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TABELË PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT 
 
 
 
 
 
Kimi 10-11   72 javë x 2 orë në javë = 144 orë 
 

 
 
 
 
Pjesa e parë 
 

Kreu 1 Çfarë studion kimia?  

Kreu 2 Çfarë është lënda?  

Kreu 3 Përzierjet dhe substancat e pastra  

Kreu 4 Atomet dhe molekulat 

Kreu 5 Si bashkohen atomet 

Kreu 6 Tabela periodike  

Kreu 7 Acidet dhe bazat  

Kreu 8 Kimia sasiore  

 
 
 
 
Pjesa e dytë 
 

Kreu 9 Oksidimi dhe reduktimi  

Kreu 10 Metalet  

Kreu 11 Kimia dhe energjia  

Kreu 12 Përftimi dhe përdorimi i metaleve  

Kreu 13 Kimia dhe mjedisi  

Kreu 14 Reaksionet e shpejta dhe të ngadalta  

Kreu 15 Kimia organike  

Kreu 16 Makromolekulat  

Kreu 17 Kimia industriale  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 



Plani mësimor vjetor   Kimi 10   
 
NDËRVEPRIMET:    16 orё 
DIVERSITETI:           56 orё 

Tematikat Shpërndarja e orëve të lёndës 

Shtator-Dhjetor (28orë) Janar-Mars (24 orë) Prill-Qershor (20 orë) 

DIVERSITETI 
 

Çfarё ёshtё kimia  (1orё) 
Çfarё ёshtё lёnda?  (4 orё) 

 Lёndёt e ngurta,tё lёngёta dhe tё gazta. 

 Lёnda formohet nga grimca. 
Pёrzjerjet dhe substancat e pastra  (6 orё) 

 Tretёsira  

 Metodat e pёrftimit tё substancave nga pёrzjerjet 

 Niveli i pastёrtisё sё njё substance  

 Si ta kuptojmё kur njё substancё ёshtё e pastёr   
Atomet dhe molekulat (15 orё) 

 Sa tё vogla janё atomet dhe molekulat 

 Njё histori e shkurtёr e teorive pёr atomin 

 Pёrdorimi i simboleve kimike pёr tё pёrfaqёsuar elementet 

 Sa protone,neutrone dhe elektrone ka nё njё atom? 

 Izotopet 

 Masa atomike dhe masa molekulare 

 Njё model elementesh kimike-tabela periodike 

 Struktura elektronike e elementeve 

 Formimi i joneve 

 Ndryshimi nё tabelёn periodike i vetive tё elementeve kimike  

 Izotopet radioaktive 

Si bashkohen atomet  ( 12 orё) 

 Klasifikimi i lёndёve 

 Lidhja kovalente 

 Lidhja kovalente dyfishe dhe trefishe 

 Vetitё e pёrbёrjeve kovalente 

 Lidhja jonike 

 Vetitё e pёrbёrjeve jonike 

 Makromolekulat.  

 Lidhja metalike 

 Energjia e lidhjes kimike 

 Karakteri i lidhjeve kimike 

 Forcat e bashkёveprimit 
ndёrmolekular  
 
Tabela  periodike  (7 orё) 

 Blloqet e elementeve nё tabelёn 
periodike 

 Grupi I metalet alkaline  

 Grupi VII: halogjenёt 
 

Tabela  periodike  ( 4 orё) 

 Grupi VIII: Gazet e plogёta  

  Metalet kalimtare 

 Prirjet pёrgjatё periodave  
 
 Projekt kurrikular (3 orë) 
 
Identifikimi i joneve dhe gazeve  ( 4 orё) 
Identifikimi i joneve nё kripёra 

NDËRVEPRIMET 
 

Kimia sasiore (2 orё) 

 Masa atomike relative dhe masa molekulare relative 

 Moli 
 

Kimia sasiore (5 orё) 

 Formulat e pёrbёrjeve 

 Vёllimi molar i gazit 

 Pёrqendrimi molar 

 Rendimenti i reaksionit kimik 

Acidet dhe bazat  ( 9 orё) 

 Ç’janё acidet dhe çfarё funksioni kryejnё  

 Karakteri acid dhe bazik i tretёsirave-pH 

 Si i pёrdorim acidet dhe bazat 

 Oksidet dhe pH 

 Çfarё ndodh kur acidet dhe bazat veprojnё me 
njëra-tjetrёn? 

 Pёrftimi i kripёrave  



PLANIFIKIMI I TREMUJORIT TË PARЁ 
 
 

FUSHA: Shkencat e natyrës 
LËNDA: Kimi 11 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe 
 
Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit 
Nxënësi: 
- diskuton në grup në mënyrë konstruktive, duke dhënë dhe duke marrë informacion për një temë të caktuar nga jeta e përditshme; 
- përdor TIK-un në mënyrë efektive gjatë komunikimit dhe ndërveprimit me të tjerët në jetën e përditshme, duke përfshirë edhe të nxënit e informacioneve të reja dhe kryerjen e 
detyrave shkollore. 
 
Kompetenca e të menduarit  
Nxënësi: 
- prezanton në forma të ndryshme të të shprehurit, mënyrën e grumbullimit, të zgjedhjes dhe të klasifikimit të informatave për një temë të caktuar,  
- modelon zgjidhjen e një problemi të dhënë për një temë të caktuar nga një fushë mësimore, duke e zbërthyer në hapa të vegjël dhe jep sqarime të nevojshme për hapat e 
ndjekur në zgjidhjen e problemit, duke përdorur forma të ndryshme të të shprehurit; 
- prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar të realizuar në laborator, përmes përdorimit të teknologjisë informative dhe jep 
argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike. 
 
Kompetenca e të nxënit 
Nxënësi: 
- parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuara për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura, të 
cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit për temën apo problemin e caktuar; 
- zgjidh një problem të caktuar mësimor ose një situatë nga jeta e përditshme. Në bazë të një planifikimi të dhënë dhe në bazë të rezultatit të fituar, vërteton saktësinë e 
planifikimit dhe tregon me shembuj se si do të zbatojë strategjinë e ndjekur edhe në situata dhe kontekste të tjera gjatë të nxënit. 
 
Kompetenca digjitale 
Nxënësi:  
- përdor mjetet digjitale për të përpunuar, krijuar, realizuar dhe demonstruar tema mësimore; 
- gjen, organizon, analizon, përpunon dhe përdor informacionin nga një shumëllojshmëri burimesh dhe mediesh; 
- diskuton për përparësitë dhe kufizimet që vijnë nga përdorimi i teknologjive në jetën e individit, shoqërisë apo komunitetit; 
- tregohet më i pavarur në procesin e mësimdhënies dhe të mësimnxënies. 

 
 



Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të lëndës/fushës 
 

Kompetenca 1: Kërkimi i përgjigjeve ose i zgjidhjeve të problemeve shkencore  
a) Nxënësi përcakton problemin. 
-  Paraqet problemin. 
-  Identifikon të dhënat fillestare. 
-  Propozon një shpjegim ose zgjidhje të mundshme.  
b) Nxënësi zhvillon një plan veprimi.. 
-  Zgjedh shpjegimin ose zgjidhjen. 
-  Identifikon burimet e nevojshme. 
-  Planifikon hapat e zbatimit. 
c) Nxënësi analizon rezultatet. 
-  Lidh rezultatet dhe konceptet shkencore dhe teknologjike. 
-  Sugjeron përmirësime nëse është e nevojshme. 
-  Nxjerr përfundime. 
d) Nxënësi zbaton planin e veprimit. 
-  Përdor teknikat dhe burimet e përshtatshme. 
-  Mbledh të gjitha të dhënat e dobishme dhe mban shënime për vrojtimet e bëra. 
-  Zbaton planin e veprimeve. 

Kompetenca 2: Përdorimi i njohurive shkencore dhe teknologjike  
a) Nxënësi kupton parimet shkencore mbi të cilat ngrihet çështja. 
-  Njeh parimet shkencore. 
-  i përshkruan parimet në mënyrë sasiore dhe cilësore.  
-  Vendos lidhjet mes parimeve duke përdorur konceptet, ligjet ose modelet. 
b) Nxënësi vendos lidhjen mes shkencës dhe teknologjisë.  
-  Identifikon funksionet e përgjithshme të një objekti, sistemi ose procesi. 
-  Identifikon elementet përbërëse dhe funksionet e tyre. 
-  Përshkruan parimet e ndërtimit dhe të funksionimit të një objekti, sistemi, produkti ose procesi. 
-  Paraqet skematikisht parimet sipas të cilave funksionon objekti, sistemi, produkti ose procesi.  

Kompetenca 3: Komunikimi me gjuhën shkencore dhe teknologjike 
a) Nxënësi interpreton mesazhet shkencore dhe teknologjike. 
-  Identifikon informacionin që ka të bëjë me çështjen dhe shpjegimin ose zgjidhjen e saj. 
-  Kupton përmbajtjen e saktë të fjalëve, përkufizimeve dhe formulimeve. 
-  Bën lidhjet mes koncepteve dhe paraqitjeve të ndryshme grafike ose simbolike. 

 
 



Nr.  Tematika Temat mësimore Situata e parashikuar e të nxënit Metodologjia dhe 
veprimtaritë e 
nxënësve 

Vlerësimi Burimet 

1.   
 
 
DIVERSITETI 
 
        26 orё 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çfarё ёshtё kimia?   Metoda 
interaktive, 
bashkëvepruese, 
gjithëpërfshirëse; 
 
Punë në grup dhe 
punë individuale; 
 
Teknikat dhe 
metodat e 
hulumtimit; 
 
Teknika që 
zhvillojnë 
mendimin kritik 
dhe krijues; 
 
Bashkëbisedim 
 
 
Zbatime praktike 
brenda dhe jashtë 
klase; 
 
Prezantime në 
forma të 
ndryshme, 
përfshirë TIK-un 
 
 
 
 

Vlerësim 
diagnostikue
s 
 
- Intervistë 
me një listë 
treguesish; 
- 
Vetëvlerësi
m me listë 
kontrolli; 
 
Vlerësim 
formues 
 
- vlerësimi 
përgjigjeve 
me gojë; 
- vlerësimi i 
punës në 
grup; 
- vlerësim 
mes 
nxënësish; 
- vlerësim i 
detyrave të 
shtëpisë; 
 
vetëvlerësim
; 
 
- prezantim 

Libri Kimia 10 
Udhëzuesi për 
mësuesin; 
Burime nga 
interneti; 
Tabela 
periodike; 
Mjete dhe 
substanca tё 
ndryshme pёr 
veprimtaritё 
praktike nё 
laborator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Çfarё ёshtё lёnda?   
Lёndёt e ngurta, tё lёngёta dhe tё 
gazta  

- Emërtimi i situatës: E ngurtё, e lёngёt apo e gaztё? 
Përshkrimi kontekstual  situatës: Lёnda pёrbёhet nga 

grimca shumё tё vogla. Pёr tё pёrcaktuar  gjendjen e 

lёndёs, mёnyrёn e vendosjes sё grimcave, një aftësi 

qё duhet të ketë çdo shkencëtar është tё kërkojnë 

prova dhe krijojnë teori për të shpjeguar provat e 

mbledhura. Duke u bazuar tek “Teoria kinetike e  

grimcave”, me anё tё vrojtimeve dhe  të dhënat nga 

vëzhgimet do të aftësoheni tё shpjegoni vetitё e 

lёndёve tё ngurta, tё lёngёta, tё gazta, procesin e 

difuzionit, lёvizjen brauniane. 

3.  Lёnda formohet nga grimca 

4.  Difuzioni 

5.  Lëvizja brauniane: një mister i 
shpjeguar nga teoria e grimcave 

6.  Pёrzjerjet dhe substancat e 
pastra. Tretёsira                             

- Emërtimi i situatës: A ёshtё e pastёr? 
Përshkrimi kontekstual  situatës:  
Të gjitha substancat që gjenden në natyrë janë 

përzierje. Por ne shpesh pёrdorim substanca tё pastra. 

A keni menduar ndonjëherë se nga vijnë të gjitha 

substancat kimike që përdorni çdo ditë?  Me anё tё 

eksperimenteve do tё hulumtoni dhe tregoni metodat e 

ndryshme që përdoren për të formuar substanca të 

pastra dhe të dobishme prej përzierjeve që gjenden 

rreth nesh. 

7.  Metodat e pёrftimit tё substancave 
nga pёrzjerjet 

8.  Niveli i pastёrtisё sё njё substance 

9.  Si ta kuptojmё kur njё substancё 
ёshtё e pastёr  

10.  Si ta kuptojmё kur njё substancё 
ёshtё e pastёr 

11.  Veprimtari praktike:  
- Ndarja e dy lëndëve të ngurta                                                      
- Cila është temperatura e 
shkrirjes së akullit?  
- Hulumtimi i djegies 

12.  Atomet dhe molekulat  
Sa tё vogla janё atomet dhe 
molekulat 

- Emërtimi i situatës: Teoritё atomike                                      
Përshkrimi kontekstual i situatës: Lëndët përbëhen nga 
grimca shumё tё vogla qё quhen atome. Atomi 



13.  Njё histori e shkurtёr e teorive pёr 
atomin 

pёrbёhet nga grimca shumё tё vogla tё ndashme. Cilat 
janё llojet e grimcave pёrbёrёse tё atomit dhe si janё 
vendosur ato nё atom. Duke përdorur internetin dhe 
librin e kimisё, do të zbuloni sesi kërkimet dhe puna e 
përkushtuar e shkencëtarëve bën të mundur zhvillimin 
e teorisë sё atomit duke u bazuar në provat e kohës 
dhe modifikimin e saj për të shpjeguar ndёrtimin e 
atomit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

me gojë ose 
me shkrim; 
 
 
 
 
Vlerësimi i të 
nxënit 
(përmbledhë
s) 
 
- test për një 
grup 
temash; 
 
- vlerësim i  
portofolit. 

 
 
 
 
 
 
 

14.  Pёrdorimi i simboleve kimike pёr 
tё pёrfaqёsuar elementet 

- Emërtimi i situatës: Përputhja e çifteve                                                
Përshkrimi kontekstual  situatës: Njihen rreth 109 lloje 
elementesh kimike, qё janё vendosur nё tabelёn 
periodike. Çdo element paraqitet me anё tё simbolit 
kimik dhe dallohen nga njeri- tjetri nga numri i 
protoneve. Me anё tё lojrave aftёsohuni tё krijoni skeda 
me simbole dhe emra dhe tё pёrputhni emrat me 
simbolet dhe anasjelltas. 

15.  Sa protone,neutrone dhe elektrone 
ka nё njё atom? 

16.  Izotopet 

17.  Masa atomike dhe molekulare  

18.  Njё model elementesh kimike-
tabela periodike 

Emërtimi i situatës: Të mendosh si Mendelejevi   
Përshkrimi kontekstual situatës: Kimisti rus Mendelejevi 
i vendosi elementët në grupe dhe perioda duke u 
bazuar në ligjin periodik të elementëve. Pra, vetitë e 
elementëve dhe substancave të thjeshta dhe të 
përbëra, që ato formojnë varen nga struktura e tyre 
elektronike dhe ndryshojnë në mënyrë periodike me 
rritjen e numrit atomik. Pёrmes lojwrave do tё 
ushtroheni nё krijimin e njё tabele periodike ku do tё 
aftёsoheni pёr tё shpjeguar variacionet periodike, duke 
u mbështetur tek njohuritë tuaja. 
  

19.  Struktura elektronike e  
elementeve 

20.  Formimi i joneve 

21.  Ndryshimi nё tabelёn periodike i 
vetive tё elementeve kimike 

22.  Ndryshimi nё tabelёn periodike i 
vetive tё elementeve kimike 

23.  Ndryshimi nё tabelёn periodike i 
vetive tё elementeve kimike 

24.  Izotopet radioaktive 

25.  Pёrsёritje 

26.  Test pёrmbledhёs 

27.  NDËRVEPRIMET 
       2 orë 

Kimia sasiore  
Masa atomike relative dhe masa 
molekulare relative 

    

28.  Moli    



PLANIFIKIMI I TREMUJORIT TË DYTË 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe 
Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit 
Nxënësi: 
- shprehet përmes një forme komunikimi, për një temë të caktuar në një material dhe veçon çështjet kryesore; 
- përdor TIK-un në mënyrë efektive gjatë komunikimit dhe ndërveprimit me të tjerët në jetën e përditshme, duke përfshirë edhe të nxënit e informacioneve të reja dhe kryerjen e 
detyrave shkollore. 
 
Kompetenca e të menduarit 
Nxënësi: 
- prezanton në forma të ndryshme të të shprehurit, mënyrën e grumbullimit, të zgjedhjes dhe të klasifikimit të informatave për një temë të caktuar,  
- modelon zgjidhjen e një problemi të dhënë për një temë të caktuar nga një fushë mësimore, duke e zbërthyer në hapa të vegjël dhe jep sqarime të nevojshme për hapat e 
ndjekur në zgjidhjen e problemit, duke përdorur forma të ndryshme të të shprehurit; 
- prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar të realizuar në laborator, përmes përdorimit të teknologjisë informative dhe jep 
argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike. 
 
Kompetenca e të nxënit 
Nxënësi: 
- parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuara për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura, të 
cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit për temën apo problemin e caktuar; 
- zgjidh një problem të caktuar mësimor ose një situatë nga jeta e përditshme. Në bazë të një planifikimi të dhënë dhe në bazë të rezultatit të fituar, vërteton saktësinë e 
planifikimit dhe tregon me shembuj se si do të zbatojë strategjinë e ndjekur edhe në situata dhe kontekste të tjera gjatë të nxënit; 
- shfrytëzon, në mënyrë të pavarur dhe efektive, teknologjinë informative dhe burime të tjera të informimit për të mbledhur materiale për zgjidhjen e një problemi apo detyre të 
caktuar, të cilat më pas i analizon, i klasifikon dhe i paraqet para të tjerëve përmes TIK-ut dhe ndonjë forme tjetër të shprehjes. 
Kompetenca personale 
Nxënësi: 
- analizon përparësitë dhe dobësitë personale, duke evidentuar masat përmes të cilave synon të mbështesë avancimin personal në përparësitë që ka dhe masat përmes të cilave 
synon të përmirësojë dobësitë personale; 
- bën zgjidhje të bazuara në informacione dhe në përvoja të drejta për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien nga rreziqet e ndryshme në jetën e përditshme.  
Kompetenca digjitale 
Nxënësi: 
 - përdor mjetet digjitale për të përpunuar, krijuar, realizuar dhe demonstruar tema mësimore; 
 - gjen, organizon, analizon, përpunon dhe përdor informacionin nga një shumëllojshmëri burimesh dhe mediesh; 
 - diskuton për përparësitë dhe kufizimet që vijnë nga përdorimi i teknologjive në jetën e individit, shoqërisë apo komunitetit; 
 - tregohet më i pavarur në procesin e mësimdhënies dhe të mësimnxënies. 

12 



Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të lëndës/fushës 
 

Kompetenca 1: Kërkimi i përgjigjeve ose i zgjidhjeve të problemeve shkencore 
a) Nxënësi përcakton problemin. 
- Merr parasysh kontekstin e situatës. 
- Paraqet problemin. 
- Identifikon të dhënat fillestare. 
- Riformulon problemin duke përdorur koncepte shkencore dhe teknologjike. 
- Propozon një shpjegim ose zgjidhje të mundshme. 
b) Nxënësi analizon rezultatet. 
- Kërkon modelet ose marrëdhëniet domethënëse. 
- Lidh rezultatet dhe konceptet shkencore dhe teknologjike. 
- Sugjeron përmirësime nëse është e nevojshme. 
- Nxjerr përfundime.  
 
Kompetenca 2: Përdorimi i njohurive shkencore dhe teknologjike 
a) Nxënësi kupton parimet shkencore mbi të cilat ngrihet çështja. 
- Njeh parimet shkencore. 
- i përshkruan parimet në mënyrë sasiore dhe cilësore. 
- Vendos lidhjet mes parimeve duke përdorur konceptet, ligjet ose modelet. 
b) Nxënësi vendos lidhjen mes shkencës dhe teknologjisë. 
- Identifikon funksionet e përgjithshme të një objekti, sistemi ose procesi. 
- Identifikon elementet përbërëse dhe funksionet e tyre. 
- Përshkruan parimet e ndërtimit dhe të funksionimit të një objekti, sistemi, produkti ose procesi. 
- Vendos lidhjet mes parimeve shkencore dhe teknologjike duke përdorur konceptet, ligjet ose modelet.  
- Paraqet skematikisht parimet sipas të cilave funksionon objekti, sistemi, produkti ose procesi. 
 
Kompetenca 3: Komunikimi me gjuhën shkencore dhe teknologjike 
a) Nxënësi shkëmben informacion shkencor dhe teknologjik. 
- Është i hapur ndaj këndvështrimeve të të tjerëve. 
- Vlerëson këndvështrimin e vet duke e krahasuar me atë të të tjerëve. 
- Integron termat shkencore dhe teknologjike në fjalorin e gjuhës së shkruar dhe të folur. 
b) Nxënësi interpreton mesazhet shkencore dhe teknologjike. 
- Identifikon informacionin që ka të bëjë me çështjen dhe shpjegimin ose zgjidhjen e saj. 
- Kupton përmbajtjen e saktë të fjalëve, përkufizimeve dhe formulimeve. 
- Bën lidhjet mes koncepteve dhe paraqitjeve të ndryshme grafike ose simbolike. 



Nr.  Tematika Temat mësimore Situata e parashikuar e të nxënit Metod. dhe vep. 
e nxënësve 

Vlerësimi Burimet 

1.   
NDËRVEPRIMET 
       5 orё 
 
 
 

Kimia sasiore 
Formulat e pёrbёrjeve 

 
 
 
 
 
 
 

Metoda 
interaktive, 
bashkëvepruese, 
gjithëpërfshirëse; 
 
 
Punë në grup dhe 
punë individuale; 
 
Teknikat dhe 
metodat e 
hulumtimit; 
 
Teknika që 
zhvillojnë 
mendimin kritik 
dhe krijues; 
 
Bashkëbisedim 
 
Zbatime praktike 
brenda dhe jashtë 
klase; 
 
Prezantime në 
forma të 
ndryshme, 
përfshirë TIK; 
 
 

Vlerësim 
diagnostikues 
 
-intervistë me një 
listë treguesish; 
 
- pyetje/ përgjigje; 
 
- detyra; 
 
- vetëvlerësim me 
listë kontrolli; 
 
Vlerësim formues 
-vlerësimi 
përgjigjeve me 
gojë; 
-vlerësimi i punës 
në grup; 
-vlerësim mes 
nxënësish; 
-vlerësim i 
detyrave të 
shtëpisë; 
vetëvlerësim; 
-prezantim me 
gojë ose me 
shkrim; 
 

Libri Kimia 10  
Udhëzuesi 
për mësuesin; 
Burime nga 
interneti; 
Tabela 
periodike; 
Mjete dhe 
substanca tё 
ndryshme pёr 
veprimtaritё 
praktike nё 
laborator.  
 
 
 
 
 
 

2.  Vёllimi molar i gazit 

3.  Përqendrimi molar 

4.  Rendimenti i reaksionit 
kimik 

5.  Ushtrime 

6.   
 
DIVERSITETI 
 
      19 orё 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si bashkohen atomet                    
Klasifikimi i lёndёve 

Emërtimi i situatës: Klasifikimi i materialeve     
Përshkrimi kontekstual  situatës: Objektet e ndryshme qё 
pёrdorim janë natyrore ose sintetike. Të gjitha janë bërë nga 
lëndë me veti të ndryshme. Me anё tё eksperimenteve do tё 
hulumtoni vetitё e lëndëve të ndryshme, mёnyrёn sesi janë 
kombinuar atomet brenda tyre dhe do të pёrcaktoni se vetitё 
e tyre varen nga lloji i lidhjes kimike të formuar.      

7.  Elektronet e valencёs Emërtimi i situatës: Posterat e murit                                                

Përshkrimi kontekstual  situatës: Shumica e elementeve i 

kanё shtresat e jashtme tё paplotёsuara. Gjatё 

bashkёveprimit atomet e elementeve lidhen midis tyre me 

anё tё forcave tё lidhjeve kimike.Me anё tё simulimeve 

virtuale dhe posterave tregoni mёnyrёn sesi çiftohen 

elektronet pёr formimin e pёrbërjeve kovalente, si dhe 

mёnyrёn sesi transferohen elektronet pёr formimin e 

pёrbërjeve jonike si dhe tё shpjegoni karakterin e lidhjeve 

midis atomeve dhe vetitё e pёrbёrjeve jonike dhe kovalente. 

8.  Lidhja kovalente 

9.  Lidhja kovalente dyfishe 
dhe trefishe 

10.  Vetitё e pёrbёrjeve 
kovalente 

11.  Lidhja jonike 

12.  Vetitё e pёrbёrjeve jonike 

13.  Makromolekulat.  

14.  Energjia e lidhjes kimike 

15.  Karakteri i lidhjeve kimike 

16.  Forcat e bashkёveprimit 
ndёrmolekular 

  

17.  Ushtrime 

18.  Tabela  periodike   
Blloqet e elementeve nё 
tabelёn periodike 

Emërtimi i situatës: Familjet e lumtura                    
Përshkrimi kontekstual  situatës: Bota që na rrethon shfaq 

një larmi formash, ngjyrash etj, dhe është e përbërë nga 

substanca të pafundme. Elementet qё kanё veti fiziko-19.  Grupi I metalet alkaline 

20.  Grupi VII: halogjenёt 



21.  Pёrbёrjet e grupit VII kimike tё njёjta vendosen nё tё njёjtin grup, pra, formojnё 

“njё familje”. Pёrmes lojrave duke krijuar skeda pёr: metalet 

alkanine dhe halogjenët, tё cilat tё përmbajnë vetitë fizike 

dhe kimike pёr secilin element por jo emrin e tyre, do tё 

ushtroheni nё krijimin e njё tabele periodike, do tё 

aftёsoheni pёr tё shpjeguar prirjet e caktuara në vetitё fizike 

të tyre. 

22.  Prirja e aktivitetit të  
halogjenëve 

23.  Veprimtari praktike: 
Aktiviteti i halogjenëve 

24.  Test pёrmbledhёs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANIFIKIMI I TRMUJORIT TË TRETЁ 
 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe 
 

Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit 
Nxënësi: 
- shprehet përmes një forme komunikimi, për një temë të caktuar në një material dhe veçon çështjet kryesore; 
- prezanton një projekt eksperimentues të hartuar individualisht dhe në grup, për një temë të caktuar, duke përdorur në mënyrë efektive teknologjinë informative dhe teknologji të tjera; 
- përdor TIK-un në mënyrë efektive gjatë komunikimit dhe ndërveprimit me të tjerët në jetën e përditshme, duke përfshirë edhe të nxënit e informacioneve të reja dhe kryerjen e 
detyrave shkollore. 
 
Kompetenca e të menduarit 
Nxënësi: 
- prezanton në forma të ndryshme të të shprehurit, mënyrën e grumbullimit, të zgjedhjes dhe të klasifikimit të informatave për një temë të caktuar,  
- modelon zgjidhjen e një problemi të dhënë për një temë të caktuar nga një fushë mësimore, duke e zbërthyer në hapa të vegjël dhe jep sqarime të nevojshme për hapat e ndjekur në 
zgjidhjen e problemit, duke përdorur forma të ndryshme të të shprehurit; 
- prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar të realizuar në laborator, përmes përdorimit të teknologjisë informative dhe jep 
argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike; 
 
Kompetenca e të nxënit 
Nxënësi: 
- shfrytëzon në mënyrë efektive përvojat paraprake gjatë zgjidhjes së situatave të ndryshme në jetën e përditshme apo gjatë kryerjes së ndonjë detyre, aktiviteti, në ndonjë fushë të 
caktuar mësimore.  
- parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuara për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura, të cilat 
përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit për temën apo problemin e caktuar; 
- zgjidh një problem të caktuar mësimor ose një situatë nga jeta e përditshme. Në bazë të një planifikimi të dhënë dhe në bazë të rezultatit të fituar, vërteton saktësinë e planifikimit 
dhe tregon me shembuj se si do të zbatojë strategjinë e ndjekur edhe në situata dhe kontekste të tjera gjatë të nxënit; 
- përgatit me sukses një përmbledhje të dosjes personale (portofolit), për vetëvlerësimin e përparimit të vet në një fushë mësimore të caktuar dhe veçon në fund të përmbledhjes disa 
çështje që vërtetojnë përparimin e vet dhe disa nevoja të domosdoshme për përmirësimin e avancimit të mëtejshëm. 
 
Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin 
Nxënësi: 
- harton një projekt me faza të menaxhuara mirë (individualisht ose në grup) duke shkëmbyer, konsultuar dhe informuar të tjerët si dhe duke identifikuar dhe vlerësuar burimet 
njerëzore, materiale dhe monetare në përputhje me rezultatet e pritshme;  
- analizon gjendjen e mjedisit,pasojat e ndotjes, propozon alternativa për mbikëqyrje dhe menaxhim të drejtë të gjendjes së vlerësuar më të ndjeshme dhe inicion zgjidhje konkrete. 
 



Kompetenca personale 
Nxënësi: 
- analizon përparësitë dhe dobësitë personale, duke evidentuar masat përmes të cilave synon të mbështesë avancimin personal në përparësitë që ka dhe masat përmes të cilave 
synon të përmirësojë dobësitë personale; 
- merr pjesë ose udhëheq një grup pune, që bashkëpunon me përfaqësues të komunitetit për të ndihmuar moshatarët dhe anëtarët e tjerë të komunitetit, të cilët kanë probleme 
shëndetësore, sociale, ekonomike etj.; 
- bën zgjidhje të bazuara në informacione dhe në përvoja të drejta për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien nga rreziqet e ndryshme në jetën e përditshme. 
 
Kompetenca digjitale 
Nxënësi: 
- përdor mjetet digjitale për të përpunuar, krijuar, realizuar dhe demonstruar tema mësimore; 
- gjen, organizon, analizon, përpunon dhe përdor informacionin nga një shumëllojshmëri burimesh dhe mediesh; 
- diskuton për përparësitë dhe kufizimet që vijnë nga përdorimi i teknologjive në jetën e individit, shoqërisë apo komunitetit. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të lëndës/fushës 
 

Kompetenca 1: Kërkimi i përgjigjeve ose i zgjidhjeve të problemeve shkencore 
a) Nxënësi përcakton problemin. 
- Merr parasysh kontekstin e situatës. 
- Identifikon të dhënat fillestare. 
- Identifikon elementet që lidhen me situatën dhe me njëra-tjetrën. 
- Riformulon problemin duke përdorur koncepte shkencore dhe teknologjike. 
b) Nxënësi zhvillon një plan veprimi. 
- Identifikon burimet e nevojshme. 
- Planifikon hapat e zbatimit. 
c) Nxënësi analizon rezultatet. 
- Kërkon modelet ose marrëdhëniet domethënëse. 
- Gjykon përshtatshmërinë e përgjigjes ose zgjidhjes së gjetur.  
- Lidh rezultatet dhe konceptet shkencore dhe teknologjike. 
- Sugjeron përmirësime nëse është e nevojshme. 
- Nxjerr përfundime. 
d) Nxënësi zbaton planin e veprimit. 
- Ndjek hapat e planit të vet. 
- Përdor teknikat dhe burimet e përshtatshme. 
- Bën teste nëse është e mundur. 
- Mbledh të gjitha të dhënat e dobishme dhe mban shënime për vrojtimet e bëra. 
- Nëse është e nevojshme, përshtat planin e veprimeve ose zbatimin e tij. 



- Zbaton planin e veprimeve. 
Kompetenca 2: Përdorimi i njohurive shkencore dhe teknologjike 
a) Nxënësi vendos çështjet shkencore në kontekstin e duhur. 
 - Bën lidhjen ndërmjet këtyre aspekteve. 
 - Identifikon ndonjë çështje etike që lidhet me çështjen. 
 - Parashikon pasojat afatgjata. 
 
b) Nxënësi formon një opinion për çështjen. 
- Kërkon burime të ndryshme dhe merr parasysh këndvështrime të ndryshme. 
- Përcakton elementet që mund të ndihmojnë për të formuar opinionin. 
- Mbështet opinionin e vet me elementet që ka marrë parasysh. 
- Vlerëson opinionin e vet duke marrë parasysh edhe opinionet e të tjerëve. 
 
c) Nxënësi vendos lidhjen mes shkencës dhe teknologjisë. 
- Identifikon funksionet e përgjithshme të një objekti, sistemi ose procesi. 
- Identifikon elementet përbërëse dhe funksionet e tyre. 
- Përshkruan parimet e ndërtimit dhe të funksionimit të një objekti, sistemi, produkti ose procesi. 
- Vendos lidhjet mes parimeve shkencore dhe teknologjike duke përdorur konceptet, ligjet ose modelet.  
 - Paraqet skematikisht parimet sipas të cilave funksionon objekti, sistemi, produkti ose procesi. 
 
Kompetenca 3: Komunikimi me gjuhën shkencore dhe teknologjike 
 
a) Nxënësi interpreton mesazhet shkencore dhe teknologjike. 
- Vërteton besueshmërinë e burimeve që shfrytëzon. 
- Identifikon informacionin që ka të bëjë me çështjen dhe shpjegimin ose zgjidhjen e saj. 
- Kupton përmbajtjen e saktë të fjalëve, përkufizimeve dhe formulimeve. 
- Bën lidhjet mes koncepteve dhe paraqitjeve të ndryshme grafike ose simbolike. 
- Zgjedh elementet domethënëse. 
 
b) Nxënësi krijon dhe ndan mesazhe shkencore dhe teknologjike. 
- Merr parasysh audiencën dhe kontekstin e grupit që merr mesazhin. 
- Strukturon mesazhin e tij. 
- Përdor tipat e përshtatshëm të gjuhës sipas standardeve dhe marrëveshjeve të vendosura. 
- Përdor forma të përshtatshme të prezantimit. 
- Demonstron rigorozitet dhe koherencë. 

 



 
 

Nr.  Tematika Temat mësimore Situatё e parashikuar të të nxënit Metodologjia 
dhe veprimtaritë 

e nxënësve 

Vlerësimi Burimet 

1.   
DIVERSITETI 
      4 orё 
 

Grupi VIII: Gazet  e plogёta  Emërtimi i situatës: Familjet e lumtura                    
Përshkrimi kontekstual  situatës: Bota që na rrethon 

shfaq një larmi trajtash, ngjyrash, etj. dhe është e 

përbërë nga një pafundësi substancash. Elementet 

qё kanё veti fiziko-kimike tё njёjta vendosen nё tё 

njёjtin grup pra, formojnё “njё familje”. Pёrmes 

lojrave duke krijuar skeda pёr: gazet e plogёta dhe 

metalet kalimtare, tё cilat tё përmbajnë vetitë fizike 

dhe kimike pёr secilin element, por jo emrin e tyre, 

do tё ushtroheni nё krijimin e njё tabele periodike, ku 

do tё aftёsoheni pёr tё shpjeguar prirjet e caktuara 

në vetitё fizike dhe ato kimike. 

Metoda 
interaktive, 
bashkëvepruese, 
gjithëpërfshirëse; 
 
Punë në grup 
dhe punë 
individuale; 
 
Teknikat dhe 
metodat e 
hulumtimit; 
 
Teknika që 
zhvillojnë 
mendimin kritik 
dhe krijues; 
 
Bashkëbisedim 
 
Zbatime praktike 
brenda dhe 
jashtë klase; 
 
Prezantime në 
forma të 
ndryshme, 
përfshirë TIK; 
Projekte 
kurrikulare. 
 

Vlerësim 
diagnostikues 
-intervistë me 
një listë 
treguesish; 
pyetje/përgjigje; 
- detyra; 
- vetëvlerësim 
me listë kontrolli; 
 
Vlerësim 
formues 
 
- vlerësimi 
përgjigjeve me 
gojë; 
 
- vlerësimi i 
punës në grup; 
 
- vlerësim mes 
nxënësish; 
- vlerësim i 
detyrave të 
shtëpisë; 
vetëvlerësim; 
- prezantim me 
gojë ose me 
shkrim; 
- projekt 
kurrikular; 

Libri Kimia 10  
Udhëzuesi për 
mësuesin; 
Burime nga 
interneti; 
Mjete dhe 
substanca tё 
ndryshme pёr 
veprimtaritё 
praktike nё 
laborator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Metalet kalimtare 

3.  Prirjet pёrgjatё periodave  
4.  Pёrsёritje 

5.   
NDËRVEPRIMET 
8 orё 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acidet  dhe bazat   
Ç’janё acidet dhe ç’funksion 
kryejnё  

Emërtimi i situatës:  Acidet  dhe bazat nё shtёpi                              
Përshkrimi kontekstual  situatës: Acidet dhe bazat 
gjenden kudo. Ato përdoren thuajse çdo ditë të jetës 
sonë (p.sh., ushqimet dhe frutat kanё përbërës 
acidё dhe bazikё). Përmes përdorimit të burimeve të 
ndryshme të informacionit mblidhni të dhëna mbi 
funksionin dhe pёrdorimet e acideve dhe bazave nё 
jetёn e pёrditshme ,si dhe me anё tё 
eksperimenteve  hulumtoni dhe pёrcaktoni pH-in e 
substancave tё ndryshme. 

6.  Veprimtari praktike: Disa 
reaksione të acideve 

7.  Karakteri acid dhe bazik i 
tretёsirave-pH 

8.  Si i pёrdorim acidet dhe bazat 
9.  Oksidet dhe pH 
10.  Çfarё ndodh kur acidet dhe bazat 

veprojnё me njëra-tjetrёn? 
11.  Pёrftimi i kripёrave 
12.  Veprimtari praktike: Përftimi i 

kripërave                      
13.   Identifikimi i joneve nё kripёra 



14.  DIVERSITETI 
    8 orё 
 
 
 

Identifikimi i joneve nё kripёra  

15.  Veprimtari praktike: Identifikimi i 
elementeve të panjohura kimike              

16.   Pёrsёritje       
17.  Test pёrmbledhёs 
18.  Projekt kurrikular. Roli i 

elementeve kimike nё organizmin 
e njeriut                         

19.  Projekt kurrikular                              
20.  Projekt kurrikular                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 

TË TREMUJORIT TË PARË 

SHTATOR-DHJETOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 1. Çfarë është kimia? Situata e të nxënit: Listoni disa zbatime të kimisë 

në jetën e përditshme.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

– përkufizon si koncept kimia si shkencë; 

– emërton degët e kimisë; 

– analizon  rëndësinë e kimisë për jetën.  

Fjalët kyç:  

 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale ose mjete 

te tjera ekuivalente, lëndë të ndryshme, enë 

kimike, llambë alkooli, kristalizator.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, Biologji.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Një diskutim i shkurtër mbi njohuritë e nxënësve për shkencën e kimisë. Shfaq një film 

7min mbi historikun e kimisë si shkencë.  

 

Ndërtimi i njohurive. Përkufizoj kiminë:  

- Kimia është shkencë e natyrës, që së bashku me fizikën dhe biologjinë studion materien e gjallë dhe pa jetë.  

- Stekiometria është degë e kimisë që merret me llogaritjen e reaktantëve dhe produkteve.  

- Kimia, së bashku me fizikën dhe biologjinë,nisin  që në lashtësi.  

Listoj disa disiplina të kimisë relativisht të reja si: kimia makro-molekulare, astrokimia, inxhinieria kimike, 

kimia kompjuterike, elektrokimia, gjeokimia, citokimia, kimia fizike, kimia bërthamore, kimia e mjedisit, 

fotokimia, radiokimia, kimia klinike duke evidentuar dhe objektet e studimit të tyre.  

 

Përforcimi. Diskutim mbi industrinë kimike në vendin tonë.  

Vlerësimi: për pjesëmarrjen në diskutim dhe nivelin e njohurive.  

Detyrë shtëpie: Përgatitni një material të shkurtër mbi jetën e një kimisti të njohur.  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 2. Lëndë të ngurta, të lëngëta dhe të gazta Situata e të nxënit: në laborator 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

- përkufizon lëndën; 

- përcakton llojet e lëndëve që gjenden në natyrë; 

- jep shembuj të ndryshimit të gjendjes së lëndës.  

Fjalët kyç:  

e ngurtë  

e lëngët  

e gaztë 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale ose mjete 

te tjera ekuivalente, lëndë të ndryshme, enë 

kimike, llambë alkooli, kristalizator 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Pyetje-përgjigje. Mbasi i udhëzoj nxënësit të lexojnë tekstin u drejtoj pyetje:  

- Cilat janë tri gjendjet e lëndës? 

- Si kalohet nga gjendja e lëngët në gjendjen e ngurtë? 

- Ç’duhet të bëjmë për të kaluar nga gjendja e lëngët në gjendjen e gaztë? 

- Ç’është sublimimi? 

 

Ndërtimi i njohurive. Ndaj klasën në tre grupe sipas dëshirës. Nxënësit njihen me mjetet që duhet të 

përdorin për të zhvilluar veprimtarinë.  

 Grupin e parë e udhëzoj të analizojnë procesin e avullimit. Nxënësi pajiset me mjetet që do t’i duhen, 

zhvillon veprimtarinë dhe në fund mban shënime për rezultatin e punës.  

Grupin e dytë e udhëzoj të analizojnë procesin e shkrirjes. Nxënësi pajiset me mjetet që do t’i duhen, 

zhvillon veprimtarinë dhe në fund mban shënime për rezultatin e punës.  

Grupin e tretë e udhëzoj të analizojnë procesin e ngrirjes, akullin. Nxënësi pajiset me mjetet që do t’i 

duhen, zhvillon veprimtarinë dhe në fund mban shënime për rezultatin e punës.  

 

Përforcimi. Përmbledhja e ideve. Në fund të eksperimenteve të çdo grupi njëri nga nxënësit e klasës 

ngrihet në tabelë dhe plotëson diagramin ku përmblidhet efekti i nxehjes dhe i ftohjes së tri gjendjeve 

të lëndës. Të tjerët e konkretizojnë atë duke dhënë shembuj të tjerë nga ato që bëhen në klasë.  

Vlerësimi: saktësia shkencore, aftësia argumentuese, gjuha e përdorur; aftësia vetëvlerësuese.  

Detyrë shtëpie:  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 3. Lënda formohet nga grimca Situata e të nxënit: në laborator 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

- përkufizon atomin si grimca më e vogël e lëndës; 

- përshkruan prova të ndryshme që tregojnë se lënda përbëhet nga grimca; 

- analizon mënyrat e vendosjes së grimcave në gjendje fizike të ndryshme të lëndës.  

Fjalët kyç:  

kondensim  

ngrirje 

shkrirje 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale ose mjete 

te tjera ekuivalente, lëndë të ndryshme, enë 

kimike, llambë alkooli, kristalizator.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Rikujtim i njohurive të marra më parë. Shkruaj në tabelë termat: e ngurtë, e lëngët, e gaztë. 

Poshtë çdo fjale jap një shembull: kube sheqeri, vaj, parfum. Nxënësit japin mendimet e tyre për 

ndërtimin e këtyre lëndëve, shkëmbejnë mendime dhe i drejtojnë pyetje njëri-tjetrit për argumentet e 

folura.  

 

Ndërtimi i njohurive. Punë në grupe. Ndaj klasën në tre grupe sipas dëshirës. Nxënësit njihen me 

procedurën e zhvillimit të orës së mësimit. Në fillim shpërndaj disa fletë të vogla ku kam shkruar dy 

mënyra të vendosjes së grimcave në lëndë të ndryshme. Secilit grup i caktoj detyrë të përcaktojë vetitë 

e gjendjes së lëngët, të ngurte dhe të gaztë. Pjesëtari i një grupi zgjedh fletën që mendon se i takon për 

lëndën që i është caktuar. Grupin që i është caktuar të flasë për grimcat në gjendje të lëngët i ndihmoj 

duke i udhëzuar për vetitë e grimcave te vaji. Grupin që i është caktuar të flasë për grimcat në gjendje 

të ngurtë i ndihmoj duke i udhëzuar për vetitë e grimcave te kubet e sheqerit. Grupin që i është 

caktuar të flasë për grimcat në gjendje të gaztë e udhëzoj për vetitë e grimcave te parfumi.  

 

Përforcimi. Përmbledhja e ideve. Në fund te eksperimenteve të çdo grupi njëri nga nxënësit ngrihet në 

tabelë dhe plotëson me anën e një tabele përmbledh konkluzionet e grupit të tij.  

Të tjerët e konkretizojnë atë duke dhënë shembuj të tjerë nga ato që bëhen në klasë.  

Vlerësimi: saktësia e punës me shkrim (plotësimi i diagramit); aftësia argumentuese, gjuha e 

përdorur; aftësia vetëvlerësuese.  

Detyrë shtëpie: Krahasoni vendosjen e grimcave në tri gjendjet e ndryshme të lëndës.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 4. Përzierjet dhe substancat e 

pastra. Tretësirat 

Situata e të nxënit: në laborator 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç. Nxënësi/ja:  

– shpjegon kuptimin e konceptit“substancë e pastër”; 

– sugjeron teknika të përshtatshme të pastrimit të substancave të 

caktuara;  

– përdor të dhëna të pikës së vlimit për të dalluar substancat e 

pastra nga ato të papastra.  

Fjalët kyç: përzierje, substancë 

e pastër, papastërti, filtrim, 

pikë shkrirjeje, pikë vlimi, 

metoda të 

ndarjes, kristalizim, avullim, 

distilim 

Burime: teksti Kimia 10, enë kimike, llambë 

alkooli, kristalizator.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Përshkrimi i situatës. I njoh nxënësit me situatën e temës:  

- Në mjedisin rrethues dhe në jetën e përditshme gjen lloje të ndryshme përzierjesh heterogjene ose 

homogjene të formuara nga substanca që nuk janë 100% të pastra. Jepni shembuj për substanca të pastra 

dhe papastërti në mjedisin ku jetoni, të dobishme apo të dëmshme për shëndetin e njeriut.  

 

Veprimet në situatë. Demonstrime për shpjegimin e koncepteve. Demonstroj para nxënësve shembuj 

për substancat e pastra, të papastra të dobishme e të papastra të dëmshme. U kërkohet nxënësve të 

japin kuptimin e këtyre termave, informacion për këto terma, nga njohuritë që ato kanë edhe nga 

lëndë të tjera apo jeta e përditshme.  

 

Shpjegim i përparuar. Veprimtari e leximit të drejtuar. U kërkoj nxënësve të listojnë disa veçori fizike 

të substancave që lidhen me pikën e shkrirjes dhe të vlimit, të cilat do të përdoren nga kimistët për të 

kuptuar nëse një substancë është e pastër ose jo. Orientoj nxënësit të lexojnë tekstin dhe të mbajnë 

shënim  për çështjet:  

1. Si të kuptojmë nëse një substancë është e pastër?  

2. Ndarja e substancave.  

Nxënësit pas leximit të drejtuar u përgjigjen pyetjeve:  

- A ndryshon pika e shkrirjes dhe e vlimit të një substance të pastër? 

- A ka një pikë fikse të shkrirjes dhe e të vlimit një substancë e papastër? 

- Ku përdoret metoda e filtrimit, e kristalizimit, e avullimit, e distilimit dhe kromatograma? 

Vlerësimi: aftësia argumentuese, gjuha e përdorur; aftësia vetëvlerësuese.  

Detyrë: Shpjegoni si ndryshon pika e shkrirjes dhe e vlimit të një substance nëse ajo përmban 

papastërti. Cila do të ishte teknika më e mirë për ndarjen e kripës nga uji i detit? 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 5. Difuzioni. Lëvizja brauniane: 

një mister i shpjeguar nga teoria e grimcave 

Situata e të nxënit: në laborator 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

- përkufizon difuzionin si dukuri e lëvizjes së grimcave; 

- përshkruan prova të ndryshme që tregojnë se si lëvizin grimcat e lëndës;  

- analizon lëvizjen brauniane të grimcave.  

Fjalët kyç:  

lëvizje brauniane 

 

Burime: teksti Kimia 10,tabela digjitale ose mjete 

te tjera ekuivalente, lëndë të ndryshme, enë 

kimike, llambë alkooli, kristalizator.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK. Fizikë, TIK.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Demonstrim. Udhëzoj secilin grup të marrin mjetet e nevojshme për eksperimentin: 

permanganat, ujë bromi, provëza kimike, ujë, thupër qelqi; dhe të eksperimentojë sipas udhëzimeve 

duke hedhur një pikë permanganat ose një pikë ujë bromi në provëzat e mbushura me ujë. Mbasi i 

kanë përzier provëzat me thupër qelqi, u drejtoj pyetjet:  

- Ç’mendoni se ndodhi me grimcat e permanganatit dhe të ujit të bromit pasi u përzien me ujin? 

- Pse tretësira pas përzierjes ka ngjyrë të njëtrajtshme? 

 

Ndërtimi i njohurive. Praktikë e drejtuar. Shkruaj në tabelë termin lëvizja brauniane dhe udhëzoj 

nxënësit të lexojnë tekstin. Më pas i orientoj ata që të analizojnë lëvizjen e një grimce bloze, duke i 

orientuar me disa pyetje, si:  

- Si lëviz një grimcë blozë në ajër? 

- Nëse do të frynim ajër, ç’do të ndodhte me grimcën? 

- Nëse grimca do të ishte e rëndë, si do të lëvizte ajo? 

- A do të ndikonte masa në lëvizjen e grimcës? 

Nxënësit mbajnë shënime dhe nxjerrin konkluzione në fletore për gjithçka që mendojnë rreth pyetjeve.  

 

Përforcimi. Në fund të orës një nxënës ngrihet në tabelë dhe plotëson, përmbledh idetë e tij dhe 

konkluzionet e grupit të tij, duke i paraqitur teorinë e tij në formën e një hipoteze të vërtetuar.  

Vlerësimi: aftësia argumentuese, gjuha e përdorur; aftësia vetëvlerësuese.  

Detyrë shtëpie: Kërkoni në internet informacione për lëvizjen brauniane.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 6. Metodat e përftimit tё substancave nga 

përzierjet 

Situata e të nxënit: në laborator 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

- diskuton për rëndësinë e ndarjes së përzierjeve;  

- krahason metodat e ndarjes së përbërjeve dhe analizon 

rëndësinë e këtyre proceseve;  

- analizon metoda ndarëse të lëndëve, duke u bazuar në veti të 

veçanta të tyre.  

 

 

Fjalët kyç: përzierje, substancë 

e pastër, papastërti, filtrim, 

pikë shkrirjeje, pikë vlimi, 

metoda të ndarjes, kristalizim, 

avullim, distilim 

 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale ose mjete 

te tjera ekuivalente, lëndë të ndryshme, enë 

kimike, llambë alkooli, kristalizator.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

 

Parashikimi. Punë në dyshe. Secilës dyshe i jepen skeda të vogla me terma dhe shpjegimet e tyre të 

përziera. Nxënësit duhet të bashkojnë me vijë termin me përkufizimin. Termat janë: dekantim, filtrat, 

mbetje, tretës, tretësire, centrifugim, avullim, kristalizim, tretësirë e ngopur, dendësi, ekstraktim me 

tretës dhe mbetje e ngurtë. Dyshet kontrollojnë punët e çifteve të tjera në klasë.  

 

Ndërtimi i njohurive. Bashkëbisedim. Ndahet klasa në grupe me nga 4 nxënës. Secilit grup i jepet për 

të studiuar një nga metodat e pastrimit të paraqitura në libër . Grupi që është përgjegjës për atë 

metodë pastrimi duhet të shpjegojë procesin e ndarjes dhe pse kjo metodë është më efikase. Pas disa 

minutash merret nga një përfaqësues nga secili grup dhe nxitet bashkëpunimi me grupet e tjera, të 

cilët ndajnë përvojën me njëri-tjetrin në lidhje me njohuritë e marra. Grupet krijojnë një tabelë me këto 

njohuri.  

 

Përforcimi. Paraqiten punimet e përfunduara nga grupet e përziera në këndin e klasës. Diskutohet 

për punën e paraqitur më mirë.  

Vlerësimi: aftësia argumentuese, gjuha e përdorur; aftësia vetëvlerësuese.  

Detyrë shtëpie: Me anën e metodave ndarëse të mësuara në këtë orë, tregoni si mund të ndahen 

përzierje të ndryshme që ne hasim në jetën e përditshme.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 7. Niveli i pastёrtisё sё njё substance Situata e të nxënit: në laborator 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç. Nxënësi/ja:  

- përshkruan dhe shpjegon proceset e filtrimit, kristalizimit, 

distilimit;  

- ndan një përzierje kripe dhe rëre në dy substanca më vete; 

- veçon tretësin në një tretësirë dhe e identifikon atë.  

Fjalët kyç: distilim, 

kromatografi, filtrat, 

tretshmëri, pikë vlimi, filtrim, 

avullim, kristalizim 

 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale ose mjete te tjera ekuivalente, 

lëndë të ndryshme, enë kimike, llambë alkooli, kristalizator, përzierje 

rëre dhe kripe, koka-kola, akull, sulfat bakri (II), gurë.  

Lidhja me fushat e tjera ose 

me temat ndërkurrikulare: 

Fizikë, TIK.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Përshkrimi i situatës. Ndarja bojës. Boja është e tretshme në ujë. Fusim në ujë një letër 

kromatografike. Uji ngjitet lart në letër dhe ngjyra do të përhapet duke dhënë spektrat e bojës.  

 

Eksperiment 

1. Në një copë letër kromatografike vendoset një pikë boje blu.  

2. Letra lihet pezull mbi ujë.  

3. Uji ngjitet në letër. Duke u ngjitur merr me vete bojën.  

4. Vëmë re disa ngjyra ngjiten nëpër letër më shpejt se të tjerat.  

5. Marrim një kromatogramë, që tregon spektrin e bojërave më të cilën është formuar boja blu.  

- Përshkruani pamjen e formuar.  

Kromatografia është metodë ndarëse, e cila na tregon elementet ndërtuese të bojës blu.  

Pasi kanë përshkruar eksperimentin nxënësit nxjerrin konkluzionet në tabelë, duke u mbështetur në 

disa pika kyçe:  

1. Pse boja u përhap ne letër? 

2. Pse një ngjyrë ngjitet më lart se një tjetër? 

3. Si funksionon teknika e ndarjes së ngjyrave? 

Nxënësit punojnë me njëri-tjetrin në fillim në dyshe dhe pastaj e gjithë klasa, për të nxjerrë 

konkluzionet e punës.  Duke i udhëzuar gjejmë faktorin e rezistencës:  

 
Vlerësimi:  aftësia argumentuese, gjuha e përdorur; aftësia vetëvlerësuese.  

Detyrë shtëpie: Bëni një eksperiment për të hulumtuar pastërtinë e bojës së karameleve me ngjyra.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 8. Si ta kuptojmë që një 

substancë është e pastër 

Situata e të nxënit: Përbërjet kimike janë substanca që 

formohen nga bashkëveprimi kimik midis dy ose më 

shumë substancave.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

- përshkruan dhe shpjegon e shkrirjes dhe vlimit në kushte 

eksperimentale në shembuj të ndryshëm;  

- ndan proceset kimike nga ato fizike; 

- veçon reaktantët nga produktet si dhe mënyra të shndërrimit të 

energjisë me anën e shembujve.  

Fjalët kyç:  element 

kimik, përbërje kimike, 

proces i pakthyeshëm, 

shndërrim i energjisë 

 

 

Burime: teksti Kimia 10,  libri i mësuesit, enë 

kimike demonstruese 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Përshkrimi i situatës. Njoh nxënësit me situatën e temës: Si ta kuptojmë nëse një substancë është e pastër 

apo jo?. Ndaj klasën në dy grupe. Njëri grup hedh hipotezën nëse uji i pastër është substancë e 

pastër, ndërsa grupi tjetër që uji i detit është substancë jo e pastër. Grupi i parë vendos një sasi akulli 

të ngjeshur që po shkrin në një enë kimike dhe mat temperaturën e tij ajo do tregojë 0o. Kurse grupi 

tjetër përdor në eksperiment ujin e detit - temperatura e shkrirjes do të jetë nën zero.  

 

Veprimet në situatë. Bashkë me nxënësit dalim në konkluzionin e eksperimentit:  

- Metodat që kemi analizuar quhen metoda fizike. Substancat e pastra kanë temperaturë të pandryshuar.  

- Që të kuptojmë dallimin midis elementeve duhen parë proceset kimike që nuk janë të gjitha të kthyeshme.  

Drejtoj nxënësi te kujtojnë reaksione të kthyeshme ose jo p. sh. : procesi i djegies, ndryshkja etj.  

 

Vëzhgime. Në fund nxënësit dalin në konkluzionet:  

- substancat e pastra shkrijnë në të njëjtën temperaturë; 

- nëse një lëng ka papastërti, temperatura e vlimit rritet lehtë, ndërsa temperatura e ngrirjes ulet 

lehtë.  

Konkluzion. Temperaturën e shkrirjes dhe të vlimit mund ta përdorim për të treguar: nëse substanca 

është e pastër dhe cila mund të jetë kjo substancë.  

Vlerësimi: nxënësit vlerësohen në bazë të vëzhgimeve që kanë kryer për veprimtaritë e zhvilluara në 

situatat mësimore. Ata vlerësohen për: dhënien e ideve; për saktësinë e përgjigjeve që u kanë dhënë 

pyetjeve të drejtuara dhe për konkluzionet e dhëna në fund të orës së mësimit.  

Detyrë shtëpie:  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 9. Veprimtari praktike 1. 

Substancat kimike nga deti 

Situata e të nxënit: uji i detit është përbërje e pasur me 

elemente kimike. Këto lëndë ndahen me anën e metodave 

të ndryshme. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

- shfaq aftësitë në përdorimin e teknikave, të aparateve dhe të materialeve 

(nëse është e nevojshme tregon hapat që duhen ndjekur); 

- kryen dhe mban shënim vrojtimet, matjet dhe bën vlerësimet; 

- interpreton dhe vlerësoni të dhënat dhe vrojtimet eksperimentale.  

 

 

Fjalët kyç:  

 

Burime: materiale te marra nga uji i detit Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare:  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve 

  Ky eksperiment synon të tregojë se uji i detit është i përbërë nga kripëra të ndryshme. Uji i detit është 

kryesisht ujë, por ka dhe substanca të tjera të tretura. Më i zakonshmi është kloruri i natriumit ose 

kripa e gjellës. Substancat e tjera janë sulfati i kalciumit, sulfati i magnezit dhe sasi të vogla kripërash 

si ato të hekurit dhe bakrit.  

 

2. 6% klorur natriumi 

0. 3% klorur magnezi 

 0. 2% sulfat magnezi 

 0. 1% sulfat kalciumi 

 0. 1% klorur kaliumi 

 0. 01% bromur kaliumi 

 Sasi të vogla përbërësish të tjerë 

 100 dm3  ujë deti 

 3. 5% kripëra minerale të tretura 

 96. 5% ujë 

 

Aparate dhe kimikate  

tretësirë dëftuesi universal  

2 tuba plastikë për të pirë 

gotë kimike (beker) 250 cm3 

3 gota kimike (100 cm3)  

hinkë filtrimi  

letër filtri 

llambë me alkool  

rrjetë teli  

balon konik (100cm3)  

200 cm3 ujë deti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acid klorhidrik (1 mol/dm3) 

trekëmbësh 

pikatore  

kronometër 

 

Siguria 

Vishni syze mbrojtëse gjatë gjithë eksperimentit.  

Kujdes nga tretësira dhe aparatet e nxehta.  

Fryni lehtë dhe mos e thithni ujin kur përdorni tubat.  

Tubat vendosini në një vend të caktuar në fund të punës.  

 

Metoda 

1. Vendosni 200 cm3 ujë deti në një gotë kimike 250 cm3.  

2. Ngroheni ujin e detit derisa të vlojë.  

3. Ndaloni ngrohjen kur mbeten rreth 60-70 cm3 lëng. Gjatë procesit të avullimit do të vini re se 

shfaqet kripa e ngurtë.  

4. Lëreni të ftohet derisa të shfaqet kripa e ngurtë.  

5. Derdheni lëngun e kthjellët në një gotë kimike 100 cm3, duke e lënë kripën e ngurtë në gotën e parë.  

6. Shtoni disa pika acid klorhidrik te kripa e ngurtë dhe vrojtoni çfarë ndodh.  

7. Vendosni gotën kimike 100 cm3 mbi mbajtësen trekëmbëshe dhe ngroheni derisa të shfaqet përsëri 

kripë e ngurtë. Kjo ndodh kur do të mbeten 30-4 cm3 ujë.  

8. Filtroni me kujdes lëngun në një balon konik.  

9. Shpëlajeni gotën 100 cm3 dhe derdheni filtratin (lëngun larës) në gotën kimike.  

10. Lëreni të ftohet dhe mbani shënim çfarë vrojtoni.  

 

Pyetje 

1. Cili fakt tregon se uji i detit është përzierje kripërash? 

2. Cili gaz ka të ngjarë të çlirohet kur shtohet acid klorhidrik? 

3. A ju ndihmon çlirimi i gazit për të gjetur llojin e komponimit kimik? 

Vlerësimi:  

Detyrë shtëpie:  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 10. Sa të vogla janë  

atomet dhe molekulat? 

Situata e të nxënit: Shkruaj simbolet e disa elementeve dhe i 

emërtojmë duke vënë në dukje karakteristikat e lëndës që ato 

përfaqësojnë. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

- vizaton ndërtimin e atomit; 

- përcakton përbërjen e bërthamës (protone + neutrone = nuklone);  

- demonstron me modelet e formuara me tela ndërtimin e tabelës 

periodike për elementet Z = 1 deri në Z = 20.  

Fjalët kyç:  

elektron  

neutron  

proton  

nivel  

nuklon 

 Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale ose mjete 

te tjera ekuivalente, lapsa me ngjyra  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Pyetje të drejtuara.  

‒ Ç’është atomi?                                                         Përgjigje; Atomi është grimca më e vogël e lëndës.                                                                                                                                       

‒ Si quhen grimcat negative të atomit? Po ato pozitive?     Përgjigje: elektrone (-), protone (+).  

‒ Ndërtoni një atom me plastelinë.  

 

Udhëheqje e drejtuar. Udhëzoj nxënësit të lexojnë librin për 5 minuta dhe pastaj të nxjerrin 

përfundime. Një nxënës del në tabelë dhe me ndihmën e shokëve shkruan pikat kyçe të mësimit. 

Përkufizim: pjesët më të vogla të një elementi që ruajnë vetitë e tij quhen atome.  

Përdorim tabelën digjitale me foto, ku tregohen struktura atomesh, me qëllim që nxënësi të dallojë 

qartë raportet vëllimore të grimcave përbërëse, si dhe pozicionimin e tyre në hapësirën atomike.  

Përkufizojnë p+, n, e-dhe shpjegojnë masat përkatëse, ku masa e atomit përcaktohet nga bërthama.  

Dy grimca me shenja të kundërta tërhiqen. Kjo ruan qëndrueshmërinë e atomit dhe shpjegon vlerën 

neutrale 0 të tij. Punohet me një nxënës dhe të tjerët në fletore; për formimin e tabelës periodike për 

elementet me Z (1-20).  

 

Zbatim në praktik. Në këtë pjesë të mësimit nxënësit me mjetet e tyre mundohen të bëjnë modele të 

atomeve duke paraqitur dhe grimcat ndërtuese të atomit. Ndahet klasa në tre grupe dhe secili grup ka 

për detyrë të ndërtojë një moket të atomit me numër protonesh të përcaktuar.  

Vlerësimi: aftësia argumentuese, gjuha e përdorur; aftësia vetëvlerësuese.  

Detyrë shtëpie: Ndërtoni atome me: Z = 4, Z = 7, Z = 10 dhe Z = 12.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 11. Një histori e 

shkurtër e teorive mbi atomin 

Situata e të nxënit: Vendos njëri pas tjetrit në mënyrë 

kronologjike shkencëtarët kimistë sipas evoluimit të teorisë mbi 

atomin.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

– jep konceptin mbi atomin dhe molekulën; 

– shpjegon teorinë atomike sipas secilit shkencëtar;  

– përshkruan në evoluim zhvillimin e modelit të atomit në kohë të 

ndryshme.  

Fjalët kyç:  

teori atomike  

teori kinetike  

molekulë  

simbol kimik  

grimca subatomike  

 Burime: teksti Kimia 10, foto të atomeve të 

ndryshme, video-projektor, CD.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Alfabeti i njëpasnjëshëm. Për të realizuar këtë teknikë kam përgatitur për secilin nxënës një fletë pune 

me shkronjat e alfabetit në një tabelë. Secili nxënës shkruan në të një term, një fjalë, një emër, të cilën e 

dëgjoi në materialin filmik apo për të cilin ka pasur njohuri më parë. Pasi secili plotëson alfabetin, e 

këmben atë me shokun ngjitur. Ky veprim përsëritet disa herë zinxhir për rreth 5 minuta 

A – Atom, Anodë, Asnjanës                       B – Bërthamë atomike 

D –  Xhon Dalton, Demokriti                     E –  Element, Elektron, Eksperiment  

G – Grimca pozitive, Grimca negative     O – Oksigjen  

P –  Protone, (i) Pandashëm                       R – Radhërford 

Lexohen me zë para klasës termat apo konceptet për çdo shkronjë të alfabetit.  

 

Trajtimi i mëtejshëm i situatës. U them nxënësve të lexojnë për 2 minuta tekstin nëlibër. Empatia. 

Nxënësit zgjedhin një nga shkencëtarët që duan dhe, duke u ngritur në këmbë, prezantohen para 

klasës:  Unë jam Xhon Daltoni.  Unë jam Demokriti.  Unë jam Tomsoni.  Unë jam Radhërfordi.  

Secili nxënës prezanton teorinë e shkencëtarit që ka zgjedhur të përfaqësojë. 

Përvijimi i koncepteve. Nxënësit vendosen në radhë dhe plotësojnë mendimin mbi evoluimin e 

atomit: Demokriti / Xhon Dalton / Tompson / Radhërford.  

Konkluzion: Element, atome të të njëjtit lloj, materie, lëndë, substancë, kompozime, atome të llojeve të 

ndryshme; atomi është grimca më e vogël e lëndës që ndahet në protone, neutrone dhe elektrone.  

Vlerësimi i situatës: Situata quhet e përfunduar kur nxënësit krijojnë vijën e drejtë, duke u vendosur 

njëri pas tjetrit në mënyrë kronologjike sipas evoluimit të teorisë atomike.  

Detyrë shtëpie: Krahasoni teorinë e Tomsonit me atë të Radhërfordit.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 12.  Sa protone, neutrone dhe 

elektrone ka nё njё atom? 

Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

- pasqyron në mënyrë të përmbledhur përfytyrimin për atomin; 

- tregon vetitë e protoneve, të neutroneve dhe elektroneve; 

- paraqet disa të dhëna mbi 6 elementet e para në Tabelën Periodike.  

Fjalët kyç:  

numri i neutroneve 

numri i protoneve 

masë relative 

numër mase 

 Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale ose mjete te tjera ekuivalente, 

lëndë të ndryshme, enë kimike, llambë alkooli, kristalizator, përzierje 

rëre dhe kripe, koka-kola, akull, sulfat bakri (II), gurë 

Lidhja me fushat e tjera ose 

me temat ndërkurrikulare: 

Fizikë, TIK.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Përshkrimi i situatës. Rikujtojmë ndërtimin e atomit dhe rolin e grimcave në atom. Një nxënës vizaton 

ndërtimin e atomit në tabelë duke paraqitur dhe grimcat që e përbëjnë atë. Duhen pasur parasysh 

përmasat që zënë grimcat në atom dhe përmasat e tyre.  

        Atomi është i ndërtuar nga bërthama dhe mbështjellja elektronike 
    ↙        ↘ 

Protonet, neutronet dhe elektronet 

- protonet→ identitetin e atomit dhe ngarkesën pozitive(masa atomike); 

- neutronet → bashkë me protonet përcaktojnë masën atomike;  

- elektronet→ japin ngarkesën negative të atomit(mase të papërfillshme) 

Një nxënës tjetër plotëson një tabelë për raportet që kanë grimcat në atom.  

Elementi Simboli Numri i grimcave Masa atomike 

  Protone  Neutrone  Elektrone  

Hidrogjen  H 1 0   

Helium   2 2   

Litium  Li  4 3  

Berilium  Be 4  4 9 

Bor    6  11 

Karbon  C  6  12 

Nxënësit plotësojnë tabelën dhe 

nxjerrin përfundimet. Ata punojnë 

në grupe, duke shkëmbyer mendime 

rreth pyetjeve: Ç’rol luan protoni ne 

bërthamë? Ç’rol luan neutroni ne 

bërthamë?Pse masa e elektronit nuk 

merret parasysh në  masën e atomit? 

 

Përfundimet i shkruajnë në fletore. 5 

minutat e fundit nxënësit shohin një film rreth teorive për ndërtimin e atomit.  

Vlerësimi:  aftësia argumentuese, gjuha e përdorur; aftësia vetëvlerësuese.  

Detyrë shtëpie: Analizoni dhe përcaktoni masën atomike të elementeve me: Z = 11, N = 12, Z = 5, N = 

6, Z = 7, N = 7, Z = 8, N = 8.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 13. Izotopet Situata e të nxënit: Paraqitet në video-projektor një film i 

shkurtër mbi atomet e hidrogjenit. Më pas pyes nxënësit: Çfarë i 

dallonte atomet e hidrogjeneve nga njëri-tjetri? 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç. Nxënësi/ja:  

- përkufizon izotopet; 

- përcakton llojet e izotopeve joradioaktive dhe radioaktive; 

- jep shembuj të përdorimit të izotopeve në mjekësi dhe në industri.  

Fjalët kyç:  

izotope 

izotope radioaktive 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale ose mjete te tjera 

ekuivalente,lapsa me ngjyra, kopsa të vogla, fill peri, tel 

të hollë 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve 

Parashikimi. Punë individuale.  

1. Të plotësohet tabela.  
Numri atomik Numri i masës Simboli Numri i protoneve Numri i neutroneve Numri i elektroneve 

X (6) 12 X(C) `x(6) X(6) 6 

 14    7 

8   8 8  

10   10   

2. Për atomin me Z = 35 përcaktoni A; N.  

Përgjigje: Dimë që Z është numri i protoneve, i barabartë me numrin e elektroneve, pra, 35.  

- A është numri i masës i barabartë me numrin e përgjithshëm të grimcave në bërthamë, d. m. th. = 35?  

A = 35,  Z = 35,   N = A - Z = 35 - 35 = 0 

Diskutimi i detyrës do të jetë pikënisja e diskutimit për njohuritë e reja.  

 

Ndërtimi i njohurive. Të mësuari ndërveprues. Të plotësojmë dhe analizojmë tabelën e mëposhtme.  
Simboli Numri atomike Numri i masës (A) Numri i protoneve (Z) Numri i neutroneve (N) 

C1 6 12 ? ? 

C2 ? ? 6 7 

C3 ? 14 6 ? 

Së bashku me nxënësit argumentojmë për:  

C1 - numri i protoneve; Z është sa nr. atomik, d. m. th. , 6;  

N - nr. i neutroneve: A – Z, d. m. th. , 12 - 6  =  6.  

C2 -A = 6 + 7 = 13; Z, numri atomik = 6 

C3 - Numri atomik  = 6, N = 14 - 6  = 8.  

 

 
Simboli Numri atomik Numri i masës (A) Numri i  protoneve (Z) Numri i neutroneve (N) 

C1 6 12 6 6 

C2 6 13 6 7 

C3 6 14 6 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shpjegoj: Shohim se elementi karbon, C, shfaqet me tre format e atomit, referuar numrit të masës A dhe numrit 

të neutroneve N.  

Përkufizim: Atomet që i përkasin të njëjtit element dhe që kanë numër të ndryshëm neutronesh në 

bërthamë, rrjedhimisht dhe masë të ndryshme, quhen izotope të këtij elementi.  

Masa e krahasuar e një elementi: Për të llogaritur masën e krahasuar të një elementi që paraqitet me disa 

izotope në sasi të ndryshme veprojmë kështu:  

Shembull: Elementi Mg ka tre izotope, një me mase = 23. 98 në 78. 70%; një me masë = 24. 99 në 10. 13% 

dhe një tjetër me masë = 25. 98 në 11. 17%. Përcaktoni masën atomike të elementit.  

Zgjidhje 

Ar  = 78. 70 / 100 x 23. 98 + 10, 13 / 100 x 24. 99 + 11. 17 / 100 x 25. 98 = 24. 31.  

 

Përforcimi. Ushtrime në tre grupe.  

1. Përcaktoni (N) për elementet: 816O dhe 178O.  

Përgjigje: N = A – Z   N = 16-8  N = 8  N = 17-8  N = 9 

2. Plotësoni tabelën.  
Simboli A Z N 

Ne 20 10 ? 

Ne ? 10 12 
 

Vlerësimi: saktësia e punës me shkrim (plotësimi i tabelës),  saktësia shkencore, aftësia argumentuese, 

gjuha e përdorur; aftësia vetëvlerësuese.  

Detyrë shtëpie:  Shpjegoni pse dy atome i përkasin të njëjtit element dhe ndërkohë kanë masa të 

ndryshme. Përcaktoni konceptet izotop dhe neutron.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 14. Masa atomike dhe masa 

molekulare 

Situata e të nxënit: shohim ose lexojmë një 

material  informativ mbi teorinë e Daltonit. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

– përkufizon masën atomike dhe molekulare; 

– tregon mënyrën e përllogaritjes së masës atomike dhe molekulare; 

– llogarit masën molekulare të disa elementeve.  

Fjalët kyç:  

elektron  

masë atomike 

masë olekulare 

 

Burime: teksti Kimia 10,  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: Fizikë, TIK.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Pyetje-përgjigje. Për atomin me Z = 35 përcaktoni A; N.  

Përgjigje: Dimë që Z është numri i protoneve, i barabartë me numrin e elektroneve, pra, 35.  

- A është numri i masës i barabartë me numrin e përgjithshëm të grimcave në bërthamë, d. m. th. = 35?  

A = 35,  Z = 35,   N = A - Z = 35 - 35 = 0 

 

Ndërtimi i njohurive. Të mësuarit ndërveprues. Nga njohuritë e marra në temat e mëparshme 

nxënësit janë të afte të përllogarisin masën atomike. Ata punojmë me grupe dhe  krahasojnë rezultatet 

me grupet e tjera. Përkufizoj masën atomike dhe molekulare relative. Zgjidh një shembull për 

njehsimin e  masës atomike relative. 

Shembull: Elementi Mg ka tre izotope, një me mase = 23.98 në 78.70%; një me masë = 24.99 në 10.13% 

dhe një tjetër me masë = 25.98 në 11.17%. Përcaktoni masën atomike të elementit.  

Zgjidhje: Ar  = 78.70 / 100 x 23.98 + 10, 13 / 100 x 24.99 + 11. 17 / 100 x 25.98 = 24.31.  

 

Përforcimi. Plotësoni tabelën e mëposhtme. 
Elementi kimik Numri i protoneve Numri i neutroneve Numri i elektroneve Numri i nukloneve 

Oksigjen   8 16 

Natrium 11 12   

Argon  18   40 

Hekur  30 26  

     
 

Vlerësimi: aftësia argumentuese, gjuha e përdorur; aftësia vetëvlerësuese. 

Detyrë shtëpie: ushtrimi 4. 10, f. 51. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 15. Ushtrime për 

ndërtimin e atomit 

Situata e të nxënit: U jap nxënësve detyrë për 8-10 minuta të 

shkruajnë reaksionet që ndodhin midis:  

1-hekurit dyvalent dhe oksigjenit; 

2-squfurit dhe hidrogjenit; 

3-AlCl3 +H2OAl(OH)3 +HCl; 

4-hidroksid kalciumi dhe acid nitrik.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

- përcakton përbërjen e bërthamës (protone + neutrone  =  nuklone);  

- shpjegon si vendosen e- në nivele dhe largësinë e tyre nga bërthama;  

- diskuton pse atomi është elektro-asnjanës;  

- demonstron me modelet e formuara me tela ndërtimin e tabelës 

periodike për elementet Z = 1 deri në Z = 20.  

Fjalët kyç:  

elektron 

neutron 

proton 

nivel,  

nuklon, 

izotop 

Burime: teksti Kimia 10, Tabela e Sistemit Periodik Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë,  Matematikë, TIK.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Përshkrimi i situatës. Rikujtojmë ndërtimin e atomit dhe rolin e grimcave në atom:  

 Atomi është i ndërtuar nga bërthama dhe mbështjellja elektronike.  
↓↓↓ 

 Protone, neutrone, elektrone 

Protonet→ identitetin e atomit dhe ngarkesën pozitive;  

Neutronet→ bashkë me protonet përcaktojnë masën atomike;  

Elektronet→ kanë ngarkesën negative të atomi; 

→ përcaktojnë vetitë e elementit; 

→ mundësojnë bashkëveprimin e atomit me atomet e elementeve të tjera.  

 

Veprimtari individuale. Shkruaj në tabelë Z = 5 dhe përpiqem të nxjerr të gjithë informacionet e 

duhura për atomin me Z = 5.  

Për shembull:  

- Si shpërndahen elektronet për këtë atom? 

- Sa elektrone mbeten në shtresën e jashtme? 

- Sa nivele energjetike ka ky atom? 

- Në cilin grup bën pjesë? 

- A është metal apo jometal? 

- Do të marrë apo do të japë elektrone? 

 

Kryhet aktiviteti praktik me nxënësit. Nxënësit ndahen në 2 grupe.  

Grupi i parë. Tregoni:  

a) numrin e shtresave elektronike për atomet Z = 6, Z = 112, Z = 20; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) sa elektrone mbeten në shtresën e jashtme? 

 c) numrin e grupit dhe periodën ku bën pjesë;  

 

Grupi dytë. Nëse kemi elementin oksigjen që gjendet me periodën e dytë dhe grupi i 6A:  

a) a) sa elektrone ka në këtë atom? 

b)  b) sa elektrone ka në shtresën e jashtme? 

c)  c) çfarë valence shfaq ky element? 

d) d) cila është ngarkesa që shfaq ky element? 

e)  
Perioda së cilës i përket Numri i grupit ku ndodhet Numri i protoneve Numri i elektroneve valentore  

    

    

    
 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për pjesëmarrjen në diskutim, për punën në grup dhe për saktësinë në 

zgjidhjen e ushtrimeve në fletoren e klasës.  

Detyrë shtëpie: Plotësoni tabelën e mësipërme, por me elemente të ndryshme, si p. sh. , natrium, 

magnez dhe squfur, duke plotësuar edhe jonin që ato formojnë.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 16. Një model elementesh 

kimike. Tabela periodike 

Situata e të nxënit: në laborator 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

- përkufizon termat: strukturë atomike, molekulare, elektron valence; 

- shpjegon lidhjen e strukturës me elektronet e atomeve në përbërje.  

 

Fjalët kyç: Tabelë 

Periodike,periodë 

numër atomik 

metale kalimtare 

lantaide 
Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale ose mjete 

te tjera ekuivalente, lapsa me ngjyra  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Pyetje të drejtuara. U drejtoj pyetje nxënësve: Keni dëgjuar rreth tabelës periodike?Mund të 

listoni disa veçori të metaleve?Mund të përmendi disa gaze dhe disa veçori dalluese që ato kanë? 

 

Ndërtimi i njohurive. Pema e mendimit.  

1- Shkruaj në dërrasë termat: Tabelë Periodike, periodë, numër atomik, metale kalimtare, lantaide.  

2-Nxënësi t shkruajnë në fletore njëkohësisht termat (i drejtoj të lexojnë në heshtje për 5 minuta 

paragrafin e parë të f. 43. )  

3-Ndërkohë unë u shpërndaj nxënësve etiketa me ngjyra (si në f. 42), dhe me numra që 

korrespondojnë me elementët e periodës II dhe III.  

4-Shpjegoj termat e mësipërm duke i ilustruar në Tabelën Periodike të klasës duke tërhequr 

vëmendjen e nxënësve për t’i bërë ata aktivë. Për shembull: Ç’tregon numri atomik 11 te Na, grupi I, 

perioda II? 

5- Ndaloj pak më gjatë te lantaidet, pasi janë më të panjohura për nxënësit.  

 

Përforcimi. Punë e drejtuar. Nxënësit me etiketa në duar, pasi kanë përcaktuar elementin përkatës me 

numrin e etiketës, vendosen në radhë (perioda dhe grupe për çdo bllok elementesh). Flet një 

përfaqësues (grupi I dhe II - metalet aktive), metalet kalimtare, metalet pak aktive, jometalet.  

Vlerësimi: saktësia e punës me shkrim, saktësia shkencore, aftësia argumentuese, gjuha e përdorur; 

aftësia vetëvlerësuese.  

Detyra dhe puna e pavarur:  

1. Çfarë lidhjesh krijohen në përbërjet e mëposhtme nga bashkëveprimi i këtyre elementeve?  

Barazoni reaksionin: Mg (ng)me O2(g);Mg (ng) me Cl2 (g); H2(g) me Cl2(g).  

2. Shkruani barazimet jonike të reaksioneve që ndodhin kur përziejmë tretësirat ujore: NaI +Pb(NO3).  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 17.  Struktura elektronike e elementeve Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

- përshkruan shpërndarjen e elektroneve në shtresa; 

- evidenton të përbashkëtat e elementeve të një grupi apo të një periode; 

- shpjegon rëndësinë e strukturës elektronike të gazeve të plogëta; 

- shpjegon termin elektron valence.  

Fjalët kyç: shpërndarje e 

elektroneve, elektrone 

valentore, shtresë e 

qëndrueshme, 

strukturëelektronike e 

atomit, nivel i jashtëm, 

konfigurim elektronik 

 Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale ose mjete 

te tjera ekuivalente, lapsa me ngjyra 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Pyetjet paraprake. U drejtoj nxënësve pyetjet:  

- Cilat janë grimcat përbërëse te atomit? 

Përgjigje: Elektroni me ngarkesë negative e-; protoni me ngarkesë pozitive, p+; neutroni me ngarkesë 0.  

- Nga se përcaktohet masa e atomit? 

Përgjigje: Masa e atomit është e përqendruar në bërthamë, pasi e-ka masë të papërfillshme.  

- Si vendosen e- në atom? 

Përgjigje: Në shtresa e nivele energjetike.  

 

Ndërtimi i njohurive. Leksion /  Punë në grupe dyshe / Praktikë e drejtuar.  

1-Filloj mësimin me një video të shkurtër për modelet e strukturës atomike.  

2-Vendos Tabelën Periodike konkrete ose tabelën virtuale.  

3-Shpjegoj konceptet shtresë energjetike, strukturë elektronike, konfigurim elektronik.  

4 -Duke demonstruar në Tabelën Periodike shpjegoj konfigurimin e elementeve H dhe He. Më pas 

kaloj te shtresa e 2-të dhe e 3-të e me radhë, duke evidentuar faktin që, përveç shtresës së parë, të tjerat 

tentojnë të plotësohen me 8 e-, duke lënë pa plotësuar tetëshen te shtresa e jashtme. Numri i e-në 

shtresën e jashtme përkon me numrin e grupit, ndërsa numri i niveleve energjetike përkon me numrin 

e periodës. Elektronet e shtresës së jashtme quhen elektrone valentore dhe përcaktojnë vetitë e 

elementeve. Tërheq vëmendjen e nxënësve me pyetje, si:  

- Ç’ndodh me e- valentore te metalet? Po te jometalet? Çfarë jonesh formohen si rrjedhojë? 

5- Nxënësit, të ndarë në grupe dyshe sipas grupit dhe periodës që bëjnë pjese plotësojnë strukturën 

elektronike në fletën me ngjyrë.  

6-Shpjegoj se çfarë janë gazet e plogëta dhe strukturën e tyre të qëndrueshme.  

 

Përforcimi. Në dërrasën e zezë vizatoj në tabelë periodike bosh. Një nxënës plotëson sipas etiketave 

që do të ngrenë nxënësit. Në fund pyes:  

- Nxënësi 6 dhe 14, çfarë të përbashkëtash keni? Përgjigje: 4 e-në shtresën e jashtme (4 e- valentore).  

- Nxënësit 13 dhe 17, çfarë ju bashkon?               Përgjigje: 3 Shtresa energjetike.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlerësimi: saktësia e punës me shkrim  saktësia shkencore, aftësia argumentuese, gjuha e përdorur; 

aftësia vetëvlerësuese.  

Detyrë shtëpie: Hulumtoni  në internet (një material të shkurtër) mbi historikun e teorisë së  

strukturës elektronike.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 18. Formimi i joneve Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

- përkufizon jonet, duke evidentuar ngarkesat e tyre; 

- shpjegon procesin e formimit të joneve; 

- zgjidh ushtrime me jonet.  

Fjalët kyç:  

jon 

kation 

anion 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale ose mjete 

te tjera ekuivalente, lapsa me ngjyra 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve 

Metoda problemore 

I udhëzoj nxënësit të lexojnë tekstin për afërsisht 10 minuta dhe më pas ndaj klasën në tri grupe (sipas 

rreshtave) dhe nga çdo grup del në tabelë një përfaqësues. Dërrasa e zezë ndahet në tri pjesë. Secili 

prej përfaqësuesve shkruan fjali të paplotësuara, të cilat plotësohen nga grupet e tjera. Për përgjigjet e 

sakta grupet marrin vlerësime me pikë, për të pasaktat u hiqet pikë. Në fund të orës së mësimit në 

tabelë janë shkruar përgjigjet e sakta, d. m. th. , kemi ndërtuar hartën e koncepteve 

Grupi I - Atomet janë grimca me ngarkesë_____________. Bërthama e tyre ka ngarkesë_____________. 

Numri i ngarkesave të bërthamës është i barabartë me numrin  e________________. 

____________________janë grimca me ngarkesë pozitive ose negative.  

Grupi II - Atomet e metaleve kanë në shtresën e jashtme 1-3 e-, të cilat i lëshojnë dhe kthehen në jone 

______________, që quhen. Ilustrojeni.  

Grupi III – Jonet________________ formohen kur një atom vendos në shtresën e___________________ 

me qëllim ta bëjë atë të qëndrueshme elektrone të huajtura. Kjo ndodh tek________________________ .  

Pasi janë plotësuar vendet bosh në fjali, dy nxënës nga klasa analizojnë njëri kationet, tjetri anionet.  

 

Ilustrime zbatuese: Të formojmë dhe të shpjegojmë jonet: Na+, Fe+2,  Al+3, O-2, S-2 dhe Cl-1.  

Vlerësimi: saktësia e punës me shkrim (plotësimi i tabelës) saktësia shkencore, aftësia argumentuese, 

gjuha e përdorur; aftësia vetëvlerësuese.  

Detyrë shtëpie:  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 19.  Ndryshimi në tabelën 

periodike i vetive të elementeve kimike. 

Ndryshimi i potencialit të jonizimit 

Situata e të nxënit: Vendos njëri pas tjetrit në 

mënyrë kronologjike teoricienët sipas evoluimit të 

teorisë mbi atomin.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

– identifikon konceptet rreze atomike dhe potencial jonizimi; 

– tregon ndryshimin e vetive të elementeve brenda periodës (dhe në grup); 

– parashikon reaktivitetin e mundshëm të elementeve brenda një periode.  

Fjalët kyç:  

periodë 

metale kalimtare 

rreze atomike 

potencial jonizimi 

Burime: teksti Kimia 10,  foto të atomeve të 

ndryshme video-projektor, CD 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Veprimet në situatë. Imagjinatë e drejtuar. Prezantoj para nxënësve situatën për mënyrën se si 

ndryshojnë elementet brenda periodës dhe grupeve, për sa i përket vetive kimike dhe fizike, si dhe 

numrit të protoneve. Nxënësit përfshihen në diskutim mbi situatën e dhënë.  

 

Trajtimi i situatës. Marrëdhënie pyetje‐përgjigje. Në vazhdim të diskutimit, për të arritur në 

konkluzionet e duhura, hartoj për nxënësit disa pyetje:  

- Si është ndërtuar sistemi periodik? 

Nx. Sistemi periodik  është i ndërtuar nga kolona vertikale (grupet 8A dhe 8B) dhe nga kolona 

horizontale (periodat).  

- Cilat janë grupet kryesore të sistemit periodik?A mundet që vetëm duke njohur pozicionin e elementeve 

në SP të japim karakteristikat kryesore të këtyre elementeve?Si ndryshojnë vetitë e elementeve brenda një 

grupi? 

Nx. Nga lart poshtë vetitë elementeve (dhe të përbërjeve që ato formojnë) të grupeve të ndryshme 

ndryshojnë dhe nuk janë të njëjta, pavarësisht se kanë të njëjtin numër elektronesh në shtresën e 

jashtme.  

- Çfarë ndikon në ndryshimin e këtyre vetive? 

Nx. Në ndryshimin e vetive të elementeve në SP një rol të rëndësishëm kanë: rrezja atomike dhe 

potenciali i jonizimit.  

- Çfarë përfaqësojnë këto madhësi? 

Nx. Rrezja atomike përfaqëson gjysmën e gjatësisë së lidhjes midis dy atomeve.  

Potenciali i jonizimit shpreh sasinë e energjisë që çlirohet gjatë largimit të një elektroni nga atomi dhe 

shënohet me I.  

 

Përmbyllja e situatës: Organizues grafik i analogjisë. U jepet nxënësve fletë pune, në të cilën ata 

duhet të organizojnë të gjitha konceptet e deritanishme.  

- Për grupet I A dhe II A, vetitë metalike forcohen duke zbritur nga lart poshtë; rrezja rritet.  

- Për grupet VII, potenciali i jonizimit zvogëlohet, vetitë jometalike forcohen, rrezja zvogëlohet.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlerësimi i situatës: Situata quhet e përfunduar kur nxënësit krijojnë vijën e drejtë duke u vendosur 

njëri pas tjetrit në mënyrë kronologjike sipas evoluimit të teorisë atomike.  

Detyrë shtëpie: Krahasoni ndryshimin e potencialit të jonizimit midis elementeve të grupit VIIA me 

elementet e grupit VIA.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 20.  Ndryshime në tabelën 

periodike të vetive të elementeve kimike. 

Ndryshimi i elektronegativitetit 

Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

- identifikon konceptin elektronegativitet; 

- tregon ndryshimin e vetive të elementeve brenda periodës (dhe në grup); 

- parashikon reaktivitetin e mundshëm të elementeve brenda një periode.  

Fjalët kyç:  

periodë 

metale kalimtare 

rreze atomike 

elektronegativitet 

 Burime: teksti Kimia 10, video-projektor, CD,  

Tabela e sistemit periodik, fletë formati 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK, Shkenca shoqërore, 

Gjuha dhe komunikimi 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Veprimet në situatë: Nxënësit japin mendimin e tyre për pyetjen, duke argumentuar me shembuj.  

- Cilat elemente kanë prirjen më të madhe për t’u kthyer në jon negativ? 

 

Trajtimi i situatës. Marrëdhënie pyetje‐përgjigje.  

- Si është ndërtuar sistemi periodik? 

Nx. SP është i ndërtuar nga kolona vertikale (grupet 8A dhe 8B) dhe kolona horizontale (periodat).  

- Sa blloqe elementesh mund të shohim në SP? 

Nx. Në SP mund të shohim katër blloqe elementesh, që janë: blloku i metaleve, blloku i jometaleve, 

blloku i metaleve kalimtare, blloku i lantanideve dhe aktinideve.  

- Si ndryshojnë vetitë e elementeve brenda një grupi? 

Nx. Nga lart poshtë vetitë elementeve (dhe të përbërjeve që ato formojnë) të grupeve të ndryshme 

ndryshojnë dhe nuk janë të njëjta, pavarësisht se kanë të njëjtin numër elektronesh në shtresën e 

jashtme.  

- Po vetitë e elementeve të një periode, a shfaqin ndryshime kur kalojmë nga e majta në të djathtë në SP? 

Nx. Edhe vetitë e elementeve brenda një periode ndryshojnë nga veti metalike, në metale kalimtare, 

në metaloide dhe më pas në veti jometalike.  

- Çfarë ndikon në ndryshimin e këtyre vetive? 

Nx. Në ndryshimin e vetive të elementëve në SP një rol të rëndësishëm kanë: rrezja atomike dhe 

elektronegativiteti.  

- Çfarë përfaqësojnë këto madhësi? 

Nx. ‐ Rrezja atomike përfaqëson gjysmën e gjatësisë së lidhjes midis dy atomeve.  

         Elektronegativiteti shpreh aftësinë e një elementi për t’u kthyer në jon me ngarkesë negative.  

 

Përmbyllja e situatës. Organizues grafik i analogjisë. U jepen nxënësve fletë pune, në të cilën ata 

duhet të organizojnë të gjitha konceptet e deritanishme.  

- Për grupet I A dhe II A, vetitë metalike forcohen duke zbritur nga lart poshtë; rrezja rritet.  

- Për grupet VII, potenciali i jonizimit zvogëlohet, vetitë jometalike forcohen, rrezja zvogëlohet.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlerësimi i situatës: Situata quhet e realizuar kur nxënësit: punon sipas detyrave në grup, parashikon 

ndryshimin e vetive të elementeve kimike brenda një grupi në Sistemin Periodik.  

Detyrë shtëpie:  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 21. Ndryshimi në tabelën periodike të 

vetive të elementeve kimike. Afria për elektronin 

Situata e të nxënit: në laborator 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

– liston dallimet midis metaleve dhe jometaleve në afrinë për e-; 

– përcakton saktë pozicionin e metaleve dhe të jometaleve në sistemin periodik 

dhe të gjitha veçoritë që lidhen me këtë pozicion; 

– parashikon lidhjen midis potencialit të jonizimit, afrisë për e- dhe EN; 

– llogarit ndryshimin e afrisë për elektronin midis elementeve brenda grupit.  

Fjalët kyç:  

metale kalimtare 

rreze atomike 

afri për elektronin 

Burime: teksti Kimia 10, foto të atomeve të 

ndryshme, video-projektor, CD.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Praktikë e drejtuar. U them nxënësve të listojnë disa emra të metaleve dhe të jometaleve, 

p. sh. , Li, Na, K, Mg, Al, B, N, O, F, Si, P, S, Cl, O, N. Nxënësit plotësojnë në fletore Z, munrin e e- të 

shtresës së jashtme dhe llojin e jonit që formojnë. Ndërkohë unë paraqes në tabelën digjitale ose në 

tabelën e zezë tabelën e mëposhtme, të cilën e plotësoj së bashku me nxënësit gjatë rubrikës: njohuri të 

reja.  

Li  B C N O F 

Na Mg Al Si P S Cl 

K Ca 

 

Ndërtimi i njohurive. Metodat e të nxënit ndërveprues. Përkufizoj me nxënësit përkufizimin: Afri për 

elektronin do të quajmë sasinë e energjisë që i duhet atomit për të shkëputur elektronin e lidhur me dobët.  

Pasi i referohem punës që nxënësit kanë bërë, vë theksin te përcaktimi (I) , i afrisë për elektronin(A), i 

elektronegativitetit (EN), i rrezes atomike, si dhe shpjegoj lidhjen midis tyre.  

Punoj së bashku me nxënësit, unë në tabelë ata në fletore:  

 

Ushtrimi 1: Referuar Tabelës periodike, cili nga elementet Na apo Mg ka rrezen më të madhe dhe pse? 

Përgjigje: Mbështetur në pozicionin në tabelën periodike arsyetojmë: Na dhe Mg:  

1. ndodhen në të njëjtën periodë, d. m. th kanë të njëjtin numër nivelesh.  

2. numri atomik është respektivisht Na: Z=11 dhe Mg: Z=12, për rrjedhojë RrNa > RrMg.  

 

Ushtrimi 2: Përcaktoni si ndryshon rrezja dhe afria për elektronin për këto elemente: Li; Na; K.  

Përgjigje: Brenda grupit, duke kaluar nga lart poshtë, rrezja rritet, d. m. th Li<Na<K, kurse afria për 

elektronin pëson të kundërtën.  

Ushtrimi 3: Cili nga elementet e mëposhtme ka energji jonizimi më të madhe? 

 a. K apo Ca? 

 b. S apo Cl? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c. O apo S? 

 ç. Sr apo Ba? Po afria për elektronin më të vogël? 

 

Ushtrimi 4: Plotësoni fjalinë.  

Ligji periodik i elementeve thotë se vetitë e elementeve ndryshojnë në________________ me rritjen e 

_________________ dhe _____________që ato formojnë, varen nga _________.  

 

Përforcimi. Nxjerrja e përfundimeve. E ndan klasën ndahet në tri grupe dhe me anën e ushtrimeve 

nxjerr përfundimet e trajtuara në këtë temë.  

Grupi I - Përcaktoni elementin me vlerë më të lartë të potencialit të jonizimit të grupit VIIA, duke e 

argumentuar përgjigjen tuaj.  

Grupi II - Përcaktoni elementin më aktiv të grupit IIA, duke e argumentuar përgjigjen tuaj.  

Grupi III -Radhitni sipas shkallës rritëse të elektronegativitetit për elementet e periodës së tretë.  

Vlerësimi: saktësia shkencore, niveli i të nxënit, shkathtësia e saktësia matematikore, saktësia 

gjuhësore dhe niveli i argumentimit.  

Detyrë shtëpie: Vendosni sipas rritjes të rezes dhe rritjes së afrisë për elektronin elementet Ga, As, Br, 

I dhe Ca.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 22. USHTRIME; 

TEST PROVË (parapërgatitje për test) 

Situata e të nxënit: _____________ 

 

Emri ________________________   Mbiemri _____________________ Klasa ________ Data_______ 

 

1. Numri i periodës përkon me:  

a. numrin e elektroneve të shtresës të jashtme,         b. nënniveleve të shtresës të jashtme, 

a) c. elektroneve valentore,                                                ç. niveleve energjetike.                             (2 pikë) 

 

2. Cili nga elementet e mëposhtme ka energji jonizimi më të madhe:  

a)   a. K apo Ca?          b. S apo Cl?          c. O apo S?          ç. Sr apo Ba?                                              (2 pikë) 

 

a) 3.  Cila nga alternativat:  

I. Jonet negative formohen kur elektroni I bashkohet atomit X.  

II. Jonet pozitive formohen kur elektronit I i largohet atomit Y.  

III. Izotopi Z është formuar kur atomi Z kap një neutron.  

b) është e vërtetë për atomet X, Y, Z:  

c) vetëm I,    vetëm III,           I dhe II,              I dhe III,            I, II dhe III?                        (2 pikë) 

 

4. Plotësoni fjalët që mungojnë.  

Ligji periodik i elementeve thotë se vetitë e elementeve ndryshojnë në______________ me rritjen e 

_______________________________ dhe_________________________________________________ 

që ato formojnë, varen nga___________________________________________________                (2 pikë) 

 

5. Cili prej elementeve të mëposhtme shfaq afri më të madhe për elektronin?  

a. Na (Z = 11),            b. Mg (Z = 12),        c. Cl (Z = 17)           ç. S (Z = 16)                                         (2 pikë) 

 

6. Shkruani barazimet kimike të përftimit të kripërave të K dhe Ba.                                               (4 pikë) 

 

7. Shkruani dy reaksione karakteristike të elementeve të grupi VI A.                                             (5 pikë) 

8. Për ekuacionin: CaCO3 + 2HNO3  Ca(NO3)2 +CO2 + H2O, sa gramë HNO3 veprojnë me 16 

gramë CaCO3?                                                                                                                                           (6 pikë) 

Vlerësimi:  
Pikët  0-4 5-9 10-13 14-16 17-19 20-23 24-25 

Nota  4 5 6 7 8 9 10 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 23. Përsëritje e kapitullit. Atomet dhe molekulat Situata e të nxënit: _________ 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

- shpjegon atomin si grimca më e vogël e lëndës që as nuk formohet e as nuk 

shkatërrohet.  

- kupton që atomet e të njëjtit element janë të njëjta dhe të elementeve të 

ndryshëm janë të ndryshëm; 

- shpjegon se bashkimi i atomeve jep grimca të mëdha; 

- skicon dhe pozicionon në tabelën periodike atome (elemente) të ndryshëm; 

- shpjegon ndryshimet brenda grupit dhe periodës të EN, I, A, rr; 

- shpjegon izotopet radioaktive, rreziqet dhe përdorimet pozitive të tyre.  

Fjalët kyç:  

A (masa atomike) 

M (masa molekulare) 

jon, elektron, proton, 

neutron, nuklon, 

izotop, tabelë 

periodike, 

elektronegativitet 

afri për elektronin 

potencial jonizimi 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale  Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Diskutojmë së bashku.  Shkruaj në tabelë fjalët kyçe, si: atome, molekula etj.  

Nxënësit përkufizojnë termat me shkrim për 5 minuta e më pas i lexojnë. Bëhen korrigjimet e duhura 

nga nxënësit ose nga mësuesja.  

 

Ndërtimi i njohurive. Alfabeti i njëpasnjëshëm në tryezë të rrumbullakët. Ndaj klasën në grupe. Çdo 

grupi i jap një kopje të pashkruar të tabelës së alfabetit të njëpasnjëshëm të tryezës së rrumbullakët. 

Nxënësve u shpjegoj që për çdo shkronjë të japin një fjalë lidhur me temën e mësimit. Ata, sipas 

grupeve, shkëmbejnë fjalët e gjetura me njëri-tjetrin, mundësisht çdo nxënës një germë, pastaj një fjalë.  

Shënim: për një germë mund të jepen më shumë se një fjalë.  
A 
atom 

B 
bërthamë  

C 
karbon 

Ç D 
drejtim 

DH 

E 
elektron 

F 
faktor 

G 
Gaz 

GJ 
gjendje  

H 
hidrogjen 

I 
 izotop 

J 
jon 

K 
kation 

L 
Lëng 

LL M 
masa relative 

N 
nuklon 

NJ 
njehsim 

O 
oksigjen 

P 
proton 

Q 
qarkoj 

R 
radioaktivitet 

RR 
rreze atonike 

S 
simbol 
 

SH 
shndërrim kimik 
shpejtësi 

T 
tabela periodike 

TH U 
Ulet 

Y 
 

X 
 

V 
vëllim 

XH Y Z 
(numri atomik) 

ZH 
zhvillim 

Përforcimi. Shkrim i shpejtë. Gjatë kësaj faze, e cila mund të zgjasë 10 minuta, udhëzoj nxënësit të 

shkruajnë një tekst të shkurtër me fjalët e përdorura në rubrikën e ndërtimit të njohurive dhe ta 

lexojnë atë para klasës. Në fund nxënësit lexojnë tekstin dhe japin vlerësime për njëri-tjetrin.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlerësimi: mendimi argumentues, puna në grup, gjuha e përdorur dhe aftësia konkuduese.  

Detyrat dhe puna e pavarur: Plotësohen ushtrimet e librit faqe 50-51.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 24. Projekt kurrikular: Elementi hekur, Fe Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:  

Nxënësi/ja:  

- identifikon elementin hekur, Fe, si element i grupit VIIIB dhe perioda 

4 me veti metalike tipike; 

- analizon mënyrat e pastrimit dhe të pasurimit nga xeherori natyror; 

- konkludon mbi rëndësinë e tij në industri, metalurgji, në organizëm 

(hemoglobina e gjakut).  

Fjalët kyç:  

 

Burimet e informacionit: adresa interneti, filma mbi historikun e zbulimit 

të hekurit, vizitë në ndërmarrjen industriale të përpunimit të hekurit dhe të 

çelikut Kurum Elbasan, filmime të procesit të punës për nxjerrjen dhe 

pasurimin e hekurit nga xeherori, bisedë me një hematolog mbi rolin e 

hekurit në organizëm dhe patologjitë që shfaq mungesa e tij dhe si kurohen.  

Lidhja me fushat e 

tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: 

Fizikë, TIK.  

Njohuritë kryesore të lëndës që do të përvetësohen nga nxënësi:  

1. struktura molekulare e hekurit (Fe); 

2. jonet e Fe tiparet e tyre, sjellja me O2 dhe vendi i tij në radhën e aktivitetit të metaleve; 

3. vendburimet e Fe në vendin tonë; 

4. gjaku dhe hekuri - ku qëndron lidhja midis tyre.  

 

Roli i mësuesit:  

1. orienton nxënësit drejt burimeve të informacionit; 

2. ndihmon nxënësit të grumbullojnë informacionet, si dhe t’i faktojnë veprimtaritë vëzhguese apo 

eksperimentale me filmime; 

3. ndjek hap pas hapi veprimtarinë.  

 

Përshkrimi i veprimtarisë kryesore me afatet dhe përgjegjësitë 
Veprimtaria Afati Përgjegjësitë 

Përcaktohet tema e përzgjedhur dhe jepen udhëzimet për punën që do të 
kryejnë nxënësit në grup apo në mënyrë të pavarur.  

Ora e parë Mësuesi dhe nxënësit 

Kontrollohet materiali i përgatitur me shkrim, në mënyrë virtuale, duke 
evidentuar të veçantat pozitive apo negative.  

Ora e dytë Mësuesi 

Prezantimi i punimeve të nxënësve.  Ora e tretë Nxënësi 

Prezantimi i punimeve të nxënësve dh vlerësimi i tyre.  Ora e katërt Mësuesi dhe nxënësi 
 

Vlerësimi: Nxënësi do të vlerësohet për paraqitjen e materialit, për përmbajtjen në lidhje me temën 

dhe përmbushjen e objektivave;  për gjuhën e përdorur, për larminë e informacioneve dhe idetë 

origjinale të nxënësit, për mënyrën e referimit apo të prezantimit. Materialit digjital i jepet përparësi.  



TEST 

 

 

Emri___________________ Mbiemri______________Klasa_______ Data________ 

 

1. Uji i pastër mund të përftohet prej ujit të detit me anë të procesit të distilimit.  

Çfarë përfshin ky proces? Rrethoni alternativën e saktë.                                                                                               

a. tretjen, pastaj avullimin    b. kondensimin, pastaj avullimin 

c. kondensimin, pastaj tretjen   ç. avullimin, pastaj kondensimin       (1 pikë) 

 

 2. Përkufizoni termat:  

 a. tretës ____________________________________________________________ 

b. numër atomik_____________________________________________________ 

c. kristalizim_________________________________________________________ 

ç. grimca__________________________________________________________   (4 pikë) 

 

3. Bërthama e atomit të një elementi përmban 12 njësi ngarkese me shenjë pozitive.  

Numri i grupit të sistemit periodik, në të cilin bën pjesë ky element është:  

a) grupi IA;    a) grupi IIA;  

a) grupi IB;    ç) grupi IIB.           (1 pikë) 

 

 

4. Për elementin me Z = 15 përcaktoni:  

- shpërndarjen e elektroneve në nivele dhe në nënnivele; 

- njehsoni numrin atomik; 

- njehsoni numrin e masës së elementit, kur n = 16; 

- vendndodhjen e elementit në sistemin periodik;  

- formulën e oksidit të elementit; 

- karakterin e oksidit; 

- jonin që formon ky element.                                                                                    (7 pikë) 

 

5. Kemi atomet: A(Z = 6), B(Z = 3), D(Z = 9) dhe E(Z = 10).    

a. Renditini atomet sipas zvogëlimit të rrezes.        

b. Argumentoni ndryshimin e potencialit të jonizimit në perioda.                    (3 pikë)

  

 

6. Joni X + 2 ka 18 elektrone. Gjeni:  

a) vendin e elementit në sistemin periodik;  

b) formulën e oksidit të elementit;  

c) karakterin e oksidit.                                                                                                (3 pikë) 

 

7. Galiumi ekziston në natyrë si një përzierje e dy izotopeve joradioaktive, galium-69 

dhe galium-71. Numri i protoneve tek atomi i galiumit është 31.  



a. Sa neutrone ka atomi galium-69? Sa neutrone ka atomi galium-71? 

Galiumi ka edhe izotope radioaktive, galium-67. Kur galium-67 zbërthehet, lëshon 

rrezet gama.  

b. Ku ndryshon izotopi radioaktiv nga izotopi joradioaktiv?                               (3 pikë) 

 

Vlerësimi:  

 
Nota 4 5 6 7 8 9 10 

Pikët 0 -5 6- 7 8- 10 11 -13 14- 16 17 - 19 20-22 
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TË TREMUJORIT TË DYTË 

JANAR-MARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 1 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 1. Formulat e 

përbërjeve kimike  

Situata e të nxënit:  Nxënësit ndahen në grupe. Në formulat 

(Ga2O3, MgCl2, Mg2C, HCl, CaCO3): 

a. secili grup përcakton 1-elementet pjesëmarrës, 2-jonet që 

japin, 3-valencat përkatëse, 4-nëse ka ndonjë formulë të 

shkruar gabim.  

b. shkruan reaksione me substancat e mësipërme; 

c. i  kthen në barazim kimik; 

ç. realizon njehsime kimike.  

Lideri i çdo grupi prezanton punën e grupit të tij.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi: 

- punon individualisht dhe në grup;  

- përkufizon formulën kimike të përbërjes dhe elementin kimik; 

- realizon shkrimin e saktë të formulave kimike dhe e emërton atë. 

Fjalët kyç:  

mol 

masë molare 

konstante e Avogardos 

mase vepruese 

stekiometri e reaksionit 

Burime:  

Vetjake: njohuritë dhe shkathtësitë paraprake të 

nxënësit;  

Specifike: njohuri të mira në matematikë; 

Mjete: tabela, tableta, tabela digjitale, shkumësa 

me ngjyra 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Matematikë, TIK 

                                       Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Për të siguruar përvijimin e mendimit, mësimin e nis me pyetje të tilla, si: 

- Emërtoni atomet përbërëse të formulave kimike.  

- Shkruani reaksionet: Mg +O2__MgO. 

- Ktheheni në barazim: 2M g +O2  2MgO.  

 Klasa ndahet në katër grupe të mëdha: çdo grup plotëson një pikë për reaksionet e dhëna. 

Mg + O2  

Mg + 2HCl  

CaCO3 + HCl  

Pasi u lihen 3-4 minuta të diskutojnë, secili grup bën paraqitjen e detyrës së vet. Vlerësohet paraqitja e 

secilit grup shpejt dhe korrigjojmë nëse duhet.  

 

Detyrat dhe puna e pavarur: 

 Njehsoni numrin e moleve në 167.4 g Fe, 62 g P, 8 g NaOH. 

 Njehsoni numrin e moleve pjesëmarrëse në reaksionet e mëposhtme: 

2Na+SO3  = Na2SO3 

8Na+SO3 = Na2S +3Na2O 

SO3+H2SO4 = H2S2O7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlerësimi i situatës. Situata konsiderohet e 

realizuar kur: 

 - nxënësit përgjigjen saktë;  

 - realizojnë saktë njehsimet; 

 - shkruajnë sakte barazimet kimike. 

Vlerësimi i nxënësve. Nxënësit do të vlerësohen: 

 - për pjesëmarrjen në zgjidhjen e ushtrimeve; 

 - për fjalorin e përdorur gjatë diskutimit; 

 - për realizimin e hapave të procesit të te zgjidhjes. 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 2 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 2. Vëllimi molar i gazeve Situata e të nxënit:  Të mendojmë e diskutojmë së 

bashku rrugët që na çojnë në njehsimin e 

produktit në një reaksion kimik. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

 Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit Nxënësit bashkëbisedojnë në grup mbi çështjen 

që kanë detyrë. 

 Kompetenca e të menduarit: Nxënësi prezanton me gojë e shkrim detyrën e zgjidhur.  

 Kompetenca e të nxënit: Nxënësi demonstron shkathtësi funksionale në kryerjen e ushtrimeve si 

dhe në korrigjimin e gabimeve të shokëve.  

 Kompetenca personale: Nxënësi analizon përparësitë dhe dobësitë personale, duke evidentuar 

masat përmes të cilave synon të mbështesë avancimin personal në përcaktimin e elementeve përbërës, 

valencave, formulave, joneve, barazimeve kimike, njehsimeve kimike, vlerësimit të punës së shokëve 

dhe korrigjimin e gabimeve.  

 Kompetenca qytetare: Nxënësi diskuton me të tjerët dhe paraqet interesin personal për mendimin 

e të tjerëve, korrigjon dhe e pranon atë.  

Kompetenca digjitale: Nxënësi përdor mjetet digjitale dhe mjediset informative, duke përfshirë 

komunikimet në distancë për zhvillimin e njohurive të tij teknikat dhe llojet tij. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- realizon saktë eksperimentin 8.4, sipas orientimit të mësuesit/es; 

- shënon me kujdes sasinë vëllimit të H2 të përftuar në litra; 

- jep idetë e tij mbi mënyrën e njehsimit të produktit Mg; 

- realizon hapat e zgjidhjes të ushtrimit;  

- realizon me saktësi matematike ushtrimin; 

- argumenton mendimin e tij. 

Fjalët kyç: 

vëllim molar i gazit 

Burime:   

Vetjake: njohuritë dhe shkathtësitë paraprake të nxënësit;  

Specifike:aftësi matematike;  

Të jashtme: tekste ushtrimesh;  

Mjete: tabela; provëz  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Matematikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve 

 Përgatitja për të nxënë (Brainstorming) / Të nxënit ndërveprues (Mbajtja e strukturuar e shënimeve) 

Punë në grup (Praktikë e drejtuar) 

Parashikimi. Brainstorming. Realizoj eksperimentin demonstrativ ose në grupe me 4 veta për 

gjithëpërfshirje.  Shënoj vlerat e matura të vëllimit të H2 në balonë.  

Shkruaj reaksionin: Mg +2HCl MgCl2 +H2 

Pyes nxënësit nëse e llogaritin dot numrin e moleve H2. 

Nxënësit hedhin idetë e tyre mbi këtë argument dhe në këtë moment ndërhyj duke risqaruar termin 

mol dhe vëllim molar. Nxënësit mund të ngrenë pyetjen se si mund ta njehsojmë sasinë e gazit apo të 

një produktit tjetër (këtyre pyetjeve i përgjigjem në vazhdim). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndërtimi i njohurive.  Mbajtja e strukturuar e shënimeve.  

Këtë fazë e ndaj në dy pjesë: 

I - saktësoj reagjentët duke i identifikuar si reagjentë dhe produkte (mësuesi mund të përdorë një 

koncept ndihmë - reagjent kufizues – ai që paraqitet me sasi më të vogël, Mg në rastin konkret); 

II - i orientoj nxënësit në paraqitjen me shkrim të zgjidhjes hap pas hapi të një ushtrimi. 

 

Shembull 1 

Di: Reaksionin  

Dua të di / Mësova: 

Sasinë e H (60 cm3)  

Sasinë e HCl (2.74 g)   

m Mg = ? Për të përftuar 60 cm3 H2 (në t0c = 20 dhe Ar Mg  = 24 P = 1 atm) nevojiten 0.06 g Mg. 

Ar H  = 1  

  

Përforcimi.  Nxënësit, të cilët ndodhen në grupe, llogaritin sasinë e produktit, përkatësisht: 

grupi 1 - do të punojë me përdorimin e masave të krahasuara; 

grupi 2 - do të punojë me përdorimin e moleve; 

grupi 3 - do të punoje me vëllimin molar. 

Pas 10 minutash nga çdo grup përcaktoj një nxënës për të shpjeguar punën e bërë nga grupi. 

Vlerësimi i situatës. Situata konsiderohet e 

realizuar kur: 

 - nxënësit përgjigjen saktë;  

 - dallojnë dhe njehsojnë produktin 

- realizojnë saktë njehsimet matematike. 

Vlerësimi i nxënësve. Nxënësit do të vlerësohen: 

 - për pjesëmarrjen në diskutime; 

 - për nivelin e të nxënit; 

 - për saktësinë matematike; 

- për saktësinë e veprimeve praktike. 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 3 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 3. Përqendrimi molar Situata e të nxënit:  Shkruaj në dërrasën e zezë 

reaksionin: HCl+ NaOH(tretësirë)  NaCl(tretësirë) + H2O(l) 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

 Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit: Nxënësit bashkëbisedojnë në grup mbi çështjen 

që kanë detyrë. 

 Kompetenca e të menduarit: Nxënësi prezanton me gojë e shkrim detyrën e zgjidhur.  

 Kompetenca e të nxënit: Nxënësi demonstron shkathtësi funksionale në kryerjen e ushtrimeve si 

dhe në korrigjimin e gabimeve të shokëve.  

 Kompetenca personale: Nxënësi analizon përparësitë dhe dobësitë personale, duke evidentuar 

masat përmes të cilave synon të mbështesë avancimin personal në përcaktimin e elementeve përbërës, 

valencave, formulave, joneve, barazimeve kimike, njehsimeve kimike, vlerësimit të punës së shokëve 

dhe korrigjimin e gabimeve.  

 Kompetenca qytetare: Nxënësi diskuton me të tjerët dhe paraqet interesin personal për mendimin 

e të tjerëve, korrigjon dhe e pranon atë.  

Kompetenca digjitale: Nxënësi përdor mjetet digjitale dhe mjediset informative, duke përfshirë 

komunikimet në distancë për zhvillimin e njohurive të tij teknikat dhe llojet tij. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- merr pjesë në realizimin e eksperimentit dhe në diskutimin mbi 

llogaritjen e vëllimit të gazit; 

- përdor strategji të të dëgjuarit, mban shënimeve, kryen veprime praktike 

e jep mendimin e tij mbi llogaritjet e përqindjeve dhe të vëllimeve; 

- përdor raporte e ekuacione matematike për zgjidhje; 

- realizon hapat e përcaktuara dhe të domosdoshme gjatë njehsimeve;  

- përdor me saktësi njohuritë kimike, fizike e matematike në të nxënien e 

njohurive të reja. 

Fjalët kyç:  

përqindje në masë  

përqendrimi molar  

 

Burimet: 

Vetjake: njohuritë dhe shkathtësitë paraprake të nxënësit;  

Specifike: rrethanat stimuluese, njohuri matematike 

Te jashtme: tabela digjitale 

Mjete: tabela, shkumësa, tabelë interaktive, enë kimike, Mg 

metalik, HCl, tapë, shiringë me gaz, balona. 

Lidhja me fushat e tjera ose me 

temat ndërkurrikulare: Fizikë, 

Matematikë,  TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve 

Përvijim i mendimit / Të nxënit ndërveprues / Stuhi mendimi / Punë në grup / Praktikë e drejtuar 

Parashikimi.  Di/Dua të di/Mësova 

Hapi 1. Shkruaj temën dhe bëj një paraqitje shkurt të objektit që do të trajtohet, mund të japin 

shembull. I pyes nxënësit: 

- Ç’dini për konceptet vëllim dhe përqindje? 

- Ç’kuptoni me tretësirë 40% e HCl? A mund ta gjeni sasinë në gramë të HCL dhe vëllimin e ujit?  

 



Hapi 2. Ndaj dërrasën e zezë (tabelën interaktive) si më poshtë dhe plotësoj kolonën Di. 
Di Dua të di Mësova 

1. Përqendrimi molar shpreh numrin e moleve 
të substancës të tretur në një dm3(1l). 
2. Përqendrimi molar shënohet me M. 
3. Vëllimi është sasia hapësinore në m3, cm3, 
mm3 që zë një masë gazi. 
4. Në çdo vëllim gazi ka një numër të caktuar 
molesh te përbërjes që është një shumatore e 
moleve të elementeve përbërës. 

  

 
Hapi 3. Plotësoj kolonën Dua të di. Parashtroj dy ushtrime dhe analizoj zgjidhjen hap pas happi 
 Ushtrim 1:Njehsoni % në masë të Na në një mol Na2O 

Di Dua të di Mësova 

 1. Përqendrimi molar i tretësirës njehsohet duke 
përcaktuar numrin e moleve të substancës së 
tretur në 1 litër (1dm3) tretësirë. 
numri i moleve në tretësirë = vëllimi i tretësirës 
x përqendrimin 
M = numri i moleve/vëllimin e tretësirës 
V = numri i moleve/M 
 
Shembull:  
Sa është M i tretësirës të NaCl që përmban 0.5 
mole në 200 cm3 tretësirë të saj? 
M = nr. moleve/V e tretësirës 
0.5 / 0.2 = 2.5 
V(dm3) = nr. mol/M 
10/1 = 10 dm3 

Nr. i moleve = V tret x përqendrim 
Nr. moleve = 0.5 x 4 = 2 mol 

 

 

Përforcimi. Mësova 

Hapi 4. Praktikë e drejtuar. Punë me grupe 

Ndaj klasën në tri grupe dhe çdo grup punon ushtrimin. Në fund  nxënësit korrigjojnë njëri-tjetrin.  
  Mësova 

  M = nr i moleve / vëllimin e tret në (dm3) 
 
(Punoj dy shembujt e tekstit.) 

 

Vlerësimi i situatës. Situata konsiderohet e 

realizuar kur: 

 - nxënësi shtron saktë të dhënat dhe kërkesat e 

ushtrimeve; 

- dallon dhe përdor saktë përqindjen në masë 

dhe vëllimin molar të gazeve  

- zhvillon hap pas hapi ushtrimet. 

Vlerësimi i nxënësve. Nxënësit do të vlerësohen: 

 - për pjesëmarrjen në diskutime; 

 - për saktësinë e përkufizimit të koncepteve;  

 - për fjalorin e përdorur gjatë diskutimit; 

 - për realizimin e hapave të zgjidhjes te 

ushtrimeve; 

- për saktësinë matematike të njehsimeve. 

Detyrë shtëpie:  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 4 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 4. Rendimenti i 

reaksionit kimik 

Situata e të nxënit:  Shkruaj në dërrasën e zezë fjalët: rendiment, 

rezultat praktik, rezultat teorik dhe përshkruaj eksperimentin si 

pikënisje e të nxënit. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

 Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit: Nxënësit bashkëbisedojnë në grup mbi çështjen 

që kanë detyrë. 

 Kompetenca e të menduarit: Nxënësi prezanton me gojë e me shkrim detyrën e zgjidhur.  

 Kompetenca e të nxënit: Nxënësi demonstron shkathtësi funksionale në kryerjen e ushtrimeve si 

dhe në korrigjimin e gabimeve të shokëve.  

 Kompetenca personale: Nxënësi analizon përparësitë dhe dobësitë personale, duke evidentuar 

masat përmes të cilave synon të mbështesë avancimin personal në përcaktimin e elementeve përbërës, 

valencave, formulave, joneve, barazimeve kimike, njehsimeve kimike, vlerësimit të punës së shokëve 

dhe korrigjimin e gabimeve.  

 Kompetenca qytetare: Nxënësi diskuton me të tjerët dhe paraqet interesin personal për mendimin 

e të tjerëve, korrigjon dhe e pranon atë.  

Kompetenca digjitale: Nxënësi përdor mjetet digjitale dhe mjediset informative, duke përfshirë 

komunikimet në distancë për zhvillimin e njohurive të tij teknikat dhe llojet tij. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- merr pjesë në realizimin e eksperimentit dhe në diskutimin mbi llogaritjen e 

vëllimit të gazit; 

- përdor strategji të të dëgjuarit, mban shënimeve, kryen veprime praktike e 

jep mendimin e tij mbi llogaritjet e përqindjeve dhe të vëllimeve; 

- përdor raporte e ekuacione matematike për zgjidhje; 

- realizon hapat e përcaktuara dhe të domosdoshme gjatë njehsimeve;  

- përdor me saktësi njohuritë kimike, fizike e matematike në të nxënien e 

njohurive të reja. 

Fjalët kyç: 

rendiment 

rezultat praktik 

rezultat teorik 

përqindje e 

pastërtisë 

Burimet: 

Vetjake: njohuritë dhe shkathtësitë paraprake të nxënësit. 

Specifike: rrethanat stimuluese, njohuri matematike. 

Te jashtme: tabela digjitale. 

Mjete: tabela, shkumësa, tabelë interaktive, enë kimike,  pluhur 

Al, Cl, H2SO4, malahit, llambë me alkool. 

Lidhja me fushat e tjera ose me 

temat ndërkurrikulare: Fizikë, 

Matematikë,  TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Përvijim i të menduarit / Mendo-puno në dyshe-shkëmbe mendim / Stuhi mendimi 

Parashikimi. Përgatitja për të nxënit / ndërtimi i shprehive studimore. Shkruaj në tabelë termat 

rendiment, rezultat teorik, rezultat praktik, përqindje e pastërtisë.  Për 5-7 minuta nxënësit do të shkruajnë 

reaksionin midis Al dhe Cl2, do ta kthejnë në barazim, do të shënojnë Ar për Al dhe Cl. 

 

Ndërtimi i njohurive. Përpunimi i përmbajtjes / Puno-mendo-shkëmbe mendime 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pjesa 1. Duke iu referuar barazimit parashtroj shembullin 1. Nga zgjidhja nxjerr përfundimet mbi 

termi rendiment, duke e shkruar përkufizimin: Rendiment  = rezultati praktik/rezultatin teorik. 

 

Shembulli 2 punohet në fletore individualisht e më pas përzgjidhet nga klasa një nxënës ta zgjidhë atë 

në tabelë, të cilin e sugjeroj hap pas hapi sa herë del e nevojshme.  

11.5 g  Na vepron me tepricë Cl, përftohen 22.3 NaCl, Përcaktoni rendimentin në përqindje.   

 

Zgjidhja 

1. Reaksioni: Na + Cl2 NaCl. 

2. Barazimi: 2Na +Cl2 =  2NaCl. 

3. ArCl = 35.5, Ar Na =  23. 

4. Rezultati teorik  = 1mol Na jep 1 mol NaCl. 

1- 23 g Na prodhojnë: 23 + 35.5 = 58.5. 

2- Teorikisht 11.50 g Na prodhon: 11.50 g x 58.5 / 23 = 29.25. 

3- Rendimenti në %  = rezultati praktik (22.3) / rezultatin teorik (29.25). 

22.3 / 29.25 x 100 = 76.2 

 

Pjesa 2. Përqindja e pastërtisë. Realizohet eksperimenti 5.5.1. U tërheq vëmendjen e nxënësve mbi 

njehsimin e sasive të CuSo4 dhe masës teorike të CuSo4. Mësuesi jep përkufizimin e përqindjes së 

pastërtisë si raport të masës të produktit të pastër me masën e përgjithshme të produktit, shumëzuar 

me 100. Mund të ilustrohet dhe me një shembull duke aktivizuar nxënësit. 

 

Përforcimi. (Punë me shkrim) Minitest. Ndahet teza individuale me dy pyetje: një përkufizim dhe një 

njehsim i thjeshtë. Testet mblidhen për t’u korrigjuar.  

Shënim. Për klasat me platformën digjitale tezat shpërndahen me tableta dhe kjo ka përparësi 

kontrollin në kohë reale.  

Vlerësimi i situatës. Situata konsiderohet e 

realizuar kur: 

 - nxënësi shtron saktë të dhënat dhe kërkesat e 

ushtrimeve; 

 - dallon dhe përdor saktë përqindjen në masë 

dhe vëllimin molar të gazeve; 

- zhvillon hap pas hapi ushtrimet. 

Vlerësimi i nxënësve. Nxënësit do të vlerësohen: 

 - për pjesëmarrjen në diskutime; 

 - për saktësinë e përkufizimit të koncepteve;  

 - për fjalorin e përdorur gjatë diskutimit; 

 - për realizimin e hapave të zgjidhjes te 

ushtrimeve; 

- për saktësinë matematike të njehsimeve. 

Detyrë shtëpie:  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 5 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 5. Ushtrime për kapitullin 8 Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

 Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit: Nxënësit bashkëbisedojnë në grup mbi çështjen 

që kanë detyrë. 

 Kompetenca e të menduarit: Nxënësi prezanton me gojë e shkrim detyrën e zgjidhur.  

 Kompetenca e të nxënit: Nxënësi demonstron shkathtësi funksionale në kryerjen e ushtrimeve si 

dhe në korrigjimin e gabimeve të shokëve.  

 Kompetenca personale: Nxënësi analizon përparësitë dhe dobësitë personale, duke evidentuar 

masat përmes të cilave synon të mbështesë avancimin personal në përcaktimin e elementeve përbërës, 

valencave, formulave, joneve, barazimeve kimike, njehsimeve kimike, vlerësimit të punës së shokëve 

dhe korrigjimin e gabimeve.  

 Kompetenca qytetare: Nxënësi diskuton me të tjerët dhe paraqet interesin personal për mendimin 

e të tjerëve, korrigjon dhe e pranon atë.  

Kompetenca digjitale: Nxënësi përdor mjetet digjitale dhe mjediset informative, duke përfshirë 

komunikimet në distancë për zhvillimin e njohurive të tij teknikat dhe llojet tij. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- merr pjesë në realizimin e eksperimentit dhe në diskutimin mbi llogaritjen e 

vëllimit të gazit; 

- përdor strategji të të dëgjuarit, mban shënimeve, kryen veprime praktike e 

jep mendimin e tij mbi llogaritjet e përqindjeve dhe të vëllimeve; 

- përdor raporte e ekuacione matematike për zgjidhje; 

- realizon hapat e përcaktuara dhe të domosdoshme gjatë njehsimeve;  

- përdor me saktësi njohuritë kimike, fizike e matematike në të nxënien e 

njohurive të reja. 

Fjalët kyç: 

rendiment 

rezultat praktik 

rezultat teorik 

përqindje e 

pastërtisë 

Burimet: 

Vetjake: njohuritë dhe shkathtësitë paraprake të nxënësit. 

Specifike: rrethanat stimuluese, njohuri matematike. 

Te jashtme: tabela digjitale. 

Mjete: tabela, shkumësa, tabelë interaktive, enë kimike,  pluhur 

Al, Cl, H2SO4, malahit, llambë me alkool. 

Lidhja me fushat e tjera ose me 

temat ndërkurrikulare: Fizikë, 

Matematikë,  TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Pyetjet alternative. E filloj me pyetjet rreth temave të trajtuara në këtë kapitull, si: 

- Çfarë tregon formula kimike?  

- Ç’tregon përqendrimi në përqindje? 

- Si llogaritet vëllimi i tretësirave? 

- Si llogaritet rendimenti i një tretësire? 

 dhe më pas i trajtoj me shembuj.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndërtimi i njohurive. Pyetjet llogaritëse/Ushtrime komplekse.  

- Emërtoni përbërjet: H2CO3, PbSO4, Mg (OH)2. 

- Shkruani formulat e përbërjeve: 

- acid nitrik;              - karbonat natruimi;  

- hidroksid bakri;    - klorur kalciumi (II).  

- Ktheni reaksionin në barazime kimike reaksionet:  

Ca + Cl2 → CaCl2                                      H2 + O2 → H2O                       Na + H2O → NaOH 

- Kalciumi vepron me tretësirën e holluar të acidit nitrik. Kopjoni reaksionin dhe barazojeni atë: 

Ca+ _____HNO3 → CaMgNO3 + H2 

Ushtrime 

 1-Alumini vepron me oksigjenin dhe formon oksidin e aluminit. Shkruani barazimin e këtij reaksioni.  

2- Tretësira ujore e hidroksidit të natriumit vepron me tretësirën ujore të nitratit të argjendit AgNO3. 

Barazimi jonik - formë e veçantë e barazimit kimik, ku paraqiten vetëm jonet.  

Për të shkruar këtë barazim ndiqen këta hapa: 

Hapi 1 - shkruhen barazimet ku përfshihen simbolet e gjendjes së substancave që marrin pjesë.  

Hapi 2 - substancat që në ujë shpërbashkohen në jone (por substancat e ngurta dhe të gazta nuk 

shpërbashkohen, kështu që ato shkruhen në format e tyre molekulare).  

Hapi 3 - thjeshtojmë jonet e njëjta në të dyja anët e barazimit (jonet spektatore).  

 

Përforcimi. Shembuj të zgjidhur. Shkruaj shembullin në tabelë dhe orientoj nxënësit që në bazë të 

rregullave të zgjidhin ushtrimin.  

Shembull: 

 Br2+2NaCl → ________              Al +HNO3 → ______________     H3PO4+KOH→ _________ 

 

Vlerësimi i situatës. Situata konsiderohet e 

realizuar kur: 

 - nxënësi shtron saktë të dhënat dhe kërkesat e 

ushtrimeve; 

 - dallon dhe përdor saktë rendimentin në  

përqindje dhe përqindjen e pastërtisë; 

- zhvillon hap pas hapi ushtrimet. 

Vlerësimi i nxënësve. Nxënësit do të vlerësohen: 

 - për pjesëmarrjen në diskutime; 

 - për saktësinë e përkufizimit të koncepteve;  

 - për fjalorin e përdorur gjatë diskutimit; 

 - për realizimin e hapave të zgjidhjes te 

ushtrimeve; 

- për saktësinë matematike të njehsimeve. 

Detyrë shtëpie:  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 6 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 6. Klasifikimi i lëndëve Situata e të nxënit:  Në kreun 4 jemi njohur me jonet, 

anionet dhe kationet. Shkruani në fletore tre jone dhe 

paraqitni strukturën e tyre elektronike. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përkufizon termat strukturë atomike, molekulare, elektron valence; 

- shpjegon lidhjen e strukturës me elektronet e atomeve në përbërje. 

Fjalët kyç:  

strukturë atomike  

strukturë molekulare 

elektronet e valencës 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale ose mjete 

te tjera ekuivalente, lapsa me ngjyra 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Pyetjet paraprake /Punë individuale. Të plotësohet tabela. 
Atomi  Numri i elektroneve Numri i shtresave Numri i elektroneve të valencës Joni 

O 8 2 6(8 - 6 = 2) O2-(2) 

C 6 2 4(8 - 4 = 4) C4-(4) 

Cl 17 3 7(8 - 7 = 1) Cl1-(1) 

Nxënësit plotësojnë tabelën. Diskutimi i detyrës do të jetë pikënisja e diskutimit për njohuritë e reja. 
Objektet Brishtësia Përcjellshmëria 

elektrike 
Tretet lehtë në 
ujë 

Shkrihet 
lehtësisht 

Elastik, i 
përkulshëm 

Skeleti metalik i 
bankës 

jo po `jo jo I përkulshëm 

Xhami dritares      

8 vizore plastike      

 

Ndërtimi i njohurive. Të mësuarit ndërveprues.  

1. Filloj me diskutimin e plotësimit të tabelës, duke shtuar dhe konceptin strukturë si faktor në 

qëndrueshmërinë dhe  përcjellshmërinë elektrike. 

2. Përkufizoj: struktura është vendosja dhe lidhja e atomeve me njëri-tjetrin apo e molekulave në një 

përbërje kimike. 

3. Përkufizoj termin: elektrone valence. 

4. Vazhdoj me detyrën: Shkruani tri jone, atomet përkatëse dhe shpërndarjen e elektroneve në shtresa. 

 Nxënësit evidentojnë elektronet e valencës: elektronet e shtresës së jashtme. Çdo atom synon të shkojë 

drejt gjendjes së qëndrueshme, d.m.th., si ajo e gazeve të plogët me 8 e- në shtresën e jashtme. Këto 

elektrone marrin pjesë në lidhjet kimike që shfaqen: lidhje kovalente, lidhje jonike, lidhje të 

shumëfishta, lidhje metalike. 

 

Përforcimi. Plotësoni tabelën, duke përcaktuar elektronet e valencës. 

 
Simboli Joni Numri i shtresave Elektronet e valencës 

Li    

Mg    

    

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlerësimi: saktësia e punës me shkrim (plotësimi i tabelës), aftësia argumentuese, saktësia shkencore, 

gjuha e përdorur, aftësia vetëvlerësuese. 

Detyrë shtëpie:  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 7.  Lidhja kovalente Situata e të nxënit:  Nxënësit krahasojnë He me H. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- evidenton elektronet valentore;  

- skicon shtresat elektronike; 

- shpjegon formimin e çiftit të lidhjes kovalente; 

- diskuton e ndërton lidhjen kovalente në molekula të ndryshme. 

Fjalët kyç:  

lidhje kovalente 

shtresë e plotësuar me 

elektrone 

sistem i qëndrueshëm 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale, Tabela e Sistemit 

Periodik, tela të hollë, plastelinë, modele të gatshme. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Punë në grupe 2-4 nxënës.  

Kërkesa: Nga sistemi periodik shkruani 6 elemente me masat e tyre atomike.  

Përgjigjja: O (16), H(1), (12), P(30), Cl(35), Cu(64). 

Ndërtoni formulat kimike të disa përbërjeve ku marrin pjesë këto elemente.  

 

Ndërtimi i njohurive. Të mësuarit ndërveprues.  

Përkufizim: Lidhje kovalente - lidhja me çifte elektronike të përbashkëta që formojnë një molekulë. 

1. Vë theksin te fakti që atomet, duke synuar gjendjen qëndrueshme të jashtme, bashkohen midis tyre 

me atomet valentore. 

2. Sqaroj shembullin e atomit: H2  =  dy atome H me një çift e- të përbashkët. 

3. Orientoj nxënësit të lexojnë për 5 minuta tekstin.  

4. Të ndarë në grupe nxënësit ndërtojnë modelet me tela e plastelina (një formulë për grup, referuar 

tekstit fig. 5.3; 5.4 dhe 5.5) 

 

Përforcimi.  Praktike e drejtuar. Çdo grup i përfaqësuar nga një nxënës shpjegon punën përkatëse.  

Mësuesi ose nxënës të tjerë korrigjojnë apo vlerësojnë punën reciprokisht. 

Vlerësimi: saktësia shkencore,  niveli i të nxënit, aftësia vlerësuese e vetëvlerësuese, shkrimi i 

strukturuar. 

Detyrë shtëpie:  Ushtrim: 4.3, f. 50. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore  8. Lidhja kovalente dyfishe dhe 

trefishe 

Situata e të nxënit: Emërtoj rreshtat e bankave. Në 

çdo bankë shpërndaj etiketa ku kam shkruar 

formulat: H2O, N2, CO2, C2H4, H2, CH4Cl2. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përshkruan shpërndarjen e elektroneve në shtresa; 

- evidenton elektronet e lidhjes; 

- shpjegon lidhjen kovalente dyfishe e trefishe. 

Fjalët kyç:  

shpërndarje e elektroneve,  

elektrone valentore,  

shtresë e qëndrueshme,  

lidhje kovalente dyfishe dhe trefishe. 

Burime: teksti Kimia 10,  Tabela e Sistemit 

Periodik. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Pyetjet paraprake.  

- Cilat janë grimcat përbërëse te atomit.  

Përgjigje: Elektroni me ngarkesë negative e-. Protoni me ngarkesë pozitive p+ neutron me ngarkesë 0. 

- Nga përcaktohet masa e atomit? 

Përgjigje: Masa e atomit është e përqendruar në bërthamë, pasi e- ka masë të papërfillshme. 

- Si vendosen e- në atom? 

Përgjigje: Vendosen në shtresa e në nivele energjetike. 

- Ç’quajmë gjendje të qëndrueshme? 

- Cila është karakteristika dalluese e gazeve të plogët? 

- Ç’kuptoni me lidhje kovalente? 

 

Ndërtimi i njohurive. Leksion / Punë në grupe dyshe / Praktikë e drejtuar 

1. Filloj me një video të shkurtër për modele të strukturës atomike (mund të gjej një material në 

internet). 

2. Vendos Tabelën Periodike mjet konkret ose në tabelat virtuale. 

3. Shpjegoj formimin e molekulës së O2. (përdor modele të gatshme). 

4. Duke demonstruar në modele shpjegoj lidhjen kovalente dyfishe e trefishe. 

5. Nxënësit (në grupe dyshe) skicojnë lidhjen përkatëse sipas formulës në etiketë. 

6. Nxënësit i diskutojmë së bashku një nga një strukturat në tabelë. 

 

Përforcimi. Përkufizohen  konceptet kyçe. 

- Ç’është lidhja kovalente? 

- Ç’është lidhja dyfishe? Po lidhja trefishe? Jepni shembuj. 

Vlerësimi: saktësia shkencore,  gjuha e përdorur, saktësia grafike, aftësia për të konluduar 

Detyrë shtëpie: Gjeni një material të shkurtër mbi historikun e zbulimit të teorisë të strukturës 

elektronike dhe të lidhjeve kimike. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 9. Punë studimore: Përbërjet kovalente Situata e të nxënit: ____________ 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përkufizon termin përbërje kovalente; 

- dallon formulat e formuara me lidhje kovalente;  

- ndërton dhe shpjegon lidhjet kovalente; 

- nxjerr përfundime mbi vetitë fizike të përbërjeve kovalente. 

Fjalët kyç:  

Përbërje kovalente  

 

Burime: teksti Kimia 10, Tabela e Sistemit 

Periodik, materiale të ndryshme në internet 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, Biologji, TIK. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Realizimi  

1. Nxënësit paraqesin punimet e tyre në lidhje me përbërjet kovalente (25 minuta). 

2. Paraqes në një monitor një material deri në 5 min mbi parafinën (ikozan), si dhe tabelën 5.5 të 

punuar në format të madh kartoni. (Këtë mund ta ketë përgatitur dhe një nxënës si detyrë e dhënë në 

orën paraardhëse). 

3. Mbështetur në diskutimin mbi këto materiale nxjerrim konluzionet: 

a) përbërjet kovalente janë të gazta, të lëngëta, të ngurta; 

b) kanë temperaturë të ulët shkrirjeje; 

c) kanë temperaturë të ulët vlimi. 

Vlerësimi:  Nxënësi vlerësohet për saktësinë e hulumtimit, për forcën e argumentimit dhe për  punën 

në grup. 

Detyrë shtëpie:  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 10. Lidhja jonike Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç. Nxënësi/ja:  

- evidenton lidhjen jonike; 

- ndërton lidhjen jonike; 

- interpreton pozicionin në tabelën periodike të jometaleve, 

duke e shpjeguar në lidhje me jonet negative. 

Fjalët kyç:  

lidhje jonike 

energji e rrjetës kristalore 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale ose mjete 

te tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi.  Pyetje të drejtuara. U drejtoj pyetje nxënësve:  

- Ç’jone japin elementet Mg, O, Na, Cl? A mund të ndërtoni si modele me tel apo me plastelinë? 

 

Ndërtimi i njohurive. Pema e mendimit. Nxënësit lexojnë mësimin, japin mendimet e tyre rreth 

joneve, anione, katione, si dhe lidhjes që ato mund të formojnë. Një nxënës shkruan në tabelë 

mendimet me të spikatura që diskutohen.  

1. Jonet, anione, katione  Na jep kation Na1+  Cl jep jon anion Cl1- 

 Na -1e-  = Na1+ 

 Cl + 1e-  = Cl1-          Fig. 5.9  

2. Lidhja midis Na1 – dhe Cl1-  është lidhje jonike, pasi ndryshe nga lidhja kovalente, ku gjendja e 

qëndrueshme e atomeve pjesëmarrës të përbërjes realizohej me një çift të përbashkët elektronesh, 

këtu lidhja realizohet midis dy joneve të kundërta që shkëmbejnë elektrone të shtresës së jashtme, si 

në fig 5.8 dhe 5.9.   

3. Shembull.  Në fletore, për 5 minuta, nxënësit skicojnë lidhjen jonike që realizohet midis Mg (element 

i grupit II A) dhe O (element i grupit VIA).   

Lidhja jonike Mg2+ dhe O2- 
 

Për të shkruar këtë përbërje ndiqen këta hapa: 

Hapi 1. Paraqitet struktura elektronike e shtresës së jashtme të dy joneve. 

Hapi 2. Përcaktohet dhënësi (kationi) dhe marrësi (anioni). 

Hapi 3. Përcaktohet lidhja e përbërjes.  

 

Përforcimi.  Shembuj të zgjidhur. Shkruaj shembullin në tabelë dhe orientoj nxënësit që, në bazë të 

rregullave, të përcaktojnë lidhjen e elementeve në molekulat: KCl, CaO, CaCl2. 

Vlerësimi:  saktësia shkencore,  gjuha e përdorur, saktësia grafike, aftësia për të konkluduar,  

Detyrat dhe puna e pavarur: Çfarë lidhjesh krijohen në përbërjet e mëposhtme nga bashkëveprimi i 

këtyre elementeve: Mg (ng) me O2(g) Mg (ng) me Cl2 (g) H2(g) me Cl2(g)? 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 11. Vetitë e përbërjeve 

jonike 

Situata e të nxënit:  Shfaqet një material filmik rreth 5 

minuta mbi kristalet e kripës, të grafitit e të akullit. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

– përshkruan kristalet jonike; 

– evidenton vetitë e kristaleve jonike. 

Fjalët kyç:  

kristal jonik 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale ose mjete 

te tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi.  Pyetjet paraprake. Listoni disa kristale që njihni  

 

Ndërtimi i njohurive.  Punë në grupe dyshe / Praktikë e drejtuar 

1. E filloj mësimin duke shfaqur nje video të shkurtër për modele të të strukturave kristalore (mund të 

gjenden materiale në internet). 

2. Shpjegoj konceptin kristal jonik. 

3. Shpjegoj vendosjen e joneve (Na dhe Cl) në kristalin e NaCl. 

4. Duke demonstruar në modelin e ndërtuar me toptha polistireni të ngjitura lehtë si në fig 5.13 flas 

mbi thyerjen e trupave të ngurtë kristalorë, si dhe për vetitë e tjera si grimcimi, tretja e përcjellshmëria. 

Shënim: Këto mund të demostrohen nga unë ose nxënësit me mjete të tjera, për ta kthyer orën më 

ineteraktive. 

 

Përforcimi. Nxënësit plotësojnë në fletore kuptimin e termave: kristal jonik, stalaktide, stalaknide (fjalor). 

Vlerësimi:  saktësia shkencore,  gjuha e përdorur, saktësia grafike, aftësia për të konkluduar, 

Detyrë shtëpie: Gjeni një material të shkurtër mbi gurët e çmuar. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 12.  Makromolekulat Situata e të nxënit:  Shfaq në monitor një video mbi karbonin 

dhe format e tij alotropike, si diamanti dhe grafiti.  

1. U kërkoj nxënësve të shkruajnë në fletore disa ndryshime 

midis strukturave që panë te diamanti dhe te grafiti. 

 2. Kërkoj mendimet e tyre mbi fortësinë e strukturave.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

– përshkruan struktura kovalente gjigante të grafitit dhe të diamantit; 

– lidh strukturën e grafitit dhe të diamantit me përdorimet e tyre; 

– përshkruan strukturën e makromolekulës së oksidit të silicit (IV); 

– përshkruan ngjashmërinë e vetive mes diamantit dhe oksidit të silicit 

(IV) mbështetur në strukturën e tyre. 

Fjalët kyç:  

elektrone të 

ç’lokalizuara 

rrjete gjigante 

formë hekzagonale 

forma alotropike 

Burime: teksti Kimia 10, interneti,  përbërje kovalente, 

kripë gjelle, ujë, matës përcjellshmërie 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Drejtoj pyetje për të rikujtuar përbërjet kovalente që ndodhin midis atomeve. 

Pyetje: Cilat atome marrin pjesë në lidhjen kovalente? 

Përgjigje: Atomet e jometaleve. 

Pyetje: Si realizohet lidhja kovalente? 

Përgjigje: Ajo realizohet midis elektroneve valentore të atomeve që marrin pjesë në lidhje. 

Pyetje: Cila është karakteristika e kësaj lidhjeje?  

Përgjigje: Formimi i çiftit elektronik të përbashkët, i cili tërhiqet njësoj nga të dy atomet. 

Pyetje: Po në atome të ndryshme, si realizohet kjo lidhje? 

Përgjigje: Formimi i çiftit elektronik të përbashkët, i cili tërhiqet më shumë nga atomi me prirje më të 

madhe për të tërhequr çiftin e përbashkët. 

 

Ndërtimi i njohurive. Të mësuarit ndërveprues. Lidhja kovalente mund të realizohet midis atomeve të 

të njëjtit element, duke formuar molekula gjigante në formën e një rrjete lidhjesh kovalente. Ato kane 

një shtrirje trepërmasore dhe kanë pika shkrirjeje dhe vlimi të larta. 

 

Grafitit dhe diamanti janë format alotropike të karbonit. 

Diamanti: atomi i karboni formon 4 lidhje kovalente me atome të tjera karboni: 

 - formon një rrjete gjigante;                     - pikat e shkrirjes të larta; 

 - është shumë i fortë;                                - është i shndritshëm; 

 - nuk gërvishtet;                                        - nuk e përcjell rrymën elektrike sepse s’ka elektrone të lira 

 

Grafiti: trup i ngurtë, i zi  

 - atomet e karbonit vendosen në shtresa; 

 - atomi i karbonit lidhet me 3 atome të tjera; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - atomet vendosen në forma hekzagonale, unaza gjashtëkëndore; 

 - pikat e shkrirjes të larta; 

 - lidhjet midis shtresave janë të dobëta;  

 - grafiti rrëshqet dhe cifloset (përdoret i lubrifikant); 

 - përcjellshmëria e rrymës. 

 

Oksidi i silicit (IV) – ose dyoksidi i silicit: 

 - gjendet në kuarc; 

 - çdo atom silici lidhet me katër atome oksigjeni, por çdo atom oksigjeni lidhet vetëm me dy atome 

silici; 

 -formon kristale pa ngjyra; 

 - pikat e shkrirjes të larta, si rezultat i energjisë që duhet për të prishur lidhjen; 

 - oksidi i silicit nuk e përcjell rrymën, sepse nuk ka elektrone të ç’lokalizuara. 

 

Përforcimi. Kontroll Operativ. Disa nxënës lexojnë duke bërë dhe korrigjimet së bashku atë ç’ka kanë 

shkruar në fillim të mësimit. Po ata nxënës ose të tjerë shpjegojnë lidhjen e strukturave me fortësinë 

dhe përcjelljen e elektricitetit. 

Vlerësimi:  Nxënësit vlerësohen për nivelin e të nxënit, të argumentimit, të vetëvlerësimit dhe 

vetëkorrigjimit. 

Detyrë shtëpie: Përgatitni një material të shkurtër mbi diamantin (struktura, vetitë, zbulimi i tij). 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore  13. Lidhjet metalike dhe energjia e lidhjes Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përshkruan lidhjen metalike si një rrjetë elektronesh negative dhe 

protonesh pozitive; 

- përshkruan përcjellshmërinë elektrike; 

- shpjegoni energjinë e lidhjes. 

 

Fjalët kyç:  

lidhje metalike 

forcat elektrostatike 

energjia e lidhjes 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale, Tabela e 

Sistemit Periodik, modele të gatshme, tela të hollë, 

plastelinë. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, Matematikë,  TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

I  udhëzoj nxënësit të lexojnë tekstin për afro 10 minuta. Më pas ndan klasën në tri grupe (sipas 

rreshtave) dhe nga çdo grup del në tabelë një përfaqësues. Dërrasa e zezë ndahet në tri pjesë. Secili 

prej përfaqësuesve shkruan fjali të paplotësuara, të cilat plotësohen nga grupet e tjera. Për përgjigjet e 

sakta grupet marrin vlerësime me pikë, për të pasaktat u hiqet pikë. Në fund të orës së mësimit në 

tabelë janë shkruar përgjigjet e sakta d.m.th. kemi ndërtuar hartën e koncepteve.  

 

Grupi I  

Atomet e metaleve janë paketuar ngjeshur midis tyre pasi një "det" ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Jonet e metaleve te ngarkuara pozitivisht___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Kjo strukture quhet lidhje metalike _______________________________________________________ . 

 

Grupi II 

Shumë metale kanë pika të larta shkrirjeje dhe vlimi ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Këto forca mposhten vetëm nga temperatura të larta______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Metalet janë përcjellëse mira të elektricitetit dhe të nxehtësisë sepse elektronet e 

ç’lokalizuara ___________________________________________________________________________. 

 

Grupi III 

Kur dy atome lidhen për të formuar një___________________________ clirohet_________________, 

që është më e vogël se_______________________. Kjo quhet____________________________________.  

 A + B + __ =  A - B + energji 

Energjia e formimit te një molekule është energjia e lidhjes______________________________. 

Gjatësia e lidhjes është sa_________________________________________________________________.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasi janë plotësuar vendet bosh në pohimet e dhëna, disa nxënës nga klasa analizojnë: 

- nxënësi i parë:lidhjen metalike; 

- nxënësi i dytë: vetitë metalore; 

- nxënësi  i tretë: energjinë e lidhjes. 

Vlerësimi: Nxënësi vlerësohet për pjesëmarrjen në diskutim,  për punën në grup dhe për saktësinë e 

zgjidhjes së ushtrimeve në fletoren e klasës. 

Detyrë shtëpie:  Ushtrimi 5.9, faqe 68. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 14. Karakteri i lidhjeve 

kimike 

Situata e të nxënit: Shkruaj në tabelë termat: rreze atomike, 

potencial jonizimi, afri për elektronin, elektronegativitet. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përshkruan tipat e lidhjeve që njeh, duke evidentuar karakterin e lidhjes; 

- shpjegon kur lidhja është jonike diferenca e EN midis atomeve pjesëmarrëse 

është më e madhe se 2; 

- përshkruan në lidhje me diferencat e EN të atomeve kur lidhja është kovalente; 

- përshkruan ngjashmërinë e lidhjeve jonike, kovalente e kovalente polare. 

Fjalët kyç:  

lidhje kovalente 

lidhje kovalente 

polare 

lidhje jonike 

Burime: teksti Kimia 10, internet   Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi.  Drejtoj pyetje për të rikujtuar konceptin EN, si dhe faktorët që e përcaktojnë atë. Shkruaj 

në tabelë unë e nxënësit në fletore termat: rreze atomike, potencial jonizimi, afri për elektronin dhe 

elektronegativitet.  

 

Ndërtimi i njohurive. Të mësuarit ndërveprues. Lidhja midis atomeve, në varësi nga mënyra si 

formohet ajo dhe ku vendosen elektronet valentore drejt gjendjes së qëndrueshme, mund të jetë jonike 

ose kovalente. 

1. EN >2 lidhja është jonike. 

2. EN  = 0 lidhja është kovalente e pastër. 

3. EN <2 lidhja është kovalente polare. 

Ndaj klasën në tre grupe sipas rreshtave. Shkruaj formulat:  

1. NaCl, MgCl.                          2. Cl2, H2, O2.                                3. HCl, HBr. 

 U lë kohë rreth 5 minuta nxënësve të: skicojnë diagramet me pika e kryqe të atomeve të molekulave 

përkatëse dhe të japin mendim mbi karakterin e lidhjes mbështetur në vlerat e EN të atomeve 

pjesëmarrëse. Më pas, me një nxënës për çdo grup, skicoj në tabelë dhe përcaktoj karakterin e lidhjes.  

Na+Cl-  jonike ΔENNaCl 3-0.9  =  2.1 > 2 

Cl---Cl  kovalente e pastër Δ ENCl2  = 0  

H-Cl  kovalente polare ΔEN HCl 3-2.1 = 0.9 

 

Përforcimi. Kontroll operativ. Disa nxënës lexojnë duke bërë dhe korrigjimet së bashku atë c’ka kanë 

shkruar në fillim të mësimit. Po ata nxënës ose të tjerë shpjegojnë respektivisht tre molekulat e tjera. 

Vlerësimi:  Nxënësit vlerësohen për nivelin e të nxënit, të argumentimit, të vetëvlerësimit dhe 

vetëkorrigjimit. 

Detyrë shtëpie: ushtrimi 5.8 faqe 68. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 15. Forcat e 

bashkëveprimit ndërmolekular 

Situata e të nxënit: Shkruaj në tabelë termat: rreze atomike, 

potencial jonizimi, afri për elektronin, elektronegativitet. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- evidenton forcat Van der Vals, dipol-dipol, e ato të Londonit; 

- interpreton dhe shpjegon rolin e këtyre forcave në lidhjet kimike.  

Fjalët kyç:  

forcat Van der Vals 

tërheqje dipol-dipol 

forcat e Londonit 

 Burime: teksti Kimia 10,  videoprojektor Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Shfaq 5-7 minuta një material filmik mbi teorinë e tërheqjes molekulare. 

 

Ndërtimi i njohurive. Pema e mendimit. Nxënësit lexojnë mësimin, japin mendimet e tyre rreth 

forcave tërheqëse ndërmjet atomeve që formojnë përbërjen. Një nxënës shkruan në tabelë mendimet 

më të spikatura që diskutohen.  

                                                           Forca dipol - dipol 

 Forcat Van der Valsit  

                                                         Forcat e Londonit 

  

Tërheqje dipol-dipol                      H+                 Cl-  

 

Forcat e Londonit                   Janë një lloj forcash të Van der Vaals midis molekulave të cilat nuk kanë 

dipole të përhershme.    

Shembull. Nxënësit në fletore për 5 min, skicojnë një dipol dhe e sqarojnë atë.  

Lidhja jonike                 Mg2+ dhe Cl- 

Për të shkruar këtë përbërje ndiqen disa hapa.  

Hapi 1 – Paraqitet struktura elektronike e shtresës së jashtme të dy joneve. 

Hapi 2 - Përcaktohet pozicioni i çiftit elektronik. 

Hapi 3 - Skicohet dipoli. 

Hapi 4 - Shpjegohen forcat e bashkëveprimit ndërmolekular. 

 

Përforcimi.  Shembuj të tjerë. Shkruaj shembullin në tabelë dhe orientoj nxënësit që, në bazë të 

rregullave të dhëna, të zgjidhin ushtrimin: 

Përcaktoni forcat midis atomeve në këtë molekula KCl, CaO, CaCl. 

Vlerësimi:  Nxënësit vlerësohen për nivelin e të nxënit, të argumentimit, të vetëvlerësimit dhe 

vetëkorrigjimit. 

Detyrë shtëpie: 5.9 dhe 5.10, faqe 68. 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 16 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 16.  Ushtrime për 

kapitullin 5. Si bashkohen atomet? 

Situata e të nxënit: Shkruaj në tabelë termat: rreze atomike, 

potencial jonizimi, afri për elektronin, elektronegativitet. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- liston dhe krahason lidhjet kimike; 

- përcakton strukturat kristalore; 

- shpjegon formimin e joneve dhe rolin e tyre ne lidhjet kimike. 

Fjalët kyç:  

 

Burime: teksti Kimia 10, videoprojektor Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Pyetjet alternative 

1. Mësimi fillon me pyetjet ose ushtrime mbi formimin e joneve, metalet e jometalet.  

Ushtrimi 1. Paraqitni elektronet valentore për elementet: Mg, Cl, O, H, He, Ca. Na, C, F. 

Ushtrimi 2. Paraqitni jonet që këto formojnë. 

Ushtrimi 3. Përcaktoni jonet në këto përbërje: K2SO4, Al(NO3)3, Ba (OH)2.  

2. Shkruani formulat e përbërjeve: Nitrat kaliumi, Fosfat magnezi, Acid korhidrik dhe identifikoni 

lidhjet kimike të këtyre përbërjeve Hidroksid hekuri (II), Klor, Oksigjen(molekular). 

3. Listoni tre struktura kristalore. 

 

Ndërtimi i njohurive. Pyetjet llogaritëse / Ushtrime komplekse 

Ushtrimi 1. Në tabelën e sistemit periodik galiumi ndodhet në grupin III dhe oksigjeni në grupin VI. 

Cila është formula e oksidit të galiumit? 

a. Ga2O3                   b.  Ga3O6                         c. Ga3O2             ç. GaO2 

 

Ushtrimi 2. Magnezi vepron me acidin klorhidrik dhe acidin sulfurik dhe formon klorur magnezi dhe 

sulfat  magnezi. 

1. Shkruani formulat e: 

a) acidit klorhidrik,             b) acidit sulfurik,          c) sulfatit të magnezit. 

2. Magezi vepron gjithashtu me tretësirën e holluar të acidit nitrik. Kopjoni reaksionin dhe barazojeni 

atë: Mg + _____HNO3 → MgNO3 + H2. 

3. Magnezi vepron me oksigjenin dhe formon oksidin e magnezit, MgO. Shkruani barazimin e këtij 

reaksioni. 

Punohet Ushtrimi 3 te rubrika Pyetje, si dhe ushtrimet e faqes 68. 

 

Përforcimi. Ndërtoni (për 5 minuta) një tekst të saktë shkencërisht me termat: lidhje kimike, jon, formulë 

kimike, përbërje kovalente, energji e lidhjes. Teksti nuk duhet të përmbajë më shumë se 5 fjali.  

Vlerësimi:  mendimi argumentues, puna në grup, gjuha e përdorur dhe aftësia konkuduese. 

Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruani barazimet kimike të rregulluara për reaksionet.  

Shkruani reaksionet kimike të mëposhtme, duke paraqitur dhe jonet që formohen. 

a. zink + acid klorhidrik → klorur zinku + hidrogjen 



 

b. klor + bromur kaliumi → klorur kaliumi + brom 

c. klorur bakri + hidroksid natriumi → hidroksid bakri + klorur natriumi 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 17 

 

 

 

 

 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 17.  Blloqet e elementeve 

në Tabelën Periodike 

Situata e të nxënit:  Nxënësit do të ndërtojnë si në figurë 

një tabelë boshe, të cilën do ta plotësojmë hap pas hapi. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përkufizon termat: metale allkalino-tokësore, metale kalimtare, jometale, 

lantaide, aktinide; 

- shpjegon veçoritë e blloqeve të elementeve të Tabelës Periodike. 

Fjalët kyç:  

 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale ose mjete 

te tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi.  Punë individuale. 

Përcaktoni elektronet valentore për elementet: Na. K.Fe. Al.O.H.S.Ca 

 

Ndërtimi i njohurive. Të mësuarit ndërveprues.   Në bashkëbisedim me nxënësit plotësojmë tabelën 

duke identifikuar blloqet e elementeve në Tabelën Periodike. Përkufizoj lantaidet dhe aktinidet. 
Na, Mg, Ca,  Mn, Fe, Ag Al, Ge,  N, O, P, F He, Ne, Ar 

1. jon + 1. jon+ 1. Jon+ 1. jon - të plotësuar me 8 e-

shtresën e jashtme 

2. formojnë okside 2. Dendësi të madhe  2. veti të dobëta 
metalore 

2. gaze  

3. janë të lehta, 
priten me thikë 

3. formojnë përbërje me 
ngjyrë 

3. shfaq dhe veti 
jometalore 

3. formojnë molekula 
dyatomike me HLG 
lidhje kovalente O2 

 

4. oksidet kur treten 
ne H2O japin 
tretësirë bazike 

  4. formojnë molekula 
jonike me metalet 

 

5. nuk treten në 
H2O 

    

ALKAKINO- 
TOKËSORE 

METALE KALIMTARE METALE AMFOTERE JOMETALE GAZE TË PLOGËTA 

 

Përforcimi. Ndërtoni një tekst me termat: metal i grupit IA, jometal, oksid bazik, jon negativ, lantaide. 

Vlerësimi: saktesia e punes me shkrim (plotësimi i tabelës), aftësia argumentuese, saktësia shkencore, 

gjuha e përdorur, aftësia vetëvleresuese. 

Detyrë shtëpie: ushtrimi 6.1, faqe 85. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 18. Metalet alkaline grupi IA Situata e të nxënit:  Realizoj eksperimentin sipas 

veprimtarisë 6.1  midis Na metalik dhe H2O 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- hulumton mbi vendndodhjen e elementeve të grupit IA;  

- shpjegon vetitë fizike dhe kimike të këtyre elementeve.  

- argumenton pse metalet alkaline janë aktive.  

Fjalët kyç:   

metalet alkaline,  

grup, jon pozitiv, 

përbërje jonike,  

hidrokside, okside 
Burime: teksti Kimia 10,  foto të atomeve të 

ndryshme, video-projektor, CD 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

I njoh nxënësit me situatën e temës. I orientoj ata të lexojnë për  5 minuta temën e re dhe më pas 

fillojnë diskutimin: Elementet e grupit IA janë metalet alkaline, që janë metalet më aktive, ku vetëm 

tre të parat janë të sigurta për t’u mbajtur në laboratorin e shkollës (të tjerat janë shumë aktive). 

 

Parashikim: Pyetje paraprake. 

- Cilat janë elementet e grupit IA? 

- Çfarë i bashkon elementet e këtij grupi? 

- Cilat janë vetitë fizike dhe kimike të këtyre elementeve? 

- A ka ndryshime të vogla midis elementeve të këtij grupi? 

Ndërtimi i njohurive. Aktiviteti praktik me nxënësit. Nxënësit ndahen në tri grupe.  

Grupi i parë: Shkruan elementët e Gr. I simbolet përkatëse, strukturën elektronike dhe vetitë fizike e 

kimike të tij. 

Grupi i dytë: shpjegon vetitë kimik të elementit Na, veprimi me ujin, me klorin dhe me oksigjenin.  

Grupi i tretë: interpreton vetitë fizike të elementit K për dendësinë, pikën e shkrirjes dhe të vlimit dhe 

përcjellshmërinë.  

Grupi i katërt: krahason elementet Li, Na dhe K midis tyre. 

Vlerësimi:  saktësia shkencore, niveli i të nxënit, shkathtësia e saktësia matematikore, saktësia 

gjuhësore dhe niveli i argumentit.  

Detyrë shtëpie: shkruani reaksionet e elementëve të Gr. I me H2O. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 19. Përbërjet e 

grupit VII 

Situata e të nxënit:  Ndaj klasën në tri grupe. Çdo grup zgjedh 

koordinatorin e tij.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç. Nxënësi/ja:  

- evidenton përbërjet e halogjenëve;  

- përcakton saktë pozicionin e halogjenëve në sistemin periodik dhe 

veçoritë që lidhen me këtë pozicion; 

- konkludon mbi vetitë e përbërjeve të halogjenëve. 

Fjalët kyç:  

halogjen  

halogjenur 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale ose mjete 

te tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, Biologji 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Përgatitja për realizimin e detyrës eksperimentale.  

1. U them nxënësve të shkruajnë disa emra halogjenurësh dhe të listojnë disa veti fizike e kimike të 

tyre, p.sh.:  HCl (klorur hidrogjeni), HBr (bromur hidrogjeni), HI (jodur hidrogjeni). 

2. Kujdes:  

- Mos mbani fytyrën mbi provëza. 

- Reaksionet që shoqërohen me clirim gazi të zhvillohen në kapë.  

- Mos i drejtoni grykën e provëzave shokut.  

 

Ndërtimi i njohurive. Realizimi i eksperimenteve 

Eksperimenti 1 – I jap koordinatorit të grupit të parë provëzën me tretësirë me jone të panjohura për 

nxënësit (shënim: jone klorur CL- ). Nxënësit do të veprojnë sipas udhëzimit 6.3 të faqes 78.  

 

Eksperimenti 2 - I jap koordinatorit të grupit të dytë provëzën me tretësirë me jone të panjohura 

(shënim: jone jodur). Nxënësit veprojnë sipas udhëzimit 6.3 të faqes 78. 

 

Konkluzioni i eksperimenteve. Ndërtojmë dhe plotësojmë së bashku me nxënësit tabelën e 

mëposhtme.  
Joni Testi Konkluzion 

klorur Tretësirë (X) 
 +HNO3(holl) 

+ AgNO3 

Formohet precipitat i bardhë 
Klorur argjendi i patretshëm 
 
              AgCl 

jodur 
 

Tretësirë (x) 
+HNO3(hol) 

+ Pb(NO3)2 

Precipitat i verdhë 
 
    PbI 

 

Përforcimi. Minitest (10 min).   

A. Shpjegoni se si kryhet lidhja në molekulat: AlCl3 , Cl2, F2.  

       Klasifikoni në oksid bazik dhe acid oksidet: P2O5 , CO2, K2O, Al2O3. 

B. Përcaktoni oksidin bazik më tipik: Na2O, Al2O3, MgO. 

       Shpjegoni si realizohet lidhja te molekulat: O2, HCl, NaCl. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlerësimi:  Aftësia për të punuar në grup, saktësia e veprimeve praktike, saktësia shkencore, 

interpretuese e krahasuese. 

Detyrë shtëpie:  Përgatitni një material mbi rolin e elementit Pb në organizmin e njeriut. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 10. Prirjet e elementeve 

përgjatë periodës 

Situata e të nxënit:  Shkruaj në tabelë termat: rreze atomike, 

potencial jonizimi, afri për elektronin, elektronegativitet. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- identifikon karakterin metalik apo jometalik të elementeve në blloqe në 

Tabelën Periodike; 

- përcakton tipat e lidhjeve midis elementeve, si dhe përbërjet dhe vetitë e tyre; 

- shpjegon prirjen e aktivitetit të halogjenëve apo metaleve.  

 

Fjalët kyç:  

karakter metalik 

karakter jometalik 

Burime: teksti Kimia 10,  videoprojektor Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Diskutojmë së bashku. Shkruaj në tabelë termin: Tabela Periodike dhe drejtoj pyetje, si: 

- Çfarë studiuam në këtë kapitull?  

- Listoni tiparet e metaleve alkalino-tokësore, të metaleve kalimtare dhe të jometaleve. 

- Shpjegoni ndryshimin brenda grupit e periodës të vetive të metaleve e jometaleve. 

 

Ndërtimi i njohurive. Alfabeti i njëpasnjëshëm në tryezë të rrumbullakët. Ndaj klasën në grupe. Çdo 

grupi i jap një kopje të pashkruar të tabelës së alfabetit të njëpasnjëshëm të tryezës së rrumbullakët. 

Nxënësve u shpjegoj që për çdo shkronjë të shkruajnë fjalë që lidhen me temën e mësimit. Ata, sipas 

grupeve, shkëmbejnë fjalët e gjetura me njëri-tjetrin, mundësisht çdo nxënës një germë, pastaj një fjalë.  
A 
alkalino-tokësor 

B 
blloqe  

C 
simboli i karbonit 

Ç D 
dipol 

DH 
dhuron 

E 
elektron 

Ë F 
fortësi  

G 
gaz  

GJ 
gjendje  

H 
hidroksid natriumi  

I 
simbol i jodit  
 

J  
jometal 
jonet e hidrogjenit  

K  
kalimtare  
 

L 
lantaidet  

LL  
 

M 
metal aktiv  
 

N  
 

NJ  
 

O 
oksigjen  

P 
precipitat  

Q  
 

R  
 

RR 
rreze  

S 
sistem  

SH 
shndërrim kimik  

T  TH  U  
 

V 
vëllim  

X  
 

XH Y Z ZH 

 

Përforcimi. Shkrim i shpejtë. Udhëzoj nxënësit të shkruajnë për rreth 10 minuta një tekst të shkurtër 

me fjalët e tabelës së mësipërme dhe ta lexojnë atë para klasës.  

Vlerësimi: mendimi argumentues, puna në grup, gjuha e përdorur dhe aftësia konkuduese. 

Detyrat dhe puna e pavarur: Plotësoni ushtrimet e librit, faqe 85-86.  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 21 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 21.  Ushtrime për kapitullin 6 Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- realizon e eksperimentit; 

-  njehson e vëllimit të gazit; 

- zgjidh ushtrime komplekse 

Fjalët kyç: 

rendiment 

rezultat praktik 

rezultat teorik 

përqindje e 

pastërtisë 

Burimet: 

Vetjake: njohuritë dhe shkathtësitë paraprake të nxënësit. 

Specifike: rrethanat stimuluese, njohuri matematike. 

Të jashtme: tabela digjitale. 

Mjete: tabela, shkumësa, enë kimike,  pluhur Al, Cl, H2SO4, 

malahit, llambë me alkool. 

Lidhja me fushat e tjera ose me 

temat ndërkurrikulare: Fizikë, 

Matematikë,  TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  



 

 

 

 

 

Parashikimi. Pyetjet alternative. Mësimi fillon me pyetje rreth temave të trajtuara në këtë kapitull, si:   

- Çfarë tregon formula kimike?  

- Ç’tregon përqendrimi në përqindje? 

- Si llogaritet vëllimi i tretësirave? 

- Si llogaritet rendimenti i një tretësire? 

dhe më pas trajtohen me shembuj. 

 

Ndërtimi i njohurive.  Pyetjet llogaritëse/Ushtrime komplekse.  

1- Emërtoni përbërjet: H2CO3, PbSO4, Mg (OH)2. 

2- Shkruani formulat e përbërjeve: 

- acid nitrik;              - karbonat natruimi;  

- hidroksid bakri;    - klorur kalciumi (II).  

3- Ktheni në barazime kimike reaksionet:  

Ca +Cl2→CaCl2                                      H2+O2→H2O                       Na+H2O→NaOH 

4- Kalciumi vepron me tretësirën e holluar të acidit nitrik. Kopjoni reaksionin dhe barazojeni atë: 

Ca   + HNO3 → Ca(NO3 )2  +  H2 

5- Alumini vepron me oksigjenin dhe formon oksidin e aluminit. Shkruani barazimin e këtij reaksioni.  

 

Barazimi jonik - formë e veçantë e barazimit kimik, ku paraqiten vetëm jonet.  

Për të shkruar këtë barazim ndiqen këta hapa: 

Hapi 1 - shkruhen barazimet ku përfshihen simbolet e gjendjes së substancave që marrin pjesë.  

Hapi 2 - shkruhen reaksionet për substancat që në ujë shpërbashkohen në jone  

(substancat e ngurta dhe të gazta që nuk shpërbashkohen shkruhen në format e tyre molekulare).  

Hapi 3 - thjeshtojmë jonet e njëjta në të dyja anët e barazimit (jonet spektatore).  

 

Përforcimi. Shembuj të zgjidhur. Shkruaj shembullin në tabelë dhe orientoj nxënësit që në bazë të 

rregullave të zgjidhin ushtrimin.  

Shembull: 

 Br2 + 2NaCl → ________              Al + HNO3 → ______________     H3PO4 + KOH→ _________ 

Vlerësimi i situatës. Situata konsiderohet e 

realizuar kur: 

 - nxënësi shtron saktë të dhënat dhe kërkesat e 

ushtrimeve; 

- dallon dhe përdor saktë përqindjen në masë 

dhe vëllimin molar të gazeve  

- zhvillon hap pas hapi ushtrimet. 

Vlerësimi i nxënësve. Nxënësit do të vlerësohen: 

 - për pjesëmarrjen në diskutime; 

 - për saktësinë e përkufizimit të koncepteve;  

 - për fjalorin e përdorur gjatë diskutimit; 

 - për realizimin e hapave të zgjidhjes te ushtrimeve; 

- për saktësinë matematike të njehsimeve. 

Detyrë shtëpie: Ushtrimi 6.10 f. 86. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 22. Punë praktike. Vetitë fizike 

dhe kimike të elementeve të grupit IA dhe IIA. 

Hetimi i joneve të grupit IA dhe IIA 

Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- heton e demonstron jonet e grupit IA dhe IIA; 

- realizon me përpikmëri  rregullat e punës në laborator. 

Fjalët kyç:  

 

Burime: Mjetet: fije teli platini ose nikel-kromi të fiksuara mbi një tub qelqi, 

beker gazi, xhama sahati, provëza, cilindër i shkallëzuar, fenolftaleinë, 

mbajtëse provëzash. 

Reaktantët: HClcc, kripëra të metaleve alkaline dhe alkalino-tokësore të Li, Na, 

K, Ca, Sr, Ba; sasi të vogla në gjendje të ngurtë të elementeve Li, Na, K, Ca, Al. 

Lidhja me fushat e 

tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: 

Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi.  Klasa ndahet në grupe në varësi te kushteve. Çdo grupi i sigyurohen mjete e reaktantët 

përkatës. U drejtoj nxënësve pyetje për rikujtimin e njohurive.  

Pyetje: Ç’është joni?  

Përgjigje: Joni është atom që përmban një ose më shumë ngarkesa elektrike, si pasojë e marrjes ose e 

humbjes së një ose më shumë elektroneve. 

Pyetje: Sa lloje jonesh kemi? 

Përgjigje: Kemi dy lloje: jone pozitive dhe jone negative.  

Pyetje: Si varion brenda periodës e brenda grupit rrezja atomike, afria për elektronin dhe energjia e 

jonizimit? 

Përgjigje: Rrezja atomike zvogëlohet nga e majta në të djathë të periodës dhe nga poshtë lart tek grupi. 

Afria për elektronin rritet kur kalojmë nga e majta në të djathtë në periodë dhe nga poshtë lart në 

grup. Energjia e jonizimit rritet nga e majta në të djathtë në periodë dhe nga poshtë lart në grup 

 

Ndërtimi i njohurive. Pyes nxënësit e çdo grup ose frontalisht  për rregullat e sigurisë që nevojitet të 

ndjekim gjatë kryerjes së një eksperimenti. Bëj një përshkrim të eksperimenteve në fjalë.  

 

Eksperimenti 1 

a. Teli Ni-Cr pastrohet, me qëllim që të mënjanohet mundësia e ndikimit të papastërtive në ngjyrën e 

flakës.  

b. Teli njomet me HClcc. 

c. Mbi tel vendosim një sasi të vogël substance.  

ç. Studiojmë ngjyrën e flakës duke iu referuar tabelës.  

d. Përcaktojmë elementin. 

 

Eksperimenti 2 

a. Hedhim ne tri provëzat 10-15 ml ujë të distiluar. 

b. Vendosim provëzat në mbajtësen e tyre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Shtojmë përkatësisht në secilën prej tyre përkatësisht Li, Na dhe K. 

ç. Vëzhgojmë. 

d. E përsërisim eksperimentin duke shtuar në ujë të distiluar përkatësisht në provëza  K, Ca dhe Al. 

dh. Vëzhgojmë.  

 

Eksperimenti 3 

a. Shtojmë fenolftaleinë në secilën prej provëzave. 

 

Përforcimi. Çdo nxënës do të plotësojë në fletore në rubrikën e konkluzioneve këto çështje:  

a. Pse elementet Li, Na, dhe K shfaqin intensitet veprimi të ndryshëm me ujin? Argumentojeni këtë 

me pozicionin e tyre në SI dhe me madhësinë e rrezes atomike. 

b. Pse elementet K, Na dhe Al veprojnë ndryshe me ujin? 

c. Përcaktoni ngjyrën e fenolftaleinës. 

d. Shkruani reaksionet. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 23.  Projekt kurrikular: Elementi 

hekur, Fe. Përdorimi në industri  

Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- identifikon elementin hekur, Fe, si element i grupit VIIIB dhe perioda 

4 me veti metalike tipike; 

- analizon mënyrat e pastrimit dhe të pasurimit nga xeherori natyror; 

- konkludon mbi rëndësinë e tij në industri, metalurgji, në organizëm 

(hemoglobina e gjakut). 

Fjalët kyç:  

 

Burimet e informacionit: adresa interneti, filma mbi historikun e zbulimit 

të hekurit, vizitë në ndërmarrjen industriale të përpunimit të hekurit dhe të 

çelikut Kurum Elbasan, filmime të procesit të punës për nxjerrjen dhe 

pasurimin e hekurit nga xeherori, bisedë me një hematolog mbi rolin e 

hekurit në organizëm dhe patologjitë që shfaq mungesa e tij dhe si kurohen. 

Lidhja me fushat e 

tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: 

Fizikë, TIK. 

Njohuritë kryesore të lëndës që do të përvetësohen nga nxënësi: 

1. struktura molekulare e hekurit (Fe); 

2. jonet e Fe tiparet e tyre, sjellja me O2 dhe vendi i tij në radhën e aktivitetit të metaleve; 

3. vendburimet e Fe në vendin tonë; 

4. gjaku dhe hekuri - ku qëndron lidhja midis tyre. 

 

Roli i mësuesit: 

1. orienton nxënësit drejt burimeve të informacionit; 

2. ndihmon nxënësit të grumbullojnë informacionet, si dhe t’i faktojnë veprimtaritë vëzhguese apo 

eksperimentale me filmime; 

3. ndjek hap pas hapi veprimtarinë. 

 

Përshkrimi i veprimtarisë kryesore me afatet dhe përgjegjësitë 
Veprimtaria Afati Përgjegjësitë 

Përcaktohet tema e përzgjedhur dhe jepen udhëzimet për punën që do të 
kryejnë nxënësit në grup apo në mënyrë të pavarur. 

Ora e parë Mësuesi dhe nxënësit 

Kontrollohet materiali i përgatitur me shkrim, në mënyrë virtuale, duke 
evidentuar të veçantat pozitive apo negative. 

Ora e dytë Mësuesi 

Prezantimi i punimeve të nxënësve. Ora e tretë Nxënësi 

Prezantimi i punimeve të nxënësve dhe vlerësimi i tyre. Ora e katërt Mësuesi dhe nxënësi 
 

Vlerësimi: Nxënësi do të vlerësohet për paraqitjen e materialit, për përmbajtjen në lidhje me temën 

dhe përmbushjen e objektivave;  për gjuhën e përdorur, për larminë e informacioneve dhe idetë 

origjinale të nxënësit, për mënyrën e referimit apo të prezantimit. Materialit digjital i jepet përparësi. 



TEST 

 

 

Emri___________________ Mbiemri__________________Klasa_______ Data________ 

 

1. Gjeni masat në gramë për elementet e mëposhtme.  

a. 2 mol oksid kalcium (Ca = 20, O = 16) 

b. 1.5 mol klorur squfur (S = 32, Cl = 35.5) 

c. 0.2 mol nitrat hekur (Fe = 56, N = 14, O = 16)      (3 pikë) 

 

2. Sa gramë hidrogjen do të përftohet nëse 42 g natrium vepron plotësisht me acidin 

nitrik? Gjeni vëllimin e gazit.        (2 pikë) 

 

3. Sa gramë alumin nevojiten për të formuar 50 cm3 hidrogjen, kur alumini vepron 

me acidin nitrik?         (3 pikë) 

 

4. Nga reaksioni: H3PO4 + Mg(OH)2→ MgPO4+ H2O; 10 cm3 acid fosforik me 

përqendrim 0.5 mol/dm3  veprojnë  plotësisht me 15 cm3 hidroksid magnezi. 

Njehsoni: 

a. numrin e moleve të acidit fosforik;  

b. numrin e moleve të hidroksidit të magnezit;  

c. përqendrimi i hidroksidit të magnezit.      (5 pikë) 

 

5. Dy gjysmelemente kombinohen së bashku për të formuar një element galvanik. 

Gjysmelementi i parë përbëhet nga një elektrodë Mg e zhytur në një tretësirë MgCl2, 

ndërsa gjysmelementi i dytë nga një elektrodë Ni të zhytur në një tretësirë NiCl2.   

a. Shkruani skemën e elementit galvanik të formuar. 

___________________________________________________________________________ 

 

b. Tregoni si ndryshon masa e elektrodës së Mg dhe elektrodës së Ni, si dhe 

përqendrimi i joneve Mg2+ dhe Ni2+ gjatë funksionimit të elementit galvanik. 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________   (4 pikë) 

 

6. Në një celulë elektrolitike kryhet elektroliza e tretësirës ujore të ZnSO4 me 

elektroda pasive.  

a. Trego çfarë jonesh janë të pranishme në tretësirë dhe cili është drejtimi i 

zhvendosjes për secilën prej 

tyre.________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b. Jep gjysmëreaksionet që zhvillohen në anodë dhe në katodë, si dhe reaksionin e 

përgjithshëm. 

_________________________________________________________________________ 



Reaksioni i përgjithshëm_____________________________________________ 

c. Çfarë mbetet në tretësirë?______________________________________________ 

(4 pikë) 

7. Llogaritni sa është vëllimi i O2 të çliruar në anodë gjatë elektrolizës ujore të NiSO4, 

kur dihet se masa e Ni së depozituar në katodë është 29.35 g?                          (4 pikë) 

 

 

Vlerësimi:  

 
Nota 4 5 6 7 8 9 10 

Pikët 0 -6 7- 9 10-13 14 -17 18-20 21- 23 24-25 
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TË TREMUJORIT TË TRETË 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 1. Elementet kalimtare Situata e të nxënit: Metalet e grupeve B, vetitë, 

përbërjet dhe roli i tyre në jetën e përditshme. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

– krahason elementet kalimtare me metalet grupit të parë; 

– rendit elementet kalimtare,vetitë fizike dhe vetitë kimike të tyre; 

– interpreton përdorimet e elementeve kalimtare. 

Fjalët kyç:  elemente kalimtare, 

të farkëtueshme, të 

petëzueshme, jone komplekse, 

aliazhe, katalizator, numra 

oksidimi 

 Burime: teksti Kimia 10, Tabela e Sistemit Periodik  Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, Mjekësi. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Njoh nxënësit me situatën e temës: 30 elementet në mes të sistemit periodik nga grupi IB-VIIIB janë 

metalet kalimtare, që kanë ngjashmëri dhe ndryshime me metalet e grupeve A. Më të përdorshmit 

janë hekuri, bakri dhe argjendi. 

 

Veprimet në situatë. Veprimtari në grup. Për ngjashmëritë dhe ndryshimet midis elementeve 

kalimtare (metale) me metalet e grupeve A, paraqitja e ndryshimeve dhe ngjashmërive bëhet me anë 

të diagramit të Venit. 

- Prezantimi me gojë ose me shkrim i punimeve të bëra nga nxënësit. 

 

Kryhet aktiviteti praktik me nxënësit. U kërkohet nxënësve që të studiojnë tabelën e mësimit me të 

dhënat krahasuese të këtyre metaleve me Na. 

Puna në grupe: 

Grupi i parë: përshkruan ngjashmëritë midis elementeve kalimtare (metale) me 

metalet e grupit të parë për vetitë fizike 

Grupi i dytë: përshkruan ndryshimet midis elementeve kalimtare (metale) me 

metalet e grupit të parë për vetitë kimike. 

Grupi i tretë: krahason përdorimet e elementeve kalimtare (metale) me metalet 

e grupit të parë. 

Vlerësimi: Vlerësimi bëhet duke u bazuar në aftësitë argumentuese të anëtarëve të grupit, në 

paraqitjen grafike të krahasimeve të bëra dhe në saktësinë e shpjegimit të tabelave në tekst.  

Detyrë shtëpie:  Informacion mbi vetitë e disa metaleve kalimtare. 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 2 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 2. Gazet e plogëta (grupi i VIII A) Situata e të nxënit:  Hulumtim: Çfarë duhet të 

dimë për gazet e plogëta? 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- krahason prirjet fizike të gazeve të plogëta  me jometalet e grupit VIIA; 

- rendit karakteristikat e prirjet e vetive fizike; 

- interpreton përdorimet e gazeve të plogëta. 

Fjalët kyç:  

monoatomike 

gaze të plogëta 

joaktive 

Burime: teksti Kimia 10,  Tabela e Sistemit 

Periodik 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, Mjekësi. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Përshkrimi i situatës. Shpjegoj: Gaze të plogëta ndodhen në grupin e VIIIA në Tabelën e Sistemit 

Periodik. Molekulat e tyre janë monoatomike dhe joaktive. 

 

Veprimet në situatë. Hulumtim. U kërkohet nxënësve që të kërkojnë mbi informacionin që duhet të 

dinë për gazet e plogëta. 

Diskutim: U kërkohet nxënësve që të diskutojnë, duke krahasuar strukturën elektronike të gazeve të 

plogëta me atomet e plogëta të atomeve të grupeve të tjera. Pse quhen të plogët? 

 

Kryhet aktiviteti praktik me nxënësit. 

 Puna në grupe. Nxënësit ndahen në grupe dhe secilit grup i caktohet detyra.  

Grupi i parë: rendit elementet joaktive me simbolet kimike dhe veçoritë e tyre fizike. 

Grupi i dytë: interpreton përdorimet në jetën e përditshme të gazeve të plogëta. 

Grupi i tretë: krahason strukturën elektronike midis atomeve të gazeve të plogëta me atomet të plogëta 

të grupeve të tjera. 

U kërkoj nxënësve që nga dy alternativa për çdo grup të identifikojnë këto elemente jometalike: 

a) gaz pa ngjyrë, përdoret te tullumbacet dhe balonat fluturuese; 

b) lëng i kuq; 

c) gaz i verdhë, i cili është aq aktiv, sa nuk lejohet në laboratorin e shkollës; 

ç) gaz i gjelbër helmues; 

d) gaz pa ngjyrë, që përdoret për ndriçimin e reklamave; 

dh ) trup i ngurtë me ngjyrë të zezë, i cili kur ngrohet ngadalë, formon avuj ngjyrë vjollcë. 

Vlerësimi: Vlerësimi bëhet bazuar në aftësitë argumentuese të anëtarëve të grupit. 

Detyrat dhe puna e pavarur:  

1. Elementet e grupit VIII A quhen gaze të plogëta. Ato janë të gjitha gaze monoatomike. 

   a. Përmendni katër gaze të plogëta. 

   b. Çfarë kuptoni me termin monoatomik? 

   c. Shpjegoni pse gazet e plogëta, në dallim nga elementet e tjera të gazta, janë monoatomike. 

    ç. Shpjegoni kuptimin e shprehjes: “Kur elementet reagojnë, ato bëhen si gaze të plogëta”. 

2. a. Cilat janë prirjet e dendësisë dhe të pikës së vlimit te gazet e plogëta? 

    b. A janë këto prirje të njëjta me ato të: i. grupit I A; ii. grupit VII A? (Verifikojeni përgjigjen tuaj.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gazet e plogëta përdoren gjerësisht. Shpjegoni përse dhe jepni nga një shembull përdorimi për 

secilin. 

4. Elementi i gjashtë në grupin VIII A është radoni (Rn).  

   a. Si mendoni se mund të jetë në temperaturë të zakonshme: gaz, lëng apo i ngurtë? 

   b. Është më i rëndë apo më i lehtë se ksenoni? 

   c. A është kimikisht aktiv? 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 3 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 3. Ndryshime të 

vetive të elementeve kimike e të 

rrezes atomike në Tabelën e 

Sistemit Periodik  

Situata e të nxënit: Emërtoj sipas rreshtave të bankave: rreshti 1 

– perioda 2, rreshti 2 – perioda 3 dhe rreshti 3 – perioda 4. Çdo 

rresht ka 8 banka me (dy nxënës) = 8 elemente. Pasi organizoj 

klasën dhe çdo dyshe përfaqëson një element. Në çdo bankë 

shpërndaj letra A4  me 8 ngjyra të ndryshme për çdo grup. Do të 

plotësojnë me lapustila në çdo etapë nën drejtimin tim 

konfigurimin e 20 elementeve e  rrjedhimisht do të ndërtojmë 

Tabelën Periodike. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- parashikon se si vetitë e elementeve të grupeve IA, VII A, VIIIA 

përcaktohen nga shtresa e jashtme elektronike e atomeve të tyre; 

- përshkruan vetitë e elementeve të grupeve IA, VIIA, VIIIA; 

- shpjegon si ndryshojnë vetitë e elementeve brenda grupeve nga lart 

poshtë; 

- tregon rolin rëndësishëm të rrezes në ndryshimin e vetive brenda 

grupit nga lart poshtë; 

- përshkruan gazet e plogët si elemente të grupit VIIIA, gaze 

monoatomike joreaktive, duke iu referuar strukturës së tyre 

elektronike. 

Fjalët kyç:  

metale alkaline 

(alkaline-tokësore) 

halogjenë 

gaze të plogëta (ideale) 

reaktivitet (veti kimike) 

rreze atomike 

 

Burime: teksti Kimia 10, interneti,  Tabela e Sistemit 

Periodik, letra format A4  me ngjyra, lapustila 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi.  Pyetjet paraprake.   

- Ç’përfaqëson grupi? 

- Ç’përfaqëson perioda? 

- Si varion rrezja në sistemin periodik? 

 

Veprimet në situatë: 

 Mendo-diskuto në grup. Nxënësit organizohen në grupe. Dëgjojnë me kujdes pyetjen kryesore. 

Nxënësit diskutojnë dhe shfrytëzojnë vetëm njohuritë e deritanishme në lidhje me sistemin periodik. 

Disa fleta pune të përgatitura më parë u jepen atyre. 
 Karakteristika të përgjithshme 

Grupi I A Grupi II A Grupi II A 

 
 
 
 

  

Trajtimi i situatës. Veprimtari dhe punë në grupe. Nxënësit iu përgjigjen pyetjeve, sipas grupeve. 

Grupi i parë - Cilat janë vetitë fizike të elementeve të këtyre grupeve? 

Grupi i dytë - A janë reaktive këta elemente nga pikëpamja kimike? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupi i tretë - A janë të gjithë të ngjashëm në vetitë e tyre? 

Grupi i katërt - Si ndryshojnë këto veti në grup në drejtimin nga lart poshtë? 

Nxënësit organizohen midis tyre. Grupe të ndryshme punojnë me pyetje të ndryshme. Secili grup e 

organizon informacionin në fleta formati. Grupe të ndryshme punojnë me lapustilë me një ngjyrë të 

caktuar. Ata shfrytëzojnë të gjitha burimet e mundshme të informacionit: njohuritë e marra në vite, 

Tabelën e Sistemit Periodik, tekstin, materiale filmike, figura etj. U shpjegoj çdo paqartësi kur del e 

nevojshme. Në fund të gjitha përgjigjet e tyre organizohen në një tabelë të vetme, të hartuar nga 

mësuesi në dërrasë. Një përfaqësues nga secili grup plotëson kolonën përkatëse të kësaj tabele në 

dërrasën e zezë me shkumës me ngjyrë. 

Shkruaj në tabelë fjalën rreze atomike. Nxënësit japin kuptimin e rrezes dhe përpiqen të analizojnë 

ndryshimin e rrezes në perioda dhe në grupe. Sqaroj nxënësit se rrezja - nga e majta në të djathtë 

zvogëlohet, ndërsa nga lart poshtë rritet. 

 

Përmbyllja e situatës. Shkruaj në tabelë fjalët: Sistemi Periodik, periodë, grup dhe rreze. Kërkoj nga secili 

prej nxënësve që këto fjalë t’i përdorë në një tekst të shkurtër. . U lihet koha e mjaftueshme për të 

realizuar detyrën e dhënë. Pasi përfundojnë, nxënës të ndryshëm lexojnë para shokëve materialin e 

përgatitur. 

Vlerësimi: saktësia shkencore,  gjuha e përdorur, aftësia për të konkluduar dhe disiplina në punën në 

grup. 

Detyrë shtëpie:  Kërkoni në internet  një material të shkurtër mbi historikun e zbulimit të teorisë së 

strukturës elektronike. 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 4.  Ushtrime për metalet kalimtare Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përshkruan si janë të vendosur elementet në Tabelën e Sistemit Periodik; 

- shpjegon prirjet e elementeve për gjatë periodës; 

- interpreton si ndryshojnë vetitë e elementeve brenda grupit. 

Fjalët kyç:  Sistem 

Periodik, grup, periodë, 

metale, jometale, veti 

reduktuese, veti 

oksiduese, okside 

bazike, acide, amfotere 

 Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale, Tabela e 

Sistemit Periodik   

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Përshkrimi i situatës. Shpjegoj: Sistemi periodik është rezultat i një pune të madhe qindravjeçare të shumë 

shkencëtarëve nga vende të ndryshme të botës. Mendelejevi ishte kimisti i parë që ndërtoi një tabelë si ajo e 

Sistemit Periodik që përdorim. U sugjeroj nxënësve të përdorin sistemin periodik të sotëm për t’iu 

përgjigjur pyetjeve të ushtrimeve. 

 

Veprimet në situatë: Meqenëse ushtrimet janë me shumë kërkesa, u kërkohet nxënësve që të t’i 

ndajnë ato për çdo anëtar të grupit. 

- Kryhet aktiviteti praktik me nxënësit. Nxënësit ndahen në tri grupe. Nxënësit përgjigjen për 

ushtrimet duke u plotësuar nga anëtarët e grupit. Më pas u kërkoj atyre t’u përgjigjen pyetjeve që 

grupi i parë i drejton grupit të dytë, i dyti të tretit e treti të parit, në përputhje çështjet e orës së 

mësimit duke realizuar objektivat e orës së mësimit. 

- Grupi i parë: punon kërkesat e ushtrimit 1, faqe 56 (libri i nxënësit). 

- Grupi dytë: punon ushtrimin 6 faqe 57. 

- Grupi tretë: punon ushtrimin 8 faqe 57. 

Vlerësimi:  mendimi argumentues, puna në grup, gjuha e përdorur dhe aftësia konkuduese. 

Detyrat dhe puna e pavarur: 

1. Krahasoni vetitë e elementit karbon në lidhje me elementet fqinjë të tij në Sistemin Periodik. 

2. Jonet A3- dhe B- kanë të njëjtin numër elektronesh. B është element nën periodën e dytë dhe në 

grupin VIIA. Gjeni vendin e elementit A. 

3. Renditini elementet sipas rritjes së vetive oksiduese:  

     B (Z = 5); O (Z = 8); F (Z = 9); S (Z = 16); Cl (Z = 17). 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 5 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 5.  Ç’janë acidet dhe çfarë 

funksioni kryejnë? 

Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përshkruan se si identifikohen acidet; 

- analizon vetitë kimike të acideve; 

- përshkruan produktet e reaksionit të veprimit të acideve me bazat; 

- përshkruan produktet e reaksionit të veprimit të acideve me karbonatet. 

Fjalët kyç:  

acide  

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale, Tabela e 

Sistemit Periodik 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Organizimi grafik. Së bashku me nxënësit formojmë në tabelë një organizues grafik me 

temën "Acidet". Kërkoj nga nxënësit të përmendim disa nga vetitë e acideve, duke shfrytëzuar 

njohuritë e mëparshme 

                                 Substanca të tretshme në ujë 

                                                    

                                                      Acidet Kur treten veçojnë jonin H+ 

  

                                      pH i tyre është më i vogël se 7 

  

Ndërtimi i njohurive. Udhëzues i të lexuarit ndërveprues. Hartoj një udhëzues që të ndihmojë ku të 

përqendrojnë vëmendjen gjatë leximit. Ndaj mësimin në paragrafë dhe nxënësit në grupe. Kërkoj që të 

lexojnë mësimin me vëmendje. Gjatë leximit ata ndajnë pjesën në segmente për ta bërë atë më të 

kuptueshëm.  

Grupi i parë: Testi i lakmuesit dhe H2 

Pyetjet: - Ç'është lakmusi? 

              - Si analizohet prania e acideve në tretësira të ndryshme me anën e lakmusit? 

 

Grupi i dytë: Veprimi i acideve me metalet 

Pyetjet: - Çfarë formojnë acidet me metalet? 

              - Çfarë formojnë acidet me oksidet e metaleve? 

 

Grupi i tretë: Veprimi i acideve me hidroksidet e metaleve 

Pyetjet: - Çfarë formojnë acidet kur veprojnë me bazat? 

              - Çfarë formojnë acidet kur veprojnë me oksidet? 

              - Ç'quajmë reaksion asnjanësimi?  

Grupi i katërt: Veprimi i acideve me karbonatet dhe testi CO2 

Pyetjet: - Çfarë formojnë acidet me karbonatet? 

              - Çfarë formojnë acidet me hidrogjen karbonatet dhe testi i CO2? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përforcimi. Hulumtimi i përbashkët. Të gjitha grupet fillojnë të mendojnë për shembuj të ndryshëm 

për të konkretizuar fragmentin e analizuar më lart. 

Grupi i parë: Testi i lakmuesit dhe H2 

HCl(g) + H2O(aq) → H+(aq) + Cl-(aq) lakmusi merr ngjyrë të kuqe 

2H2(g) + O2(g) →2H2O(l) 

 

Grupi i dytë: Veprimi i acideve me metalet 

Zn(ng) + 2HCl(uj) → ZnCl2 +H2 

HNO3 + Na→ NaNO3+H2 

CuO(ng)+ H2SO4(aq) → CuSO4(aq) + H2O(l) 

 

Grupi i tretë: Veprimi i acideve me hidroksidet e metaleve 

NaOH(aq) + HNO3(aq)→NaNO3(aq) + H2O(l) 

H2SO4 + CuO → CuSO4 +H2O 

 

Grupi i katërt: Veprimi i acideve me karbonatet dhe testi CO2 

CuCO3 (ng) + H2SO4 (aq)→ CuSO4 (aq) + H2O(l) + CO2(g) 

NaHCO3 (ng) + HCl (aq)→ NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

Ca(OH)2  + CO2(g) → CaCO3(ng) + H2O 

Vlerësimi:  mendimi argumentues, puna në grup, gjuha e përdorur dhe aftësia konkuduese. 

Detyrat dhe puna e pavarur: 

1. Emërtoni kripërat e formuara kur: 

a. acidi sukfurik vepron me zinkun; 

b. oksidi i  kalciumit vepron me acidin klorhidrik; 

c. karbonati i magnezit vepron me acidin nitrik. 

2. Shkruani me fjalë reaksionet e veprimit të:  

a. magnezit me acid nitrik (shumë të holluar); 

b. karbonatit të bakrit me acidin klorhidrik; 

c. hidroksidit të natriumit me acidin sulfurik. 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 6 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 6.  Karakteri acid 

dhe bazik i tretësirave - pH 

Situata e të nxënit:  Rikujtojmë se kur pH është më i vogël  se 7 

mjedisi është acid, kur është më i madh se 7 është bazik dhe kur 

është i barabartë me 7, mjedisi është asnjanës. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përshkruan asnjanësinë, aciditetin dhe alkalinitetin mbi bazën e pH-it; 

- krahason pH-in e produkteve të ndryshme shtëpiake; 

- identifikon shkallën e pH-it; 

– liston dëftues të ndryshëm acido-bazikë. 

Fjalët kyç:  

acide 

 baza  

substanca asnjanëse 

shkallë e pH-it 

tregues 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale, Tabela e 

Sistemit Periodik. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Parashikimi me terma paraprake. Shkruaj në tabelë fjalët: acid, bazë, substanca 

asnjanëse, pH. Ndaj klasën në grupe dhe çdo grupi i drejtoj pyetjen: Çfarë përfaqësojnë termat e shënuara 

në tabelë?U kërkoj nxënësve të tregojnë lidhjet midis këtyre termave duke punuar dyshe dhe çdo 

dyshe jep mendimin e tij. 

 

Ndërtimi i njohurive.  Të nxënit me këmbime / Grupi i ekspertëve 

Përgatis fletët. Në fillim paraqes materialin që duhet mësuar dhe shkruaj disa pyetje për të drejtuar të 

nxënit e nxënësve. Ndaj klasën në tre pjesë dhe nxënësit në po aq grupe. 

Fleta e ekspertit të parë 
Ç'janë acidet dhe bazat? Po substancat asnjanëse? Cilët janë disa nga përfaqësuesit e tyre? 

Acidet janë substanca që formohen nga bashkëveprimi 
i oksideve të jometaleve me ujin dhe në përbërjen e tyre 
kanë jonet H+. 
Bazat janë substanca që formohen nga bashkëveprimi i 
oksideve të metaleve me ujin dhe në përbërjen e tyre 
kanë jonet OH-. 
Substancat  asnjanëse nuk janë as acide as bazike. 

Acidet: klorhidrik HCl, sukfurik H2SO4,nitrik HNO3 

 
 
Bazat: hidroksid natriumi NaOH, hidroksid kalciumi 
Ca(OH)2, hidroksid amoniumi NH4OH 
 
Substancë asnjanëse është uji i pastër. 

 

Fleta e ekspertit të dytë 
Përse përdoret shkalla e pH-it Tregojmë disa nga produkte të ndryshme shtëpiake me 

pH të ndryshëm 

Shkalla e pH0it varion nga 0-14. 
Acidet kanë pH më të vogël se 7.  
Sa më e vogël shkalla e pH-it, aq më acide përbërja. 
Bazat kanë pH më të madh se 7.  
Sa më e madhe shkalla e pH-it, aq më bazike përbërja. 

Produkte të ndryshme dallohem midis tyre nga pH. 
Uthulla dhe limoni e kanë pH-in më të vogël se 7. 
Soda e bukës dhe pluhuri larës e kanë pH-in bazik. 
Për të parë mjedisin e një substance mjafton të 
shikojmë etiketën e produktit. 

 

Fleta e ekspertit të tretë 
Ç'janë dëftuesit acido-bazikë? Si përcaktohet lloji i substancës me anën e indikatorëve? 

Treguesit janë substanca që, në mjedise të ndryshme, Lakmuesi në tretësira acide merr ngjyrë të kuqe, ndërsa në 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ndryshojnë ngjyrën kur në të shtohet një acid ose bazë. 
Lloje të ndryshme treguesish janë letra e lakmusit, 
fenoftaleina, metiloranzhi ose dëftuesit universalë. 
 

tretësira bazike merr ngjyrë blu. 
Fenoftaleina në tretësira acide është pa ngjyrë, ndërsa në 
tretësira bazike merr ngjyrë të kuqe. 
Metiloranxhi në tretësira acide merr ngjyrë të kuqe, ndërsa 
në tretesira bazike merr ngjyrë të verdhë. 

 

Përforcimi. Përmbledhje e ideve. Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh bashkë me 

nxënësit hartojmë tabelën përmbledhëse. 

  
Acidet  Bazat  Substancat asnjanëse  

Acidet janë substanca që formohen 
nga bashkëveprimi i oksideve të 
jometaleve me ujin dhe në përbërjen 
e tyre kanë jonet H+. 
Acidet kanë pH më të vogël se 7. 

Bazat janë substanca që formohen 
nga bashkëveprimi i oksideve të 
metaleve me ujin dhe në përbërjen e 
tyre kanë jonet OH-. 
Bazat kanë pH më të madh se 7. 

Substancat që nuk janë as acide as 
bazike janë asnjanëse. 
 
 
Substancat asnjanëse kanë pH = 7. 

 

Vlerësimi:  mendimi argumentues, puna në grup, gjuha e përdorur dhe aftësia konkluduese. 

Detyrë shtëpie:  

1. Cili prej këtyre tretësirave kanë pH acide, bazike apo asnjanëse? 

a. pH = 6  

b. pH = 13  

c. pH = 7  

ç. pH = 8 

2. Përshkruani si mund të përdorni letrën e treguesit për të dalluar nga njëra-tjetra një tretësirë 

hidroksid natriumi dhe një tretësirë acidietanoik. 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 7 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 7. Oksidet dhe pH Situata e të nxënit:  Shkruhen me fjalë reaksionet e veprimit të 

oksideve acide dhe oksideve bazike dhe flitet për reaksionet të 

thjeshta të paraqitura me simbole. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- klasifikon oksidet si okside acide apo bazike, në përputhje me karakterin 

e tyre metalik apo jometalik; 

- klasifikon oksidet e tjera si asnjanëse apo amfotere; 

- shkruan me fjalë reaksionet e bashkëveprimit të oksideve të ndryshme 

me fjalë dhe me simbole. 

Fjalët kyç:  

okside acide 

okside bazike 

okside asnjanëse 

okside amfotere 

 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale, Tabela e 

Sistemit Periodik 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Parashikimi për pyetje paraprake.  Nxënësit, me njohuritë që kanë, janë të aftë të 

përkufizojnë oksidet, ndaj i pyes: 

- Çfarë janë oksidet? Okside janë përbërje të metaleve ose të jometaleve me oksigjenin.  

- Si formohen okside bazike dhe oksidet acide? Oksidet acide formohen nga bashkëveprimi i jometaleve 

me oksigjenin, kurse oksidet bazike formohen nga bashkëveprimi i metaleve me oksigjenin. 

 

Ndërtimi i njohurive. Pyetja sjell pyetjen. Shkruaj në tabele pyetjen: Si mund të formohen oksidet?  

Nxënësit i lë për 10 minuta të lexojnë mësimin dhe pastaj t’i përgjigjen pyetjes, duke zbatuar teknikën 

e mëposhtme. Për çdo pyetje të dhënë ata mbushin kolonat përkatëse të tabelës. 
Pyetja Çfarë dini përreth 

këtij informacioni? 
Çfarë po mësoj në këtë rast? Ç'farë ndodh? 

Marrëdhënia shkak-pasojë. 

Si mund 
të 
formohen 
oksidet 
acide, 
bazike, 
asnjanëse 
e 
amfotere. 

Shumica e oksideve 
të metaleve dhe të 
jometaleve janë 
bazike, acide dhe 
formohen nga 
bashkëveprimi direkt 
i metalit, i jometalit 
me oksigjenit. 

Oksidet bazike nuk veprojnë 
me alkalet, por me ujin. 
Oksidet acide veprojnë me 
alkalet dhe japin kripë dhe ujë. 
Me nxehje veprojnë me oksidet 
e metaleve, ndërsa me ujë 
japin acide. 
Oksidet asnjanëse nuk 
veprojnë me acidet ose bazat. 
Oksidet amfotere kanë veti 
acide dhe bazike. Kur veprojnë 
me acide formojmë kripëra, kur 
veprojnë me alkalet formojnë 
kripëra komplekse. 

Okside acide 
CaO(s)+2HCl(aq) = CaCl2(aq)+H2O(l) 
BaO(s)+ H2O(l) = Ba(OH)2(aq) 
Oksidet acide 
S(ng)+O2(g) = SO2(g) 
CO2(g)+2NaOH(aq) = Na2CO3(aq)+H2O(l) 
SO3(g)+2H2O(L) = H2SO4(aq) 
Oksidi asnjanës 
CO,NO→ oksid asnjanës 
CO2,NO2→ oksid acid 
Oksidi amfoter ZnO(ng)+2HNO3(aq) = 
Zn(NO)3(aq)+H2O(l) 
ZnO(ng)+2NaOH(aq) = Na2ZnO2(aq)+H2O(l 
Al2O3(ng)+6HCl(aq) = 2Al(Cl)3(aq)+3H2O(l) 
Al2O3(ng)+2NaOH(aq) = 2NaAlO2(aq)+H2O(l) 

Përforcimi. Shembuj të zgjidhur. Ndaj klasën në tri grupe dhe secilit grup i jap formula të oksideve të 

ndryshme. Nxënësit duhet të parashikojnë llojin e oksidit dhe vetitë e tij. 

Grupi 1: oksid squfuri (IV), oksid fosfori (V).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupi 2: oksid alumini (III), oksid hekuri (III).  

Grupi 3: oksid silici ( IV), oksid bakri (II). 

Vlerësimi:  mendimi argumentues, puna në grup, gjuha e përdorur dhe aftësia konkluduese. 

Detyrat dhe puna e pavarur: 

1. Si mund të tregojmë se oksidi i zinkut është oksid amfoter? 

2. Shkruani me anën e simboleve barazimet e reaksioneve të oksidit të aluminit me: 

a. acidin nitrik, 

b. hidroksidin e natriumit. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 8.  Veprimtari. Matja e pH-it të disa tretësirave  

Qëllimi i punës: Hetimi i pH-it të disa tretësirave. 

 

 

Mjetet e punës: teksti Kimia 10, letër indikator 

universal, tretësira si ujë i pastër, uthull, tretësirë 

e holluar, acid klorhidrik, tretësirë kripe, ujë shiu, 

sodë buke, pastë dhëmbësh. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Zhvillimi i punës 

Hapi I: Hedhim një sasi të vogël tretësirash në një provëz. Zhysim në të një shufër qelqi të thatë. 

Hapi II. Presim në copa të vogla letrën e indikatorit universal. Me anën e shufrës hedhim një pikë 

tretësirë në letrën e indikatorit universal. Vëmë re se c’ngjyrë do të marrë dhe përcaktojmë pH-in e 

tretësirës. 

Hapi III. Bëjmë një tabelë, ku të shkruajmë emrin e tretësirës dhe vlerën e pH-it të gjetur. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 9.  Çfarë ndodh 

kur acidet dhe bazat veprojnë 

bashkë? 

Situata e të nxënit: Shkruaj tre acide dhe tre baza. Realizoj në 

formë demonstrative eksperimentin midis H2SO4(ujë) dhe CuO(ng). 

Nxënësit vëzhgojnë e shënojnë në fletore. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi: 

- përkufizon reaksionin e asnjanësimit 

- liston reaksionet acid +baze 

- zgjidh shembuj reaksionesh asnjanësimi. 

 

Fjalët kyç:  

 

Burime:  

Vetjake: njohuritë dhe shkathtësitë paraprake të 

nxënësit;  

Specifike: njohuri të mira në matematikë; 

Mjete:  teksti Kimia 10, tableta, tabela digjitale, 

shkumësa me ngjyra 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Përmbledhja e strukturuar e shënimeve. Për të siguruar përvijimin e mendimit, mësimi 

nis me pyetje të tilla, si: 

- Emërtoni formulat HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, CuO, KOH.  

- Ç’kuptoni me kation? Po me anion? 

- Shkruani në fletore reaksionet midis acideve dhe bazave të mësipërme? 

 

Ndërtimi i njohurive. Shkëmbe një problem. 

Etapa e parë 

1. Shkruani reaksionet acid-bazë. 

2. Realizoj eksperimentin. Nxënësit shënojnë të dhënat. 

3. Përkufizoj kripërat si produkt të reaksionit acid-bazë. 

 

Etapa e dytë 

Ndaj klasën në tri grupe. Çdo grupi i jap një reaksion acid-bazë. I lë 7minuta. Diskutojmë: 

hapi 1: jonet që japin acidet dhe bazat; 

hapi 2: shkruajmë reaksionet jonike; 

hapi 3: shkruajmë reaksionet e shkurtuara jonike, duke evidentuar ujin si përbërje kovalente të  

pashpërbashkueshme: 2H+ +O2 
H2O;  H+ + OH- H2O; 

hapi 4: acidi është dhënës elektronesh, baza është marrëse elektronesh. 

 

Përforcimi. Të nxënit me këmbime. Praktikë e drejtuar. 

Kaloj në tableta katër tipa reaksionesh acid-bazë në përkatësi të ndryshme vendndodhjeje në klasë (1 : 

2; 3 : 4), u lë nxënësve 7-10 minuta kohë për zgjidhje. Më pas realizohet korrigjimi: grupi 1 nga grupi 4 

dhe grupi 2 nga 3. Rezultati është i aksesueshëm nga mësuesi në kohë reale. Në 5 minutat e fundit 

paraqes në tabelë zgjidhjet e sakta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shënim. Kjo metodë mund të praktikohet dhe në teza me shkrim. 

Vlerësimi i situatës. Situata konsiderohet e 

realizuar kur: 

 - nxënësit përgjigjen saktë;  

 - realizojnë saktë njehsimet; 

 - shkruajnë sakte barazimet kimike. 

Vlerësimi i nxënësve. Nxënësit do të vlerësohen: 

 - për pjesëmarrjen në zgjidhjen e ushtrimeve; 

 - për përdorimin e mjeteve digitale - për gjuhën e 

përdorur gjatë diskutimit; 

 - për realizimin e hapave të procesit të te zgjidhjes. 

Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 3, faqe 73. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 10. Veprimtari praktike. Identifikimi i 

disa elementeve të panjohura kimike 

Situata e të nxënit:  

Pajisjet dhe substancat që nevojiten 

- shishe pa etiketë që përmban substancat e mëposhtme; 

- sulfat alumini (Al2(SO4)3) -nitrat hekuri(II) (Fe(NO3)2) -karbonat kalciumi(CaCO3)  

- klorur amoniumi (NH4Cl) -sulfat bakri (CuSO4) -klorur hekuri (III) (CuSO4) 

- klorur hekuri (III) (FeCl3) -jodur natriumi (NaI) -klorur kalciumi (CaCl2) 

Reagentët  

-tretësira e hidroksid natriumi -tretësirë amoniumi -gëlqere e shuar 

- tretësirë nitrat plumbi -pluhur alumini -acid klorhidrik i holluar 

-acid nitrik i holluar -tretësirë klorur barium -letër lakmuesi e kuqe 

Reagentët duhet të jenë në shishe me lëfyt. Nëse jo, duhet një pipetë për çdo reagent. 

Masat e sigurisë. Në eksperimente të tilla duhet të mbahet mbrojtëse për sytë; nuk duhet të vendosen 

provëzat drejtpërdrejt në hundë dhe të përdoren doreza. Detyra e nxënësve është të identifikojë 

substancat kimike duke plotësuar tabelën Analiza cilësore: kationet. 

 

Fletë pune për nxënësin 

Veprimtari: Identifikimi i disa elementeve të panjohur 
Pajisjet dhe substancat që nevojiten Zhvillimi i veprimtarisë 

 tretësirë për të testuar 

 llambë me alkool 

 provëz e vogël 

 letër lakmusi e kuqe 

 tretësira e hidroksid natriumi  

 tretësirë amoniumi  

 gëlqere e shuar 

 tretësirë nitrat plumbi  

 pluhur alumini  

 acid klorhidrik i holluar 

 acid nitrik i holluar  

 tretësirë klorur bariumi  

Hapi 1. Detyra e nxënësve është të identifikojnë substancën kimike që u është 
dhënë (përdorim tabelën). 
Hapi 2. Kur të kryejnë eksperimentin të përdorin gjithmonë sasi të vogla 
substancat. Mos përdorni më shumë se 5 mm sasi tretësire origjinale në një 
provës të vogël. Çfarëdo që do të nxehni, mbajeni flakën sa më të ulët dhe 
lëvizeni vazhdimisht provëzën brenda dhe jashtë flakës.  
Hapi 3. Tabela jep detaje të provave që të identifikojnë disa anione dhe 
katione. Për tabelën e anionit është e rëndësishme rregulli sipas të cilit e 
kryeni punën, p.sh., gjithmonë duhet të testoni jonet sulfat përpara joneve 
klorur. Një karbonat do të japë rezultat pozitiv si në testin e jonit, ashtu dhe të 
jonit sulfat, kështu që prova e tij duhet bërë e para. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 11. Titrimi  Situata e të nxënit: Vizatoj në dërrasën e zezë fig 8.8 

Ndaj  klasën në grupe prej katër vetash dhe i shpërndaj çdo grupi 

aparatin si në fig 8.7 me tretësirë HCl  5% të njohur në byretë dhe 

NaOH me % të panjohur dhe vëllim të njohur 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi: 

– njeh dhe përdor pipetën, buretën, poçin  e taruar; 

– përkufizon nitrimin; 

– realizon eksperimentin; 

– njehson numrin e moleve te acidit dhe  hidroksidit. 

Fjalët kyç:  

përqendrim i 

tretësirës 

titullim 

Burime:  

Vetjake: njohuritë dhe shkathtësitë paraprake të 

nxënësit;  

Specifike: njohuri të mira në matematikë; 

Mjete:  teksti Kimia 10, tableta, tabela digjitale 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: TIK, Komunikim, Matematikë 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Përmbledhja e strukturuar e shënimeve 

Mësimi nis me pyetje të tilla, si: 

- Ç’është vëllimi molar? 

- Ç’është acidi, hidroksidi? 

- Cilat janë pjesët përbërëse të një tretësire? 

- Ç’është titrimi? 

 

Ndërtimi i njohurive. Shkëmbe një problem 

Etapa e parë. Përkufizoj termin Përqendrim i tretësirave dhe titullim. Theksoj njësitë me të cilat shprehet 

përqindja. 

Shënoj në tabelë shëmbullin 1. Strukturoj në tabelë fazat e zgjidhjes së tij.  

Të dhënat: 

tretësira NaOH 

tretësira 4g Na 

tretësira vëllim 50cm3 

Ar Na  = 23; Ar O = 16; Ar H = 1 

 

Zgjidhje 

Hapi 1 - kthejmë molet në gramë.  

Hapi 2 - kthejmë dm3 në cm3. 

Hapi 3 – Nr. i moleve të substancën e tretur /vëllimin e tretësirës (dm3). 

 

Shembullin 2 e punoj në bashkëpunim me nxënësit. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa e dytë. Titullimi. Drejtoj nxënësit në realizimin e reaksionit të titullimit. Çdo grup realizon 

eksperimentin sipas figurës  8.7 dhe 8.8  dhe duke ndjekur hap pas hapi procesin, sipas tekstit në 

faqen 127 e duke zbatuar rregullat. Nxënësit identifikojnë pikën e asnjansimit duke arritur në 

konkluzionit se ky proces  është proces titrimi dhe ne titruam bazën me acid. 

 

Përforcimi. Konkluzion. Praktikë e drejtuar. Nxënësit njehsojnë në bazë të të dhënave të marra nga 

eksperimenti, njehsojnë numrin e moleve të HCl dhe NaOH . Më pas realizohet korrigjimi: grupi 1 

nga grupi 4 dhe grupi 2 nga 3. Rezultati është i aksesueshëm nga mësuesi në kohë reale. Në 5 minutat 

e fundit paraqes në tabelë zgjidhjet e sakta. 

Shënim. Kjo metodë mund të praktikohet dhe në teza me shkrim. 

Vlerësimi i situatës. Situata konsiderohet e 

realizuar kur: 

 - nxënësit përgjigjen saktë;  

 - realizojnë saktë njehsimet; 

 - shkruajnë sakte barazimet kimike. 

Vlerësimi i nxënësve. Nxënësit do të vlerësohen: 

 - për pjesëmarrjen në zgjidhjen e ushtrimeve; 

 - për përdorimin e mjeteve digitale; 

 - për fjalorin e përdorur gjatë diskutimit; 

 - për realizimin e hapave të procesit të te zgjidhjes. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 12. Veprimtari praktike. Identifikimi i 

disa elementeve të panjohura kimike 

Situata e të nxënit:  

Mjetet e punës: kokrriza Zn, oksid bakri, karbonat kalciumi, acid sulfurik i holluar, acid klorhidrik i 

holluar, llambë me alkool, kupshore porcelani, shufër përzierëse, hinkë, letër filtri. 

Qëllimi i punës hetimi formimin e kripërave me metodën e titullimit. 

 

Zhvillimi i punës 

Hapi I. Shtoni disa kokrriza Zn në një provëz, e cila ka një sasi acidi brenda. Lëreni të veprojë. Nëse Zn 

është mbaruar, shtoni përsëri.  

Hapi II. Tretësira e formuar është kripë Zn e acidit të përdorur. Ngroheni tretësirën që të avullojë ujin 

derisa rreth buzëve të provëzës të formohen kristale. 

Hapi III. Lëreni të ftohet. Do të shfaqen kristalet e kripës. 

Hapi IV. Vendosni copat e mermerit në acidin klorhidrik. Ato do të reagojnë dhe do të çlirojnë dyoksid 

karboni. 

Hapi V. Kur i gjithë acidi të jetë përdorur, filtroni copat e papërdorura të mermerit. Avulloni tretësirën, 

lëreni të ftohet dhe filtrojeni si në hapin 2 dhe 3. Produkti i formuar është kripa e klorurit të kalciumit 

Hapi VI. Në një gotë kimike ngrohni me ngadalë një sasi të vogël oksid bakri me acid sulfurik. Oksidi i 

bakrit do të harxhohet, duke u formuar një tretësirë blu e kthjellët. Shtoni një sasi tjetër oksid bakri. 

Përsëriteni këtë proces derisa acidi të jetë mbaruar. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 13.  Projekt kurrikular: Elementi hekur, Fe (faza e tretë)  Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- identifikon elementin hekur, Fe, si element i grupit VIIIB dhe perioda 

4 me veti metalike tipike; 

- analizon mënyrat e pastrimit dhe të pasurimit nga xeherori natyror; 

- konkludon mbi përdorimet  e Fe në industri, metalurgji, dhe 

rëndësinë në organizëm (hemoglobina e gjakut). 

Fjalët kyç:  

 

Burimet e informacionit: adresa interneti, filma mbi historikun e zbulimit 

të hekurit, vizitë në ndërmarrjen industriale të përpunimit të hekurit dhe të 

çelikut Kurum Elbasan, filmime të procesit të punës për nxjerrjen dhe 

pasurimin e hekurit nga xeherori, bisedë me një hematolog mbi rolin e 

hekurit në organizëm dhe patologjitë që shfaq mungesa e tij dhe si kurohen. 

Lidhja me fushat e 

tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: 

Fizikë, TIK. 

Njohuritë kryesore të lëndës që do të përvetësohen nga nxënësi: 

1. struktura molekulare e hekurit (Fe); 

2. jonet e Fe tiparet e tyre, sjellja me O2 dhe vendi i tij në radhën e aktivitetit të metaleve; 

3. vendburimet e Fe në vendin tonë; 

4. gjaku dhe hekuri - ku qëndron lidhja midis tyre. 

 

Roli i mësuesit: 

1. orienton nxënësit drejt burimeve të informacionit; 

2. ndihmon nxënësit të grumbullojnë informacionet, si dhe t’i faktojnë veprimtaritë vëzhguese apo 

eksperimentale me filmime; 

3. ndjek hap pas hapi veprimtarinë. 

 

Përshkrimi i veprimtarisë kryesore me afatet dhe përgjegjësitë 
Veprimtaria Afati Përgjegjësitë 

Përcaktohet tema e përzgjedhur dhe jepen udhëzimet për punën që do të 
kryejnë nxënësit në grup apo në mënyrë të pavarur. 

Ora e parë Mësuesi dhe nxënësit 

Kontrollohet materiali i përgatitur me shkrim, në mënyrë virtuale, duke 
evidentuar të veçantat pozitive apo negative. 

Ora e dytë Mësuesi 

Prezantimi i punimeve të nxënësve. Ora e tretë Nxënësi 

Prezantimi i punimeve të nxënësve dhe vlerësimi i tyre. Ora e katërt Mësuesi dhe nxënësi 

 

Rezultatet e pritshme 

Nxënësi: 

- plotëson njohuritë mbi Fe  si element  kimik; 

- plotëson njohuri mbi mineralet e Fe në vendin tonë 

- ndihmon përmes informacionit në rolin e Fe ne organizëm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlerësimi: Nxënësi do të vlerësohet për paraqitjen e materialit, për përmbajtjen në lidhje me temën 

dhe përmbushjen e objektivave;  për gjuhën e përdorur, për larminë e informacioneve dhe idetë 

origjinale të nxënësit, për mënyrën e referimit apo të prezantimit. Materialit digjital i jepet përparësi. 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 14 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 14.  Identifikimi i joneve në kripëra Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- të kryejë saktë veprimtaritë; 

- të identifikojë kationet ose anionet; 

- të konlkudojë mbi tiparet specifike të joneve. 

Fjalët kyç:  

kation 

anion 

 

Burime: teksti Kimia 10, tabela digjitale, Tabela e 

Sistemit Periodik 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Parashikimi për pyetje paraprake. Meqenëse nxënësit kanë njohuri për jonet jap termin 

"jon" dhe nxënësit diskutojnë së bashku, duke identifikuar elementin (dhe këtë e quajmë analizë 

cilësore) dhe duke njehsuar sasinë e substancës të pranishme (këtë e quajmë analizë sasiore).  

                                                                Jonet  

                                            (pjesë ndërtuese të një kripe) 

 

 

  

 kation, jon pozitiv, metalesh                           anioni  jon negativ, jometal ose grup atomesh 

                                                                                               

                                                                                               

 

Si të përcaktojmë jonet pjesëmarrëse në molekulën e një kripe? Zgjedh të zhvilloj në mënyrë 

demonstrative dy-tre eksperimente për të përcaktuar kationet dhe anionet. 

 

Ndërtimi i njohurive. Pyetja sjell pyetjen. Shkruaj në tabelë pyetjen: Si mund të testohen jonet? 

Nxënësit i lë për 10'min të lexojnë mësimin dhe pastaj t’u përgjigjen pyetjes, duke zbatuar tekniken e 

mëposhtme. Për çdo pyetje të dhënë ata plotësojnë kolonat përkatëse. 
Kationi Testi Rezultati Çfarë ndodh? Marrëdhënia shkak-pasojë 

Bakër  
Cu 

Shtojmë NaOH 
Shtojmë NH4OH 

Precipitat blu  
Precipitat blu me tepricë tretësi 
kthehet në tretësirë blu  

Cu+2(uj) + 2OHCu(OH)2 

 

Anioni Testi  Rezultati  Çfarë ndodh? Marrëdhënia shkak-pasojë 

Sulfa SO2-(uj)+BaCl2 Precipitat i bardhë SO2-(uj) +BaCl2->BaSO4+2Cl- 

klorur    

 

Shembullin tjetër  mund ta kryejë një nxënës nën monitorimin e mësuesit.  

Përforcimi. Shembuj të zgjidhur. Ndaj klasën në tri grupe dhe secilit grup i jap katione dhe anione të 

ndryshme:  

Grupi 1: Fe2+. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupi 2: CO32-. 

Grupi 3: NH4+. 

Nxënësit duhet të parashikojnë e të veprojnë sipas tabelës. 

Vlerësimi:  mendimi argumentues, puna në grup, gjuha e përdorur dhe aftësia konkluduese. 

Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimi 7.7, faqe 107. 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 15 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Kimi Shkalla: V Klasa: X 

Tema mësimore 15. Veprimtari praktike. Identifikimi i disa elementeve të panjohura kimike 

Pajisjet dhe substancat që nevojiten 

- shishe pa etiketë që përmban substancat e mëposhtme: 

- sulfat alumini (Al2(SO4)3) -nitrat hekuri(II) (Fe(NO3)2) -karbonat kalciumi(CaCO3); 

- klorur amoniumi (NH4Cl) -sulfat bakri (CuSO4) -klorur hekuri (III) (CuSO4); 

- klorur hekuri (III) (FeCl3) -jodur natriumi (NaI) -klorur kalciumi (CaCl2). 

Reagentët  

-tretësira e hidroksid natriumi -tretësirë amoniumi -gëlqere e shuar; 

- tretësirë nitrat plumbi -pluhur alumini -acid klorhidrik i holluar; 

-acid nitrik i holluar -tretësirë klorur barium -letër lakmusi e kuqe. 

Shënim. Reagentët duhet të jenë në shishe me lëfyt. Nëse jo, duhet një pipetë për çdo reagent. 

Masat e sigurisë. Në eksperimente të tilla duhet të mbahet mbrojtëse për sytë; nuk duhet të vendosen 

provëzat drejtpërdrejt në hundë dhe të përdoren doreza. 

 

Detyra e nxënësve është të identifikojë substancat kimike duke plotësuar tabelën Analiza cilësore: 

kationet. 

Tabela ndihmëse 7.3 
Kationi Testi Rezultati 

Alumini 
 

Shtojmë tretësirë hidroksid  
Shtojmë tretësirë hidroksid 
amoniumi 

Formohet një precipitat i bardhë që do të tretet kur shtohet më shumë 
tretësirë. 
Formohet një precipitat i bardhë që nuk tretet kur shtohet hidroksid amoni 
me shumicë. 

Zink 
 

Shtojmë tretësirë hidroksid  
Shtojmë tretësirë hidroksid 
amoniumi 

Formohet një precipitat i bardhë që do të tretet kur shtohet më shumë 
tretësirë. 
Formohet një precipitat i bardhë që tretet kur shtohet hidroksid amoni me 
shumicë. 

Kalcium  
 

Shtojmë tretësirë hidroksid  
Shtojmë tretësirë hidroksid 
amoniumi 

Formohet një precipitat i bardhë që do të tretet kur shtohet më shumë 
tretësirë. 
Nuk formohet precipitat. 

Bakër 
 

Shtojmë tretësirë hidroksid  
Shtojmë tretësirë hidroksid 
amoniumi 

Formohet precipitat blu. 
Formohet precipitat blu. Kur shtohet me tepricë precipitate, do të do të tretet 
dhe do të formojë një tretësirë ngjyrë blu e pastër, 

Hekur(II) Shtojmë tretësirë hidroksid 
natriumi 

Formohet një precipitat i gjelbër, i patretshëm, në rast se shtohet me tepricë. 
Në sipërfaqe do të marrë gradualisht ngjyrë kafe. 

Hekur (III) Shtojmë tretësirë hidroksid 
natriumi 

Formohet precipitat me ngjyrë kafe, i patretshëm në rast se shtohet me 
tepricë. 

Ammonium  Shtojmë 4 pika hidroksid 
natriumi dhe e ngrohim atë. 
Vendosni një letër lakmusi 
të kuq të lagur në grykën e 
provëzës 

Gazi amoniak që do të çlirohet, i jep lakmuesit ngjyrë blu 

Natrium  Gjatë këtyre testeve nuk do të vërehet asnjë reaksion 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela ndihmëse 7.3 

Kationi Testi Rezultati 

Karbonat  Shtoni acid të holluar dhe testoni gazin e çliruar. Uji gëlqeror merr ngjyrë të bardhë 

Sulfat  Shtoni një pikë acidi të holluar, më pas shtoni klorur barium ose 
nitrat. 

Formohet precipitat i bardhë 

Klorur  Përgatitni acidin me një pikë acid nitrik dhe shtoni më pas tretësirë 
nitrat argjendi. 

Formohet precipitat i bardhë 

Jodur  Përgatitni acidin me një pikë acid nitrik dhe shtoni më pas tretësirë 
nitrat plumbi(II). 

Formohet precipitat i verdhë 

Nitrat Përgatitni tretësirën bazike me hidroksid natriumi, shtoni më pas 
fletë të holla alumini dhe ngroheni përzierjen. 

Do të çlirohet gaz amoniak 

 

Shënim. Ky eksperiment bëhet më së miri në shkallë të vogël.Eksperimenti të kryhet me shumë kujdes 

duke i dhënë vlerën e duhur për sa i përket pastërtisë.  

 

Fletë pune për nxënësin 

Veprimtari: Identifikimi i disa elementeve të panjohur 
Pajisjet dhe substancat që nevojiten Zhvillimi i veprimtarisë 

 tretësirë për të testuar 

 llambë me alkool 

 provëz e vogël 

 letër lakmusi e kuqe 

 tretësira e hidroksid natriumi  

 tretësirë amoniumi  

 gëlqere e shuar 

 tretësirë nitrat plumbi  

 pluhur alumini  

 acid klorhidrik i holluar 

 acid nitrik i holluar  

 tretësirë klorur bariumi  

Hapi 1. Detyra e nxënësve është të identifikojnë substancën kimike që u është 
dhënë (përdorim tabelën). 
Hapi 2. Kur të kryejnë eksperimentin të përdorin gjithmonë sasi të vogla 
substancat. Mos përdorni më shumë se 5 mm sasi tretësire origjinale në një 
provës të vogël. Çfarëdo që do të nxehni, mbajeni flakën sa më të ulët dhe 
lëvizeni vazhdimisht provëzën brenda dhe jashtë flakës.  
Hapi 3. Tabela jep detaje të provave që të identifikojnë disa anione dhe 
katione. Për tabelën e anionit është e rëndësishme rregulli sipas të cilit e 
kryeni punën, p.sh., gjithmonë duhet të testoni jonet sulfat përpara joneve 
klorur. Një karbonat do të japë rezultat pozitiv si në testin e jonit, ashtu dhe të 
jonit sulfat, kështu që prova e tij duhet bërë e para. 

  



TEST 

 

 

Emri___________________ Mbiemri________________Klasa_______ Data________ 

 

1. Plotësoni reaksionet. Kthejini ato në barazime kimike. Emërtojini përbërjet.  

a. Fosfat bakri + acid sulfuror  =  ……………+………..+…………  

b. Nitrit kaliumi + hidroksid amoniumi  =  ………..+………+……….. 

c. Karbonat plumbi + acid sulfhidrik  = ………+……..+………. 

(6 pikë) 

2. Tregoni me anën e reaksioneve se si mund të formohen:  

a. LiOH                  b. Fe(OH)2                             c. Mn(NO3)2  

(6 pikë) 

3. Shpërbashkoni përbërjet e mëposhtme. 

a. HCN                              b. Fe3(PO4)2                 c. Al2(SO4)3 

ç. Cu(OH)2                    d. K2S                          dh. Ba(NO2)  

(6 pikë) 

4. Njehsoni:   

a. masën në gramë të CaCO3 së përftuar nga tretja e 124 g CaO në ujë; 

b. sa gramë Fe veçohet nga veprimi i 16 g sulfat hekuri me alumin. 

(4 pikë) 

5. Emërtojini këto përbërje: 

H2SO4 _______________________________________________ 

HNO2 _______________________________________________ 

Ba3(PO4)3 ______________________________________________________________________________. 

(3 pikë) 

6. Shkruani formulat e këtyre kripërave:  

a. sulfit natriumi______________________________________ 

b. karbonat bakri_____________________________________ 

(2 pikë) 

7. Shkruani reaksionin dhe barazojeni atë. 

a. Hidroksid natriumi me acid sulfurik 

b. Acid nitrik me fosfat bariumi 

(4 pikë) 

8. Si kryhen kalimet? 

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 

(4 pikë) 

Vlerësimi:  
Nota 4 5 6 7 8 9 10 

Pikët 0-10 11-15 16-19 20-23 24-27 28-31 32-35 

 


