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Si ta përdorni librin
Me këtë libër ju do të studioni lëndën e fizikës që zhvillohet në klasën e
nëntë.
Shumica e temave mësimore të këtij libri janë si kjo:

●

Çdo mësim fillon me rezultatet e të nxënit të nxënësve.

●

Termat e reja janë shkruar me shkrim të theksuar (bold). Kuptimin
e këtyre termave e gjeni në fjalorin, në fund të librit.

●

Në fund të çdo mësimi ka pyetje dhe detyra, për të kontrolluar sa i
keni kuptuar njohuritë që mësuat.

●

Çështjet më kryesore të mësimit, që duhen mbajtur mend, janë
përmbledhur gjithashtu në fund të mësimit.

Në çdo kapitull ka mësime që ju ndihmojnë të mendoni si shkencëtar,
të përgatiteni për nivelin pasues të shkollimit dhe për kontrollin e
njohurive tuaja.
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Hyrje

Kërkimi shkencor
Këto mësime ju ndihmojnë të ushtroni aftësitë që duhen, për t'u bërë
një shkencëtar. Ato mbulojnë të gjitha kompetencat e të nxënit për
kërkimin shkencor, të kurrikulës së fizikës të kësaj klase.

Ju do të mësoni si:
●

të shqyrtoni idetë;

●

të planifikoni hulumtime dhe eksperimente;

●

të regjistroni dhe analizoni të dhënat;

●

të vlerësoni të dhënat për të nxjerrë përfundime shkencore.

Ju do të mësoni gjithashtu se si shkencëtarët, nga vende të ndryshme të
botës, krijuan teoritë, kryen kërkime shkencore dhe nxorën përfundime
për botën që na rrethon.
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Zgjerim njohurish
Në këtë libër ka shumë mundësi që të mësoni më shumë përtej kurrikulës
së fizikës së kësaj klase. Këto mësime quhen Zgjerim njohurish, sepse ato
zgjerojnë dhe zhvillojnë më tej aftësitë tuaja shkencore.
Këto tema dallohen sepse shënohen me një vijë të ndërprerë në anën e majtë
të tyre dhe kanë sfond vjollcë si më poshtë.

Këto mësime nuk përfshihen në provime, por do t'ju ndihmojnë të përgatiteni
për klasën e dhjetë.

Përsëritje
Në fund të çdo kaptulli dhe në fund të librit ka detyra për përsëritje.

Ato ju ndihmojnë të zbatoni njohuritë që keni mësuar në një kapitull ose në të
gjithë librin për zgjidhjen e detyrave.
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Hyrje

Referenca
Në fund të librit ka faqe referencash. Këto faqe janë të dobishme për gjatë
gjithë librit.

Ato përfshijnë informacione që ju ndihmojnë si:
●

të zgjidhni aparaturat e përshtatshme;

●

të punoni me siguri dhe saktësi;

●

të regjistroni dhe analizoni të dhënat, dhe të paraqitni përfundimet.
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1.1
Rezultatet e të nxënit
■

Shpjegoj ndryshimin ndërmjet
peshës dhe shtypjes.

■

Aftësohem të njehsoj shtypjen.

Shtypja
Çfarë është shtypja?
Njeriu e ka të vështirë të ecë në
baltë dhe në rërë. Një ekskavator
lëviz me lehtësi në baltë dhe në
rërë, sepse përdor zinxhirë të gjerë
në vend të gomave të zakonshme.
Ekskavatori është shumë i rëndë.
Ai peshon rreth një milion njuton, e
barabartë kjo me peshën e
15 000 njerëzve! Njeriu që qëndron në këmbë në tokë me baltë, zhytet në të, kurse
ekskavatori nuk zhytet sepse pesha e tij përhapet në një sipërfaqe më të madhe.
Shtypja është madhësia që tregon forcën që ushtrohet në njësinë e sipërfaqes.
Themi që ekskavatori ushtron në baltë shtypje më të vogël sesa njeriu.

Si njehsohet shtypja
Shtypja njehsohet duke përdorur ekuacionin:
forcë
sipërfaqe
Kur forca matet në njuton (N) dhe sipërfaqja në metër katror (m2), shtypja
matet në njuton për metër katror (N/m2).
Shtypja =

1N/m2 quhet 1paskal (Pa).
Sipërfaqet e vogla zakonisht maten në centimetër katror, cm2. Kur sipërfaqja
matet në cm2 dhe forca në N, atëherë shtypja matet në N/cm2.

Forca 100 N ushtrohet në sipërfaqen 2 m2.
Sa është shtypja?
forcë
Shtypja =
sipërfaqe
100 N
=
2 m2
= 50 N/m2

Forca 20 N ushtrohet në sipërfaqen 4 cm2.
Sa është shtypja?
forcë
Shtypja =
sipërfaqe
20 N
=
4 cm2
= 5 N/cm2

Nëse njehsoni shtypjen, është shumë e rëndësishme të shikoni njësinë
e sipërfaqes. Kur në ekuacionin tuaj, shkruani pranë numrit njësinë e
sipërfaqes, duhet të shikoni se cilën njësi të shtypjes do të përdorni.

Shtypje e madhe dhe e vogël
Në disa raste është e dobishme që shtypjen ta bëjmë më të madhe.
P. sh., futbollistët përdorin këpucë me thumba. Sipërfaqja e thumbave
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