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Si ta përdorni këtë libër
Mirë se vini në librin “ Fizika 7 Ushtrime dhe Problema” !
Ky libër është përgatitur për t`ju ardhur në ndihmë nxënësve dhe mësuesve të
fizikës të klasës së 7-të të shkollës 9-vjeçare. Ai synon përvetësimin sa më cilësor
nga nxënësit, të programit të fizikës të kësaj klase.
Libri ka tre kapituj:
“Forca dhe lëvizja” , “Energjia” dhe “ Toka dhe hapësira”, të trajtuar secili në tema
të veçanta. Çdo temë përbëhet nga rubrikat:

■

Dukuritë dhe madhësitë fizike
të temës

◙

Të dimë më shumë
Detyra
Detyra plotësuese
Detyra praktike

■ Dukuritë dhe madhësitë fizike
të temës
Në këtë rubrikë bëhet një
paraqitje e shkurtër teorike e
dukurive dhe madhësive fizike
që lidhen me temën. Lexojini me
kujdes dhe sigurohuni që i keni
kuptuar dhe i mbani mend ato.
Me ndihmën e tyre do të zgjidhni
ushtrimet e problemat që jepen
në rubrikën “ Detyra”.

◙

Të dimë më shumë

Në këtë rubrikë jepen njohuri dhe informacione plotësuese për temën, kuriozitete,
për jetën e shkencëtarëve (fizikanëve) dhe zbulimeve të tyre; eksperimentet
interesante që ata kanë zhvilluar, aparatet dhe pajisjet që janë ndërtuar bazuar
në zbulimet që ata kanë kryer etj. Ka edhe njohuri dhe informacione që e
tejkalojnë programin e fizikës të klasës së shtatë. Ato do t’ju ndihmojnë ju të
zgjidhni ushtrimet dhe problemat që jepen në rubrikën “Detyra plotësuese”.

Detyra
Në këtë rubrikë jepen ushtrime dhe problema, të zgjidhura dhe të pazgjidhura, të
tipeve të ndryshme, si me: njehsim, plotësim, nënvizim, apo zëvendësim fjalësh
në fjali, e vërtetë V apo e gabuar G, me çiftim, me përgjigje të shkurtër, apo me
fund të hapur, plotësim tabelash, ndërtim grafikësh etj.
Ushtrimet dhe problemat me shenjën (*) janë të një shkalle vështirësie më të
madhe se të tjerat. Ato rekomandohen të zgjidhen nga nxënësit me dëshirë.
Zgjidhini ato në hapësirat e caktuara për zgjidhjen e tyre.
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Detyra plotësuese
Në këtë rubrikë jepen ushtrime e problema të një shkalle më të lartë vështirësie
për zgjidhjen e të cilave janë të domosdoshme njohuritë plotësuese, që jepen në
rubrikën “ Të dimë më shumë”. Zgjidhini ato në hapësirat e caktuara. Kur hasni
vështirësi në zgjidhjen e tyre, kërkoni ndihmën e mësuesit dhe të prindërve.
Detyra praktike
Në këtë rubrikë, nëpërmjet pajisjeve të thjeshta do të studioni dukuri fizike, si: fërkimi,
rezistenca e ajrit, kundërveprimi i lëngjeve, zgjatja e sustës, dita dhe nata, krijimi i
hijeve, eklipset etj. Do të bëni matjen e madhësive fizike dhe do t’i vendosni ato në
tabela. Me të dhënat do të ndërtoni grafikë, që do t’ju ndihmojnë të gjeni lidhjen
ndërmjet madhësive fizike, si dhe do të nxirrni përfundimet e detyrës praktike.
Faqe të librit me modele detyrash

Në fund të librit jepen
“Përgjigjet e detyrave”.
Pasi të zgjidhni ushtrimet dhe problemat
i kontrolloni përgjigjet që keni dhënë, me
ato që jepen në fund të librit, te përgjigjet
e detyrave. Në rast se nuk i keni zgjidhur
drejtë, përpiquni edhe një herë t’i zgjidhni
ato siç duhet.
Në përfundim të këtij libri ju do të zgjeroni
dhe thelloni njohuritë tuaja, do të zhvilloni
shprehitë dhe shkathtësitë në zgjidhjen e
ushtrimeve dhe problemave, që lidhen me
forcat, energjinë dhe Universin.
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I. Forcat dhe lëvizja
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1.1 Forca dhe llojet e forcave
■ Ç’është forca?
Nëse karrocën lodër që ndodhet mbi tryezë e tërheqim ose e shtyjmë ajo zhvendoset,
pra e ndryshon shpejtësinë e saj. Kur te sfera e çelikut, që lëviz në vijë të drejtë, afrojmë
një magnet, sfera e ndryshon drejtimin e lëvizjes. Kur një copë plastelinë e shtypim me
gishta, plastelina ndryshon formën e saj, pra shformohet.

Në këto raste themi që mbi karrocën, sferën dhe plastelinën ushtrohen forca.
Forca është madhësia që karakterizon veprimin e trupit mbi një trup tjetër,
pra karakterizon bashkëveprimin e trupave. Forca mund të ndryshojë formën,
madhësinë e shpejtësisë ose drejtimin e lëvizjes së trupave. Veprimin e forcës
në një trup e tregojmë (e paraqitim) me një shigjetë. Gjatësia e shigjetës tregon
madhësinë e forcës, kurse drejtimi i saj tregon drejtimin e veprimit të forcës.
Pika e shigjetës, që është në kontakt me trupin, tregon pikën e zbatimit të
forcës. Forca matet me forcëmatës (dinamometër). Njësia matëse e forcës është
njutoni (1N).
F
forcëmatës

■ Llojet e ndryshme të forcave
Forcat me të cilat bashkëveprojnë trupat janë të llojeve të ndryshme, si p.sh: gravitacionale,
elektrostatike, magnetike, fërkimit, rezistencës së ajrit dhe ujit, tensionit, forca e
Arkimedit (ngritëse e ujit) etj.
Forca gravitacionale vepron ndërmjet të gjithë trupave që kanë masë. P.sh., Toka tërheq
të gjithë trupat që ndodhen në të dhe në afërsi të saj në drejtim të qendrës së saj.
Nga ana tjetër edhe këta trupa e tërheqin Tokën në drejtim të kundërt.
Forcat gravitacionale ushtrohen edhe ndërmjet Diellit dhe Tokës, Tokës dhe Hënës si dhe
trupave të tjerë qiellorë. Forca gravitacionale është forcë tërheqëse.
Hëna

Guri

Toka

Dielli

Toka
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2.8 Njehsimi i rendimentit dhe diagramet
Senki
Detyra
3. a. energji, dritore; b. harxhuar, humbet;
c. dobishme harxhuar.
4. a. V; b. G; c. G.
b. Shigjetat horizontale …….. paraqesin
energjinë e dobishme të pajisjes.
c.Shigjetat dalëse …………….paraqesin
energjinë e humbur në pajisje.
5. C;
6. a. 200J; b. 50J ; c. 150J; d. 25%.
7. Pajisja A rendimenti 40%; pajisja B energjia
e dobishme e transmetuar 1500J,
rendimenti 30%; pajisja C energjia e humbur
1400J, rendimenti 30%.
8. a. 500J; b. 300J; c. 200J; d. 60%
9. Rendimenti 0.75; energjia hyrëse 2000J;
energjia dalëse e dobishme 500J .
10. a. 25J; b. 10J; c. 15J; d. 40% .
11. a. 64J; b. 96J.
12. a. 65J; b. 35%.
2.9 Detyra për përsëritje
Detyra
1 a. 5870J; b. jo nuk është e shëndetshme,
sepse vetëm në mëngjes ai ka marrë rreth
70% të energjisë që duhet të marrë gjatë gjithë
ditës; c 234.8min.
2. a. 5560J; b. E shëndetshme, ai ka marrë
në drekë rreth 40 % të energjisë mesatare që
duhet të marrë gjatë gjithë ditës.
3. a. elektricitet; b. ujin, elektricitet, turbinat;
c. ashkla druri, alkool, metan.
4. a. nuk ka ndotje të mjedisit, energjia që
shfrytëzohet është e rinovueshme;
b. zënë sipërfaqe të mëdha toke dhe prishin
peizazhin e mjedisit ku instalohen.
5. a. jam dakort; b. jam dakort; c. nuk jam
dakort; d. jam dakort.
6. a. shndërrohet; b. ruhet, shndërrohet,
transferohet; c. krijohet, zhduket.
7 b. energjia kimike; c. energji tingulli , energji
termike; d. energjia elektrike, energji drite,
energji tingulli , energji termike.
8.a. 500J; b. EkC = 0J EpC = 500J ; c. 370J;
d. EpF = 0J, EkF = 500J. e më e vogël, sepse
një pjesë e energjisë fillestare shndërrohet në
energji termike.
9. a. 20J; d 75%.
10. a. energji kimike; c. 35%.
Detyra plotësuese
1. C.
2. 500J, 0J.
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3. ≈ 45m/s ;
4. 10m/s.
5. ≈2.65m/s.

Toka dhe hapësira
3.1 Qielli natën
Detyra
3. a. yll, yjet ; b. afër, yjet; c. afër, yjet.
4. a. pluhuri, akulli, Diellit; b. Tokë , meteorit;
c. artificial, rrotullohen.
5. a. Merkuri, Afërdita, Marsi, Jupiteri dhe
Saturni ; b. Urani, Neptuni.
6. a. Meteorët janë trupa qiellor shkëmbor
që futen në atmosferën e Tokës;
b. Meteoritët janë copa shkëmbi apo metali
që mbërrijnë në sipërfaqen e Tokës pa u
djegur;
c. Kometat janë trupa qiellor prej akulli dhe
pluhuri që rrotullohen rreth Diellit.
7. a. 76vjet ; b. 2062.
8 a. 2017, 2020, 2019, 2023, 2035;
b. Iras; c Siding Spring.
3.2 Dita dhe Nata
Detyra:
3. a. V; b. G; c. G b. Dita dhe nata ………
rrotullimi i Tokës rreth boshtit të saj.
c. Në tokë dielli ngrihet në lindje dhe ulet
në perëndim.
4. a. Tokës; b. perëndimi në lindje; c. 24orë.
5. a. natë, b. dita; c. 24orë.
6. a. gjatë lindjes dhe perëndimit diellit;
b. në horizont.
7. a. në mesditë; b. në pikën më të lartë të
ngjitjes së tij (zenith).
3.3 Stinët
Detyra:
3. a. vit, 365; b. gjata, ngrohta; c. shkurtra,
ftohta.
4. a. në hemisferën veriore verë, në atë jugore
dimër; b. Kanada ; c. në Antarktidë;
d. në ekuator.
5. B, sepse në verë Toka nuk ndodhet më afër
Diellit.
7. a. V; b. G; c. V ; d. G ;
b. Ndryshimi i temperaturës …….. ……
Shkaktohet nga pjerrësia e boshtit të
Tokës;
d.Dita dhe nata në shkaktohen nga
rrotullimi i Tokës rreth boshtit të saj.
8. a. dimër; b. vjeshtë.
9. a. 6muaj; b. kemi 6muaj natë.

