




Aşağıda boş bırakılan yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız.

Duran cisimleri hareket ettirebilen, hareket eden cisimleri durdurabilen; hareket yö-
nünü, süratini ve cisimlerin şeklini değiştirebilen etkiye …………………. denir. Birimi 
ise …………………. olarak ifade edilir. Kuvvetin …………………., …………………. ve 
…………………. gibi özellikleri bulunur.

Cisimlere etki eden iki veya daha fazla kuvvetin etkisini tek başına gösterebilen kuvvete 
…………………. denir. Kuvvetler aynı doğrultuda ve aynı yönde ise bileşke kuvvet bu 
kuvvetlerin büyüklüklerinin …………………. ile bulunur. Bu durumda bileşke kuvvet, cis-
me etki eden kuvvetlerle aynı yönde olur. Bu kuvvetler aynı doğrultuda fakat zıt yönlü ise 
bileşke kuvvet, büyük olan kuvvetten küçük olan kuvvetin  …………………. ile bulunur. 
Bu durumda bileşke kuvvet, büyük olan kuvvet yönündedir.

Cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim …………………. kuvvetlerin etkisi 
altındadır. Bu durumda cisim ya …………………. ya da …………………. süratle haraket 
ediyordur. 

Cisme etki eden bileşke kuvvet sıfırdan farklı ise cisim …………………. kuvvetlerin etki-
si altındadır. Bu durumda cisim ya ………………….  ya da ………………….

Bileşke kuvvetle aynı doğrultuda ve aynı büyüklükte olan, zıt yönde etki eden kuv-
vete …………………. kuvvet denir.

dengeleyici

kuvvet

duruyor

yönü

sabit

dengelenmemiş

doğrultusu

dinamometre

büyüklüğü

süratlenir

Newton

toplanması bileşke kuvvet

yavaşlar

çıkarılması

dengelenmiş

BILEŞKE KUVVET

- Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek göste-
rebileceksiniz.

- Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemleyebileceksiniz.
- Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlem-

leyerek karşılaştırabileceksiniz. 
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Görsellerde bazı cisimlere etki eden kuvvetler gösterilmiştir. Görselle-
rin karşılarına bu kuvvetlerin özelliklerini yazınız. Özellikleri verilen 
kuvvetleri görseller üzerinde çizerek gösteriniz. (Her bir bölme 3 N 
büyüklüğündedir.) 

Büyüklüğü 9 N

Yönü Doğu

Doğrultusu Doğu-Batı

Büyüklüğü 18 N

Yönü Doğu

Doğrultusu Doğu-Batı

Büyüklüğü .............................

Yönü .............................

Doğrultusu .............................

Büyüklüğü 21 N

Yönü Doğu

Doğrultusu Doğu-Batı

Büyüklüğü .............................

Yönü .............................

Doğrultusu .............................

Büyüklüğü 3 N

Yönü Kuzey

Doğrultusu Güney-Kuzey

Büyüklüğü .............................

Yönü .............................

Doğrultusu .............................
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Görsellerde kolilere etki eden çeşitli büyüklük ve yönlerdeki kuvvetler verilmiştir. 
Kolilere etki eden kuvvetlerin bileşkelerini bulunuz. Bulduğunuz bileşke kuv-
vetlerin yön ve büyüklüklerini bulmacanın başlangıç noktasından ilerlemekte 
kullanınız. Üzerinden geçtiğiniz harfleri kullanarak gizli cümleyi bulunuz. 

Gizli cümle: …………………………………………………………………….………

Gizli cümle hangi kavramı tanımlamaktadır? ......................……………………

BAŞLANGIÇ
NOKTASI

F H M D F

Z T D R O P P O

I L A R T N N U

U V D V U K K Y G

N N L M R A M P K Y

F K K T M G G N S N V O K B

D E N N T U K L T A Y F K B A Ş I P T T

R N F C D H Y R T K I G E L D G N G R J Z

B I J A B H Y V A E I S M T E Y Ş A G Ö B E

D K L Z L A S D D N S I N I K P E P Y S U Y

B P S C R K E G H I R R N Y D H M O H T Y H

M A F C D U V V E T S K S U R L T D R E J L

F F K M N Y U B H F Y G V C T F D I T H

E G K L C K G R

S N L N
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Başlangıçta dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında olan araçların hareketleri verilmiş-
tir. Bu araçlara şekildeki kuvvetler etki etmektedir. Buna göre ilgili tabloları dolduru-
nuz.

Dengelenmiş Dengelenmemiş

Bileşke kuvvet:......................................

Hareket değişikliği:................................

Dengelenmiş Dengelenmemiş

Bileşke kuvvet:......................................

Hareket değişikliği:................................

Dengelenmiş Dengelenmemiş

Bileşke kuvvet:......................................

Hareket değişikliği:................................

Dengelenmiş Dengelenmemiş

Bileşke kuvvet:......................................

Hareket değişikliği:................................

Dengelenmiş Dengelenmemiş

Bileşke kuvvet:......................................

Hareket değişikliği:................................

Dengelenmiş Dengelenmemiş

Bileşke kuvvet:......................................

Hareket değişikliği:................................

Dengelenmiş Dengelenmemiş

Bileşke kuvvet:......................................

Hareket değişikliği:................................
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Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Yukarıda verilen cümlelerin 
doğru veya hatalı olmasına göre 
labirentte ilerleyen öğrenciler 
farklı çıkışlara ulaşmışlardır.

SORULAR CEVAPLAR

1- Karşısına çıkan tüm cümlelere hatasız cevap veren öğrenci hangi 
çıkışa ulaşır? .............................

2- Karşısına çıkan tüm cümlelere hatalı cevap veren öğrenci hangi 
çıkışa ulaşır? .............................

Aşağıda verilen ifadeleri “Doğru” ya da “Yanlış” ola-
rak değerlendiriniz. Ifadeye ait göstergenin ibresini 
uygun yönde çiziniz.

1 Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise o cisim denge-
lenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır.

2 Hareketli bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi hareket yönüne 
zıt ise cisim önce durabilir, sonra zıt yönde hızlanabilir.

3 Bir cisme etki eden iki zıt yönlü kuvvetin bileşkesinin yönü, küçük 
kuvvetin yönü ile aynıdır.

4 Bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında ise ya duruyor ya 
da sabit süratle hareket ediyordur. 

5 Aynı yön ve doğrultudaki kuvvetlerin bileşkesi, kuvvetlerin farkı 
alınarak bulunur.

FEN BİLİMLERİ / Kuvvet ve Hareket / Bileşke Kuvvet 7



Aşağıda verilen kuvvetlerin bileşkesini bulunuz. 

Bulduğunuz bileşke kuvvetleri işaretlenen başlangıç noktasından başlayarak sı-
rayla çiziniz. Yönerge tamamlandığında oluşan resmi boyayabilirsiniz.

1

10

11

20

2

9

12

19

3

8

13

18

4

7

14

17

5

6

15

16
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Numaralandırılmış soruların cevaplarını bulup bulmacaya yerleştiriniz.

1- Bileşke kuvvet ile aynı doğrultuda, 
eşit büyüklükte ve zıt yöndeki kuvvete 
ne denir?

2- Cisme etki eden net kuvvet sıfırdan 
farklı ise cisim hangi kuvvetlerin etkisi al-
tındadır?

3- Kuvvetin özelliklerinden birisi nedir?
4- Duran cismi hareket ettiren, hareket 

eden cismi durduran, hareketin yönünü 
ve hızını değiştirebilen etkiye ne denir?

5- Cisme etki eden net kuvvet sıfır ise 
cisim hangi kuvvetlerin etkisi altındadır?

6- Kuvvetin birimi nedir?
7- Aynı doğrultu ve aynı yöndeki kuv-

vetlerin bileşkesi hangi matematiksel iş-
lemle bulunur?

8- Aynı doğrultu ve zıt yöndeki kuvvet-
lerin bileşkesi hangi matematiksel işlem-
le bulunur?

9- Birden fazla kuvvetin etkisini tek 
başına gösterebilen kuvvete verilen isim 
nedir?
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Kuvvet konusunu tamamladıktan sonra öğretmen, şekildeki grafik ve bu grafikle ilgili 
yorumları akıllı tahtaya yansıtır. Ardından öğrencilerden bu yorumların doğru olup olma-
dığını bulmalarını ister. Verecekleri her doğru cevap için 10 puan kazanacaklarını belirtir.

Öğrencilerin cevapları yukarıda verilmiştir. Buna göre öğrencilerin topladıkları pu-
anları bularak balonlara yazınız.

6- Bu kuvvetler bir cisme uygulanırsa cisim, dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında 
kalabilir. 

Puan

1- F1 ve F2 kuvvetlerinin bileşkesi 9 N ola-
bilir.

2- F2 ve F3 kuvvetleri aynı doğrultuda zıt 
yönlü kuvvetler ise bileşkeleri 3 N olur.

3- Bu üç kuvvetin bileşkesi en fazla 10 N 
olabilir.

4- Duran bir cisme aynı doğrultuda ve aynı 
yönde F1 ve F3 kuvvetleri, bunlarla aynı doğ-
rultuda zıt yönde F2 kuvveti etki ederse cisim 
durmaya devam eder.

5- Hareketli bir cisme hareket doğrultusun-
da ve harekete zıt yönde F3 kuvveti etki eder-
se cisim kesinlikle hızlanır.

6
5
4
3
2
1

F1 F2 F3

Cümleler 1. Öğrenci 2. Öğrenci 3. Öğrenci 4. Öğrenci

1 D Y Y D

2 Y D D Y

3 D D Y D

4 Y D D D

5 Y Y D Y

6 D Y D D

1. Öğrenci
.........

Kuvvetin
Büyüklüğü (N)

Kuvvet

2. Öğrenci
......... 3. Öğrenci

.........

4. Öğrenci
.........
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SABIT SÜRATLI HAREKET 

- Sürati tanımlayabilecek ve birimini ifade edebileceksiniz. 
- Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterebileceksiniz.

Aşağıda verilen ifadeleri “Doğru” ya da “Yanlış” ola-
rak değerlendiriniz. Ifadeye ait göstergenin ibresini 
uygun yönde çiziniz.

1 İki hareketliden aynı mesafeyi daha kısa sürede gidenin sürati daha faz-
ladır.

2 100 km/sa süratle giden bir hareketli 2 saatte 200 km yol alır.

3 Eşit zaman aralığında daha az yol giden bir hareketlinin sürati daha faz-
ladır.

4 Sürati her geçen saniye artan hareketli, sabit süratle hareket etmektedir.

5 Bir cismin sabit bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesine hareket 
denir.

6 Yavaşlayan bir otomobil, sabit süratle yoluna devam eder.

7 Hareketli bir cismin birim zamanda aldığı yolu gösteren büyüklüğe sürat 
denir.

8 Doğada bilinen en fazla sürat, sese aittir.

9 Süratin birimi metre (m) veya kilometre (km) ile ifade edilir. 

10 Bir cismin süratini bulabilmek için aldığı yol ve bu yolu alması için geçen 
zamanın bilinmesi gerekir.

11 2 saniyede 4 metre yol alan aracın sürati 4 m/sn olur.

12 Sürati az olan araçlar için genellikle metre/saniye (m/sn) birimi kullanılır.
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1. Aşağıda boş bırakılan yerlere, kutucuk içinde verilen sözcüklerden uygun 
olanları yazınız.

2. Karışık olarak verilen sözcüklerin tümünü kullanarak sürat ile ilgili anlamlı 
cümleler oluşturunuz.

1)

2)

3)

1- Hareketli cisimlerin süratleri, eşit mesafeyi almaları için geçen ………………… 
karşılaştırılarak bulunabilir.

2- Sürati bulabilmek için alınan yolu ………………….. böleriz.
3- ………………… birimi metre/saniye ya da kilometre/saat’tir.
4- Eşit sürede fazla yol alan aracın sürati, az yol alan aracın süratinden daha 

…………………
5- Aynı zaman aralığında eşit mesafe alan cisimler ………………… süratli hare-

ket yapmaktadır.
6- Bir bisikletli bir noktada ………………… sürati sıfırdır.
Açıkta kalan sözcükleri bir cümle ile açıklayınız.
............................................................................................................................
............................................................................................................................

hareketli

alınan yol

zamana

sürat

sabit 

fazladır

duruyorsa

süreler

akrep Bir örnektir hareket ve harekete

önce Bir çizgisine daha fazla bisiklet

iki Sabit eden daha fazla olan birim yol
alır hareket süratle zamanda sürati çok araçtan

olan sürati bisikletli ulaşabilir bitiş yarışında

süratli yelkovanının saatin yaptığı sabit
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Fen bilimleri dersinde Güneş ve Ay tutulmalarının modelleri yapılacaktır. Öğretmen 
tüm öğrencilerden her birinden ikişer tane olmak üzere kare, üçgen ve dikdörtgen şek-
linde kâğıtlar kesmelerini ister. Oluşturulan şekillerden kare olanların Dünya’yı, üçgen 
olanların Ay’ı ve dikdörtgen olanların ise Güneş’i temsil ettiğini belirtir. Öğrencilerden bu 
şekilleri sıralarının üzerinde uygun şekilde sıralayarak Güneş ve Ay tutulmasını temsil 
eden modeller hazırlamalarını ister.

Buna göre hangi öğrencilerin oluşturduğu modellerin doğru olduğunu bulunuz. 
Yanlış oluşturulan modellerin alt kısmındaki boşluğa nerede hata yapıldığını ve bu 
hatanın nasıl düzeltilebileceğini yazınız.

Üç arkadaş saklambaç oynamaktadır. Ebe olan Sevim, arkadaş-
larının saklanacağı süre boyunca bekledikten sonra onları aramaya 
çıkmıştır. A noktasına geldikten sonra Can ve Ada’yı aynı anda bul-
muştur.

Bunun üzerine bekleme noktasına doğru her üçü de aynı noktadan koşmaya başlar. 
Öğrenciler koşmaya başladığında bekleme noktasına olan uzaklıkları eşittir. O noktaya 
ilk ulaşan diğer arkadaşlarını sobeleyecektir. Son gelen ise ebe olacaktır. Bekleme nok-
tasına ilk ulaşan Can, son ulaşan ise Ada olmuştur.

Bu bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1- Sürati en fazla olan kimdir?
……………………………………………………….………………………………………
2- Ada’nın bekleme noktasına en son ulaşmasının sebebi nedir?
……………………………………………………….………………………………………
3- Aynı anda koşmaya başladıklarında eşit sürelerde en uzağa kim gidebilir?
……………………………………………………….………………………………………
4- Üç arkadaşın süratlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
……………………………………………………….………………………………………
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Aşağıda doğrusal yol boyunca ilerleyen araçlara ait görseller verilmiştir. Verilen gör-
sellerle ilgili soruları cevaplayınız.

1. Başlangıçta yan yana olan kamyon ve araba sabit süratle hareket etmektedir. 
a- İki saat sonra hangi araç daha fazla yol alır?
…………………………………………………………………………………….........
b- Bir saatin sonunda aralarındaki mesafe kaç km olur?
…………………………………………………………………………………….........

2. Birbirlerine 8 km uzakta olan beyaz ve kırmızı renkli araçlar sabit süratle birbirle-
rine doğru hareket etmektedir. Araçlar K noktasında yan yana gelirler.

a- Hangi aracın sürati daha fazladır?
…………………………………………………………………………………….........
b- Aynı mesafeyi hangi araç daha uzun sürede tamamlar?
…………………………………………………………………………………….........
c- Birim zamanda hangi araç daha fazla yol almıştır?
…………………………………………………………………………………….........

3. Bir tren ve bir uçak, aynı anda sabit süratle Konya’dan aynı yöne hareket eder.
a- Bir saat sonra hangi araç daha fazla yol alır?
…………………………………………………………………………………….........
b- 750 km uzaklıktaki bir şehre hangisi daha önce ulaşır?
…………………………………………………………………………………….........
c- 750 km uzaklıktaki şehre tren kaç saat sonra ulaşır?
…………………………………………………………………………………….........
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Aşağıdaki görselde bir arabanın hareketi A noktasından itibaren onar saniye ara ile 
gösterilmiştir. 

Buna göre tablodaki boş kısımları doldurup yol-zaman ve sürat-zaman grafik-
lerini çiziniz.

Alınan yol (m) 200 400 600

Geçen zaman (sn) 10 20 30

Sürat (m/sn) …………….. …………….. ……………..
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Aşağıda bir otomobile ait yol-zaman grafiği verilmiştir.

Grafikteki bilgilere göre soruları cevaplayınız.

1- Otomobilin sabit süratle hareket ettiği zaman aralığı nedir?
……........…………………………………………………………………………………….
2- Otomobil 3 saatin sonunda kaç km yol gitmiştir?
……........……………………………………………………………………………………
3- Otomobilin II. zaman aralığındaki hareketi ile ilgili ne söylenebilir?
……........……………………………………………………………………………………
4- Otomobilin III. zaman aralığındaki sürati kaçtır?
……........……………………………………………………………………………………
5- Bu otomobile ait sürat-zaman grafiğini aşağıdaki alana çiziniz.

200

100

0 1 2 3
Zaman (sa)

Alınan yol (km)

I II III

Zaman (sa)

Sürat (km/sa)
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Aşağıda serçe, güvercin, leylek ve kartala ait yol-zaman, sürat-zaman grafikleri 
verilmiştir.

Grafiklerdeki verileri kullanarak kuşların hareketlerini karşılaştırınız ve hangi 
yuvaya gideceklerine karar veriniz. Yuvanın altındaki noktalı yere kuşların türü-
nü yazınız.

Sürati
en fazla olan ku-

şun yuvasıdır.

Eşit sürede 
3. en uzak mesa-
feye uçan kuşun 

yuvasıdır.

Sürat büyüklük 
sıralamasında 

leylekten önce-
ki gelen kuşun 

yuvasıdır.

Eşit süre
uçtuğunda en az 
mesafeye uçan 
kuşun yuvasıdır.
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Ahmet arkadaşları ile sahilde taş sektirme oyunu oynamaktadır. Taş sektirme, düz bir 
taşı su üzerinde sekecek şekilde atmaktır. Oyunun amacı bir taşın suya batmadan önce 
kaç kez zıplayabildiğini görmektir. Taş ne kadar süratli ise su üzerinde o kadar fazla 
sekecektir. 

Görsel Ahmet, Ecem ve Tülin’in attıkları taşların suda nasıl sektiğini göstermektedir. 
Burçak ise oyunu izlemiş ve taşların zamanla sekme sayısını ölçüp aşağıdaki tabloları 
oluşturmuştur. (Her sekme 1 m olarak kabul edilecektir.)

Bu tabloları kullanarak taşların sürat değerlerini bulup sürat-zaman grafikleri-
ni aşağıdaki alana çiziniz.

Ahmet
Sekme sayısı 2 4 6 8
Zaman (sn) 1 2 3 4

Ecem
Sekme sayısı 3 6 9 12
Zaman (sn) 1 2 3 4

Tülin
Sekme sayısı 2 4 6 8
Zaman (sn) 2 4 6 8
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Syf:5 47609303 
- (6089410 freepik stok fotoğraf sitesinden alınmış-
tır.) 
- Komisyon çalışması 
(03.05.2020/10.03)
Syf:6 73851633 
- Komisyon çalışması 
(03.05.2020/10.03)
Syf:7 - (3823945 freepik stok fotoğraf sitesinden 
alınmıştır.) 
- Komisyon çalışması
Syf:8 47609303 (03.05.2020/11.33)
Syf:9 - (7182917-2279413 freepik stok fotoğraf 
sitesinden alınmıştır.) 
- Komisyon çalışması 
Syf:10 39341377 (03.09.2020)
Komisyon çalışması
Syf:11 - (5371909 freepik stok fotoğraf sitesinden 
alınmıştır.) 
- Komisyon çalışması 
Syf:12 Komisyon çalışması
Syf:13 113650062-42987861 (07.05.2020/11.23)
Syf:14 93055141-73851633 (07.05.2020/14.36)
Syf:15 93055141-73851633 (07.05.2020/15.07)
Syf:16 - (1215614 freepik stok fotoğraf sitesinden 
alınmıştır.) 
- Komisyon çalışması
Syf:17 24351020-56878202 (07.05.2020/19.05)
- (6871517 freepik stok fotoğraf sitesinden alınmış-
tır.) 

- Komisyon çalışması 
(07.05.2020/16.57)
Syf:18 33304703-94427882 
- Komisyon çalışması
(07.05.2020/17.43)
Syf:19 - Komisyon çalışması 

Tüm sayfalardaki görsel simgelerin (ikon, sembol, vb.) 
- 6089410-6438401-892803-6612175 freepik fotoğ-
raf sitesinden alınmıştır. 
-  Komisyon çalışması
 

6.SINIF
3. ÜNİTE

KUVVET ve HAREKET


