
1. Bir inşaatta malzemelerin taşınabilmesi için şekildeki gibi ağırlık asılı kuleli vinç kullanılmaktadır. Bu vinçte K ve L kol-
larındaki bölmeler gerektiğinde iç içe geçebilmektedir.

Kule

K kolu

Bölmeler iç içe 
geçebilmektedir.

Malzeme

Yer (yatay)

Ağırlık

L kolu

Malzeme taşınırken K kolundaki ağırlık yukarı doğru kalktığında kulenin dengesi bozulur.

Bu vinç şekildeki gibi dengesi bozulmadan taşıdığı malzemeyi bıraktıktan sonra kütlesi daha fazla olan başka bir 
malzeme taşıyacaktır.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi vincin dengesi bozulmadan kütlesi daha fazla olan malzemenin yukarı taşın-
masını sağlar? (Kollardaki bölmeler eşit olup kolların ağırlığı ve sürtünmeler önemsizdir.)

A) K kolunun kısaltılması
B) L kolunun kısaltılması
C) Kule yüksekliğinin artırılması
D) K kolundaki ağırlığın azaltılması

2. Günlük yaşamda kullanılan bazı basit makineler aşağıda gösterilmiştir.

Kerpeten Delgeç Maşa

Buna göre kerpeten, delgeç ve maşa,

I. iş kolaylığı,

II. kuvvetten kazanç,

III. yoldan kazanç

avantajlarından hangilerini ortak olarak sağlayan basit makinelerdir?

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

MEB  2021 - 2022 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

8. Sınıf 
Fen Bilimleri

5. Ünite: Basit Makineler



MEB  2021 - 2022 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

5. Ünite: Basit Makineler

3. 

Yük

Kuvvet

SABİT MAKARA
• Uygulanan kuvvet 

cismin ağırlığı kadardır.

• İp ne kadar çekilirse 
cisim de aynı miktarda 
yer değiştirir.

• Kuvvetten ya da yoldan 
kazanç sağlanmaz.

HAREKETLİ MAKARA
(Makara ağırlığı ihmal 

edildiğinde)

• Uygulanan kuvvet cismin 
ağırlığının yarısı kadardır.

• İp ne kadar çekilirse cisim, 
yarısı kadar yer değiştirir.

• Kuvvetten iki kat kazanç 
sağlanırken yoldan aynı 
oranda kaybedilir.

1 m
1 m

1 m





















Kuvvet

2 m











Yük

Aşağıdaki şekilde bir inşaatta çalışan işçiler gösterilmektedir.

I. işçi II. işçi

İnşaatın aynı katında bulunan I. ve II. işçi, içlerinde eşit miktarda tuğla bulunan özdeş paletleri farklı düzenekler kulla-
narak bulundukları yere çıkarıyor.

Buna göre işçilerin, yaptıkları işlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 

(Makara ve ip ağırlıkları ile sürtünmeler önemsizdir.)

A) I. işçi daha fazla kuvvet uyguladığından daha fazla iş yapmıştır.

B) II. işçi kuvvetten kazanç sağladığından daha fazla iş yapmıştır.

C) II. işçi ipi daha çok çektiğinden daha fazla iş yapmıştır.

D) Her iki işçi de tuğlaları aynı yüksekliğe çıkardığından eşit iş yapmıştır.
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4. Kaldıraçlar, destek noktası adı verilen sabit bir nokta etrafında dönebilen, düz bir çubuktan oluşan basit makinelerdir.

Kuvvet 
kolu

Destek 
noktası

Yük kolu

Kaya

Bir öğrenci yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi kaldıracın diğer ucuna koyduğu kayayı kaldırmaya çalışmış ancak ba-
şaramamıştır. Ardından kaldıraç üzerinde değişiklikler yapmış ve sonunda kayayı kaldırabilmiştir. Öğrenci, kaldıraç 
üzerinde yaptığı değişikliklerle kayayı kaldırabilmesi için daha az bir kuvvete ihtiyacı olduğunu fark etmiş ve farkına 
vardığı bu durumu bir grafik ile aşağıdaki gibi göstermiştir.

Kuvvet kolu

Kuvvet

Buna göre öğrenci kaldıraç üzerinde aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmış olabilir?

A) Destek noktasını kayaya yaklaştırmıştır.

B) Kayayı destek noktasına yaklaştırmıştır.

C) Kayayı destek noktasından uzaklaştırmıştır.

D) Destek noktasına daha yakın bir noktadan kuvvet uygulamıştır.
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5. Basit makineler, kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlayarak günlük hayatı kolaylaştıran pratik araçlardır.
Aşağıdaki numaralı kutucuklarda bir yükü hareket ettirmek, kaldırmak, döndürmek vb. amaçlar için kullanılan basit 
makineler verilmiştir. 

1 2 3

4 5 6

Buna göre görsellerdeki basit makinelerle ilgili yapılan çıkarımlardan hangisi doğrudur?

A) 2 ve 3, yoldan kazandırır. 

B) 4, daima kuvvet kazancı sağlar.

C) 1 ve 5, kuvvetin büyüklüğünün değişmesini sağlar.

D) 6, hareketin hızını değiştirerek aktarılmasını sağlar.

6. Çeşitli basit makineler kullanılarak hazırlanan bileşik makine düzeneğinde, eğik düzlem üzerinde bulunan yükü yukarı 
taşımak için F kuvveti, şekildeki gibi uygulanıyor.

YÜK

Destek

K L M N P S





R F

Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

(Sürtünmeler ve kaldıraç çubuğunun ağırlığı ihmal edilecektir.)

A) R kolunun boyu uzatılırsa artar.

B) Destek M noktasına kaydırılırsa azalır.

C) Eğik düzlemin eğimi küçültülürse artar.

D) Çıkrıktaki ipin sarım sayısı artırılırsa azalır.
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7. Eğik düzlemde bir cismi dengelemek için uygulanması gereken kuvvetlerle ilgili aşamaları belirtilen deney yapılıyor.
• Bir cismin ağırlığı dinamometre ile ölçülüyor. (Şekil I)

• Yüksekliği değiştirilebilir ve sürtünmesi önemsenmeyen eğik düzlem sisteminde cisim, dinamometre ile denge-
leniyor. (Şekil II)

50N

Şekil I Şekil II

Cisim

30N

• Ardından eğik düzlemin yüksekliği artırılıyor ve cisim, dinamometre ile tekrar dengeleniyor. (Şekil III)

Şekil III

Buna göre Şekil III’te uygulanan kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Eğik düzlemin yüksekliği arttığından uygulanan kuvvet azalır.
B) Eğik düzlemin boyu kısaldığından uygulanan kuvvet artar.
C) Eğik düzlemin eğimi arttığından uygulanan kuvvet artar.
D) Eğik düzlemlerde işten kazanç olmadığından uygulanan kuvvet azalır.
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8. Bir öğretmen sınıfta şekildeki düzeneği kuruyor ve öğrencilerine “Dinamometredeki değeri azaltmak için neler yapabi-
liriz?” sorusunu yöneltiyor.

Tahta

Yük

50N

Buna göre öğrencilerden gelen, 

I.  Eğimi azaltacak şekilde tahtanın boyunu uzatabiliriz.

II. Daha fazla kuvvet uygularız.

III. Kitap sayısını azaltabiliriz.

cevaplarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III  D) I, II ve III
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9. Aşağıda bir tornavidanın farklı kullanım şekilleri verilmiştir.

Tahta blok

Tornav�da

V�da

Boya kutusu

Tornavida

Şekil 1: Vida, tornavida ile döndürülerek 
 tahta blokta ilerliyor.

Şekil 2: Boya kutusunun kapağı 
 tornavida ile açılıyor.

Tornavidanın verilen kullanım şekillerine göre,

I. Şekil 1’de kuvvetten kazanç sağlanmıştır.

II. Maşa ve cımbız üretim amacına uygun kullanıldığında Şekil 2’deki kaldıraç çeşidi ile benzerlik gösterir.

III. Tornavida, Şekil 1 ve Şekil 2’de farklı basit makine olarak kullanılmıştır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

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

10. Özdeş yükler kullanılarak oluşturulmuş farklı düzenekler aşağıdaki gibi hareketsiz durmaktadır.

I II III
Yer
(Yatay)

Buna göre I, II ve III ile numaralı yüklerin yere uyguladığı basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi-
dir? (Eşit bölmelendirilmiş homojen kaldıraç çubuklarının ağırlıkları önemsenmeyecektir.)

A) I > II > III B) II > I > III C) III > I > II D) III > II > I



MEB  2021 - 2022 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

5. Ünite: Basit Makineler

11. Bir öğrenci özdeş iki kitabı 123.sayfalarından şekillerde gösterildiği gibi açmaya çalıştığında 1. durumda kolay açtığını 
2. durumda ise zorlandığını fark ediyor.

1. durum 2. durum

K noktası 20 N
L noktası 16 N
M noktası 10 N

K

I II

P

L M

D�namometrede 
okunan değer

P noktası 10 N
R noktası 16 N

D�namometrede 
okunan değerR

Öğrenci 1. ve 2. durumlar arasındaki farkın sebebini araştırmak için aşağıdaki deneyleri tasarlıyor.

1. Deney: 
Dinamometre masanın K, L ve M noktalarına ayrı ayrı sabitlenerek yukarı doğru çekilip masanın II numaralı ayağının 
yerden kaldırılması sağlanmış ve dinamometrede okunan değerler çizelgeye kaydedilmiştir.

1. durum 2. durum

K noktası 20 N
L noktası 16 N
M noktası 10 N

K

I II

P

L M

D�namometrede 
okunan değer

P noktası 10 N
R noktası 16 N

D�namometrede 
okunan değerR

2. Deney:
Dinamometre sırasıyla pencere kolunun P ve R noktalarına sabitlenerek pencere kolunu harekete geçiren kuvvetler 
ölçülüp çizelgeye kaydedilmiştir.

1. durum 2. durum

K noktası 20 N
L noktası 16 N
M noktası 10 N

K

I II

P

L M

D�namometrede 
okunan değer

P noktası 10 N
R noktası 16 N

D�namometrede 
okunan değerR

Öğrenci yaptığı bu deneylerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?

A) Masa ve pencerenin ağırlıkları eşittir.

B) Kuvvet kolu arttıkça uygulanan kuvvet azalır. 

C) 1. durum P noktasına, 2. durum R noktasına karşılık gelir.

D) Dinamometre L-M arasına yerleştirilirse 13 N'ı gösterebilir.



MEB  2021 - 2022 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

5. Ünite: Basit Makineler

12. Bir araştırmacı “Kendi uyguladığın kuvvetle kendini kaldır.” etkinliği için aşağıda verilen iki farklı sistemi ayrı ayrı test edi-
yor.

1. sistem 2. sistem

Buna göre,

I. Kullanılan makara sistemleri araştırmacının hafiflemesini sağlamıştır.

II. İpler eşit miktarda çekildiğinde 1. sistemde daha yükseğe çıkılabilir.

III. Eşit miktarda iş yapılabilmesi için 2. sistemdeki ip daha fazla çekilmelidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

13. Bir öğrenci ceviz kıracağı ile aşağıdaki deneyi yapıyor.

Araştırma sorusu: Kuvvet kolunun kuvvet kazancına etk�s� var mıdır?
H�potez: Kuvvet kolunun kuvvet kazancına etk�s� yoktur.
1. uygulama: I noktasından F büyüklüğünde kuvvet uygulanıyor.
2. uygulama: II noktasından F büyüklüğünde kuvvet uygulanıyor.

I II

Bu öğrencinin hipotezin yanlış olduğunu anlaması için aşağıdaki gözlemlerden hangisi yeterlidir?

A) 1. uygulamada cevizin kırılması

B) 2. uygulamada cevizin kırılmaması

C) 1 ve 2. uygulamalarda cevizin kırılması

D) 1. uygulamada kırılmaması, 2. uygulamada kırılması
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14. Basit makineler iş yapma kolaylığı sağlayan araçlardır.

Su borusunun üzerinde bulunan kör tıpayı (vida şeklinde tıpa) çıkarmak için bir basit makine türü olan İngiliz anahtarı 
Şekil I’deki gibi kullanılmış ama açılamamıştır.

I. II. III.

Kör tıpa

Su borusu İng�l�z anahtarı Şek�l I

F kuvvet�n�n 
uygulandığı yerKapalı uç

Açık uç

F kuvvet�n�n 
uygulandığı yer

İng�l�z anahtarının kapalı 
ucuyla �şlem yapılmıştır.

Kuvvet, göster�len 
noktadan uygulanmıştır.

Kapalı uç tarafına şek�ldek� 
g�b� b�r dem�r geç�r�lerek 
kuvvet uygulanmıştır.

F kuvvet�n�n 
uygulandığı 

yer

F kuvvet�n�n 
uygulandığı yer

Kör tıpayı açabilmek için,

I. II. III.

Kör tıpa

Su borusu İng�l�z anahtarı Şek�l I

F kuvvet�n�n 
uygulandığı yerKapalı uç

Açık uç

F kuvvet�n�n 
uygulandığı yer

İng�l�z anahtarının kapalı 
ucuyla �şlem yapılmıştır.

Kuvvet, göster�len 
noktadan uygulanmıştır.

Kapalı uç tarafına şek�ldek� 
g�b� b�r dem�r geç�r�lerek 
kuvvet uygulanmıştır.

F kuvvet�n�n 
uygulandığı 

yer

F kuvvet�n�n 
uygulandığı yer

uygulamalarından hangileri yapılmalıdır?

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



MEB  2021 - 2022 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

5. Ünite: Basit Makineler

15. Bir öğrencinin ödevi için basit makine ile oluşturduğu iki farklı düzenekteki giriş (uygulanan) ve çıkış kuvvetlerinin bü-
yüklükleri grafikte verilmiştir. 

A)

I. düzenek

B)

C)

D)

II. düzenek

Düzenekler

Giriş kuvveti

Çıkış kuvveti

I. II.

Kuvvet

20

10

0

Buna göre öğrencinin kurduğu düzenekler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)

I. düzenek

B)

C)

D)

II. düzenek

Düzenekler

Giriş kuvveti

Çıkış kuvveti

I. II.

Kuvvet

20

10

0
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16. Bir öğrencinin su dolu kovayı kuyudan yukarı çıkarabilmek için tasarladığı düzeneğin maketi şekilde verilmiştir. 

Taş

DestekKova

Bu düzenekte boş kova ipinden çekilerek kuyuya daldırılıyor. Kova suyla dolunca ip serbest bırakılıyor ve su dolu kova 
yukarı çıkıyor.

Buna göre tasarlanan düzenekle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?

A) Taşın ağırlığı su dolu kovanın ağırlığından küçüktür.

B) Kova ile taşın ağırlığı eşitlendiğinde düzenek dengede kalır.

C) Boş kovayı suya daldıran kuvvet taşın ağırlığından daha azdır.

D) İçi dolu kovayı kuyudan çıkartan kuvvet taşın ağırlığına eşittir.

17. Aşağıdaki görselde ev taşımada kullanılan, uzayabilen ve açılı durabilen bir merdiven ve merdivene bağlı bir makara 
sisteminden oluşan bir araç verilmiştir. Bu araçla eşyalar 4.kata taşınacaktır.

Halat

Yük

Arka
tekerlek

Ön tekerlekI II III IV

4. kat

Aracın tekerlekleri yer seviyesindeki I, II, III ve IV noktalarının hangisinin üzerinde durursa eşyalar en az kuvvet 
uygulanarak taşınır?

A) Ön tekerlek I noktasında

B) Arka tekerlek II noktasında

C) Ön tekerlek III noktasında

D) Arka tekerlek IV noktasında
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18. Eskiden yoğurtçular, iki ucuna iple yoğurt kaplarını bağladıkları tahtayı omuzlarına alarak dolaşırlardı. Bu durumu gös-
teren aşağıdaki görselde yoğurtçu, sağ elini tahtanın ön kısmına bastırarak düzeneği dengelemiştir.

K
L

2 1

Yoğurtçu, eli ile müdahale etmeden tahtayı dengelemek için,

I. K kabından satış yapıp tahtayı 2 yönünde hareket ettirmeli
II. L kabından satış yaparak tahtayı ortalamalı
III. L kabına yoğurt ekleyerek tahtayı 1 yönünde hareket ettirmeli

uygulamalarından hangilerini yapabilir?

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

19. Ayakkabıların üst bölümünde bulunan iki yakayı birbirine yaklaştırmaya yarayan delikler ve bağcıktan oluşan düzenek 
bir basit makine örneğidir.  

A) B) C) D)

Aşağıda verilen basit makinelerden hangisi bu düzenekle aynı avantajı sağlamaktadır?

A) B) C) D)
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20. İki farklı musluğun açık ve kapalı konumları şekilde gösterilmiştir.

Kol
Disk

Kapalı

Baş

Disk

Açık Kapalı Açık
I. Musluk II. Musluk

Verilen musluk türlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

       I. Musluk       II. Musluk   
A)    Hareketli makara   Kaldıraç
B)    Çıkrık   Kaldıraç
C)    Eğik düzlem   Çıkrık
D)    Vida   Eğik düzlem

21. Bir öğrenci ‘‘Basit makineler bir araya gelirse ne olur?’’ problem cümlesine cevap bulmak için;
I. Aşama: 100 N’luk yükü farklı basit makineler kullanarak ayrı ayrı yukarı kaldırmış ve elde ettiği sonuçları aşağıdaki 
tabloya kaydetmiştir.

Basit Makine Sabit Makara (R) Hareketli Makara (S) Çıkrık (P)

Uygulanan Kuvvet (N) 100 50 50

Çıkarılan Yükseklik (cm) 30 30 30

Çekilen İp Uzunluğu (cm) 30 60 60

Çevirme kolu

S

R P II. Aşama: Bu basit makineleri birleştirerek kurduğu 
yandaki düzenekte aynı yük ile ölçümleri yapmış ve 
aşağıdaki sonuçları elde etmiştir.

*Uygulanan Kuvvet: 25 N

*Çıkarılan Yükseklik: 30 cm

*Çekilen İp Uzunluğu: 120 cm

Yapılan deneyin sonucu aşağıdaki iddialardan hangisini destekler niteliktedir?

A) R kuvvet kazancı sağlamasa da iş kolaylığı sağlar.

B) P’nin çembersel hareketi sayesinde yük yukarı çıkmıştır.

C) Sistemin kuvvet kazancı, P’nin tek başına sağladığı kuvvet kazancından fazladır.

D) Sistemi oluşturan bütün basit makinelerin doğrudan kuvvet kazancına etkisi vardır.
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5. Ünite: Basit Makineler

22. Görselde Karadeniz Bölgesi’nde ulaşımı sağlamak için yapılan teleferik sistemi verilmiştir.

Bu teleferik tasarlanırken aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A) Yoldan kazanç sağlamak

B) Kuvvetin yönünü değiştirmek

C) Kuvvetten kazanç sağlamak

D) Enerjinin büyüklüğünü değiştirmek



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

5. Ünite: Basit Makineler

23. K, L ve M basit makinelerinin ayrı ayrı P cismini kaldırabilmek için uyguladıkları kuvvetler Grafik I’de gösterilmiştir. Bu 
basit makineler ile P cismini kaldırabilmek için Şekil I’deki düzenek oluşturulmuştur.

K
Basit makineler

Uygulanan kuvvet

L M

Destek

Çevirme kolu

P

Grafik I Şekil I

Verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) K’nin kuvvet kazancına etkisi vardır.

B) L yoldan kazanç sağlayan bir kaldıraç çeşididir.

C) M basit makinesi sistemde iki tane kullanılmıştır. 

D) Düzeneğin P cismine uyguladığı kuvvet cismin ağırlığından küçüktür.


