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PROGRAMI MËSIMOR I FIZIKËS 



Hyrje
Programi i fizikës për arsimin fillor e të rriturve është përpiluar me strukturë të përbërë nga rezultate detajuese të pritura nga mësimi (RM), që dalin nga sferat, temat dhe përmbajtjet e vërtetuara me programin për 
arsim të rregullt fillor – i hartuar nga Byroja për zhvillimin e arsimit të RM-së.

Programi mundëson zbatimin e masave për njohjen e të mësuarit joformal dhe informal të fituar më parë. Për atë qëllim, programat për të rriturit janë konceptuar në gjashtë nivele, dhe numri i niveleve varet 
nga natyra e lëndës dhe vëllimi i përmbajtjeve. Programi i fizikës është konceptuar në mënyrë që temat, përmbajtjet dhe rezultatet përkatëse nga mësimi janë të shpërndara në dy nivele, niveli i pestë dhe niveli i 
gjashtë. Kjo mundëson diferencim optimal gjatë vlerësimit të njohjeve dhe aftësive aktuale dhe përparim optimal nëpër nivele.

Për çdo sferë, në pajtim me temat përkatëse ose përmbajtjet, janë definuar rezultate të pritura nga mësimi dhe kriteret e vlerësimit. Rezultatet e pritura nga mësimi paraqesin standarde për njohuritë, aftësitë 
dhe kompetencat, që kandidatët duhet t’i arrijnë për çdo nivel dhe në fund të procesit të marrjes së arsimit fillor. Me qëllim të përgjigjet nevojave të të rriturve dhe të kërkesave me të cilat ballafaqohen ata për 
përfshirje aktive në proceset shoqërore dhe në tregun e punës, në programin janë përfshirë rezultate përkatëse nga mësimi për kompetencat kyçe.

Rezultatet nga mësimi janë të operacionalizuara nëpërmjet kritereve të vlërësimit, që paraqesin masa konkrete për vlerësimin e arritjeve të kandidatëve. Për çdo nivel, janë caktuar rezultate elementare nga mësimi, 
të shënuara me shkurtesën REM, që paraqesin standarde minimale, që kandidatët duhet t’i arrijnë për kalimin në nivel më të lartë. Shtesë, në programin janë dhënë shembuj për detyra ose pyetje për çdo RM. Ata 
duhet t’i shërbejnë zbatuesve të programit si model gjatë kontrollimit nëse kandidatët i kanë arritur rezultatet e pritura nga mësimi.



Qëllimet e programit të fizikës janë:
- T′u mundësojë të njihen me dukuritë fizike, ligjet dhe rregulloret fizike dhe t′u ndihmoj dhe t’u ndihmojë të njëjtat t′i interpretojnë dhe zbatojnë në mënyrë të rregullt në jetën e përditshme.

- Të arrijnë njohuri themelore, që do t′u mundësojnë më lehtë të gjinden në jetën e përditshme. 

- Të zhvillojnë shkathtësi që të analizojnë dhe të arsyetojnë në mënyrë të drejtë 

- Të zhvillojnë marrëdhënie të drejtë ndaj natyrës dhe mjedisit të shëndoshë njerëzor.

- Të aftësohen për hulumtime të thjeshta, për shfrytëzim të instrumenteve dhe masave të ndryshme. 

- Të nxiten për mendim kritik dhe punë në grup.

- Të mësohen që të mësojnë nga njëri-tjetri dhe me njëri-tjetrin.

- Të përfitojnë njohuri themelore. 

- T′i dallojnë madhësitë fizike nga njësitë e matjes, të matin dhe të shënojnë në mënyrë të rregullt.  

- Të paraqesin grafikisht dhe t′i lexojnë grafikët.

- Të kuptojnë mundësi për të marrë ide të reja për punë në jetën e përditshme.

- Të kuptojnë mundësi për zhvillim të një plani dhe për realizim të ideve.

- Të kuptojnë se përfitimi i informatave të reja dhe mësimi i shkathtësive të reja zhvillohet gjatë gjithë jetës dhe të aftësohen të shfrytëzojnë burimet për të marrë informacione të nevojshme.
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FUSHA PËRMBAJTJA
/TEMA Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli 

Fu
qit

ë d
he

 lë
viz

ja

FUQIA

REM:  Njoh terma për fuqi, masë dhe peshë.
Në mënyrë të thjeshtë shprehet çfarë është fuqi, çfarë është masë, dhe çfarë 
është peshë.

Fuqia me të cilën trupi vepron mbi bazën quhet: 
masë
presion
peshë
ç)   kohë

2. Pesha është e njëjtë sikur
a) fuqia
b) masa
c) shpejtësia
ç) përshpejtimi

3. Masa është masë për
а) shpejtësi
b) kohë
c) inerci
ç) peshë

5 
REM: Përkujtohet njësitë matëse për fuqi, masë, 
kohë, shpejtësi, përshpejtim. Numëron njësitë matëse për masë, fuqi dhe përshpejtim. 

1. Njësitë matëse për fuqi është
a) sekondë
b) metër
c) njutën
ç) kilogram

2. Njësi matëse për masën është
a) kilogram
b) metër
c) njutën
ç) sekondë

3. Njësi matëse për përshpejtim është
a) metër
b) sekondë
c) metër në sekondë për sekondë
ç) kilometër

Njoh dhe mund të shfrytëzojë instrument matës 
për matje të fuqisë.

Bën matje përkatëse dhe korrekte me dinamometër.

1. Me çfarë aparati matet fuqia:
a) metër shirit  
b) ampermetër
c) dinamometër
ç) vizore 
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Dallon masë nga peshë. Dallon madhësitë fizike masë dhe peshë.

1. Për cilën madhësi fizike themi se është e pandryshueshme: 
a) masë
b) gjatësi
c) gjerësi
ç) peshë

Përllogarit detyra të thjeshta për fuqi. Bën përllogaritje të thjeshta për fuqinë. 

1. Sa është  pesha e trupit me masë prej 5 kg?
a)5N
b)10N
c)50N
ç)100N

Shndërron njësi matëse për masë prej më të 
mëdha në të vogla dhe anasjelltas. Përdor operacion përkatës matematikor gjatë shndërrimit  të njësive matëse. 

2.  1 kg =?
a)10g
b)100g
c)1000g
ç)10000g

Mat gjatësi me metër shirit, kohë me orë, masë me 
peshore dhe fuqi me dinamometër. 

Bën matje të thjeshta dhe përllogaritje për fuqi.
1. Sa fuqi tregon dinamometri në figurën nëse vlera e një ndarjeje është 
0,5N?
a) 1N    
b) 2N    
c) 3N     
ç) 4N
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FUSHA PËRMBAJTJA
/TEMA Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

Fu
qit

ë d
he

 lë
viz

je

LËVIZJE

REM: Identifikon çka është lëvizje dhe lloje të 
lëvizjeve 

Kupton çfarë tregon termi lëvizje, Dallon lëvizje e drejtë nga lëvizje e lakuar, si 
edhe lëvizje e rregullt dhe lëvizje e parregullt 

1. Kur trupi lëviz në një linjë të drejtë themi se lëvizet në vijë të drejtë. 
a) Jo
b) Po

1. Kur trupi lëviz me shpejtësi të njëjtë themi se është barabartë.
a) po
b) jo
c) ndonjëherë

1. Kur trupi e ndryshon pozitën e vetë në raport me trupat e tjera themi se
a) lëvizet
b) qëndron
c) ulet
ç) lexon

5 

Zgjedh detyrat me përdorim të formulës për 
rrugë ( s=v·t) Llogarit rrugë që e shënon çdo shkronjë (shenjë) në ekuacionin për rrugë. 3. Petar vrapoi 50 sekonda me shpejtësi prej 5m/s, sa rrugë ka vrapuar 

Petar? 

Identifikon dhe tregon se të gjitha lëvizje janë 
relevante. 

Jep shembuj për relevancën e lëvizjes. 
1. Të gjitha trupa në Tokë, së bashku me Tokën rrethojnë rreth 
a) Qiellit
b) Diellit
c) Hënës
ç) satelitit
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FUSHA PËRMBAJTA
/TEMA Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli 

Fu
qit

ë d
he

 lë
viz

je

Shpejtësitë dhe 
distancat

REM: Njoh termat që përshkruajnë lëvizje. Dallon madhësitë rrugë dhe rrugicë. 

1. Rruga është:
a) pjesë e rrugicës
b) pjesë e kohës
c) vrapim
ç) notim

5 

REM: Në mënyrë të rregullt arsyeton dhe sjell 
konkluzione për veprimin e fuqive dhe lëvizjes. Përshkruan efektet nga veprimi i fuqive mbi lëvizjen. 

5. A mund trupi të lëvizet nëse mbi atë nuk vepron ndonjë trup tjetër, 
d.m.th., ndonjë fuqi tjetër? 

a) po
b) jo
ç) ndonjëherë

REM: Përkujtohet njësitë matëse për fuqi, masë, 
kohë, shpejtësi, përshpejtim. Numëron njësitë matëse për kohë, gjatësi, masë, shpejtësi dhe përshpejtim.

1. Njësia matëse për kohë është 
а) metër
b) sekondë
c) vat
ç) amper

2. Njësia matëse bazë për shpejtësinë është 
a) metër
b) sekondë
c) metër në sekondë
ç) milimetër

Zgjedh detyrat duke përdor formulat për rrugë, 
shpejtësi. Përllogarit shpejtësi mesatare.

3. Pishinë e gjatë 60m, notuesi e  noton për 30 sekonda. Me sa shpejtësi 
mesatare ka notuar notuesi? 
a) 2 m/s
b) 0,5 m/s
c) 10 m/s
ç) 5 m/s

E ka të qartë se me shpejtësi më e madhe, për 
kohë të njëjtë do të kalojë distancë më e madhe...

Nga ekuacioni s=v•t, vjen se sev=s/t dhe e njëjta përdor gjatë zgjidhjes së 
detyrave. 1. Një çiklisti, një rrugë prej 10km e ka kaluar për 2 orë. Me sa shpejtësi  

ka lëvizur çiklisti? 
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FUSHA PËRMBAJTJA
/TEMA Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli 

Fu
qit

ë d
he

 lë
viz

jet

Paraqitja grafike e 
lëvizjeve

REM: Lexon të dhëna nga grafik i thjeshtë. Nga grafiku rrugë-kohë, lexon rrugën dhe kohën për kohën e paraqitur. 

1. Sa rrugë kaloi trupi për çdo 5 sekonda? 

5 

Interpreton grafikë me të cilët janë përshkruar 
lëvizjet. 

Lexon grafikun dhe me operacione të thjeshta matematikore arrin deri te 
përgjigje e saktë. 

10 sekonda pas nisjes së njërit trup është nisur trupi tjetër dhe janë 
takuar pas  ___ sekonda.

Nga grafiku rrugë – kohë përcakton shpejtësinë e 
lëvizjes. Lexon grafikë të dhënë ku janë paraqitur lëvizjet. 

1.  Janë dhënë grafikë të rrugëve „a” dhe „b” në dy lëvizje të barabarta të 
drejta, të vizatuara në përmasë të barabartë. Si të mësohet cili nga trupat 
lëvizet me shpejtësi më të madhe?  

Sipas tabelës së dhënë vizaton grafikë. Interpreton tabela të dhëna, grafikë dhe diagrame me të cilat janë përshkruar 
lëvizjet. 

1. Me ndihmën e të dhënave nga tabela, plotëso fjalitë:
t (s) 0 10 20 30
v (m/s) 1 3 5 7

a) Për çdo 10 sekonda, shpejtësia rritet për  ____________________.  
b) Lëvizja është  _____________ 
c) Përshpejtimi është _______.
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FUSHA            PËRMBAJTJA
/TEMA Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

EN
ER

GJ
IA

ENERGJIA MEKANIKE

REM: Tregon çka është energji. Me fjalë të veta përshkruan energjinë. 
 1. Energjia është aftësia e trupit për të kryer punën. 
a) Po
b) Jo

5 

REM: Njoh lloje të ndryshme të energjisë. Numëron disa lloje të energjisë. 
1. Në ushqim është ruajtur energji kimike. 
a) Po
b) Jo

REM: Njoh dhe përshkruan se energjia as nuk 
krijohet as nuk humbet. 

Tregon si transformuesit – aparatet transformojnë energjinë elektrike në lloje 
tjera. 
  

1. Rretho përgjigjen e saktë: 
Drita elektrike e transformon energjinë elektrike në 
a) energji drite,
b) energji drite ose termike,
c) energjia termike.

Njoh çka është energji mekanike. Tregon se energjia kinetike dhe potenciale janë pjesë e energjisë mekanike. 

1. Si me një emër i quajmë energjitë kinetike dhe potenciale? 
a) energjia mekanike 
b) energjia diellore
c) energjia elektrike 
 
ç) energjia bërthamore.

Numëron njësi matëse për energji. Emëron njësi matëse themelore e energjisë – xhul. 1.Kiloxhul është njësia matëse themelore e energjisë.
A) Po
B) Jo
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FUSHA                 PËRMBAJTJA
/ТЕМА Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

EN
ER

GJ
IA

PUNA

REM: Dallon punë nga energji. Në mënyrë të thjeshtë tregon çka është punë dhe çka energji. 

 1. Kur themi se trupi posedon energji?
a) kur është në gjendje të kryejë punë.
b) kur nuk është në gjendje të kryejë punë.

5 

REM: Dallon kur kryhet dhe kur nuk kryhet punë. Konkludon se pavarësisht ekzistimit të fuqisë, puna nuk kryhet gjithmonë. 

1. Ognen qëndron dhe në shpinë mban një thes me çimento. A e kryen 
punën në këtë rast Ognen? 
a) po
b) jo

REM: Përshkruan se madhësia e punës varet 
nga madhësia e fuqisë dhe nga gjatësia e rrugës 
(zhvendosje). 

Thekson se gjatë lëvizjeve të njëjta me rritje të fuqisë rritet puna. 

Kur do të kryesh punë më e madhe? 
a) Kur do të ngritësh ngarkesë prej 10N në tavolinë e lartë 1m, ose 
b) kur do të ngritësh ngarkesë prej 20N në tavolinën e njëjtë. 

Përllogarit detyra të thjeshta për punë,  duke 
përdor ekuacionin themelor për punë. Përdor ekuacionin për punë: A=F·s

Goran ngrit një libër me peshë 5N në raft në bibliotekë në lartësi prej 2m. 
Sa punë ka kryer Goran?

Nëse janë njohur puna dhe rruga (zhvendosja) 
përcakton fuqi me të cilën është kryer puna. 

Konkludon se nga ekuacioni A=F•s ,  
F=A/sdhe Orhan e ka zhvendosur një katedre për 2m dhe gjatë kësaj ka kryer punë 

prej 1000 xhulë. Sa fuqi e madhe ka përdor Orhan? 
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FUSHA               PËRMBAJTJA
/TEMA Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

EN
ER

GJ
IA

FUQIA

REM: Përshkruan çka është fuqi. Me fjalë të veta përshkruan fuqi.

Fuqi është puna e kryer në një njësi kohe. 
a) Jo, kështu definohet energjia,
b) Po, 
c) Jo, kështu definohet rryma.

5 

REM: Njoh njësi për fuqi. Kujtohet  dhe me ndihmë të vogël numëron njësitë matëse për fuqi. 
Njësia matëse themelore për fuqi është vat. 
ç) Po
b) Jo

REM: Tregon dallime në madhësi të fuqisë te trupa 
të ndryshme. 

Thekson se trupat mund të kanë masa të njëjta dhe të kalojnë distanca të 
njëjta, por fuqia e tyre të jetë e ndryshme. 

Dy miq kanë masë e njëjtë dhe ngjiten nëpër shkallë deri në lartësi të 
njëjtë. Cili nga ata është më i fuqishëm?
a) kanë fuqi e njëjtë,
b) ai i cili do të ngjitet më shpejtë,
c) ai i cili do të ngjitet më ngadalë.

Dallon kur trupi ka fuqi më e madhe. Konstaton se fuqia është punë e kryer në njësi kohe. 

Zorani dhe Aida kanë masë e njëjtë dhe ngjiten nëpër shkallë deri në katin 
e dytë të një ndërtese. Zorani ngjitet një minutë përpara Aidës. Cili nga të 
dytë kanë fuqi më të madhe?  
a) kanë fuqi e njëjtë
b) Aida
c) Zorani 
ç) Ata nuk kanë fuqi

Transformon njësi më të mëdha matëse për fuqi në 
më të vogla dhe anasjelltas. 

Në mënyrë të rregullt përdor prefikse milje (mijëra) dhe kile (mijëra). 
1 kW =?
a) 10W
b) 100W
c) 1000W
ç) 0,1W
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FUSHA               PËRMBAJTJA
/TEMA Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

DR
ITË BURIMET E DRITËS DHE 

KARAKTERISTIKAT E RREZEVE 
TË DRITËS 

REM: Numëron mjete vetëndriçuese dhe 
jo ndriçuese. Numëron burime natyrore dhe artificiale të dritës. 

 1. Yjet janë burime natyrore të dritës. 
a) Po
b) Jo

2. Planeti është burimi primar i dritës. 
a) Po
b) Jo

5 

REM: Numëron vetitë e dritës. Përshkruan nëpërmjet shembujve se drita shpërndahet në linjë të drejtë. 

4. Drita shpërndahet në linjë të drejtë.
a) Po
b) Jo
c) ndonjëherë

REM: Përshkruan çka është burim primar 
dhe çka është burim sekondar i dritës. 

Thekson se Dielli dhe yje të tjera janë burime të dritës dhe se trupa të tjera 
shihen për shkak të dritës së refuzuar nga ato. 

1. Hëna
a) e reflekton dritën nga Toka
b) e reflekton dritën nga Dielli 
c) është burim primar i dritës
ç) është burim artificial i dritës

Ka dëgjuar se ekzistojnë njerëz të cilët 
nuk dallojnë disa ngjyra dhe i quajmë  
daltonistë. 

Numëron ngjyra të cilat nuk mund t¢i dallojnë daltonistët. 

1. Daltonistët nuk i dallojnë ngjyrat në vijim:
a) e kuqe dhe e gjelbër
b) e verdhë dhe e kaltër
c) e zezë dhe e bardhë
ç) ngjyrë portokalli dhe e bardhë

Thekson se drita mund të refuzohet dhe 
të thyhet. 

Tregon shembuj për refuzim dhe thyerje të dritës. 

Duke kaluar nëpërmjet mjediseve të tejdukshme me dendësi të ndryshme 
të sipërfaqes kufitare drita:
a) humbet
b) refuzohet,
c) thyhet
ç) ngjyroset
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FUSHA              PËRMBAJTJA
/TEMA Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

DR
ITË PASQYRA DHE 

THJERRËZA

REM:  Kupton se çdo sipërfaqe e sheshtë dhe 
sipërfaqe e lëmuar mirë paraqet pasqyrë e sheshtë Përshkruan karakteristikat e personit në pasqyre të sheshtë, me fjalë të veta. 

 1. Pasqyra e sheshtë jep:
a) figurë reale
b) figurë të rikthyer
c) figurë (joreale) imagjinuese
ç) figurë e zvogëluar

5 

REM: Me ndihmë të vogël përshkruan edhe lloje të 
tjera të pasqyrave Përshkruan çfarë figura do të jepë pasqyrë sferike. 

1. Helga gjatë grimimit të syve të vetë përdor pasqyrë sferike sepse në 
atë mënyrë sytë i sheh:  
a) të zmadhuar
b) të zvogëluar
c) me madhësi të njëjtë.

REM: Përshkruan  lupën si vegël i rëndësishëm i 
orëve. Tregon se edhe syzet janë thjerrëza. 

1. Mangësitë e syrit: shkurtëpamësi dhe largëpamësi largojmë me 
thjerrëza: 
a) Po
b) Jo
c) për atë qëllim përdoren pasqyrat.

Zgjedh detyra të thjeshta. Përcakton lartësi të mjeteve sipas hijezimeve. 1. Hija e një plepi është 5 metra. Në të njëjtën kohë, shufër e lartë 2 
metra ka hije prej 1 metër. Sa është lartësia e plepit? 

Përshkruan çka është pasqyrë dhe ku zbatohet.  
Përshkruan çfarë figura japin pasqyrat e sheshta.

Nëse vendosim një mjet para pasqyrës së sheshtë, figura e tij do të jetë: 
a) e rikthyer,
b) e zvogëluar,
c) e njëjtë sipas madhësisë si edhe mjetit,
ç) e zmadhuar.
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FUSHA                PËRMBAJTJA
/TEMA Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

DR
ITA SI SHOHIM 

(SHIKOJMË)

REM: Njoh rëndësi e dritës për shikim.
Përshkruan si perceptohen mjetet jo ndriçuese.
 

Pse shikojmë dollapin, karrigen dhe mjetet e tjera përreth nesh?
a) Sepse e thithin dritën,
b) Sepse e refuzojnë dritën,
c) Sepse kanë rrymë.

5 

REM: Numëron ngjyra (piktoreske) pigmente. Thekson kur me përzierje të ngjyrave do të merret ngjyrë e zezë, dhe kur ngjyrë 
e bardhë.

Ngjyra themelore (piktoreske) pigmente janë: 
a) e kuqe, e verdhë dhe e kaltër
b) e kuqe, e verdhë dhe e bardhë
c) e kuqe, e gjelbër dhe e kaltër
ç) vjollcë, e verdhë dhe e kaltër

REM: Kupton dhe shkruan pse gjethet i shohim si 
të gjelbra, ndërsa flamurin si i kuq.

Tregon se trupat që shohim të bardha, refuzojnë të gjitha ngjyra nga spektri i 
dritës së bardhë. Trupa të zeza i absorbojnë të gjitha ngjyra nga spektri i dritës 
së bardhë, ndërsa nëse trupin e shohim si i kuq, i thith të gjitha ngjyra nga 
spektri, vetëm ngjyra e kuqe e refuzon dhe ajo vjen deri te syri ynë. 

1. Përse flamurin e shohim si i kuq?
a) Sepse i thith të gjitha ngjyra nga spektri i dritës së bardhë.
b) Sepse i refuzon të gjitha ngjyra nga spektri i dritës së bardhë. 
c) Sepse e thith ngjyrën e kuqe, dhe i refuzon të gjitha ngjyra të tjera nga 
spektri.
ç) Sepse e refuzon ngjyrën e kuqe, dhe i thith të gjitha ngjyra të tjera nga 
spektri.

Thekson ku formohet figura në syrin. Përshkruan ndërtim i syrit dhe si shohim. 

1. Ku formohet figura në syrin?
a) në retinën e njollës së verdhë,
b) në muskujt e syve,
c) në bebëzën, 
ç) në kornenë.

Dallon instrumente me të cilat vëzhgohen mjete 
shumë të imëta dhe shumë të largëta. 

Përshkruan çfarë nevojitet për vështrim të mjeteve mjaft të imëta dhe çfarë për 
mjete mjaft të largëta. 

1. Për vëzhgim të mjeteve mjaft të imëta, që nuk shihen me sy përdoret?
a) kaleidoskop
b) periskop
c) mikrskop
ç) stetoskop

2. Për vështrim të mjeteve të largëta përdoret:
a) dylbi dhe teleskop
b) kamerë dhe peroskop
c) syze dhe mikroskop
ç )stetoskop dhe llambë
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FUSHA                PËRMBAJTJA
/TEMA Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

TO
KA

 DH
E M

Ë L
AR

G

YJET, PLANETAT, 
SATELITËT

REM: Tregon se jetojmë në planetin Tokë. E emëron planetin në të cilin jeton.

 Në cilin planet jetojmë?
a) Merkur
b) Venerë
c) Tokë
ç) Mars

5 

REM: Kujtohet planetëve nga sistemi diellor. Me ndihmë të vogël numëron planetët nga sistemi ynë diellor. 

Planetët nga sistemi diellor janë: 
a) Mërkuri, Venera, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Neptuni, 
b) Mërkuri, Venera, Toka, Marsi, Lindja, Perëndimi, Urani, Neptuni, 
c) Mërkuri, Venera, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani, Neptuni
ç) Mërkuri, Venera, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Uran, Neptuni. 

REM: Numëron anët e botës. E ka të njohur në cilën anë lind dhe në cilën anë perëndon dielli. 

Në cilën anë është Dielli kur agon?
a) lindje
b) perëndim
c) veri
ç) jug

Tregon prej çfarë është përbërë Sistemi diellor Përshkruan Sistemin diellor

Sistemi diellor përbëhet nga  
a) kometë dhe meteorë,
b) Dielli dhe planetët, së bashku me hënat e tyre,
c) satelitë natyror dhe artificial,
ç) anijet kozmike.

I ndan planetët në dy lloje – shkëmbore (të ngurta) 
dhe gazore (gjigane)

I numëron planetët shkëmbore dhe gazore. 
Planetët shkëmbor janë:
a) Merkuri, Venera, Toka, Marsi
b) Jupiteri, Saturni, Urani, Neptuni
c) Dielli dhe Hëna
ç) Galaktika
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FUSHA                PËRMBAJTJA
/TEMA Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

TO
KA

 DH
E M

Ë L
AR

GË

ASTRONOMIA NË 4 
SHEKUJT E FUNDIT

REM: Tregon të dhëna themelore për fillimet e 
krijimit të Universit. Tregon se Eksplozivi i madh i quajtur  „Big beng“  paraqet ngjarje e supozuar me 

të cilën ka filluar ekzistimi i Universit.

Si quhet krijimi fillestar i Universit?
a) Eksplozivi i madh (Big Beng)
b) Mjegullnajë
c) Rrugë e qumështit
ç) Astronomi

5 

Njoh cili astronaut i pari e vizioi Universin.  E emërton astronautin i cili i pari e ka vizituar Universin. 

Njeriu i parë që ka shkuar në Univers është: 
a) Nikolla Tesla
b) Eratosteni
c) Aristoteli
ç) Jurij Gagarini

Tregon se njeriu ka arritur ta viziton Hënën. Thekson se anija kozmike “Apollo 11” me sukses ka zbritur në Hënë dhe me 
sukses është kthyer në Tokë.

Anija e parë kozmike që vizitoi Hënën është: 
a) Apollo 33
b) Apollo 11
c) Apollo 7
ç) Apollo 66

Arsyeton drejt kur bëhet fjalë për madhësinë e 
komponentëve të universit. I vlerëson madhësitë e komponentëve të universit dhe i radhit sipas madhësisë. Radhiti trupat duke filluar nga ai me dimensione më të vogla: Universi, 

yjet, asteroidi, planeti, Sistemi diellor, galaktika. 

Përshkruan çfarë është teleskopi dhe për çka 
përdoret. 

Tregon kush ishte ndërtuesi i parë i teleskopit dhe për çka e ka shfrytëzuar. 
Teleskopi i parë e ka ndërtuar
a) Galileo Galilei
b) Xhems Vati
c) Maria Kiri
ç) Isak Njutni
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FUSHA               PËRMBAJTJA
/TEMA Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

FU
QIT

Ë D
HE

 LË
VIZ

JE
T

LEVA 

REM: Njoh levat dhe i përshkruan me sukses. Numëron lloje të levave sipas gjatësisë së krahëve. 

 1.Levat mund të janë me krahë të barabartë ose me krahë të ndryshëm.
a) Po
b) Jo

2. Kantar është levë me krahë të barabartë. 
a) Po
b) Jo

6 

REM: Njoh përdorimin e levës.   
Thekson se leva e përdorim që me fuqi më të vogël të tejkalojmë fuqi më të 
madhe  
 

1. Që ta rrotullojmë më lehtë vidhën veprojmë me fuqinë muskulatore në 
fund të çelësit.  
a) Po
b) Jo
c) Nuk është rëndësishme ku do të veprojmë. 

REM: Jep shembuj si funksionon levë Numëron më shumë vegla ku është përdorur principi i levës: darë, gërshërë, 
karroca pune, terezi, frena automobili etj.

1. Çdo levë përbëhet nga: 
a) pikë mbështetëse dhe krahë;      
b) vetëm pikë mbështetëse         
c) vetëm kahë         
ç) vetëm ngarkesa

 Me fjalë të veta shpjegon kur leva është në 
barazpeshë. Në mënyrë të thjeshtë përshkruan kur leva është në baraspeshë. 1. Një trup është i vendosur në mbështetëse dhe mbi atë veprojnë dy fuqi. 

Në cilin rast ai do të jetë në baraspeshë?  

Zgjidh detyra të thjeshta me leva.
Bën përllogaritje të thjeshta për baraspeshën e levës. 1. Terezia është levë me krahë të barabartë. Në njërën anë të terezisë 

është vënë një peshë prej 200 gram, dhe në anën tjetër një dardhë. Te 
dardha duhej të vëmë një peshë prej 50 gram që të vendoset baraspeshë. 
Sa është masa e dardhës?
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/TEMA Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

 FU
QIT

Ë D
HE

 LË
VIZ

JA

SHTYPJA

REM: Thekson çka është presion. Përshkruan si presioni paraqet veprim i fuqisë mbi një sipërfaqe të caktuar. 

 1. Presioni bartet nëpërmjet trupave të ngurta, lëngjeve dhe gazrave.
a) Po
b) Jo

6 

REM: Emëron njësi matëse themelore për presion. Thekson se presioni prej 1 paskal merret kur fuqia prej 1 njutën vepron mbi një 
sipërfaqe prej 1 metër katror. 

1. Në cilën njësi matëse tregohet fuqia?
A) kilogram
B) njutën
C) paskal
Ç) sekondë

REM: Njeh aparatin me të cilin matet shtypje 
atmosferike. E përshkruan barometrin.

1. Instrumenti me të cilin matet presioni atmosferik quhet: 
a) dinamometër        
b) matës rrotullues      
c) barometër        
ç) busull

Përshkruan mënyrat e ndryshimit të presionit mbi 
bazën. 

Përshkruan se me zmadhimin e sipërfaqes prekëse zvogëlohet presioni dhe 
anasjelltas. 

1. Përs ndërtesat e larta ndërtohen me themele të gjera? 
a) për shkak të zvogëlimit të presionit                  
b) për shkak të zmadhimit të presionit
c) për shkak të zvogëlimit të  sipërfaqes                 
ç) për shkak të zmadhimit të fuqisë

Numëron prej çka varet presioni në lëngje.

Thekson se presioni hidrostatik vare nga lartësia e shtyllës së lëngshme 
(thellësia)  

1. Në një enë ë mbushur me lëng, presioni hidrostatik është më i madh:  
a) në sipërfaqen e lëngshme 
b) në mesin e lëngut     
c) në fundin e lëngut            
ç) në qendrën e lëngut 
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   E
NE

RG
JIA

ENERGJIA TERMIKE

REM: Tregon se ngrohja është energji. Me përkujtim dhe ndihme të vogël shpjegon çka është energjia termike. 

 1. Energjia termike ose energjia e brendshme mund të rritet me kryerje 
të punës. 
a) Po
b) Jo

6 

REM: Përshkruan si bartet energji nga një trup në 
një trup tjetër. Tregon se energjia termike është e njëjta sikur energjia e brendshme. 

1. Kur një trup ngrohet, thuhet se energjia e brendshme e trupit: 
a) zmadhohet                                           
b) zvogëlohet  
c)  as nuk zmadhohet as nuk zvogëlohet  
ç) në lloj të dritës reflektohe dhe zvogëlohet

REM: Përshkruan si mund ta zmadhojmë energjinë 
e brendshme (termike) e një trupi. Përkujtohet mënyrave për rritje të energjisë termike të një trupi. 

1. Energjia e brendshme e një trupi mund ta zmadhojmë me:
A) ngrohje
B) ftohje
C) ruajtje
Ç) fotografim.

Tregon dallime në sjellje të trupit gjatë ngrohjes 
dhe ftohjes.

Sipas nevojave përdor cilësinë e trupave – përhapje gjatë ngrohjes dhe mbledhje 
gjatë ftohjes. 

Gjatë ngrohjes së trupave iu rritet vëllimi.
a) Po, ato përhapen,
b) Jo, ato nuk përhapen,
c) ato nuk reagojnë ndaj ngrohjes.

Përshkruan pse pas shiut është më ftohtë ose kur 
do të dalim nga uji kemi të ftohtë. Përshkruan se gjatë avullimit uji merr ngrohtësi nga hapësira përreth. 1.  Pse kur dilni nga uji në ajër të ngrohtë nuk ju duket se ajri është më i 

ngrohtë, por se është më i ftohtë?
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EN
ER

GJ
IA

RUAJTJA E 
ENERGJISË

REM: Tregon shembuj për ajër si izolues 
termik. 

Identifikon se mbjellat dimërore nuk do të ngrihen nëse kanë ndonjë 
izolim termik, p.sh., borë.   

 Toka nuk ngrin kur është e mbuluar me borë sepse ndërmjet fjollave të borës ka 
zbrazëtira të mbushura me ajër, ndërs ajri është izolues termik që mbron tokën nga 
ngrirje
a) pohimi është i saktë,
b) pohimi nuk është i saktë,

6 

REM: Njoh mënyra të bartjes së ngrohjes. Tregon se gjatë rrezatimit nuk ka nevojë nga një materie të barten 
rrezet termike. 

A nevojitet një materie që të barten rrezet termike nëpër hapësirës?
a) Po
b) Jo
c) nevojitet ajri.

REM: Tregon ku është më e përshtatshme të 
vendosen trupa ngrohëse.

Përshkruan se ajri i ngrohtë kalon përpjetë, ndërsa në vend të tij 
lëshohet ajër i ftohtë dhe kjo përzierje vertikale e ajrit ndodhet derisa 
nuk arrihet temperaturë e njëjtë e tërë ajrit, i mbyllur në hapësirë.

Përse është përshtatshme që trupat termike të vendosen në pjesën e poshtme e 
hapësirës? 
a) që të ngrohet ajri vetëm në pjesën e poshtme të hapësirës, 
b) që të ngrohet ajri vetëm në pjesën e epërme të hapësirës, 
c) Të ngrohet tërë ajri në hapësirë.

Këshillon çfarë veshje të shrytëzojmë gjatë 
ngrohtësive të tepërta ose të ftohtit të madh. 

Dallon se në verë duhet të vishet  veshje me ngjyra të ndritshme, 
ndërsa në dimër veshje me ngjyra të errëta. 

Veshje të trasha kanë zbrazëtira të plotësuara me ajër, i cili është termoizolues i 
shkëlqyeshëm dhe i cili nuk lejon që të shtojmë ngrohje në hapësirën përreth. 
a) pohimi nuk është i saktë.
b) pohimi është i saktë.

Zvogëlon humbje termike me veshje dhe gjatë 
rregullimit të shtëpisë. 

Interpreton rolin e mureve të muratuara nga tullat të zbrazëta, ndërtimi 
i termosit, veshje shumështresore dhe dritaret e dyfishta. 
 

Përse shtëpia duhet të muratohet me tulla të zbrazëta dhe të ketë dritare me qelq të 
dyfishtë?
a) Sepse më mirë do ta ruajë ngrohjen, 
b) Sepse më mirë do të ftohet,
c) Nuk është rëndësishme me çka do ta muratojmë shtëpinë.
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EL
EK

TR
ICI

TE
TI 

DH
E M

AG
NE

TIZ
MI

TENSIONET  
ELEKTRIKE

REM: Identifikon se ekzistojnë dy lloje elektriciteti 
– pozitiv dhe negativ. Tregon çfarë lloje elektriciteti ekzistojnë. 

Elektriciteti mund të jetë: 
a) i hapur dhe i errët;       
b) pozitiv dhe negativ;        
c) verior dhe jugor;          
ç) lindor dhe perëndimor.

6 

REM: Dallon përçuesit dhe izoluesit. Numëron disa materiale të cilat nuk e përçojnë rrymën. 
  

Goma dhe qelqi janë:
a) përçues
b) izolues
c) gjysmëpërçues
ç) gjysmëizolues

Përkujtohet se te përçues të ndryshëm, bartësit e 
rrymës mund të janë të ndryshëm. 

Thekson se te përçuesit metalik,  bartësit e rrymës janë elektronet e lira. 

Bartësit e rrymës te përçuesit prej metali janë 
a) atomet
b) jonet
c) elektronet e lira
ç) zbrazëtirat

Përshkruan si një trup elektrizohet pozitivisht, dhe 
si negativisht. Përshkruan çfarë ndodhet kur trupi elektrizohet pozitivisht. 

Te elektrizohet një trup pozitivisht duhet:  
a) T¢i sillet mbushës pozitiv elektrik,
b) T¢i  merret elektriciteti në mënyrë negative,
c) mundet edhe të dyja mënyrat.
ç) nuk ka nevojë të bëhet asgjë, të gjitha trupa janë elektrizuar 
pozitivisht. 

Thekson rekomandime si të mbrohemi nga 
vetëtimë dhe si të sillemi kur jemi në natyrë, 
ndërsa jashtë bie shi dhe ka vetëtimë.  

Thekson si duhet të sillemi kur jemi jashtë dhe koha është me stuhi dhe rrufe.  Si duhet të sillesh kur je jashtë, ndërsa jashtë koha është para stuhisë 
dhe shkrepin vetëtima?
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EL
EK

RIC
ITE

TE
 DH

E M
AG

NE
TIZ

ËM

MBUSHËS ELEKTRIK

REM: Identifikon se ekzistojnë dy lloje të 
elektricitetit – pozitiv dhe negativ. Thekson se çfarë lloje të  elektricitetit ekzistojnë. 

Elektriciteti mund të jetë: 
a) i hapur dhe i errët;       
b) pozitive dhe negative;        
c) verior dhe jugor;          
ç) lindor dhe perëndimor.

6 

REM: Dallon përçues dhe izolues. Numëron disa materiale të cilat nuk e përçojnë rrymën elektrike. 

Goma dhe çelçi janë
a) përçues
b) izolues
c) gjysmëpërçues
ç) gjysmëizolues

Përkujtohet se te përçuesit e ndryshëm, bartësit e 
rrymës elektrike mund të janë të ndryshme. 

Thekson se te përçuesit metalik bartësit e rrymës elektrike janë elektrone të 
lira. 

Bartësit e rrymës elektrike te përçuesit metalik  janë 
a) atomet
b) jonet
c) elektronet e lira
ç) zbrazëtirat

Përshkruan si një trup elektrizohet pozitivisht dhe 
si negativish. Përshkruan çka ndodh kur trupi elektrizohet pozitivisht. 

Që trupi të elektrizohet pozitivisht duhet:
a) T¢i sillet mbushës pozitiv elektrik,
b) T¢i merret elektriciteti negativ,
c) mundet edhe në të dyja mënyrat.
ç) nuk duhet të bëhet asgjë që të gjitha trupa të elektrizohen pozitivisht.

Thekson rekomandime si të mbrohemi nga 
vetëtima dhe si të sillemi kur jemi në natyrë dhe 
jashtë koha është me shi dhe shkrepin vetëtima. 

Thekson si duhet të sillemi kur jemi jashtë dhe koha është me stuhi dhe me 
vetëtima. 

Si duhet të sillesh kur je jashtë, ndërsa përgatitet stuhi dhe shkrepin 
vetëtima?
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FUQIA, SHTYPJET 
DHE REZISTENCA E 
RRYMËS ELEKTRIKE

REM: Kujtohet si lidhet ampermetri në qarkun e 
rrymës. Thekson se ampermetri në qarkun e rrymës lidhet gjithmonë në mënyrë serike. 

 Si lidhet ampermetri në qarkun e rrymës? 
a) paralelisht                   
b) serik                         
c)  i kombinuar                  
ç) nuk ndërlidhet

6

REM: Dallon njësitë e matjes për ngarkesë dhe për 
fuqi të rrymës. Tregon se tensioni e shprehim në njësinë volt, ndërsa fuqinë e rrymës në amper.

Me njësinë matëse volt matim:
a) fuqi e rrymës elektrike,
b) fuqi e rrymës elektrike,
c) tension i rrymës elekrike,
ç) rezistencë e rrymës elektrike.

Dallon lidhje serike nga lidhje paralele e 
rezistorëve. 

Përshkruan në çfarë është e barabartë retistenca e përbashkët gjatë lidhjes 
serike rezistorëve dhe në çka gjatë lidhjes paralele. 

Gjatë lidhjes serike të rezistorëve, rezistenca:
a) rritet
b) zvogëlohet
c) mbetet e njëjtë

Thekson se fuqia e rrymës është e njëjtë me 
sasinë e elektricitetit që në njësi kohe kalon nëpër 
përçuesit.  

Regjistron ekuacionin për llogaritje të fuqisë së rrymës: I=q/t 

Fuqia e rrymës përcaktohet me ekuacionin:
a) t= I·Q
b) I =q·t
c) Q=I/t
ç) I=q/t

Tregon se rryma ka fuqi nga 1 A kur nëpër 
ndërprerjes tërthore të përçuesit kalon një sasi 
elektriciteti prej 1 kulomb (1C) për një sekondë.

E definon njësinë matëse për fuqinë e rrymës  – 1А.
Rryma elektrike ka vlerë 1A kur nëpër përçuesit rrjedh baras: 
a) sasi e elektricitetit prej 1 kulomb,
b) sasi e elektricitetit prej 1 kulomb për një sekondë, 
c) sasi e elektricitetit prej 1 kulomb për një orë ç) sasi e elektricitetit prej 
1 sekondë.
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FUSHA MAGNETIKE

REM: Njoh se mjete hekuri tërhiqen nga magneti. Përshkruan cilat materiale i tërheq magneti

 Cilat nga mjetet e mëposhtme i tërheq magneti?
a) të hekurta           
b) të arit               
c) të qelqta            
ç) prej bakri

6 

REM: Dallon se çdo magnet ka dy pole magnetike 
– verior dhe jugor. I emëron polet magnetike. 

Çdo magnet ka
a) pol pozitiv ose negativ
b) një pol magnetik
c) poli magnetik verior dhe jugor

REM: Kujtohet mënyra me të cilat mund të 
çmagnetizohet magneti.

Me ndihmë të vogël numëron  mënyra në të cilat mund të çmagnetizohet 
magneti. 

Magneti mund të çmagnetizohet: 
a) me ngrohje deri te nxehje,
b) duke e larë me ujë
c) me ngjyrosje
ç) duke e ruajtur deri te magnet tjetër. 

Prej një gote me ujë, një copë shkumë deti ose 
tapë dhe gjilpërë mund të bëhet busull. I tregon pjesët e busullës dhe si funksionon nëpërmjet një modeli të thjeshtë. Si më lehtë mund të bësh busull?

Shpjego!

Shpjegon se deri te poli jugor gjeografik gjendet 
poli magnetik verior i Tokës dhe anasjelltas. Interpreton përse busulla gjithmonë është në drejtim veri – jug. Ku gjendet poli magnetik verior në Tokë?



PROGRAMI MËSIMOR I FIZIKËS 

27

FUSHA               PËRMBAJTJA
/TEMA Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

   Z
Ë BURIMET 

E  ZËRIT DHE 
KARAKTERISTIKAT 
E ZËRIT

REM: Identifikon akustikë si shkencë e zërit. Thekson si quhet shkenca për zërin.

 1. Shkenca për zërin quhet
a) mekanikë
b) astronomi
c) akustikë
ç) kimi

6

REM: Njoh distancë e frekuencës së zërit, i cili 
është i dëgjueshëm për veshin e njeriut. 

Nga më shumë distanca të dhëna, njoh dhe rrethon pohimin e saktë për 
distancë të frekuencës së zërit i cili është i dëgjueshëm për veshin e njeriut. 

1. Sa është frekuenca e zërit që e dëgjon njeriu?
a) 16Hz – 20 Hz  
b) 16 kHz – 20 kHz  
c) 16kHz – 20MHz          
ç) 16 Hz – 20kHz

REM: Përshkruan çka ëshë eko.  Me fjalë të veta përshkruan si vjen deri te refuzimi i zërit. 

1. Si quhet refuzimi i zërit?  
a) periudhë            
b) amplitudë        
c) eko           
ç) elongacion

Tregon se zërat i dallojmë sipas lartësisë, ngjyrës 
dhe fuqisë së tyre.
 

Interpreton se instrumentet muzikore dallohen sipas ngjyrës së zërit që e 
prodhojnë

1. Nga cili instrument muzikor është prodhuar zëri,  e dimë sipas: 
a) lartësisë;             
b) fuqisë;               
c) zërit;                
ç) fazës

Paralajmëron për rreziqe nga zërat me frekuencë 
të lartë. Tregon çka mund të na ndodhë nëse ekspozohemi në zëra me frekuencë të lartë.

3. Zërat me energji të lartë janë: 
a) të parrezikshme        
b) të rrezikshme         
c) të ftohta         
ç) të ngrohta
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ZË
RI   BARTJA E ZËRIT

REM: Njoh se nëpër një hapësire pa zë nuk bartet 
(depërton) zëri. Pohon se për bartje të zërit nevojitet një materie. 

 Zëri nuk mund të përhapet nëpër
a) ujë
b) ajër
c) vakum
ç) metal

6

REM: Njoh ton dhe zhurmë. Dallon ton dhe zhurmë dhe i përshkruan me fjalë të veta duke treguar edhe 
shembuj. 

Toni është zë 
a) i këndshëm për veshin tonë,
b) i pakëndshëm për veshin tonë,
c) i cili nuk e dëgjojmë.
ç) i dëmshëm për veshin tonë.

REM: Kujtohet si përhapet zëri nëpër mjedise të 
ndryshme. 

Me ndihmë të vogël jep shembuj si dëshmi se zëri përhapet më shpejtë nëpër 
trupa të ngurta. 

1. Zëri ka shpejtësinë më e madhe në:
a) gazrat           
b) lëngjet       
c) trupat atmosferik         
ç) materiet e ngurta

Numëron çka dhe përse është nevojshme të bëhet 
telefon i fëmijëve. E prodhon dhe përshkruan telefonin e fëmijëve 1. Si funksionon telefonin e fëmijëve?

Përshkruan cila valë është transferzale dhe cila 
longitude sipas drejtimit të lëkundjeve të grimcave 
në mjedis.

I përshkruan valët transferzale dhe longitude. 

1. Vala në të cilën grimcat lëkunden normalisht në drejtim të përhapjes 
quhet: 
a) longitude;           
b) refuzuese;                  
c) transferzale;                     
ç) i thyesh]me.






