplarda hacim 

okuması yapılırken mutlaka sıvının özelliğine göre okuma yapılması gerekmektedir. Mezürle 

hacim ölçerken de sıvının saydam veya saydam olmayıĢına göre okuma yapılmaktadır. 

 

Örnek: 

 

AĢağıdaki Ģekillerde mezürle yapılan hacim ölçümlerinin sonucu kaçtır? Sonuçları 

sıvıların türüne göre karĢılaĢtırınız. 

 

 

 

Resim 1.21: Saydam sıvı Resim 1.22: Saydam olmayan sıvı 
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Resim 1.45 „teki mezürde saydam bir sıvı bulunduğu için sıvının tepe noktası 

gözlenebildiğinden sıvının hacmi 50 ml olarak okunmalıdır. 

 

Resim 1.46‟da yer alan sıvı ise renkli ve saydam olmayan bir sıvı olduğu için sıvının 

tepe noktası görülememektedir. Bu nedenle sıvının en üst noktası okunmalıdır. Dolayısıyla 

sıvının en üst noktası da 8 ml olarak görülmektedir. 

 

Mezürle hacim ölçümü yapmadan önce 

sıvının hacmine uygun mezür seçilir. Mezür düz 

bir zemine konulmalıdır.  

 

 

Mezüre hacmine ölçülecek sıvı 

konulurken azar azar ve ölçülecek sıvı 

miktarının tam karĢısından gözlem yaparak 

ölçüm belirlenip sıvı aktarılmalıdır. Ayıraç 

ĢiĢesinden sıvı boĢaltırsanız sıvının bulunduğu 

kabın etiketi avuç içine gelecek Ģekilde tutularak 

istenilen hacimde sıvı mezüre boĢaltılmalıdır.  

 

Kabın ağzı hafifçe mezür ağzına 

değdirilerek doğrultulur. ġiĢenin ağzı kapatılır, 

kenarlarına sıvı bulaĢmıĢsa temizlenir ve ĢiĢe 

yerine kaldırılır.  

 

 

Mezürde hacmi ölçülen sıvı istenilen yere 

aktarılır. 

 

 

Resim 1.23: Mezürle hacim ölçümü 

 

  



 

  20 

1.4. Hacim Ölçümünde Kullanılan Yardımcı Araçlar 
 

Sıvıların hacimlerinin ölçülmesinde birtakım yardımcı araçlar da kullanılmaktadır. 

Bunların baĢlıcaları: beher, erlen, kelebek ve destektir.  

 

1.4.1. Beher 
 

Beher, laboratuvarda en sık kullanılan araçlardan olup maddelerin karıĢtırılması ve 

aktarılması, çözelti hazırlama, ısıtma ve diğer iĢlemlerde yardımcı malzeme olarak 

kullanılmaktadır. DeğiĢik ebatlarda beherler bulunmaktadır. 

 

 

Resim 1.24: 100, 250, 400 ve 800 ml‟lik ölçülü beherler 

 

1.4.2. Erlen 
 

Erlen, laboratuvarda sıkça kullanılan araçların baĢında gelir. Titrasyon iĢleminde, 

maddelerin çözülmesinde veya birçok iĢlemde yardımcı malzeme olarak kullanılmaktadır. 

 

Erlenlerin Ģilifli ve Ģilifsiz olanları vardır. ġilifli erlenler kapak takılarak kullanılır.  

 

 

Resim 1.25: 150 ml‟lik Ģilifli erlen 
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Resim 1.26: 100, 150, 250, 500 ve 1000 ml‟lik erlenler 

 

1.4.3. Balonlar 
 

Yapıları nedeniyle fiziksel etkenlere karĢı dayanıklı, en çok kullanılan cam araçlardır. 

Hacimleri 50 ml ile 5 litre arasındadır. Genellikle ısıtma, kaynatma iĢlemlerinde ve geri 

soğutucuya takılarak çeĢitli deney düzeneklerinin hazırlanmasında kullanılır. 

 

 Boyun Uzunluğuna Göre Balon ÇeĢitleri 

 Uzun boyunlu, dar ağızlı balonlar: Buhar basıncı yüksek sıvılarla 

çalıĢıldığında kullanılır. 

 Kısa boyunlu, geniĢ ağızlı balonlar: Buhar basıncı düĢük sıvılarla 

çalıĢıldığında ve damıtmada kullanılır. 

 

 Dip Kısımlarının Biçimine Göre Balon ÇeĢitleri 

 Dibi düz balonlar (balon joje): Dibi düz, gövdesi yuvarlak, üst kısmı 

silindirik, uzun dar boyunlu ve burada hacim çizgisi bulunan kapaklı cam 

kaplardır. Çözelti hazırlama iĢlemlerinde kullanılır. Ağızları Ģilifli ve 

Ģilifsiz olabilir, hacimleri 25-2500 ml arasıdadır.  

 

Resim 1.27: 50, 100, 250, 500, 1000 ve 2000 ml‟lik balon jojeler 
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Resim 1.28: DeğiĢik ölçülerde balon jojeler 

 

 Sertifikalı Balon Joje: Bazı balon jojeler piyasaya sürülmeden önce 

kontrol edilerek üzerlerine gerçek hacimden ne kadar farklı oldukları 

yazılmıĢtır. Bunlara sertifikalı balon joje denir.  

 

 Dibi yuvarlak balonlar: Tepkime kabı olarak kullanılır. Basınç ve 

sıcaklık değiĢimlerine karĢı dayanıklıdır. 

              

Resim 1.29: Deney balonu                    Resim 1.30: Damıtma balonu 

 

 Damıtma balonları: Dip ve gövdeleri yuvarlaktır, boyun kısımlarının 

yan tarafında ince bir çıkıĢ borusu vardır. Katı ve sıvı karıĢımları veya 

kaynama noktaları farklı sıvıların birbirinden ayrılması iĢlemlerinde 

kullanılır. 
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1. 4. 4. Destek (Spor) 
 

Laboratuvarda yapılan birçok iĢlemde düzenek kurulması gerekmektedir. Düzenek 

kurulması esnasında birtakım araçların sabitlenmesinde destek ayağı ve destek çubuğundan 

yararlanılır.  

 

Destek çubuğuna balon tutucu,  halka, kıskaç, kelebek gibi bağlantı araçlarıyla diğer 

deney araçları sabitlenir.  

 

Resim 1.31: Destek 

 

1. 4. 5. Kelebek 
 

Kelebek, destek çubuğuna takılarak kullanılır. Özellikle titrasyon iĢlemlerinde büretin 

sabitlenmesi için kullanılan araçtır.  

 

Resim 1.32: Kelebek 
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1.5. Cam Malzemelerle ÇalıĢma 
 

Camla yapılan iĢlemler adım adım ve dikkatle yapılmalıdır. Cam boruların kesilmesi, 

mantara takılması gibi iĢlemlerde borular kısa tutulmalı ve cam borunun mantara takılması 

esnasında kaydırıcı madde kullanılmalıdır. Boru çok fazla basınç uygulamadan yavaĢ yavaĢ 

döndürülerek itilmelidir. 

 

1.5.1. Cam Malzemelerle ÇalıĢırken OluĢabilecek Kazalarda Ġlk Yardım 
 

 Cam kesiklerinde Ģayet yara içinde cam parçacıkları varsa temiz bir cımbızla 

alınmalı ve oksijenli suyla bölge temizlenmelidir. 

 Yaralı, kanayan bölge yukarı gelecek Ģekilde yatırılmalıdır. 

 Temiz bir bezle yara üzerine 10 dakika baĢparmakla basınç uygulanmalıdır. 

 Yara ikiye ayrılıyorsa iki taraftan basınç uygulamak suretiyle kenarların bitiĢik 

durması sağlanmalıdır. 

 Kesik bölgede cam kırığı bulunma ihtimali varsa yara üstüne değil kenarlara 

basınç uygulanmalıdır. 

 Kanamanın durmadığı durumlarda ana damarlara basınç uygulanmalı ya da 

boğma iĢlemi yapılmalıdır. 

 Boğma iĢlemi kalple kesik arasındaki bölgeden yapılır. Mutlaka her yarım 

saatte bir boğmanın beĢ dakika gevĢetilmesi gerekir. 

 Ġlk yardım iĢleminden sonra yaralının en yakın sağlık kuruluĢuna götürülmesi 

sağlanmalıdır. 

 

1.5.2. Cam Malzemelerin Temizliği 
 

Kimya laboratuvarlarında yapılan deneylerde deney sonuçlarının doğruluğu temiz 

çalıĢmaya ve kullanılan araçların temizliğine bağlıdır. Bir kabın kimyasal anlamda 

temizlenmesi, deney sonuçlarını etkileyecek hiçbir madde bulundurmaması anlamına gelir. 

Bu da genel olarak saf suyla sağlanmaktadır. 

 

1.5.3. Cam Malzemelerin Temizliğinde Kullanılan Maddeler 
 

 Sabunlu Su: 5 gram deterjan ya da 10 gram sabunun 1 litre suda çözülmesiyle 

hazırlanan karıĢım, yağlı lekelerin uzaklaĢtırılmasında kullanılır. 

 Kromik Asit: 3 gram potasyum dikromat (K2Cr2O7) 100 ml sülfürik asitte 

(H2SO4) çözülmesiyle hazırlanır. Bu iĢlem için porselen havana potasyum 

dikromat alınır ve üzerine azar azar sülfirik asit eklenerek havaneliyle ezilir. 

Çözünen kısımlar temiz bir ĢiĢeye alınır. Bu Ģekilde potasyum dikromatın 

tamamı 100 ml sülfürik asitle ĢiĢeye alındıktan sonra karıĢımın rengi yeĢil 

oluncaya kadar kullanılır. Bu çözelti kesinlikle ciltle temas ettirilmemelidir. 

 Kral Suyu: 150 ml hidroklorik asit (HCl) ile 50 ml nitrik asit (HNO3) 

karıĢtırılarak hazırlanan karıĢım pas gibi çıkmayan anorganik kalıntıların 

uzaklaĢtırılmasında kullanılır. Giysi ve ciltle temasından kaçınılmalıdır.  
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 ÇeĢme Suyu: Sabun, kromik asit, kral suyu gibi temizleme araçları ile yıkanan 

kaplar, bu karıĢımların kalıntılarını uzaklaĢtırmak için bol çeĢme suyuyla 

yıkanır. 

 Saf Su: Bütün temizleme iĢlemleri saf suyla yıkanarak tamamlanır. Laboratuvar 

derslerinde “su” denildiğinde “saf su” anlaĢılmalıdır. 

 

1.5.4. Cam Malzemelerin Temizlenmesinde ĠĢlem Sırası  

 

1. Kaplar sabunlu su ile yıkanır.  

2. Cam malzemelerin içindeki kalıntıları tamamen temizlemek 

için fırçalardan yararlanılır. Cam malzemeler, fırça 

yardımıyla yıkanarak çeĢme suyuyla sabun kalıntılarından 

tamamen uzaklaĢtırılır.  

3. Çıkmayan yağsı lekeler varsa kromik asit, pas türü lekeler 

varsa kral suyuyla yıkama sürdürülür. Kromik asit 60 
0
C’ye 

kadar ısıtılıp kabın bütün iç çeperleriyle bir dakika süreyle 

etkileĢtirilir. Kullanılan kromik asit yeĢil olmuĢsa atık 

ĢiĢesine, aksi hâlde ise kendi ĢiĢesine konur. 

4. Asitlerle yıkama yapılmıĢsa önce çeĢme suyuyla durulanır. 

Daha sonra saf suyla temizlenir. 

 

Resim 1.33: Büret ve 

büret fırçası 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Büret düzeneği hazırlayarak seyreltik metil oranj çözeltisi ile büreti doldurunuz. 

Büretten farklı hacimlerde metil oranj akıtarak erlene alınız ve her akıtma iĢleminden sonra 

büretten okuma yapınız. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: 

 

 Büret 

 Kelebek 

 Beher 

 Huni 

 Erlen 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Büret seçiniz. 

Alınacak sıvı hacmine göre büret alınız. 

Büretin temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz. 

Büretin musluğunun çalıĢır olmasına dikkat 

ediniz. 

 

 Büret içine konulacak sıvının az miktarıyla 

büreti yıkayarak musluğundan sıvıyı 

akıtınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ -1 
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 Büreti, büret ağzı yukarı gelecek Ģekilde 

destek çubuğuna kelebekle bağlayınız. 

Büreti kelebekte aĢağı yukarı hareket ettirirken 

ölçü çizgilerinin zarar görmesini engelleyiniz. 

Büreti kelebeğe sabitlerken hacim çizgilerinin en 

rahat görebileceğiniz Ģekilde sabitlenmesine 

dikkat ediniz. 

Büreti kelebekte aĢağı yukarı hareket ettirirken 

ucunun yere vurup kırılmamasına dikkat ediniz. 

 

 Huni yardımıyla sıfır çizgisinden daha 

yukarıya kadar sıvıyla büreti doldurunuz. 

Hacmi ölçülecek sıvının etiketi avuç içinde 

olacak Ģekilde tutularak azar azar istenilen 

düzeye kadar sıvıyı aktarınız. 

Aktarılan sıvının bulunduğu kabın ağzını etrafa 

madde dökülmesini engellemek için hafifçe 

mezür ağzına değdirerek kabı doğrultunuz. 

ġiĢeden sıvı aktardıysanız ĢiĢenin kapağını 

kapatınız. 

ġiĢeye sıvı bulaĢmıĢsa bir bezle siliniz ve ĢiĢeyi 

yerine kaldırınız. 

 

 Büreti sıfırlayınız. 

Sıvı seviyesiyle gözün aynı hizada olmasına 

dikkat ediniz. 

Sıvının saydam veya saydam olmayıĢını dikkate 

alarak okuma yapınız.  
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 Ġstenen hacimde sıvıyı beher ya da erlene 

alınız. 

Sıvıyı akıtırken alınacak hacmi aĢmamak için 

dikkatle sıvı seviyesini takip ediniz. 

 

 Ġstenen sıvıyı aktardıktan sonra büret 

ucunda kalan son damlayı erlenin iç 

çeperine dokundurarak alınız. 

Son damlayı alırken büret ucunu kırmamaya özen 

gösteriniz. 

 

 Sonuçları rapor ediniz. 

Rapor hazırlamak çok önemlidir. Amacınızı, 

iĢlem basamaklarını ve sonucu içeren bir rapor 

hazırlayınız. 
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Su ile bir miktar zararsız, renkli bir çözelti hazırlayarak mezürde (ölçü silindirinde) 

ölçme ve aktarma iĢlemini uygulayınız. 

 
Kullanılan araç ve gereçler: 

 

 Mezür (ölçü silindiri) 

 Kelebek 

 Beher 

 Huni 

 Erlen 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Mezür seçiniz.  

Alınacak sıvı hacmine göre mezür alınız. 

Mezürün temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz. 

 

 Mezürü düz bir zemine koyunuz.  

 

 

 Sıvı maddeyi mezüre aktarınız. 

Aktarılan sıvının bulunduğu ĢiĢenin ağzını etrafa 

madde dökülmesini engellemek için hafifçe mezür 

ağzına değdirerek ĢiĢeyi doğrultunuz. 

ġiĢenin kapağını kapatınız. 

ġiĢeye sıvı bulaĢmıĢsa bir bezle siliniz ve ĢiĢeyi 

yerine kaldırınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ -2 
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 Mezürde ölçülen sıvıyı kullanılacak 

kaba aktarınız. 

Aktarılacak sıvıyı istenilen yere yavaĢ yavaĢ ve etrafa 

sıçratmadan aktarınız. 

 

 Mezürü temizleyiniz. 

Cam malzemelerin temizlenmesi kurallarına uyunuz. 

 

 Ölçümünüzü rapor ediniz. 

Rapor hazırlamak çok önemlidir. Amacınızı, iĢlem 

basamaklarını ve sonucu içeren bir rapor hazırlayınız. 
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Su ile bir miktar zararsız, enkli bir çözelti hazırlayınız. Puar ve pipet kullanarak 

hazırladığınız sıvıdan belli bir miktar hacim alma ve baĢka bir yere aktarma iĢlemlerini 

uygulayınız. 

 
Kullanılan araç ve gereçler: 

 

 Beher 

 Pipet 

 Puar 

 Erlen 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Pipet seçiniz. 

ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.  

Alınacak sıvı hacmine göre pipet alınız. 

Pipetin temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz. 

 

 Pipete puar takınız.  

Pipeti kesinlikle ağızla kullanmayınız. 

 

 Puarın küresel gövdesinin havasını boĢaltınız. 

Az miktar sıvı alınacaksa gövdenin havasını 

da az miktarda boĢaltmaya dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ - 3 
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 Pipeti alınacak sıvı içine daldırınız. 

Pipetin ucunun kırılmaması için kabın içine 

vurmasına engel olunuz. 

Pipeti, alınacak sıvının orta yerine kadar 

daldırınız.  

 

 Puar kullanılarak istenilen hacimde sıvının 

pipete dolmasını sağlayınız. 

Sıvının hızlı bir Ģekilde pipete dolmasına 

engel olunuz. 

Puar içine sıvı kaçmamasına dikkat ediniz. 

Pipet ucu kabın ağzının iç çeperine değecek 

Ģekilde pipeti kaptan çıkarınız. 

 

 Sıvıyı aktarılacak kaba puar yardımıyla 

pipetten boĢaltınız. 

Sıvının aktarılacak kaba serbestçe akmasını 

sağlayınız. 

Pipetin ucunu sıvının aktarıldığı kabın ağzına 

değdirerek fazla damlayı da kaba alınız. 
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 Pipeti temizleyiniz. 

Pipeti temizledikten sonra aldığınız yere 

bırakmayı unutmayınız. 

 

 Sonuçları rapor ediniz. 

Amacınızı, iĢlem basamaklarını ve sonucu 

içeren bir rapor hazırlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Maddelerin ortak özelliklerinden olan kavram aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Özkütle 

B) Hacim  

C) Donma sıcaklığı 

D) Esneklik 

E) Kaynama noktası 
 

2. 5 ml’lik bir pipetle iki ayrı kaba sıvı aktarılıyor. ĠĢlem için önce pipet, puar yardımıyla 

tamamen sıvıyla dolduruluyor (sıfır noktasına kadar). 1. kaba pipette 3,8 ml, 2. kabada 

aynı pipette kalan noktadan 4,7 ml hacme kadar sıvı aktarılıyor. Sırasıyla 1. ve 2. kaba 

aktarılan sıvı miktarları kaç mililitredir? 

A) 3,8 – 4,7 

B) 1,2 – 4,7 

C) 3,8 – 0,9 

D) 3,8 – 1,2 

E) 1,2 – 0,9 
 

3. Puarın hangi noktasına basılarak pipete doldurulan sıvının boĢaltılması sağlanır?  

A) S  

B) E 

C) A 

D) X 

E) Y 
 

4. Temizlenecek bir cam malzemede çıkmayan yağsı kirlilik varsa hangi malzeme ile 

yıkanmalıdır? 

A) ÇeĢme suyu 

B) Saf su 

C) Kral suyu 

D) Kromik asit 

E) Alkolle 
 

5. AĢağıda verilen oran ve maddelerin hangisi kral suyunun karıĢımıdır? 

A) 3 hacim H2SO4 – 2 hacim HCl 

B) 3 hacim HNO3 – 1 hacim HCl 

C) 3 hacim HCl  - 1 hacim HNO3 

D) 1 hacim H2SO4 – 2 hacim HCl 

E) 1 hacim H2SO4 – 2 hacim Alkol 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6.  “Mezürle hacim ölçümü yapılırken mutlaka mezür ……………………konulmalıdır.” 

Yukarıdaki cümlede boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Düz bir zemine 

B) Ters 

C) Yatık 

D) Lavaboya 

E) Avuç içine 

 

7. Damlatan büret musluğu sökülüp takılırken aĢağıdakilerden hangisi sürülür? 

A) Yağ 

B) Sabun 

C) Vazelin 

D) Kromik asit 

E) Alkol 

 

8. Büreti sıfırlarken, sıvı seviyesi için aĢağıdakilerden hangisine bakılmalıdır? 

A) AĢağısından  

B) Yukarısından 

C) 45 derece yukardan 

D) Tam karĢısından 

E) Hiçbiri 
 

9. Yandaki pipete ne kadar sıvı boĢaltılmıĢtır? 

A) 2,7 

B) 3,3 

C) 3,7 

D) 3,2 

E) 2,2 
 

10. Yandaki pipetle I Ģeklindeki hacimden, II 

Ģeklindeki hacme kadar sıvı baĢka bir kaba 

aktarılmıĢtır. Aktarılan sıvı miktarı kaç 

mililitredir? 

A) 0,65 

B) 1,12 

C) 1,15 

D) 1,18 

E) 0,1 
      

(I)                  (II) 
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11. Yandaki pipete ne kadar sıvı boĢaltılmıĢtır? 

A) 8,9 

B) 7,9 

C) 6,1 

D) 5,1 

E) 7,1 
 

12. Yandaki pipetle A Ģeklindeki hacimden, B 

Ģeklindeki hacme kadar sıvı baĢka bir kaba 

aktarılmıĢtır. Aktarılan sıvı miktarı kaç 

mililitredir? 

A) 3,6 

B) 1,6 

C) 2,4 

D) 1,2 

E) 1,8 
     

A                    B 

13. Yandaki mezürle 20 ºC’de ve bir ölçümde 

en fazla ne kadar sıvının hacmini 

ölçebilirsiniz?  

A) 25 

B) 50 

C) 250 

D) 100 

E) 150 
 

14. Büret A’daki sıvıdan bir miktar sıvı 

akıtılarak sıvı hacmi B konumuna 

getirilmiĢtir. Alınan sıvı miktarı kaç 

mililitredir? 

A) 23,7 

B) 25,7 

C) 33,7 

D) 33,2 

E) 27,4 

  

A                       B 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST – 1 

 

10 ml’lik dereceli bir pipete 9,8 ml saf su alarak bir behere 4,4 ml’sini aktarınız. 

Uygulama testi sonucunda aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Gerekli araç gereçler: 

 

 Dereceli pipet  

 Beher 

 Puar 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Temiz ve kuru bir pipet seçtiniz mi?   

3. Puarı pipete taktınız mı?   

4. Puarın içindeki havayı boĢalttınız mı?   

5. Pipeti saf su ĢiĢesine daldırdınız mı?   

6. Puar yardımıyla pipete saf su doldurdunuz mu?   

7. Pipetteki saf su seviyesini 9,8 ml çizgisine kadar ayarladınız mı?   

8. Pipetteki su seviyesini göz hizası su seviyesinde olacak Ģekilde 

mi okudunuz? 

  

9. Puar yardımıyla 4,4 ml saf suyu behere aktarabildiniz mi?   

10. Pipet ucundaki damlayı beherin iç çeperine değdirerek aldınız 

mı? 

  

11. Malzemeleri temizleyip yerine kaldırdınız mı?   

12. Sonuçları rapor ettiniz mi?   
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UYGULAMALI TEST-2 

 

10 gram toz Ģeker tartarak 200 ml suda çözünüz. Hazırladığınız bu karıĢımdan büret 

yardımıyla 3 ayrı behere 17, 23 ve 28 ml boĢaltınız. Büretle ölçtüğünüz hacimleri mezüre 

boĢaltarak karĢılaĢtırınız.  

 

Uygulama testi sonucunda aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler 

için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Gerekli araç gereçler: 

 

 Büret  

 Toz Ģeker  

 Saf su   

 Mezür    

 Beher 

 Erlen 

 Huni    

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?   

2. 10 gram toz Ģeker tarttınız mı?   

3. Mezür ile 200 ml saf su ölçtünüz mü?   

4. Bir beherde saf su ve toz Ģekeri karıĢtırıp Ģekerin tamamını 

çözdünüz mü? 

  

5. Temiz ve kuru bir büret seçtiniz mi?   

6. Bürete huni yardımıyla karıĢımdan doldurdunuz mu?   

7. Büretin musluğunu kontrol ettiniz mi?   

8. Büretin musluk ucunun havasını alıp sıfır ayarını yaptınız mı?   

9. Büretten belirtilen hacimlerde sıvı aldınız mı?   

10. Büretle hacmini ölçtüğünüz sıvıyı mezüre alarak tekrar hacmini 

kontrol ettiniz mi? 

  

11. Kullandığınız malzemeleri temizleyip yerine kaldırdınız mı?   

12. Sonuçları rapor ettiniz mi?   
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UYGULAMALI TEST – 3 

 

5 gram yemek tuzu tartarak bir beherde 250 ml saf suyla çözünüz. Hazırladığınız 

karıĢımı ayıraç ĢiĢesine alarak bundan mezürle 5 ml, 15 ml ve 75 ml ayrı ayrı beherlere 

alınız. 

 

Kontrol testi sonucunda aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.  

 

Gerekli araç gereçler: 

 

 Mezür 

 Ayıraç ĢiĢesi 

 Beher 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?   

2. 5 gram yemek tuzu tarttınız mı?   

3. Temiz ve kuru 300 mililitrelik beher aldınız mı?   

4. Tarttığınız 5 gram yemek tuzunu behere koydunuz mu?   

5. Temiz ve kuru 250 mililitrelik mezür alarak düz bir zemine 

yerleĢtirdiniz mi? 

  

6. Mezürde 250 ml saf su ölçtünüz mü?   

7. 250 ml saf suyla yemek tuzunu beherde karıĢtırdınız mı?   

8. Yemek tuzunun çözünmesini sağladınız mı?   

9. Yemek tuzu-saf su karıĢımını ayıraç ĢiĢesine koydunuz mu?   

10. Temiz ve kuru 5, 25 ve 100 mililitrelik mezür aldınız mı?   

11. Mezürleri düz bir zemine yerleĢtirdiniz mi?    

12. Her bir mezürde belirtilen hacimde karıĢımı ölçtünüz mü?   

13. Malzemeleri temizlediniz mi?   

14. Sonuçları rapor ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 

 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 
 

Tekniğine uygun olarak boyutları belli olan katıların hacmini uluslararası birimlere 

göre ölçebileceksiniz. 

 

 
 

 

 Boyutları ölçülebilen geometrik Ģekle sahip katı maddelerin hacimlerinin 

ölçülmesi iĢlemi nerelerde kullanılır? AraĢtırınız. 

 

2. BOYUTLARI BELLĠ KATILARIN 

HACMĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ 
 

 “Sınıfımızın bir kenarının uzunluğu ne kadardır?” sorusuna yanıt verebilmek için 

uzunluk birimi olarak seçilen metreden, sınıfımızın bir kenarı içinde kaç tane olduğunu 

sayarak uzunluğunu belirleriz.  Bir uzunluğu ifade edebilmek için ölçme iĢleminden sonra 

bulunan değerin mutlaka bir birimle ifade edilmesi gerekir.  Örneğin; 4 m, 7,82 km, 180 dm, 

81 mm, gibi. 

 

Bir doğru parçasının gerçek uzunluğuyla ölçüm sonucu bulunan değeri arasındaki 

farka, ölçme iĢleminde yapılan hata denir. Ölçmede hatanın en aza indirilebilmesi için 

kullanılan ölçü birimi küçültülmelidir.  

 

Ölçmede yapılan hatanın küçültülmesine “ölçmenin duyarlılığı” denir. Duyarlı ölçme 

yapabilmek için mümkün olduğunca küçük ölçü birimi seçilmelidir.   

 

2.1. Uzunluk 

 

Uzunluk, bir cismin boyunu ifade eden büyüklüktür. Bu büyüklük en, boy veya 

yükseklik yönlerinde olabilir. Fizikte ise uzunluk, mesafe ile eĢ değer anlamda kullanılır. SI 

birim sisteminde uzunluk birimi metredir. 

 

  

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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2.1.1. Uluslararası Uzunluk Birimleri 
 

Yer meridyen dairesinin uzunluğunun (yaklaĢık olarak 40.009 km) 40 milyonda biri 

olarak kabul edilen uzunluk birimine metre denir. Kısaca “m” ile gösterilir. 

 

Büyük uzunluklarda metrenin katları, küçük uzunluklarda da metrenin askatları 

kullanılmaktadır. 

 

ÖN EK 
BĠRĠM 

KISALTMA BÜYÜKLÜK 
METREYE 

ÇEVRĠMĠ 

kilo Kilometre km 1 000 m Metrenin bin katıdır. 

hekto Hektometre hm 100 m Metrenin yüz katıdır. 

deka Dekametre Dm 10 m Metrenin on katıdır. 

 Metre m   

desi Desimetre dm 1/10 m Metrenin onda biridir. 

Santi Santimetre cm 1/100 m Metrenin yüzde biridir. 

mili Milimetre mm 1/1.000 m Metrenin binde biridir. 

mikro Mikrometre μm 1/1.000.000 m 
Metrenin milyonda 

biridir. 

nano Nanometre nm 1/1.000.000.000 m 
Metrenin milyarda 

biridir. 

piko Pikometre pm 1/1.000.000.000.000 m 
Metrenin trilyonda 

biridir. 

Tablo 2.1: Metrenin katları ve askatları 

Örnek 1: 

52 cm kaç mm olarak ifade edilir? 

 

Çözüm:  

1 cm=10 mm olduğundan, 

52 x 10=520 mm olarak bulunur. 

 

Örnek 2: 

68 mm kaç metredir? 

 

Çözüm:  

1 m=1000 mm olduğundan  

68/1000=0,068 metre olarak bulunur. 

 

 Ġnç 

 

Ġnç “parmak” anlamına gelir, bir inç baĢparmak geniĢliğini ifade eder. Uzunluk değeri 

sistemden sisteme değiĢebilir.  
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Ġnç’in uluslararası standart sembolü in'dir. Bazı durumlarda inç (") çift kesme 

iĢaretiyle gösterilir. Mühendislik ölçülerinde 3" ile gösterildiğinde bunun manası 3 inç’tir. 

Bu ölçünün değeri ise otomatik olarak 3 x 2,54=7,62 cm’dir. 

 

Metrik sistemin kullanıldığı ülkelerde bile bazı durumlarda inç kullanılmaktadır. 

Örneğin; 

 

 Televizyon ve bilgisayar ekranlarının çerçeve oranları, 

 Boruların çapları, 

 Bisiklet ve otomobil lastiklerinin çapları, 

 Gramofon plakları, 

 Floppy disketlerin geniĢliği, 

 Puroların çapı birçok ülkede inç ile ifade edilmektedir. 

 

1 inç yaklaĢık 0,08333 font (1 foot 12 inç’tir.), 

1 inç yaklaĢık 0,02778 yardaya (1 yarda 36 inç’tir.), 

1 inç 2,54 santimetre (1 santimetre yaklaĢık 0,3937 uluslararası inç’tir.)ye eĢittir. 

 

Örnek: 7,62 cm uzunluğundaki Mg Ģeridinin boyu kaç inç’tir? 

 

Çözüm 

2,54 cm                 1 inç ise 

7,62 cm                 X          X= 7,62/2,54=3 inç’tir.             

 

 Ayak (Fit) 

 

Ayak, Ġngiliz birim sisteminde kullanılan bir uzunluk ölçüsü birimidir. Fit, (ft) veya 

bazen (') Ģeklinde kısaltılır. YaklaĢık 1 metrenin üçte biri uzunluktadır. 1 yarda, 3 fite eĢit 

olup 1 fit, 12 inç’e eĢittir. 

 

Ġngiliz Milletler Topluluğu Ülkeleri, 1 yarda'nın uzunluğunu 0,9144 metre olarak 

tanımladılar. Dolayısıyla 1 fit 0,3048 metreye eĢit (30,48 cm) hâle geldi. 

1 ayak (fit) = 0,3048 m = 30,48 cm 

 

Örnek: Laboratuvarın uzunluğu 8 ayak olarak ölçülmüĢtür. Buna göre laboratuvar kaç 

m’dir? 

 

Çözüm 
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 Yarda 

 

Bir uzunluk ölçüsü birimidir. Uzunluk değeri sistemden sisteme değiĢebilir. 1 yarda 3 

ayak ya da 36 inç’tir. Genelde mesafeleri ifade etmek için kullanılır. Alan hesaplarında yarda 

kare, hacim hesaplamalarında ise yarda küp adını alır. Bugün en büyük sıklıkta kullanılan 

yarda, uzunluk değeri 0,9144 m’ye eĢit olan "uluslararası yarda"dır. 

 

1 uluslararası yarda; 

0,5 kulaca (1 kulaç 2 yardadır.), 

3 ayağa (1 ayak yardanın üçte biridir.), 

36 inç’e, 

0,9144 metreye (1 metre yaklaĢık 1,0936 uluslararası yardadır.) eĢittir. 

 

Örnek: 0,3 yarda kaç cm ve kaç inç’tir? 

 

Çözüm 

 

 

 Kulaç 

 

Eski zamanlarda metrenin kabul edilmesinden önce balıkçılıkta, su ve kuyu derinliği 

ölçmede kullanılan uzunluk birimine kulaç ölçüsü denilmekteydi. Bir uzunluk birimidir. Bir 

kulaç yaklaĢık olarak 170 cm uzunluğa denktir. 

 

AĢağıdaki tablo uzunluk birimlerindeki dönüĢümler hakkında özet bir bilgi 

vermektedir: 

 

 Metre Ġnç Yarda Ayak 

1 metre 1 39,37 1,0936 3,2808 

1 inç 0,0254 1 0,02778 0,0833 

1 yarda 0,9144 36 1 3 

1 ayak 0,3048 12 0,3333 1 

Tablo 2.2: Uzunluk birimleri arasındaki dönüĢümler 

 

2.1.2. Uzunluk Ölçmede Kullanılan Araçlar 
 

Uzunluk ölçmede kullanılan araçlar cetvel, kumpas ve mikrometredir. Bunlar ölçüm 

hassasiyetleri ve ölçüm yapılan yüzeylerin farklılığı göz önüne alınarak geliĢtirilmiĢ ölçme 

araçlarıdır. 
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2.1.2.1. Cetvel 

 

Belirli geometrik Ģekli olan katıların hacmini bulmak için boyutlarından yararlanılır. 

Cetvel, geometrik Ģekilleri belli olan katıların hacimlerinin hesaplanması iĢleminde katının 

boyutlarının ölçülmesi için kullanılır.  

 

 

Resim 2.1: Plastik cetvel 

 

 

Resim 2.2: Çelik cetvel 

 

2.1.2.2. Kumpas 
 

Geometrik Ģekli belli olan katıların hacim hesaplaması yapılırken boyutlarının 

ölçülmesinde kullanılan, hassas ölçüm yapılabilen araçtır.  

 

 

Resim 2.3: Kumpaslar 
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 32,2 mm 

ġekil 2.1: Kumpasta ölçüm 

 

2.1.2.3. Mikrometre 

 

Geometrik Ģekli belli olan katıların hacim hesaplaması yapılırken boyutlarının 

ölçülmesinde kullanılan ve çok hassas ölçüm yapılabilen araçtır. Yapısı itibarıyla girintili 

bölümlerin ölçülmesinde de mikrometrelerden yararlanılır. 

 

 

Resim 2.4: Farklı mikrometreler 

 

 

*Ölçü çizgisi üzerinde tam 

olarak okunan ölçü: 3 mm 

  

*Ölçü çizgisi altında tam 

olarak okunan ölçü: 0,5 mm 

 

* Yatay çizgi ile çakıĢan 

tanbur üzerindeki bölüntü 

değeri: 0,25 mm 

 

* Okunan ölçü: 3 + 0,5 + 0,25 

= 3,75 mm 

ġekil 2.2: Kumpasta ölçüm 

 

2.2. Boyutları Belli Katıların Hacim Hesabı 
 

Geometrik biçimli katıların hacimlerini bulmak için boyutlarından yararlanılır. Bunun 

için önce cismin geometrik Ģekli tespit edilir ve daha sonra hesaplama için gerekli olacak 

boyutları, kumpas, mikrometre ve cetvel gibi araçlarla ölçülerek cismin hacmi hesaplanır. 
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Küp, dikdörtgenler prizması, silindir, küre, koni, piramit gibi geometrik Ģekilli 

katıların hacim hesabı kolayca yapılabilir. Bunun katının boyutları ölçülür ve hacim 

formülünden hesaplama yapılır. 

 

2.2.1. Küp 

Küp Ģeklindeki bir katı cismin hacmini hesaplamak için bir 

kenarın uzunluğu cetvelle ölçülür ve formülde yerine yazılarak 

hacim hesaplaması yapılır. 

 

Küpün hacmi: Vküp= a . a . a = a
3
  

 

 
Örnek 1: Küp Ģeklindeki bir cismin bir kenarının uzunluğu 8 cm olduğuna göre hacmi 

kaçtır?  

 

Çözüm: V=? 

a=8 cm                 V=a3 = 83 = 512 cm3 olarak bulunur. 

 

Örnek 2: Küp Ģeklindeki hacmi 1.000 m3 olan bir deponun bir kenarının uzunluğu; 

a) Kaç metredir? 

b) Kaç santimetredir? 

Çözüm 

V=1.000 m3  a= ? 

a) V=a3   1.000=a3  a=10 m 

b) 1 m=100 cm olduğundan,             a=10m,              10 x 100 = 1.000 cm bulunur.  
 

2.2.2. Dikdörtgenler Prizması 
 

Dikdörtgenler prizması Ģeklindeki katı cismin hacmini 

bulmak için yükseklik, geniĢlik ve eni ölçülerek formülde 

yerine konur ve hesaplanır. 
 

Dikdörtgenler prizmasının hacmi: Vprizma = a . b . c  

 

 

Örnek: Yüksekliği 7 cm, eni 3 cm ve geniĢliği 5 cm olan dikdörtgenler prizması 

Ģeklindeki bir tahta parçasının hacmini bulunuz. V= ?  

 

Çözüm 

a=5 cm   b=3 cm   c=7 cm 

V=a x b x c  V=5 cm x 3 cm x 7 cm   V=105 cm3 
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2.2.3. Silindir 
 

Geometrik Ģekli silindir Ģeklinde olan katıların hacim 

hesaplaması yapılırken silindirin yüksekliği ve yarıçapı ölçülerek 

formülde yerine konur ve hesaplama yapılır. 
 

Silindirin hacmi: Vsilindir =  π x r
2
 x h 

 

 

 

Örnek: Yüksekliği 22 cm, çapı 7 cm olan silindir Ģeklindeki bir katı maddenin 

hacmini hesaplayınız. V = ?  

 

Çözüm 

R = 7 cm,     r= R/2= 3,5 cm  h = 22 cm  π = 3,14 

V = π x r2 x h    V = 3,14 x (3,5)2 x 22  V =  846,23 cm3 

     

2.2.4. Küre 
 

Küre Ģeklindeki katı maddelerin hacim hesaplaması 

yapılırken kürenin çapı mikrometre veya kumpas gibi araçlarla 

ölçülür, ölçülen değer ikiye bölünüp formülde yarıçap olarak yazılır 

ve hacim hesaplaması yapılır. 
 

Kürenin hacmi: Vküre = 4/3 π x r
3
 

 

 

 

Örnek: Metal bir bilyenin çapının mikrometreyle yapılan ölçüm sonucunda 2 cm 

olduğu anlaĢıldığına göre bu bilyenin hacmini hesaplayınız. 

 

Çözüm: 

R = 2 cm ise r = 1 cm   Vbilye = 4/3 πx r
3
 

π = 3,14      Vbilye = 4/3 x 3,14 x 1
3
 

V = ?      Vbilye =  4,19 cm
3
 

 

2.2.5. Piramit 
 

Geometrik Ģekli piramit Ģeklinde olan katı maddelerin hacim 

hesaplaması yapılırken yüksekliği ölçülmeli ve taban alanı 

hesaplanmalıdır. Elde edilen sonuçlar formülde yerine konarak 

hacim hesaplaması yapılmalıdır.  
 

Piramitin hacmi: Vpiramit = S x h / 3  

S: Taban Alanı (a x b) 

h: Yükseklik 
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Örnek: Piramit Ģeklindeki bir katı maddenin yüksekliği ölçülmüĢ ve 14 cm olduğu 

taban alanı hesaplandığında ise 20 cm
2
 bulunduğuna göre piramidin hacmini hesaplayınız. 

 

Çözüm: 

Vpiramit = Taban alanı (S) x yükseklik (h) / 3   

Vpiramit =  20 x 14 /3 

Vpiramit =  280/3   Vpiramit =  93,3 cm
3 

 

2.2.6. Koni 
 

Koni Ģeklindeki katı maddelerin hacim hesaplaması 

yapılırken tabanın çapı ve yükseklik mikrometre veya kumpasla 

ölçülür, ölçülen değerler formüle yerleĢtirilerek hacim hesaplaması 

yapılır. 
 

Koninin hacmi: Vkoni = 1/3 π X r2 X h   

 

 

Örnek: Çapı 25 cm, yüksekliği 120 mm olan koninin hacmini litre cinsinden 

bulunuz? 

 

Çözüm:  r; 25 cm = 2,5 dm h; 120 mm = 1,2 dm 

V = 1/3 π X r
2 
X h V = 1/3 3 X 2,5

2 
X 1,2  V = 6,25 X 1,2 = 7,5 dm

3  

(7,5 litre) 

 

Örnek: Yandaki Ģeklin hacmini hl cinsinden bulunuz? 

 

Çözüm: 

Koninin hacmi; r; 6 cm  h; 8 cm 

Vk = = 1/3 π X r
2 
X h Vk = 1/3 3 X 6

2 
X 8  Vk = 36 X 8 = 288 cm

3 

Silindirin hacmi; r; 6 cm  h; 10 cm 

Vs = π X r
2 
X h  Vs = 3 X 6

2 
X 8  Vs = 36 X 24 = 864 cm

3
 

Vt = Vk + Vs = 288 + 864 = 1152 cm
3
  

Vt = 1,152 dm
3
=1,152 litre  →   0,01152 hl, 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Boyutları belli katı bir cismin hacmini ölçünüz. 

 

Gerekli araç gereçler: 

 

 Boyutları belli katı bir cisim 

 Cetvel 

 Defter, kalem  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Hacmi ölçülecek katının geometrik Ģeklini 

belirleyiniz. 

 Hacmi ölçülecek katı üzerinde 

yüzey pürüzlü veya girintili, 

çıkıntılı olmamalıdır. 

 

 Katının boyutlarını ölçünüz. 

 Ölçümlerinizi hassas yapınız. 

Kumpasla da ölçebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hesaplama yapınız. 

 Hesaplarınızı kontrol ediniz. 

 

 Sonuçları rapor ediniz. 

 

 Rapor hazırlamak çok önemlidir. 

Amacınızı, iĢlem basamaklarını ve 

sonucu içeren bir rapor 

hazırlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Bir kenarı 10 mm olan küp Ģeklindeki katı bir cismin hacmi kaç cm
3
tür? 

A) 1 

B) 10 

C) 100 

D) 1 000 

E) 110 

 

2. Hacmi 27 cm
3
 olan küpün bir kenarının uzunluğu μm’dir? 

A) 30 

B) 300 

C) 3 000 

D) 30 000 

E) 330 000 

 

3. Eni 3 mm, boyu 5 mm ve yüksekliği 4 mm olan dikdörtgenler prizması Ģeklindeki katı 

bir maddenin hacmi kaç cm
3
tür? 

A) 0,3 

B) 0,03 

C) 0,06 

D) 0,006 

E) 0,003 

 

4. Hülya silindir Ģeklindeki bir katı maddenin yüksekliğini ve çapını kumpasla ölçmüĢ, 

yüksekliğin 20 mm, çapın ise 10 mm olduğunu bulmuĢtur. Hülya’nın boyutlarını 

ölçtüğü silindirin hacmi kaç cm
3
tür? (π = 3,14) 

A) 1,57 

B) 15,7 

C) 200 

D) 1570 

E) 150,7 

 

5. Çapı 8 cm olan kürenin hacmi kaç cm
3
tür? (π = 3,14) 

A) 235,8 

B) 267,9 

C) 535,2 

D) 2143,5 

E) 412, 7 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Yarıçapı 12 cm olan içi boĢ küre biçimli kap su doludur. Bu kaptaki su, taban yarıçapı 

12 cm olan silindir biçimindeki bir kaba boĢaltılıyor. Silindir biçimindeki kaba su 

konduktan sonra üzerinde kalan boĢluğun yüksekliği kaç cm’dir? 

A) 20              B) 16                     C) 4                        D) 2                 E) 7 

 

7. Yandaki kübik tahta parçasının hacmi 8 cm
3
 olduğuna göre 

bir kenarı kaç mm’dir?  

A) 20 

B) 8 

C) 4 

D) 2 

E) 18 

 

8. 36 km/h kaç m/s eder? 

A) 0,6                 B) 1,2                     C) 4                D) 10                   E) 12 

 

9. Kenar uzunluğu 1 cm olan küp biçimindeki bir kabı tümüyle doldurmak için bir 

sıvıdan 50 damla damlatılmaktadır. Sırasıyla bir damla sıvının hacmi kaç cm
3
 ve bir 

damla yaklaĢık olarak küre Ģeklinde olduğu kabul edilirse damlanın yarıçapı kaç 

cm’dir? 

A) 0,17 cm
3
 – 0,17 cm 

B) 0,02 cm
3
 – 0,02 cm 

C) 0,17 cm
3
 – 0,02 cm 

D) 0,02 cm
3
 – 0,17 cm 

E) 0,017 cm
3
 – 0,2 cm 

 

10. Ayırt uzunlukları 2 birim, 6 birim, 9 birim olan dikdörtgenler prizması Ģeklindeki bir 

kabın tamamı su ile doludur. Bu kaptaki suyun tamamı küp Ģeklindeki bir kaba 

boĢaltıldığında kabın yarısı doluyor. Buna göre küp Ģeklindeki bu kabın bir ayrıtının 

uzunluğu kaç birimdir? 

A) 3              B) 4                         C) 5                D) 6                      E) 8 

 

11. I-1 nanometre; 10
-12

 kilometre 

II-1 milimetre; 10
-9

 gigametre 

III-1 milimetre; 10
3
 mikrometre  

Yukarıdaki birim çevirmelerinden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız II            B) Yalnız III            C) I ve II             D) I ve III         E) I, II ve III  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 

 

Küp, silindir, dikdörtgenler prizması ve küre Ģeklinde katı bir cisim temin edip ayrı 

ayrı hacimlerini bulunuz.  

 

Uygulama testi sonucunda aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler 

için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz 

 

Gerekli araç gereçler:  

 

 Cetvel 

 Kumpas 

 Mikrometre 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Hacmini bulacağınız katının geometrik Ģeklini belirlediniz mi?   

3. Katının belirlediğiniz Ģekline göre boyutlarını ölçtünüz mü?   

4. Ölçtüğünüz verilere göre katının hacmini hesapladınız mı?   

5. Sonuçları rapor ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 
 

Tekniğine uygun olarak suda çözünmeyen boyutları belli olmayan katıların hacmini 

uluslararası birimlere göre ölçebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Suyun yer değiĢtirmesinden yararlanılarak suda çözünen katı bir maddenin 

hacmi ölçülebilir mi? AraĢtırınız. 

 Bir kaba aynı anda konan sıvı ve bu sıvıda çözünmeyen bir katının oluĢturduğu 

toplam hacim, sıvının ve katının kaba konmadan önceki hacimleri toplamına 

eĢit midir? AraĢtırınız. 

 Kumun ve kum tanecikleri arasındaki hava boĢluğunun ayrı ayrı hacmini nasıl 

ölçebilirsiniz? Bir proje geliĢtirerek arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

3. BOYUTLARI BELLĠ OLMAYAN 

KATILARIN HACĠM HESABI 
 

Boyutları belli olmayan katıların hacminin hesaplanması Archimadas (ArĢimet) 

ilkesine dayanır. 

 

ArĢimet tüm zamanların en büyük matematikçisidir. Bunun yanında fizikçi, bilim 

adamı ve bir mucittir. Antik Yunanlı olan ArĢimet MÖ 287'den MÖ 212'ye kadar yaĢadığı 

dönemde büyük buluĢlar yapmıĢtır. Matematiksel buluĢları arasında sonsuz küçükler 

kavramının keĢfi ve daire, parabol, küre, silindir ve koni formüllerinin keĢfi vardır. Aynı 

ağırlık ve çapa sahip kürenin alanı silindirin alanının 2/3'ü olduğunu bulmuĢtur. Tabi ki en 

önemli buluĢu “Sıvıların Kaldırma Kuvveti Kanunu”dur.  

 

Bir maddenin baĢka bir maddenin bulunduğu yeri alabilmesi için ikinci maddenin yer 

değiĢtirmesi gerekir. Sıvıların kolayca yer değiĢtirme ve görünür olma özelliklerinden 

yararlanarak katı cisimlerin hacmini ölçmek mümkündür. Sıvıların bu özelliği katı cisimlerin 

hacimlerinin belirlenmesinde kullanıldığı gibi gaz maddelerin hacimlerinin ölçülmesinde de 

kullanılır. Gaz maddelerin hacimlerinin ölçümü için gaz toplama düzeneği kurulur. Bu 

konuda geniĢ bilgiyi ileride göreceğiniz kimyasal değiĢimler modülünde öğreneceksiniz. 

Burada katı maddelerin hacimlerinin sıvıların taĢma özelliğinden yararlanarak bulunmasını 

öğreneceksiniz. 

  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

ARAġTIRMA 
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Belirli bir geometrik Ģekle sahip olmayan katı maddelerin hacimlerini bulmak için 

sıvıların akıĢkan olma ve bulundukları kabın Ģeklini alma özelliklerinden yararlanılır.  

 

Boyutları belli olmayan katı bir maddenin hacmini hesaplamak için yararlanılacak 

sıvının katı maddeye etki etmemesi ve sıvının uçucu olmaması yapılacak iĢlemin doğruluğu 

açısından çok önemlidir.  

 

Resim 3.1: Boyutları belli olmayan bir mermer parçası  

 

Bu iĢlemdeki esas unsur, boyutları belli olmayan katı maddenin sahip olduğu hacim 

kadar sıvının hacminin artması esasına dayanır. Artan sıvı hacminin belirlenmesi, katı 

maddenin hacminin belirlenmesi demektir. 

 

Bu iĢlemde katının hacmi, yapılan iki hacim ölçümü arasındaki fark kadardır. 

 

Katı maddenin hacmi = Son ölçülen hacim - Ġlk ölçülen hacim 

Vkatı = V2 – V1 

 

Örnek 1: Küçük bir taĢ parçasının hacmini bulmak isteyen Muzaffer bir mezürde 

bulunan 25 ml sıvı üzerine taĢ parçasını koyduktan sonra sıvı hacminin 37,5 ml olduğunu 

gözlemliyor. Muzaffer’in yaptığı ölçme sonucunda taĢ parçasının hacmi kaç ml’dir? 

 

 

Resim 3.2: Suyun hacmi 

 

Resim 3.3: Su ve mermer parçasının hacmi 

 

Çözüm 

V2 = 37,5 ml  VtaĢ = V2 – V1 

V1 = 25 ml   VtaĢ = 37,5 ml – 25 ml 

VtaĢ = ?   VtaĢ = 12,5 ml 
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Örnek 2: Oğuz bir mermer parçasının hacmini bulmak için mezüre su doldurmuĢ ve 

hacmini Resim 3.2’deki gibi ölçmüĢtür. Mermer parçasını suya attıktan sonra hacmin Resim 

3.3’deki gibi olduğunu görmüĢtür. Oğuz’un yaptığı iĢlem sonucunda mermer parçasının 

hacmi ne kadardır? 

 

Çözüm: 

V2 = 70 ml   Vmermer = V2 – V1 

V1 = 60 ml   Vmermer = 70 - 60 

Vmermer = ?   Vmermer = 10 ml 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Boyutları belli olmayan katı bir cismin hacmini hesaplayınız.  

 

Gerekli  araç gereçler: 

 

 Mezür 

 Beher 

 Kalem, defter 

 

 

 Mezür seçiniz. 

 Seçtiğiniz mezürün temiz ve kuru 

olmasına dikkat ediniz. 

 

 Katının hacminin yaklaĢık iki katı kadar 

mezüre sıvı alınız. 

 Seçilen sıvı maddenin uçucu 

olmamasına ve katıyla tepkimeye 

girmemesine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Mezürdeki sıvının hacmini okuyunuz. 

 Mezürde sıvı hacmi okuma kurallarına 

uyunuz. 

 

 Katıyı mezüre yavaĢça bırakınız.  

 Katıyı mezüre sıvıyı sıçratmadan 

bırakınız. Gerekirse katıyı çok ince bir 

iple mezür içine sarkıtınız. 

 Katı çevresinde hava kabarcığı 

kalmamasına dikkat ediniz. 

 

 Mezürdeki sıvının hacmini tekrar 

okuyunuz. 

 Hacim okuma iĢini dikkatlice yapınız. 

 

 Hesaplama yapınız. 

 Yaptığınız hesapları kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AyĢe küp Ģekerin hacmini bulmak için mezüre 5 ml su koymuĢ ve küp Ģekeri içine 

atmıĢtır. Suyun hacmi 5,3 ml olarak ölçüldüğüne göre küp Ģekerin hacmi kaç ml’dir? 

A) 0,3  

B) 5 

C) 5,3 

D) Yapılan iĢlem hatalıdır. 

E) 0,5 

 

2. AĢağıdaki karıĢımların hangisinde karıĢım öncesi. Ayrı ayrı maddelerin hacimlerinin 

toplamı karıĢımın toplam hacmini verir? 

A) Mermer parçası - su  

B) Etil alkol - su 

C) Kaya tuzu parçası - su 

D) Kesme Ģeker- su  

E) Hepsi 

 

3. AyĢe ile Fatma, evlerinin bahçesinde bulunan kumun ne kadar su içerdiğini bulmak 

isterler. Bu amaçla bir mezüre bir miktar kum alırlar ve kumun hacminin 60 cm
3
 

olduğunu görürler. Sonra bu kumu içinde 30 cm
3
 su bulunan baĢka bir mezüre döküp 

suyun hacminin 80 cm
3
 çizgisine geldiğini gözlerler. Sonra örnek kumu mezürden alıp 

ocak üzerinde ısıtarak kuruturlar. Soğuttuktan sonra kuruttukları kumu, içinde 30 cm
3
 

su bulunan mezüre koyarlar. Bu defa suyun üst düzeyi 75 cm
3
 çizgisini 

göstermektedir. Bu verilere göre bahçedeki kum % kaç su içermektedir?  

A) % 5,1 

B) % 10 

C) % 11,1 

D) % 15,1 

E) % 9,21 

 

4. Yandaki taĢ parçasının hacmini bulmaya çalıĢan Mehmet, 

100 ml’lik mezür seçmiĢ ve içine 30 ml su koymuĢtur. 

TaĢı mezüre bıraktıktan sonra sıvı ve taĢın toplam hacmini 

46,6 ml olarak okuduğuna göre taĢın hacmi kaç cl olarak 

ifade edilir?  

A) 1,6 

B) 1,66 

C) 16,6 

D) 166 

E) 16 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. Bir mezürde 60 cm
3 

çizgisine kadar kuru kum konularak üzerine 120 cm
3
 su dökülüp 

bir süre beklendiğinde su düzeyi 174 cm
3 

çizgisinde kalıyor. Buna göre kuru kumun 

içindeki havanın hacmi % kaçtır?  

A) %6   B) %10 

C) %12   D) %15 

E) %30 

 

6. Bir mezür %15’i hava olan kuru kum ile 120 cm
3 

çizgisine kadar dolduruluyor. Kuru 

kumun üzerine 100 cm
3 

su döküldüğünde son olarak su seviyesi kaç cm
3 

çizgisinde 

durabilir? 

A) 102   B) 122 

C) 155   D) 202 

E) 220 

 

7. Dereceli silindirdeki 35 cm
3
 su içine atılan taĢ, su seviyesini 55 cm

3
e çıkarıyor. Buna 

göre taĢın hacmi kaç cm
3
tür? 

A) 10   B) 35 

C) 15   D) 55 

E) 20 

 

8. Ġçinde %10 oranında hava bulunan kuru kumdan dereceli bir kaba 600 cm
3
 su 

konmuĢtur. Buna göre kum içine kaç cm
3
 su konursa su seviyesi 800 cm

3 
seviyelerine 

çıkar? 

A) 150   B) 120 

C) 240   D) 540 

E) 600 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 

 

Bir taĢ parçası alarak hacmini bulunuz.  

 

Uygulama testin sonucunda aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler 

için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Katının içine rahatça konulabileceği temiz ve kuru bir mezür 

seçtiniz mi? 

  

3. Katı hacminin iki katına yakın sıvıyı mezüre aldınız mı?   

4. Bu iĢlem için seçtiğiniz sıvının katı maddeyle reaksiyona 

girmemesine ve uçucu olmamasına dikkat ettiniz mi?  

  

5. Mezüre aldığınız sıvı hacmini okuyup bir yere not ettiniz mi?   

6. Katıyı mezüre yavaĢça bıraktınız mı?   

7. Katı çevresinde hava kabarcığı olmadığını kontrol ettiniz mi?   

8. Sıvının hacmini tekrardan okuyup bir yere not ettiniz mi?   

9. Katının hacmini hesapladınız mı?   

10. Malzemeleri temizleyip yerine kaldırdınız mı?   

11. Sonuçları rapor ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Yandaki düzenekte cam boruya doldurulan sıvı belirtildiği 

Ģekilde okunduğuna göre aĢağıdaki maddelerden 

hangisidir? 

A. ÇeĢme suyu 

B. Etil alkol 

C. Civa 

D. Saf su 

E. Organik çözücü 

 
2. Yapacağı bir iĢlem için aynı maddeden önce 0,0141 dm

3
 sonra 14410 mm

3
 sıvı alan 

kiĢi toplam kaç cm
3
 sıvı ölçmüĢtür? 

A) 14,1 

B) 14,41 

C) 24,51 

D) 28,51 

E) 72,62 

 

  

3. Yandaki pipetle kaç ml sıvı boĢaltılmıĢtır? 

A) 6 

B) 6,5 

C) 7 

D) 7,5 

E) 6,7 

 

4. Bir kolonya fabrikasında üretilen kolonyalar 50 cl’lik ĢiĢelere doldurulmuĢtur. O gün 

için ĢiĢeleme yapılırken toplam 560 ĢiĢe kullanıldığına göre kaç litre kolonya 

üretilmiĢtir? 

A) 560 

B) 280 

C) 140 

D) 70 

E) 320 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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5. BoĢ bir su deposuna 3 kl, 5 hl, 8 dal ve 7 dl su konulmaktadır. Depodaki su miktarı 

kaç litredir?  

A) 3580,7 

B) 5387,0 

C) 5835,7 

D) 8537,0 

E) 2234,7 

 

6. 5,3 litreyi sırasıyla dl, cl ve ml cinsinden yazımı aĢağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) 5300 – 530 - 53  

B) 530 – 53 - 5300 

C) 53 – 530 - 5300 

D) 5,3 – 53,0 – 530,0 

E) 530 – 53,0 – 530,0 

 

7. 0,75 dal ispirtoyu 500 ml’lik kaç tane ĢiĢeye aktarabilirsiniz. 

A) 3 

B) 5 

C) 7 

D) 15 

E) 12 

 

8. 8,6 dm
3 
kaç cm

3
 eder? 

A) 8600 

B) 4300 

C) 2400 

D) 1240 

E) 8,66 

 

9. 33 250 000 mm
3
 kaç m

3
 eder? 

A) 33,2500 

B) 3,32500 

C) 0,33250 

D) 0,03325 

E) 3,34 

 

10. AĢağıdaki iĢlemler hangi sıra ile yapıldığında bir sıvının kütlesi ölçülmüĢ olur? 

 

I-Sıvı madde doldurulduktan sonra kap tartılır. 

II-BoĢ kap sıvı madde ile doldurulur. 

III-BoĢ kap tartılır. 

IV-Dolu kabın tartım sonucundan, boĢ kabın tartım sonucu çıkarılır. 

A) III-I-II-IV  B) I-II-III-IV 

C) III-II-I-IV   D) II-I-III-IV 

E) III-I-IV-II 
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11. Ayrıtlarının uzunlukları 8 cm, 4 cm ve 4 cm olan kare prizma Ģeklindeki deponun 

içine ayrıt uzunluğu 2 cm olan küp biçimindeki kutulardan en fazla kaç tane 

yerleĢtirilir? 

 

A) 7  B) 8  

C) 16  D) 18 

E) 12 

 

12. I-Uzunluk birimi metredir. 

II-Metrenin alt katları desimetre, santimetre ve milimetredir. 

III-Metrenin üst katları dekametre, hektometre ve kilometredir. 

IV-Uzunluk ölçü birimleri onar onar büyür, onar onar küçülür. 

V-Cetvel uzunluk ölçüm aracıdır.  

 

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? 

A) 1   B) 2   

C) 3   D) 4  

E) 5 

 

13. ġekildeki silindirlerin yarıçaplarının oranı 2, yüksekliklerinin oranı 3’tür. 

  

Bu silindirlerin arasında kalan kısmın hacmi 792 cm
3
 olduğuna göre küçük silindirin 

hacmi kaç santimetreküptür? 

A) 60  B) 72 

C) 132  D) 144 

E) 162 

 

 

14. AĢağıda verilen koni Ģeklindeki bir kaba 4l su konuluyor. 

  

Suyun yüksekliği kabın yüksekliğinin 1/3'ü olduğuna göre bu kap kaç litre su 

almaktadır? 

A) 36   B) 54  C) 72 

D) 108  E) 120 
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15. Bir otomatik bürete sıvı doldurulup sıfır ayarı 

yapıldıktan sonra titrasyon iĢlemi yapılmıĢ ve 

büretten akıtılan sıvı miktarı yandaki resimdeki gibi 

ölçülmüĢtür. Bu titrasyon iĢleminde büretten akıtılan 

sıvı miktarı kaç mililitredir? 

A) 47,5 

B) 48,4 

C) 49,4 

D) 50,6 

E) 42,3 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 

 

Bir ders saati içerisinde pipet, mezür, büret ve balon joje kullanarak hacim ölçüm 

çalıĢmaları yapınız. Hacim ölçüm birimlerini birbirine dönüĢtürünüz. 

 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

KONTROL LĠSTESĠ 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Uluslararası hacim birimlerini tanımladınız mı?   

2 
Hacim birimlerini birbirine dönüĢtürme problemlerini çözebildiniz 

mi?  

  

3 
Hacim ölçüm araçlarını sınıflayarak özelliklerini açıklayabildiniz 

mi? 

  

4 Hacim ölçümünde dikkat edilecek noktaları açıkladınız mı?   

5 
Cam malzemeler ile çalıĢırken kaza hâlinde uygulanacak ilk 

yardım yöntemlerini açıkladınız mı? 

  

6 
Cam malzemelerin temizliğinde kullanılan temizlik çözeltilerini 

hazırlayabildiniz mi? 

  

7 
Cam malzemeleri kuralına uygun iĢlem sırasına göre 

temizleyebildiniz mi?  

  

8 Pipet, büret, balon joje, mezür, puarı kullanabildiniz mi?   

9 Büreti spora sabitleyebildiniz mi?    

10 Pipet ve bürette doğru okuma yapabildiniz mi?   

11 Doğru hacim ölçümü yapabildiniz mi?   

12 Hacim ölçümü ile ilgili hesaplamalar yapabildiniz mi?   

13 Aktarma yapabildiniz mi?   

14 Uluslararası uzunluk birimlerini tanımlayabildiniz mi?   

15 
Uzunluk birimlerini birbirine dönüĢtürme problemlerini 

çözebildiniz mi? 

  

16 Boyutları belli katıların hacim formüllerini ifade edebildiniz mi?   

17 
Uzunluk ölçümünde kullanılan araçları ve kullanım yerlerini 

açıklayabildiniz mi?  

  

18 Hacim problemlerini çözebildiniz mi?   

19 Hacim ölçümünde cetvel, kumpas, mikrometre kullanabildiniz mi?   

20 
Boyutları belli, düzgün Ģekilli katının hacmini formülle 

hesaplayabildiniz mi? 
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21 ArĢimet ilkesini açıklayarak örnekler verebildiniz mi?   

22 
Boyutları belli olmayan bir katının hacim ölçüm basamaklarını 

ifade edebildiniz mi? 

  

23 
Boyutları belli olmayan bir katının hacim ölçümünde mezür (ölçü 

silindiri) kullanarak doğru okuma yapabildiniz mi? 

  

24 

Boyutları belli olmayan bir katının hacim ölçümünde mezürle 

(ölçü silindiri) ölçüm yaptıktan sonra hesaplama yaparak sonucu 

bulabildiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1‟ĠN CEVAP ANAHTARI 

  

1 A  8 D 

2 C  9 A 

3 B  10 A 

4 D  11 C 

5 C  12 D 

6 A  13 D 

7 C  14 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2‟NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D  7 A 

2 C  8 D 

3 A  9 D 

4 B  10 D 

5 C  11 E 

6 C    

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3‟ÜN CEVAP ANAHTARI  

 

1 D  5 B 

2 A  6 D 

3 C  7 E 

4 B  8 C 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C  9 D 

2 D  10 C 

3 C  11 C 

4 B  12 E 

5 A  13 B 

6 C  14 D 

7 D  15 C 

8 A  
 

 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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