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Bu üniteyi  kavrayabilmek için;
• Ünite içerisindeki tan›m ve kavramlar› iyi öğreniniz.
• Değerlendirme sorular›n› dikkatlice çözdükten sonra kitab›n›z›n sonundaki cevap 

anahtar› ile karfl›laflt›r›n›z. Yanl›fl cevaplar›n›z›n nedenini bulup konudaki eksiğinizi
mutlaka tamamlay›n›z.

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?- -

FEN VE TEKNOLOJ‹ 6
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Bu üniteyi baflar›yla tamamlad›¤›n›zda;
- Bazı cisimlere ait süratleri hesaplayabilecek,
- Kuvvetin nasıl hesaplandığını öğrenecek,
- Bir cismin ağırlığını tanımlayabilecek,
- Cisimler üzerine etki eden kuvvetleri belirterek, bir cismin dengelenmiş veya 

dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olup olmadığına karar verebileceksiniz.

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI+ +
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ÜNİTE II
2.1 HAREKET  VE SÜRAT

Bir kuflun, bir otomobilin, bir a¤ac›n hareketli ya da hareketsiz olufluna, bu
varl›klar›n sabit oldu¤unu kabul etti¤imiz bir noktaya olan uzakl›klar›n›n zaman içinde
de¤iflip de¤iflmedi¤ine bakarak karar veririz. Seçilen bu sabit noktaya göre hareketi
tan›mlar ve zamanla bu noktaya olan uzakl›klar› de¤iflen varl›klar› hareketli olarak
de¤erlendiririz. 

Hareket hâlindeki bir otomobilin bir dire¤e göre konumunu zamanla de¤ifltirdi¤ini
düflünelim.  Otomobilin dire¤e olan uzakl›¤› artmakta ise direkten uzaklaflt›¤›n›, dire¤e
olan uzakl›¤› azalmakta ise dire¤e yaklaflmakta oldu¤unu ifade ederiz. Bir baflka deyiflle
otomobilin hareketini bu sabit noktaya göre tan›mlar ve otomobilin hareketini konum
de¤iflim yönünü belirterek anlatmaya çal›fl›r›z. Günlük hayatta herhangi bir hareketlinin
bulundu¤u sabit noktaya göre yerini tan›mlamak için kulland›¤›m›z  kuzey, güney,
do¤u, bat›, afla¤›, yukar›, sol ya da sa¤  ifadeleri varl›klar›n hareket yönlerini bildirmek
amac›yla da  kulland›¤›m›z sözcüklerdir.

Hangisi Daha Süratli?

Araç ve Gereçler

- Dosya kâ¤›d›
- Seloteyp
- Kronometre ya da saat
- Kar›nca
- U¤ur böce¤i
- Cetvel
- Renkli boya kalemleri
- Karton
- Makas

* Bir kuflun hareket edip etmediğini nas›l anlars›n›z? Sizce bitkiler hareketli midir
yoksa hareketsiz mi?  Bir cismin hareketli ya da hareketsiz olduğuna nas›l karar
verirsiniz? Bu bölümde bu sorulara cevap arayacağ›z.

* Peki bir hareketi bildirmek için sadece yönü bilmemiz yeterli midir? Hareketli
cisimler için yapt›ğ›m›z süratli ya da yavaş s›n›fland›rmas›n› neye göre ve nas›l yapmaktay›z?
fiimdi bunu bir deney yaparak görmeye çal›flal›m.



Yap›l›fl›
1. Dosya kâ¤›d›n› masan›n üzerine seloteyp yard›m›yla sabitleyiniz. Makas yard›m› 

ile kartondan eflit ölçülerde keserek haz›rlam›fl oldu¤unuz iki adet fleridi aralar›nda 
1 cm boflluk kalacak flekilde birbirine paralel ve dosya kâ¤›d›na dik olacak biçimde 
yine seloteyp yard›m› ile yerlefltirerek bir yol oluflturunuz. Oluflturdu¤unuz yol için 
altta kalan dosya kâ¤›d›nda bir bafllang›ç noktas› belirleyiniz. 

2. Kar›ncay› belirledi¤iniz bu bafllang›ç noktas›na b›rakarak  kronometre ya da saat 
yard›m›yla 10 s’de bir bulundu¤u konumu ka¤›t üzerinde renkli kalemle iflaretleyiniz.

3. U¤ur böce¤i için de ayn› ifllemleri tekrarlayarak bulundu¤u konumu bu kez farkl› 
renkte bir boya kalemi kullanarak iflaretleyiniz.

4. Bu çal›flma s›ras›nda kulland›¤›n›z canl›lar› ilgili ifllem basama¤› bitiminde zarar 
vermemeye özen göstererek yoldan al›n›z.

5. Masaya sabitlemifl oldu¤unuz dosya kâ¤›d›n› ç›kararak kar›nca ve u¤ur böce¤inin 
onar saniye aral›klarla  bulunduklar› yeri gösteren iflaretlerden yararlanarak her 
ikisinin de konumlar›ndaki de¤iflim miktarlar›n› cetvel yard›m› ile ölçünüz.

6. Ölçüm sonuçlar›n›z› daha önceden haz›rlam›fl oldu¤unuz çizelgenize kaydediniz.
7. Kar›nca ve u¤ur böce¤inin konumlar›ndaki de¤iflimlere ait ölçüm de¤erlerini, bu 

konum de¤ifliminin olmas› için geçen zamana oranlayarak bu oran sonucu bulunan 
de¤erleri de yine çizelgeye yaz›n›z. (NOT: Ayn› deneyi farkl› canl›lar kullanarak 
da yapabilirsiniz.)

Tart›flal›m, Bulal›m
1. Elde edilen ölçüm de¤erlerindeki olas› deneysel hatalar göz önünde bulunduruldu¤unda

her canl›n›n eflit zaman aral›klar›nda ald›¤› yol birbirine eflit midir? Bu sonucu 
yorumlay›n›z.

2. Al›nan yolun, bu yolun al›nmas› için geçen süreye oran›ndan bulunan de¤erler her 
iki canl› için de ayn› m›d›r? Nedenini  arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z.

3. Bu deneydeki canl›lardan hangisi daha h›zl›d›r? Bu sonuca nas›l ulaflt›n›z? 
Aç›klay›n›z.

4. Deneyi farkl› canl›larla yapm›fl olsayd›n›z sizce sonuçlarda bir de¤ifliklik olur 
muydu? Neden?

5. Yukar›da elde etti¤iniz verileri kullanarak zaman› yatay, al›nan yolu düfley eksende
gösterdi¤iniz bir grafik çiziniz. Çizdi¤iniz bu grafikten yararlanarak zaman ile
al›nan yol aras›nda nas›l bir iliflki oldu¤unu söyleyiniz.

Yukar›da yapt›¤›m›z bu deneyde kar›nca ve u¤ur böce¤inin ayn› süre içinde konum
de¤iflimlerindeki farkl›l›¤› gözlemledik. E¤er bu verileri bir grafik ile gösterecek olursak
55. sayfadakine benzer bir flekil elde ederiz. Buradaki e¤rilerin düfleye yak›nl›¤›
oran›nda konum de¤iflim miktar› artarken bu de¤iflimin olmas› için geçen süre k›sal›r.
Bir di¤er ifade ile daha k›sa sürede daha fazla yol al›nmaktad›r. Bu nedenle II. canl›n›n
sürati I. canl›n›n süratine göre daha fazlad›r.

* Deneyde kullanacağ›n›z canl›lar› deney sonunda doğal ortamlar›na tekrar b›rak›n›z.
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Elde etti¤imiz grafikteki do¤rulardan hareketle düfley do¤rultuya daha yak›n olan
do¤runun ait oldu¤u verilerin al›nd›¤› canl› di¤erine göre daha h›zl›d›r.

“Hangisi Daha Süratli?” adl› deneyde canl›lar›n ya da cisimlerin birim zamanda
ald›klar› yollar›n birbirinden farkl› olabilece¤ini görerek ayn› sürede daha çok yol alan
canl›lar› daha süratli olarak nitelendirdik. Bir hareketlinin birim zamanda ald›¤› yol 
miktar› olarak tan›mlayabilece¤imiz sürat, 

Bir di¤er ifadeyle sürat;  bir cismin hareketi boyunca ald›¤› yol de¤erinin bu yolun
al›nmas› için geçen süreye oran› olup ayn› sürede en fazla yol alan hareketlinin sürati
de ayn› oranda büyüktür.

Herhangi bir cismin hareketi s›ras›nda ald›¤› yolu metre(m), bu yolu almas› için
gereken süre ise saniye(s) cinsinden ifade edildi¤inde hareketlinin süratinin birimi 
m/s olacakt›r.Uluslararas› Ölçüler ve Ayarlar Bürosu’nca sürat birimi olarak tan›mlanan
bu birim d›fl›nda; büyük uzunluklarda zaman saat(h), uzunluk kilometre(km) cinsinden
verildi¤inde sürat birimi km/h olarak ifade edilir.

* Trafik polislerinin araçların süratlerini nas›l tespit ettiğini araflt›r›n›z. Elde ettiniz 
bilgiler doğrultusunda siz de çevrenizde bulunan herhangi bir hareketlinin süratini
belirlemeye çal›fl›n›z.
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Hareket Enerjisi

Bu deney için eflit büyüklükte 10 adet bilye kullanaca¤›z. Kullanaca¤›m›z bu
bilyelerden 9 tanesini düz bir zemin üzerine toplu hâlde yerlefltirelim. Geride kalan
bilyeyi belirledi¤imiz bir uzakl›ktan yuvarlayarak toplu hâlde duran bilyelere 
çarpmas›n› sa¤layal›m. Çarp›flma öncesi ve sonras› çarpan ve  bir arada duran bilyelerin
hareketlerini gözlemleyelim. 

Daha sonra bilyeleri tekrar eski konumuna gelecek flekilde yeniden düzenleyelim.
Duran bilyelere çarpan bilyenin h›z›n› ilk denememizdeki h›za göre önce art›rarak  daha
sonra  da azaltarak yap›lan ifllemleri tekrarlayal›m.

* Canl›lar›n hareketi için gerekli olan enerji cans›z cisimlerin hareketi için de gerekli
midir? Bir etkinlikle bu sorulara cevap bulmaya çal›flal›m.

Çevremizde hareket eden varl›klar› gözlemledi¤imizde hepsinin yapm›fl oldu¤u
yer de¤ifltirme hareketi öncesinde mutlaka bir etkinin oldu¤unu fark ederiz. Bir at
arabas›n› çeken at, ba¤land›¤› arabay› çekerken sürekli olarak bir enerji harcay›p
arabay› hareket ettirir. Futbol topuna vuran bir çocuk, bir enerji harcayarak topa uygulad›¤›
etki sayesinde topun hareket etmesini sa¤lar. Verilen örneklerden de anlafl›laca¤› gibi
cisim, üzerine uygulanan etki ile hareketi için gerekli olan enerjiyi kazanarak harekete
geçer. Bu enerji ile hareket eden cisimlerin hareket ettikleri süre içinde sahip olduklar›
hareket enerjisi ›s›, ›fl›k, elektrik gibi di¤er enerji türlerine dönüflerek azal›r. Buna
ra¤men cisim, sahip oldu¤u hareket enerjisi oran›nda bir sürat de¤eri ile hareketini
devam ettirir. Hareket enerjisi sıfır olduğunda cisim durur.

Burada göz ard› edilmemesi gereken önemli bir nokta hareket için gerekli olan
hareket enerjisinin  do¤ada bulunan tek enerji biçimi olmad›¤›d›r. Cisimler gerek
durum gerekse yap›sal özelliklerinden kaynakl›  bir enerjiye daima sahiptir. Yani
hareket hâlindeki cisimlerin hareket enerjisine sahip olmas› duran  cisimlerin enerjisiz
oldu¤u anlam›na gelmez.

* Hareketli bilyenin, toplu hâlde duran diğer bilyelere çarpt›ğ›nda ne gözlemlediniz?
Bunun nedeni sizce ne olabilir? Yapm›fl olduğunuz denemeler s›ras›nda gözlemlerinizde
bir farkl›l›k oldu mu? Neden?
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* Yaflam›m›zda s›kça gözlediğimiz bu etkilerin daima ayn› olduğunu söylemek
mümkün müdür? Kuvvet uyguland›ğ›nda cisimlerde oluflan flekil ve durum değifliklikleri
farkl› ise bu farkl›l›ğ›n sebebi sizce ne olabilir?

2.2 KUVVET VE ÖLÇÜLMESİ
Bu aflamada da kuvvetin temel niteliklerini ö¤renerek kuvvet hakk›ndaki bilgilerimiz

biraz daha gelifltirmeye çal›flaca¤›z.

Cama çarpan bir topun, süngeri s›kan bir çocu¤un, arabay› çekmekte olan bir at›n
ya da el arabas› ile kum tafl›yan bir inflaat iflçisinin uygulad›klar› kuvvetlerle cisimler
üzerinde bir etki oluflturduklar›n› gözlemlemiflsinizdir. Cisimler üzerine uygulanan kuvvetin,
cisimlerin flekil ve durumlar›nda birtak›m de¤ifliklikler oluflturan bir etki oldu¤unu
biliyoruz. 

Cisimlerde gözlenen flekil veya durum de¤iflikli¤inin farkl› olmas›n›n en önemli
sebebi uygulanan kuvvetin şiddetindeki farkl›l›kt›r. Herhangi bir cisim üzerinde uygulanan
kuvvetin fliddetindeki farkl›l›k, etkinin de farkl› olmas›na neden olur. Bir futbol topunun
camda oluflturdu¤u etki ile ya¤an ya¤mur damlalar›n›n camda oluflturduklar› etki bu
nedenle farkl› olacakt›r.
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Bir kalem yay› al›n›z. Çal›flman›za bafllamadan önce  yay›n uzunluğunu cetvelle
ölçerek boyunu belirleyiniz. Boyunu ölçtüğünüz bu yay›n bir ucunu yatay olan herhangi
bir düzleme sabitleyerek yay›n serbestçe sal›n›m yapmas›n› sağlay›n›z. Orta büyüklükte
5 adet bilye al›n›z. Bir poflet yard›m› ile bilyeleri birer birer yay›n ucuna asarak her
seferinde yaydaki uzama miktar›n› tespit ediniz. Bulduğunuz bu değerleri bir çizelge
oluflturarak kaydediniz. Sizce yay›n uzama miktar› ile as›lan bilye say›s› aras›nda bir
iliflki var m›d›r? Her  bilyenin  bir ağ›rl›ğ› olduğunu da dikkate alarak yaydaki uzama 
miktar› ile yaya as›lan bilyelerin ağ›rl›klar› aras›nda nas›l bir iliflki olduğunu söyleyebiliriz?

Peki günlük hayat›m›zda bu derece önemli ve etkin olan kuvveti nas›l ölçebiliriz?
Kuvvet bir büyüklükse bunu nas›l ifade edebiliriz? Kuvvetin cisimler üzerinde oluflturduğu
etki, kuvvetin büyüklüğüne göre değiflmekteyse kuvvetin büyüklüğünü cisimler
üzerindeki değifliklik yard›m› ile bulabilir miyiz? fiimdi bunu inceleyelim.

Kuvvetin oluflturdu¤u etkinin büyüklü¤üyle kuvvetin de¤eri aras›nda iliflki oldu¤u
fark edilmiştir. Bu ilişkiyi fark eden insano¤lu, oluflacak etkinin büyüklü¤ünü önceden bil-
menin, daima o cisim üzerine uygulanan kuvvetin değerini bilmekle efl anlaml›
oldu¤unu da anlam›flt›r. Bu konuyla ilgili olarak yaflam›m›zda de¤iflik deney ve gözlemler
yap›lmaktad›r.

Afla¤›daki resimde görüldü¤ü gibi otomobil fabrikalar›nda üretilen otomobillerin 
üzerine de¤iflik de¤erde kuvvetler uygulanmaktad›r. Bu uygulamayla olas› bir kaza
esnas›nda hem can hem de mal kayb›n› en aza indirmek amaçlanmaktad›r.
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Yapt›¤›m›z etkinlikte artan bilye say›s›na ba¤l› olarak yay›n uzama miktar›nda da
bir art›fl›n olmas›, yay›n uzamas› ile uygulanan kuvvetin büyüklü¤ü aras›nda yak›ndan
iliflki oldu¤unu gösterir. Bilim insanlar›, kuvvetin cisimler üzerindeki şekil değişikliği
etkisinden yararlanılarak ölçülebileceğini düflündüler. Bu amaçla yap›lan gözlem ve
deneyler sonucunda kuvvetin büyüklü¤ünün do¤rudan olmasa da esnek cisimler üzerinde
oluflan etkisinden yararlan›larak bulunabilece¤ini fark ettiler. Daha sonra esnek bir yay›n
uzama miktar› ile kuvvetin büyüklü¤ünün orant›l› oldu¤unu da dikkate alarak
dinamometre isimli arac› gelifltirdiler.

Kuvvet de¤erini ölçmekte kulland›¤›m›z dinamometre ad› verilen araçlar,
yap›lacak ölçümün niteli¤ine göre ölçeklendirilmifl silindirik bir muhafaza içinde bulunan
sarmal bir yaydan oluflur. Silindir içinde bulunan yay, uygulanan kuvvet ile esnerken
yaya ba¤l› olan ibre gösterge kadran› üzerinde hareket ederek uygulanan kuvvetin
büyüklü¤ünü gösterir. Kuvvet büyüklü¤ü ile dinamometre yay›n›n uzama miktar›
aras›nda do¤ru orant›l› bir iliflki vard›r.

Uluslararas› birim sistemine göre kuvvet birimi newtondur. Bu birim adland›rmas›
yer çekimi kuvvetinin varl›¤›n› ilk aç›klayan kifli olan Isaac Newton (Ayzek Nevton)’un
isminden gelmektedir. Yaklafl›k olarak 1000 g’l›k bir kütleye etki eden yer çekimi 
kuvvetine efl de¤er olan bu birim N sembolü ile gösterilir. fiimdi bir deneyle cisimlere
uygulanan kuvveti ölçmeye çal›flal›m.



Hangisi Daha Ağ›r?

Araç ve Gereçler

- 1 N’luk dinamometre 
- 5 N’luk dinamometre
- Tart›m tak›m›
- De¤iflik a¤›rl›kta çeflitli cisimler (kalem, silgi, kalem kutusu vb.)
- ‹p

Yap›l›fl›
1. Ölçüm yapmak üzere ald›¤›m›z dinamometrelerin üzerinde bulunan göstergeleri 

dikkatlice inceleyiniz. Dinamometreler aras›ndaki farklar› belirlemeye çal›fl›n›z.
2. De¤iflik a¤›rl›klardaki cisimleri ip yard›m›yla dinamometrelere ba¤lay›n›z. 

Dinamometrelerdeki a¤›rl›k de¤erlerini okumaya çal›fl›n›z. 
3. Daha sonra tart›m tak›m›nda bulunan kütleleri dinamometrelere s›rayla ba¤layarak

her bir kütle için dinamometrelerden okunan de¤erlerini bulmaya çal›fl›n›z. 

Tart›flal›m, Bulal›m
1. ‹ki dinamometre aras›nda dikkatinizi çeken bir farkl›l›k var m›? Varsa bunun nedeni 

ne olabilir?
2. Her iki dinamometre ile de cisimlerin a¤›rl›klar›n› hassas olarak ölçmeniz mümkün

oldu mu? Neden?
3. Dinamometrelerin hassasl›¤›n›n de¤iflti¤ini söylemek mümkün müdür? Nedenini 

tart›fl›n›z.

Yapt›¤›m›z deneyde de görüldü¤ü gibi dinamometreler kullan›laca¤› alanlara göre
de¤iflik hassasl›ktad›r. Günlük hayatta kulland›¤›m›z el kantarlar› da dinamometrelere
bir örnektir. 

‡ Deneyde kullanaca¤›n›z dinamometrelerin üzerindeki de¤erlerin afl›lmamas›na
özen gösteriniz.
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Dinamometrelerin hassasl›klar› farkl› oldu¤undan ölçüm yap›l›rken bu özelli¤ine
dikkat ederek ölçümün niteli¤ine uygun dinamometre seçmek gerekir. Uygun hassasl›¤a
sahip olmayan dinamometrelerle küçük kuvvet de¤erlerini gereken do¤rulukta ölçmek
mümkün olmad›¤› gibi dinamometrenin en fazla ölçüm yapabilece¤i de¤erden büyük
kuvvetlerin ölçümü de gereken hassasl›kta yap›lamayacakt›r. Ölçülecek kuvvetin
dinamometrenin de¤erinin çok üstünde olmas› arac›n içindeki yay›n esneklik özelli¤ini
kaybetmesine neden olacak dolay›s›yla da dinamometreyi bozacakt›r.

Futbolda topun de¤iflik yön ve do¤rultularda hareketini sa¤layan etki sizce nedir?
Futbolcular, oyun boyunca topun h›z›n›, yön ve do¤rultusunu de¤ifltirerek topun kaleye
girmesi için çal›fl›rlar. Oyunda topun yönünü belirleyen temel etki futbolcular›n topa
uygulad›klar› kuvvettir. Bir di¤er ifade ile topun yönü, h›z› ve do¤rultusu uygulanan
kuvvete ba¤l› olarak de¤iflir. Futbol topunun hareketindeki bu de¤iflimlere neden olan
etkinin, uygulanan  kuvvetten kaynakland›¤›  göz önüne al›nd›¤›nda buna neden olan
kuvvetin bir yönü ve do¤rultusunun oldu¤u söylenebilir.

* Buraya kadar kuvvetin değerini ve bu değerin nas›l ölçüleceğini öğrendik. Bunun
d›fl›nda kuvvetin baflka özellikleri de var m›d›r? Acaba kuvvetin de hareket gibi yön ve
doğrultusundan söz etmek mümkün müdür? fiimdi bu sorulara cevap aramaya
çal›flal›m.

Yukar›daki resimde görüldü¤ü gibi kitaplar› dinamometre yard›m› ile çekelim.
Oluflan hareketin yönünü ve dinamometrede okunan de¤erleri de dikkate alarak  kitap
üzerine etki eden kuvvetin 1 N de¤erinde oldu¤unu düflündü¤ümüzde ayn› kitaptan üç
tanesini üst üste koyarak çekmek istedi¤imizde uygulanacak kuvveti çizerek göstermeye
çal›flal›m.
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fiekilde görüldü¤ü gibi bir cisim üzerine etki eden kuvvetler ok yard›m›yla gösterilebilir.
Ölçekli çizimlerde okun uzunlu¤u  kuvvetin de¤erini, okun gösterdi¤i yön ise kuvvetin
yönünü temsil eder. Örne¤in 1 N’luk kuvveti 1 cm uzunlukla gösterecek bir ölçek 
kullan›larak çizim yap›l›yorsa 5 N’luk kuvveti gösteren okun uzunlu¤u 5 cm olmal›d›r.
Ölçekli çizimlerin yap›lmad›¤› durumlarda ise kuvvetin de¤eri okun ucuna aç›k olarak
yaz›larak da verilebilir.

Kuvvet olarak gösterdiğimiz oku üzerinde taşıyan do¤ruya o kuvvetin etki çizgisi
ya da do¤rultusu denir. Afla¤›daki flekilde AB noktalar› aras›nda yönlendirilmifl do¤ru
parças› ile gösterilen F kuvvetinin do¤rultusu d do¤rusu olup bir kuvvetin do¤rultusunu
belirlerken de¤iflik adland›rmalar kullan›lmaktad›r. Do¤rultu adland›rmalar›nda yönlerden
yararlan›labildi¤i gibi ( do¤u-bat› do¤rultusu, kuzey-güney do¤rultusu vb.) sabit iki nokta
ad› verilerek de do¤rultular›n adland›rmas› yap›labilmektedir (pencere-kap› do¤rultusu,
Ankara-Adana do¤rultusu vb.).

Yön ise do¤rultudan biraz daha farkl› olarak şekil ve hareket değişikliği oluşturan
etkinin yöneldi¤i taraft›r. Do¤rultu ve yön kavramlar› birbirinden bu anlamda farkl›l›k gös-
terir. Do¤rultular› ayn› olan kuvvetler her zaman ayn› kuvvetler de¤ildir ancak yönleri ayn›
olan kuvvetlerin her zaman ayn› do¤rultulu olaca¤›n› söylemek mümkündür. Örne¤in, do¤u-
bat› do¤rultulu iki kuvvet ayn› do¤rultu üzerinde etki göstermekte iken bunlardan biri
bat› di¤eri do¤u yönüne yönelmifl olabilir. Ancak do¤uya do¤ru yönelmifl olan kuvvetlerin
do¤rultular› her zaman ayn› olup do¤u-bat› do¤rultusunda olur.

2.3 BİRDEN FAZLA KUVVETİN BİR CİSİM ÜZERİNE ETKİSİ
Kuvvetin etki etti¤i cisimlerin durumlar›nda de¤iflikli¤e neden oldu¤unu, durmakta

olan cisimleri hareket ettirdi¤ini ya da hareket hâlinde olan cisimlerin hareket flekillerinde
de¤iflikli¤e neden oldu¤unu ö¤rendik. 

‡ Sizde 1 N’luk kuvvetin 2 cm uzunlukla gösterildi¤i bir ölçek kullanarak do¤u
yönünde 6 N de¤erindeki kuvveti çizerek gösteriniz 



FEN VE TEKNOLOJ‹ 6

61

Yukar›daki resimde  birden fazla köpe¤in bir k›za¤› çekti¤ini görüyorsunuz. Cismin
tek olmas› bu cismin üzerine uygulanacak kuvvetin de tek olmas› gerekti¤i anlam›na
gelmez, bir cisim üzerine say›s›z kuvvet uygulanabilir. Bir cisim üzerine kimi zaman
birden fazla kuvvetin etki etmesinin örneklerini günlük hayat›m›zda s›kça görürüz.

Siz de çevrenizi gözlemleyerek cisimler üzerine birden fazla kuvvetin etki etti¤i
durumlar› belirlemeye çal›fl›n›z. Belirledi¤iniz her bir durum için gözlemledi¤iniz 
cisimlerin üzerine etki eden kuvvetleri çizerek gösteriniz.

* Sizce bir cisme daima tek bir kuvvet mi etki eder? 

Net (Bileflke) Kuvvet

Yukar›daki resimde bir cisme etki eden birden fazla kuvvetin oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Bozulmufl olan araban›n yeri de¤ifltirilmek istendi¤inde resimde görüldü¤ü gibi genel
olarak birden fazla insan›n kuvvetine ihtiyaç duyulsa da kimi zaman araban›n yerini  bu
insanlar›n uygulad›klar› kuvvet de¤erine efl bir kuvvet uygulayabilecek bir kifli de
de¤ifltirebilir. 



Çiftçilerimiz eskiden tarlalar›n› hayvan gücünden yararlanarak sürerlerdi.
Afla¤›daki resimde tarlas›n› hayvan gücü ile sürmeye çal›flan bir çiftçimiz görülmektedir.
Günümüzde hayvan gücünün yerini art›k traktör gücü alm›flt›r. Eskiden birden fazla
hayvan›n gücüyle yap›lan bu ifli tek bir traktörün yapmas›yla hem zamandan hem de
emekten kazanç sa¤lanm›flt›r.  

Halat çekme oyunu oynad›n›z m› ya da oynan›rken seyrettiniz mi? Bu oyun iki
tak›m aras›nda oynan›r. Oynanacak alanda tak›mlar karfl›l›kl› dizilir ve ortaya bir çizgi
çizilir.Tak›mlar bir halat yard›m›yla di¤er tak›m› kendi taraf›na çekmek için kuvvet
uygularlar. Bir anlamda yar›flma olan bu oyunda tak›mlardan daha kuvvetli olan› di¤er
tak›m› çizginin kendi taraf›ndaki bölüme çekerek yar›flmay› kazan›r. Yenilen tak›m›n
çizginin di¤er taraf›na çekilmesi s›ras›nda uygulanan kuvvet her zaman iki tak›m›n
uygulad›klar› kuvvetlerin fark› kadar bir kuvvettir.

Yak›n çevremizde karfl›laflt›¤›m›z bu ve buna benzer olaylar› nas›l aç›klayabilirsiniz?
Bu tür olaylar›n neden bu flekilde sonuçlanm›fl olabileceklerini bizde yapaca¤›m›z bir
etkinlik yard›m› ile  inceleyerek üzerine birden fazla kuvvet uygulanan cisimlerin hangi
kuvvet yönünde hareket edece¤ini bulmaya çal›flal›m.
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Hangi Kuvvet Yönünde Hareket Olur?

Araç ve Gereçler
- 2 cm, 10 cm ve 15 cm boyutlar›nda dikdörtgen biçimli tahta blok (2 adet)
- 1 N’luk dinamometre  (2 adet)
- Paket lasti¤i
- ‹p

Yap›l›fl›
1. ‹pi  dikdörtgen biçimli tahta blo¤un çevresine ba¤lay›n›z.
2. Daha sonra dinamometrelerden birinin kancas›n› bu ipe takarak tahta blo¤u hal› 

gibi pürüzlü bir yüzey üzerinde, belli bir yönde çekmeye çal›fl›n›z.
3. Tahta blo¤un ilk harekete bafllad›¤› anda dinamometrede okudu¤unuz kuvvet 

de¤erini daha önceden haz›rlam›fl oldu¤unuz boş bir kâğıda kaydediniz. 
4. Ayn› tahta blo¤a bu kez birbirine paralel ve ayn› yönde olacak flekilde her iki 

dinamometreyi de tahta blo¤a takarak yine ayn› yüzey üzerinde ayn› yönde çekmeye
çal›fl›n›z.

5. Tahta blo¤un ilk harekete bafllad›¤› anda dinamometrelerde okudu¤unuz kuvvet 
de¤erini yine ayn› kâğıda kaydediniz. 

6. ‹ki dinamometrenin her birinden buldu¤unuz de¤erlerin toplam›n› alarak bunu  ilk 
ba¤lanan dinamometreden okunan de¤er ile karfl›laflt›r›n›z. Tahta blo¤un hareketinin
hangi yönde oldu¤unu gözlemleyerek kaydediniz.

7. Bu kez ayn› tahta blo¤a her iki dinamometreyi birbiriyle ayn› do¤rultulu fakat z›t 
yönlü olacak flekilde resimdeki gibi tak›n›z. Dinamometrelerden birinin ucuna paket
lasti¤ini ba¤lay›p (Paket lasti¤inin ba¤l› dinamometreye sabit kuvvet uygulaya
bilmek için lastik boyunun bu aflama boyunca sabit kalmas›na çal›fl›n›z.) blok 
hareket edene kadar di¤er dinamometreye ilk baflta uygulad›¤›n›z kuvvet ile ayn› 
yönde olacak flekilde bir kuvvet uygulay›n›z. 

8. Tahta blo¤un ilk harekete bafllad›¤› anda dinamometrelerde okudu¤unuz kuvvet 
de¤erini yine ayn› kâğıda  kaydediniz. 

9. Tahta blo¤un hareketinin hangi yönde oldu¤unu gözlemleyerek kaydediniz.
10. ‹ki dinamometrenin her birinden buldu¤unuz de¤erlerin fark›n› alarak bunu deneyin

bafl›nda ilk olarak ba¤lanan dinamometreden okunan de¤er ile karfl›laflt›r›n›z. 

‡ Deneyde kullanaca¤›n›z dinamometrelerin üzerindeki de¤erlerin afl›lmamas›na
özen gösteriniz.
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Tart›flal›m, Bulal›m
1. ‹ki dinamometrede okunan de¤erler toplam› ile tek bafl›na ba¤lanan dinamometre 

de¤eri aras›nda bir iliflki var m›d›r? Bu durumu nas›l aç›klayabilirsiniz?
2. Ayn› do¤rultulu ve z›t yönlü olacak flekilde ba¤lanan dinamometrelerden okunan 

de¤erlerin fark› ile deney bafl›nda tek bafl›na ba¤lanan dinamometre  de¤eri 
aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? Bu durumu nas›l aç›klayabilirsiniz? 

3. Her iki durum içinde blo¤un hareketi hangi yönde ve do¤rultuda olmufltur? 
Aç›klay›n›z.

4. Her iki durum içinde tahta bloklar üzerine etki eden kuvvetleri çizerek gösteriniz.

Yukar›da yapm›fl oldu¤umuz deneyde; tahta blok üzerine etki eden ayn› yönlü iki
kuvvetin toplam› baflta uygulanan tek kuvvete eflit oldu¤u anda harekete bafllam›flt›r.
Tahta blo¤a z›t yönlü olarak uyguland›¤›nda da  iki kuvvetin fark›  ilk kuvvet de¤erine
eflit oldu¤u anda hareket bafllam›flt›r. Bu deney bize bir cisim üzerine uygulanan iki
kuvvetin gösterdi¤i etkiyi tek bafl›na yapabilen bir kuvvet oldu¤unu göstermektedir.

Buna göre ayn› cisim veya noktaya etki eden birden fazla kuvvetin gösterdi¤i
etkiyi tek bafl›na gösterebilen kuvvete bileflke(net) kuvvet denir. Deneyde tahta blok,
bileflke (net) kuvvet olarak adland›r›lan bu kuvvet yönünde hareket etmifltir.

Bir cisim üzerine ayn› do¤rultu ve yönde birden fazla kuvvet etki etmekte ise net
( bileflke ) kuvvetin de¤eri; etki eden bütün kuvvetlerin aritmetik toplamas›na eflit, yönü
ise etkiyen kuvvetlerinki ile ayn› olur.

Yukar›daki flekilde ayn› cisim üzerinde F1 ve F2 kuvvetleri etki etmektedir. Buna
göre net kuvvetin yönü kuvvetler yönünde ve de¤eri ise Fnet= F1 + F2 olur.

Di¤er taraftan bir cisim üzerine ayn› do¤rultu ve z›t yönlü iki kuvvet etki ediyorsa
bu durumda net kuvvet, de¤eri büyük olan kuvvet ile küçük olan kuvvetin fark›na eflit
de¤erde ve büyük olan kuvvet ile ayn› yöndedir. 



FEN VE TEKNOLOJ‹ 6

b

b
65

Ayn› cisim üzerinde F1 >  F2 de¤erinde F1 ve  F2 kuvvetleri flekildeki gibi etki
etmekte ise cisim üzerine etki eden bileflke (net) kuvvetin yönü, büyük kuvvet (F1)
yönünde ve büyüklü¤ü ise Fnet =  F1- F2 kadard›r.

Hepimiz bilek gürefli denilen oyunu biliriz. Resimdeki gibi iki kifli bilek gürefli
yapt›¤›nda her iki taraf da birbirinin bile¤ini bükmek için karfl› taraf›n bile¤ine bir kuvvet
uygular. Uygulanan bu kuvvetlerden büyük olan kuvvetin sahibi rakibinin bile¤ini bükerek
oyunu kazan›r. Burada fark etti¤iniz gibi iki z›t kuvvet söz konusu olup net kuvvet
hangi tarafta ise bilekler o yönde hareket eder. Acaba iki kuvvetin de¤erleri birbirine
eflit olsayd› oyunun sonucu ne olurdu? Bu durumda kimin bile¤i bükülürdü?

Uygulanan z›t kuvvetler birbirine eflit oldu¤undan birbirlerinin etkilerini yok edecek
ve böylece bileflke kuvvetin de¤eri s›f›r olacakt›r. Bu durumda net kuvvet s›f›r olaca¤›ndan
bileklerin herhangi bir yönde hareketi olmayacak ve böylece oyun berabere bitecektir.

Durmakta olan cisimlerin üzerlerine uygulanan kuvvetlerin bileflkesi s›f›r oldukça
durumlar›n› korur yani hareket etmezler. Ancak bileflke kuvvet de¤eri s›f›rdan farkl› bir
de¤er ald›¤›nda cisim hareket eder. Hareketli cisimlerde ise cismin üzerine uygulanan
kuvvetin bileflke de¤eri s›f›r oldu¤u sürece cismin hareketinde bir de¤iflim olmaz.

Bileflke kuvvet de¤eri s›f›rdan farkl› ise cisim üzerinde bir etki oluflturur.
Durmakta olan cisimler  konumlar›n› korumaya devam ederken hareketli cisimlerin
üzerlerine etki eden kuvvetlerin bileflkesi s›f›r oldu¤unda sahip olduklar› h›zlar›n› ve
yönlerini de¤ifltirmeden hareketlerine devam ederler. Bir cisim üzerine bileflkesi s›f›r
olacak flekilde uygulanan bu kuvvetlere dengelenmifl kuvvetler  denir.

Bileflkesi s›f›rdan farkl› kuvvetlerin etkisinde kalan cisim ise var olan durumunu
uygulanan etki ile de¤ifltirir. Durmakta olan bir cisim, bileflkesi s›f›rdan farkl› olan
kuvvetlerin etkisinde kald›¤›nda bileflkenin de¤eri ile orant›l› olacak bir h›zla harekete
geçer. Hareket hâlindeki cisimler sahip olduklar› h›z de¤erini uygulanan bileflke kuvvet
oran›nda de¤ifltirebilir. Cisimler uygulanan bu kuvvetin uygulan›fl do¤rultusu ve yönüne
ba¤l› olarak ilk hareketlerindeki do¤rultu ve yönlerden farkl› do¤rultu ya da yönlerde
hareket edebilirler. Cisimler üzerine bileflkesi s›f›rdan farkl› olacak flekilde uygulanan
bu kuvvetlere ise dengelenmemifl kuvvetler denir.



Bu olaylar›, yapaca¤›m›z bir deneyle beraberce inceleyelim.

Hangi Yönde ve Nas›l Bir Hareket?

Araç ve Gereçler
- Sabit makara (‹plik makaras› da olabilir.)
- Yar›kl› kütle tak›m›
- Asma kütle tak›m›
- 1 N’luk bir dinamometre
- ‹p

Yap›l›fl›
1. Yar›kl› ve asma kütle tak›mlar›nda bulunan kütlelerine uygulanan çekim kuvvetinin

de¤erlerini teker teker dinamometre yard›m› ile ölçerek elde ettiğiniz değerleri boş 
bir kâğıda  kaydediniz.

2. Sabit makaran›z› yerden belli bir yükseklikte sabitleyerek ipi makara üzerinden 
geçiriniz.

3. Makaradan geçirdi¤iniz ipin bir ucuna toplam 5 g’l›k yar›kl› kütleyi asarak ipin 
di¤er ucundan tekrar dinamometre yard›m› ile bu kütleye uygulanan çekim kuvvetinin
de¤erini ölçünüz.

4. ‹pin di¤er ucuna her  iki ipi ayn› seviyede tutarak asma kütlelerden 5 g kütleli parçay› 
asarak hareketi gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi defterinize kaydediniz.

5. Ayn› flekilde ipi ayn› seviyede tutarak di¤er ucuna takt›¤›n›z asma kütleleri kancalar› 
yard›m› ile art›rarak her kütleden sonra hareketi  gözleyip not ediniz.

6. Bu ifllemi kancal› kütlelerin hareketi duruncaya kadar devam ettiriniz. 
7. Kancal› ve asma kütlelerin as›ld›¤› iplerin hareketi durduktan sonra  asma kütlelerden

bir tane daha ekleyiniz. Elde etti¤iniz sonuçlar› defterinize yaz›n›z.

‡ Deneyi yaparken kullan›lan kütlelerin büyüklerini dinamometrenin en büyük
de¤erini  dikkate alarak seçiniz.
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Tart›flal›m, Bulal›m
1. Deney s›ras›nda asma kütleleri takarken ipleri ayn› seviyede tutma nedeni sizce 

nedir?
2. Asma kütle de¤erlerini art›rd›kça yar›kl› kütlenin hareketinde bir de¤iflim oldu mu?

Neden?
3. Asma kütleler hangi de¤erde hareketi durdurdu ve hangi de¤erle ters yönde bir 

hareket bafllatt›? Nedenini aç›klay›n›z.
4. Hareket durduktan sonra (yar›kl› kütle hareketsizken ) kütlelerden birine küçük bir 

hareket verseydik ne gözlemlemeyi beklerdiniz? Nedenini aç›klay›n›z.
5. Deneyde gözlemledi¤imiz bu olay›n nedeni sizce ne olabilir? Aç›klay›n›z.

Yukar›daki deneyde de gözlemledi¤imiz gibi duran cisimler dengelenmemifl bir
kuvvet etkisi ile hareket ederler ya da hareket hâlinde bulunan cisimler dengelenmemifl
kuvvet etkisi ile hareketlerinin yönünü, do¤rultu ve de¤erini de¤ifltirirler. Bu flekilde
dengelenmemifl kuvvet etkisinde hareket etmekte olan cisimlerin üzerlerine yine 
dengelenmemifl bir kuvvet uygulayarak yapmakta olduklar› hareketi de¤ifltirebiliriz.

Bilardo oyunu tüm bu anlat›lanlara güzel bir örnek say›labilir. Bu oyunda hareket eden
bir topa çarpan di¤er hareketli top, çarpt›¤› topun durmas›n› ya da hareketine ait özellik-
lerini de¤ifltirerek hareketini sürdürmesini sa¤layabilir.
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Nas›l Düflmeden Duruyoruz?
Araç ve Gereçler

- Dünya modeli
- Seloteyp
- Makas
- Karton

Yap›l›fl›
1. Gazete veya dergilerden bir insan resmi bularak kesiniz. Bu resmi karton üzerine 

yap›flt›r›n›z. Resmin  kenarlar›n› keserek bir figür elde ediniz.
2. Elde edilen insan figürünün durabilmesi için kartondan daire biçimli bir parça 

keserek ayakl›k yap›n›z.Yapt›¤›n›z ayakl›¤› figürümüzün ayaklar›na bant yard›m› 
ile yap›flt›r›n›z.

3. Son hâlini alan insan figürümüzü dünya modelinin kuzey kutup noktas›nda duracak
flekilde yerlefltirmeye çal›fl›n›z. Figürün hareket edip etmedi¤ini gözlemlemeye çal›fl›n›z.

4. Kuzey kutup noktas›ndan sonra figürü bu kez de önce ekvator çizgisi daha sonra da
güney kutup noktas›na yerlefltirmeye çal›flarak gözlemlerinizi defterinize  yaz›n›z.

5. Ayn› ifllemleri bu kez ayakl›¤›n alt k›sm›na bir bant yap›flt›rarak gözlemleyiniz. 

* Makas›n kesici bir alet  olduğunu unutmay›n›z. Gerekiyorsa büyüklerinizden yard›m
al›n›z.
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2.4 AĞIRLIK VE KÜTLE
Havaya f›rlat›lan bir tafl parças› bir süre sonra yere düfler. Ayn› biçimde ya¤mur

damlalar›n›n ya da havaya f›rlat›lan bir topun da yere düfltü¤ünü görmüflsünüzdür. Daha

önce ö¤rendi¤imiz gibi cisimlerin hareketine hep bir dengelenmemifl kuvvet neden oluyor-
sa acaba bu olaylarda da cisimlere bir kuvvet mi etki ediyor? Televizyonlarda kimi
zaman seyretti¤imiz astronotlar gibi bir s›çray›flta metrelerce ileriye gidemememizin,
evimizin içinde uçarcas›na hareket edemememizin ya da havada as›l› kalamamam›z›n
sebebi ne olabilir? 

‹nsano¤lu tarih boyunca bu gibi sorulara cevap aram›fl, bilim insanlar› bu konuda
devaml› araflt›rmalar yapm›fl, bu sorular›n cevaplar› üzerine say›s›z fikirler öne sürmüfllerdir.
Afla¤›daki deney düzene¤ini haz›rlayarak bu konuyu daha iyi kavramaya çal›flal›m. 

* Çevrenizi dikkatlice gözlemleyerek dengelenmifl ya da dengelenmemifl kuvvet 
etkisinde kalan cisimleri defterinize not ediniz. Bu cisimlerin durum ve hareketlerinde
değiflim olup olmad›ğ›n› izleyiniz. Daha sonra bu gözleminizi arkadafllar›n›zla ya da
ailenizle paylaflarak tespit ettiğiniz cisimlerin davran›fllar›n›n nedenlerini tart›fl›p 
bulmaya çal›fl›n›z.

* Yer çekimi kuvvetinin bulunmad›ğ› bir ortamda yaflad›ğ›n›z› düflünelim. Bu durumda
yaflam›n›zda ne gibi  değifliklikler olabilirdi? Yer çekiminin hayat›m›z üzerine etkilerini ve
yer çekimine bağl› olarak değifliklik gösterebilecek olaylar› arkadafllar›n›zla tart›flarak
bulmaya çal›fl›n›z.
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Tart›flal›m, Bulal›m
1. Dünya modeli üzerine yerlefltirilen ayakl›¤›na bant yap›flt›r›lmam›fl insan figürünün

konuldu¤u yere göre hareketinde bir de¤iflim oldu mu? Nedenini arkadafllar›n›zla 
tart›fl›n›z.

2. Dünya modeli üzerine insan figürünün ayakl›¤›na bant yap›flt›rarak konuldu¤unda, 
insan figürünün bulundu¤u yere göre hareketinde bir de¤iflim oldu mu? Nedenini 
arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z.

3. Ayakl›¤a yap›flt›r›lan bant yerine gerçek hayatta insanlar› dünya yüzeyinde tutan etki 
sizce ne olabilir?

Kuvvetin itme ve çekme gibi etkilerinin oldu¤unu ö¤renmifltik. Yukar›da yapt›¤›m›z
deneyden ve günlük hayattaki gözlemlerimizden de anlafl›laca¤› gibi yer küre üzerinde
bulunan  bütün cisimleri kendisine do¤ru çekmektedir. Dünya’n›n cisimlere uygulad›¤› bu
kuvvete yer çekimi kuvveti denir. Yer çekimi kuvvetinin yönü daima yer merkezine
do¤rudur.

Bu kuvvetin varl›¤› fikrini ilk kez yapt›¤› gözlem ve araflt›rmalarla ortaya koyarak
belli kurallara ba¤layan 1642 y›l›nda ‹ngiltere’de do¤an Isaac Newton olmufltur. Newton;
tabiatta gözlenen do¤al hareketlerin de yer yüzünde insanlar taraf›ndan meydana getirilen
benzer olaylar gibi belli kurallara uymas› gerekti¤ine inanarak bunu do¤rulamak için çaba
harc›yordu. Bir gün Ay’›n hareketlerini incelemek üzere çiftli¤inin bahçesinde bir elma
a¤ac›n›n alt›nda uzanan Newton  daldan düflen bir elmayla farkl› bir bak›fl aç›s›na sahip
olur. Bu olay onun  yer çekimi kuvvetini daha net görmesini sa¤lar. 
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Newton, elmaya etki eden kuvvet ile Ay’› Dünya’ya ba¤layan kuvvet aras›nda bir
benzerlik oldu¤unu düflünüp araflt›rmalar›na da bu yönde a¤›rl›k verir. “Ay’›n uzaklafl›p
gitmesine engel olan kuvvet ile elman›n yere düflmesine neden olan kuvvetin ayn›
çekim kuvveti oldu¤u” yarg›s›na ulaflarak kendi ad›yla an›lan kanunun ilkelerini ortaya
koyar.

Newton’un daha sonra yapt›¤› incelemelerle ortaya koydu¤u bu kuvvetin cisimlerin
kütlelerine ba¤l› oldu¤u ve kütlelerin artmas› ile artan kuvvetin yine cisimlerin
kütlelerinin azalmas› ile azald›¤›n› söyler. Newton’dan sonra yap›lan tüm deney ve
gözlemler de Newton’un bu sözünü do¤rulamakta ve Newton’nun bu görüflü günümüzde
fen anlay›fl›n›n temel tafllar›ndan birini oluflturmaktad›r.

Kütlelerin birbirine uygulad›klar› bu çekim kuvveti sadece Dünya  üzerinde de¤il
tüm gök cisimlerinde görülmektedir. Di¤er gök cisimlerinin de t›pk› Dünya gibi
yak›nlar›nda olan cisimleri ayn› de¤erde olmasa da yine kendilerine do¤ru çekti¤ini
yap›lan araflt›rmalar göstermifltir. Etkileflen cisimlerin uygulanan bu kuvvet de¤erindeki
farkl›l›k, gezegenlerin kütlelerinin farkl› de¤erlerde olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Dünya taraf›ndan cisimlere uygulanan bu çekim kuvvetine yer çekimi kuvveti denir.
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Afla¤›da yapaca¤›m›z deneyle elimizdeki cisimlere uygulanan bu çekim kuvvetini
ölçmeye çal›flal›m.

Kütle ve Ağ›rl›k Ayn› m›d›r?
Araç ve Gereçler

- Eflit kollu terazi
- Yar›kl› kütle tak›m›
- 1 N’luk dinamometre
- Kütle tak›m›

Yapılışı
1. Yar›kl› kütle tak›m›nda bulunan tüm kütleleri eflit kollu terazi yard›m› ile tartarak 

kütlelerini belirleyiniz. Buldu¤unuz kütle de¤erlerini boş bir kâğıda kaydediniz.
2. 1 N’luk dinamometrenin kancas›na ask› sehpas›ndan bafllayarak tüm yar›kl› kütle 

de¤erlerini tak›p bulunan kuvvet de¤erlerini çizelgede her kütlenin kendine ait 
bölümüne yaz›n›z.

3. Tüm yar›kl› kütleler için dinamometre yard›m› ile bulunan kuvvet de¤erlerini (F),  
eflit kollu terazide bulunan kütle de¤erlerine (m) oranlayarak bulunan de¤erleri 
boş bir kâğıda kay›t ediniz.

Tartışalım, Bulalım
1. Eflit kollu terazide bulanan kütle de¤erleri dinamometre yard›m› ile bulunan 

de¤erlere eflit ç›kt› m›? Bunun nedeni sizce ne olabilir?
2. Dinamometreye tak›lan kütle miktar› de¤ifltikçe dinamometre üzerinden okunan 

de¤erler de de¤iflti mi? Buna göre tak›lan kütle miktar› ile dinamometrede okunan 
kütle de¤erleri aras›nda nas›l bir iliflki olabilir?

3. Her kütle de¤eri için bulunan F/m oran de¤erleri ayn› m›d›r? Bunun nedenini 
arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z.

Yukar›da yapt›¤›m›z deneyde; kütlelere karfl›l›k bulunan kuvvet de¤erlerinin ayn›
olmad›¤›n›, kütle miktar› ile bu kütleye uygulanan kuvvetin do¤ru orant›l› olarak de¤iflim



Öte yandan  a¤›rl›k nesnelerin kütlesine etki eden çekim kuvveti oldu¤undan çeken
kütlenin de¤eriyle do¤ru orant›l› olarak de¤iflmektedir. Örne¤in, Dünya’n›n bir cisme
uyguladığı çekim kuvveti kendisinden daha küçük kütleye sahip olan uydusu Ay’dan
daha büyük iken kendisinden daha büyük kütleli olan Jüpiter gezegeninin uygulad›¤›
çekim kuvvetinden küçüktür. Bu nedenle a¤›rl›¤›n da çekim kuvvetine ba¤l› olarak
de¤iflim göstermesi gayet do¤ald›r. Kütle maddelerin d›fl etki olmadan de¤iflmeyen bir
özelli¤idir.

gösterdi¤ini gördük. Yap›lan deneyde dinamometre içindeki yay›n as›lan her kütleyle
uzamas› as›lan kütlelere bir kuvvetin uyguland›¤›n›n göstergesidir. Dünya’n›n canl›
veya cans›z tüm  varl›klar›n kütlelerine uygulad›¤› bu çekim kuvvetine a¤›rl›k ad› verilir. 

Deney s›ras›nda her bir kütle için yaklafl›k olarak eflit buldu¤umuz F/m oran› ise
yine gezegenimizin birim kütle bafl›na düflen çekim kuvvetidir. Bilim adamlar›n›n
yapt›¤› çal›flmalar sonucunda 1 kg’l›k kütle bafl›na düflen çekim kuvvetinin de¤eri 
ülkemizde yaklafl›k olarak 9,81 N olarak bulunmufltur. Bu bilgiden yararlanarak kütle-
si bilinen herhangi bir cismin a¤›rl›¤› hesaplanabilir. Örne¤in  kütlesi 5 kg olan bir cismin
a¤›rl›¤›; 5 · 9,81= 49,05 N olarak bulunur.

Günlük hayatta efl anlamda kulland›¤›m›z kütle ile a¤›rl›k kavramlar›n›n gerçekte
efl anlaml› olmad›¤›n› gördük. Kütle daha önceden de ö¤rendi¤imiz gibi madde miktar›
ile ilgili bir özellik olup herhangi bir d›fl etki olmadan de¤iflmeyen bir nicelikken;
a¤›rl›k bu cismin kütlesine etki etmekte olan yer çekimi kuvvetidir. Dolay›s› ile ağırlık
yönlü kütle ise yönsüz bir büyüklüktür. Bir kuvvet olan a¤›rl›k dinamometre ile
ölçülürken; kütle eflit kollu terazi ile ölçülmektedir.

b
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Dünya’n›n kutuplar›ndaki bir cismin ekvatora geldi¤inde daha hafif oldu¤unu
biliyor muydunuz? Çünki kütleler arasındaki çekim kuvveti aralarındaki uzaklığa da
bağlıdır. Bilim adamlar›n›n yapm›fl oldu¤u denemeler sonucunda geoit biçimli olan
Dünya’n›n kutuplar›n›n dünya merkezine olan uzakl›¤›n›n ekvatorun dünya merkezine
olan uzakl›¤›na  göre daha küçük olmas› cisme kutuplarda uygulanan çekim kuvveti
de¤erini artt›rmakta dolay›s› ile cisim kutuplarda ekvatordakine oranla daha da a¤›r
olmaktad›r. Dünya üzerinde yükseklere ç›k›ld›kça ayn› kütleli maddelerin a¤›rl›klar›
azalmaktad›r. Yine ayn› flekilde yap›lan araflt›rmalar, Dünya yüzeyinden yukar›lara do¤ru
ç›k›ld›kça a¤›rl›k de¤erinin azald›¤›n› göstermektedir.

73

FEN VE TEKNOLOJ‹ 6





- Sürat birimleri yol ve zaman birimlerine ba¤l› olarak m/s, km/h gibi birimlerle 
ifade edilebilir.

- Bir cismin ald›¤› yol ile bu yolun al›nmas› için geçen süre aras›ndaki iliflkiyi 
gösteren bir grafik, bize hareketlinin ald›¤› yol ile bu yolun al›nmas› için geçen 
süre aras›ndaki iliflkiyi gösterir.

- Hareket hâlinde olan tüm varl›klar,  hareket etmeleri için gerekli olacak kadar bir 
hareket enerjisine sahiptir.

- Dinamometre ile ölçülen kuvvetin Uluslararas› Birim Sistemi’ndeki birimi newton 
olup N sembolü ile gösterilir.

- Dinamometre ile ölçüm yap›l›rken kuvvetin fliddetine uygun olan dinamometre 
seçimine özen gösterilmedi¤inde ölçüm sonuçlar› hatal› olabildi¤i gibi araçta da 
çeflitli ar›zalara neden olunabilir.

- Bir kuvvetin do¤rultu ve yönünü göstermek için fliddeti ile orant›l› boylarda yönlü 
do¤ru parçalar› kullan›l›r. 

- ‹ki ya da daha fazla kuvvetin göstermifl oldu¤u etkiyi tek bafl›na yapabilen kuvvete 
bileflke( net) kuvvet denir.  

- Bir cisim üzerine uygulanan birden fazla kuvvetin bileflkesinin büyüklü¤ü, bu 
kuvvetlerinin büyüklükleri toplam›na eflit ve yönü ise kuvvetlerle ayn› yönlüdür.

- Cisim üzerine uygulanan z›t yönlü kuvvetlerden ayn› yönde uygulanan kuvvetlerin 
fliddetleri kendi aralar›nda toplan›r. Daha sonra elde edilen bu toplamlar birbirinden
ç›kar›larak bileflke kuvvetin fliddeti bulunur. Bileflkenin yönü ise bulunan 
toplam kuvvetlerden büyük olan›n yönündedir.

- Bir cisim üzerine etki eden kuvvetlerin bileflkesi s›f›ra eflit oldu¤unda cisim 
dengelenmifl kuvvetler etkisi alt›ndad›r. Bu durumda cisim hareketsiz ise 
hareketsizli¤ini korur, hareketli ise bu durumda sahip oldu¤u sürat de¤erini 
koruyarak sabit süratle hareketine devam eder.

- Cisim üzerine etki eden kuvvetlerin bileflkesi s›f›rdan farkl› ise cisim dengelenmemifl 
kuvvetlerin etkisi alt›ndad›r. Bu durumda bileflke kuvvet ile hareket yönünün 
durumuna ba¤l› olarak cismin hareket yönü ve süratinde de¤iflme meydana gelir.

- Cisimlere yerkürenin kendi merkezine do¤ru uygulad›¤› kütle çekim kuvvetine yer 
çekimi kuvveti denir.

- Cisimlere yerkürenin uygulad›¤› çekim kuvvetine a¤›rl›k denir. A¤›rl›k da bir 
kuvvet oldu¤undan dinamometre ile ölçülür.

- Uzaydaki tüm gök cisimleri çevresinde bulunan cisimlere kendi kütlelerine de 
ba¤l› olacak flekilde bir çekim kuvveti uygular. Buna göre ayn› cisme büyük kütleli 
gök cisimlerinin uygulad›¤› çekim kuvveti büyük, küçük kütleli gök cisimlerinin 
uygulad›¤› çekim kuvveti de bu oranda küçük olur.

ÖZET
- Sürat; varl›klar›n birim zaman içinde ald›klar› yolun bir ölçüsü olup sürat de¤eri 

bulunurken,
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. TEST II

1. I. A¤›rl›k maddenin bulundu¤u yere göre de¤eri de¤iflmeyen bir özelli¤i olup 
daima sabittir.

II. Ağırlık; yer çekimi kuvveti oldu¤undan cisimlerin sadece Dünya üzerinde iken 
bir a¤›rl›klar› vard›r.

III. Maddelerin kütlelerine etki eden çekim kuvveti bulunulan gezegenin 
kütlesi ile do¤rudan ilgilidir.

Yukar›da verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri yanl›flt›r? 

A) Yaln›z I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III

2. Kütlesi 60 kg olan bir kat› cisim uzaya götürüldü¤ünde afla¤›da verilen hangi 
özelli¤inde mutlaka bir de¤iflme olur?

A) Kütlesi
B) Kokusu
C) A¤›rl›¤›
D) Rengi

3. Bir cisim üzerine 6 N ve 5 N de¤erinde iki kuvvet ayn› yönde, 15 N’luk üçüncü 
bir kuvvet ise bu iki kuvvete z›t yönde etki etmektedir. Cisim üzerindeki bileflke 
(net) kuvvetin de¤eri afla¤›daki de¤erlerden hangisine eflittir? 

A) 4 N
B) 14 N
C) 16 N
D) 26 N

4. Bir nehrin üzerinde hareketsiz olarak durmakta olan bir a¤aç kütü¤ünün bu durumu 
için afla¤›da verilen ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Kütü¤ün a¤›rl›¤›na eflit fakat z›t yönde bir kuvvet etki etmektedir.
B) Nehir suyunun yo¤unlu¤u kütü¤ün yo¤unlu¤undan büyüktür.
C) Kütük, dengelenmifl kuvvetlerin etkisi alt›ndad›r.
D) Nehir üzerinde oldu¤undan kütü¤e yer çekimi kuvveti etki etmemektedir.
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