
Nga viti ne vit dhe nga marsi ne
mars,gjithcka ndryshon,por nje ditë dhe
datë mbetet përher në kujtesën tonë 7
Marsi.Dita e Mësuesit.Në këtë ditë të
shënuar për mësuesit në këtë ditëlindje
të shkollës së parë shqipe, ku u hodhën
bazat e arsimit, kujtohen gjithmonë
sakrificat e mësuesve për të edukuar
dhe arsimuar breza me radhë. Në këtë
ditë,më shume se cdo ditë tjetër figura
e mësuesit vlersohet më tepër sepse ata
janë misionare të dijes dhe ar-
simimit.Misioni I tyre është ti mësojnë
dhe ti edukojnë sa më mirë nxënësit e
tyre,në mënyre që ata të jenë të aftë të
luftojnë për një të ardhme të ndritur dhe
të sigurt.Për mësuesit e shkollës “Bota
e Diturisë’ 7 Marsi është një ditë e
shenjtë,e cila jo vetëm vlerson mundin
dhe përpjekjet për të edukuar dhe zgje-
ruar horizontet dhe dijet e secilit
nxënës,por edhe është një festë për ta,
ku ata mund te argetohen midis
nxënësish,por edhe midis kolegëve.
Puna dhe misioni fisnik i mësuesit
është sa e vështire aq edhe arritor, kur
ajo jep frytet e dëshiruara.Mbetet një
detyrë jo vetëm e mësuesit, por edhe e
nxënësit që të zotëroj aftësit dhe
njohurit e duhura dhe ti zbatojë ato në
mënyrën më të mirë të mundshme.

Përgjat viteve,edukimi I brezave ka
lëne gjurmë në shkollën tonë,kjo falë
përgatitjes së lartë profesionale të
mësuesve , vullnetit dhe dëshirës së
nxënësve për të ecur përpara.Jemi ne
ata që mund të vendosim për një ar-
simim të një niveli të standartizuar dhe
janë mësuesit ata që nuk lodhen
asnjëher për të përhapur dijen. Ne
vlerësojmë punën që mësuesit bëjnë me
këdo nxënës.Ato mund të quhen hero-
inat e brezave të rinjë për punën dhe
përkushtimin që ato kanë me ne

Në këtë 7 Mars, i urojmë të gjithë
stafit të mësuesve të shkollës sonë
“Gëzuar 7 Marsin”
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Kontributi i femrave
matematiciene në matematikë

Historia ka njohur edhe femra mate-

maticiene të cilat kanë kontribuar
shumë në fushën e matematikës. E
para femër në historinë e matematikës
është Hipatia. Më e madhja ndër
matematikanet në kohë është Emmy
Northon, pastaj të tjera si Julia Robin-
son, Sofia Karalevskaja, Meri Jairfoks
Somerlin, Ada-Aguistina(e bija e Ba-
jronit, programuesja e pare në his-
torinë e programimit, Sofi Zhermen,
Meri Winston, Greis Jung etj. Marie
Litzinger ka qenë gjithashtu e njohur
si një ndër matematicienet më të
njohura. Ajo u diplomua si profesore-
asistente në vitin 1928 dhe profesore e
asociuar në vitin 1937. Gjatë kësaj
kohe ajo vazhdoi edhe studimet
pasuniversitare. Litzinger u bë
kryetare e departamentit të mate-
matikës dhe u diplomua si profesore e

plotë në vitin 1942. Ajo ndërroi jetë
ne Bloomington më 26 qershor 1957
në moshën 61-vjeçare pas gati shumë
vitesh duke mësuar dhe dhënë mësim
studentëve.
Konferenca e 16-të për gratë në mate-
matikën universitare do të jetë 31
Janar-2 Shkurt 2014. Pjesa më e
madhe e programit do të ketë
bisedime dhe të dhëna nga paradiplo-
matë në hulumtimet e tyre. Përveç
kësaj dy matematiciene kryesore Cyn-
thia Philips dhe Sandia Lobs do të
japin adresa plenare dhe organizatorët
presin që të ketë përfaqësues nga Fon-
dacioni Kombëtar i Shkencës, Agjen-
cia e Sigurimit Kombëtar dhe grave
matematiciene që kanë ndjekur një
gamë të karrierës brenda, si dhe jashtë
akademisë. Erinda Kapllani
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Johann Carl Friedrich
Gauss

(30 prill 1777 — 23 shkurt 1855)

ishte një matematikan gjerman dhe
shkencëtar që ndihmoi dukshëm në
shumë fusha, duke përfshirë teorinë
e numrave, analizën, gjeometrinë
diferenciale, gjeodezinë, elektrosta-
tikën, astronominë dhe optikën.
Nganjëherë i njohur si "princi i
matematikës", Gausi pati një ndikim
të shquar në shumë fusha të mate-
matikës dhe shkencës dhe është
rradhitur pranë Ojlerit, Njutonit dhe
Arkimedit si një nga matematikanët
më të mëdhenj të historisë. Carl
Friedrich Gauss u lind më 30 prill
1777 në Braunschweig (Brunswick),
në Dukatin e Braunschweig-

Wolfenbüttel, tani pjesë e Saksonisë
së Poshtme, Gjermani, në një fa-
milje të varfër. Në të vërtetë, nëna e
tij ishte analfabete dhe kurrë nuk e
regjistroi datën e lindjes së tij. Ajo
mbante mend vetëm se ai kishte lin-
dur në ditë të mërkurë, tetë ditë para
Festës së Ngjalljes, e cila në vetvete
ndodh 40 ditë pas Pashkëve. Gausi
më vonë do ta zgjidhte këtë mister
për ditëlindjen e tij në kontekstin e
gjetjes së datës së Pashkëve, duke
nxjerrë metoda për të llogaritur
datën në vitet e kaluara dhe të ard-
hme. Ai u pagëzua dhe konfirmua
në një kishë pranë shkollës që ai
ndoqi si fëmijë.

Ne moshën shtatë vjeçare, Karl
Fridrih Gauss filloi shkollën fillore
dhe mundësitë e tij u vunë re
pothuajse menjëherë. Mesuesi i tij,
Buttner dhe ndihmësi i tij, Martin
Bartels, u habitën kur Gausi
mblodhi shumën 1-100 në çast nga
diktimi me arësyetimin se shuma
ishte 50 çifte numrash, ku çdo çift
numrash e kishte shumën 101
(1+100=101, 2+99=101 e kështu me
rradhë).

Aftësitë intelektuale të Gausit tër-
heqën vëmendjen e Dukës së Braun-

schweig, i cili e dërgoi atë në Koleg-
jin Carolinum (tani Technische Uni-
versität Braunschweig), të cilin ai e
ndoqi në vitet 1792-1795, dhe në
Universitetin e Göttingenit 1795-
1798. Kur ishte në universitet, Gausi
në mënyrë të pavarur rizbuloi disa
teorema të rëndësishme. Zbulimi i
madh i tij ndodhi në vitin 1796 kur
ai tregoi se çdo poligon i rregullt me
një numër primar brinjësh (dhe,
rrjedhimisht, edhe ato poligone me
numër brinjësh që është produkt i
një numri primar me një një numër
në katror) mund të ndërtohen me një
kompas dhe një vizore. Ky ishte një
zbulim i madh në një fushë të
rëndësishme të matematikës; proble-
met e ndërtimit kanë angazhuar
matematicienët që nga kohët e
grekëve të lashtë, dhe ky zbulim e
çoi përfundimisht Gausin që të
zgjedhë matematikën në vend të
filologjisë si karrierë. Gausi ishte aq
i kënaqur me këtë rezultat sa që ai
kërkoi që një heptadecagon i rregullt
të gdhendet në gurin e varrit të tij.
Gurgdhendësi nuk pranoi, duke dek-
laruar se ndërtimi i tij ishte i vështirë
dhe në thelb do të duket si një rreth.

Maltin Dogani

HISTORIA
E

MATEMATIKES

Ndoshta është e para dhe njëko-
hësisht merita më e madhe e arabëve
në matematikë dhe astronomi, në
përdorimin e numrave ne vend të
llogaritjes të gjatë me shkrim, e cila
ka qenë deri atëherë. Kur u njohën
arabët me të arriturat e matemati-
cientëve të Lindjes, prej hindusve
(Indi) morën numrat:shifrat hinduse
dhe gabare. Të parat edhe sot për-
doren në pjesën më të madhe të
Lindjes së Afërt Arabe, ndërsa e
dyta në pjesën perëndimore arabe
dhe në Evropë. Muhamed Ibn Musa
Al-Havarizmi është matematicieni i
parë arab i cili i përdori numrat
hinduse në matematikë. Libri i tij
“Bazat e matematikës”, i pari i këtij
lloji, është përkthyer në gjuhën

latine dhe ka qenë vepra burimore
për matematicienët evropian. Po
ashtu edhe matematika për disa she-
kuj ka qenë e njohur me emrin e
këtij algoritmi. Në sistemin decimal,
me të cilin janë shërbyer, përveç
vlerës numerike ka pasur edhe
vendin e vet. Përveç krijimit të sis-
temit decimal në matematikë, arabët
përdorën edhe shenjën hinduse për
zero, kurse perms tyre edhe evropi-
anët në shekullin mesjetar me ter-
mat: chiffre, cipher, zero. Arabët
kanë qenë zbulues edhe të vijës thy-
esore, si dhe të presjes deci-
(dhjetore). Matematicieni arab Gi-
jasuddin Gjemshid Al-Kashi në
veprën e tij të njohur “Rrethi” ka
llogaritur marrëdhënien mesatare
ndërmjet perimetrit të rrethit dhe
diametrit të saj në thyesën decimale.
Madhësinë 2d ka dhënë me deci-
male 16 shifrore në këtë mënyrë

2d=16, 283185071795865. Shumë
vepra arabe nga aritmetika janë
përkthyer në gjuhën evropiane. Në
to matematicienët arabë kanë
përshkruar numrat e plotë, thyesat,
mbledhjen, zbritjen, shumëzimin
pjesëtimin dhe rrënjëzimin. Ata
kanë pasur sistemin e vet llogaritës
dhe realizimin e operacioneve lloga-
ritëse. Cdo detyrë e kanë zgjidhur në
disa mënyra. Matematicienët arabë
gjithashtu kanë njohur edhe kanë
zgjidhur proporcionet gjeometrike
dhe aritmetike. Proporcionet
gjeometrike dhe aritmetike i kanë
zbatuar në problemet e ndryshme
teorike dhe praktike. Me shkathtësi
dhe origjinalitet kanë operuar me
progresione. Ata kanë themeluar
ligjin mbi mbledhjen e progresion-
eve, katrorëve dhe kubeve, si dhe
themelet e rrënjëzimit.

Kristiana Zaka
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Numri 5 ka një rol të madh në histori dhe kulturë për
faktin se lidhet me pesë gishtat e dorës, me pesë shqisat,
me oqeanet, rrathët olimpikë, pesë minutat me të cilat
ndahet ora, me pentagramin. Ylli me pesë cepa mund të
jetë edhe me kokë poshtë, pra me dy cepa lart, duke sim-
bolizuar kështu satanizmin. Përmendet shpesh edhe
“kolona e pestë.”

Numri 6 mund të duket modest në pamje, po është
shumë interesant. Është numri atomik i karbonit – ele-
menti bazë i të gjitha qenieve të gjalla. Gjashtë faqet e
zarit, gjashtë telat e kitarës, numri gjashtë në domino
është më i larti. Shumë insekte kanë gjashtë këmbë, rreth
një milion specie

Numri 7 është një numër i teksteve të shenjta.
Nusepashka ka shtatë pika të zeza, java ka shtatë ditë.
Hoteli Burj Al Arab në Dubai ka shtatë yje. Flitet për
qiellin e shtatë, për shtatë mëkatet, shtatë mrekullitë e
botës.

Numri 9 është numri i fundit me një shifër. Nëntë
muaj kalon fëmija në barkun e nënës. Gjykata e Lartë e
SHBA ka nëntë gjyqtarë. Për kinezët numri 9 lidhet me
jetëgjatësinë dhe kur dikush ka ditëlindjen servir 9 pjata.

Numri 10 është numri i gishtave të duarve, baza e sis-
temit të numërimit. Njihen Dhjetë Urdhëresat, sistemi
metrik me bazë dhjetë, dhjetimi, dhjetë lloj resh.

Numri 14 njihet si numri i dashurisë, dita e Shën
Valentinit. 14 janë vargjet e sonetit. Rruga e Kryqit ka 14
stacione.

Numri 19 është shumë interesant. Është viti i fundit i
adoleshencës. Është numër shumë i rëndësishëm për
shumë nga ne, sepse paraqet dy numrat e parë të vitit kur
kemi lindur. Në Kuran, Ferri mbikëqyret nga 19 engjëj.

Numri 22 është numër shumë sportiv, numri i lo-
jtarëve në futbollin amerikan, futboll dhe hokej. Në
frëngjisht, numri 22 është një fjalëkod që tregon ardhjen
e policisë. Kafka e kokës ka 22 kocka.

Numri 26 i përgjigjet pakashumë gjysmës së javëve të
një viti. Zvicra ka 26 kantone. Numri 26 është vlera së
cilës i përgjigjet emri i Zotit në hebraisht, i formuar nga
katër germa dhe që shqiptohet Jahve. Në SHBA kur ka-
lon moshën 26 vjeç, nuk mund të futesh më në ushtri.

Numri 29 lidhet në histori me bombat atomike që u
hodhën në Nagasaki gjatë Luftës së Dytë Botërore. Avi-
oni amerikan ishte një B29. Muaji hënor ka rreth 29. 5
ditë. Finlanda, Norvegjia, Danimarka kanë 29 germa në
alfabetet e tyre.

Numri 32 lidhet me gurët e shahut në një lojë shahu.
Numri 35 lidhet me martesën: kush bën 35 vjet

martesë feston martesën e koralit. Për të kandiduar si
President i SHBA duhet të kesh të paktën 35 vjeç.

Numri 38 tregon 38 strategji të ndryshme për të fituar
një debat, sipas Shopenhauerit.

Numri 42 ishte shumë i rëndësishëm për egjiptianët,
sepse do të ishin 42 gjykatës që do të gjykonin shpirtin e

njeriut në botë tjetër, sipas 42 mëkateve. Elvis Presley
vdiq në moshën 42 vjeçare.

Numri 44 është numri i pistoletës 44 Magnum që qu-
het si pistoleta më e fortë në botë. Mark Tueni zgjodhi
numrin 44 për të përfaqësuar një personazh në romanin e
tij të papërfunduar, I huaji misterioz.

Numri 45 tregon numrin e xhirove të një disku sipas
shpejtësisë së rrotullimit. Kampioni i botës në box
George Foreman fitoi titullin botëror në moshën 45 vjeç,
kampioni më i vjetër i peshave të rënda në botë.

Numri 49 tregon ditët që Buddha ndenji duke medi-
tuar poshtë pemës së shenjtë. Numri 49 tregon dhe ditët e
zisë së funeralit budist

Numri 50 tregon të famshmet vitet ’50, vitet e roken-
rollit. Gjysma e shekullit ka shumë rëndësi sepse festohet
dasma e artë ose jubileu i artë për mbretërimin. 50 janë
portat e njohjes për Kabalan hebraike.

Numri 53 është numri i makinës së famshme të
Wolkswagen-it, Herbie, që luajti në 5 filma.

Numri 54 tregon numrin e katrorëve me ngjyra të
kubit të famshëm të Rubik-ut.

Numri 61 tregon autostradën e bluzit në SHBA, dhe
niset nga Nju Orlins në Misisipi deri në Kanada. Ajo ka-
lon në lagjen ku u rrit Elvis Presley dhe ku u vra Martin
Luter Kingu.

Numri 62 është numri i ditëve të korrikut dhe gushtit
së bashku, pra të dy muajve pasues, numri më i madh i
mundshëm.

Numri 65 tregon numrin e viteve që duheshin kohë
më parë për të dalë në pension. Kur je i martuar nuk
mund festohet 65 vjetori i martesës.

Numri 66 tregon autostradën më të famshme në his-
torinë e muzikës, Route 66, së cilës i janë kushtuar
shumë këngë, madje dhe nga Nat King Colee. Rruga të

çon nga Çikago në Los Anxheles, 2000 milje e gjatë, dhe
kalon në gjashtë shtete. Në Angli ka shumë kuptim si
numër historik, sepse në 1066 u pushtuan nga normanët,
në 1666 u dogj Londra dhe në 1966 Anglia fitoi kam-
pionatin botëror të futbollit.

Katerina Allajbegu

KURIOZITETE NGA BOTA E NUMRAVE
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MATEMATIKA NE GIZA!
Vetë piramida dhe pozita e saj trego-

jnë, se aty është përdor një mate-
matikë e përsosur e shumë kom-
plekse... Së pari, ajo nuk është ndonjë
piramidë e çrregullt, ajo është e
rregullt dhe e përpiktë, dhe që i
përshtatet formulës së Pitagorës për
trekëndëshin C2=a2+b2. Por, Pitagora
këtë formulë e shpiku mijëra vjet pas
ndërtimit të piramidave, si është e
mundur?

Piramida  e  vogël  e  Gizës

(Menkaure): lartësia- 65 metra, brinja
a- 103 m

Piramida e mesme e Gizës (Khafre):
lartësia- 136 metra, brinja a- 215 m

Piramida e madhe e Gizës (Khufu):
lartësia- 146 metra, brinja a - 230 m.

Llogaritjet kanë qenë tepër të sakta
por, për arsye të kohës dhe zhvendos-
jes së piramidës ka devijuar për
shumë pak milimetra. Është e njohur
nga bota shkencore, se çdo ndërtesë
në botë devijon për disa metra me ka-
limin e kohës, shkencërisht është kon-
statuar se, në kohën kur ajo është
ndërtuar ka qenë frikshëm e saktë në
mënyrë milimetrike.

Shtëpia e Bardhë ka devijuar nga
përmasat e saj, prej kohës së ndërtimit
e deri më sot, për disa metra, kurse
Piramida e Keopsit për afro 5000 vjet
ka devijuar vetëm me milimetra, edhe
ky është një fakt shumë i habitshëm.

Ky është vetëm fillimi i mistereve të
piramidave të Gizës...

Është gjithashtu e çuditshme se,
lartësia e piramidës korrespondon
saktësisht me lartësinë e Diellit nga
Toka.

Ajo është vendosur 4 gradë nga ska-
jet e busullës, një saktësi që nuk është
arritur kurrë.

Një egjiptolog tjetër thotë se, kush
do që do ta kishte ndërtuar piramidën,

ai ishte plotësisht i aftë të përcaktonte
gjerësinë dhe gjatësinë gjeografike,
kjo është e habitshme, sepse teknolog-
jia për ta zbuluar gjerësinë gjeografike
u shpik në vitet 1600.

Një fakt tjetër interesant është se,
forma e piramidës është përsosh-
mërisht e përshtatshme për reflek-
timin e radarëve. Ja edhe disa lloga-
ritje të tjera matematikore, disa
parime të gjeometrisë, që kishin
shfrytëzuar egjiptianët. Fillimisht,
vlen të theksohet se të gjitha brinjët e
tri piramidave janë saktësisht paralele
njëra me tjetrën.

Simetralia, e cila lëshohet horizon-
talisht nga piramida Khufu, pritet sak-
tësisht nën këndin 900 me simetralen
vërtikale, që lëshohet nga piramida
Khafre, dhe formohet saktësisht këndi
i drejtë, dhe hipotenuza që formohet
nga kulmi O të piramidës Kahfre ka-
lon nëpër kulmin B, kalon në kulmin
C1 të piramidës Khufu, dhe përfun-
don saktësisht në qendrën e piramidës
së madhe- në kulmin O1. Kjo paraqet
një lidhje mahnitëse ndërmjet dy pira-
midave. Të dhënat mund të vërtetohen
edhe nëpërmjet teoremës së Pitagorës,
për saktësinë e trekëndësiht të for-
muar.

E njëjta përllogaritje vlen edhe tek
piramida e vogël e Gizës me pira-
midën e madhe. Në fillim bëhet i
njëjti veprim. Lëshohet simetralja
horizontale nga piramida e madhe e
Gizës, dhe simetralja vertikale nga
piramida e vogël e Gizës (Menkaurit),
ato priten saktësisht nën këndin 900,
dhe drejtëza që lëshohet nga qendra
O1 deri në qendrën O. Formohet sak-
tësisht hipotenuza e një trekëndëshi
kënd drejtë.

Për të mos vazhduar më tej me
matematikë, ky rregull është i pran-
ishëm ndërmjet çdo piramide në kom-
pleksin e Gizës.

Lidhja e piramidave me yjet, është
një ndër faktet më të mahnitshme në
kompleksin e Gizës. Për të vërtetuar
se a kishin piramidat e Gizës ndonjë
lidhje astronomike, gjë që besohej nga
shumë njerëz, nëpërmjet disa mjeteve
me teknologjinë e fundit, është kthyer
pozita e yjeve në të kaluarën, për të
parë nëse ka ndonjë ngjashmëri të pi-
ramidave me yjet. Rezultati është i

frikshëm.
Në vitin 2450 para lindjes së

Krishtit, pikërisht në kohën kur janë
ndërtuar piramidat, në hartën grafike
të yjeve figurojnë tre yje të cilat ne sy
të parë ngjajnë me pozitën e tre pira-
midave të Gizës.

Pas llogaritjeve matematikore, tre
yjet e yjësisë së Orionit përshtaten
matematikisht me tri piramidat e
mëdha të Gizës. Duket e çuditshme,
por përshtatja e tyre është mili-
metrike. A tregon kjo diçka? Është
pothuajse e pamundur që kjo saktësi
të rrjedh nga rastësia.

A mos vallë na tregon se raca që ka
ngritur këto piramida vjen nga yjësia
e Orionit?

Të gjitha ato hieroglife, të gjitha ato
vizatime të pakuptimta deri më sot,
japin një mesazh për njerëzimin. Ato
përveç që janë të pakuptimta, nuk i
ngjajnë aspak kulturës së njerëzimit
në përgjithësi, është krejtësisht e
veçantë.

Përse faraonët gjithmonë e kanë
pamjen jo njerëzore, me kokën e
zgjatur pas, me një veshje ceremoni-
ale, e shumë karakteristika të tjera jo
njerëzore? Përveç të tjerash nuk është
gjetur ende asnjë vizatim pa këto
pamje të çuditshme, nuk është gjetur
asnjë përshkrim njerëzor i faraonit,
asnjë vizatim, në të cilën paraqitet si
njeri. Përse ka ndodhur kjo, përse as-
një faraon nuk duket si njeriu që njo-
him? Mos vallë pamja reale e tyre
ishte kjo?

Në piramidat e Gizës ekziston një
sistem tepër i ndërlikuar i pastrimi i
ajrit në strukturën e brendshme të
Faraonit. Ai sistem është tepër kom-
pleks dhe shumë i avancuar, që nuk
përshtatet aspak me kohën e atëher-
shme. Përbëhet nga mija thyerje e
lakime të gurit, në mënyrë qe ajri të
pastrohet sa më lehtë, dhe dhoma në
të cilën qëndron faraoni të jetë sa më
e freskët. Ky qëllim i tyre është ar-
ritur. Tunelet nën piramidë janë po aq
misterioze sa vetë piramidat...

Për të hapur një tunel në kohën tonë,
kërkohet një vend që përbëhet prej
gurëve tepër të fortë e të ngjitur fort
njëri me tjetrin në mënyrë që tuneli ta
këtë të vështirë të shembet, sot me
shumë vështirë bëhet ai në hapësira

ku nuk ka gurë. Megjithatë egjiptianët
para 5000 vjetëve kanë arritur të ndër-
tojnë tunel super të gjatë në rërë, që
sot është tepër e vështirë kjo. As këtij
fakti nuk i gjendet sqarimi, madje
është diçka e pamundur të ndërtohet
nga njerëzit me teknologjinë e atëher-
shme, sipas gjykimit të Bauvalit, Ham
Cock-ut, dhe Doktorr Ivanovicit.

Doktorr Ivanovic është një ndër
pjesëmarrësit, në projektin tepër sek-
ret, që njihet me emrin "ISIS". Ai
është gjithashtu autor i librit po me
këtë emër.

Ai citon se në vitin 1961 në pira-
midën e madhe të Gizës është gjetur
një krijesë jo njerëzore në arkivolin e
faraonit Khafu. Për këtë, Dr. Ivano-
vici ka edhe dokumente zyrtare të
KGB-së, dhe video. Kjo ekspeditë
është organizuar nga organet sekrete
të KGB-së së Rusisë. Projekti ISIS
ishte projekt shkencor, i cili është for-
muar gjithsej për tre arsye:

-për kërkime shkencore për fuqitë
telepatike;

-për dosjet UFO dhe;
-për piramidat në Egjipt.
Ekspedita në vitin 1961, pasi kishte

hapur arkivolin e Khafus, i cili qën-
dronte ashtu për 5 dekada, pasi kishte
marrë kufomën, dhe pasi kishte
studiuar me hollësi atë, KGB-ja pra-
noi se, rezultatet tregonin se krijesa e
gjetur nuk ishte njeri, edhe pse kishte
karakteristika të përbashkëta me
njeriun. Për këtë informacion edhe
pse burimet janë të sigurta ende ky
fakt është në një errësirë dhe një
paqartësi.

Sipas Dr. Ivanocvicit këtu kemi të
bëjmë me zbulimin më të madh të
njerëzimit, me shkeljen e një human-
oidi jashtëtokësor në tokë, i cili la di-
jet e njohuritë tek qytetërimi egjiptian.

Gjatë kësaj ekspedite është vërejtur
edhe një fakt tjetër: Nga shkëmbi bu-
ronte një forcë magnetike, për të cilën
shkenca ende nuk ka dhënë shpjegim.
Ajo forcë magnetike buron edhe sot
nga shkëmbinjtë e lashtë të piramidës
së madhe. Gjithashtu, Ivanovici thotë
se, KGB-ja zbuloi prova dhe argu-
mente të pakundërshtueshme, që Eg-
jipti u zhvillua mbi një trashëgimi di-
jesh, të një race jashtëtokësore.

Kjo teori besohet nga njerëzit dhe

është shumë e mundur, që në të
kaluarën kemi qenë të vizituar nga një
racë jashtëtokësore, tek e fundit kjo si
mundësi pranohet edhe nga shkenca.

Sipas po këtij studiuesi, alienët nuk
erdhën në tokë për t'i parë piramidat e
Gizës, por për t'i ndërtuar ato, si
stacione jashtëtokësore për eksplorim
ndërplanetar.

Mundësitë që njeriu në atë stad të
zhvillimit të ndërtojë diçka kaq gji-
gante, janë shumë të pakta. Problemi
fillestar apo misteri fillestar, është
lëvizja e gurëve ku si mesatare po
marrim 5 ton një gurë. Teoria e parë
ishte tërheqja me litar, kjo mundësi
bie poshtë, sepse është vërtetuar se
nuk ka asnjë mundësi teorike, që të
lëvizet një shkëmb nga dhjetëra e
njerëz me peshën mbi 3 ton, vetëm
nëse në fuqinë shtytëse do të ishin
qindrat, dhe në këtë çast bëhet e pa-
logjikshme, sepse kohëzgjatja do të
ishte me mijëvjeçar e jo me dekada
për sa janë ndërtuar.

Teoria tjetër thotë se, janë përdorur
drunjtë e pemëve për lëvizjen e këtyre
shkëmbinjve gjigante. Është kon-
statuar shkencërisht se në qoftë se kjo
mundësi do të ishte shfrytëzuar,
atëherë vetë grumbullimi i drunjve të
pemëve, dhe bartja e tyre do të ishte
projekt shumëfish më gjigant se sa
vetë piramidat, prandaj edhe kjo
mundësi nuk pranohet si e logjik-
shme, për të mos përmendur faktin, që
Egjipti është një ndër vendet më të
varfëra në botë përsa i përket numrit
të pemëve.

Si do që të jetë piramidat mbeten
projektet më gjigante, më madhësh-
tore e më misterioze që njeh sot
njerëzimi. Qofshin ato të ndërtuara
nga njerëzit apo nga një specie tjetër,
as një projekt tjetër njerëzor, as që
mund të krahasohet me to. Sipas fak-
teve të mbledhura ka vetëm dy
mundësi:

1. Piramidat janë ndërtuar nga egjip-
tianët, të cilët ishin një qytetëtim tepër
i zhvilluar nga ana teknologjike e
shkencore, dhe është zhdukur pa lënë
asnjë gjurmë.

2. Ose janë projekte jashtëtokësore,
të cilat janë përdorur si stacione në
tokë për eksplorime ndër planetare.

Katerina Allajbegu
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MATEMATIKA NE GIZA!
Vetë piramida dhe pozita e saj trego-

jnë, se aty është përdor një matematikë
e përsosur e shumë komplekse... Së
pari, ajo nuk është ndonjë piramidë e
çrregullt, ajo është e rregullt dhe e për-
piktë, dhe që i përshtatet formulës së
Pitagorës për trekëndëshin C2=a2+b2.
Por, Pitagora këtë formulë e shpiku
mijëra vjet pas ndërtimit të pirami-
dave, si është e mundur?

Piramida  e  vogël  e  Gizës
(Menkaure): lartësia- 65 metra, brinja
a- 103 m

Piramida e mesme e Gizës (Khafre):
lartësia- 136 metra, brinja a- 215 m

Piramida e madhe e Gizës (Khufu):
lartësia- 146 metra, brinja a - 230 m.

Llogaritjet kanë qenë tepër të sakta
por, për arsye të kohës dhe zhvendos-
jes së piramidës ka devijuar për shumë
pak milimetra. Është e njohur nga bota
shkencore, se çdo ndërtesë në botë
devijon për disa metra me kalimin e
kohës, shkencërisht është konstatuar
se, në kohën kur ajo është ndërtuar ka
qenë frikshëm e saktë në mënyrë mili-
metrike.

Shtëpia e Bardhë ka devijuar nga
përmasat e saj, prej kohës së ndërtimit
e deri më sot, për disa metra, kurse
Piramida e Keopsit për afro 5000 vjet
ka devijuar vetëm me milimetra, edhe
ky është një fakt shumë i habitshëm.

Ky është vetëm fillimi i mistereve të
piramidave të Gizës...

Është gjithashtu e çuditshme se,
lartësia e piramidës korrespondon sak-
tësisht me lartësinë e Diellit nga Toka.

Ajo është vendosur 4 gradë nga ska-
jet e busullës, një saktësi që nuk është
arritur kurrë.

Një egjiptolog tjetër thotë se, kush
do që do ta kishte ndërtuar piramidën,
ai ishte plotësisht i aftë të përcaktonte
gjerësinë dhe gjatësinë gjeografike,
kjo është e habitshme, sepse teknolog-
jia për ta zbuluar gjerësinë gjeografike
u shpik në vitet 1600.

Një fakt tjetër interesant është se,
forma e piramidës është përsosh-
mërisht e përshtatshme për reflektimin
e radarëve. Ja edhe disa llogaritje të
tjera matematikore, disa parime të
gjeometrisë, që kishin shfrytëzuar eg-
jiptianët. Fillimisht, vlen të theksohet
se të gjitha brinjët e tri piramidave

janë saktësisht paralele njëra me
tjetrën.

Simetralia, e cila lëshohet horizon-
talisht nga piramida Khufu, pritet sak-
tësisht nën këndin 900 me simetralen
vërtikale, që lëshohet nga piramida
Khafre, dhe formohet saktësisht këndi
i drejtë, dhe hipotenuza që formohet
nga kulmi O të piramidës Kahfre ka-
lon nëpër kulmin B, kalon në kulmin
C1 të piramidës Khufu, dhe përfundon
saktësisht në qendrën e piramidës së
madhe- në kulmin O1. Kjo paraqet një
lidhje mahnitëse ndërmjet dy pirami-
dave. Të dhënat mund të vërtetohen
edhe nëpërmjet teoremës së Pitagorës,
për saktësinë e trekëndësiht të for-
muar.

E njëjta përllogaritje vlen edhe tek
piramida e vogël e Gizës me pira-
midën e madhe. Në fillim bëhet i njëjti
veprim. Lëshohet simetralja horizon-
tale nga piramida e madhe e Gizës,
dhe simetralja vertikale nga piramida e
vogël e Gizës (Menkaurit), ato priten
saktësisht nën këndin 900, dhe dre-
jtëza që lëshohet nga qendra O1 deri
në qendrën O. Formohet saktësisht
hipotenuza e një trekëndëshi kënd dre-
jtë.

Për të mos vazhduar më tej me mate-
matikë, ky rregull është i pranishëm
ndërmjet çdo piramide në kompleksin
e Gizës.

Lidhja e piramidave me yjet, është
një ndër faktet më të mahnitshme në
kompleksin e Gizës. Për të vërtetuar se
a kishin piramidat e Gizës ndonjë lid-
hje astronomike, gjë që besohej nga
shumë njerëz, nëpërmjet disa mjeteve
me teknologjinë e fundit, është kthyer
pozita e yjeve në të kaluarën, për të
parë nëse ka ndonjë ngjashmëri të pi-
ramidave me yjet. Rezultati është i
frikshëm.

Në vitin 2450 para lindjes së
Krishtit, pikërisht në kohën kur janë
ndërtuar piramidat, në hartën grafike
të yjeve figurojnë tre yje të cilat ne sy
të parë ngjajnë me pozitën e tre pira-
midave të Gizës.

Pas llogaritjeve matematikore, tre
yjet e yjësisë së Orionit përshtaten
matematikisht me tri piramidat e
mëdha të Gizës. Duket e çuditshme,
por përshtatja e tyre është milimetrike.
A tregon kjo diçka? Është pothuajse e

pamundur që kjo saktësi të rrjedh nga
rastësia.

A mos vallë na tregon se raca që ka
ngritur këto piramida vjen nga yjësia e
Orionit?

Të gjitha ato hieroglife, të gjitha ato
vizatime të pakuptimta deri më sot,
japin një mesazh për njerëzimin. Ato
përveç që janë të pakuptimta, nuk i
ngjajnë aspak kulturës së njerëzimit në
përgjithësi, është krejtësisht e veçantë.

Përse faraonët gjithmonë e kanë
pamjen jo njerëzore, me kokën e
zgjatur pas, me një veshje ceremoni-
ale, e shumë karakteristika të tjera jo
njerëzore? Përveç të tjerash nuk është
gjetur ende asnjë vizatim pa këto
pamje të çuditshme, nuk është gjetur
asnjë përshkrim njerëzor i faraonit,
asnjë vizatim, në të cilën paraqitet si
njeri. Përse ka ndodhur kjo, përse as-
një faraon nuk duket si njeriu që njo-
him? Mos vallë pamja reale e tyre
ishte kjo?

Në piramidat e Gizës ekziston një
sistem tepër i ndërlikuar i pastrimi i
ajrit në strukturën e brendshme të
Faraonit. Ai sistem është tepër kom-
pleks dhe shumë i avancuar, që nuk
përshtatet aspak me kohën e atëher-
shme. Përbëhet nga mija thyerje e
lakime të gurit, në mënyrë qe ajri të
pastrohet sa më lehtë, dhe dhoma në të
cilën qëndron faraoni të jetë sa më e
freskët. Ky qëllim i tyre është arritur.
Tunelet nën piramidë janë po aq mis-
terioze sa vetë piramidat...

Për të hapur një tunel në kohën tonë,
kërkohet një vend që përbëhet prej
gurëve tepër të fortë e të ngjitur fort
njëri me tjetrin në mënyrë që tuneli ta
këtë të vështirë të shembet, sot me
shumë vështirë bëhet ai në hapësira

ku nuk ka gurë. Megjithatë egjip-
tianët para 5000 vjetëve kanë arritur të
ndërtojnë tunel super të gjatë në rërë,
që sot është tepër e vështirë kjo. As
këtij fakti nuk i gjendet sqarimi, madje
është diçka e pamundur të ndërtohet
nga njerëzit me teknologjinë e atëher-
shme, sipas gjykimit të Bauvalit, Ham
Cock-ut, dhe Doktorr Ivanovicit.

Doktorr Ivanovic është një ndër
pjesëmarrësit, në projektin tepër sek-
ret, që njihet me emrin "ISIS". Ai
është gjithashtu autor i librit po me
këtë emër.

Ai citon se në vitin 1961 në pira-
midën e madhe të Gizës është gjetur
një krijesë jo njerëzore në arkivolin e
faraonit Khafu. Për këtë, Dr. Ivanovici
ka edhe dokumente zyrtare të KGB-së,
dhe video. Kjo ekspeditë është organi-
zuar nga organet sekrete të KGB-së së
Rusisë. Projekti ISIS ishte projekt
shkencor, i cili është formuar gjithsej
për tre arsye:

-për kërkime shkencore për fuqitë
telepatike;

-për dosjet UFO dhe;
-për piramidat në Egjipt.
Ekspedita në vitin 1961, pasi kishte

hapur arkivolin e Khafus, i cili qën-
dronte ashtu për 5 dekada, pasi kishte
marrë kufomën, dhe pasi kishte
studiuar me hollësi atë, KGB-ja pranoi
se, rezultatet tregonin se krijesa e
gjetur nuk ishte njeri, edhe pse kishte
karakteristika të përbashkëta me
njeriun. Për këtë informacion edhe pse
burimet janë të sigurta ende ky fakt
është në një errësirë dhe një paqartësi.

Sipas Dr. Ivanocvicit këtu kemi të
bëjmë me zbulimin më të madh të
njerëzimit, me shkeljen e një human-
oidi jashtëtokësor në tokë, i cili la dijet
e njohuritë tek qytetërimi egjiptian.

Gjatë kësaj ekspedite është vërejtur
edhe një fakt tjetër: Nga shkëmbi bu-
ronte një forcë magnetike, për të cilën
shkenca ende nuk ka dhënë shpjegim.
Ajo forcë magnetike buron edhe sot
nga shkëmbinjtë e lashtë të piramidës
së madhe. Gjithashtu, Ivanovici thotë
se, KGB-ja zbuloi prova dhe argu-
mente të pakundërshtueshme, që Eg-
jipti u zhvillua mbi një trashëgimi di-
jesh, të një race jashtëtokësore.

Kjo teori besohet nga njerëzit dhe
është shumë e mundur, që në të

kaluarën kemi qenë të vizituar nga një
racë jashtëtokësore, tek e fundit kjo si
mundësi pranohet edhe nga shkenca.

Sipas po këtij studiuesi, alienët nuk
erdhën në tokë për t'i parë piramidat e
Gizës, por për t'i ndërtuar ato, si
stacione jashtëtokësore për eksplorim
ndërplanetar.

Mundësitë që njeriu në atë stad të
zhvillimit të ndërtojë diçka kaq gji-
gante, janë shumë të pakta. Problemi
fillestar apo misteri fillestar, është
lëvizja e gurëve ku si mesatare po
marrim 5 ton një gurë. Teoria e parë
ishte tërheqja me litar, kjo mundësi bie
poshtë, sepse është vërtetuar se nuk ka
asnjë mundësi teorike, që të lëvizet një
shkëmb nga dhjetëra e njerëz me
peshën mbi 3 ton, vetëm nëse në fu-
qinë shtytëse do të ishin qindrat, dhe
në këtë çast bëhet e palogjikshme,
sepse kohëzgjatja do të ishte me mi-
jëvjeçar e jo me dekada për sa janë
ndërtuar.

Teoria tjetër thotë se, janë përdorur
drunjtë e pemëve për lëvizjen e këtyre
shkëmbinjve gjigante. Është kon-
statuar shkencërisht se në qoftë se kjo
mundësi do të ishte shfrytëzuar,
atëherë vetë grumbullimi i drunjve të
pemëve, dhe bartja e tyre do të ishte
projekt shumëfish më gjigant se sa
vetë piramidat, prandaj edhe kjo
mundësi nuk pranohet si e logjikshme,
për të mos përmendur faktin, që Eg-
jipti është një ndër vendet më të var-
fëra në botë përsa i përket numrit të
pemëve.

Si do që të jetë piramidat mbeten
projektet më gjigante, më madhështore
e më misterioze që njeh sot njerëzimi.
Qofshin ato të ndërtuara nga njerëzit
apo nga një specie tjetër, as një projekt
tjetër njerëzor, as që mund të krahaso-
het me to. Sipas fakteve të mbledhura
ka vetëm dy mundësi:

1. Piramidat janë ndërtuar nga egjip-
tianët, të cilët ishin një qytetëtim tepër
i zhvilluar nga ana teknologjike e
shkencore, dhe është zhdukur pa lënë
asnjë gjurmë.

2. Ose janë projekte jashtëtokësore,
të cilat janë përdorur si stacione në
tokë për eksplorime ndër planetare.

Katerina Allajbegu

INTELIGJENCA
LOGJIKO-MATEMATIKE

Jo të gjithë fëmijët janë inteligjentë, disa
shfaqin dobësi të veçantë në të kuptuarit
logjiko-matematik. Piazhe e kon-
sideronte arsyetimin logjik si faktorin
qendror të inteligjencës. Ai mendonte se
zhvillimi i inteligjencës logjike ndodhte
në disa faza kyçe të veprimit të fëmijës.
Një zhvillim i tillë fillon që nga lindja,
kur foshnja fillon të zbulojë lloje të
ndryshme objektesh, rraket, lodrat me
rrota, gishtat nëpërmjet të prekurit dhe të
parit. Në fazën e parë njohuritë e fëmijës
për sendet lidhen me përvojat e çastit.
Faza tjetër është dallimi i cilësive të
sendeve, ngjashmëritë dhe ndryshimet,
vazhdimësitë dhe shndërrimet si dhe
koncepti i ndryshimit. Bëhen të aftë të
grupojnë sende të të njëjtit lloj së
bashku. Faza tjetër do të jetë lidhja e
elementeve të një bashkësie me një
numër. Në këtë faze kjo është një aftësi
gjuhësore dhe jo matematike. Aftësitë
llogjiko-matematike fillojnë me trajtimin
e sendeve të vërteta. Nëpërmjet klasifiki-
mit të sendeve, fëmijët mësojnë barazinë
numerike dhe bëhen të aftë të transfero-
jnë veprimet e tyre abstrakte tek detyrat
e jetës së përditshme.

Veprimet numerike fillojnë të përvetëso-
hen gradualisht, por për fëmijët e
moshës shtatë deri në dhjetë vjeç, ato
mbeten në thelb të lidhura me objektet
fizike. Faza e fundit e zhvillimit logjik
ndodh në adoleshencën e hershme kur
fëmija normal bëhet i aftë të kryejë
“veprime formale”, duke përdorur fjalë
apo simbole, si ekuacionet, për të
pëfaqësuar objektet. Fëmija tani mund të
punojë me hipoteza dhe të zbulojë mar-
rëdhëniet logjike . Shumë besojnë se kjo
fazë mund të arrihet shumë përpara pu-
bertetit dhe se fëmijët e vegjël janë të
aftë të arsyetojnë në mënyrë abstrakte po
t’u jepet nxitja e përshtatshme, shumë
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NUMRI ɸ SHPREH
VLERËN E PRERJES SË ARTË

Më I njohuri ndër të gjithë numrat irracionalë d. m. th I
atyre numrave, pjesa dhjetore e të cilëve është e pa-
fundme e jopeiodike, është padyshim numri π, qe shpreh
raportin ndërmjet gjatësisë së rrethit me diametrin e tij.
Numri irracional ɸ (fi) është më pak I njohur, pësa I
përket emërimit të tij. Por, nga ana tjetër, ai shreh një
raport bazë, që ka pothuajse po atë karakter universal si
dhe numri π. Përngjasimi ndërmjet ɸ dhe π
është kaq I madhë, sad he nuk ka të llogaritur; tamam si
π, ɸ zotëron aftësinë të shfaqet në situate nga më të pan-
johurat, madje atje ku nuk të shkon fare mendja.

Prerja e artë:
Kuptimi gjeometrik I numrit irracional ɸ paraqitet mjaft
qartë. Segmenti I një drejtëze është ndarë në dy seg-
mente, të cilat e ndajnë atë sipas «prerjes së artë», pra
segmented A e B ne pikën O, e ndajnë segmentin A+B,
sipas prerjes së artë. Gjatësia e gjithë segmentit (A+B)
gjendet në po atë raport me gjatësine e segmentit A, si
dhe gjatësia e segmentit A me atë të segmentit B.
Raportin ndërmjet çifteve të segmenteve e shprehur nu-
merikisht simboli ɸ. Në qoftë se gjatësia e segmentit B
është e barabartë me 1, atëherë vlera numerike e ɸ lloga-
ritet pa vështirësi nga ekuacioni :

të cilin mund ta paraqitim në formën e një ekuacioni të
zakonshëm të grades së dytë : A2-A-1=0 Rrënja e vetme
pozitive e këtij ekuacioni është e barabartë me :
1+√5 ⁄ 2
Ky numër shpreh njëkohësisht, si gjatësinë e segmentit
A, ashtu dhe vlerën numerike te ɸ. Paraqitja dhjetore e
tij merr pamjen 1, 61803398…. Në qoftë se pranojmë si
gjatësi të segmentit A vlerën prej 1 njësi, atëhere
gjatësia e segmentit B do të shprehet me vlerën e anas-
jelltë te ɸ, d. m. th. me 1̸ ɸ. Është me të vërtetë intere-
sante të përmëndim se vlera vjetore e 1∕ ɸ është e bara-
bartë me pjesën dhjetore te vetë numrit ɸ dhe pikërisht
0,61803398…. Numri ɸ është i vetmi numer pozitiv, i
cili ka si të anasjelltën të tij vlerën numerike të barabartë
me një njësi më të vogël se vetja. Krejtësisht njëlloj si
numri π, edhe numri ɸ mund ta paraqitim në trajtën e
shumave të pafundme në mënyra nga më të ndryshmet.
Thjeshtësia e madhe e dy numrave të mëposhtme nën-
vizon edhe njëherë karakterin fundamental të numrit ɸ:
1 ɸ= 1+ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
1 1+― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
1 1+― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
1 1+ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
1 1+ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
1+…

dhe
Katerina Allajbegu

Matematika është mbretëreshë e
shkencave. Ajo merret me studimin
e raporteve sasiore dhe cilësore të
objekteve konkrete dhe abstrakte, si
dhe me studimin e formave hapësi-
nore. Sipas Burbakistëve (Nicolas
Bourbaki) ajo është shkencë që stu-
dion relacionet dhe në thelbin e saj
është kuptimi i numrit. Matematika
është shkencë deduktive d. m. th
përfundimet e saj janë të përgjith-
shme dhe të sakta. Fillimet e mate-
matikës humben në thellësitë e she-
kujve dhe ajo u shfaq si rezultat i
vështrimeve dhe përvojës së
njerëzve në përballje me problemet
dhe nevojat praktike. Sistematizimi
dhe përmbledhja e njohurive mate-
matikore ka filluar relativisht vonë.
Kinezët e lashtë, civilizimi i Inkëve,
pastaj në Indi kishte një zhvillim të
konsiderueshëm të matematikës. Në
Greqinë antike matematika përjetoi

një

zhvillim të paparë nga një plejadë e
tërë matematikanësh siç janë: Pita-
gora, Talesi, Platoni, Eudoksi, Euk-
lidi, Arkimedi etj. Grekët e vjetër
matematikën e kuptonin në sensin e
gjeometrisë dhe të parët ishin ata që
të vërtetat matematikore të cilat ato i
quanin teorema i vërtetonin.
Njohuritë matematikore të grekëve
të vjetër më vonë i përvetësuan dhe i
pasuruan arabët të cilët quhen edhe
themelues të algjebrës. Përkthimet
arabe të veprave të matematikanëve

grekë në mesjetë depërtuan në Ev-
ropë. Pastaj shtytjen dhe zhvillimin
e matematikës e morën në dorë Ev-
ropianët. Në këtë periudhë mund të
përmendim Vietin, Cardanon, Fibo-
naccin etj. Më vonë dolën në skenë
Descartesi, Pascali, Leibnitzi, Ber-
noulli, Gaussi, Euleri etj. Në fund të
shekullit XIX David Hilberti një
matematikan i shkëlqyer gjerman në
kongresin ndërkombëtar të mate-
matikanëve të mbajtur në Paris në
vitin 1900 propozoi dhe i formuloi
njëzetetre (23) probleme mate-
matikore të cilat shekulli XIX ia le
në trashëgimi shekullit XX. Shumë
prej këtyre problemeve i preoku-
puan matematikanët nga gjithë bota
një kohë të gjatë dhe shumica e tyre
u zgjidhën pas një pune të pa-
lodhshme ku participuan një numër i
madh matematikanësh nga gjithë
bota.

Vijon faqe 7

 1111
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ALGJEBRA
Arabët, të parët e kanë për-

dorur fjalën algjebër me kuptimin
që ka edhe sot. Al-Havarizmi ka
sistematizuar njohuritë e shpërn-
dara deri atëherë nga kjo lëmi
dhe, në mënyrë të fuqishme ka
ndikuar në zhvillimin e algjebrës
tek evropianët. Algjebra dhe arit-
metika e tij kanë qenë burim i
vetëm prej të cilit matematicienët
evropianë kanë nxjerrë dituri
gjatë shekullit të mesëm. Për këtë
arsye me të drejtë mund të thuhet
se Al-Havarizmi i ka vënë theme-
let e aritmetikës dhe algjebrës.
Matematicienët arabë kanë zgjid-
hur edhe barazimet e shkallës së
dytë me një dhe dy të panjohura,
si dhe barazimet e rendeve të

larta. Ata kanë njohur edhe
gjendjen në të cilën rrënja ka
pasur kuantitet imagjinar, sikur
që me rrugën gjeometrike kanë
zgjidhur disa barazime të
shkallës së dytë. Al-Havarizmi në
veprën e tij “Algjebra” në
kapitullin mbi sipërfaqet dhe
problemet gjeometrike, ka zgjid-
hur me rrugën algjebrike, prej
nga shihet se arabët ndër të parët
kanë përdorur algjebrën për
zg j id h j en  e  p ro b le me ve
gjeometrike dhe në këtë mënyrë i
kanë kontribuar procesit të algje-
brizimit të gjeometrisë. Eshtë e
vërtetë se matematicienët grekë
dhe ata të Indisë kanë ditur dhe
kanë zgjidhur barazimet e
shkallës së dytë. Xhesi Dupi

Miza  dhe merimanga

miza

Nje kuti ka formen e nje paralel-
opipedi kenddrejte me gjatesi 915 cm
gjeresi 366 cm dhe lartesi po 366 cm.
Ndermjet faqeve anesore ne largesine
30, 5 cm prej tavanit te kutise gjendet
nje merimange. Ndermjet faqeve ane-
sore te kunderta, 30, 5 cm nga dyshe-
meja ndodhet nje mize. Nga prania e
merimanges, miza eshte topitur dhe
s’arrin te levize fare nga vendi. Cila
do te jete largesia me e shkurter qe
duhet te pershkoje merimanga per te
rrembyer mizzen e shushatur?

Egi Hazizi

Merimanga

Problema  matematike
DY MENYRA TE VJETRA

SHUMEZIMI
Per shumezimin e nje numri a me
nje numer b shumezohej me 2 deri
atehere kur, nga pjestimi, hersi dilte
1. Ne qofte se, gjate pjestimit me 2,
dilte nje numer tek, I cili nuk
plotpjestohet, atehere merrej pjesa e
plote e hersit me mungese. Se fund-
mii, per te gjetur perfundimin e
shumezimit, mblidheshin vetem ata
numra te kolones se djathte, te cilet
qendronin perbri numrave tek te
kolones se majte. Per shembull, si-
pas kesaj menyre, le te bejme
shumezimet e numrave 42 dhe 63

42 63 . tek 21 126 (X) . 10 252 . tek
5 504 (X) . 2 1008 . tek1 2016 (X)
Si rezultat, prodhimi 42 • 63 = 126
+504+2016=2646
Interesante paraqitet menyra e
shumezimit ted y numrave nga eg-
jiptianet e vjeter, qe dokumentohen
nga papirusi I RAINDIT. Ai behej
keshtu: faktorit te pare I gjendeshin
te gjithe faktoret perberes (duke fil-
luar nga 1 e ne vazhdim, shuma e te
cileve ishte e barabarte me te), dhe,

sa te ishte vlera e tyre behej
shumezimi I faktorit te dyte, dhe
pastaj behej mbledhja e faktoreve
qe shenoheshin ne kolonen e
djathte. Per shembull, le te kryejme
shumezimin e numrave 6dhe 7
Veprimi I shumezimit ted y num-
rave behej keshtu :
1 7 . 2 14 . 3 21 +
6 42 pra 6•7=42

Papirusi I Raindit paraqet menyren
se si kryhej veprimi I pjestimit ted y
numrave, qe plotpjestohen. Ja se si
behej veprimi I pjestimit ndermjet
324 me 12 :
1 12 . 2 24 . 4 48 . 8 96 . 16 192
27 324 pra 324: 12 =27

Siç shihet dhe nga tabela që për-
dornin ata, veprimi kryhej në këtë
mënyrë: Në kolonën e majtë shëno-
hej numri 1 dhe në kolonën e
djathtë numri 12, pastaj bëhej dy-
fishimi I njëpasnjëshëm I numrit 12,
derisa shuma e numrave të përftuar
në anën e djathtë të bëhej e bara-
bartë me 324. Pasi arrihej kjo,
atëherë bëhej dhe mbledhja e num-
rave të kolonës së majtë. Përfundimi
I përftuar shërbente si herës I pjes-
timit të kërkuar. Maltin

Vijon nga faqe 6   Matematika
Matematika në ditët e sotme përje-

ton një zhvillim marramendës dhe
është e shpërndarë në shumë degë të
specializuara të cilat janë mjaft ab-
strakte. Në ditët e sotme është e pa-
mundur të gjendët një autoritet si Hil-
berti i cili të ketë një pasqyrë të
përgjithshme për të gjithë degët e
matematikës. Poashtu nuk u gjet një
matematikan i cili në fund të shekullit
XX të propozonte probleme për she-
kullin XXI.

Poashtu nuk u gjet një matemati-
kan i cili në fund të shekullit XX të
propozonte probleme për shekullin
XXI.  Kjo është e kuptueshme sepse
matematika si edhe të gjitha shkencat
tjera kanë përjetuar një zhvillim të
paparë. Matematika në interaksion me
shkencat tjera e ndihmon zhvillimin e
tyre por në të njëjtën kohë ajo edhe
vetë pasurohet. Sot matematika ka
depërtuar edhe në ato degë të
shkencës në të cilat deri para pak kohe
as që ishte e imagjinueshme. Mate-
matika në përgjithësi e mban karak-
terin e njerëzve të cilët e zhvillojnë
atë. Është i gabueshëm mendimi i
njerëzve për të cilët matematika është
e pakuptueshme se në matematikë nuk
ka konteste dhe ç'do gjë është e qartë.
Ndërmjet  matemat ikanëve ka
pikëpamje të ndryshme për mate-
matikën. Fatmirësisht kjo nuk do të
thotë se matematika nuk ka perspek-
tiva të ndritshme. Egi Hazizi



Bota e matematikës Faqe 8

Lojra matematikore
Pergjigjet e numrit te pare
1. Nese nje numer e shumezojme
me 2 dhe prodhimit i shtojme 20,
merret numri 200. Cili eshte numri i
pare?
90x2=180 + 20 = 200 pra x=90

2. Nje enë ka 50 l uje qe permbajne
3% kripe. Nje ene tjeter ka uje qe
permban 6% kripe. Sa litra uje duhet
te hedhim nga ena e dyte ne te paren
ne menyre qe permbajtja e kripes ne
enen e pare te jete 4%?
Qe te gjejme sa litra uje jane 3%
duhet te gjejame sa eshte 1% atehere
ena 1
50:100=0.5L 0.5L*3%=1.5L
ena2 0.5L*6%=3L
ena 1 1.5+0.5=2
ena 2 3L-0.5L=2.5L
Atehere ne duhet ti shtojme enes se
pare 1% ose 0.5l

3. Në  një kotec jane 24 lepuj dhe
pula. Po te themi se jane 60 kembe a
e gjeni dot sa lepuj dhe pula jane? 18
pula x 2 kembe = 36 kembe
6 lepuj x 4 kembe = 24 kembe
Totali 18+6=24 Pula/Lepuj
Totali 36+24=60 Kembe se bashku

4 . Një bari kishte një dele, një ujk
dhe një lakër dhe do të kalonte
lumin me 1 varkë.
Duke pasur këto kushte:
- Varka ka kapacitet vetëm për dy
elementë (bariu, delja, dhia, ujku
apo lakra)
- Ujku e han delen
- Delja e han lakrën
Si vepron bariu për ti nxjerrë në
bregun tjetër?
Ne fillim do kalonte ujkun me lakren
dhe me pas do kthehej per te marre
delen me dhine.

Lojra matematikore
1.Nje dite nje udhetare iu drejtua nje
bariu: "O bariu i 100 deleve!"
Bariu:"Une nuk kam 100 dele ,po do
te kisha 100 nese kam ehe nje here
aq sa kam + gjysmen e tyre +
cerekun e tyre + 1. Sa dele kishte

2.Kemi 2 pula. Te dy pulat kane
veze por nuk kane nje numer te
barabarte vezesh. Pula e pare i thote
pules dyte:
- Me jep nje veze nga te tuat qe une
te kem dyfishin e vezeve te tua!-:
Pula e dyte ja kthen:
- Jo. Me jep ti mua nje nga vezet e
tua qe te barazohemi me numrin e
vezeve.

Jurgen Bilani

PROVERBA,
THENIE DHE URTESI PER MATEMATIKEN

1- Matematika nuk është opinion. Autori: Filippo Calandri
shekulli XV
2 - Matematika është mbretëresha e shkencave dhe aritmetika
është mbretëresha e matematikës
Autori: Albert Einstein
3 - Matematika ëshë metafizika e arsyetimit, ndërsa feja ëshë
metafizika e zemrës
Autori: Gabriele Martufi
4 - Mos u shqetëso nga vështirësitë e matematikës. Të siguroj
që të mijat janë akoma më të mëdhaja
Autori: Albert Einstein
5 - Matematika nuk përmban vetëm të vërtetën por edhe bu-
kurinë supreme, bukuri e ftohtë dhe e rreptë si ajo e shkrimit.
Autori: Bertrand Russell
6 - Sikur të kisha mundësi të bëhesha edhe një herë 20 vjeç do
ti hyja përsëri matematikës.

7 - Matematika është alfabeti që zoti ka shkruar universin.
Autori: Galileo Galilei
8 - Shkencat matematike dhe fizike e dergojnë njeriun në
hënë, ndërsa ato ekonomike apo bankare në burg. Autori: Carl
William Brown
9 - Dashuria është motorri i jetës, matematika është motori i
shkencës. Autori: Gabriele Martufi
10 - E shkuara është një e dhënë matematikore, e tashmja
është variabël dhe e ardhmja është e panjohur që varet nga
vetja. Autori - Alessandro Florio
11 - Për matematikën kanë folur, lëreni të flasin për atë që
duan të thonë.
Autori: Moto e Marischal College di Aberdeen
12 - Shkenca e matematikës pure në zhvillimet moderne është
krijimtaria më origjinale e shpirtit njerzor.

Autori: Alfred N. Whitehead
13 - Një e vërtetë matematike nuk është as ë thjeshtë, as kom-
plekse: është vetëm. Autori: Emile Lemoine
14 - Matematikanët janë si të dashuruarit: Jepuni atyre prin-
cipin e fundit dhe do të nxjerrin një konseguencë që duhet të
jepeni, nga kjo edhe një tjetër përsëri.
Autori: Bernard Le Bovier De Fontenelle
15 - Më e thjeshtë është kuadratura e rrethit sesa të bindësh
një matematikan.
Autori: Augustus de Morgan
16 - Më vjen keq që ju detyrova që të merrni një dozë kaq të
madhe gjeometrie katërdiminsionale. Nuk ju kërkoj falje
sepse nuk jam përgjegjës i faktit që natyra është katërdimen-
sionale.
Autori: Alfred N. Whitehead
17 - Numri është ligji i Universit.
Autori: Shkolla e Pitagorës
18 - Numri mund të konsiderohet si ligj i botës së sasisë dhe
katër operacionet mund ti konsiderojmë si bagazhet komplete
të matematikanit.
Autori: James C. Maxwell
19 - Velzat e frymarrjes së Aritmetikës janë : Ambicioni,
Hutimi, Keqtrajtimi dhe Tallja.
Autori: Breshka artificiale tek "Alice në botën e çudirave"
20 - Zoti krijoi numrat, ndërsa restoja është puna e njeriut.
Autori: Leopold Kronecker
21- Filozofia është shkruar në librin më të madh që është Uni-
versi, në një gjuhë matematike ku shkronjat dhe simbolet janë
trekëndësha, rrathë dhe figura të tjera gjeometrike. pa këto
është sigur të rrotullohesh në një labirinth pa dalje.
Autori: Galileo Galilei
22 - Nuk ekziston një rrugë mbretërore që të çon tek
gjeometria
Autori: Menecmo Erindo Kapllani
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