
 

 

 

 

 

 

 

Udhëzues mësuesi 
Kimia 10-11 
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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  

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANIFIKIMI VJETOR SIPAS 3-MUJORËVE 

 
 

Shpërndarja  e  përmbajtjes  së  lëndës 

Shtator – Dhjetor 
27 orë 

                      Janar – Mars 
                             24 orë 

Prill – Qershor 
23  orë 

1. Reduktimi i xeherorëve të metaleve. Oksidimi i metaleve  
2. Numri i oksidimit 
3. Rregullat e përcaktimin e numrave të oksidimit 
4. Një përkufizim tjetër për oksidimin dhe reduktimin  
5. Vendosja e koeficienteve në reakionet redoks 
6. Ushtrime për përcaktimin e numrit të oksidimit 
7. Elektroliza  
8. Shpjegimi i elektrolizës 
9. Zbatime të elektrolizës 
10. Ushtrime për elektrolizën 
11. Pse janë të dobishme metalet 
12. Radha e aktivitetit te metaleve 
13. Sa shpejt i formon një metal jonet e tij pozitive 
14. Sa të qëndrueshme janë përbërjet e metaleve. 
15. Gërryerja dhe parandalimi i saj 
16. Ushtrime për kapitullin 10 
17. Ruajtja e energjisë 
18. Ndryshimi i energjisë gjatë reaksioneve kimike 
19. Si përftohet energjia në një reaksion kimik 
20. Projekt (njohja me temën) 
21. Lëndët djegëse 
22. Burimet e qëndrueshme me lëndë djegëse (punë kërkimore) 
23. Pilat dhe bateritë 
24. Ushtrime 
25. Pёrsёritje 
26. Test pёrmbledhёs 
27. Projekt kurrikular (Faza I) 

1.  Gërmimi dhe rritja e përqendrimit të 
xeherorit 

2. Reduktimi i xeherorit në metal 
3. Veprimtari. Xeherori  
4. Përftimi i metaleve dhe radha e aktivitetit 
5. Përftimi i hekurit 
6. Përftimi i çelikut 
7. Veprimtari. Ndërtimi i furrnaltës me mjete të 

riciklueshme 
8. Detyrë hulumtuese.  Përdorimi i metaleve  

memorizuese në mjekësi (ortopedi) 
9. Përftimi aluminit 
10. Përftimi i zinkut. Përdorime të metaleve 
11. Aliazhet  
12. Përsëritje 
13. Atmosfera jonë 
14. Cikli i oksigjenit dhe i dyoksidi i karbonit 
15. Ndotja e atmosferës 
16. Efekti serrë dhe shtresa e ozonit 
17. Uji 
18. Veprimtari. Ndërtimi i një moketi të një 

impianti pastrimi ujërash 
19. Përshpejtimi i reaksioneve kimike 
20. Drita dhe reaksionet kimike 
21. Reaksionet e kthyeshme  
22. Pёrsёritje 
23. Test  
24. Projekt (faza II) 

1. Karboni - një element i veçantë 
2. Alkanet 
3. Alkenet 
4. Alkoolet  
5. Acidet organike 
6. Ushtrime për alkoolet dhe acidet 
7. Molekulat e mëdha 
8. Polimeret sintetike 
9. Polimeret natyrore 
10. Lyrat dhe vajrat 
11. Përsëritje 
12. Përdorimi i gazeve të ajrit 
13. Veprimtari. Prodhimi i sapunit në 

kushte laboratorike  
14. Ushtrime  
15. Test kapitulli 
16. Squfuri dhe industria e acidit sulfurik 
17. Industria e gëlqeres 
18. Industria e bazave alkaline 
19. Industria e naftës 
20. Projekt kurrikular (faza III) 
21. Produktet sintetike të para në 

këndvështrim bardhë-e-zi për 
shëndetin  

22. Veprimtari praktike. Produktet e naftës 
si mund të riciklohen  

23. Veprimtari praktike. Riciklimi i 
mbetjeve kimike 

 



 
 

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.  Oksidimi dhe 
reduktimi 
 
 10 (orё) 
(8 tema, 2 ushtrime) 

Reduktimi i xeherorëve të metaleve. 
Oksidimi i metaleve  

 Oksidimin dhe reduktimin janë procese që 
bazohen nё dhёnien ose marrjen e 
elektroneve. Nga ky këmbim elektronesh 
përcaktohet substanca qё oksidohet dhe 
ajo qё reduktohet; procesi i marrjes së 
elektroneve quhet reduktim, procesi i 
dhënies së elektroneve quhet oksidim. 
Procesi i dhënies dhe marrjes se 
elektroneve identifikon agjentët oksidues 
dhe reduktues në njё reaksion redoks. 
Elektroliza konceptohet si ndarje e njё 
pёrbёrjeje jonike tё shkrirё ose tretёsirё 
ujore gjatё kalimit tё rrymёs elektrike. 
 Elektroliza zhvillohet me anё tё joneve të 
pranishme nё tretësirat ujore dhe 
reaksioneve në elektroda. 

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 
diagnostikues 
 
- Intervistë me 
një listë 
treguesish; 
- 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 11 
Udhëzuesi për 
mësuesin; 
Burime nga 
interneti; 
Tabela 
periodike; 
Mjete dhe 
substanca tё 
ndryshme pёr 
veprimtaritё 
praktike nё 
laborator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Numri i oksidimit 

3.  Rregullat e përcaktimin e numrave të 
oksidimit 

4.  Një përkufizim tjetër për oksidimin dhe 
reduktimin  

5.  Vendosja e koeficentëve në reakionet 
redoks 

6.  Ushtrime për përcaktimin e numrit të 
oksidimit 

7.  Elektroliza  

8.  Shpjegimi i elektrolizës 

9.  Zbatime të elektrolizës 

10.  Ushtrime për elektrolizën 

11.  Metalet  
 
(6 orë) 
(5 tema, 1 ushtrime) 

Pse janë të dobishme metalet  Veprimi i metaleve me ujin ose acide tё 
holluara shpjegohet me tendencën e 
metaleve për të formuar jonet e tyre 
pozitive. 
Sipas rritjes së aktivitetit elementet 
renditen në kalium, natrium, kalcium, 
magnez, zink, hekur, hidrogjen dhe bakër. 
Kjo renditje bazohet në reaksionet me: 
- ujin; 
- acidin klorhidrik të holluar; 
- reduktimin e oksideve të tyre me 
karbonin. 

12.  Radha e aktivitetit te metaleve 

13.  Sa shpejt i formon një metal jonet e tij 
pozitive 

14.   Sa të qëndrueshme janë përbërjet e 
metaleve. 

15.  Gërryerrja dhe parandalimi i saj 

16.   Ushtrime për kapitullin 10 

17.  Kimia dhe energjia 
(7 orë) 
(5 tema,  
1 ushtrime,  
1 përsëritje) 

Ruajtja e energjisë 
Ndryshimi i energjisë gjatë reaksioneve 
kimike 

 Ndryshimet ndërmjet reaksioneve 
ekzotermike dhe endotermike, përcaktohet 
në bazë të 
ndryshimit të temperaturës së mjedisit 
shpjegon energjinë e aktivizimit, si energji 

18.  Si përftohet energjia në një reaksion 
kimik 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.  Projekt (njohja me temën ) të 
nevojshme që një reaksion të ndodhë; 
 Ndryshimet energjetike në një reaksion 
kimik përcaktohet duke u bazuar në 
energjinë e formimit dhe 
prishjes së lidhjes kimike; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vlerësimi i të 
nxënit 
(përmbledhës) 
 
- test për një 
grup temash; 
 
- vlerësim i  
portofolit. 

 
 
 
 
 
 

20.   Lëndët djegëse 

21.  Burimet e qëndrueshme me lëndë 
djegëse (punë kërkimore) 

22.  Pilat dhe bateritë 

23.  Ushtrime 

24.  Pёrsёritje 

25.   Test pёrmbledhёs  

26.   Projekt kurrikular (Faza I)  



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. 
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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 Metodologjia dhe 
veprimtaritë e 
nxënësve 

Vlerësimi Burimet 

1.  Përftimi dhe 
përdorimi i 
metaleve  
 
(12 tema) 
(8 tema, 
2 veprimtari, 
1 detyrë 
hulumtuese, 
1 përsëritje) 

Gërrmimi dhe rritja e përqëndrimit të xeherorit Procesi industrial të përftimit të metaleve 
bazohet në pozicionin e karbonit në 
radhën e aktivitetit, përfshirë 
nxjerrjen e metaleve joferrorë. 
 Elektroliza është një nga metodat që 
përdoret për nxjerrjen e disa metaleve 
nga xeherorët e tyre. 
 Kushtet të cilat shkaktojnë brejtjen 
shpjegohen me mënyrën sesi shmangia 
e brejtjes arrihet duke krijuar pengesa 
fizike ndaj oksigjenit dhe ujit dhe me anë 
të shtresave mbrojtëse. 
Vetitë e disa aliazheve të rëndësishme 
bazohen në përbërjen e tyre. 

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 11  
Udhëzuesi 
për mësuesin; 
Burime nga 
interneti; 
Tabela 
periodike; 
Mjete dhe 
substanca tё 
ndryshme pёr 
veprimtaritё 
praktike nё 
laborator.  
 
 
 
 
 
 

2.  Reduktimi i xeherorit në metal 

3.  Veprimtari. Xeherori  

4.  Përftimi i metaleve dhe radha e aktivitetit 

5.  Përftimi i hekurit 

6.  Përftimi i çelikut 

7.  Veprimtari. Ndërtimi i furrnaltës me mjete të 
riciklueshme 

8.  Detyrë hulumtuese.  Përdorimi i metaleve  
memorizue në mjeksi (ortopedi) 

9.  Përftimi aluminit 

10.  Përftimi i zinkut. Përdorime të metaleve 

11.  Aliazhet  

12.  Përsëritje 

13.  Kimia dhe 
mjedisi 
 
(6 tema) 
(5 tema,  
1 veprimtari) 

Atmosfera jonë  Procesi i riciklimit të një lënde kimike ka 
përdorim praktik dhe argumenton 
zbatueshmërinë e tij. 
 Metodat bazë për rritjen e përftimit të ujit 
të pijshëm bëhen duke zbatuar teknika të 
pastrimit të tij dhe duke përfshirë trajtimin 
e mbetjeve të ujërave nëntokësore dhe 
ujërave të kripura.  
Shpeshtësia dhe energjia e ndeshjes 
ndërmjet grimcave të substancave rrit 
shpejtësinë e reaksionit kimik. 
Ndikimin e përmasës së grimcave të një 
reaktanti të ngurtë është në raport me 
vëllimin ndikojnë në shpejtësinë e një 
reaksioni kimik. 

14.  Cikli i oksigjenit dhe i dyoksidi i karbonit 

15.  Ndotja e atmosferës 

16.  Efekti serrë dhe shtresa e ozonit 

17.  Uji 

18.  Veprimtari. Ndërtimi i një moketi të një impianti 
pastrimi ujërash 

19.  Reaksionet e 
shpejta dhe të 
ngadalta 
 
(4 orë) 
(3 tema,  
1 përsëritje) 

Përshpejtimi i reaksioneve kimike 

20.  Drita dhe reaksionet kimike 

21.  Reaksionet e kthyeshme  

22.  Pёrsёritje 

23.   Test   

24.   Projekt (faza II)  

 
 



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.   Kimia organike  
 
(6 orё) 
(5 tema,  
1 ushtrime) 
 

Karboni - një element i veçantë Karboni mund të formojë katër 
lidhje kovalente; kjo shpjegon se 
grupe të mëdha të pёrbёrjeve 
organike natyrore dhe sintetike 
formohen për shkak të aftësisë së 
karbonit për të krijuar familje 
pёrbёrjesh të ngjashme, si edhe 
struktura në formë zinxhiri dhe 
unazash; strukturat kovalente të 
karbonit. 

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 11  
Udhëzuesi për 
mësuesin; 
Burime nga 
interneti; 
Mjete dhe 
substanca tё 
ndryshme pёr 
veprimtaritё 
praktike nё 
laborator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Alkanet 

3.  Alkenet 

4.  Alkoolet  

5.  Acidet organike 

6.  Ushtrime për alkoolet dhe acidet 

7.  Makromolekulat 
 
(5 orë) 
(4 tema, 
1 përsëritje) 

Molekulat e mëdha Parimet bazë të polimerizimit 
përcaktohen duke u bazuar në 
grupin fuksionor të monomerëve 
dhe në përsëritjen e tyre në 
polimere.  
Struktura e një polimeri 
përcaktohet duke u nisur nga një 
monomer i thjeshtë alken dhe 
anasjelltas. 
 
Parimet bazë të kondensimit të 
polimerëve bëhet duke u bazuar 
në grupet funksionore të 
monomerëve, numrin minimal të 
grupeve funksionore brenda një 
monomeri, numrin e monomerëve 
që përsëriten në një polimer dhe 
formimin simultan të një molekule 
të vogël. 

8.  Polimeret sintetike 

9.  Polimeret natyrore 

10.  Lyrat dhe vajrat 

11.  Përsëritje 

12.  Kimia industriale 
 
(7 orë) 
(5 tema, 
1 ushtrime,  
1 test 
3 veprimtari) 

Përdorimi i gazeve të ajrit 

13.  Veprimtari. Prodhimi i sapunit në kushte 
laboratorike  

14.  Ushtrime  

15.  Test kapitulli 

16.  Squfuri dhe industria e acidit sulfurik 

17.  Industria e gëlqeres 

18.  Industria e bazave alkaline 

19.  Industria e naftës 

20.  Projekt kurrikular (faza III) 
Produktet sintetike të para në këndvështrim 
bardhë-e-zi për shëndetin  

21.  Veprimtari praktike. Produktet e naftës si 
mund të riciklohen  

22.   Veprimtari praktike. Riciklimi i mbetjeve 
kimike 
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 1 

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

Tema mësimore 1. Reduktimi i xeherorëve. 

Oksidimi i metaleve 
Situata e të nxënit: Lexoj një material të shkurtër 

mbi xeherorët e hekurit. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  
- përkufizon termat: agjent reduktues, agjent oksidues, numër oksidimi, 

reduktim, oksidim; 

- përcakton kur një element oksidohet dhe reduktohet; 

- analizon oksidimin dhe reduktimin e elementeve të caktuara. 

Fjalët kyç:  
agjent reduktues 

agjent oksidues 

numër oksidimi 

reduktim 

oksidim 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënës 

Parashikimi. Përmbledhje e strukturuar. Gjatë kësaj faze bëj një përmbledhje të strukturuar të çështjeve më të 

rëndësishme që do të trajtohen në temën e re. Paraqes te nxënësit shumë shkurt, se ç`janë agjentët reduktues 

dhe agjentin reduktues, c’është numri i oksidimit, si emërtohen, i klasifikohen, kur një element oksidohet apo 

reduktohet. 

 

Ndërtimi i njohurive. Veprimtari e leximit të drejtuar, VLD. Kryej me nxënësit veprimtarinë e leximit 

të drejtuar. Ndaj ata në tri grupe të mëdha pune dhe hartoj pyetjet për secilin grup.  E ndaj tekstin në 

tri paragrafë kryesorë, kërkoj nga nxënësit të lexojnë me kujdes secili grup paragrafin përkatës për t’u 

dhënë përgjigje pyetjeve. Një ose më shumë përfaqësues nga secili grup japin përgjigjet për pyetjet e 

parashtruara.  

 

Grupi i parë:  

- Si kryhet reduktimi i xeherorëve të metaleve? 

- Ç’quajmë agjent reduktues? (Kur një element oksidohet, merr elektrone, pra, është agjent reduktues.) 

P.sh.: Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3 CO2 Fe3 + →Fe0 Fe reduktohet nga CO (CO  agjenti reduktues). 

 

Grupi i dytë: Ç’quajmë oksidim? (Oksidimi është procesi kur një element jep elektrone, pra, shtohet 

oksigjen, p.sh.: 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 Fe0→Fe3 +. 

- Pse themi që në një reaksion kimik ndodhin të dyja proceset, edhe reduktimi, edhe oksidimi? 

Në reaksionin: Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3 CO2, Fe reduktohet Fe3 + →Fe0 C2 + →C4 + oksidohet. 

 

Grupi i tretë: Ç’është numri i oksidimit?(Zhvendosja e elektroneve nga njëri atom te tjetri quhet numër 

oksidimi (n.o.). 

- Si shprehet n.o? (N.o. shprehet si ngarkesa e elementit, por shenja vendoset para simbolit duke 

treguar numrin e elektroneve që zhvendosen nga njëri atom në tjetrin.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasi nxënësit u janë përgjigjur saktë pyetjeve, shkruaj në dërrasën e zezë reaksione ndryshme dhe 

kërkoj emërtimin e tyre, si dhe kërkoj të gjejnë n.o. të elementeve, si: 2H2 + O2 = 2H2O. 

 

Përforcimi. Harta e konceptit. U jap detyrë të tria grupeve të modelojnë një hartë koncepti mbi 

oksidimin dhe reduktimin në një tabak letre të bardhë. Në qendër të tabakut shënojmë fjalën oksidim 

dhe reduktim dhe rreth tyre karakteristikat që lidhen me to.  

 

  procesi gjatë së cilit lëshohen elektrone 

             oksidim     n.o. i elementit rritet  

                                         n.o. është ë njëjtë më ngarkesën, vetëm shenja vendoset para simbolit  

                                         elementi që oksidohet shërben si agjent reduktues 

 

                                       procesi gjatë së cilit merren elektrone 

        reduktimi   n.o. i elementit zvogëlohet  

                                       n.o. është ë njëjtë më ngarkesën vetëm shënja vendoset para simbolit  

                                      elementi që oksidohet shërben si agjent oksidues 

Vlerësimi: Saktësia e punës me shkrim (plotësimi i skemës), aftësia argumentuese, gjuha e përdorur 

dhe aftësia vetëvleresuese. 

Detyrë shtëpie:  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 2 

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

Tema mësimore 2. Numri i oksidimit Situata e të nxënit: Shkruaj në tabelë dhe nxënësit në 

fletore 3 formula kimike: acid, bazë dhe element. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  
- përkufizon termat: agjent reduktues, agjent oksidues, numër oksidimi, reduktim, oksidim; 

- përcakton kur një element oksidohet dhe reduktohet; 

- analizon oksidimin dhe reduktimin e elementeve të caktuara. 

Fjalët kyç:  
agjent reduktues 

agjent oksidues 

numër oksidimi 

reduktim, oksidim 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Çfarë? Udhëzoj nxënësit që të lexojnë mësimin në heshtje në mënyrë individuale përreth 

4 minuta. Pas kësaj u mbledh, organizoj dhe shënoj mendimet e tyre në kolonën “Çfarë?”, duke listuar 

disa rregulla të përcaktimit të n.o.  

Çfarë 1. Në një përbërje kimike shuma e n.o. është e barabartë me zero. 

         2. Numri i oksidimit të hidrogjenit në shumicën e rasteve është +1. 

         3. Numri i oksidimit  të oksigjenit në shumicën e rasteve është -2. 

         4. Atomet e elementeve që ndodhen në gjendje të lirë e kanë n.o. të barabartë me 0. 

         5. Molekulat e substancave të thjeshta dyatomike ose poliatomike e kanë n.o. të barabartë me 0. 

 

Ndërtimi i njohurive. E çfarë? Po tani çfarë?  

Kujdes: gjatë njehsimit të n.o. duhet ta shumëzojmë atë me numrin e atomeve të elementit përkatës.  

 

E çfarë?  

• Në përbëhet dyjare: CuCl2 + 2 + (-1)2 = 0  

• Në përbëhet triare H2SO4 n.o. H = + 1; n.o. O = -2; n.o. S = x. 

 (+1)2 + x + (-2)4 = 0 

            +2 + x - 8 = 0 

                         x =  +6 

 • Jonet njëatomike e kanë n.o. të barabartë me ngarkesën e tyre: Cl- → Cl – 1, Ca2 + → Ca + 2. 

• Jonet poliatomike, shuma algjebrike e n.o. është e barabartë me vlerën e ngarkesës së jonit: 

 SO42- 


 shuma algjebrike e n.o. është -2x + 4(-2) = -2x = 8 - 2x = 6, pra, n.o. S = + 6. 

 

Po tani, çfarë? 

• Hidrogjeni, nëse vepron me elementet më elektropozitivë se ai, atëherë shfaq n.o. = -1 (Na+1H-1). 

 • Oksigjeni mund të shfaqë n.o. = -1 vetëm te peroksidet: H2 + 1O2-1 dhe n.o. = +2 tek O+ 2F2-1. 

• Në këtë rast kationet e metaleve të tjera (aktive dhe joaktive), si dhe anionet e halogjenëve kanë 

përparësi kundrejt molekulave të ujit.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përforcimi.  Përvijim i konceptit / Veprimtari praktike. Bashkë me nxënësit për 3-4 min realizojmë një 

përmbledhje të rregullave të n.o.  

Veprimtari praktike. Nxënësit i konkretizojnë njohuritë e marra nëpërmjet zgjidhjeve të ushtrimeve. 

Klasa ndahet në tri grupe dhe u kërkohet të realizojnë zgjidhje konkrete për të njehsuar n.o. të 

përbërjeve të ndryshme. 

- Grupi 1. Atomi i cilit element ka n.o. zero, në këto përbërje: HCl, H2, He, NH3, SO2, P, Ni,Cu, 

HBr, P2, O3? 

- Grupi 2. Përcaktoni n.o. të secilit prej atomeve të elementeve në këto përbërje: P2 O5, Ag2O, NH3, 

PO43-, NO3 -, NH4+. 

- Grupi 3. Përcaktoni n.o. të secilit prej atomeve të elementeve në këto përbërje: Cu, HBr, H2O, K2 

O, CO32-. 

Vlerësimi:  Nxënësit vlerësohen për: diskutimet gjatë punës në grup, për shkrimet individuale të bëra 

pas veprimtarive dhe për saktësinë e përgjigjeve. 

Detyrë shtëpie:  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 3 

 

 

 

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

Tema mësimore reaksione e oksido-reduktimit Situata e të nxënit: Shkruaj dy reaksione të 

çfarëdoshme redoks. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përkufizon procesin e reduktimit dhe të oksidimit; 

- tregon çfarë ndodh në procesin reduktimit dhe të oksidimit me elektronet; 

- analizon elementet që janë oksidues dhe reduktues. 

Fjalët kyç:  
agjent reduktues 

agjent oksidues 

numër oksidimi 

reduktim, oksidim 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi.  Rikujtim i njohurive të mëparshme. Shkruaj në tabelë termat: oksidim, reduktim, dhënie 

elektronesh dhe marrje elektronesh. Poshtë secilit term jap një shembull përkatës:  

oksidim H0→H +                                                                    dhënie elektronesh H0 →H +  + 1 e- 

reduktim Cl-→Cl0                                                                marrje elektronesh Cl- + 1e-→Cl0 

Nxënësit analizojnë procesin e oksidimit dhe të reduktimit për shembujt e mësipërm. 

 

Ndërtimi i njohurive. Veprimtari e drejtuar: Punë në grupe. Ndaj klasën në tri grupe sipas dëshirës. 

Nxënësit njihen me procedurën e zhvillimit të orës së mësimit. Në fillim shpërndaj disa fletë të vogla 

ku kam shkruar dy reaksione redoks. Secilit grup i caktoj detyrë të përcaktoje të përcaktojnë n.o. dhe 

mënyrën sesi janë shkëmbyer elektronet, cili element oksidohet dhe cili reduktohet. 

Grupi i parë:  Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 

                         Zn0 → Zn2 + + 2e-                            Zn jep elektrone dhe oksidohet 

                         Cu2 +  + 2e-→Cu0                                                 Cu  merr elektrone dhe reduktohet 

Grupi dytë:   2Fe + 3O2→2 Fe2O3 

                        2Fe0→Fe3 +   + 3e-                            Fe  jep elektrone dhe oksidohet 

                        6Oo  + 3x2e-→6O2-                                           O  merr elektrone dhe reduktohet 

 

Përforcimi. Përmbledhja e ideve. Në fund të analizës së cdo grupi, njëri nga nxënësit ngrihet në tabelë 

dhe plotëson me anën e një tabele përmbledhëse konkluzionet e grupit të tij. Të tjerët e konkretizojnë 

atë duke dhënë shembuj të tjerë nga ato që bëhen në klasë. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për: diskutimet gjatë punës në grup, për shkrimet individuale të bëra 

pas veprimtarive dhe për saktësinë e përgjigjeve. 

Detyrë shtëpie:  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 4 

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

Tema mësimore 4. Vendosja e 

koeficienteve në reaksionet redoks 

Situata e të nxënit: Bëj një skemë elektronike për 

transportin e elektroneve nga oksiduesi te reduktuesi. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- tregon kalimin e elektroneve nga atomi ose joni që oksidohet në 

atomin ose jonin që reduktohet; 

- përcakton hapat që ndiqen për të vendosur koeficientet në 

reaksionin redoks; 

- kthen një reaksion kimik në barazim kimik. 

Fjalët kyç:   

agjent reduktues 

koeficiente  

reaksion oksido-reduktmi 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Të mësuarit ndërveprues. Ndaj tabelën në dy pjesë: në njërën anë shkruaj agjent oksidues, 

në anën tjetër agjent reduktues. Nxënësit përkufizojnë këto terma, duke treguar edhe mënyrën e 

formimit të tyre. Më pas ata bëjnë dallimet midis reaksionit kimik dhe barazimit kimik: 

- Reaksion kimik do të quajmë bashkëveprimin kimik midis dy ose më shumë substancave dhe ku 

elementet i paraqesim me simbole.  

- Barazimi kimik  do të quajmë bashkëveprimin kimik midis elementeve, duke paraqitur nrumrin 

e atomeve ose të joneve që kanë marrë pjesë në reaksionin kimik. 

 

Ndërtimi i njohurive. Shpjegimi i përparuar. Udhëzoj nxënësit të lexojnë tekstin për 5 minuta. Klasa 

ndahet në grupe ku çdo grup do të te analizojë konceptet që paraqet mësimi. 

Grupi i parë: Grafiku i këmbimit të elektroneve 

 

                      merr e- 

                      merr e- 

Oksiduesi + reduktuesi→ reduktohet                +             oksidohet 

                                              zvogëlohet n.o.                          rritet n.o.  

 

 jep e- 

 

- Si ndodh oksidimi dhe reduktimi në këtë reaksion? 

- Cila nga përbërjet oksidohet dhe cila reduktohet? 

- Kush është agjenti oksidues dhe kush agjenti  reduktues? 

 

Grupi i dytë: Transferimi i elektroneve në reaksionet redoks 

- Si përkufizohet procesi i oksidimit dhe procesi i reduktimit në një reaksion redoks? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si shkruhen reaksionet e oksidimit dhe të reduktimit? 

- Si shkruhet reaksioni i përgjithshëm? 

- Si tregohet shkalla e oksidimit të një elementi? 

 

Grupi i tretë: Hapat që ndiqen për të barazuar një reaksion kimik 

Hapi I: vendoset numri i oksidimit. 

Hapi II: përcaktohet ndryshimi i n.o.  

Hapi III: paraqitet gysmëreaksioni.  

Hapi IV: gjendet shumëfishi i përbashkët. 

Hapi V: barazohet reaksioni. 

 

Përforcimi. Zgjidhje ushtrimesh. Zhvillohen me klasën disa shembuj ushtrimesh. 

Ushtrimi 1. Cili nga reaksionet është redoks? 

NaCl + HNO3→NaNo3 + Cl2 + H2O 

MgBr2 + H3PO4→Mg3(PbO4)2 + HBr 

C + H2O→CO + H2 

 

Ushtrimi 2. Plotësoni tabelën.  
Reaksioni  Subtancat 

nistore 
Substancat 
përfundimtare 

Skema e këmbimit 
të joneve 

Barazimi i 
reaksionit 

MgO + CO2 → MgCO3     

NH3 + O2 → NO + H2O     

Na + H2O → NaOH + H2     
 

Vlerësimi:  Nxënësit vlerësohen për: diskutimet gjatë punës në grup, për shkrimet individuale të bëra 

pas veprimtarive dhe për saktësinë e përgjigjeve. 

Detyrë shtëpie:  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 5 

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

Tema mësimore 5. Ushtrime për numrin e oksidimit Situata e të nxënit: ______ 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- identifikojnë një reaksion redoks nga një reaksion joredoks; 

- përshkruajnë procesin e oksidimit dhe procesin e reduktimit; 

- specifikojnë saktë agjentët oksidues dhe agjentët reduktues. 

Fjalët kyç:  

agjent reduktues 

koeficiente 

reaksion oksido-reduktimi 

numër oksidimi  

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Diskutimi i njohurive paraprake. Kërkoj nga nxënësit që të grupohen në dyshe dhe vetë 

përgatis disa fletë pune për secilën dyshe. Në çdo fletë pune paqes dy grupe reaksionesh: 

 Cu + O2 →Cu + 2 + O−2                                          KOH + HNO3→KNO3 + H2O 

 Mg + HCl→MgCl2 + H2                     CaO + H2O→Ca(OH)2 

 H2S →H2 + S                                        H3PO4 →P2O3 + H2O 

 

Ndërtimi i njohurive.  Marrëdhëniet pyetje-përgjigje. Kërkoj nga nxënësit të përcaktojnë numrat e 

oksidimit të reaksioneve kimike për rreth 10 minuta. Më pas fillojmë të diskutojmë së bashku: 

përcaktojmë numrat e oksidimit, duke i paraqitur në dërrasën e zezë. 

Cuo + O20 →Cu + 2 + O−2                        K + 1(OH) + 1 + H + 1N + 5O3-2 →K + 1N + 5O3-2 + H + 12 O-2 

 Mgo + H + 1Cl + 1→Mg + 2Cl2-1 + H2o      Ca + 2O-2 + H + 12O-2 →Ca + 2 (OH) -12 

 H+ 12S-2 →H2o + So                                                       H + 13P + 5O-24 →P2 + 3O-23 + H + 12O-2 

 

Pyes nxënësit: Çfarë vini re? 

Nxënësi: Vëmë re se ka dy grupe reaksionesh, reaksione në të cilat nuk ndryshon numri i oksidimit dhe 

reaksione në të cilat ndryshon numri i oksidimit. 

Mësuesi: Si do të quhen këto reaksione kimike? 

Nxënësi: Reaksionet të cilat shoqërohen me ndryshim të numrit të oksidimit quhen “reaksione redoks”.  

Mësuesi: Çfarë ndodh në një reaksion redoks? Jep një shembull. 

Cuo → Cu + 2 + 2e-        oksidim  agjenti reduktues 

O20 + 2e- → O−2           reduktim  agjenti oksidues  

Numri i elektroneve që jepen, të jetë i barabartë me ato që merren 

Mësuesi:  A ka rëndësi numri i elektroneve që jepen dhe merren gjatë reaksionit redoks? 

Nxënësi: Po, është e rëndësishme që në një reaksion redoks numri i elektroneve të dhëna nga agjenti reduktues 

gjatë procesit të oksidimit të jetë i barabartë me numrin e elektroneve të marra nga agjenti oksidues gjatë procesit 

të reduktimit. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuo - 2e- → Cu+2                                   O20 + 2e- → O−2  

Përfundim: Pra, oksidimi dhe reduktimi janë dy procese të lidhura fort midis tyre, pa oksidim s’ka 

reduktim dhe anasjellas, pa reduktim s’ka oksidim. 

 

Përforcimi. Tryeza rrethore. Ndaj klasën në disa grupe në varësi të rreshtave. Kërkoj që loja të jetë 

rreth temave reaksionet redoks. Vendos në secilin grup një nxënës që do të fillojë lojën i pari, i jap një 

letër dhe laps, dhe i kërkoj të shkruajë një reaksion redoks. Pasi plotësohet nga nxënësi i parë, letra 

paloset dhe i jepet shokut pasardhës në mënyrë që të vazhdojë në plotësimin e n.o. Pastaj një nxënës 

duhet të tregojë si këmbehen elektronet dhe një  nxënës tjetër të barazojë reaksionin. Në fund të kësaj 

loje nxënësi i fundit hap letrën dhe lexon të gjitha shënimet e paraqitura. 

Vlerësimi: Nxënësi vlerësohet: për përgjegjësinë e punës në grup, për përcaktimin e saktë të numrave 

të oksidimit, për aftësinë për të dalluar një reaksion redoks nga një reaksion joredoks, si dhe për 

aftësinë për të përshkruar një gjysmëreaksion oksidimi dhe reduktimi. 

Detyrë shtëpie:  Ktheni reaksionet në barazime kimike. 

H2SO4 →SO2 + H2O 

Cu + H2SO4 →CuSO4 + H2 

Na + H2O → NaOH + H2 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 6 

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

Tema mësimore 6. Elektroliza Situata e të nxënit: Shfaq një material filmik mbi historikun e 

elekrolizës. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përkufizon elektrolizën si koncept; 

- ndërton dhe shpjegon parimin e realizimit të elektrolizës; 

- parashikon produktet e elektrolizës së përbërjeve dyjare të shkrira. 

Fjalët kyç:  

elektrolizë, elektrodë 

pasive, elektrodë aktive,  

elektrolite, kripëra të 

shkrira, anodë, katodë, 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Situatë problemore. Parimi i elektrolizës: me anë të energjisë elektrike zhvillohen 

reaksionet kimike, të cilat na japin produkte të pastra.  

Pas paraqitjes së problemit kërkohet zgjidhja nëpërmjet pyetjeve:  

Pyetje: Ç’është elektroliza? 

Përgjigje: Elektroliza është aparati me anën e së cilës nga energjia elektrike zhvillohen reaksione kimike. 

Pyetje: Si ndërtohet aparati? 

Përgjigje: Aparati ndërtohet nga 2 elektroda, burimi i rrymës, tretësira e shkrirë e kripës ose tretësira ujore e saj.  

Pyetje: Cilat janë produktet e elektrolizës? 

Përgjigje: Produktet e elektrolizës janë elemente me pastërti rreth 90%.  

 

Ndërtimi i njohurive. U kërkoj nxënësve të hapin librin dhe të lexojnë. Leximi bëhet me paragrafë, të 

cilët diskutohen hap pas hapi. Ndërhyj duke shpjeguar që të kuptohen qartë konceptet kryesore 

nëpërmjet pyetjeve të ngjashme:  

- A është kjo tashmë një qelizë elektrokimike?A kanë elektrodat të njëjtën ngarkesë? 

- Cilat janë jonet e pranishme në tretësirën e kripës së shkrirë të PbBr2? 

Përgjigje: Jonet e tretësirës së shkrirë të kripës janë Zn2 + dhe 2Cl-.  

Në anodën pozitive do të shkojë joni negativ: 2Cl- (2Cl- —2x1e→Clo2). 

Në katodën negative do të shkojë joni pozitiv: Zn2 + (Zn2 + + 2e- → Zn0). 

Reaksioni i përgjithshëm: ZnCl2→ Zn0 + Cl02. 

Përforcimi. U kërkoj nxënësve të zgjidhin shembuj të elektrolizës të kripërave në gjendje të shkrirë, 

për shembull: për elektrolizën e MgBr2 në gjendje të shkrirë përcaktoni:  

a) gjysmëreaksionet që ndodhin në elektroda;                       b) barazimin e reaksionit të përgjithshëm. 

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

zgjidhjen e ushtrimeve; për aftësinë praktike në ndërtimin e celulës ku realizohet elektroliza.  

Detyrat dhe puna e pavarur: Parashikoni produktet që formohen në elektroda të tretësirës së shkrirë 

të florurit të natriumit; të jodurit të bakrit (II) dhe të bromurit të zinkut. 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 7 

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

Tema mësimore 7.  Elektroliza ujore Situata e të nxënit: _______ 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përshkruan procesin e elektrolizës së tretësirave ujore  

- tregon në çdo rast produktet e elektrolizës; 

- parashikon produktet e elektrolizës. 

 

Fjalët kyç:  elektrolizë, 

elektrodë pasive, 

elektrodë aktive,  

anodë, katodë, elektrolite, 

kripëra të shkrira 

 Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Çfarë? Udhëzoj nxënësit që të lexojnë mësimin në heshtje në mënyrë individuale përreth 

4 minuta. Pas kësaj u mbledh, organizoj dhe shënoj idetë e nxënësve në “Çfarë”, duke listuar: 

1. Në rastin e elektrolizës së tretësirave ujore në elektroda inerte mund të zhvillohet më shumë se 1 

reaksion.  

2. Gjatë elektrolizës së tretësirave ujore mund të ndodhë dhe oksidimi apo reduktimi i vetë ujit.  

3. Në anodë uji oksidohet në O2.  

Anodë: 2H2O → O2 + 4H + 4e-. Në katodë uji reduktohet në H2:  

Katodë: 2H2O + 2e- → H2 + 2OH- 

5. Reaksioni i përgjithshëm i elektrolizës së ujit është: 2H2O → 2H2 + O2. 

 

Ndërtimi i njohurive. E çfarë? Po tani çfarë?  

Njëri ose dy gjysmëreaksionet e mësipërm për ujin mund të konkurrojnë me reaksionet e oksidimit 

dhe të reduktimit të joneve të elektrolitit. Tani të vendosim se çfarë informacioni është i rëndësishëm 

për të parashikuar produktet e elektrolizës së tretësirave ujore të elektroliteve.  

E çfarë? Po tani, çfarë? 

• Kationet e metaleve aktive (metalet alkine: alkalino-tokësore dhe alumini) nuk reduktohen në 

katode.  

• Jonet F- dhe oksianionet, si SO42-, CO32-, NO3- dhe PO43- nuk oksidohen në anodë.  

• Kationet e metaleve të tjerë reduktohen në katodë.  

• Anionet e halogjenëve oksidohen në anodë me përparësi kundrejt molekulave të ujit.  

• Në vend të tyre reduktohet uji dhe në katodë çlirohet H2 dhe jonet OH-.  

• Në vend të tyre në anodë oksidohet uji dhe çlirohet O2.  

• Në këtë rast kationet e të gjithë metaleve të tjerë (aktivë dhe joaktivë), si dhe anionet e 

halogjenëve kanë përparësi kundrejt molekulave të ujit.  

 Në kolonën “Çfarë?” shkruaj konceptet bazë për elektrolizën e tretësirës ujore të elektroliteve. Këto 

koncepte dhe si ata dalin nga diskutimet mbi praninë e dy elektroliteve ku tashmë uji (një elektrolit i 

dobët) është gjithmonë i pranishëm.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Në kolonën “E çfarë?” kërkoj nga nxënësit se cili është informacioni më i rëndësishëm që duhet të 

dinë për të parashikuar produktet e elektrolizës së tretësirave ujore.  

 Në kolonën “Po tani, çfarë?” diskutohet me nxënësit për komentet e tyre për plotësimin e njohurive 

dhe ideve të tyre për produktet e elektrolizës. Konkretizohen njohuritë me shembuj reaksionesh që 

ndodhin gjatë elektrolizës së tretësirave ujore të disa elektroliteve.  

 

Përforcimi. Përvijim i konceptit / Veprimtari praktike. Nxënësit për 3-4 minuta realizojnë një sintezë 

të elektrolizës në tretësirë ujore (elektroda inerte): 

Në katodë depozitohet H2 kur shkon kation një metal aktiv dhe molekulat e ujit.  

Në katodë depozitohet metali kur shkon kationi i një metali kalimtar dhe molekulat e ujit.  

Në anodë depozitohen jonet negative që janë më pak aktive në radhën e aktivitetit ose kanë më pak O.  

 

Veprimtari praktike. Është momenti që nxënësit t’i konkretizojnë njohuritë e marra nëpërmjet zgjidhjeve 

të ushtrimeve. Kështu ndahet klasa në tri grupe dhe u kërkohet të realizojnë zgjidhje konkrete për të 

njehsuar produktet e elektrolizës së tretësirave ujore dhe për t’i krahasuar ato me produktet e këtyre 

elektroliteve në gjendje të shkrirë.  

Grupi i parë: MgCl2 

Grupi i dytë: KBr 

Grupi i tretë: CuCl2 

Vlerësimi:  Nxënësit vlerësohen për: aktivizimin në mënyrë individuale dhe për punën në grup gjatë 

diskutimit dhe zgjidhjes së situatave problemore mbi elektrolizën e tretësirës ujore të elektroliteve. 

Detyrë shtëpie:  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 8 

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

Tema mësimore 8. Shpjegime të elektrolizës 

dhe zbatime te saj 

Situata e të nxënit: Diskutoj me nxënësit se ç’dinë 

ata rreth funksionit të një baterie. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përcakton produktet e elektrolizës në varësi të elektrolitit dhe 

elektrodave të përdorura; 

- përshkruan dhe shpjegon procesin e pastrimit të bakrit; 

- shpjegon që në katodë formohen metalet ose hidrogjeni dhe në 

anodë formohen jometalet ose oksigjeni. 

Fjalët kyç:  

elektroda të tretshme 

galvanizim 

brejtje e metaleve 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Përmbledhja e strukturuar e shënimeve. Nëse flasim për elektrolizën kemi parasysh 

procesin në të cilin nga tretësira e kripës ose tretësira ujore e kripës fitohen në katodë metale ose H2 

dhe ne anodë halogjenët apo O2. Pasi flasim për temën nxënësi duhet te vazhdojnë mendimin, duke 

analizuar elektrolizën e NaCl-së.  

Nxënësi 1: Në elektrolizën e kripës së shkrirë të kripës NaCl drejt anodës do të shkojnë jonet e Cl-, në katodë do 

të shkojnë jonet e Na+. 

Nxënësi 2: Nëse do të kemi tretësirë ujore të kripës NaCl drejt anodës do të drejtohen jonet e Cl- dhe drejt 

katodës drejtohen jonet e H+. 

Nxënësi 3: Në tretësirë pasi ka ndodhur elektroliza në tretësirë kanë mbetur jonet e Na+ dhe jonet OH dhe 

tretësira bëhet bazike. 

 

Ndërtimi i njohurive. Të nxënit me këmbime (grupi i ekspertëve). I lë nxënësit të lexojnë për 4-5 

minuta  tekstin: “Pastrimi i bakrit dhe ndryshimi i elektrodave”. Secili nxënës do të lexojë pyetjet në 

fletën e ekspertit që i është dhënë dhe do t’u përgjigjet pyetjeve. Pastaj të gjithë nxënësit me të njëjtin 

numër do të mblidhen në grupe ekspertësh dhe do të diskutojnë për rreth 10 minuta pyetjet  dhe 

përgjigjet e tyre.  Pasi nxënësit kanë lexuar pyetjet mbajnë shënim përgjigjet e pyetjeve dhe përgjigjet 

diskutohen me të gjithë anëtarët e grupit. Nxënësit plotësojnë njëri-tjetrin, nëse del e nevojshme. 

 

Fleta e ekspertit 1:  

- Cilët janë disa veti të bakrit? 

- Përse përdoret elektrorafinimi? 

- Si është ndërtuar aparati i elektrorafinimit? 

 

Fleta e ekspertit 2:  

- Ç’ndodh në anodën e aparatin e elektrorafinimit? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ç’ndodh në katodën në aparatin e elektrorafinimit? 

- S mund ta përmbledhim rezultatin e përgjithshëm të këtij procesi? 

 

Fleta e ekspertit 3:  

- Si mund të realizohen elektroda e sulfatit të bakrit me elektroda inerte? 

- Ç’ndodh në anodën inerte? 

- Ç’ndodh në katodën e sulfatit të bakrit? 

 

Fleta e ekspertit 4: 

- Si mund të realizohet elektroda e sulfatit të bakrit me elektroda bakri? 

- Ç’ ndodh me bakrin në anodën dhe në katodë? 

- Ç’ ndryshim pëson tretësira? 

 

Përforcimi. Diagrami i Venit. U kërkoj nxënësve të krahasojnë ngjashmëritë dhe dallimet midis 

elektrolizës, në bazë të njohurive të marra, përmes një organizimi grafik. Në pjesën e bashkimit të dy 

rrathëve vendosim të përbashkëtat e tyre në pjesët e tjera do të jenë të veçantat e elektrolizës me 

elektroda inerte dhe elektrolizës  me elektroda aktive. 

                                  Elektroda inerte                                               Elektroda aktive 

 
                     Anodë inerte                                                                          Anoda nuk është inerte 
                    Anoda nuk jep elektrone                                                          Anoda jep elektrone 
                    Në anodë çlirohet oksigjeni                                                     Në anodë çlirohen jonet Cu+  
                    Elektroliti humbet ngjyrë                                                          Ngjyra e elektrolitit nuk ndryshon 

 
 

 

Vlerësimi: Vlerësohet nxënësit për aktivizim dhe pjesëmarrje, për mendimet e sakta në lidhje me 

problemet e trajtuara gjatë punës në grup, dhe për aftësinë e krahasimit të elektrolizave.  

Detyrë shtëpie:  

Në katodë 

reduktohet 

Cu 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 9 

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

Tema mësimore 9. Përsëritje për kapitullin 9 Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- dallon reaksionet e kthyeshme nga ato të pakthyeshmet;  

- tregon kuptimin e ekuilibrit; 

- përkufizon reaksionin oksidues dhe reaksionin reduktues; 

- analizon gjendjen e oksidimit; 

- shkruan barazimet e gjysmëreaksioneve në katodë dhe në anodë; 

- përkufizon reaksionin oksidues dhe reaksionin reduktues; 

- analizon gjendjen e oksidimit; 

- përcakton reduktimin si transferim të elektroneve. 

Fjalët kyç:  

 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente,  Tabela e Sistemit Periodik 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Mësimi fillon me shpjegimin e koncepteve kyçe që kemi përdorur në këtë kapitull. 
Fjalët kyçe Shpjegimi 

reaksione të kthyeshme   

anhidër  

oksidim  

reduktim  

gjendje oksidimi  

ekuilibër  

numër oksidimi  

 

Ndërtimi i njohurive. Pyetjet llogaritëse/Ushtrime komplekse 

Ushtrimi 1. Në cilin kah zhvendoset ekuilibri i mëposhtëm në këto barazime: 2SO3 ⇔ 2SO2 + O2? 

- Kur rritet përqendrimi i SO3? 

- Kur zvogëlohet përqendrimi i SO3? 

- Kur rritet përqendrimi i O2? 

- Kur zvogëlohet përqendrimi i SO+ ? 

 

Ushtrimi 2. Cila nga shprehjet e mëposhtme e përcakton saktë reaksionin: N2(g) + 3H2(g) ⇔2NH3(g)? 

a) hidratim                  b) i kthyeshëm 

c) i pakthyeshëm      ç) përfundimtar 

Ushtrimi 3. Për secilën nga përbërjet e mëposhtme tregoni nëse oksidohet apo reduktohet. 

            a) Cu2 + + 2e-  →Cu                b) Fe2 + →Fe3 + + e-                     c) 2H + + 2e- →H2    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ushtrimi 4. Oksigjeni vepron me azotin dhe oksidin e azotit NO:  

                      N2(g) + O2(g) ⇔ 2NO(g)    dhe        NO(g) + O2(g) ⇔2NO2(g) 

a) Shpjegoni pse të dyja këto sisteme janë reaksione redoks. Identifikoni reduktuesin në secilën rast.  

b) Përshkruani dhe shpjegoni si ndikon rritja e trysnisë në reaksionin e oksigjenit me azotin. 

c) Reaksioni i oksigjenit me azotin është endotermik. Përshkruani si do të ndikojë rritja e temperaturës 

në ekuilibër. Argumentojeni përgjigjen tuaj.   

 

Përforcimi. Shpjegimi i  koncepteve. Mësuesi/ja e ndan klasën në katër grupe dhe secili grup nxjerr 

konceptin kryesor për çdo ushtrim të zgjidhur në rubrikën e mëparshme. 

Grupi A – Ushtrimi 1. Në një gjendje ekuilibri ndryshimi i përqendrimit çon reaksionin në anën që 

kundërshton ndryshimin e bërë duke formuar një ekuilibër të dytë. 

Grupi B - Ushtrimi 2. Në një gjendje ekuilibri ndryshimi i trysnisë çon reaksionin në anën që 

kundërshton ndryshimin e bërë duke formuar një ekuilibër të dytë. 

Grupi C - Ushtrimi 3. Një element që të oksidohet duhet të lëshojë elektrone dhe është agjent 

reduktues. Një element që të reduktohet duhet të marrë elektrone dhe është agjent oksidues. 

Grupi D - Ushtrimi 4. Reaksioni quhet oksido-reduktues kur numri i oksidimit të elementeve do të 

ndryshojë dhe me ndryshimin e trysnisë reaksioni do të zhvendoset në kahun me numër më të vogël 

të moleve. Rritja e temperaturës favorizon reaksionin endotermik, kurse ulja e temperaturës 

reaksionin ekzotermik. 

Vlerësimi: nxënësit vlerësohen për mendimi argumentues, për punën në grup, për gjuhën e përdorur 

dhe për aftësitë konkuduese.  

Detyrë shtëpie:  Ushtrimi 3 faqe 128, ushtrimi 5 faqe 129 dhe ushtrimi 6 faqe 129. 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE  10 

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

Tema mësimore 10. Ushtrime për elektrolizën Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përcakton produktet e elektrolizës në varësi të elektrolitit dhe elektrodave të 

përdorura; 

- përshkruan dhe shpjegon procesin e pastrimit të bakrit; 

- shpjegon që në katodë formohen metalet ose hidrogjeni dhe në anodë formohen 

jometalet ose oksigjeni. 

 

Fjalët kyç: 

elektroda të 

tretshme 

galvanizim 

brejtje e 

metaleve 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi.  Përmbledhja e strukturuar e shënimeve. Nëse flasim për elektrolizën kemi parasysh 

procesin në të cilin nga tretësira e kripës ose tretësira ujore e kripës fitohen në katodë metale ose H2 

dhe ne anodë halogjenët apo O2. Pasi flasim për temën nxënësi duhet te vazhdojnë mendimin, duke 

analizuar elektrolizën e NaCl-së.  

Nxënësi 1: Në elektrolizën e kripës së shkrirë të kripës NaCl drejt anodës do të shkojnë jonet e Cl-, në katodë do 

të shkojnë jonet e Na+. 

Nxënësi 2: Nëse do të kemi tretësirë ujore të kripës NaCl drejt anodës do të drejtohen jonet e Cl- dhe drejt 

katodës drejtohen jonet e H+. 

Nxënësi 3: Në tretësirë pasi ka ndodhur elektroliza në tretësirë kanë mbetur jonet e Na+ dhe jonet OH dhe 

tretësira bëhet bazike. 

 

Ndërtimi i njohurive.  Veprimet në situatë zgjidhje ushtrimesh. Ndaj klasën në tri grupe dhe secili 

grup do të analizojë elektrolizën e një kripe. 

 

Grupi i parë 1:  

- Si zhvillohet elektroliza ujore e sulfitit të bakrit? 

- Cili nga elementet oksidohet dhe cili reduktohet? 

- Çfarë mbeti në tretësirë? 

 

Grupi i parë 2:  

- Si zhvillohet elektroliza ujore e sulfatit të aluminit? 

- Cili nga elementet oksidohet dhe cili reduktohet? 

- Çfarë mbeti në tretësirë? 

 

Grupi i parë 3:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si zhvillohet elektroliza ujore e nitratit të zinkut? 

- Cili nga elementet oksidohet dhe cili reduktohet? 

- Çfarë mbeti në tretësirë? 

 

Përforcimi. Krahasimi i elektrolizës me elektroda aktive me elektroda inerte. Dy nxënës ngrihen në 

tabelë dhe secili nga nxënësit shkruan veçoritë e elektrodave aktive  dhe pasive. Mbasi kanë mbaruar, 

lidhin me shigjetë ngjashmëritë dhe të veçantat dalin vetë. 

Vlerësimi: Vlerësohet nxënësi për konceptimin e saktë të procesit të elektrolizës, për zgjidhjen e sakte 

hap pas hapi të ushtrimit dhe për paraqitjen grafike. 

Detyrë shtëpie: Sillni në shkollë sende të ndryshme metalike.  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 11 

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

Tema mësimore 11. Pse janë të dobishme 

metalet? 

Situata e të nxënit: Diskutojmë rreth sendeve 

metalike që kanë sjellë sipas detyrës paraardhëse. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- liston dallimet fizike midis metaleve dhe jometaleve; 

- përcakton saktë pozicionin e metaleve dhe të jometaleve në Sistemin 

periodik dhe të gjitha veçoritë që lidhen me këtë pozicion; 

- nxjerr përfundime rreth ngjashmërive dhe ndryshimeve kimike të 

metaleve dhe jometaleve 

Fjalët kyç:  

 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Di/Dua të di/Mësova.  

Hapi 1: Shkruaj temën në tabelë dhe me gojë  bëj një paraqitje të shkurtër të saj, duke dhënë dhe 

shembuj. Më pas pyes nxënësit çfarë dinë mbi vetitë fizike dhe kimike të metaleve: Si ndryshojnë 

metalet midis tyre?  

Hapi 2: Ndaj dërrasën e zezë (tabelën interaktive) si më poshtë.  

Hapi 3: Plotësoj me mendimet e nxënësve. 
Di  Dua të di Mësova  

Metalet kanë temperatura të larta 
shkrirjeje dhe vlimi. 
Ato e përcjellin elektricitetin. 
Farkëtohen.  
Telëzohen. 
Kanë dendësi të madhe. 

  

  

Ndërtimi i kuptimit. Mësova. 

Hapi 4: Plotësoj kolonën Dua të di të tabelës.  
Di  Dua të di Mësova  

Metalet kanë temperatura të larta 
shkrirjeje dhe vlimi. 
Ato e përcjellin elektricitetin. 
Farkëtohen.  
Telëzohen. 
Kanë dendësi të madhe. 

Çfarë dallimi kanë metalet me jometalet? 
Si lidhen atomet në një metal? 
Si shkaktohet rryma elektrike në një metal? 
Si përçohet energjia në një metal? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hapi 5: Praktikë e drejtuar/ Punë me grupe. Ndaj klasën në 3 grupe dhe çdo grup punon me përgjigjet 

e pyetjeve. Në fund nxënësit korrigjojnë njëri-tjetrin.  
Di  Dua të di Mësova  

Metalet kanë temperatura të larta 
shkrirjeje dhe vlimi. 
Ato e përcjellin elektricitetin. 
Farkëtohen.  
Telëzohen. 
Kanë dendësi të madhe. 

Çfarë dallimi kanë metalet me 
jometalet? 
Si lidhen atomet në një metal? 
Si shkaktohet rryma elektrike në një 
metal? 
Si përçohet energjia në një metal? 

Metalet, në dallim nga jometalet, kanë 
temperatura të larta shkrirjeje dhe 
vlimi, dendësi të lartë, e përcjellin 
rrymën dhe nxehtësinë, farkëtohen dhe 
telëzohen.  
Atomet e një metali lidhen me njëri-
tjetrin me lidhje metalore dhe 
vendosen në radhë si jonet në kristale. 
Metalet përbëhet nga radhë jonesh 
pozitive rrethuar nga det elektronesh. 
Lidhja metalike shpjegon vetitë e 
metaleve: 
1-atomet e metaleve qëndrojnë pranë 
njëri-tjetrit për shhkak të lidhjeve të 
forta; 
2-elektronet e shtresës së jashtme të 
atomeve mund të shkëputen lehtësisht 
nga atomi për të formuar detin e 
elektroneve, prandaj metalet e 
përcjellin rrymën elektrike. 
3-lëvizja e elektroneve mund të 
ndihmojë të përçohet energji nëpër 
metal 

 

Vlerësimi: nxënësit vlerësohen për mendimi argumentues, për punën në grup, për gjuhën e përdorur 

dhe për aftësitë konkuduese. 

Detyrë shtëpie:  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 12 

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

Tema mësimore 12. Radha e 

aktivitetit të metaleve 

Situata e të nxënit:  Shkruaj disa simbole të metaleve dhe u 

kërkoj nxënësve t’i vendosin sipas madhësisë së rrezes atomike. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- shpjegon se cilat substanca formohen kur metalet veprojnë me ujin 

dhe me oksigjenin; 

- jep kuptimin e reaksioneve të djegies; 

- shpjegon reaksionin midis një acidi dhe një metali si reaksion redoks. 

Fjalët kyç:  

reaksion i vrullshëm 

reaksion djegieje 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete të 

tjera ekuivalente, tretësira dhe metale të ndryshme 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare:  Gjuha dhe komunikimi; 

Biologjia. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Përshkrimi i situatës. Diskutim i lirë. Njoh nxënësit me situatën e temës: Metalet digjen në prani të 

oksigjenit dhe jo të gjithë metalet veprojnë me ujin. U kërkohej atyre të parashikojnë veprimin e disa 

metaleve me ujin dhe ngjyrën e flakës që marrin kur digjen në prani të oksigjenit dhe të diskutojnë 

rreth kësaj çështjeje.  

 

Veprimet në situatë. Eksperimentim / Punë në grup / Mendim logjik / Të kuptuarit përmes leximit.  

Kryhet aktiviteti praktik me nxënësit: ata ndahen në tri grupe për kryerjen e eksperimenteve të veprimit 

të metaleve me ujin dhe djegien në prani të oksigjenit. 

Grupi i parë: djegia e kalciumit, e bakrit, e hekurit, e plumbit, e natriumit dhe e kaliumit. 

Grupi i dytë: veprimi i kalciumit, i bakrit, i hekurit, i plumbit, i natriumit dhe i kaliumit me ujin. 

Grupi i tretë: veprimi i metaleve me acidet. 

U kërkoj nxënësve  të diskutojnë mbi llojin e këtyre reaksioneve dhe të shkruajnë reaksionet e 

mundshme.  

- Cilat janë produktet e përftuara? Si emërtohen ato? 

- A do të çlirohet hidrogjen nëse acidi klorhidrik do të vepronte me bakrin? 

- Cili nga metalet vepron vrullshëm me ujin? 

- Cili është kriteri dallues metaleve gjatë djegies? 

- U kërkoj nxënësve të shprehin mendimin e tyre logjik në lidhje me pyetjet, bazuar në vrojtimet 

eksperimentale. U shpjegoj atyre që metalet dallohen nga njëri-tjetri nga ngjyra e flakës që ata marrin 

kur digjen në prani të oksigjenit dhe nga veprimi i vrullshëm ose jo me ujin. 

Shkruaj reaksionet në trajtë jonike. Përmes leximit në tekst dhe konkluzioneve të eksperimenteve, 

nxënësit vendosin elementet e paraqitura në radhë nga metali më aktiv te metali më pak aktiv, duke 

paraqitur kështu radhën e aktivitetit të tyre.  

Vlerësimi:  Nxënësit/et vlerësohen për: saktësinë e dhënies së përgjigjeve për pyetjet e drejtuara në 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diskutim, për çdo etapë të orës mësimore; për saktësinë në shkrimin e barazimeve kimike të vetive të 

acideve dhe bazave; për aftësinë në punën eksperimentale dhe shprehjen e mendimit logjik; për 

vlerësimin për punën e njëri-tjetrit në grup dhe vetëvlerësimin. 

Detyrat dhe puna e pavarur. Shkruani reaksionin e bashkëveprimit të acidit sulfurik të holluar me:  

a) Zn; b) Cu; c) K. Cili nga reaksionet është më i vrullshëm? 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 13 

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

Tema mësimore 13.  Pse janë të dobishme metalet?  Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- shpjegon se cilat substanca formohen kur një metal më aktiv vepron 

me një metal më pak aktiv; 

- jep kuptimin e prirjes së metaleve për të formua jone; 

- parashikon ecurinë e veprimit të metaleve me tretësira të ndryshme. 

Fjalët kyç:   

zhvendos jonet 

 

 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Përshkrimi i situatës. Eksperimente / Pyetje-përgjigje. Njoh nxënësit/et me situatën e temës, 

parashikojmë se çfarë do të ndodhë po të vendosim disa shirita të metaleve bakër, hekur, magnez në 

një tretësirë të sulfatit të zinkut. 

- Cilat nga metalet do të zhvendosi Zn nga tretësira e tij? 

- Pse disa metale e zhvendosin Zn nga tretësira e tij dhe disa jo? 

- Çfarë ndodh kur metalet veprojnë me ajrin? 

 

Veprimet në situatë. Eksperiment / Shpjegim / Mendim logjik.  

Kryhet aktiviteti praktik me nxënësit. 

Si veprojnë metalet me ajrin? 

- Na,K,Mg,Ca digjen në ajër 

- 2Mg(ng) + O2(g)→2MgO(ng) 

- Al,Zn dhe Fe veprojnë lehtësish me ajrin 

- Cu nuk digjet në ajër 

Si veprojnë metalet me acidet? 

 Nëpërmjet eksperimentit u shpjegoj nxënësve formimin e joneve të një metali: 

Zn(ng) + 2HCl(uj)→ZnCl2(uj) + H2(g) 

Zn shndërrohet në trajtë jonesh Zn→Zn2 + + 2e- 

Dy elektronet i mori hidrogjeni i acidit 2H + + 2e- →H2 

Bakri, në dallim nga Zn, nuk i lëshon lehtë elektronet e tij. 

Nxënësit orientohen të shkruajnë reaksionet e veprimit të bakrit me tretësirën që përmbaj jone hekur 

dhe anasjelltas: 

Cu + Fe2 + → nuk ndodh sepse Cu është më pak aktiv se Fe. 

Fe + Cu2 + → Fe2 + + Cu 

Tretësira ngjyre blu e sulfatit të bakrit gradualisht merr ngjyre të gjelbër të zbehtë. 

Nxënësit, me të njëjtën logjikë, arsyetojnë kur vepron Zn me oksidin e bakrit dhe e bakri me oksidin e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zn. Shkruhen reaksionet e transferimit të protoneve.  

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për: saktësinë e dhënies së përgjigjeve për pyetjet e drejtuara në 

diskutim të çdo etape të orës mësimore; për saktësinë në shkrimin e barazimeve të reaksioneve të 

asnjanësimit në trajtë jonike të plotë dhe të shkurtuar; si dhe për aftësinë e punës eksperimentale dhe 

shprehjen e mendimit logjik.  

Detyrat dhe puna e pavarur. Shkruani në trajtë jonike të plotë dhe të shkurtuar reaksionin e 

bashkëveprimit:  

a. të Na me tretësirë kalciumi;      b. të magnezit me tretësirë natriumi;  c. të plumbit me oksid zinku. 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 14 

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

Tema mësimore 14.  Sa të qëndrueshme janë përbërjet e metaleve? Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- shpjegon shpërbërjen termike të karbonateve të metaleve; 

- analizon shpërbërjen termike të nitrateve; 

- krahason shpërbërjen termike të përbërjeve në bazë të radhës së 

aktivitetit të tyre.  

Fjalët kyç:  

shpërbërje termike 

nitrate 

nitrite 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete të tjera 

ekuivalente,  tretësira dhe metale të ndryshme 

Lidhja me fushat e tjera ose me 

temat ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Përshkrimi i situatës. Eksperimente / Pyetje-përgjigje. Njoh nxënësit me situatën e temës. 

Parashikojmë se si do të ishte shpërbërja e nitrateve kur nxehen. Shumica e nitrateve me nxehje 

shpërbëhen në okside metalesh duke çliruar dy gaze: dyoksid azoti dhe oksigjen. 

 

Veprimet në situatë. Eksperiment / Shpjegim / Mendim logjik. 

Kryhet aktiviteti praktik me nxënësit. Nëpërmjet eksperimentit u shpjegoj nxënësve shpërbërjen e 

nitratit të bakrit:  Cu(NO3)2(ng) → 2CuO(ng) + 4NO2(g) + O2(g)  

Nitrati i bakrit ka ngjyrë blu, oksidi i bakrit ka ngjyrë të zezë.  

Karbonati i kalciumit me nxehtësi shpërbëhet në dyoksid karboni dhe oksid kalciumi. 

CaCO3 → CO2 + CaO  

Nitratet e metaleve aktive nuk çlirojnë dyoksid azoti por oksigjen. 

NaNO3(ng) →NaNO2(ng) + O2(g) 

Shumica e hidroksideve kur shpërbëhen çlirojnë ujë dhe oksid metali. 

Zn(OH)2(ng) →ZnO(ng) + H2O(g) 

Nxënësit orientohen të plotësojnë tabelën me informacionin që ata kanë nxjerrë nga aktiviteti praktik. 

Ndahet klasa në tri grupe dhe secili grup plotëson një rresht nga tabela e paraqitur. 
 Metalet gr 1 Metalet grupi 2 Metalet grupi 3 

Nitrate  Shpërbëhen në nitrite 
dhe oksigjen. 

Shpërbëhen në oksid metali, oksid 
azoti dhe oksigjen. 

Shpërbëhen lehtësisht në oksid 
metali,dyoksid azoti dhe oksigjen. 

Hidrokside  Nuk veprojnë me 
nxehtësi. 

Shpërbëhen në oksidin e metalit dhe 
ujë. 

Shpërbëhen në oksid metali dhe ujë 

Karbonate  Nuk veprojnë me 
nxehtësi. 

Shpërbëhen kur nxehen në oksid metali 
dhe dyoksid karboni. 

Shpërbëhen kur nxehen në oksid 
metali dhe dyoksid karboni. 

Përfundimi: Në fund nxënësit dalin në konkluzion që metalet më pak aktive shpërbëhen më 

lehtësisht kur nxehen. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e dhënies së përgjigjeve për pyetjet e drejtuara në 

diskutim, në çdo etapë të orës mësimore; për saktësinë në shkrimin e barazimeve të reaksioneve të 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asnjanësimit në trajtë jonike të plotë dhe të shkurtuar; si dhe për aftësinë në punën eksperimentale 

dhe shprehjen e mendimit logjik. 

Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruani reaksionin e shpërbërjes së nitratit të kaliumit, të nitratit të 

magnezit, të hidroksidit të aluminit dhe të karbonatit të zinkut. 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 15 

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

Tema mësimore 15.  Gërryerja dhe parandalimi i saj Situata e të nxënit:  Në laborator. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- Liston disa  substanca që formohen kur metalet veprojnë me ujin dhe 

me oksigjenin; 

- Shpjegon kuptimin e reaksioneve të djegies; 

- Barazon  reaksionin redoks  midis acidit  dhe një metali  

Fjalët kyç:  

Gërryerja  

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete të 

tjera ekuivalente, tretësira dhe metale të ndryshme 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Përshkrimi i situatës. Rrjeti i diskutimit / Pyetje-përgjigje. Njoh nxënësi me situatën e temës.  

- Çfarë i bën hekurin dhe çelikun të ndryshket? 

- Çfarë ndodh kur gërryhen metalet? 

- Si mund ta parandalojmë gërryerjen? 

- Sa efikase janë mënyrat e parandalimit të gërryerjes? 

- Ç’do të thotë mbrojtje sakrifikuese? 

Veprimet në situatë. Puna në grupe / Eksperimentim / Mendimi logjik / Të mësuarit hap pas hapi. 

Kryhet aktiviteti praktik me nxënësit. Nxënësit/et ndahen në grupe katërshe. I orientoj ata të lexojnë 

tekstin duke u treguar mbi hapat që duhen ndjekur në këtë detyrë:  

- Çfarë ndodh kur gërryhen metalet? Si parandalohet gërryerja? 

Anëtarët e çdo grupi ndajnë detyrat:  

- nxënës që përgatisin mjetet dhe aparaturat laboratorike;        nxënës që eksperimentojnë; 

- nxënës që vëzhgojnë e mbajnë shënime;                                     nxënës që japin konkluzione.  

Më pas dy përfaqësues bëjnë përmbledhjen e mësimit në tabelë.  
Objekti metalik Metoda parandaluese Përparësitë e përdorimit të metodës 

Skelet metalik Bojë Lehtësisht e zbatueshme. 

Zinxhir biçiklete Vaj  Mbron pjesët lëvizëse.  

Mbulesë e hekurt Galvanizim. Shtresa vishet me një 
shtresë Zn, e cila do të gërryhet e para. 

Metodë jetëgjatë dhe e lehtë për t’u zbatuar. 

Kuti konservash Veshje me kallaj. Kallaji nuk gërryhet lehtë dhe nuk është 
helmues. 

Sende të veshura me argjend Argjend i galvanizuar. Veshja është shumë e hijshme. 
 

Vlerësimi:  Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e dhënies së përgjigjeve për pyetjet e 

drejtuara në diskutim, në çdo etapë të orës mësimore; për saktësinë në shkrimin e barazimeve të 

reaksioneve të asnjanësimit në trajtë jonike të plotë dhe të shkurtuar; si dhe për aftësinë në punën 

eksperimentale dhe shprehjen e mendimit logjik. 

Detyrë shtëpie:  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 16 

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

Tema mësimore 16. Ushtrime për kapitullin 10 Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- liston dallimet fizike midis metaleve dhe jometaleve; 

- shpjegon se cilat substanca formohen kur metalet veprojnë me ujin 

dhe oksigjenin 

- jep kuptimin e prirjes së metaleve për të formua jone; 

- parashikon ecurinë e veprimit të metaleve me tretësira të ndryshme. 

Fjalët kyç:  

 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente,  Tabela e Sistemit Periodik, 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, Matematikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi. Pyetjet alternative. Mësimi fillon me pyetjet rreth temave të trajtuara në këtë kapitull, 

si:  Cilat janë disa nga karakteristikat e metaleve?Cili nga metalet vepron vrullshëm me ujin? 

- Cili është kriteri dallues i metaleve gjatë djegies? Ç’kuptojmë me prirje të metaleve? 

- Si reagojnë metalet kur veprojnë me acide të holluara? 

 

 Ndërtimi i njohurive. Pyetjet llogaritëse / Ushtrime komplekse. Ndaj klasën në grupe të mëdha dhe 

secilit grup i ndaj detyrat. 

Grupi 1 - Çfarë ndodh nëse do të veprojë oksigjeni me K, me Zn dhe me Cu? 

- A do të ndodhë reaksioni midis aluminit dhe sulfatit të hekurit? Shpjegoni reaksionin. 

Grupi 2 - Çfarë ndodh po të veprojë Ca, Na dhe Pb me ujin?  

- Nëse një copë bakër vendoset në një tretësirë karbonat magnezi dhe një copë bakër e vendoset në 

tretësirë sulfat hekuri? Si do t’i renditnit këto elemente sipas radhës së aktivitetit? 

Grupi 3 - Çfarë ndodh po te veprojë Mg, K, Ag me acide të holluara? 

- Çfarë ndodh nëse vendosim shirit Zn në tretësirat e nitratit të aluminit, e nitrat bakrit, e nitrat 

argjendit dhe e nitrat natriumit? 

 

Përforcimi. Tryeza e rrumbullakët. Gjatë kësaj faze, e cila mund të zgjasë 10 minuta, ndahet kasa në tri 

grupe të mëdha në mënyrë rrethore. Merret lapsi dhe pasohet sistematikisht rreth nxënësve të çdo 

grupi të ulur në formë rrethore. Nxënësi i parë shkruan një veçori te metaleve të grupit I dhe nxënësi 

pasardhës e plotëson me veçori të tjera. Kjo fazë vazhdon derisa nxënësi i fundit të bëjë plotësimin e 

fletës. Kështu veprojnë dhe grupet e tjera për çështjet që janë diskutuar. Grupi i dytë plotëson veçoritë 

e metaleve të grupit II dhe grupi i tretë veçoritë e metaleve të grupit III.  

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

në zgjidhjen e ushtrimeve në fletoren e klasës.  

Detyrë shtëpie:  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 17  

 

 

 

 

 

 

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

Tema mësimore 17.  Ruajtja e energjisë dhe 

ndryshimet e energjisë gjatë reaksioneve kimike 

Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përkufizon ligjin e ruajtjes së energjisë; 

- përcakton kuptimet e termave ekzotermik dhe endotermik; 

- interpreton grafikisht nivelin e energjisë për reaksionin ekzotermik 

dhe endotermik. 

Fjalët kyç:  

reaksion ekzotermik  

reaksion endotermik 

energji aktivizimi 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

(Çfarë/E çfarë/Po tani çfarë?/ Hartë koncepti / Hulumtim i përbashkët) 

Parashikimi. Evokim. Ndaj klasën në tre grupe dhe shkruaj në tabelë: qymyr, dru, alkool. Nxënësit 

plotësojnë përkatësisht vetitë fizike të secilës lëndë dhe reaksionet e djegies së tyre. 

P.sh. alkool + O2 → dyoksid karboni dhe ujë 

 

Ndërtimi i njohurive. Realizimi i kuptimit. Mbështetur në diskutimin në fazën e parë dhe pasi 

lexojnë rreth 5 minuta tekstin, nxënësit arrijnë në përfundimet:  

1 - vetitë fizike karakteristike të një lënde nuk ndryshojnë;  

2 - shndërrimet kimike çojnë në një reaksione kimike. Këto shndërrime shoqërohen me çlirim ose 

thithje nxehtësie.  

Përkufizohen termat: ekzotermik - çlirohet nxehtësi në mjedisin rrethues; endotermik - thithet nxehtësi 

nga mjedisi rrethues. Interpretohen grafikët e niveleve grafike të energjisë.  

 

Përforcimi. Praktikë e drejtuar. Realizohet një eksperimenti me grupe me nga 4 nxënës: 

- Hedhim një cope Mg në një tretësirë të acidit sulfurik të holluar. Provëza do të nxehet, gjë që 

tregon se reaksioni është ekzotermik. Nëse duam të djegim një copë hekur, duhet ta nxehim 

pra, reaksioni është endotermik. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e punës me shkrim (plotësimin e diagramit), për aftësinë 

argumentuese dhe për gjuhën e përdorur. 

Detyrë shtëpie:  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 18 

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

Tema mësimore 18.  Si përftohet energjia në një reaksion kimik? Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- formulon  ligjin e ruajtjes së energjisë; 

- shpjegon  kuptimet e termave ekzotermik dhe endotermik; 

- interpreton grafikisht nivelin e energjisë për reaksionin 

ekzotermik dhe endotermik. 

Fjalët kyç:  

energji potenciale 

energji kinetike 

energji aktivizimi 

prishje e lidhjes kimike  

formim i lidhjes jonike 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

(Çfarë/E çfarë/Po tani çfarë?/ Hartë koncepti / Hulumtim i përbashkët) 

Parashikimi: Çfarë? / E çfarë? / Po tani çfarë? E nis mësimin duke përkufizuar reaksionet ekzotermike 

dhe ato endotermike: 

- Çfarë janë reaksionet ekzotermike dhe endotermike?  

- Reaksionet që shoqërohen me lirim energjie quhen reaksione ekzotermike. 

- Reaksionet që shoqërohen me marrje energjie quhen reaksione endotermike. 

- E çfarë tjetër i dallon këto përbërje nga njëri-tjetri? Energjia depozitohet në elektronet që formojnë 

lidhjet midis atomeve.  

- Po tani, çfarë? Kjo energji quhet energji kimike. Elektronet lëvizin për të formuar lidhje më të 

qëndrueshme e që kanë më pak energji të depozituar në të, duke depozituar energji potenciale. 

Kur kjo energji çlirohet formon energjinë kinetike. 

 

Ndërtimi i njohurive: Mendo / Puno dyshe / Shkëmbe mendime. Drejtoj nxënësit të lexojnë mësimin 

dhe ndaj klasën në tri grupe. Secili grup do të punojë me një paragraf të mësimit të ri. Në fillim 

nxënësit punojnë dyshe dhe pastaj shkëmbejnë mendime edhe me dyshet e tjera. 

Grupi i parë - grafiku i reaksionit ekzotermik (plotësimi i diagramit). Ky grup do të shqyrtojë 

transferimin e energjisë gjatë reaksionit të bashkëveprimit të magnezit me oksigjenin , sasinë e 

energjisë që çlirohet dhe rolin e energjisë së aktivizimit. 

Grupi i dytë – ndryshimi i energjisë që shoqërohet me prishjen dhe formimin e lidhjeve kimike. Ky 

grup do të shqyrtojmë çfarë pritet t’u ndodhë lidhjeve të magnezit dhe të oksigjenit gjatë reaksionit 

kimik, prishjen e lidhjeve midis dy atomeve të oksigjenit, prishjen e lidhjeve metalore midis atomeve 

të magnezit dhe çlirimin e energjisë që ndodh në këtë proces.  

Grupi i tretë - energjia ushqimore. Ky grup do të shqyrtojë energjinë që ndodhet në ushqimet tona, si 

çlirohet energjia e depozituar në ushqime dhe energjinë e dobishme në lidhjet kimike të ushqimeve. 

Grupi i katërt - nga vjen energjia ushqimore. Ky grup do të shqyrtojë procesin e fotosintezës, ciklin e 

qarkullimit të energjisë nga bimët te kafshët, krahasimin e barazimit kimik te fotosintezës me 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frymëmarrjen.  

 

Përforcimi: Tryeza e rrumbullakët. Gjatë kësaj faze, e cila mund të zgjasë 10 minuta, ndahet kasa në 

grupe të mëdha në mënyrë rrethore. Merret lapsi dhe pasohet sistematikisht rreth një grupi të vogël të 

ulur në formë rrethore. Nxënësi i parë shkruan një veçori të mënyrës së përftimit të energjisë dhe 

nxënësi pasardhës e plotëson me ndryshimin e energjisë që shoqërohet me prishjen edhe formimin e 

lidhjeve kimike. Kjo fazë vazhdon derisa nxënësi i fundit të bëjë plotësimin e fletës, Kështu veprojnë 

dhe grupet e tjera për çështjet që janë diskutuar. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e punës me shkrim (plotësimin e diagramit), për aftësinë 

argumentuese dhe për gjuhën e përdorur. 

Detyrë shtëpie:  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 19 

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

Tema mësimore 19. Projekt kurrikular (Ora e parë - prezantimi i temave për të tre tremujorët)  

Titujt e projekteve:  

1. Dita Botërore e Ujit 

2. Ndotja e ujit 

3. Ndërtimi i një impiant për pastrimin e ujit 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Rezultatet e te nxënit 

1.  përshkruan rëndësinë e Ditës Botërore të Ujit; 

2.  analizon mënyrat e ndryshme të ndotjes së ujërave; 

3.  konkludon mbi rëndësinë e njohjes së faktorëve që shkaktojnë ndotjen e ujërave. 

 

Njohuritë kryesore të lëndës që do të përvetësohen t nga nxënësi 

1. Çfarë është Dita Botërore e Ujit? 

2. Cilat ujëra ndoten më shumë? 

3. Cilat janë llojet e ndotjeve ujore? 

4. Çfarë  shkakton ndotja e ujërave? 

 

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. 

 
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 

 

Burimet e informacionit: Adresa interneti të mundshme, filma me informacion për ndotjen e ujërave, 

bisedë me specialistë të Institutit të Pastrimit dhe të  Mirëmbajtjes së Impianteve të Ujërave në vendin 

tonë.  

 

Rezultatet e pritshme 

Nxënësit: 

- të plotësojë njohuritë mbi ujin si përbërje kimike e biologjike; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- të mësohen të analizojnë të dhënat statistikore dhe të konkludojnë prej tyre; 

- të ndihmojë përmes informacionit në sensibilizim për ruajtjen e ujërave e për përdorimin sa më 

ekonomik të tyre. 

Vlerësimi. Nxënësi do të vlerësohet: 

1 . për paraqitjen e materialit; 

2. për saktësinë shkencore të materialit; 

3. për gjuhën e përdorur; 

4. për larminë e informacioneve dhe idetë origjinale të nxënësit; 

5. për mënyrën e referimit apo të prezantimit; 

6. materiali digjital merr përparësi. 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 20 

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

Tema mësimore 20. Lëndët djegëse Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përkufizojnë ligjin e ruajtjes së energjisë; 

- përcakton kuptimet e termave ekzotermik dhe endotermik; 

- interpreton grafikisht nivelin e energjisë për reaksionin 

ekzotermik dhe endotermik. 

Fjalët kyç:  

energji reaksioni 

reaksion ekzotermik  

reaksion endotermik 

energji aktivizimi 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

(Çfarë-E çfarë-Po tani çfarë? / Hartë koncepti / Hulumtim i përbashkët) 

Parashikimi. Udhëzoj nxënësit të lexojnë tekstin për afro 10 minuta, më pas ndaj klasën në tri grupe 

(sipas rreshtave) dhe nga çdo grup del në tabelë një përfaqësues.  

 

Ndërtimi i njohurive. 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 - Çfarë paraqet grafiku 11.7 në faqen 45?_________________________________________ 

Nëpërmjet një reaksioni kimik djegia e substancave që përmbajnë karbon siguron____________ 

____________________________________________________________________________________ 

Hidrokarburet digjen për të formuar____________________________________________________  

Uji që çlirohet nga djegia mund të testohet në dy mënyra__________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Grupi II - Koksi kur digjet nuk lëshon __________________________________________________  

Qymyri përdoret në furrnalta të mëdha sepse____________________________________________ 

Qymyri mund të shndërrohet në lëndë djegëse të gaztë___________________________________ 

Grupi III - Nafta është një përzierje______________ e përbërë nga dy elemente_______________ 

____________________ Lëndët djegëse që përftohen nga nafta janë__________________________ 

Metani është gazi natyror i pranishëm ________________dhe përdoret ______________________ 

Prodhimi i monoksidit të karbonit ndodh_________________________ dhe është i rrezikshëm  

sepse_______________________________________________________________________________  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përforcimi. Pasi janë plotësuar pikat me fjalë, dy nxënës nga klasa analizojnë:  

Nxënësi i parë: Si janë formuar lëndët djegëse? 

Nxënësi i dytë: Si përdoren lëndët djegëse? 

Vlerësimi:  Nxënësit vlerësohen për saktësinë e punës me shkrim (plotësimin e diagramit), për 

aftësinë argumentuese dhe për gjuhën e përdorur. 

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

Tema mësimore 21. Punë studimore. Burimet e 

qëndrueshme me lëndë djegëse 

Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përkufizon burimet e qëndrueshme; 

- përcakton disa nga veçoritë e burimeve të qëndrueshme; 

- nxjerr përfundime rreth rëndësisë së burimeve të qëndrueshme. 

Fjalët kyç:  

izotop 

radioaktivitet 

central bërthamor 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete të 

tjera ekuivalente,  materiale te ndryshme nga interneti 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, Biologji, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Nëntemat: 

1. Druri si burim i rinovueshëm 

2. Etanoli (alkooli) burim i rinovueshëm nga bimët 

3. Si mund të përdorim burimet e rinovueshme duke shkaktuar më pak ndotje? 

 

Realizimi i projektit  

- 1. Bëhet njohja me temën, nëntemat, objektivat (rezultatet e të nxënit) dhe kriteret e vlerësimit. 

Ndahen grupet duke caktuar dhe koordinatorin e çdo grupi.  Orientoj nxënësit për burimet e 

informacionit dhe format e paraqitjes.  

2. Grupet paraqesin punimet  

3. Vlerësohen punimet. 

Vlerësimi: Kriteret e vlerësimit: 

a. niveli shkencor, 

b. paraqitja grafike ose virtuale, 

c. gjuha e përdorur, 

ç. niveli shkencor i trajtimit, 

d. puna në grup,  

dh. aftësia konluduese. 

Detyrë shtëpie:  



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 22 

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

Tema mësimore 22.  Ruajtja e energjisë dhe 

ndryshimet e saj gjatë reaksioneve kimike 

Situata e të nxënit:  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- ndërton aparatin që i përngjan baterisë; 

- analizon parimin e punës së pilave dhe të baterive; 

- tregon përdorimin praktik të pilave dhe të baterive;  

- përshkruan një histori të shkurtër të zhvillimit të baterive. 

Fjalët kyç:  

bateri 

elektrolite 

voltazh  

qark  

bateri të rikarikueshme 

Burime: teksti Kimia 11, tabela digjitale ose mjete 

të tjera ekuivalente,  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: Fizikë, TIK 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikimi.  Di  

Hapi 1: Shkruaj temën në tabelë dhe paraqes shkurt se çfarë do të trajtohet, duke e ilustruar me 

shembuj. Më pas i pyes nxënësit se çfarë dinë mbi pilat dhe bateritë. Nxënësit japin mendimin e tyre 

dhe e konkretizojnë me mjetet e marra (sipas udhëzimeve që kam dhënë një orë më parë). 

 

Ndërtimi i njohurive. Dua të di  

Hapi 2: Ndaj dërrasën e zezë (tabelën interaktive) si më poshtë.  

Hapi 3: Plotësoj. 
Di  Dua të di Mësova  

Pilat ndërtohen nga një tretësirë që 
përcjell elektricitetin.  
Ajo është e pajisur me një katodë Zn, 
një anodë karboni dhe një voltmetër 
për të matur rrymën. 

  

  

Hapi 4: Plotësoj kolonën Dua të di.  
Di  Dua të di Mësova  

Pilat ndërtohen nga një tretësirë që 
përcjell elektricitetin.  
Ajo është e pajisur me një katodë Zn, 
një anodë karboni dhe një voltmetër 
për të matur rrymën. 

Si arrin pila të prodhojë energji? 
Çfarë roli kanë elektrodat? 
Si arrijnë elektronet të përshkruajnë 
qarkun? 
Çfarë përdorimi praktik kanë pilat dhe 
bateritë? 
Si ka lindur bateria e parë? 

në një 

 

Përforcimi: Mësova 

Hapi 5: Praktikë e drejtuar / Punë me grupe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndaj klasën në 3 grupe dhe çdo grup punojnë me përgjigjet e pyetjeve. Në fund nxënësit korrigjojnë 

njëri-tjetrin. .  
Di  Dua të di Mësova  

Pilat ndërtohen nga një tretësirë që 
përcjell elektricitetin.  
Ajo është e pajisur me një katodë Zn, 
një anodë karboni dhe një voltmetër 
për të matur rrymën. 

Si arrin pila të prodhojë energji? 
Çfarë roli kanë elektrodat? 
Si arrijnë elektronet të përshkruajnë 
qarkun? 
Çfarë përdorimi praktik kanë pilat dhe 
bateritë? 
Si ka lindur bateria e parë? 

Tretësira e kripës e pilës është një 
elektrolit kryesisht tretësirë kripe ,e cila 
përmban jone. 
Voltazhi varet nga radha e aktivitetit të 
metaleve: nëse metalet ndodhen larg 
njëri-tjetrit, voltazhi është më i madh. 
Metali më pak aktiv përbën polin 
pozitiv. 
Nëse dy metalet zhyten në një tretësirë 
që përmban jone dhe lidhen bashkë 
me një tel përcjellës, formohet qarku 
dhe elektronet që humbasin atomet 
mund të lëvizin nëpër qark duke 
prodhuar energji. 
Pilat kanë përdorim të gjerë, sidomos 
te mjetet e transportit, te objektet e 
përdorimit të përditshëm (pajisjet 
shtëpiake apo institucionale), si dhe në 
mjekësi. 
Bateria e parë u shpik nga Aleksandër 
Volta, i cili përdori një pilë të formuar 
nga pllaka Zn dhe Ag. 

  

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e punës me shkrim (plotësimin e diagramit), për aftësinë 

argumentuese dhe për gjuhën e përdorur. 

Detyrë shtëpie: Gjeni materiale me temë “Burimet  e qëndrueshme me lëndë djegëse”. 



PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 23 

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

Tema mësimore 23. Lëndët djegëse Situata e të nxënit: Diskutojmë bashkë me nxënësit për 

burimet natyrore në vendin tonë. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: 

Nxënësi/ja:  

- përshkruan burimet e formimit të qymyrit; 

- liston lëndët djegëse që përdoren; 

- eksperimenton  mbi produktet e djegieve gjatë djegies. 

Fjalët kyç:  

 

Burime: teksti Kimia 11, 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. Pyetja sjell pyetjen. U drejtoj nxënësve pyetje, si:  

-  Ç’janë lëndët djegëse që përdorim?   

- Si është formuar qymyri? 

- Pse përdoret nafta si lëndë djegëse? 

- Cilët janë nënproduktet e naftës? 

 

Ndërtimi i njohurive. Mendo / Puno në dyshe / Shkëmbe mendime. I vë nxënësit të punojnë në dyshe 

me tekstin, duke iu listuar një seri pyetjesh që duhet t’u përgjigjen.  

1. Cilat lëndë mund të përdoren si lëndë djegëse? 

Përgjigje. Si lëndë djegëse mund të përdoren shumë lëndë kimike, si për shembull, druri, etnoli, 

hidrogjeni. 

Nxënësi i referohet tabelës 11.2 në tekst.  

2. Cilët produkte përftohen nga djegia e hidrokarbureve? 

Përgjigje: elementët e përftuar ng djegja e hidrokarbureve janë dyoksidi i karbonit dhe uji. 

Reaksioni: C3H8(g)+3O2(g) → 3CO (g) + 4H2O(g) 

3. Ç’përfaqëson nafta e papërpunuar? 

Përgjigje: Nafta e  papërpunuar është një përzierje hidrokarburesh. Emri i saj do të thotë gur i 

lëngshëm, e cila rafinohet për të përftuar shumë substanca të dobishme.  

4. Çfarë përfaqëson gazi natyror?  

5. Përshkruani rolin e etanolit si burim energjie.  

Pasi nxënësit u janë përgjigjur pyetjeve, lexojnë  materialet e pregatitura sipas udhëzimeve të një ore 

më parë mbi “Burimet e qëndrueshme me lëndë djegëse”. 

 

Përforcimi.  Nxjerrja e përfundimeve. Në fazën e përforcimit mund të përdoret një përmbledhje e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

njohurive mbi energjinë. Jap nga një detyrë te shkurtër për secilin grup.  

Grupi i parë: Dalloni reaksionin endotermik dhe ekzotermik. 

Grupi i dytë: Shpjegoni ndryshimet e energjisë në raport me prishjen dhe formimin e lidhjeve 

kimike. 

Grupi i tretë: Skiconi diagramin e shndërrimit të energjisë dhe shpjegoni ç’është energjia e 

aktivizimit. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e punës me shkrim (plotësimin e diagramit), për aftësinë 

argumentuese dhe për gjuhën e përdorur 



 

PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 24 

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

Tema mësimore 24. Projekt kurrikular. Dita Botërore e Ujit.  

Burimet ujore natyrore në vendin tonë dhe shfrytëzimi i tyre 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Rezultatet e të nxënit 

Nxënësit: 

1. të përshkruajë rëndësinë e Ditës Botërore të Ujit; 

2. të analizojë burimet ujore natyrore në vendin tonë; 

3. të konkludojë mbi rëndësinë e ujit në jetën në Tokë. 

 

Njohuritë kryesore të lëndës që do të përvetësohen nga nxënësi 

5. Çfarë është Dita Botërore e Ujit? 

6. Cilat janë burimet ujore të vendit tonë? 

7. Cilat janë disa nga llojet burimeve ujore?  

 

Roli i mësuesit  

4. Orienton nxënësit drejt burimeve të informacionit. 

5. Ndihmon nxënësit të grumbullojnë informacionet, si dhe t’i faktojnë veprimtaritë vëzhguese 

apo eksperimentale me filmime. 

6. Ndjek hap pas hapi veprimtarinë. 

 
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 

 

Burimet e informacionit: Adresa interneti të mundshme, filma me informacion për ndotjen e ujërave, 

bisedë me specialistë të Institutit të Pastrimit dhe të  Mirëmbajtjes së Impianteve të Ujërave në vendin 

tonë.  

 

Rezultatet e pritshme 

Nxënësit: 

- të plotësojë njohuritë mbi ujin si përbërje kimike e biologjike; 

- të mësohen të analizojnë të dhënat statistikore dhe të konludojnë prej tyre; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- të ndihmojë përmes informacionit në sensibilizim për ruajtjen e ujërave e për përdorimin sa më 

ekonomik të tyre. 

Vlerësimi. Nxënësi do të vlerësohet: 

1 . për paraqitjen e materialit; 

2. saktësia e materialit shkencor 

3. për gjuhën e përdorur; 

4. për larminë e informacioneve dhe idetë origjinale të nxënësit; 

5. për mënyrën e referimit apo të prezantimit; 

6. materialin digjital merr përparësi. 



 

TEST PËR TREMUJORIN E PARË 

 

Emri___________________ Mbiemri_____________________Klasa_______ Data________ 

 

1. Argumentoni ndryshimin midis n.o. dhe valencës.     (2 pikë) 

___________________________________________________________________________ 

2. Si llogaritet vlera e n.o.?         (2 pikë) 

___________________________________________________________________________ 

3. Atomi i cilit element ka numër oksidimi zero në këto përbërje: HCl, H2O, Na, SO2, Br2, 

Cu, P2O5?            (2 pikë) 

__________________________________________________________________________ 

4. Në tabelën e mëposhtme përcaktoni numrin e oksidimit të përbërjeve.      (7 pikë) 
Përbërja  Numri i oksidimit  

H2S  

MgCl2  

NaNO3  

PbS  

NH4NO3  

CuSO4  

HNO3  

 

5. Cilat nga reaksionet e mëposhtme nuk janë redoks dhe pse?    (4 pikë) 

a. Na + Cl2→ NaCl                 b. CaO + CO2 → CaCO3 

c. H2 + Cl2 → SCl2                   ç. S + HNO3 → SO2 + NO + 2H2O 

 

6. Jepet reaksioni: KNO2 + Br2 + H2O→KNO3 + HBr. 

a. Vendosni ngarkesën e joneve dhe të atomeve. 

b. Cili atom reduktohet? Cili oksidohet?  

c. Hartoni skemën e këmbimit të elektroneve.  

ç. Barazoni reaksionin.         (5 pikë) 

 

 

 

7. Llogaritni sa është vëllimi i O2 të çliruar në anodë, gjatë elektrolizës ujore të NiSO4, 

kur dihet që masa e Ni të depozituar në katodë është 29.35 g.    (4 pikë) 

 

 

 



8. Nëse një copë Zn vendoset në një tretësirë sulfat mangani përftohet një reaksion 

kimik nga ku përftohet metali i manganit. Nëse një copë Zn vendoset në një tretësirë 

sulfat hekuri(II) përftohet hekur. Ku do ta radhitni manganin në radhën e aktivitetit? 

Argumentojeni përgjigjen tuaj.        (2 pikë) 

 

Vlerësimi:  
Nota 4 5 6 7 8 9 10 

Pikët 0 -7 8- 10 11- 13 15 -17 18- 20 21 - 23 24-26 

 

 

 

 


