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Si ta përdorni librin tuaj 
Mirë se vini në librin Fizika 6!
Përmbajtja e tematikave të këtij libri është në përputhje më programin e fizikës së 
klasës së gjashtë.
Shumica e temave mësimore janë si kjo.

● Këto tema fillojnë me rezultatet e pritshme të të nxënit të nxënësit. 
● Fjalët e reja kyçe në këto tema, paraqiten me shkronja më të mëdha dhe me ngjyrë
    më të errët. 
● Ju do të shkruani, me mbështetjen e mësuesit, një përcaktim të thjeshtë të 
   këtyre fjalëve në fjalorin, që ndodhet në fund të librit.
● Në këto tema, çështjet mësimore trajtohen nëpërmjet disa aktiviteteve, si:
    

  Aktivitete shkrimi
        Në hapësirat boshe të këtyre aktiviteteve ju do të shkruani përgjigje të shkurtra  
          për pyetjet hyrëse dhe ato kyçe, duke përdorur informacionet e temës.

  Aktivitete diskutimi
        Do të diskutoni në grupe të vogla idetë, që ju keni për pyetjet e bëra,                  
           për realizimin e një hulumtimi apo zgjidhjen e një detyre.

  Aktivitete hulumtimi
        Kjo veprimtari ju përafron te kërkimi shkencor dhe ju nxit që në të ardhmen të   
          bëheni shkencëtarë. Do të bëni parashikime, do të hartoni planin e hulumtimit,  
          do të vrojtoni, interpretoni, analizoni të dhënat dhe do të nxirrni përfundime.

  Aktivitete matjeje
        Do të matni me aparate, madhësi të ndryshme dhe rezultatet e matjeve do             
          t'i shënoni në tabela.

 Kthehu në faqen 33 për të riparë dhe reflektuar atë që mësuat



● Në hapësirat boshe shkruani përgjigjet e pyetjeve ose zgjidhjen e detyrave të 
këtyre faqeve.

● Ka pyetje dhe detyra që lidhen me njohuritë
    e mësuara në një tematikë. 
    Zgjidhini ato me shkrim në hapësirat boshe.

● Tema "Test për vetëkontroll" 
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● Ka detyra që lidhen me njohuritë e mësuara 
në një grup temash mësimore. 

   Zgjidhini ato me shkrim në hapësirat boshe.

 ● Faqja "Rishiko dhe reflekto"

 ● Tema "Zgjidhje detyrash"

● Këto tema përfundojnë me disa pyetje, që përmbledhin njohuritë e 
   mësuara në këtë temë. 
  Së fundmi, ju kërkohet që të ktheheni në faqet e fundit të tematikës, për të    
   riparë dhe reflektuar ato që keni mësuar në një grup temash.
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Në këtë tematikë do të: 

● dalloni masën nga pesha e trupit;

● përdorni njësitë e masës, të peshës dhe të forcës;

●  identifikoni drejtimin e veprimt të forcave;

● shpjegoni se, kur trupat lëvizin harxhohet energji;

● demonstroni efektet e forcës: ndryshimin e            
    formës, drejtimit dhe shpejtësisë së trupave;

● hulumtoni fërkimin dhe rezistencën e ajrit.     
        

 Pse astronautët mund të notojnë   
          në hapësirë (kozmos)?

 Pse nuk mund ta bëjmë këtë gjë në   
         Tokë?

A e dini se, mund të kërceni shumë më lart 
në Hënë sesa në Tokë?

 Kjo ndërtesë peshon mijëra 
tonë. Një shkencëtar thotë që, 
nëse e çojmë këtë ndërtesë 
në hapësirë, atëherë mund ta 
ngremë atë, duke përdorur 
vetëm njërën dorë. A mund të 
jetë kjo e vërtetë?
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Fjalë 
kyçe

kilogram (kg)

njuton (N)

drejtim fërkim

rezistenca e ajrit

trup

më ngadalë
më shpejt 

energji
forcamasa

pesha

   ●  Cila nga këto makina është     
       më e shpejtë? Pse?
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Në këtë temë do të:
●  dalloni që graviteti është forcë         
    tërheqëse;
●  njiheni me ligjet e lëvizjes së      
    Njutonit. 

1.2 Graviteti

 A mund të kujtoni ndonjë forcë që  
keni studiuar më parë? Shkruajeni 
atë në kuadratin më poshtë.

Shkencëtari Galileo Galileu
Shkencëtari Galileu ka lindur 450 vjet më parë. 
Ai u bë i famshëm për lëshimin e trupave nga 
maja e kullës së pjerrët të Pizës, në Itali. Galileu 
hulumtoi pse Hëna lëvizte përreth Tokës. Ai hodhi 
sfera metalike, me pesha të ndryshme, nga maja 
e kullës dhe mati shpejtësinë e lëvizjes së tyre.  
Galileu zbuloi se ato, të gjitha, lëviznin me të 
njëjtën shpejtësi.

   Si mendoni, a kishte të drejtë Galileu?  
           Si mund ta provoni këtë?

Galileu hodhi shumë gjyle topi nga vende të
ndryshme. Ai zbuloi se, sa më e madhe ishte
shpejtësia e hedhjes së gjyles, aq më pak e
 përkulur ishte trajektorja e saj.  Galileu mendonte 
se, nëse gjylja do të lëvizte shumë shpejt, ajo nuk 
do të binte kurrë në Tokë. Sipas tij, ishte po kjo 
arsyeja që Hëna rrotullohej vazhdimisht rreth
Tokës, por kurrë nuk binte në Tokë.
Njerëz të tjerë besonin se një forcë e shtynte 
Hënën përreth Tokës.

 Cilat janë idetë tuaja, pse Hëna qëndon në 
hapësirë përreth Tokës?

Njutoni dhe forca e gravitetit
Isak Njutoni lindi 380 vjet më parë, në Angli.
Një ditë ai qëndronte poshtë pemës, kur një mollë 
ra në tokë. Njutoni kuptoi se te molla vepronte 
një forcë, e padukshme, e cila e tërhiqte atë për 
në tokë. Forcën që Toka ushtron mbi mollën ai e 
quajti forcë të gravitetit (të rëndesës).



Hëna

Toka

9

Forcat dhe lëvizja

Për studimin e orbitave të planetëve, Isak 
Njutoni përdori shumë matematikën dhe  
zbuloi një degë të re të matematikës, të 
njohur si njehsimi integral.

A e dini se...

Ligji i parë  Trupat vazhdojnë të 
ruajnë gjendjen e tyre, 
po të mos ketë forca të 
tjera, që zmadhojnë 
apo zvogëlojnë 
shpejtësinë e tyre.

Ligji i dytë  Sa më i rëndë është 
trupi, aq më e madhe 
është forca që duhet për 
ta lëvizur atë.

Ligji i tretë  Kur një trup shtyn një 
trup tjetër, ai shtyhet 
prej trupit të dytë në 
drejtim të kundërt, me 
madhësi të njëjtë.

 Cila forcë e tërheq mollën nga pema për 
në tokë?

 

Isak Njutoni mendonte se nuk kishte një forcë 
tjetër, që i shtynte planetët në një orbitë 
rrethore. Ishte forca e gravitetit, ajo që i 
pengonte planetët të fluturonin në hapësirë 
(kozmos).  Njutoni kuptoi se Hëna tërhiqej prej 
gravitetit  të Tokës.  Ishte kjo arsyeja, që Hëna 
nuk mund të largohej sipas një vije të drejtë për 
në hapësirë. Ne tani e dimë se planetët 
qëndrojnë në orbita përreth Diellit, në saje të 
forcës tërheqëse gravitacionale, që Dielli 
ushtron mbi ta. Njutoni zbuloi që, sa më i madh 
është planeti ose ylli, aq më e madhe është 
forca e gravitetit që ai ka.

Ligjet e lëvizjes
Njutoni punoi shumë vite për llogaritjen e formës  
dhe madhësisë së planetëve. Ai përpunoi rregullat 
për gravitetin dhe lëvizjen e trupave në gjithësi. Këto 
rregulla sot njihen si tri ligjet e lëvizjes.

 A mund të mendoni ndonjë shembull, ku      
         shihet veprimi i ligjeve të lëvizjes?
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Bateritë ose pilat, përmbajnë lëndë kimike që 
prodhojnë rrymë elektrike, kur lidhen në një qark.

Përcjellësi është një material që lejon kalimin e 
elektricitetit nëpër të. Elektriciteti rrjedh më lehtë 
në disa përcjellës.

Disa materiale janë përcjellës të këqij.  
Elektriciteti nuk kalon me lehtësi nëpër to.

 Hulumtim: Hulumtoni se cili nga materialet 
është përcjellës më i mirë i elektricitetit. Do 
të përdorni qarkun që pamë më parë.

Për të hulumtuar elektricitetin do të përdorim 
bateritë. Elektriciteti që merret nga prizat e 
shkollës ose të shtëpisë, është i rrezikshëm. Jemi 
të sigurt kur përdorim bateritë.

Materiali Përcjellës i 
mirë

Përcjellës i 
keq

Letër

 Përdorni një tabelë, që ju ndihmon për  
      të shënuar rezultatet (shkruani atë që gjetët).  
      Kopjoni dhe plotësoni tabelën më poshtë  
      në fletore. 

 A janë të gjithë përcjellësit të njëjtë?

 A mund të gjeni një lidhje bazuar në rezultatet 
tuaja? Cilat materiale janë përcjellës më të 
mirë? Cilat materiale janë përcjellës të këqij?

 Në grupin tuaj zgjidhni materialin që mendoni 
se është përcjellës më i mirë. E krahasoni 
zgjedhjen tuaj me zgjedhjen e grupeve të 
tjera.

 I gruponi materialet në përcjellës të mirë 
dhe përcjellës të këqij.

Kujtoni

Nëse llamba ndriçon, atëherë 
elektriciteti kalon nëpër përcjellës, 
nga bateria te llamba.

Jopërcjellësit (Izolatorët)
Materiali që nuk e lejon kalimin e elektricitetit, 
quhet jopërcjellës (izolator). Jopërcjellësit 
kanë përdorime të rëndësishme. Ata nuk e 
lejojnë elektricitetin të kalojë te ju. 

 Mendoni rreth hulumtimit tuaj. Cilat       
         materiale janë jopërcjellës (izolatorë)?

 Telat përcjellës, që po përdorni në qarkun 
elektrik, janë të veshur me shtresë plastike. 
Pse?

Plastika është material që nuk e përcjell 
elektricitetin.

Mendoni për… 
Çfarë është një superpërcjellës?

 Mos prekni asnjë tel të zhveshur!         
Mbajini bateritë në mbajtëset e tyre.
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2.13 Çfarë mësuam për elektricitetin

Hulumtimi i qarkut elektrik 
 (faqe 50-51) 

  Shkruani tri elemente të një qarku elektrik  
           të thjeshtë.

 Çfarë ndodh me llambën, nëse bateria nuk 
është e lidhur siç duhet?

 Një nxënës heton se çfarë ndodh në 
qarkun elektrik, kur numri i llambave 
ndryshon. Ndërkohë ai ndryshon edhe 
numrin e baterive. Është kjo një provë e  
drejtë?

Unë mund të emërtoj 
tri elemente të qarkut 
të thjeshtë.

Unë e kuptoj pse nuk kalon 
elektricitet, kur ka ndërprerje 
të qarkut.

Unë di të realizoj një 
provë të drejtë.

Qarku në seri. Skema e qarkut 
elektrik  (faqe 54-59) 

 Vizatoni simbolin e baterisë.

 Vizatoni simbolin e llambës.

 Vizatoni skemën për qarkun me një bateri, 
tela përcjellës, një zile dhe dy llamba.

Unë di të vizatoj skemën 
e qarkut në seri, duke 
përdorur simbolet.



64

2.14  Test për vetëkontroll

 1. Shpjegoni pse telat përcjellës të rrymës  
         elektrike bëhen prej alumini dhe bakri  
         dhe jo prej materialeve të tilla, si: hekuri,  
         argjendi apo ari.                                                                                                 

 2.  Në fjalitë e mëposhtme plotësoni fjalën  
         që mungon.

a) Aparati që mat rrymën elektrike është  

 
b) Njësia matëse e rrymës elektrike është  

c) Në skemat elektrike, elementet e qarkut         
    paraqiten me 

 3. Vizatoni simbolet e elementeve të               
          qarkut elektrik, që tregohen më poshtë.

 a) Bateri                                        b) Motor

 c) Çelës i hapur                         d) Llambë

 4. Vrojtoni qarqet elektrike të mëposhtme.

a) A ndriçon llamba në qarkun d? Pse?

b) Llamba në qarkun a ndriçon.  Në cilat prej  
      qarqeve të tjera ndriçojnë llambat? Pse?

a) b)

c) d)

e)
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c) Cila llambë ndriçon më shumë, ajo në qarkun     
   a apo ajo në qarkun e?  

d) Pse është më e ndritshme ajo? 

e) Cilat llamba ndriçojnë më shumë, ato në   
    qarkun b apo ato në qarkun c? Pse? 

 5. Në figurën e mëposhtme paraqitet një  
              ndriçues (fener) dore.

a) Emërtoni elementet përbërëse të qarkut   
     elektrik të ndriçuesit të dorës.

b) Vizatoni më poshtë skemën e qarkut elektrik të  
     ndriçuesit të dorës.

 6. Në figurë paraqitet një qark elektrik në  
           seri.  

                         

 a) A ndriçojnë llambat? Pse?

b) Në kuadratin e mëposhtëm ndërtoni skemën e    
     qarkut elektrik.

1

2

4

3

1.

3. 4.

2.
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Fjalët kyçe

bateria

drejtimi

energjia 

izolues i përcjellësit




