
8. SINIF 5. ÜNİTE BASİT MAKİNELER YENİ NESİL SORULAR TESTİ 
1) Kaldıraçlar destek noktası adı verilen sabit bir nokta etrafında dönebilen gündelik hayatta çokça 

kullandığımız makas, maşa, eşit kollu terazi ve açacak gibi araç gereçlere benzer. 

 

Beritan yukarıdaki düzeneği hazırlayıp P sandığını kaldırmak istemiş fakat başarısız olmuştur. Beritan 
sandığı kaldırmak için kurduğu basit makine düzeneği üzerinde çeşitli değişiklikler yapmış daha sonra 
sandığı kaldırabilmiştir. Yaptığı değişikliklerden sonra aşağıdaki grafikleri çizip kuvvet kazancı – kuvvet kolu, 
kuvvet kazancı – yük kolu arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamıştır. 

 

Bu bilgilere göre Beritan kuvvet kazancı sağlamak için aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmış 
olabilir? 

A) Desteği C noktasına taşımıştır. 
B) Kuvveti B noktasından uygulamıştır. 
C) Desteği F noktasına taşımıştır. 
D) Desteği A noktasına kuvveti D noktasına taşımıştır. 
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2) Aşağıda verilen düzenekte F kuvveti P sandığını kaldıramamaktadır. Düzenek üzerinde bir takım 
değişiklikler yapıldığında 1. Durumda P sandığı yukarı kaldırılabilmiş, 2. Durumda ise 
kaldırılamamış ve yoldan kazanç sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

Yukarıda olan olayları X ve Y grafikleri ile anlatan Rabia aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmış 
olabileceğini sınıftaki arkadaşlarına sormuştur.  

Arkadaşlarının cevapları: 

Enes: Y grafiği 1. Durumda yaptığın değişiklikleri anlatıyor. Çünkü kuvvet kazancı arttıkça uygulayacağın 
kuvvet azalır. 

Ahmet Berk: X grafiği 1. Durumu anlatıyor çünkü hem sandığı kaldırmışsın hem de daha fazla kuvvet 
kazancı elde edip daha az kuvvet uygulamışsın. 

Berivan: X grafiği 1. Durumu, Y grafiği 2. Durumu anlatıyor çünkü 1. Durumda sandığı kaldırmış, 2. Durumda 
da kuvvetten kayıp yaşamışsın. 

Hüseyin: Y grafiği 2. Durumu anlatıyor çünkü kuvvet kolu arttıkça yük kolu azalacaktır bu yüzden yoldan 
kazanç sağlamışsın. 

Yukarıdaki öğrencilerin yaptığı yorumlara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Hüseyin doğru söylemiştir. Çünkü yoldan kazanç sağlamak için yük kolunun daha az uzunluğa sahip 
olması gerekir. 

B) Enes doğru söylemiştir. Çünkü kuvvet kazancı büyükse yük kolu en küçük değerdedir. 
C) Berivan doğru söylemiştir. Çünkü kaldıraçlarda kuvvet kolunun yük koluna oranı kuvvet kazancını 

verir. 
D) Enes doğru söylemiştir. Çünkü kuvvet kolunun uzunluğunu arttırırsak kuvvet kazancı azalır. 
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3) Birden fazla basit makine kullanılarak oluşturulan sistemlere bileşik makine denir. Aşağıda verilen 
yükü kaldırmak için çıkrık, sabit makara, eğik düzlem ve kaldıraç kullanılmıştır. 

 

Yukarıda verilen sistem üzerinde F kuvvetinin büyüklüğü ve cismin aldığı yol için aşağıda verilen 
yorumlardan hangisi yanlıştır? 

A) Destek L noktasına taşınırsa kuvvet azalır yoldan kayıp artar. 
B) R kolunun boyu arttırılırsa kuvvet kazancı artar. 
C) Eğik düzlemin eğimi artarsa kuvvet kazancı artar. 
D) Desteği K noktasına yaklaştırdıkça kuvvet kazancı artar. 

 

4) Aşağıda verilen bileşik makine sisteminde F kuvvetiyle yük kaldırılabilmektedir. 

 

 Kurulan bu düzenekte F kuvvetinin değeri ve kuvvet kazancı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Sistemde F kuvveti S noktasından uygulansaydı kuvvetten kazanç sağlanmazdı. 
B) Sistemde F kuvveti K noktasından yukarı doğru uygulansaydı kuvvet artardı. 
C) Sistemde eğik düzlemin boyu ve yüksekliği aynı oranda arttırılırsa F kuvveti değişmezdi. 
D) R kolu uzatılıp destek L noktasına çekilirse kuvvet kazancı artar. 
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5) Rozerin kaldıraç tipleri ile ilgili örnekler yapmak istiyor. Her kaldıraç tipine bir örnek yapmak isteyen 
Rozerin yük kolu ve kuvvet kolunun uzunluğunu gösteren aşağıdaki grafiği çiziyor ve arkadaşlarına 
A, B ve C kaldıraçlarının hangi tip kaldıraç olduğunu soruyor. 

 

Arkadaşlarının kaldıraç ile ilgili yorumları: 

Esra Nur: A, B ve C kaldıracı desteğin ortada olduğu kaldıraç tipine örnek olabilir. 

Beritan: B kaldıracı kuvvetin ortada olduğu kaldıraca örnek olabilir. 

Arzu: A kaldıracı kesinlikle desteğin ortada olduğu kaldıraca örnektir. 

İrem: A kaldıracına el arabası, B kaldıracına kürek, C kaldıracına açacak örnek olarak verilebilir. 

Arkadaşlarının yorumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Esra Nur’un yorumu yanlıştır. A kaldıracına Yükün Ortada olduğu, B kaldıracına Kuvvetin ortada 
olduğu, C kaldıracına ise desteğin ortada olduğu kaldıraç demeliydi. 

B) Beritan B kaldıracı için yükün ortada olduğu kaldıraç demeliydi. 
C) Arzu cümlesinden kesinlikle kelimesini çıkartırsa ifadesi doğru olur. 
D) İrem B kaldıracına kürek yerine delgeç ve el arabasını örnek verseydi ifadesi doğru olurdu.  
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6) Deniz hoca Fen Bilimleri dersinde Kaldıraçlar konusunu işledikten sonra yük kolu ve kuvvet kolu 

uzunluğu ile ilgili grafikleri tahtaya çizerek öğrencilerinden hangi tip kaldıraç tipine örnek olduğu ile 
ilgili tahminler yapmalarını istemektedir. 

 

Grafiğe bakan öğrencilerin yorumları: 

Ferhat: En büyük kuvvet kazancı Y kaldıracındadır. Çünkü kuvvet kolu yük kolundan büyüktür. Örnek olarak 
keser verilebilir. 

Devrim: X, Y ve Z kaldıraçlarının hepsi desteğin ortada olduğu kaldıraca örnek olabilir. X, Y ve Z kaldıracı için 
örneğim destek noktası hareket edebilen terazidir. 

Büşra: Z kaldıracında ne kuvvetten ne de yoldan kazanç vardır. 

Hira Nur: X kaldıracında yük kolu büyüklüğü Y ve Z kaldıraçlarındaki yük kolundan küçük olduğu için kuvvet 
kazancı en azdır. 

Öğrenci yorumlarına bakarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Hira Nur’un ifadesi yanlıştır. Çünkü X kaldıracının kuvvet kazancını bulmak için kuvvet kolunu yük 
koluna bölmesi gerekir. 

B) Devrim Z kaldıracı için doğru söylemektedir. Fakat X ve Y kaldıraçları desteğin ortada olduğu 
kaldıraçlara örnek olamaz. 

C) Büşra’nın ifadesini destekleyen örnek eşit kollu terazi olabilir. 
D) Ferhat’ın ifadesi doğrudur.  
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7) Fen Bilimleri öğretmeni sınıfa getirdiği 1 metrelik metal çubuk ile Basit Makineler - Kaldıraçlar 

konusu ile ilgili çeşitli uygulamalar yapmıştır. Bu uygulamalar aşağıdaki gibidir: 

 

Yukarıda verilen metal çubuğun uygulamaları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? 

A) Desteğin ortada, Yükün ortada ve kuvvetin ortada olduğu kaldıraç tipine uygun örnekler vardır. 
B) 1. Durumdaki kaldıraç tipi ile 2. Durumdaki kaldıraç tipi aynıdır. 
C) 3. Durumdaki uygulama desteğin ortada olduğu kaldıraca örnektir. 
D) Kuvvet kazancı en fazla 2. Durumda sağlanmıştır. 
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8) Aşağıda bir metal çubuğun iki şekilde kullanımı verilmiştir. Örnek 1’de bir boya kutusunun kapağı 

açılmıştır. Örnek 2’de ise bir cam şişenin kapağı açılmıştır. 

 

Şekle göre aşağıda verilenlerden: 

I) Örnek 2’de kuvvet kazancı daha fazladır. 
II) F1 kuvveti F2 kuvvetine eşittir. 
III) Örnek1 ve Örnek 2’de kuvvetin yönü değişmiştir. 
IV) Örnek 1 desteğin ortada olduğu, Örnek 2 yükün ortada olduğu kaldıraca örnektir. 

hangisi veya hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I   B) I ve IV  C) I, III ve IV  D) I, II ve IV 
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9) Ferhat ver İbrahim serinlemek için şişe kola içmek istemiştir. Ferhat dolaptan aldığı 2 aynı kola 

şişesinin birisini İbrahim’e vermiştir. İbrahim şişeyi F2 kuvveti ile Ferhat ise F1 kuvveti ile şekildeki 
gibi açmıştır. 

 
Ferhat ve İbrahim’in aynı kola şişesini farklı şekillerde açması ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Ferhat açacağı yükün ortada olduğu kaldıraç gibi kullanmıştır. 
B) İki durum da desteğin ortada olduğu kaldıraca örnektir. 
C) Ferhat ve İbrahim kuvvetten kazanç sağlamıştır. 
D) İbrahim kuvvetten daha az kazanç sağlamıştır. 

 
10) Şaban manavında aşağıdaki eşit kollu teraziyi kullanmaktadır. A veya B kefesine elindeki kütleleri 

veya sebzeleri koyup dengelemektedir. Denge sağlandığında istenilen kütledeki sebzeyi 
müşterilerine vermektedir. 

 

Şaban’ın kullandığı bu terazi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan: 
I) A kefesine sebzeleri B kefesine kütleleri koyarsa haksız kazanç sağlar. 
II) B kefesine sebzeleri A kefesine kütleleri koyarsa 2 kg sebzeyi daha az kütle ile dengeler. 
III) Şaban doğru ölçüm yapmak istiyorsa desteği A kefesine kaydırmalı. 
IV) A kefesine 1 kg sebze koyarsa B kefesine 4 kg kütle koymalıdır. 

Hangisi veya hangileri doğrudur? 

A) I ve II  B) II ve IV  C) I, II, ve III  D) I, II, III ve IV 


