
SHBLSH e RE



TiTulli  në origjinal 
Complete Physics for Cambridge Secondary 1 - Work Book

auTor

Helen Reynolds

"Complete Physics for Cambridge Secondary 1- Work Book"  është botuar në origjinal në 
anglisht në  2013. Ky përkthim është botuar nga SHBLSH e RE në marrëveshje me 

Oxford University  Press.

Shqipëroi

Prof. Dr. Nikolla Dhamo
Dr.Maksim shimani

Dolores Cipo

redakTore përgjegjëSee

Dolores Cipo

redakTore leTrare

Arta Shehaj

iluSTrimeT

Oxford University  Press

arT grafik

Rudina Papavasili

 Botim 2019

ISBN 978-99943-2-452-1

Rr. Mine Peza, P.1/1, Tiranë.
+35542223633

www.shblsh.com
info@shblsh.com

SHBLSH e RE

©  SHBLSH e RE 
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara 



3

Hyrje

Fletorja e Punës Fizika 9 është shkruar për të mbështetur përvetësimin nga 
nxënësit të librit Fizika 9. Ajo përmban një faqe me pyetje për çdo dy faqe 
të librit të nxënësit. Çdo fletë përmban lloje të ndryshme pyetjesh.

 

•	 Disa pyetje kërkojnë të zgjidhni fjalët nga kuadrati ose lista për të 
plotësuar fjalitë. Këto pyetje do t'ju ndihmojnë të mësoni dhe mbani 
mend fjalët kyçe të mësimit.

•	 Pyetje të tjera kërkojnë të përcaktoni cilat pohime janë të vërteta dhe 
cilat të gabuara ose të vendosni pohimet në radhën e duhur. 

•	 Ka shumë pyetje që kërkojnë të interpretoni të dhëna nga hulumtimet 
ose informacionet nga burime të tjera. Gjatë përgjigjeve të këtyre 
pyetjeve do të zhvilloni shprehi të rëndësishme shkencore, që do t'ju 
ndihmojnë të përgatiteni për provimet.

•	 Disa faqe përfshijnë pyetje për të zhvilluar aftësinë e të kuptuarit.  Ato 
kërkojnë të lexoni informacionin dhe pastaj t'i përgjigjeni pyetjeve 
rreth tij. Shumë nga këto pyetje ju ndihmojnë të zhvilloni aftësitë e 
vlerësimit.

•	 Shumë faqe kanë një kuadrat për zgjerimin e njohurive. Disa nga këto 
pyetje do t'ju ndihmojnë të zgjeroni dhe të zhvilloni aftësitë tuaja 
shkencore. Të gjitha këto pyetje synojnë t'ju sfidojnë dhe të bëjnë që 
të mendoheni në mënyrë të thelluar. Për t'iu përgjigjur këtyre pyetjeve  
nuk është lënë hapësirë boshe, kështu që duhet të punoni në një fletë 
tjetër jashtë fletores së punës.

•	 Fjalori në fund të fletores së punës shpjegon kuptimin e fjalëve të 
rëndësishme shkencore. Ai ka kuptimin e të gjitha fjalëve të theksuara 
(bold) që janë në librin e nxënësit si dhe fjalë të tjera.
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