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Hyrja 
 
Programi i gjeografisë për arsimin fillor e të rriturve është përpiluar me strukturë të përbërë nga rezultatet detajuese nga të pritura nga mësimi (RM), që dalin nga fushat, 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 këtë qëllim, është konceptuar në mënyrë që temat, përmbajtjet dhe rezultatet nga mësimi janë të 
shpërndara në gjashtë nivele, ndërsa numri i niveleve varet nga natyra e lëndës dhe vëllimi i përmbajtjeve. Programi i gjeografisë është konceptuar në mënyrë që temat, përmbajtjet dhe rezultatet përkatëse 
nga mësimi janë të shpërndara në 4 nivele, në mënyrë ekuivalente nga niveli i tretë dhe deri në nivelin e gjashtë në strukturën e avancimit në arsimin fillor e të rriturve. Kjo mundëson diferencim optimal gjatë 
vlerësimit të njohjeve dhe aftësive aktuale dhe përparim optimal nëpër nivele.

Programi i gjeografisë është organizuar në katër fusha: A – Gjeografia fizike, B – Gjeografia e Republikës së Maqedonisë, C – Gjeografia e Evropës, Ç – Gjeografia e Azisë, Afrikës, Amerikës, Australisë dhe zonave 
Polare. Për çfo fushë, 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 gjeografisë janë kandidati/kandidatja: 

- të përhapë dhe të thellojë kuptimin e ligjeve bazë natyrore dhe nocionet për natyrë rreth vetes; 
- të njohë Sistemin diellor me planetët dhe satelitët e tij;
- të shpjegojë për pozitën e planetit Tokë në Sistemin diellor;
- të kuptojë lëvizjet e tokës dhe pasojat nga ato;
- të përvetësojë njohuri për ndërtimin e brendshëm të Tokës, për dukuritë natyrore: tërmetet, vulkanet, stuhitë, uraganet, cunamit, shirat dhe pasojat nga ngrohja dhe ftohja në tokë, ujin dhe ajrin; 
- të njohë lëvizjen e shumtë të popullatës dhe racat e ndryshme, kulturat dhe gjuhët në Tokë; 
- të shpjegojë për gjeografinë e Republikës së Maqedonisë dhe vendpozitën e vetë në rrethim të afërt – Ballkanin, Evropën dhe Botën;
- të tregojë shfaq karakteristikat natyrore – gjeografike të Republikës së Maqedonisë (pozita gjeografike, relievi, klima, hidrografia, bota bimore dhe shtazore);
- të diskutojë për karakteristikat sociogjeografike të Republikës së Maqedonisë (popullatën, vendbanimet); 
- të diskutojë për karakteristikat ekonomike-gjeografike të Republikës së Maqedonisë. 
- të shpjegojë karakteristikat nayrore-gjeografike të Evropës, Azisë, Afrikës, Amerikës, Australisë me Oqeanin dhe zonat polare; 
- të njohë karakteristikat socioekonomike të Evropës, Azisë, Afrikës, Amerikës, Australisë me Oqeanin dhe zonat polare; 
-  të njihet me zonat karakteristike nga rajonet e kontinentëve; 
- të stimulojë mendim kritik dhe ekëmben mendimin e vet me mendimin e të tjerëve; 
- të lexojë dhe të interpretojë të dhënat nga tabelat, grafikat, skemat, hartat gjeografike, globi. 
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SKEMA E PROPOZIM-PROGRAMIT TË GJEOGRAFISË PËR TË RRITURIT

Gjeografia fizike А Gjeografia e Repulikës së Maqedonisë B Gjeografia e Evropës C Gjeografia e Azisë, Afrikës, Amerikës, Australisë dhe zonave Polare Ç

Universi dhe trupat kozmike 1А -1

Karakteristikat natyrore – gjeografike e 
Republikës së Maqedonisë 1B-1

Karakteristikat natyrore-gjeografike e Evropës 1C-1

Karakteristikat natyrore-gjeografike e Azisë 1Ç-1 1

Karakteristikat e përgjithshme të popullatës në Azi
1Ç-2

Vështrimi rajonal i shteteve në Azi
1Ç-3

Planeti Tokë 1А-2 Karakteristikat e përgjithsme të popullatës dhe ndarja 
rajonale në Evropë 1C-2
Vështrimi gjeografik i rajoneve në Evropë 1C-3

Karakteristikat natyrore-gjeografike e Afrikës 1Ç-4

Popullata dhe vendbanimet në Republikën e 
Maqedonisë
1B-2Orientimi i Tokës 1А-3 Karakteristikat e përgjithshme të popullatës në Afrikë 1Ç-5

Mbështjellës guri i Tokës (Litosferë) 
1А-4

Karakteristikat ekonomike-gjeografike e Republikës së 
Maqedonisë 1B-3

Vështrimi rajonal i shteteve në Afrikë 1Ç-6

Karakteristikat natyrore-gjeografike e Amerikës 1Ç-7

Mbështjellës uji i Tokës (Hidrosferë)
1А-5

Karakteristikat e përgjithshme të popullatës në Amerikë 1Ç-8

Mbështjellës ajri i Tokës (Atmosferë)
1А-6
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Vështrimi rajonal i shteteve në Amerikë 1Ç-9

Karakteristikat natyrore-gjeografike të Australisë 1Ç-10
Sfera e botës organike (Biosfera) 
1А-7

Karakteristikat socioekonomike të Australisë dhe Oqeanit 1Ç-11

Vështrimi rajonal i shteteve të Australisë me Oqeanin 1Ç-12

Zonat polare Arktik dhe Antarktik  1Ç-13
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Universi dhe trupat kozmike 2А -1

Karakteristikat natyrore-gjeografike e 
Republikës së Maqedonisë  2B-1

Karakteristikat natyrore-gjeografike e Evropës 2C-1

Karakteristikat natyrore-gjeografike e Azisë  2Ç-1 2

Karakteristikat e përgjithshme të popullatës në Azi 2Ç-2

Vështrimi rajonal i shteteve në Azi  2Ç-3

Planeti Tokë 2А-2
Karakteristikat e përgjithshme të popullatës dhe ndarja 
rajonale në Evropë
 2C-2

Karakteristikat natyrore-gjeografike e Afrikës 2Ç-4

Popullata dhe vendbanimet në Republikën e 
Maqedonisë 2B-2

Orientimi i Tokës 2А-3
Vështrimi gjeografik i rajoneve në Evropë 
 2C-3 Karakteristikat e përgjithshme të popullatës në Afrikë  2Ç-5

Vështrimi rajonal i shteteve në Afrikë 2Ç-6

Mbështjellësi guri i Tokës (Litosferë)
2А-4 Karakteristikat natyrore-gjeografike e Amerikës 2Ç-7

Mbështjellës uji i Tokës (Hidrosferë)
2А-5

Karakteristikat e përgjithshme të popullatës në Amerikë 2Ç-8

Karakteristikat ekonomike-gjeografike e 
Republikës së Maqedonisë
2B-3

Mbështjellës ajri i Tokës (Atmosferë)
2А-6

Vështrimi rajonal i shteteve në Amerikë 2Ç-9
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Karakteristikat natyrore-gjeografike e Australisë 2Ç-10
Sfera e botës organike (Biosfera)
2А-7

Karakteristikat socioekonomike e Australisë me Oqeanin  2Ç-11

Vështrimi rajonal i shteteve të Australisë me Oqeanin 2Ç-12

Zonat polare Arktik dhe Antartik 2Ç-13

Universi dhe trupat kozmike
3А -1

Karakteristikat natyrore-gjeografike e 
Republikës së Maqedonisë
3Б-1

Karakteristikat natyrore-gjeografike e Evropës
                  3C-1

Karakteristikat natyrore-gjeografike e Azisë 3Ç-1 3

Karakteristikat e përgjithshme të popullatës në Azi 3Ç-2

Vështrimi rajonal i shteteve në Azi 3Ç-3

Planeti Tokë
3А-2

Karakteristikat e përgjithshme të popullatës dhe ndarja 
rajonale në Evropë 3C-2 Karakteristikat natyrore-gjeografike e Afrikës 3Ç-4

Popullata dhe vendbanimet në Republikën e 
Maqedonisë 3B-2

Orientimi i Tokës
3А-3

Vështrimi gjeografik i  rajoneve në Evropë
 3C-3 Karakteristikat e përgjithshme të popullatës në Afrikë 3Ç-5
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Vështrimi rajonal i shteteve në Afrikë
3Ç-6

Karakteristikat natyrore-gjeografike e Amerikës 3Ç-7Mbështjellës guri i Tokës (Litosferë) 
3А-4

Mbështjellës uji i Tokës (Hidrosferë)
3А-5

Karakteristikat e përgjithshme të popullatës në Amerikë
3Ç-8

Karakteristikat ekonomike-gjeografike e 
Republikës së Maqedonisë 3B-3

Mbështjellës ajri i Tokës (Atmosferë)
3А-6 Vështrimi rajonal i shteteve në Amerikë 3Ç-9

Sfera e botës organike (Biosferë)
3А-7

Karakteristikat natyrore-gjeografike e Australisë
3Ç-10

Karakteristikat socioekonomike e Australisë me Oqeanin 3Ç-11

Vështrimi rajonal i shteteve të Australisë me Oqeanin 3Ç-12

Zonat polare Arktik dhe Antartik 3Ç-13
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Universi dhe trupat kozmik 4А -1

Karakteristikat natyrore-gjeografike e 
Republikës së Maqedonisë 4B-1

Karakteristikat natyrore-gjeografike e Evropës 4C-1

Karakteristikat natyrore-gjeografike e Azisë 4Ç-1 4

Karakteristikat e përgjithshme e popullatës në Azi 4Ç-2

Vështrimi rajonal i shteteve në Azi 4Ç-3

Planeti Tokë
4А-2

Karakteristikat e përgjithshme e popullatës dhe ndarja 
rajonale në Evropë  4C-2 Karakteristikat natyrore-gjeografike të Afrikës 4Ç-4

Popullata dhe vendbanimet në Republikën e 
Maqedonisë

4B-2

Orientimi i Tokës
4А-3

Vështrimi gjeografil i rajonit në Evropë  4В-3
Karakteristikat e përgjithshme të popullatës në Afrikë 4Г-5

Vështrimi rajonal i shteteve në Afrikë 4Ç-6

Karakteristikat natyrore-gjeografike e Amerikës 4Ç-7
Mbështjellës guri i Tokës (Litosferë)
4А-4

Mbështjellës uji i Tokës (Hidrosferë)
4А-5

Karakteristikat e përgjithshme e popullatës në Amerikë 4Ç-8

Mbështjellës ajri i Tokës (Atmosferë)
4А-6 
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Vështrimi rajonal i shteteve në Amerikë 4Ç-9

Sfera e botës organike (Biosferë)
4А-7 Karakteristikat natyrore-gjeografike e Australisë 4Ç-10

Karakteristikat socioekonomike e Australisë me Oqeanin 4Ç-11

Vështrimi rajonal i shteteve të Australisë me Oqeanin 4Ç-12

Karakteristikat ekonomike-gjeografike e 
Republikës së Maqedonisë 4B-3

Zonat polare Arktik dhe Antartik 4Ç-13

RAMI I GJEOGRAFISË
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Fusga  Tema Rezultatet nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli/fusha–nën niveli

GJ
EO

GR
AF

IA 
FIZ

IKE

UN
IVE

RS
I D

HE
 TR

UP
AT

 KO
ZM

IKE

REM: E emërton lëndën e gjeografisë. E emërton lëndën kryesore e studimit të gjeografisë.

Gjeografia merret me studimin e:
a) zhvillimit të organizmave të gjallë
b) ngjarjeve historike
c) Planetit Tokë

1A-1

RM: E njoh universin dhe i dallon trupat kozmike.

E njoh universin si hapësirë e pafund qiellore. Si quhet hapësira e pafund qiellore?
a) Univers      b) Galaktikë
c) Sistem diellor

I numëron dhe bën dallimin e trupave kozmike: yje, 
planetë, meteorë, kometa dhe satelitë. 

Për trupat e dhënë kozmike, të ndërlidhur me linja, cilit grup të 
trupave kozmike i përkasin!
A) Venerë           a) yje
B) Hënë             b) yjësi
C) Dielli             c) planeti
Ç) Ariu i madh     ç) sateliti

E njoh Hënën dhe formën e hënës. 

Sa satelitë natyror ka Planeti Tokë?
a) 5        b) 3        c)  1

Sa lloje të lëvizjeve ka Hëna?
a)2         c)5          c)4

I identifikon planetet sipas largësisë nga Dielli dhe 
numrit të tyre në Sistemin diellor. 

Sa planete ka në Sistemin diellor?
а) 5         b)  7          c)  8

PL
AN

ET
I T

OK
Ë

REM: E njoh dhe përshkruan formën e Tokës.
Njoh se Toka nuk është e rrafshët si pllakë, por ka 
formë e rrumbullakët e parregullt (elipsoide) 

Si është forma e planetit Tokë?
a) i rrumbullakët
b) i rrafshët
c) elipsoid

1A-2
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REM: I njoh dhe dallon lëvizjet e Tokës. E dallon lëvizjen ditore dhe vjetore të Tokës.
Si quhet lëvizja ditore e Tokës?
a)Revolucion
b) Orbitë
c) Rotacion

RM: I njoh pasojat nga lëvizja ditore e Tokës. E identifikon ndryshimin e ditës dhe natës.

Cili ndryshim paraqitet si rezultat i lëvizjes ditore?
a) ndryshimi i ditës dhe natës
b) ndryshimi i kohërave vjetore
c) kohëzgjatja e pabarabartë e ditës dhe natës

RM: E njoh dhe e tregon rrjetin  e paralelëve, 
meridianeve, emërton paralelin më të gjatë dhe 
meridianin fillestar.

I njoh dhe gjen në hartë paralelin më të madh, 
Ekuatorin, dhe meridianin fillestar, Griniçin.

Në hartën gjeografike të nënvizuar me linja, ku gjenden Ekuadori 
dhe Griniçi?

E emërton paralelin më të gjatë dhe meridianin 
fillestar. 

Rretho përgjigjen e saktë?
Meridiani fillestar quhet:
а) Ekuator
b) Tropiku verior 
c) Griniç

Paraleli më i gjatë quhet:
а) Griniç
b) Tropiku jugot 
c) Ekuator 

OR
IEN

TIM
I I 

TO
KË

S

REM: I përcakton anët kryesore dhe dytësore e botës. I njoh anët kryesore dhe dytësore e botës në hartë 
dhe në natyrë. 

Sa anë kryesore të botës ekzistojnë?
a) 5        b) 4        c) 6 1A-3

Në hartë shkruaji anët kryesore dhe dytësore të botës!
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RM: Dallon globin dhe hartën gjeografike.

Njoh dhe tregon hartën gjeografike.

Harta gjeografike është (rretho shkrinjën para përgjigjes së 
saktë):
а) pasqyrimi i rritur (i vizatuar) grafik i Tokës (hapësirë 
gjeografike) në sipërfaqen e rrafshët. 
b) pasqyrimi i zvogëluar (i vizatuar) grafik i Tokës (hapësira 
gjeografike) në sipërfaqen e rrafshët. 
c) pasqyrimi (i vizatuar) grafik i hapësirës gjeografike në 
sipërfaqen e rrafshët me madhësi të njëjtë 

Në çka tjetër mund të jepet sipërfaqja e Tokës, përveç se në 
glob? 
а) Harta e botës
b) Polimetër
c) Planimetër

E identifikon globin si një model për paraqitjen e 
formës së përafërt të Tokës. 

Në çka më së miri shfaqet forma dhe dukja e Planetit Tokë?
а) Planiglob
b) Hartë gjeografike 
c) Glob
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RM: I përdor masat bazë për kohën. 

I tregon dhe përcakton masat bazë për kohën, ditë, 
muaj, javë dhe vit.

Me cilat dukuri janë ndërlidhur masat bazë kohore?
Ndërlidhi masat bazë që përshtaten me dukuritë e dhëna!

a) ditë         1.koha nga një faze 
                    të hënës

b) muaj       2. Koha e një rotacioni                     
                    të tokës

c) javë        3. Koha e një revolucioni 
                     të tokës

ç) vit           4.Një rrotullim i Hënës 
                    rreth boshtit të vetë

Përcakton çka është faza kohore dhe kupton se të 
gjitha vendet që janë në meridianin e njëjtë, në të 
njëjtën kohë kanë edhe pasdite edhe mesnatë. 

Rretho PO, nëse konsiderosh se fjalia është e saktë, ose JO nëse 
nuk është e saktë. 
Të gjitha vendet që shtrihen në një median të njëjtë kanë kohën 
e njëjtë (lokale)! PO       JO
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MB
ËS

HT
JE

LL
ËS

 GU
RI 

I T
OK

ËS
 (L

ITO
SF

ER
Ë)

REM: E di renditjen e tokës në Tokë. Njoh nëse ekziston radhitje jo e barabartë e 
sipërfaqeve të tokës në Tokë. 

Rretho përgjigjen e saktë!
Ku më shumë ka tokë
a) hemisfera veriore
b) hemisfera jugore

1A-4

REM: I numëron kontinentet në Tokë. I numëron kontinentet në sipërfaqen e Tokës. Sa kontinente ekzistojnë në Tokë?  а)7  b) 6   c)5

REM: I regjistron rrafshnaltat dhe jorrafshnaltat e 
sipërfaqes së Tokës. Në hartën gjeografike e njoh relievin sipas ngjyrës. 

Rretho në cilën pjesë e Republikës së Maqedonisë ka më shumë 
male?
a) Maqedonia perëndimore
b) Maqedonia lindore

MB
ËS

HT
JE

LL
ËS

 UJ
I I 

TO
KË

S 
(H

EM
ISF

ER
Ë)

REM: I njoh ujërat e oqeanit, ujërat tokësore dhe ujërat 
në atmosferë. 

Në figurat e dhëna njoh objektet hidrografike: 
oqean, det, lum, liqen, burim.

Ndërlidhe çdo figurë me termin përkatës hidrografik!
а) liqen   b) lum c) det   ç) burim

 

1A-5
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RM: I numëron dhe dallon ujërat e oqeanit dhe ujërat 
tokësore. 

E shqyrton përbërjen e Detit Botëror, përkatësisht 
ndërlidhjen e oqeaneve dhe detërave. 

Çka e përbën Detin Botëror? 
a) detërat dhe oqeanet janë të ndërlidhur ndërmjet veti dhe e 
formojnë Oqeanin Paqësor
b) detërat dhe oqeanet janë të ngara në tërësi të ndryshme të 
cilat nuk janë të ndërlidhura ndërmjet veti 
c) detërat dhe oqeanet nuk bëjnë asnjë tërësi dhe nuk janë të 
ndërlidhura ndërmjet veti
ç) detërat dhe oqeanet janë ndërlidhur ndërmjet veti dhe i 
përbëjnë Detërat Botërore 

Sa oqeane ka në Tokë?
a) 3   b) 5  c) 4

Në shembujt e dhënë për cilësitë e ujërave, dallon 
uji i detit nga ai i liqenit.

Sipas çka dallon uji i detërave dhe liqenit?
a)temperaturë e ujit
b) tejdukshmëri
c) shijë e kripur
ç) ngjyrë e ujit
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Ë) RM: Shpjegon çka është koha dhe çka është klima. I definon dhe përshkruan nocionet kohë dhe klimë.

Shëno a bëhet fjalë për kohën ose klimën!
__________ është gjendje momentale e dukurive dhe 
proceseve atmosferike mbi ndonjë vend. 

1A-6
1A-7

RM: E tregon dhe përshkruan përbërjen e Atmosferës. I numëron gazrat nga të cilat është përbërë 
atmosfera.

Me sa përqindje është përfaqësuar oksigjeni në Atmosferë?
a) 38%   b)  21%   c)  16%
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RM: I emërton dhe dallon llojet e bimëve dhe kafshëve. I emërton llojet e bimëve dhe kafshëve. Si quhet vegjetacioni bimor?
a) stepë    b) tundër    c)  xhungël

E njoh lëkundjen gjeografike e botës bimore dhe 
shtazore. 

E njeh lëkundjen gjeografike e bashkësive bimore, 
në zonën e ndryshme termike.

Cili lloj i bashkësisë bimore takon zonës së ftohtë?
а) tundër       b) stepë      c) preri

I emërton llojet e bimëve në bashkësit të ndryshme 
bimore. 

Cila bimë nuk gjendet në tundë?
a) bredh       b) liken     c)  myshk

Cila bashkësi bimore është më e dendur me drunj?
а) tajgë    b)stepë     c) pyjet e shiut

E njoh lëkundjen gjeografike e bashkësive shtazore, 
në zona të ndryshme termike.

Në cilën zonë haset më së shumti akrepi?
а)shkretëtirë    b) stepë    c) savanë

I ndryshon llojet e kafshëve në bashkësi të 
ndryshme shtazore. 

Cila kafshë është përfshirë në zonat mesatare?
а) majmuni    b)dhelpra   c)  foka

REM: I njoh racat bazë e njeriut dhe religjionet në botë 
dhe lëvizjen e tyre. 

I njoh tre racat e njerëzve, sipas cilësive 
antropologjike.

Në sa raca bazë është ndarë popullata botërore?
а) 2         c) 3          c) 4

I identifikon religjionet më përfaqësuese dhe e 
përshkruan lëvizjen e tyre nëpër botë. 

Në cilin kontinent më së shumti përfaqësohen religjionet 
hinduizmi dhe budizmi?
а) Evropë                    b) Azi  
c) Amerikë jugore
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Fusha Tema Rezultatet nga mësimi Kriteret për vlerësime Shembuj për detyra Niveli
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REM: Identifikon se vendpozita e 
Republikës së Maqedonisë është në 
Gadishullin Ballkanik dhe në Evropë. 

E njoh vendpozitën e Republikës së 
Maqedonisë në Gadishullin Ballkank 
dhe në Evropë.

Plotëso fjalinë!
Republika e Maqedonisë gjendet në ____________Evropë dhe në pjesën qendrore e  
Gadishullit _____________.

1B-1

Në hartën gjeografike e Evropës, tregoje vendpozitën e Republikës së Maqedonisë në 
Evropë.

REM: Njoh kufijtë me shtetet fqinje e 
Republikës së Maqedonisë.

I emërton shtetet fqinje e Republikës 
së Maqedonisë në lindje, perëndim, veri 
dhe jug.

Republika e Maqedonisë kufizohet:
Në lindje me ___________, në perëndim me ____________, në veri_______
dhe_______dhe në jug me__________.

I tregon kufijtë me shtetet fqinje e 
Republikës së Maqedonisë. Trego në kartën gjeografike vendet me të cilat kufizohet Republika e Maqedonisë!

REM: E njoh relievin e Republikës së 
Maqedonisë nëpërmjet ngjyrave në 
kartën gjeografike.

E identifikon relievin sipas ngjyrës në 
hartën gjeografike.

Çfarë relievi mbisundon në territorin e Republikës së Maqedonisë?
а)malor          b) kodrinor
c) rrafshinor

RM: I njoh dhe i identifikon malet dhe 
luginat në Republikën e Maqedonisë.

I emëron malet dhe kotlinat më të 
mëdha në Republikën e Maqedonisë. 

Cili mal gjendet në pjesën veriperëndimore e Republikës së Maqedonisë?
а) Mali i Zi i Shkupit (Malet e Karadakut)
b) Malet e Osogovës
c) Malet e Sharrit

Lugina më e madhe në Republikën e Maqedonisë është:
a) Lugina e Pellagonisë
b) Lugina e Shkupit
c) Lugina e Strumicës
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RM:I dallon tipet klimatike, elementet 
dhe dukuritë meteorologjike.

I thekson tipet klimatike të cilat 
janë përfaqësuar në Republikën e 
Maqedonisë.

Në Republikën e Maqedonisë janë përfaqësuar tre lloje të klimës:_________________, 
____________________ dhe ________________.

I njoh elementet dhe dukuritë 
meteorologjike.

Tërhiqe me linjë cilat nga termat e theksuara klimatike janë dukuri meteorologjike!
borë, lagështi e ajrit, mjegull

Plotëso fjalinë!
______________ e ajrit ka element meteorologjik i cili e tregon ngrohjen e vetë.

REM: I njoh zonat e pellgjeve në 
Republikën e Maqedonisë.

I njoh pellgjet në të cilat rrjedhin ujërat 
nga Republika e Maqedonisë.

Lumenjtë në Republikën e Maqedonisë i përkasin___________, ___________dhe 
__________  zona e pellgut. 

RM: Në hartën gjeografike i gjen 
dhe tregon lumentjë dhe liqenet në 
Republikën e Maqedonisë.

Në hartën gjeografike i emërton dhe i 
tregon zonat e pellgjeve dhe lumenjtë 
dhe liqenet më të mëdha në Republikën 
e Maqedonisë.

Në zonën e pellgjeve të Egjeut i përket lumi:
а) Drini i Zi   b) Vardar  c) Radika

Cili liqen i takon Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë?
a) Liqeni i Ohrit
b) Liqeni i Dojranit
c) Liqeni i Tikveshit

Në hartën e dhënë të Republikës së 
Maqedonisë njoh lumenj, zonat e të 
cilave të pellgjeve takojnë.  

Në hartën gjeografike e Republikës së Maqedonisë trego lumenjtë më të mëdhenj të cilët 
rrjedhin në Repblikën e Maqedonisë nga zona e pellgjeve të Egjeut!
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REM: I njoh karakteristikat bazë 
e popullatës në Republikën e 
Maqedonisë.

Thekson çfarë paraqet regjistrimi i 
popullatës.

Regjistrimi i popullatës paraqet:
а) Përmbledhja e organizuar e të dhënave të ndryshme për popullatën e cila realizohet në 
një shtet. 
b) Konfirmimi i numrit të popullatës në një shtet.
c) Mbledhja e të dhënave për numrin e amvisërive në një shtet.

1B-2

Numëron kur është kryer regjistrimi në 
Republikën e Maqedonisë.

Regjistrimi i fundit zyrtar i popullatës në Maqedoni është realizuar në:
a) vitin 1921       b) vitin 1913 
c) vitin 2002
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RM: E tregon numrin e popullatës 
dhe strukturat bazë në Republikën e 
Maqedonisë. 

E tregon numrin e përafërt të 
popullatës në Republikën e 
Maqedonisë.

Sipas regjistrimit të fundit numri i përgjithshëm  i popullatës në Republikën e Maqedonisë 
ëshë afër:
a) 1.5 mil. banorë
b) 2 mil. banorë
c) 2.5 mil. banorë

E identifikon lëvizjen e shumtë të 
popullatës dhe rritjen natyrore.

Nëse nataliteti zvogëlohet, dhe mortaliteti rritet, pritet rritja natyrore:
а) të rritet            b) të zvogëlohet
c) të mbetet e pandryshuar

E emëron strukturën gjinore, të moshës 
dhe përkatësisë etnike të popullatës.

Struktura gjinore e tregon raportin ndërmjet:
а) popullata aktive dhe e mbajtur
b) popullata mashkullore dhe femërore
c) popullata e të rinjve dhe të rriurve

Në grupin e popullatës së pjekur takojnë ato me moshë:
а) mbi 60 vjeç        b) 20-59vjeç
c) 0-19vjeç

RM: Njoh, ndryshon dhe bën ndarje e 
migrimeve.

Njoh lëvizjet migruese dhe i emëron 
migrimet e brendshme dhe migrimet e 
jashtme. 

Procesi i shpërnguljes së popullatës nga njëri vend në një vend tjetër në vendin e vetë 
është i njohur si:
а) migrim ditor 
b) migrim i jashtëm
c) migrim sezonal
ç) migrim i brendshëm

I njoh termat vendosje (imigracion) dhe 
dëbim (emigracion)

Emigracioni është:
а) dëbim i popullatës
b) vendosje e popullatës 

I numëron faktorët natyror dhe 
shoqëror për migrime

Cilat nga shkaqet e shëna i shkaktojnë migracionet?
a) ekonomike      b) politike
c) njohuritë e reja
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REM: I tregon, thekson dhe numëron 
llojet e vendbanimeve dhe llojet e 
popullatës.

I dallon llojet e vendbanimeve (rurale, 
urbane). Vendbanimet ndahen në _______________dhe _________________.

I njoh vendbanimet urbane dhe rurale. Nga toponimet e theksuara, nënvizoi me linjë fshatrat!
Galiçnik, Lazaropole, Stugë, Veles

I dallon veprimtaritë bazë e popullatës 
urbane dhe rurale

Me cilën veprimtari merret popullata në vendbanimet rurale?
а) bujqësi
b) industri
c) bankim

I identifikon vendbanimet në hartë. Tregoi në hartën gjeografike:
Shkup, Shtip, Vevçan, Tetovë, Strugë, Galiçnik
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ISË REM: I numëron dhe i emërton disa 
degë ekonomike në Republikën e 
Maqedonisë.

Emërton degët ekonomike në 
Republikën e Maqedonisë.

Shëno në linja cila janë degët janë prodhuese dhe cilat joprodhuese!
Industri  ____________________
Bujqësi  ____________________
Turizëm ____________________
Komunikacion _______________

1B-3

RM: I njoh dhe i numëron degët 
bujqësore, llojet dhe rajonet në 
Republikën e Maqedonisë.

I numëron degët bujqësore.

Në cilën degë ekonomike takon agrikultura?
а) industri
b) bujqësi
c) pylltari

I numëron, dallon bimët kultivuese 
(kulurat e drithrave, kopshtare, 
industriale dhe foragjere) në vendin 
tonë. 

Prodhimet e theksuara bujqësore, ndërlidhi me linja cilit lloj të kulturës i takojnë.
Oriz             itindustriale 
Lakër           drithërore
Pambuk       kopshtare

Në hartën gjeografike identifikon 
rajonet bujqësore dhe produktet sipas 
të cilave janë të njohura.

Tregoi në hartën gjeografike rajonet bujqësore dhe trego sipas cilave produkte janë të 
njohura:
Pellagoni __________________
Tikveshi ____________________
Strumicë ___________________
Prespë ____________________

RM: E shfaq shpërndarjen e zonës 
pyjore dhe bën ndarje e bimëve pyjore. 

I numëron malet në Republikën e 
Maqedonisë cilat janë më të pasura 
me pyje.

Cili mal nga ato të theksuara në Republikën e Maqedonisë është më i pasur me pyje? 
а) Mali i zi i Shkupit (Malet e Karadakut)
b) Bistra
c) Kitka

I numëron bimët prej druri 
(gjethërënëse dhe halore) dhe lëvizjn e 
tyre në Republikën e Maqedonisë. 

Rretho përgjigjen e saktë!
Cilat bimë drurore gjethërënëse janë më të përfaqësuara në Republikën e Maqedonisë? 
a) lisi dhe ahu
b) shelgu dhe  frashëri
c) shkoza dhe lajthinjtë
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RM: I numëron burimet energjetike të 
cilat i ka në dispozicion Republika e 
Maqedonisë. 

I numëron zbulimet e qymyrit dhe 
llojeve të tjera të energjisë.  

Nga të theksuarat më poshtë, nënvizoi cilat janë zbulimet e qymyrit:
Toranica, Osllomej, Suvodoll, Sasa

RM: E emërton ndarjen e industrisë dhe 
i numëron degët industriale.

Bën ndarje e industrisë së rëndë dhe 
së lehtë. 

Cilat nga degët industriale të theksuara më poshtë, takojnë  industrisë së lehtë? 
а) metalurgjia
b) industria maqinerike
c) industria tekstile

REM: I numëron vendet turistike në 
Republikën e Maqedonisë. 

I emërton vendet turistike në 
Republikën e Maqedonisë.

Nga ato të theksuara më poshtë, nënvizoi cilat qendra turistike janë të njohura në turizmin 
e liqeneve?
Krushevë, Manastir, Ohër, Strugë
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REM: E identifikon vendpozitën e 
kontinentit të Evropës në lidhje me 
kontinentet tjera.

E njoh territorin e Evropës dhe e tregon në hartën 
gjeografike. 

Trego në hartën territori i kontinentit të Evropës!

1C-1

RM: I njoh kufinjtë e kontinentit të  
Evropës.

I njoh kufijtë ujor dhe tokësor të kontinentit të Evropës. 

Kufirin jugor e Evropës e përbëjnë ujrat e:
a) Oqeanit Atlantik
b) Detit Mesdhe
c) Oqeanit të Ngrirë të Veriut

I identifikon pikat përfudnimtare e kontinentit të Evropës. Kepi Roka është pika më perëndimore e Evropës
Po / Jo

E tregon kurfirin ndërmjet Evropës dhe Azisë. Kontinenti i Evropës ka kufi tokësor me kontinentin e:
а)Azisë  b) Afrikës   c) Amerikës
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REM: I identifikon format bregdetare e 
Evropës. 

I njoh dhe i numëron gadishujt, ishujt, gjiret dhe ngushticat 
më të mëdha të Evropës. 

Rretho përgjigjet e sakta!
Gjiret më të mëdha të Detit Baltik janë:
а) gjiri i Biskajës 
b) gjiri i Botnisë 
c) gjiri i Finlandës

Në hartën gjeografike e Evropës numërohen format e 
bregdeteve.

Njihi më poshtë gadishujt e theksuar në Evropën Jugore dhe rrethoi! 
Pirineit---Skandinavik----Jutlandit------Apeninit

RM: I selekton dhe mban mend 
karakteristikat e zonave klimatike. 

I përmend karakteristikat e llojeve të ndryshme të klimës 
në Evropë. 

Për cilën klimë janë karakteristike dimërat e gjatë dhe e ftohtë dhe verat e shkurta dhe 
e ftohta!
а) klima polare
b) klima mesdhetare
c) klima mesatare kontinentale

I selekton zonat klimatike në raport me zonat termike e të 
cilave i takon Evropa. 

Cila zonë klimatike i takon gjirit mesatar verior?
а) klima subpolare
b) klima kontinentale
c) klima atlantike

RM: I numëron termat hidrografike.

I numëron dhe lokalizon lumenjtë dhe liqenet në Evropë. Në hartën tregoi lumenjtë: Volga, Dunavi, Rajna!

I selekton lumenjtë sipas zonave rrjedhëse të hapura dhe të 
mbyllura të cilave iu përkasin. 

Cili nga lumenjtë e përmendur i takon zonës së mbyllur rrjedhëse?
а) Dunavi  b) Volga  c)  Rajna
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REM: E njoh dhe e tregon relievin e 
Evropës.

I identifikon format e ndryshme të relievit.

Përdore hartën fizike-gjeografike e Evropës!

Sipas ngjyrave në hartë njih, në cilën pjesë e Evropës mbisundon relievi malor, dhe në 
cilin ai i ultësirave?

I emërton dhe tregon malet dhe ultësirat e mëdha në 
Evropë. 

Cilat janë malet më të larta në Evropë?
а)Alpet   b)  Karpetet   c) Apeninet

REM: I përshkruan  karakteristikat bazë 
e popullatës në Evropë.

I identifikon popujt e ndryshëm dhe grupet etnike dhe e 
tregon lëvizjen e tyre.

Cilët popuj takojnë grupit sllav?
а) Rusët b) Romunët   c) Spanjolët 1C-2

RM: E dallon dendësinë e popullatës 
në Evropë.

I shpjegon faktorët për dendësinë e ndryshme të popullatës 
nëpër rajone. Cilë faktorë ndikojnë mbi dendësinë e dobët e popullatës në Evropën veriore?

I zbulon rajonet e banuara në mënyrë më të rrallë dhe më 
të dendur.  

Në cilin rajon jetojnë më pak se 50b/km².

Analizoje hartën për dendësinë e popullatës dhe zbulo cilat rajone të Evropës janë të 
banuara në mënyrë më të dendur!
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REM: E identifikon ndarjen rajonale e 
Evropës. 

E njoh ndarjen rajonale të Evropës. Na sa rajone është e ndarë Evropa?
 а) 4   b)  3   c)  6 1C-3

I regjistron në hartë rajonet e Evropës. 

Cili gadishul i takon Evropës Jugore?
а) Pirinej 
b) Skandinav 
c) Finlandez

RM: I numëron dhe i gjen rajonet dhe 
shtetet në Evropë. 

I idenifikon rajonet e Evropës. Nënvizoi cilat shtete takojnë Evropës Veriore?
Francë, Norvegji, Suedi, Islandë, Danimarkë. Finlandë dhe Irlandë

I emërton dhe i tregon shtetet më të mëdha sipas rajoneve.

Numëroi shtetet të cilat hyjnë në përbërje të Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së 
Madhe dhe të Irlandës Veriore!
_________, ____________, __________________ dhe   _______________ 
_______________.                                  

REM: I dallon vendet bregdetare dhe 
kontinentale. 

I tregon shtetet të cilat kanë dalje në det. Nënvizoi shtetet të cilat kanë dalje në Detin Mesdhe!
Itali, Danimarkë, Hungari, Greqi, Turqi

I ndan shtetet në shtete ishullore dhe kontinentale.

Cilat shtete nga Evropa Perëndimore janë ishullore?
а) Britania e Madhe 
b) Francë
c) Luksemburg

I identifikon shtetet të cilat sipas rajoneve nuk kanë dalje 
në det.

Cili shtet nga Evropa Perëndimore është atlantik dhe i Detit Mesdhe?
а) Francë
b) Luksemburgë
c) Belgjikë

Cili shtet nga Evropa Perëndimore nuk ka dalje në det?
а) Holandë
b) Luksemburg
c) Irlandë

REM: Tregon kufijtë e shteteve në 
Evropë. I njeh kufinjtë tokësor dhe ujor të Evropës. Në cilat sipërfaqe ujore ka dalje Franca?_______dhe________.
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RM: I identifikon kryeqytetet e shteteve 
në Evropë sipas rajoneve.

I zbulon shtetet sipas rajoneve, kufijtë e tyre dhe 
kryeqytetet. 

Shënoi shtetet dhe kryeqytetet në Evropën e mesme!

Fusha Tema Rezultatet nga mësimi Kriteret për vlerësime Shembujt për detyra Niveli
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REM: E njoh madhësinë e Azisë në raport me 
kontinentet e tjera.

Në hartën e dhënë kupton se Azia është kontinenti 
më i madh, në raport me kontinentet e tjera.

Në cilin vend sipas sipërfaqes gjendet kontinenti i Azisë?
а) në vendin e parë 
b) në vendin e tretë   
c) në vendin e pestë

1Ç-1

RM: I përshkruan në hartë kufijtë natyror. Në hartën gjeografike i tregon kufijtë ujor dhe 
tokësor të Azisë. 

Kontinenti i Azisë ka kufi ujor me kontinentin e:
а) Evropës
b) Afrikës
c) Amerikës

RM: I tregon format natyrore e Azisë.

I emërton dhe shfaq malet dhe ultësirat më të 
mëdha në Azi.

Cilat male janë më të larta në Azi?
а) Himalajet
b) Sayat 
c) Urali 

I njoh karakteristikat e klimës në Azi.

Për cilën pjesë e Azisë është karakteristike klima e shkretëtirës?
а) Qendrore dhe jugperëndimore
b) Qendrore dhe jugore
c) Lindore dhe jugore
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REM: I identifikon karakteristikat e 
përgjithshme e popullatës së Azisë.

E identifikon Azinë si kontinenti me banorë me 
numër më të madh.

Analizoje grafikën për numërimin e Azisë në raport me kontinentet e tjera!

1Ç-2

I tregon në hartë zonat e banuara më dendur në Azi.

Vendet e banuara më dendur në Azi janë:
а) ultësirat
b) shkretëtirat
c) zonat polare

Ka njohuri për popujt të cilët janë në numër më të 
madh në kontinentin e Azisë.

Cili popull është më me ngjyrë në Azi?
а) Kinezët
b) Turqit
c) Rusët
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RM: I njoh rajonet dhe shtetet më të mëdha 
në Azi. 

I njoh në hartë rajonet e Azisë Lindore, Juglindore, 
të Mesme, Jugore dhe Jugperëndimore. Në hartë memece të Azisë, ngjyrose rajonin e Azizë Lindore? 1Ç-3

I identifikon në hartë shtetet sipas rajoneve.

Shteti Rajoni

Kina

India

Rusia

Turqia

Afganistani

Shëno në cilin rajon përket secili shtet i theksuar!
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REM: I përshkruan kufijtë e Afrikës. I përshkruan kufijtë ujor e Afrikës.

Gjeji në hartë oqeanet dhe detet që gjenden rreth Afrikës!

1Ç-4

Në afërsi të cilave kontinente është Afrika?
a) Amerikës dhe Azisë
b) Evropës dhe Azisë
c)Azisë dhe Australisë

RM:I njoh dhe i identifikon relievet më 
të mëdha, karakteristikat klimatike dhe 
hidrografike të Afrikës.

I emërton malet dhe ultësirat më të mëdha.

Cilat male gjenden në pjesën veriperëndimore e Afrikës?
а) Ahagar
b) Drakensberg 
c) Atlas

I njoh karakteristikat e klimës në Afrikë, në raport 
të zonave termike. 

Pse klima në Afrikë është më e ngrohtë në raport me kontinentet tjera?
а) Pjesa më e madhe e Afrikës gjendet në zonën më termike 
b) Pjesa më e madhe gjendet në zonën mesatare veriore
c)Pjesa më e madhe gjendet në zonën mesatare jugore

I lokalizon lumenjtë sipas zonës rrjedhimore.

Lumi më i gjatë Nil rrjedh në:
а) Oqeani Indian
b) Deti Mesdhe
c) Oqeani Atlantik
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demografike e Azisë. 
I njoh dhe i identifikon popujt e ndryshëm dhe 
grupet etnike dhe lëvizjen e tyre në Afrikë. 

Cilës racë i takon pjesës më të madhe të popullatës në Afrikë? 
а) e zezë    b) e bardhë   c) e verdhë 1Ç-5

REM: E njoh ndarjen rajonale të Afrikës.

I njoh dhe i gjen shtetet sipas rajoneve. Në cilin rajon e Afrikës gjendet shteti Egjipt? 
а) Jugor    b) Verior    c) Lindor

1Ç-6
I selekton shtetet më të mëdha në rajonet e 
Afrikës. 

Cili shtet gjendet në pjesën më jugore të kontinentit Afrikë? 
а) Republika e Afrikë së Jugut
b) Etiopi
c) Keni
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RM: I përshkruan kufijtë dhe madhësinë e 
Amerikës.

I përshkruan kufijtë e Amerikës (Oqeani i Qetë, 
Atlantik dhe i Ngrirë Verior)

Në cilat oqeane del Amerika?
а) Atlantik, i Qetë, Indian
b) Oqeani Atlantik, i Qetë, i Ngrirë Verior
c) i Qetë, Atlantik, Indian

1Ç-7

Kupton se Amerika e Veriut është kontinenti i tretë, 
ndërsa Amerika e Jugut është kontinenti i katër

Renditi kontinentet sipas madhësisë?

REM:I numëron detarët të cilët kanë marrë 
pjesë në zbulimin e tokës së Amerikës.

I emërton detarët të cilët kanë marrë pjesë në 
zbulimin e Amerikës. 

Kush e ka zbuluar Amerikën e Veriut pa e ditur se është kontinent i ri? 
а) Ameriko Vespuçi
b) Kristofor Kolumbo
c) Pedro Kabral

RM: I njoh dhe i numëron format e degëzimit 
të bregut, format e relievit, karakteristikat 
klimatike dhe objektet hidrografike.

I njoh format e degëzimit të bregut. 

Cili term nuk është gadishull në Amerikën e Veriut?
а) Nju Faundlend
b) Labrador
c) Jukatan

I emërton dhe i tregon në hartë malet dhe ulëtsirat 
më të mëdha.

Në cilën pjesë e Amerikës së Veriut shtrihen Kordejlerët e Oqeanit të 
Qetë?
а) lindor b) perëndimor c) mesëm

I di karakeristikat e klimës në Amerikë.
Cila nga llojet e përmendura klimatike mbisundon në pjesën më veriore 
të Amerikës së Veriut?
а) subtropikale b) shkretëtirore c) subpolare

I njoh karakteristikat e zonave rrjedhimore të 
Amerikës. Numëro tre karakteristika të lumenjve nga zona rrjedhimore atlantike!

Numëroi dhe përshkruaji lumenjtë dhe liqenet. Cili nga lumenjtë e përmendur nuk rrjedh nëpër Amerikës së Veriut?
а) Shën Lorenci b) Makenzi c) Orinoko
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RM: I njoh gjuhët të cilat i flet popullata në 
Amerikën e Veriut dhe e Jugut.

I njoh gjuhë të cilat i flet popullata në Amerikën e 
Verit dhe e Jugut. Cilat gjuhë i flet popullata e Amerikës së Veriut dhe së Jugut? 1Ç-8

RM: I selekton religjionet dhe i numëron 
shtetet më të mëdha tokësore amerikane. E njoh ndarjen rajonale e Amerikës. Si ndahet Amerika në mënyrë rajonale?

I selekton, i numëron dhe i gjen shtetet më të 
mëdha të kontinenteve (ShBA-në, Kanadanë, 
Brazilin, Argjentinën, Meksikën).

Ku gjenden Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
а) Në Amerikën e Veriut
b) Në Amerikën e Mesme
c) Në Amerikën e Jugut
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REM: E njoh Australinë si kontinentin më të 
vogël.

E njoh madhësinë dhe pozitën gjeografike e 
Australisë si kontinentin më të vogël në raport me 
kontinentet e tjera.

Përshkruaje pozitën gjeografike e Australisë?

1Ç-10

Australia sipas Ekuatorit gjendet në?
а) hemisferën jugore
b) hemisferën veriore
c) hemisferën lindore

I njoeh kufinjtë dhe madhësinë e Australisë dhe 
Oqeanit.

Me ujërat e cilit oqean rrethohet toka e Australisë në perëndim?
а) Oqeani indian
b) Oqeani i Qetë
c) Oqeani atlantik

Në cilin vend sipas sipërfaqes gjendet Australia?
а) në vendin e parë
b) në vendin e shtatë
c) në vendin e pestë

RM: I njoh karakteristikat natyrore-gjeografike 
e Australisë.

I emërton dhe i tregon malet dhe ultësirat më të 
mëdha.

Në cilën pjesë të Australisë relievi është shkretëtinor?
а) perëndimore b) lindore c) jugore

I njoh karakteristikat e klimës në Australi.

Çfarë klime mbisundon në pjesën veriore e Australisë?
а) shkretëtinore
b) subtropikale
c) tropikale

RM:E tregon ndarjen rajonale e Australisë. E njoh ndarjen rajonale e Australisë. Sa shtete aleate ka Australia?
а)6              b) 5              c) 3
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REM: E shfaq vendpozitën e zonave polare. E njoh vendpozitën e zonave polare. Rretho në cilën zonë polare e Tokës gjendet Antarktiku:
а) jugore   b) veriore
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Fusha Tema Rezultatet nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembujt për detyra Niveli
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RM: i dallon karakteristikat e trupave qiellore 
dhe largësinë e tyre në raport të Diellit dhe 
të Tokës.

I dallon dhe i shpjegon karakteristikat e trupave 
kozmike.

Cilat trupa qiellore janë ndërtuar nga gazra, pluhuri, metali dhe guri?
а) Planetet
b) Satelitët
c) Kometat

2А-1

Njoh se Dielli është ylli jonë më i afërt.

Cili yll është më i afërt me planetin tonë?
а) Ylli i veriut  
b) Dielli 
c) Ylli polar

Kometa më e madhe është _________________dhe paraqitet në çdo 
_____________vite. 

Tregon se për shkak të largësisë nga planeti ynë, 
yjet duken shumë të vogla.

Rretho përgjigjen e saktë!
Yjet në qiell duken të vogla për shkak të:
а) largësisë së madhe nga planeti Tokë
b) largësisë së vogël nga planeti Tokë

Njoh largësinë e planeteve nga Dielli dhe ndarjen e 
tyre në të brendshme dhe të jashtme.

Planeti Tokë gjendet në:
а) të brendshme     b) të jashtme

Në cilin vend në Sistemin diellor gjendet planeti Tokë
а) në vendin e parë  
b) në vendin e pestë
c) në vendin e tretë
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REM: I dallon dëshmitë për formën e 
parregullt të Tokës.

I jep dëshmitë për formën elipsoide e Tokës.

Cili ishte kosmonauti i parë i cili e rrethoi Tokën për 108 minuta dhe e ka parë 
formën e tij e rrumbullakët?
а) Jurij Gagarin
b) Alan Shepard 
c) Nil Armstrong

2А-2

Në hartë e tregon udhëtimin e Magelanit si dëshmi 
për formën e Tokës.

Cili detar i pari ka dhënë dëshminë shkencore për formën e rrumbullakët të 
Tokës?
а) Fernando Megalan
b) BartolomejDiaz
c) Vasko de Gama
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REM: I tregon dhe i demonstron lëvizjet bazë e 
Tokës, kohëzgjatjen dhe pasojat nga ato.

E përshkruan drejtimin e lëvizjes së Tokës, nga 
perëndimi drejt lindjes.

Në cilin drejtim lëviz Toka rreth boshtit të vetë të imagjinuar?
а) perëndim-lindje
b) lindje-perëndim
c) veri-jug

Cila lëvizje nuk është e vërtetë?
а) Agimi i Diellit në lidje dhe perëndimi në perëndim
b) Rrotullimi i Tokës rreth Diellit
c)  Rrotullimi i Tokës rreth boshtit të vetë

E shpjegon kohëzgjatjen e lëvizjeve të Tokës rreth 
boshtit të vetë të imagjinuar dhe rreth Diellit. 

Për sa orë bën rrotullim të plotë rreth boshtit të vetë Toka?
a) 24 orëb) 48     c)  12

I kupton pasojat nga rrotullimi dhe revolucioni i 
Tokës.

Ndryshimi i kohërave vjetore është si rezultat i:
a) Rrotullimi i Tokës
b) Revolucioni i Tokës

I numëron dhe i emëron zonat termike të Tokës. Sa zona termike ka në Tokën?
а) 3    b)  6    c)   5

RM: E shpjegon rrjetin e paraleleve dhe 
meridianeve, gjerësinë dhe gjatësinë 
gjeografike.

Shpjego se çka janë paralelet dhe çka meridianet.

Cilat linja i quajmë meridiane?
а) Linja të imagjinuara paralele të rrumbullakëta;
b) Linja të imagjinuara gjysmë të rrumbullakëta të cilat i ndërlidhin dy polet e 
tokës;

Në hartën gjeografike e demonstron gjerësinë dhe 
gjatësinë gjeografike.

Rretho përgjigjen e saktë!
Gjerësia gjeografike mund të jetë:
а) veriore dhe jugore
b) lindore dhe perëndimore
c) perëndimore dhe veriore

Gjaësia gjeografike përcaktohet sipas:
а) Ekuatorit
b) Griniçit
c) Rrethit të Polit të Veriut
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RM: E shpjegon me hartë shpërndarjen dhe 
numrin e zonave të orëve të Tokës. 

E kupton ndarjen e Tokës në zona orësh. Në sa zona orësh është ndarë Toka?
а)24           b) 48           c)64 2А-3

Kupton se Republika e Maqedonisë i takon zonës së 
dytë të orëve.

Rrethoji përgjigjet e orfuara, në cilën zonë të orëve gjendet Republika e 
Maqedonisë?
а) e parë    b) e dytë    c) e tretë

I shpjegon dallimet kohore. Sa është dallimi kohor ndërmjet Shkupit dhe Londrës?

RM: Diskuton për numëruesin dhe përmasën 
grafike.

Diskuton për numrin dhe përmasën grafike 
(shpjegon për masën bazë).

Rretho çfarë lloji i përmasës është shembulli: 1:100000 
a) numërues          b) grafik

Si quhet pjesa majtë nga zero në përmasën grafike? 
а) masa kryesore 
b) masa bazë
c) masa krahasuese

Me fjalë të veta shprehet për mënyrat e orientimit 
hapësinor (Dielli, ylli i Veriut, busulli dhe llojet 
e hartave) kohor të Tokës (masat kohore dhe 
kalendari).

Me ndihmën e cilit yll e përcaktojnë drejtimin verior? 
а) Siriusit
b) Diellit
c) Ylli i Veriut 
Shpjego si orientohemi me yllin e Veriut! 

Me ndihmë të hartës gjeografike cili aparat përdoret për anijet?
а) busull 
b) ajërmatës
c) barometër
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REM: I shpjegon fuqitë e brendhsme dhe e 
jashtme, krijimin e vullkaneve dhe tërmeteve 
dhe elementet e tyre. 

I shpjegon llojet e fuqive të brendshme dhe të 
jashtme.

Ni cilin grup të fuqive hyjnë vullkanet dhe tërmetet?
а) sipërfaqësor
b) i jashtëm
c) i brendshëm

2А-4

I dallon elementet e vullkaneve si fuqi të 
brendshme.

Si quhet pjesa më e epërme e vullkanit? 
а) shtrat            b) kanal
c) krater            ç) kupë

Materia e nxehtë e cila del/nuk del në sipërfaqen e Tokës:
а) magma           b) llavë
c) metal              ç) ujë i ngrohtë

E shpjegon krijimin e tërmeteve dhe elementet e tij 
(hipoqendër, epicentër) 

Si quhet vendi ku krijohet tërmeti?
а) Shtrati
b) Epiqendër
c) Hipoqendër

REM: I dallon format e krijuara të relievit nën 
veprim të fuqive të brendshme dhe të jashtme. I dallon format e relievit. 

Njihi format e relievit të cilat janë dhënë në figurat e shënuara me A, B dhe C! 
Shënoje formën e relievit me shkronjën e shënuar!
 А B C-mali, ultësira, përroskë, lumi, liqeni
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REM: Diskuton për renditjen e sipërfaqeve 
tokësore dhe i radhit kontinentet sipas 
madhësisë dhe vjetërsisë. 

I shënon kontinentet në hartë në vendet përkatëse. 

Shënoi në hartën e dhënë kontinentet në vendin përkatës!

I rendit kontinentet sipas madhësisë dhe vjetërsisë.

Sipas sipërfaqes cili kontinent është më i vogël?
а) Australi  b) Azi   c) Evropë

Kontinenti i Evropës hyn në grupin e:
а) Botës së vjetër    b) Botës së re

RM: E përshkruan ndërtimin e brendshëm të 
Tokës.

I dallon sferat në pjesën e brendshme të Tokës 
(litosferë, mbështjellësi i bërthamës së Tokës, dhe 
bërthama e Tokës).

Si quhet mbështjellësi sipërfaqësor i tokës? 
а) kora e gurit
b) mbështjellësi i bërthamës
c) bërthama e tokës

REM: Shpjegon procesin e krijimit të tokës dhe 
ndërtimit të vetë. 

I shpjegon faktorët që ndikojnë mbi krijimin e 
tokës. Nga cilët faktorë varet krijimi dhe ndërtimi i shtresës së tokës?

E shpjegon përbërjen e shtresës së tokës (e gjallë, 
e vdekur)

Në profilin e tokës ndahen: 
а) tre shtresa     b) pesë shtresa
c) dy shtresa     ç) katër shtrea

Si quhet shtresa e bimës rritëse e imët e tokës?__________________    
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REM: E shpjegon lëvizjen e rrumbullakët e ujit 
në natyrë.

Shpjegon rrotullimin e ujit në natyrë dhe 
karakteristikat e tij. 

Me ndihmë të vizatimit, përshkruaje lëvizjen e rrumbullakët të ujit në natyrë!

2А-5

RM: I diskuton shkaqet për lëvizjen e ujit të 
detit.

Shprehet me fjalë personale lëvizja e ujit të detit. Si quhet procesi kur vjen deri te ngritja e ujit të detit? 
а) batica     b) zbatica

I emërton lëvizjet e ujit të detit: valët, rrymat 
detare, baticë dhe zbaticë.

Rretho cila lëvizje e ujit të detit është krijuar nën ndikimin e erërave!
а) valët         
 b) batica dhe zbatica
c) rrymat detare

RM:E shpjegon krijimin dhe ndarjen e liqeneve. E shpjegon krijimin e liqeneve nën ndikim të fuqive 
të brendshme dhe të jashtme.

Liqenjtë krijohen si rezultat i:
а) fuqive të brendshme
b) fuqive të jashtme

RM: E përshrkuan krijimin e ujërave dhe 
burimeve nëntokësore dhe karakteristikat e 
tyre.

Shpjego si krijohet uji i lëshuar dhe burimet. Si krijohet lëshimi (nëntokësor) i ujit?

Bëj dallim ndërmjet burimeve të dobëta dhe të 
fuqishme.

Si burime të dobëta konsiderohen ato burime, sasia e të cilave të ujit është:
а) më pak se 1 litër në sekondë
b) më shumë se 5 litra në sekondë
c) më pak se 30 litra në sekondë 

Burime të mëdha ose të pasura me ujë quhen: 
а) gejzer   b) ngrohtë   c) meandër
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RM: E shpjegon përbërjen, ndarjen dhe 
kuptimin e mbështjellësit ajror të Tokës.

Shpjegon përpërbërjen e shtresave atmosferike të 
Tokës.

Në cilën sferë ka përqendrimin më të madh të ozonit? 
а) troposferë 
b) stratosferë
c) jonosferë

2А-6

E thekson kuptimin dhe përbërjen e Atmosferës.

Në cilën shtresë e Atmosferës zhvillohen të gjitha dukuritë meteorologjike? 
а) stratosferë 
b) troposferë
c) egzosferë

REM: E shpjegon ndarjen e erërave sipas 
drejtimit dhe  fuqisë 

Shpjegon me fjalë të veta  lëvizjen e ajrit dhe llojet 
e erërave sipas drejtimit, fuqisë dhe kohëzgjatjes. 

Si quhen erërat të cilat fryejnë vazhdimisht ndërmjet Ekuatorit dhe dy rikthyesve? 
а) pasat   b) perëndimore   c) polare

Erërat e Orkanit ose uraganet lëvizin me shpejtësi më të madhe se:
а) mbi 100 km/h  
b) mbi 60 km/h
c) mbi 30 km/h

RM: E përshkruan ngrohjen e drejtpërdrejtë 
dhe indirekte e atmosferës. Përshkruaj si ngrohet Toka nga rrezet e Diellit. Shpjegoje mënyrën e ngrohjes së ajrit!

RM: I shpjegon faktorët nga të cilat varet 
ngrohja e ndryshme e ajrit.

Njoh se ngrohja e pabarabartë e Tokës është si 
rezultat i këndit hyrës që bien rrezet e diellit.

Nëse rrezet e Diellit bien nën kënd më të vogël, ngrohja e sipërfaqes së Tokës do 
të jetë:
а) më e vogëlb) më e madhe
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RM: Ka njohuri për numrin e plotë të 
popullatës në Tokë sot, dhe krijimin e racave 
të përgjithshme.

E tregon numrin e përgjithshëm të popullatës në 
Tokë.

Sot në planetin Tokë ka mbi: 
а) 5 miliardë banorë
b) 7 miliardë banorë
c) 10 miliardë banorë

2А-7

Shpjegon për racat e përziera dhe krijimin e 
melezëve (mulatë, zambosë dhe mestikë).

Me përzierjen e popullatës me racë të zezë dhe të bardhë janë paraqitur:
а)mulatë  b) zambosë c) mestikë

Në cilin kontinent melezët janë popullatë më të madhe?
а) Evropë   b) Amerikë e Jugut
c) Azi

RM: E vlerëron kuptimin e tokave për 
mbijetesën e njeriut, botën bimore dhe 
shtazore.

Njoh për kuptimin e tokave për mbijetesën e 
njeriut, botën bimore dhe shtazore. Çfarë kuptimi kanë tokat për mbijetesën e njeriut, botën bimore dhe shtazore? 
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Fusha Tema Rezultatet nga mësimi Kriteret për vlerësime Shembuj për detyra Niveli
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REM: I shpjegon komunikimet e 
komunikacionit të Republikës së Maqedonisë.

Në hartën gjeografike i demonstron udhërrëfyesit 
e Republikës së Maqedonisë në raport me shtetet 
fqinje.

Në lindje drejt Republikës së Bullgarisë, kufijtë e Republikës së Maqedonisë çojnë 
përgjatë rrjedhjesë së lumenjve _________, _________dhe___________. 2B-1

Tregoni në hartë udhërrëfyesit kryesor drejt shteteve fqinje!

Emërton detet më të afërta në rrethimin e 
menjëhershëm:  

Republika e Maqedonisë është më afër deri te: 
         а) Deti Adriatik 
b) Deti Egje         c) Deti i Zi

RM: E përcakton pozitën gjeografike e 
Republikës së Maqedonisë sipas Ekuatorit dhe 
meridianit Griniç.

E shpjegon pozitën gjeografike sipas rikthyesit 
fillestar (Ekuatorit) dhe meridianit fillestar (Griniç).

Në cilën hemisferë e Tokës gjendet Republikën e Maqedonisë sipas Griniçit?
а) në perëndim nga meridiani Griniç 
b) në lindje nga meridiani Griniç
c) në perëndim dhe në lindje nga meridiani Griniç

Republika e Maqedonisë sipas Ekuatorit gjendet në: 
а) hemisferën jugore
b) hemisferën veriore
c) hemisferën juglindore

RM: E përshkruan dhe e shpjegon strukturën e 
relievit të Republikës së Maqedonisë.

I shpjegon zonat tektone stukturore e relievit. Në sa zona tektone është e ndarë Republika e Maqedonisë?
  а) 2      b) 3    c)  4

Tregonë pikë më e lartë dhe më e ulët në 
Republikën e Maqedonisë.

Sa metra është lartësia mbidetare në majën e Korabit, si pika më e lartë në 
Republikën e Maqedonisë? 
а) 2864m  b) 2764m    c) 2964m

Në hartën gjeografike trego ku gjendet pika më e lartë dhe më e ulët në Republikën 
e Maqedonisë?



PROGRAMI MËSIMOR I GJEOGRAFISË

48

RM:E shpjegon pasurinë natyrore e maleve dhe 
luginave në Republikën e Maqedonisë. I thekson pasuritë natyrore e maleve dhe luginave.

Cila kulturë bujqësore kultivohet më së shumti në Luginën e Koçanit?
а) kumbullat  b) qershitë  c) orizi

Cili nga malet e përmendura është i pasur me burime të ngrohta minerale si njëra 
nga pasuritë natyrore të maleve?
а) Vodno   b) Kitkë   c) Bellasicë
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RM:I shpjegon elementet, dukuritë, faktorët 
dhe llojet klimatike.

I shpjegon dhe demonstron instrumentet 
meteorologjike për matjen e elementeve 
meteorologjike.

 Cili instrument meteorologjik përdoret për matjen e temperaturës së ajrit?
а) termometër
b)  barometër
c) ajërmatës 

Ndërlidhi figurat të cilat përshtaten në instrumentet matëse!

 
Termometër               Shimatës                 Ajërmatës

I shpjegon rajonet me sasi më të shumta dhe më të 
pakta të shirave.

Rretho në cilën luginë në Republikën e Maqedonisë ka më shumë sasi shirash:
а) Lugina e Tikveshit
b) Lugina e Ohrit
c) Lugina e Strumicës

I shpjegon faktorët klimatik të cilët ndikojnë mbi 
formimin e klimës në Republikën e Maqedonisë.

Sipas gjerësisë gjeografike, në cilën zonë termike gjeografike gjendet  Republika e 
Maqedonisë?
а) zona mesatare veriore
b) zona e ftohtë veriore
c) zona mesatare jugore

I shpjegon karakteristikat e llojeve klimatike në 
Republikën e Maqedonisë. 

Klima e ndryshuar mesdhetare karakterizohet me verëra __________dhe 
______________ dhe ______________dhe me dimëra _______________.
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REM: I demonstron, përshkruan dhe i shpjegon 
lumenjtë, rrjedhat e lumenjve dhe liqenet në 
Republikën e Maqedonisë. 

Në hartën gjeografike i tregon lumenjtë dhe liqenet 
në Republikën e Maqedonisë. Tregoi në hartë lumenjtë: Vardar, Drini i Zi dhe Strumicë!

I shpjegon lumenjtë në cilat zona rrjedhëse 
përkasin.

Plotësoje fjalinë!
Cili lum dhe përroskë më e madhe e Vardarit rrjedh nëpër grykës 
së Skocivirit?_____________. Në cilën rrjedhë të lumit 
përket?_________________.

E shpjegon bregdetin e liqenve në Republikën e 
Maqedonisë.

Përgjigju, cili nga tre liqenet më të mëdha natyrore tektonike ka breg më i degëzuar ?
_______________.

RM: E shpjegon krijimin dhe kuptimin 
e ujërave dhe burimeve nëntokësore në 
Republikën e Maqedonisë.

E shpjegon krijimin e ujërave dhe burimeve 
nëntokësore dhe karakteristikat e tyre bazë. 

Përdore figurën dhe shpjegoje si krijohen ujërat dhe burimet (hedhjes) nëntokësore 
në Republikën e Maqedonisë!

E tregon kuptimin ekonomik e ujërave dhe 
burimeve nëntokësore.

Si quhet burimi i ujit nga ku bëhet furnizimi me ujë të pijshëm të qytetit të Shkupit?
a) Rashçe 
b) burimet e Vevçanit
c) Pyje

REM: I përshkruan llojet bimore dhe 
shtazore dhe lëvizjen e tyre në Republikën e 
Maqedonisë.

I përshkruan llojet bimore dhe shtazore dhe 
përfaqësimin e tyre në territorin e Republikës së 
Maqedonisë.

Cilët janë përfaqësuesit tipik e kafshëve të egër të Evropës së Mesme?
а) risi  b) dele   c) kuajt
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REM: I përshkruan dhe i shpjegon shkaqet 
dhe ndarjen e emigrimeve në Republikën e 
Maqedonisë.

Me fjalë personale përshkruaji shkaqet për 
emigracionet e brendhsme dhe e jashtme.

Ku më së shumti ka emigruar popullata e Republikës së Maqedonisë?
а) Islandë
b) Luksemburg
c) Gjermani

2B-2

I shpjegon dhe jep shembujt për emigrimet sipas 
drejtimeve dhe kohëzgjatjeve. 

Në shkaqet e dhëna më poshtë për emigrim, vëni numrin që përshtatet me llojin e 
emigrimit:
1. ditor  2. i detyruar   3. sezonal
__tërmet__vjelja e rrushit __shkon në shkollë

REM: I kupton dhe shpjegon karakteristikat 
bazë dhe strukturat e popullatës.

I shpjegon karakteristikat e strukturës së vjetër 
gjinore, etnike, ekonomike, arsimore në Republikën 
e Maqedonisë.

Cila grupmoshë është më e shumtë në Republikën e Maqedonisë?
а) 0-19 vjeçe  
b) 20-64 vjeçe
c) mbi 65 vjeçe

I diskuton shkaqet për dendësinë e pabarabartë të 
popullatës në Republikën e Maqedonisë.

Cilat nga luginat e përmendura kanë dendësi më të madhe të popullatës?
а) e Shkupi  b) Mariovë  c) Poreçe
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RM: I përshkruan vendbanimet rurale dhe 
urbane sipas funksioneve dhe pamjes

I shpjegon dallimet bazë e vendbanimet urbane dhe 
rurale sipas funksioneve të tyre.

Cili nga qytetet e theksuara shfaqet me funksion tipik të minierave?
а) Probishtipi  b) Ohri   c) Tetova

I shqyrton dallimet e vendbanimeve me arkitekturë 
të  vjetër dhe të re.

Cilat nga këto dallime japin llojin e fshatit?
а) kodrinor  b) i madh  c) i ngjeshur

REM:I diskuton dhe shpjegon faktorët të cilët 
ndikojnë në zhvillimin ekonomik e Republikës 
së Maqedonisë.

I shpjegon faktorët natyror dhe shoqëror 
për zhvillimin e ekonomisë në Republikën e 
Maqedonisë.

Si ndikon klima për zhvillimin e ekonomisë në Republikën e Maqedonisë?
__________________________________________ 2B-3

RM: I shpjegon degëzimet bujqësore dhe e 
përshkruan lëvizjen e tyre gjeografike.

Diskuton me çka merren degëzimet e ndara 
bujqësore.

Rrethoje përgjigjen e saktë!
Pemtaria në Republikën e Maqedonisë e përfshin kultivimin e:
а) frutat e Evropës së Mesme
b) frutat tropikale
c) frutat jugore

E shpjegon lëvizjen gjeografike e degëzimeve të 
ndara bujqësore në Republikën e Maqedonisë.

Ndërlidhi kulturat bujësore (majtas) me rajonin në të cilin më së shumti kultivohen 
(djathtas)!
Molla          Lugina e Tikveshit
Pjeshka       Lugina e Malishevës
Kumbulla    Lugina e Prespës
Orizi            Lugina e Koçanit

RM: E shpjegon kuptimin, shfrytëzimin dhe 
lëvizjen e burimeve energjetike në Republikën 
e Maqedonisë.

I thekson dhe i shpjegon potencialin hidro dhe 
termo energjetik në Republikën e Maqedonisë.

Prej çka merret hidroenergjia?
а) thëngjilli   b) uji   c) nafta

E shpjegon lëvizjen e burimeve energjetike. Në afërsi të cilit qytet ka zbulim të madh të thëngjillit në Republikën e Maqedonisë?
а) Shkup b) Manastir c) Dibër

Në hartën gjeografike demostroje zbulimin e 
thëngjillit. Tregoi në hartë zbulimet e thëngjillit! Sudovoll, Osllomej dhe gjerësia e Ratevës 
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RM: I dallon llojet e komunikacionit në 
Republikën e Maqedonisë.

I demosron në hartë autostradat dhe hekurudhat. Nëse shkoni në Kavadar me çka mund të udhëtoni?
а) me autobus    b) me tren

I demonstron komunikacionet kryesore në 
Republikën e Maqedonisë.

Cili është komunikacioni më i rëndësishëm në Republikën e Maqedonisë?
а) Е 75            b) Е 65

I njoh aeroportet në Republikën e Maqedonisë. Në Republikën e Maqedonisë ka aeroporte në qytetet _______ dhe________.

RM:I  dallon faktorët të cilët ndikojnë në 
zhvillimin turistik e Republikës së Maqedonisë. 

I shpjegon faktorët natyror-gjeografik, antropogjen 
dhe material të cilët ndikojnë në zhvillimin e 
turizmit në Republikën e Maqedonisë.

Rretho në cilin grup faktorësh i përkasin përmendoreve kulturore-historike?
а) antropogjene
b) natyrore-gjeografike
c) materiale
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REM: Diskuton për kufijtë e Evropës. I përcakton distancat më të shkurta me kontinentet 
e Afrikës dhe Evropës.

Rretho me PO si përgjigje kryesore ose me JO si përgjigje jo e saktë!
Ngushtica e Gjibraltarit e ndan kontinentin e Evropës nga kontinenti i Azisë!
Po / Jo

2C-1

REM: E definon degëzimin bregdetar e Evropës. I definon format e degëzimit bregdetar në Evropë.

Rrjedha e Gjibralarit i ndan:
а) Azinë dhe Afrikën
b) Azinë dhe Evropën
c) Afrikën dhe Evropën

RM: E përshkruan në hartë lëvizjen e relievit. I përshkruan format më të mëdha të relievit. Përshkruaje karakteristikat e Alpeve!

RM:I përshkruan karakteristikat e klimës në 
Evropë. Diskuton për zonat e caktuara klimatike.

Çfarë klime ka në Evropën Jugore?
а) mesdhetare
b) polare
c) subpolare

Përgjigju me Po ose JO!
Në Gadishullin e Apeninëve ka klimë atlantike!
PO/JO

RM: e shpjegon hidrografinë e Evropës. Diskuton për resurset ujore e Evropsë

Çka e përbën rrjetin hidrografik në Evropë?

Cila pjesë e Evropës është më e pasur me liqene akullnajë?
а) pjesa veriore      b) pjesa jugore
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RM:I dallon popujt sipas përkatësisë fetare 
dhe gjuhësore.

I klasifikon popujt sipas grupeve gjuhësore dhe 
përkatësisë fetare.

Cili religjion është më i përfaqësuar në Evropë?
а) krishterimi b) islami 2C-2

Thekso në cilat 3 familje gjuhësore përket pjesa më e madhe e popullatës në Evropë?
а) indoevropiane 
b) altaike
c) hungaro-finlandeze

RM: Bën rezyme për religjionet dhe shtetet më 
të mëdha.

I shpjegon karakteristikat gjeografike e shteteve 
sipas rajonit.

Cilët gadishuj hyjnë në Evropën Jugore?

Në cilin rajon ka më shumë liqenjë me akullnaja?

Cili rajon është më i madh sipas sipërfaqes?
а) lindor    b) verior     c) jugor
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REM: I shpjegon termat të cilat i përkasin 
rajoneve të ndryshme.

Identifikon brigje, relieve dhe forma hidrografike 
sipas rajoneve. Nënvizoi termat të cilat i referohen Evropës Jugore!

Gadishulli Pirinei, Skandinavia, Islanda, Vollga, Athina, Ballkani, Rodopi, Shkodra 2C-3

RM:I diskuton faktorët të cilët ndikojnë në 
pozitën e volitshme gjeografike të Evropës 
Perëndimore.

E kupton rolin e rrjedhave, kanaleve, oqeaneve 
dhe deteve për komunikimin e komunikacionitme 
shtetet e tjera në botë.

Cila rrjedhë i ndërlidh Oqeanin Atlantik dhe Detin Mesdhe?
a) Gjibraltari b) Bosfori c) Skagerak

Cili kanal ka kuptim strategjik për pozitën gjeografike e  Evropës në ndërlidhjen me 
Australinë dhe Azinë?
а) Kanali i Suezit  b) La Mansh

Cilat rrjedha e ndërlidhin Evropën Juglindore me Azinë 
Jugperëndimore?____________dhe________________.

E njoh pozitën e volitshme gjeografike e Evropës 
Perëndimore dhe Jugore. Cilët faktorë ndikojnë në pozitën gjeografike e Evropës Perëndimore?
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RM:I shpjegon karakteristikat e relievit.
I demonstron malet dhe ultësirat dhe i kupton 
karakteristikat e tyre.

Maja më e lartë e Alpeve___________ gjendet në vendin ________________.

Shkruaje formën para formës së relievit që i përgjigjet 
Pirine (    )       Alpe (     ) 
A    I ndan Evropën Perëndimore nga Gadishulli Pirinei
B     Malet e vjetra Gramade në Irlandë
C      Malet në kufi ndërmjet Francës dhe Gjermanisë
Ç       Malet në kufirin juglindor e Francës

RM:I demonstron dallimet klimatike.
E kupton ndikimin e sasive të mëdha të shirave 
mbi rrjetin e zhvilluar mirë të lumit në Evropën 
Perëndimore.

Në çka shtrihet rrjeti i zhvilluar hidrografik në Evropën Perëndimore?

RM: I shpjegon karakteristikat hidrografike. I shpjegon lumenjtë në Evropën Perëndimore dhe 
në sa zona rrjedhëse përkasin

Në pjesën A janë dhënë lumenjtë, në pjesën B shënoni zonën rrjedhëse që i përkasin!
 А                                  B
Rona            ___________________
Temza         ___________________
Sena            ___________________
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REM:E njoh madhësinë e shteteve dhe 
karakteristikat e tyre.

E  njeh Rusinë si shtetin më të madh në botë 
dhe i mban mend karakteristikat e rajoneve dhe 
shteteve.

Rretho cili shtet është më i madh:
а) Rusia               b) Bjellorusia
c) Moldova          ç) Estonia

I njoh kufijtë dhe madhësitë e rajoneve në Evropë.
Në Evropën Lindore numërohen shtetet: __________________________. Prej 
tyre më e madhja nga sipërfaqja është ____________, ndërsa më e vogla është 
_____________.

Kupton se Rusia dhe Kahzakistani dhe Turqia kanë 
territor edhe në Evropë edhe në Azi.

Cilat shtete deri në vitin 1991 ishin në përbërje të Bashkimit Sovjetik?

Cilat shtete jani bikontenintale, kanë territor në Evropë dhe në Azi?

REM: I tregon në hartë shtetet dhe kryeqytetet 
nga të gjitha rajonet.

I numëron kryeqytetet e shteteve.

Renditi kryeqytetet e shteteve në Evropë:: 
1. Hungari          Kopenhagë
2.  Francë           Berlin
3.  Gjermani       Budapest
4. Danimarkë     Paris

I rendit shtetet sipas vendpozitës.
Renditi shtetet nga jugu kah veriu:
Çekia,         Polonia,    Austria
________, ________, _________                                                                  
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Fusha Tema Rezultatet nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli 
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Ë REM: I diskuton kufijtë, madhësinë dhe 

vendpozitën e Azisë.

I zbulon distancat më të shkurta të Azisë me 
kontinentet tjera (Bosfori, Dardanelet, kanali i 
Suezit, rrjedha e Beringut, arkiepelagu Malajzes)

Distanca më e shkurtë ndërmjet Azisë dhe Amerikës është?
а) Bosfori    
b Dardanelet
c) rrjedha e Berningut

2Ç-1

I diskuton kufijtë dhe madhësinë e Azisë.

Kufiri ujor i kontinentit të Azisë në veri e përbën:
а) Oqeani i Qetë
b) Oqeani Indian
c) Oqeani i Ngrirë i Veriut

E shpjegon vendpozitën e Azisë. Në cilën hemisferë të Tokës gjendet kontinenti i Azisë:
а) jugore b) lindore  c) perëndimore

I shpjegon karakteristikat e klimës dhe 
hidrografisë.

Në cilën zonë termike hyjnë pjesët veriore e Azisë:
а) i ftohtë verior
b) mesatar verior
c) i ngrohtë

RM: I demonstron në harë format më të 
rëndësishme të degëzimit bregdetar.

I demonstron në hartë format e mëdha e degëzimti 
bregdetar. Tregon në hartë format më të rëndësishme të degëzimit bregdetar! 

Bën krahasim me brigjet e kontinenteve të tjera.

Brigjet e Azisë janë të ngjashme me brigjet e:
а) Evropës    
b) Amerikës Jugore
c) Australisë
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REM:E njoh popullsinë e pabarabartë në Azi. I përshkruan faktorët të cilët ndikojnë në 
popullsinë e pabarabartë të Azisë. Cilët faktorë ndikojnë në popullsinë e pabarabartë në Azi?

2Ç-2
RM: I dallon racat dhe religjionet në cilat 
përket popullata në Azi dhe përfaqësimin e 
tyre.

I diskuton kufijtë etnik të popujve në Azi. Në cilat pjesë të Azisë domizon raca e verdhë, e bardhë dhe e zezë?

RM: I demonstron në hartë madhësinë e 
rajoneve, shteteve dhe kryeqyteteve.

Në hartë i tregon shtetet më të mëdha dhe 
kryeqytetet e tyre.

Ndërlidhe shtetin me kryeqytetin!
Kina        Tokio
Japonia    Bejxhing (Pekin)
Turqia      Ankara

2Ç-3

Cilët janë faktorët kryesor për ndarjen rajonale e Azisë?

I shpjegon karakteristikat gjeografike e Japonisë, 
Kinës, Indisë, Turqisë. Cilat janë karakteristikat kryesore e shteteve Japoni, Kinë, Turqi dhe Indi?
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RM: Fiton njohuri për madhësinë e kontinentit.

E fiton kuptimin për madhësinë e kontinentit në 
raport me kontinentet e mbetura.

Në cilin vend gjendet kontinenti i Afrikës sipas madhësisë?
а) në vndin ee parë 
b) në vendin e dytë
c) në vendin e tretë 2Ç-4

I përshkruan kufijtë e Afrikës dhe distancat më të 
afërta deri te kontinentet e tjera.

Rretho përgjigjen e saktë!
Kufirin ujor në perëndim e përbëjnë ujërat e:
а) Oqeanit Atlantik
b) Oqeanit Indian
c) Detit Mesdhe
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RM: E shpjegon dhe në hartën gjeografike 
i tregon format më të mëdha të relievit, 
karakteristikat klimatike dhe objektet 
hidrografike.

E rezymon lëvizjen e formave më të mëdha të 
relievit.

Plotësoje ose përgjigju me po ose jo!
Pika më jugore e Afrikës, kepi Shpresa e Mirë gjendet në Angollë po/jo

Ishulli më i madh i Afrikës është Madagaskari?
Po/Jo

Shkretëtira më e madhe në Afrikë dhe në botë është shkretëtira e:
а)Saharës  b)Kallaharit c)Namibisë

I diskuton karakteristikat e zonave klimatike në 
Afrikë.

Plotësoje fjalinë!
Klima e shkretëtirës dallon me __________ sasi të shirave, të cilat lëvizin më pak 
se ________mm.

I shpjegon resurset e ujit në Afrikë. Cilat liqene janë më të mëdha në Afrikë?

Në hartën gjeografike i jep format më të 
rëndësishme të relievit dhe të lëvijes së bregut.

Njih në hartë disa forma të relievit dhe lëvizjes së bregut!

RM: I thekson kulturat bujqësore të cilat janë 
më të përfaqësuara në Afrikë.

I përmen kulturat bujqësore të cilat kultivohen më 
së shumti në Afrikë.

Përdore figurën dhe shpjego cilat kultura bujqësore janë më të përfaqësuara në 
Afrikë?
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RM: I diskuton kufijtë etnik, grupet e popujve 
dhe lëvizjen e tyre në Afrikë.

I njoh grupet e popujve të cilët e përbëjnë 
popullatën e Afrikës dhe lëvizjen e tyre.

Ndërlidhe popullatën me vendin ku jeton..
Malgasit             Lugina e Kongos
Pigmenjtë           Madagaskar
Bantu e zinjnë     jug i Saharës
Berberënë           veri i Afrikës

2Ç-5
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RM:I shpjegon dhe identifikon karakteristikat 
gjeografike të shteteve sipas rajoneve.

I rezymon rajonet dhe shtetet më të mëdha.

Cili rajon i Afrikës është më i madh sipas sipërfaqes?
а) verior               b) lindor
c) perëndimor  ç) jugor  d) qendror

2Ç-6

Cili shtet ka sipërfaqen më të madhe dhe është më e banuar në rajonin lindor?
а) Somalia  b) Tanzania  c) Etiopia

I identifikon karakteristikat gjeografike të shteteve 
në Afrikë.

Çdo shtet ndërlidhe me dallimin e vetë!
А)____ Nigeria
B)____ RAJ
C)____ Etiopia
1.shteti, kryeqyteti i të cilit është në lartësinë më të lartë mbidetare
2. vendi i Afrikës më i numërt
3. tre kryeqytete

Diskuton për zhvillimin ekonomik e shteteve më 
të mëdha.

Cili shtet nga Afrika jugore është më e zhvilluar në këndvështrim ekonomik?
а) Republika e Afrikës së Jugut
b) Mozambiku
c) Botsvana
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E njoh pozitën gjeografike të Amerikës E njoh pozitën gjeografike e tokës së Amerikës 
sipas Ekuatorit dhe Griniçit.

Sipas Ekuatorit ku gjendet Amerika e Veriut?
а)veri   b) jug   c) perëndim 2Ç-7

Jepe distancën më të shkurtë ndërmjet botës së vjetër dhe botës së re?
а) rrjeha e Berningut
b) kanali i Suezit     c) Gjibraltari

RM:E shpjegon prejardhjen e emrit Amerikë. Shpjegoje preardhjen dhe emrin e kontinentit të 
Amerikës.

Rretho sipas kujt është emërtuar Amerika?
a) Amerigo Vespuçi
b) Kristofor kolumbo
c) Pedro Kabral

RM:E diskuton madhësinë dhe pozitën 
gjeografike dhe dallimet nayrore e Amerikës. 

E shpjegon pozitën gjeografike dhe madhësinë e 
Amerikës.

Sa është sipërfaqja e Amerikës së Veriut?
а)  24 mil.km²      b) 30 mil. km²    
c) 40 mil. km²

E treon në hartë lëvizjen e relievit dhe format 
hidrografike.

Cili liqen nuk i përket Liqenit të Madh?
а) Hjuron   b) Iri    c) Atabaska

Në vendet përkatëse fut objektet më të mëdha hidrografike në Amerikën e Veriut dhe 
e Jugut!

 

Diskuton për zonat klimatike dhe botën bimore dhe 
shtazore.

Cilat janë karakteristikat e klimës tropikale?

Në cilën zonë klimatike përhapen savanat e Afrikës?
а) tropikale b) stepës c) ekuatoriale
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REM: I numëron zonat e banuara më dendur 
dhe më rrallë në Amerikë.

E analizon hartën për dendësinë e popullatës në 
Amerikë dhe i numëron zonat e banuara më dendur 
dhe më rrallë në Amerikë. 

Numëroi zonat e banuara më dendur dhe më rrallë në Amerikë! 2Ç-8

RM: E diskuton prejardhjen, kufijt etnik dhe 
lëvizjen e popujve.

I diskuton kufijt etnik të popujve në Amerikë. Cilët popuj dhe kombe janë formuar sot në Amerikën e Veriut dhe e Jugut 

E rezymon gjuhën e të folurit të popullatës në 
Amerikën e Veriut dhe e Jugut.

Në Amerikën e Jugut më së shumti flitet në:
а) gjuhën spanjolle 
b) gjuhën angleze
c) gjuhën frënge
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IKË I përshkruan ndarjet e Amerikës në mënyrë 
rajonale dhe sipas gjuhës në të cilën flasin 
banorët.

I përshruan ndarjet e tokës amerikane në mënyrë 
gjeografike dhe rajonale sipas përfaqësimit 
linguistik të gjuhëve.

Si ndahet Amerika në mënyrë gjeografike dhe rajonale?
Si ndahet Amerika sipas gjuhës në të cilën flasin banorët?

2Ç-9

Diskuton zhvillimin ekonomik të shteteve të 
veçanta. Cilat degë ekonomike janë më të zhvilluara në Meksikë.?
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REM: E përshkruan madhësinë dhe pozitën 
gjeografike e Australisë.

E vështron pozitën gjeografike e Australisë sipas 
Ekuatorit dhe Griniçit.

Në cilën hemisferë të Tokës gjendet Australia sipas Griniçit?
а)perëndimore  b) lindore c) veriore

2Ç-10

Diskuton për kufijt dhe madhësinë  e Australisë.

Përshkruaji kufijtë ujor të Australisë!

Sa është sipërfaqja e Australisë? 
а)13,2 mil. km²         b)15 mil. km²
c) 17,2 mil. km²

RM: Shpjegon për karakteristikat e klimës, 
hidrografinë, popullatën dhe ekonominë e 
Australisë. I shpjegon karakteristikat hidrografike e Australisë.

Çfarë është hidrografia e Australisë?
а) e pasur     b) e varfër

Si është zhvillimi ekonomik në Australi?
а) e zhvilluar    b) e pazhvilluar
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RM: Shpjegon për kryeqytetin e Australisë dhe 
shtetet federale

Tregon dhe emëron kryeqytetin e Australisë dhe 
kryeqytetet e shteteve federale në Australi 

Cili është kryeqyteti  i Australisë?
а) Kanbera   b) Pert   c) Melburn

2Ç-12
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RM: E diskuton vendpozitën, kufijtë I diskuton kufijtë dhe madhësinë dhe vendpozitën e 
zonave polare.

Si quhet zona rreth Polit të Veriut?
а) Arktik    b) Antartik 

RM:I shpjegon dallimet natyrore e zonave 
polare. I njoh karakteristikat e klimës në zonat polare.

Çfarë është klima e Antartikut?
а) polare  
b) mesatare 
c) subtropikale

RM:I identifikon hulumtuesit e parë të zonave 
polare.

I identifikon ekspedicionet të cilat të parat i kanë 
fituar zonat polaredhe i jep në hartë. 

Në cilin vit Ronald Amundzen i pari ka arritur në Polin e Jugut? 
а)1911  b) 1921  c) 1931
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Fusha Tema Rezulltatet nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembujt për detyra Niveli
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REM: E vlerëson kuptimin e gjeografisë si lëndë mësimore.

E dallon gjeografinë fizike dhe shoqërore.
Gjeografia fizike është disiplinë shkencore e cila i përket:
а) shkencat natyrore
b) shkencat shoqërore

3А-1

I klasifikon disiplinat e gjeografisë fizike dhe 
lëndën e tyre të studimit (i përshkruan sferat e 
ndryshme të Tokës).

Ndërlidhi me linjë sferat e Tokës, me objektet gjeografike 
të cilave u përkasin!

1.Litosferë а) barërat
2.Biosferë b) malet
3.Hidrosferë c) liqenet
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RM: Fiton paraqitjen e hapësirës së universit dhe trupave kozmike.

E përshkruan përbërjen e sistemit Diellor. Cili është planeti më i madh në sistemin Diellor?
а) Jupiteri  b) Saturni   c)  Toka

E zbulon vendpozitën e Diellit në sistemin Diellor.
Dielli së bashku me sistemin Diellor shtrihet në pjesën e 
mesme të rrafshinës së galaktikës!
а) PO      b)  JO

E konstrukton vizatimin për sistemin Diellor.

Sa planete ka në sistemin Diellor?
а) 5       b) 8      c) 10 
Vizatoje sistemin Diellor!

Kur kometa e Hallit do të paraqitet prap, nëse për herën e 
fundit është parë nga Toka në vitin 1986? 
а) 2034   b) 2045  c) 2075  ç) 2061

Ka paraqitje se Dielli nuk është ylli më i madh, por 
ylli më i afërt i tokës tonë.

Cili është ylli më i afërt i galaktikës tonë?
а) Ylli i Veriut b) Dielli  c) Sirius

RM:E vlerëson kuptimin e Diellit për jetën dhe dukjen e Tokës.
Vlerëson se Dielli është burimi më i madh i dritës 
dhe ngrohtësisë dhe ka kuptim të rëndësishëm për 
jetën e Tokës.

Cili yll shndërrit më shumë dritë dhe ngrohtësi?
а) Dielli b) Sirius  c) Ylli i Veriut
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REM:E demonstron në glob formën, gjerësinë dhe gjatësinë gjeografike 
dhe pasojat nga lëvizjet e Tokës.

Përdore globin si model për ta paraqitur dukjen dhe 
lëvizjen e Tokës.

Cili është modeli më i mirë për ta treguar formën dhe 
lëvizjen e Tokës?
а) Harta botërore
b) Harta gjeografike
c) Globi

3А-2

Konstituon vizatimin për formën elipsoide të Tokës. Vizatoje formën e Tokës!

I vlerëson pasojat nga revolucioni i Tokës. 

Cila nga pasojat e theksuara nk është si rezultat i 
revolucionit të Tokës?
а)   Dukuria e zonave termike
b)  Kohëzgjatja jo e barabartë e ditës dhe natës
c)   Ndërrimi i ditës dhe natës
ç)   Ndërrimi i kohërave vjetore

Kupton çka është ekuinoksi në të cilat data është i 
pranishëm gjatë vitit.

Sa kohë (orë) Dielli qëndron mbi horizont, në 23 shtator 
dhe 21 mars?
а) 12 orë   b) 16 orë   c)  8 orë

Në hartën gjeografike e demonstron gjerësinë dhe 
gjatësinë.

Çfarë gjerësie gjeografike ka kontinenti i Evropës?
а) veriore b) jugore c) veriore dhe jugore

E përdor hartën gjeografike dhe globin për të 
demonstruar zonat termike e Tokës.

Zona e nxehtë termike shtrihet nga:
а) rikthyesi verior dhe jugor
b) rrethi polar verior dhe jugor
c) poli verior deri te ai jugor

E thekson dhe e emërton rrugicën në të cilën lëviz 
Toka rreth Diellit.

Si quhet rrugica në të cilën lëviz Toka rreth Diellit?
а) Ekliptik b) Perihelion
c) Revolucion
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RM:Demonstron dhe përdor llojet e ndryshme të hartave, zbulon dhe 
tregon toponimet në hartë.

I demonstron dhe i përdor llojet e ndryshme në 
hartë sipas përmbajtjes.

Pranë çdo harte shënoje përgjigjen e  saktë nën A, B ose 
C!

А) politike B) Plan
C) Gjeografike-politike

3А-3

E përdor përmbajtjen e secilës hartë gjeografike. Vizato 5  shenja kartografike dhe përshruaji të njëjtat! 

RM: E demonstron përdorimin e hartës dhe busullës për tu orientuar në 
hapësirë.

Përdor busullë dhe hartë gjeografike për tu 
orientuar në natyrë. Demonstro si përdoret busulla?
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RM: E shpjegon ndikimin e fuqive të brendshme dhe të jashtme në 
krijimin e relievit. 

I dallon format e relievit nën veprim të fuqive të 
brendshme.

Luginat janë krijuar nën veprim të:
а) fuqitë e brendshme
b) fuqitë e jashtme

3А-4

I dallon format e relievit të krijuara nën veprim të 
fuqive të jashtme. 

Nën cilin veprim krijohet 
а) Dielli   b) lumenjtë  c) akullnajat

RM:I njoh dhe i shpjegon fakorët natyror nga të cilët varet lëvizja 
territoriale e llojeve të tokës. 

I shpjegon faktorët klimatik si më të rëndësishme 
për renditjen hapësinore të tokës në sipërfaqen e 
Tokës. 

Cila tokë e pasur me humus është përfaqsuar në zonën me 
klimë gjysmë të thatë kontinentale, në Evropë, Azi dhe në 
Amerikën e Veriut?
а) rënore b) zezë c) i kripur
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REM: E vlerëson dhe e dallon degëzimin bregdetar e kontinenteve.

Demonstron për vendpozitën dhe madhësitë e 
oqeaneve dhe deteve. 

Ndërmjet cilave kontinente gjendet Oqeani Indian:
а) Australisë, Amerikës së Veriut dhe Evropës
b) Amerikës Jugore, Afrikës dhe Evropës
c) Afrikës, Azisë dhe Australisë

Cili është Oqeani më i madh në Tokë? 
а)  Oqeani Atlantik
b) Oqeani i Qetë 
c) Oqeani Indian

E njeh lëvizjen e bregut të formave kontinentale 
dhe të brigjeve.

Kanali i Suezit është i gërmuar që të ndërlidhen:
а) Deti Mesdhe dhe Oqeani Atlantik
b) Deti Adriatik dhe deti Jon
c) Deti i Kuq dhe Deri Mesdhe

RM:E përshkruan krijimin dhe ndarjen e liqeneve

E shpjegon ndarjen e liqeneve sipas krijimit të 
basenit të liqenit.

Cilët liqene quhen karstike:
а) liqenet e luginës 
b) liqenet e urvinit               
c) gëlqerore

E përshkruan krijimin e liqenit.

Liqenjtë me akullnajë janë krijuar nën veprim të: 
а) erozionit akullnajor
b) erozionit eolian
c) erozionit abraziv

E bën ndarjen e liqneve sipas krijimit të baseneve 
të tyre.

Liqeni i Ohrit, sipas krijimit në cilin grup e liqeneve 
përket?
а) luginor 
b) akullnajor
c) kartik 
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REM: I shpjegon elementet klimatike dhe llojet e instrumenteve 
metereologjike.

I shpjegon elementet klimatike: temperaturë e 
ajrit, shtypje ajrore, erëra dhe lagështi e ajrit.

Sa është shtypja normale ajrore?
а) 132 530 paskal
b) 131 514 paskal
c) 101 325  paskal

3А-6

Kur ka shtypje e lartë?
а) gjatë temperaturave të ulëta
b) në temperatura të larta
c) në temperatura mesatare

I shpjegon dhe i drejton instrumentet 
meteorologjike.

Shtypja ajrore matet me aparatin:
a) barometër       b) termometër
c) shimetër

RM: Bën dallim ndërmjet faktorëve, elementeve, dukurive dhe llojeve  
klimatike.

I kupton faktorët klimatik dhe bën dallim ndërmjet 
elementeve dhe dukurive.

Përse në malet e larta vështirësohet frymëmarrja?
а) për shkak të borës
b) ajri më i rrallë
c) temperaturë e ulët

Shkalla e ngrohjes quhet: __________________.

Janë dhënë 4 emra të objekteve klimatike. Përcakto me 
ndërlidhje, në cilin term gjeografik përkasin secili prej 
tyre!
1) Gjerësia gjeografike   а) faktor
2) Borë                            b) dukuri
3)Ekuatorial                    c) element
4) Shtypja ajrore              ç) klimë

Kur ka shtypje të lartë ajrore?
а) gjatë temperaturave të ulëta
b) gjatë temperaturave të larta
c) kur ka erë
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REM: I shpjegon termat ekumena, anekumena dhe subekumena. Bën dallim ndërmjet ekumenës, anekumenës dhe 
subekumenës. 

Ekumena paraqet:
а) Hapësirë e banuar vazhdimisht e Tokës
b) Pjesë e banuar përkohësisht e Tokës
c) Pjesë e pabanuar e Tokës

3А-7

RM: E shpjegon lëvizjen e shumtë, dendësinë e popullatës dhe rritjen 
natyrore. 

I dallon dhe e shpjegondinamikln e popullatës nga 
e kaluara deri më sot, faktorët të cilët ndikojnë 
në dendësinë e ndryshme të popullatës dhe rritjes 
natyrore. 

Cilët faktorë ndikojnë në lëvizjen e numërt të popullatës 
dhe dendësisë së popullsisë?

Cilat zona janë më dendur dhe më rrallë të banuara sot 
në botë?

Në cilin kontinent është përfaqësuar më pak popullata e 
bardhë?
а) Afrikë  b) Amerikë e Veriut
c) Azi
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Fusha Tema Rezultatet nga mësimi Kriteret për vlerësime Shembujt për detyra Niveli
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REM: E përdor hartën gjeografike, për 
ilustrimin e pjesëve përfundimtare tokësore të 
Republikës së Maqedonisë.

Në hartën gjeografike i emërton pikat përfundimtare e 
Republikës së Maqedonisë.

Tregoi në hartë pikat më të përfaqësuara tokësore të Republikës së 
Maqedonisë.
Ndërlidhi pikat më të përfaqësuara tokësore të shënuara me shkronja, 
me shtetet ku gjenden, të shënuara me numër.
а) Këmba e Markos   1. R. e Shqipërisë
b) Anishte                  2. R. e Bullgarisë
c) Kalaja e Çeningo   3. R. e Serbisë
ç) Kestenjar                4. R. e Greqisë

3B-1

RM: E shpjegon pozitën gjeografike e 
Republikës së Maqedonisë sipas Ekuatorit dhe 
Griniçit me koordinatat gjeografike.

E shpjegon pozitën gjeografike e Republikës së Maqedonisë 
sipas Ekuatorit dhe meridiani i Griniçit.

Pika më veriore e Republikës së Maqedonisë gjendet në:
а) 42° dhe 22 gjerësi gjeografike veriore
b) 52° dhe 22  gjerësi gjeografike jugore
c) 32° dhe 22  gjerësi gjeografike veriore
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REM: Në hartën gjeografike përshrkuaji kufijtë 
e Republikës së Maqedonisë.

Në hartën gjeografike, i përshkruan kufijtë drejt shteteve fqinje 
të cilat çojnë nëpër male, lumenjë dhe liqene.

Drejt cilit shtet, kufiri shtrihet në kreshtat e maleve të Osogovës, 
Vllehinës dhe Ograzhdenit?
а) R. e Bullgarisë 
b) R. e Greqisë
c) R. e Kosovës 

Në cilin mal gjendet trekëndëshi ndërmjet Republikës së Maqedonisë, 
Republikës së Greqisë dhe Republikës së Bullgarisë?
а) Bellasica b) Galiçica  c) Vlaina

Drejt cilave dy shtete, kufiri jonë kalon nëpër liqene?
а) R. e Shqipërisë dhe R. e Bullgarisë
b) R. e Greqisë dhe R. e Bullgarisë
c) R. e Shqipërisë dhe R. e Bullgarisë

RM: E vlerëson kuptimin e pozitës gjeografike 
të Republikës së Gjeografisë në Gadishullin 
Ballkanik dhe në Evropë. 

I vlerëson anët pozitive nga pozita  e volitshme gjeografike e 
Republikës së Maqedonisë në Gadishullin Ballkanik dhe në 
Evropë.

Theksoje kuptimin e pozitës së volitshme gjeografike të Republikës së 
Maqedonisë në Gadishullin Ballkanik dhe në Evropë!

REM: I gjen malet dhe luginat në Republikën e 
Maqedonisë.

E demonstron në hartën gjeografike relievin e Republikës së 
Maqedonisë.

Shënoi malet e dhëna sipas renditjes, duke filluar nga veriu drejt jugut!
Jabllanicë, mali i Sharrit, Bistra
а)___________b)____________
c)____________

Rendti nga perëndimi drejt lindjes: Lugina e Strumicës, Pellagonisë, 
Tikveshit!
а)____________b)_____________c)__________
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RM: I rendit, dallon dhe i ndërlidh të gjitha 
format e relievit.

I demonston dhe i ilustron format e ndryshme të relievit. Nëpër cilat gryka dhe lugina kalon lumi i Vardarit?

Bëj plan për renditjen e luginave dhe të grykave.

Plotësoi vendet e lëna anësh dhe kompletoi letrat gjeografike!
Ivana është e lindur në Kavadar, në pjesën mesatare e luginës ______ 
. Në afërsi të qytetit kalon lumi _________, i cili me gjatësinë e vet 
është rrjedha më e gjatë e djathtë e lumit ________.

Nënvizo me linjë, cili nga toponimet e përmendura është grykë:
Tikveshit, Demirkapisë, Shkupit 

RM: I shpjegon faktorët klimatik dhe ndikimin 
e tyre mbi hapësirën.

I shpjegon gjerësinë gjeografike, afërsinë e deteve, botën 
bimore dhe ngrohjen e tokës dhe ujit si faktorë klimatik të 
cilët ndikojnë në formimin e llojeve klimatike në Republikën e 
Maqedonisë.

Në cilat lugina ndihet më së shumti ndikimi i detit Egje?
а) luginë e Gjevgjelisë-Vallandovës
b) luginë e Shkupit
c) luginë e Pollogut

Thatësirat si rezultat i sasive të pakta të shiut shpesh mund të priten 
në:
а) luginën e Malishevës
b) Pollogut  c) Ovçe Polen

E lexon dhe e analizon hartën klimatike e Republikës së 
Maqedonisë dhe diskuton për përfaqësimin e llojeve klimatike.

Shpjegoje lëvizjen gjeografike e llojeve klimatike në Republikën e 
Maqedonisë!
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RM: E vlerëson kuptimin e ujërave në 
Republikën e Maqedonisë.

I thekson burimet dhe banjat në Republikën e Maqedonisë. Cila banjë gjendet në afërsi të Strumciës?
а)Banskob)Proevcic)Kosovrast

E vlerëson kuptimin ekonomik e ujërave në Republikën e 
Maqedonisë.

Për çka përdoret uji nga burimet e ftohta dhe e ngrohta minerale?

Ndërlidhi në cilat vende të Republikës së Maqedonisë, uji nga burimet 
përdoret për përpunim dhe për markat e njohura të ujit mineral?
„Pelisterka“         m. Kozhuf
„Gorska“                  Manastir
„Evina“                    Vinicë

RM: I dallon dhe i klasifikon llojet e tokave.

Bëj listën e të dhënave për përfaqësimin e llojeve të caktuara 
të tokave. Çfarë lloje të tokave ka në Republikën e Maqedonisë?

Bën përmbledhje e llojeve të ndryshme të tokave, të 
përshtatshme për kulturat e ndryshme bujqësore.

Cilat toka janë të përshtatshme për kultivimin e kulturave kopshtare!
а) aluviale b) e zezë  c) të kripura
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REM: E përllogarit dendësinë e popullatës në 
Republikën e Maqedonisë.

E përllogarit dendësinë e popullatës në një territor të caktuar 
Nëse në një zone në Maqedoni në sipërfaqe prej 400 km² jetojnë 5500 
banorë, ndrësa në zonën B me sipërfaqe prej 380km² jetojnë 10200 
banorë, ku do të jetë dendësia më e madhe e popullatës?

3B-2

Në hartën gjeografike vlerëson dendësinë e pabarabartë e 
popullatës nëpër rajone në Republikën e Maqedonisë.

Në hartën gjeografike trego rajonet në Maqedoni me dendësi më të 
madhe dhe më të vogël të popullatës!

RM: I tregon dhe i rendit vendbanimet në 
hartë dhe shpjegon për ndarjen territoriale e 
hapësirës. 

E demonstron në hartë vendpozitën e qyteteve.

 

Renditi qytetet nga lindja drejt perëndimit!
Manastiri, Struga, kriva Pallanka, Sveti Nikole, Berova, Velesi
_________________________________________________
______ .

Krijon imazh të pastër për ndarjen territoriale e hapësirës 
gjeografike lokale të Republikës së Maqedonisë.

Sa vende të banuara ka në Republikën e Maqedonisë?
а) 1100     b) 1750       c) 750 

E shpjegon ndarjen territoriale nëpër komuna.
Sipas ndarjes territoriale në vitin 2004 në sa komuna ka në vendin 
tonë?
а) 84      b) 123    c)  95
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RM: E përdor hartën gjeografike për lëvizje 
dhe dendësi të degëzimeve ekonomike në 
Republikën e Maqedonisë.

E demonstron hartën gjeografike e bujqësisë, pemtarisë, 
vreshtarisë dhe blegtorisë në Republikën e Maqedonisë.

Demonstroje në hartë lëvizjen e bujqësisë, pemtarisë, vreshtarisë dhe 
blegtorisë në Republikën e Maqedonisë!

3B-3

RM: I numëron dhe i shpjegon burimet 
energjetike, potencialin e tyre dhe 
shfrytëzimin. 

I demonstron në hartën gjeografike zbulimin e qymyrit, 
termoelektrocentralet dhe hidroelektrocenralet në Republikën e 
Maqedonisë 

Tregoje në hartë lëvizjen e objekteve energjetike në Republikën e 
Maqedonisë!

Diskuton dhe shpjegon për shfrytëzimin e hidro dhe 
termoenergjisë.

Rrethoje përgjigjen e saktë!
90% nga prodhimi i energjisë elektrike prodhohet në:
A) hidroelektrane
B) termoelektrane

RM:I dallon dhe i shpjegon veprimtaritë 
ekonomike dhe prodhimet e tyre. I numëron degëzimet ekonomike dhe prodhimet e tyre.

Shënojeni numrin në degën industriale pranë çdo prodhimi!
1. maqinerike    2. ushqimore
3. prej druri       4. kimikate të lehta
mobilie

detergjente

automobila

çokollata
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REM: E shpjegon pozitën gjeografike 
dhe madhësinë e Evropës, në raport me 
kontinentet e tjera.

E shqyrton ndërlidhjen e Evropës nëpërmjet Oqeanit Atlantik me Amerikën, 
nëpërmjet Detit Mesdhe me Afrikën dhe kuptimin e tyre për pozitën në 
komunikacion. 

Cili oqean i ndërlidh Amerikën Veriore dhe Evropën?
а) Oqeani Atlantik  b)Oqeani i Qetë
c) Oqeani i Ngrirë i Veriut

3C-1

Cila ngushtë i lidh Evropën Juglindore dhe Azinë 
Jugperëndimore?
а) Bosfori  b) Eresund   c) Dover 

Konstrukton imazh për madhësinë e Evropës në raport me kontinentet e tjera 
të Tokës.

Në cilin vend gjendet kontinenti i Evropës, sipas 
madhësisë?
а) në vendin e parë 
b) në vendin e gjashtë  
c) në vendin e tretë

RM:E vlerëson rëndësinë e pozitës së 
komunikacionit të kontinentit të Evropës.

E kupton ndikimin e Detit Mesdhe dhe Oqeanit Atlantik, grykës së Gjibraltarit, 
kanalit së Suezit, Bosforit dhe Dardaneleve mbi vendopozitën qendrore e 
Evropës.

Cilat dete i ndërlidh ngushtën e  Bosforit?
а) Dei i Zi dhe deri Egje
b) Deri i Zi dhe deri Mramor 
c) Deti Mramor dhe deri Egje

Evropa në perëndim nëpërmjet Oqeanit Atlantik është e 
ndërlidhur me:
a) Amerikën e Veriut dhe e Jugut 
b) Afrikën                c) Azinë

RM:I shpjegon format dhe tërësitë e relievit 
në Evropë. Shprehet me fjalë të veta për relievin e Evropës. Shpjegoi karakteristikat e Alpeve.
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RM:E demonstron shpërndarjen e zonave 
klimatike në Evropë. 

I demonstron në hartën gjeografike llojet klimatike në Evropë.

Demonstro në hartë, në cilat pjesë mbisundojnë llojet e 
theksuara klimatike!
Në cilin rajon mbisundon klima mesdhetare, atlantike, 
polare?

E vlerëson ndikimin e faktorëve klimatik. Si ndikojnë rrymat detare si faktor klimatik mbi klimën 
në Evropë?

Demonstron për zonat klimatike në Evropë. Në sa zona termike takon Evropa
а) 5         b) 4    c)  2

RM: Përshkruan rrjetën hidrografike e Evropës 

Demonstron shpërndarjen dhe karakteristikat e zonave rrjedhimore në Evropë Cilave zona rrjedhimore i përkasin lumenjtë në Evropë?  

Shpjegon dhe tregon karakteristikat e zonave rrjedhimore. Cilat janë karakteristikat e lumenjve të zonës rrjedhimore 
të Atlantikut?

I dallon zonat rrjedhimore të hapura dhe të mbyllura.

Çka është karakteristike për Liqenin e Kaspikut si objekt 
hidrografik, dhe çfarë si zonë rrjedhimore?

Thekso deri te çdo lum a përket në rrjedhën e hapur apo 
e mbyllur!
Volga ________, Rajna_________,
Sena_________,   Ural_________

I ilustron lumenjtë sipas zonave rrjedhimore.

Lidhi lumenjtë dhe zonat rrjedhimore (para emërimit të 
rrjedhës shënoje numrin e lumit).
1.Sena  2.Temza 3. Po 4. Volga
5. Dunavi
___rrjedha e Liqenit të Kaspikut
___rrjedha e Detit Adriatik
___rrjedha e Detit të Zi
___rrjedha e Detit të Veriut
___rrjedha e Oqeanit Atlantik 
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REM: E shpjegon ndarjen rajonale e Evropës.

I përkufizon rajonet: Evropa Jugore, Perëndimore,Veriore, e Mesme dhe 
Lindore 

Përdore hartën dhe përshkruaj deri ku janë kufijtë e secilit 
rajon në Evropë?

3C-2

Demonstro në hartë për dendësinë e popullatës sipas rajoneve.

Rajoni i banuar më rrallë në Evropë është:
а) verior  b) jugor   c) i mesëm

Bën dallim ndërmjet numrit të banorëve dhe dendësisë së popullsisë. Cili rajon është më i shumtë dhe cili i banuar më dendur?
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RM: E identifikon lëvizjen e shteteve nëpër 
rajone. I përcakton shtetet sipas madhësisë në të gjitha rajonet në Evropë.

Cili shtet është më i madh sipas sipërfaqes në Evropë? 3C-3

Cili shtet është më i madh në Evropën Jugore?
а) Spanja  b) Italia  c) Serbia
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RM: I demonstron karakteristikat natyrore 
gjeografike e shteteve.

Demonstroi në hartë malet dhe ultësirat karakteristike për shtetet.

Në cilat shtete shtrihen Alpet?

Në cilat shtete shtrihet ultësira e Panonisë?

E kupton ndikimin e Detit Mesdhe dhe konstaton se në pjesën më të madhe 
sundon klima mesdhetare në Gadishullin Ballkanik, Pirine dhe Apenin. Çfarë klime sundon në Evropën Jugore?

I thekson llojet klimatike në Evropën Lindore.
Në pjesën më veriore e Evropës Lindore sundon 
а) klima mesdhetare  
b) klima polare

I dallon nocionet natyrore-gjeografike sipas rajoneve (nocionet e relievit, 
brigut dhe hidrografik).

Ndërlidhi terma të cilat i referohen Evropës Jugore!
1. Bosfor              ___ mal
2. Sicilia               ___ gadishull
3. Apenine            ___ rrjedhë
4. Bled                  ___ ishull
5. Pirine                ___liqen 

Nën A trego shtetet me brigje më të degëzuara dhe nën B 
brigje më pak të degëzuara
Greqi, Kroaci, Portugali, Gjermani
А              B

I demonstron lumenjtë sipas rajoneve dhe zonave rrjedhëse.

Para emrit të lumit shkruaj në cilën zonë rrjedhëse 
rrjedhin lumenjtë nga Evropa Jugore.
Vardari ______________________         
Tibari _______________________        
Dunavi______________________

I numëron liqenet artificiale të lumit Volga dhe liqenet akullnajor Ladoga dhe 
Onega si më të mëdhat në Evropë.

Cilat janë liqenet më të mëdha akullnajë në Evropën 
Lindore?

Liqenet artificiale e lumit Volga janë:

E njeh lumin Volga si lumin më të gjatë në Evropë. Cili lum është më i gjatë në Evropë?
а)Volga  b)Dunavi  c) Urali



PROGRAMI MËSIMOR I GJEOGRAFISË

83

E shpreh ndikimin e erozionit akullnajor mbi formimin e shumë liqeneve 
akullnajore, pllajë dhe fjordë në Evropën Veriore.

Çfarë janë  pllajë, dhe çfarë janë fjordë? 

Si formohen? 

Për cilin shtet janë karakteristik?
а) Suedi  b) Norvegji c) Islandë

I shpjegon bashkësitë bimore: tundër, tajgë, stepë.

Ndërlidhi termat
Tajgë        pyje të dendura halore
Tundër     barëra të shkurta
Stepë      vegjetacion i pazhvilluar nga liken dhe myshku

REM:E shpjegon pozitën gjegrafike e shteteve 
nëpër rajoneve.

E shpjegon ndërlidhjen e Detit të Zi dhe atij të Veriut nëpërmjet kanalit 
Danubi-Majni-Rini.

Përse është i rëndësishëm kanali Danubi-Majni-Rini 
_________________________

Kanali që e ndan Britaninë e Madhe nga Franca 
quhet________________.

Ilustron për vendet përgjatë Danubit! Theksoi vendet përgjatë 
Danubit!________________________________

Kupton se rrugët, hekurudhat, dalja e Detit Baltik dhe të Veriut, lumi Danub e 
bëjnë e volitshme pozitën gjeografike e Evropës së Mesme.

Cila objekte janë të rëndësishme për pozitën e volitshme 
gjeografike e Evropës së Mesme?

E kupton domethënien e komunikacionit të Detit Mesdhe për shtetet nga 
Evropa Jugore dhe portet më të rëndësishme.

Cilat janë portet më të njohura në brigjet e Evropës 
Jugore?

RM:I dallon karakteristikat sociogjeografike e 
rajoneve në Evropë.

E kupton dendësinë e pabarabartë e popullsisë së shteteve, e cila është falë 
dallimeve natyrore dhe zhvillimit ekonomik.

Holanda, Belgjika, Britania e Madhe dhe Gjermania janë 
shtete të banuara më dendur
Po / Jo

Vendet e Evropës së Veriut janë më pak të banuara 
Po / Jo 

Vlerëson në cilat grupe të gjuhëve hyjnë gjuhët që fliten në vendet e Evropës. 

Deri te emri i popullit vëje shkronjën që i përgjigjet në 
raport me cilin grup të gjuhëve i përket:
rumun (R), sllav (S), gjerman (G)
Francezët ( ), Holandezët ( ), 
Rusët ( )
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RM:I shpjegon karakteristikat ekonomike  
shteteve nëpër rajone.

Demonstron në hartën ekonomike për degëzimet e zhvilluara ekonomike 
nëpër shtete.

Trego deri në hartën ekonomike për cilat nga shtetet janë 
karakteristike degëzimet e theksuara ekonomike?
Danimarka, Italia, Rusia, Zvicra, industria ushqimore, 
bankimi, turizmi, energjetika

Shprehet me fjalë të veta për lëvizjen e pasurive natyrore të shteteve në 
Evropën e Mesme.

Çka është baza për zhvillim ekonomik në Evropën e 
Mesme?

I tregon në hartë qendrat më të zhvilluara industriale në Rusi dhe Ukrainë. Tregoi në hartë qendrat më të zvhilluara industriale në 
Evropën Lindore!



PROGRAMI MËSIMOR I GJEOGRAFISË

85

Fusha Tema Rezultatet nga mësimi Kriteret për vlerësime Shembuj për detyra Niveli
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REM: Shprehet me fjalë të veta për relievin e Azisë. 

Përfiton paraqitje për krijimin e malit zingjiror të 
Himalaeve dhe majën më të lartë në botë. 

Cila është maja më e lartë në botë dhe ku gjendet?
а) Mont Everest       b) Mon Bllan
c) Akonkagua

3Ç-1

I tregon në hartë format e rëndësishme të relievit. Tregoi në hartë format e caktuara të relievit: Himalaet, 
Mesopotamia, Altaj, Karakorum.

RM: I dallon faktorët klimatik dhe i definon llojet klimatike 
e Azisë. 

Demonstron për klimën dhe zonat klimatike. 
I ndan zonat klimatike me sasi shirash të pakta dhe të 
shumta.

Cilët faktor klimatik ndikojnë në klimën në Azi?
Plotësoje fjalinë!
Sasi të shumta të shirave ka në __________zonën, më pak në 
____________zonën.

Shpjegon si ndikojnë faktorët klimatik mbi formimin e 
klimës në Azi.

Sipas gjerësisë gjeografike, në sa zona termike hyn Azia:
а) 5     b) 2    c) 3 

I shpjegon karakteristikat e llojeve klimatike.

Plotësoje fjalinë!
Monsuni veror fryen nga Oqeani Indian dhe mban_________, 
ndërsa ai dimëror nga toka dhe mban_________dhe koha e 
freskët.

I dallon llojet e ndryshme të erërave: monsunë, tajfunë, 
cunamë.

Lidh termat gjeografike dhe kuptimin e tyre!
А) Tajfun ___________
B) Cunamë __________
C) Monsuni __________
1. valë të larta detare
2. erërat shkatërruese
3. erërat periodike
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RM: I ndan objektet hidrografike sipas specifikave të tyre.

Diskuton për resurset e ujit në kontinent.
Në hartë tregoi objektet më karakteristike hidrografike  (Jance, 
Gang, Liqeni Baikal, Deti i Vdekur) 
Sipas çka janë të njohur secili prej tyre?

I përmend lumenjtë në të cilat përkasin zonat 
rrjedhimore.

Në tabelë ndërlidhe lumin me zonën rrjedhëse!

Lum Rrjedhë (det, oqean)

Hoang ho (Lumi i Verdhë)

Ob

Gang

Jenisej
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REM: 
I identifikon aglometrat më të mëdha urbane në Azi.

I numëron dhe i identifikon aglometrat më të mëdha 
urbane në Azi.

Numëroi aglometrat më të mëdha në Azi! 
Identifikoi në hartë qytetet mlionëshe: Tokio, Mubai, Shangai, 
Xhakarta, Kalkuta, Nju Delhi, Manila.
Në cilat shtete gjenden qytetet e përmendura?

RM: Dallon religjione të ndryshme në Azi.

Bën dallim ndërmjet budizmit, hinduizmit dhe islamit si 
religjione të cilat mbisundojnë në Azi. Në cilat rajone pohohet hinduizmi, budizmi dhe islami?

I shpjegon religjionet të cilat mbisundojnë në shtete të 
caktuara.

Ndërlidhe shetin me religjionin i cili më së shumti përfaqësohet!
А)___Kina         1.Islami
B)___Irani          2.Hinduizmi
C)___India         3.Budizmi
Ç)___Japonia     4.Shinto
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RM: I dallon shtetet në religjione të ndryshme.

Dallon vende kontinentale, ishullore dhe gadishullore 
në Azi. Shteti më i madh ishullor në Azi është _________. 3Ç-3

I tregon shtetet në hartë. Paraqite Indinë në hartë! 3Ç-4

I vlerëson karakteristikat gjeografike dhe pasuritë 
natyrore e Azisë Jugperëndimore.

Cilat territore në Azi konsiderohen si më të pasurat me naftë?
а) Azia Jugperëndimore
b) Azia Juglindore
c) Azia Qendrore
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RM: Ilustron cilat pjesë nga Afrika së pari ishin hulumtuar 
dhe kolonizuar. I hulumton dhe i zbulon fazat për zbulimin e Afrikës.

Cilat pjesë nga Afrika ishin të njohura më herët dhe të hulumtuara 
nga popujt në Evropë dhe në Azi?

RM: Konstituon një imazh për madhësinë e Afrikës në raport 
me kontinentet e tjera.

E vlerëson madhësinë e Afrikës. Sipërfaqja e Afrikës është _________________km².

Emërton kontinente nga bota e re dhe e vjetër. Në cilin grup kontinentesh hyn Afrika, sipas zbulimit dhe banimit?
а) Bota e vjetër      b) Bota e re

RM:Me fjalë të veta shprehet për dallimet natyrore e 
Afrikës.

Shpjego për termat konkrete gjeografike të cilat 
i referohet kontinentit të Afrikës (rrjedha, kanale, 
gadishuj, shkretëtira etj.)

Plotësoi shpjegimet për termat gjeografike!
А) Atlasi ___________
B) Sahara ___________
C) Nil ______________
Ç) Malavi _________
D) Kilimanxharo ______
Dh) Gjibraltari __________

E vlerëson ndikimin e faktorëve klimatik.

Cila rrymë e ftohtë detare rrjedh përgjatë pjesës jugperëndimore të 
Afrikës?
а) Kanariane b) Mozambike
c) Bengale

I shpjegon karakteristikat e zonave të ndryshme 
vegjetacione-klimatike.

Në cilën nga zonat e theksuara vegjetacione-klimatike në Afrikë 
përkasin xhunglat?
а) ekuatoriale    b) tropikale
c) shkretëtinore
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I ilustron lumenjtë dhe liqenet dhe demonstron për 
lëvizjen e lumenjve nëpër zonave rrjedhëse.

Në cilin lum gjendet Ujëvara e Viktorisë?
а) Nil             b) Kongo
c) Zambezi     ç) Limpopo
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S RM: I njoh dhe i përshkruan karakteristikat bazë të 

popullatës së Afrikës.

I njoh karakteristikat bazë (lëvizjen e shumtë, rritjen 
natyrore, dendësinë e popullatës)

Kontinenti i Afrikës sipas numrit të popullatës konsiderohet si:
а) i banuar dendur  
b) i banuar rrallë

3Ç-5

Bën pasqyrimin e numrit të popullatës dhe dendësisë 
së popullatës.

Nënvizoi zonat e theksuara vetëm ato të banuara dendur në Afrikë!
Lugina e lumit Nil, Republika e Arikës së Jugut, Sahara, pyjet 
ekuatoriale.

I identifikon rajonet me rritje të lartë dhe të ulët 
natyrore.

Cila është rritja natyrore e Afrikës?
а) e lartë      b) e ulët

E shpjegon praninë e numrit të madh të gjuhëve, 
religjioneve, traditave dhe zakoneve në Afrikë. 

E shpjegon praninë e grupeve të shumta etnike, gjuhëve 
dhe religjioneve.

Ku jetojnë beduinët?
а) Afrika e Veriut
b) Afrika e Jugut
c) Afrika Lindore
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RM:I demonstron në hartë shtetet sipas rajoneve. E demonstron në hartë vendopozitën e shteteve sipas 
rajoneve.

Zbuloi shtetet e shënuara me numra dhe skruaji në vendet 
përkatëse!

3Ç-6
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RM:Diskuton për zbulimin e botës së re.
Diskuton për të shpërngulurit kryesor evropian 
dhe kolonizuesit e Amerikës (anglezët, francezët, 
holandezët, spanjolët dhe portugezët).

Ku është zhvilluar kolonizimi i spanjolëve dhe portugezëve në tokën 
amerikane?
а) Amerikë e Mesme dhe e Jugut
b) Amerikë e Veriut
c) Amerikë e Mesme

3Ç-7

I shpjegon dhe i tregon në hartë kufijtë, format e relievit, 
zonat klimatike dhe objektet hidrografike në Amerikën e 
Veriut dhe Jugut.

I ilustron kufinjtë dhe madhësinë.

Cili kanal e shkurton rrugën rreth Amerikës së Jugut?
а) Kanali i Panamës 
b) Kanali i Suezit
c) Kanali La Mansh

Bën pasqyrimin për madhësinë në raport me 
kontinentet e tjera.

Sa është sipërfaqja e Amerikës së Veriut?
а) 23 mil. km²      b) 18 mil. km²
c) 32 mil. km²

E shpjegon dhe e tregon relievin në hartën e Amerikës. 

Vëji në vendet përkatëse format e relievit dhe lëvizjen e bregut në 
Amerikën e Jugut dhe e Veriut!
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E vlerëson ndikimin e faktorëve klimatik dhe i shpjegon 
zonat klimatike dhe lëvizjen e botës shtazore dhe 
bimore.

Bëje plotësimin e zonave klimatike në të cilat përkasin bimët dhe 
shtazët e përmendura.
Tundër ______________________
Selvase ______________________
Trikeku _____________________
Akrepat _____________________
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E tregon shpërndarjen e lumenjve dhe liqeneve në 
Amerikën e Veriut dhe e Jugut.

Në pjesën A janë dhënë lumenjtë, ndërsa në pjesën B shëno në cilën 
zonë rrjedhimore përkasin!
А              B
Kolorado      ______________________
Rio Grande  _______________________
Misisipi _________________________
Amazon ____________________________
Makenzi____________________________

E njoh popullatën vendase dhe të shpërnglurit në tokën e 
Amerikës.

E dallon popullatën vendase, actekët, maitë dhe inkët, 
të cilët kanë përjetuar shkallën më të lartë të zhvillimit 
të indianëve dhe eskimëve.

Si quhet popullata vendase në Amerikë?
а) Indianë dhe eskimë
b) Aborixhinë      c) Berberë

3Ç-8

Ka njohuri për popujt, racat dhe gjuhët e ndryshme në 
Amerikë.

Cilët indianë kanë përjetuar shkallën më të lartë të kulturës 
materiale?
а) actekët b) beduinët c) pigmenjtë

Plotëso me përzierjen e cilëve popuj janë formuar grupe të popujve 
melezë?
Mestikë _________dhe _________
Mulatë___________dhe_________
Zambosë__________dhe________
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Trego në hartë për shpërndarjen  dhe karakteristikat e 
rajoneve dhe shteteve më të mëdha në Amerikë.

I tregon shtetet dhe kryeqytetet më të mëdha në 
Amerikë.

Shënoi kryeqytetet e shteteve të theksuara në tabelë

Shtete Kryeqyteti

Brazili

ShBA-të

Kanadaja

Argjentina 

3Ç-9

E vlerëson zhvillimin e ndryshëm ekonomik të kontinenteve 
dhe shteteve në Amerikë.

E vlerëson dallimin ndërmjet shteteve në zhvillimin e 
tyre ekonomik.

Numëroi shtetet më të zhvilluara në Amerikën e Veriut dhe Jugut!

Cilat lloje të industrisë janë më të zhvilluara në Brazil dhe në 
Argjentinë?
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RM: I përshkruan kufijtë, madhësinë dhe dallimet natyrore e 
Australisë me Oqeanin.

Ilustron për kufinjtë dhe madhësinë e Australisë dhe 
Oqeanit.

Më afër cilit kontinent është Australia?
а) Azia b) Amerila c) Afrika 3Ç-10

I përshkruan llojet më karakteristike klimatike në 
Australi. 

Përshkruaje klimën në Australi me ndihmë të hartës klimatike!

Ku janë përfaqësuar si më karakteristike klima tropikale, 
shkretëtinore dhe subtropikale?
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RM:I shpjegon shkaqet për dendësinë e pabarabartë të 
popullatës.

I shpjegon pjesët e banuara më rrallë dhe më dendur 
sipas hartës në Australi.

Shpjego cilat janë pjesët e banuara më dendur dhe më rrallë në 
Australi!

3Ç-11
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RM: I njoh rajonet dhe shtetet më të mëdha. I njoh shtetet më të mëdha dhe ishujt më të mëdhenj 
në Oqean.

Vëri në hartë Australinë, Zelandën e Re dhe ishujt më të mëdhenj të 
Oqeanit. 3Ç-12
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RE RM:I shpjegon kufijtë, madhësinë dhe dallime natyrore e 
zonave polare, Arktikut dhe Antarktikut.

I ilustron kufinjtë dhe madhësinë e zonave polare.
Sa është sipërfaqja e Antarktikut?
а) 25 mil. km²    b) 35 mil. km²
c) 18 mil. km²

3Ç-13

Kupton në cilën mënyrë ndryshimi i klimës në zonat 
polare ndikom mbi botën e tërë të gjallë.

Si ndikojnë ndryshimet klimatike mbi zvogëlimin e popullatës së 
arinjëve polar? 
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Fusha Tema Rezultatet nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembujt për detyra Niveli
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RM: I dallon, klasifikon dhe hulumton trupat 
kozmike.

I klasifikon trupat qiellor sipas largësisë nga Dielli. 

Toka gjendet ndërmjet planeteve:
а) Venera dhe Marsi
b) Mërkuri dhe Saturni
c) Urani dhe Neptuni

4А-1

I klasifikon dhe i grupon trupat qiellore sipas 
karakteristikave të tyre të përbashkëta në univers.

Cilat nga trupat qiellor janë të shndërritshme?
а) meteor   b) diell   c) kometë

Krijon konkluzione për formën hënore.
Shkruaji fazat e hënës:
________________,__________________, __________________ 
dhe_____________________.

I dallon fazat e hënës sipas kohëzgjatjes dhe 
pamjes.

Sa ditë nga hëna e re, paraqitet një e katërta e parë?
a)  7      b)  21        c) 28       ç)  14                                           

Bisedon për largësinë e Tokës nga trupat e tjerë 
qiellore. 

Sa është e larguar Toka nga Dielli?
а) 50 mil. km    b)150 mil. km
c) 250 mil. km



PROGRAMI MËSIMOR I GJEOGRAFISË

96

PL
AN

ET
I T

OK
Ë

RM: E vlerëson madhësinë e Tokës. E njoh madhësinë e planetit Tokë.
Sa është madhësia e Tokës?
а) 420 mil. km²    b) 510 mil. km²
c) 620 mil. km ²

4А-2
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RM: Krijon konkluzione për pasojat nga lëvizja 
ditore dhe vjetore e Tokës. 

I shpjegon pasojat nga rotacioni i Tokës dhe 
revolucioni i Tokës nëpërmjet shembujve të dhënë. 

Nëse në Shkup është ora 12 sa është në Toronto? 
а) 8 orë   b) 6 orë   c) 3 orë

Bën dallim në pasojat ndërmjet lëvizjes ditore dhe 
vjetore.

Sa herë Dielli gjendet në zenit mbi Ekuator gjatë vitit?
а) 4    b)  3    c) 2    ç)  1

Në cilat zona termike është dimri i përhershëm?
а) zona e nxehtë    b) zonat e ftohta
c) zona mesatare

Kur te ne është verë, në Australi çfarë kohe është?
а) verë      b) dimër   c) vjeshtë

Cili konstatim është më i saktë për zonën e nxehtë termike?
а) Ka botë të pasur bimore dhe shtazore 
b)  Rrezet e diellit bien nën kënd të drejtë 
c)  Bie sasi e madhe e shirave

E kupton ndërlidhjen e revolucionit të Tokës dhe 
zonave termike. 

Aksi i Tokës është përulur kah Ekliptika nën kënd prej:
а) 66° dhe 33’  
b) 66° dhe 17’
c)23° dhe 27’

Në cilën datë në hemisferën jugore fillon pranvera?
а) 22 dhjetor
b) 23 shtator
c) 21 mars

I dallon ndryshimet e kohërave vjetore nëpërmjet 
dy shembujve konkret.

Në cilën zonë termike hyn Republika e Maqedonisë? 
а) zona veriore mesatare
b) zona e nxehtë
c) zona e ftohtë veriore



PROGRAMI MËSIMOR I GJEOGRAFISË

98

RM: Në hartë i tregon gjerësinë dhe gjatësinë 
gjeografike.

Zbulon paralelët dhe meridianet, gjerësinë dhe 
gjatësinë gjeografike e hartës gjeografike.

Gjerësia gjeografike matet me shkallë: 
а) prej 0 deri 180 lindore dhe perëndimore nga meridiani Griniç 
b) prej 0 deri 90 veriore dhe jugore nga Ekuatori
c) prej 0 deri 180 veriore dhe jugore nga meridiani Griniç

Nëpër cilat kontinente kalon Ekuatori?

E përcakton gjerësinë dhe gjatësinë gjeografike e 
shteteve dhe kontinenteve. Përcakto në hartën gjeografike se çfarë GjG dhe GjG ka Republika e Maqedonisë. 
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REM: E kupton kuptimin e termit përmasë, 
zbatimin e tij në  hartë dhe ndarjen e tyre.

I dallon llojet e hartave sipas përmasës.

Me çfarë përmase përpunohen hartat topografike? 
а) 1: 100 deri 1:10 000
b) 1: 10 000 deri 1:500 000
c) 1: 500 000 deri 1: 40 000 000

4А-3

E shpjegon ndarjen e hartave sipas përmbajtjes 
(hartat fizike, politike dhe ekonomike) dhe 
përmasës (planet, hartat topografike dhe 
gjeografike).

Rrethoje përgjigjen e saktë!
Hartat sipas përmbajtjes ndahen në:
а) fizike, politike dhe ekonomike
b) plane, topografike dhe gjeografike

I klasifikon hartat gjeografike sipas përmbajtjes.
Si quhen hartat në të cilat janë dhënë shtetet dhe kryeqytetet?
а) plane             b) politike 
c) komunikacione

Zbaton përmasën e hartës dhe përkufizon 
numëruesin dhe përmasën grafike.

Në hartë me përmasë Р  1:1 150 000 distanca ndërmjet 2 vendbanime është 7cm. 
Sa do të jetë distanca reale ndërmjet atyre dy vendeve shprehur në kilometra. 
а)  rreth 800 km
b) rreth 80 km
c) rreth 16,4 km
ç) rreth 164 km

Në hartën e Republikës së Maqedonisë me përmasë 1:1.500000, 1 cm në hartën në 
natyrë paraqet prej 15 km. Me ndihmën e hartës konfirmoje distancën më të shkurtë 
ndërmjet Shkupit dhe Ohrit!
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RM: E paraqet relievin me ngjyra dhe izohipsa. E paraqet relievin me ndihmë të ngjyrave dhe 
izohipsave në hartën fizike dhe topografike.

Në cilën hartë paraqitet relievi me ndihmën e izohipsave?
а) topografike
b) gjeografike
c) politike
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REM: I dallon llojet e ndryshme të tërmeteve 
dhe vulkaneve dhe instrumenteve për matjen 
e tyre.

I dallon tërmetet tektonike, vulkanike dhe urvinike. Sa lloje të tërmeteve paraqiten në Tokë?
а) 2       b)  3        c) 4 4А-4

I shpjegon shkallët sizmike: e Rihterit dhe 
Merkalie.

Tërmetet në hipoqendër maten me sizmograf, sipas
a) shkallës tektone
b) shkallës së Rihterit
c) shkallës Merkalie

RM:I shpjegon dhe i klasifikon llojet e 
ndryshme të erozionit nën veprim të fuqive të 
jashtme.

I klasifikon fuqitë e jashtme dhe llojet e ndryshme 
të erozionit.

Cili term i shënuar nga ana e majtë përshtatet me termin nga ana e djathtë!
Abrazion     /    punë në akullnajë
Fluvial / punë në ujin e lumit
Glacial  /  punën e erës
Eolik / punën e valve të detit
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RM:  I dallon dhe emëron shkëmbinjtë sipas 
krijimit.

I klasifikon sedimentet, shkëmbinjtë metamorfik 
dhe vulkanor (magmatik).

Ka dy përgjigje të sakta!
Shkëmbinjtë prishen për shkak:
a) të ujit të ngrirë
b) të atmosferës
c) acidit
ç) litosferës
d) rotacionit
dh) revolucionit

Llojet e përmendura të shkëmbinjve, në cilin lloj të shkëmbinjve përkasin sipas 
krijimit:

shkëmb Lloji i shkëmbit sipas krijimit
gëlqere
argjil
gnajs
granit

RM: I krahason kontinentet sipas vendpozitës 
dhe madhësisë.

E krahason renditjen e sipërfaqeve tokësore të topit 
të Tokës.

Sipërfaqet tokësore e Tokës përfshijnë:
а) 510 mil. km ²      
b) 361 mil. km ²
c)149 mil. km ²

Ku ka më shumë tokë në hemisferën perëndimore ose lindore?

I krahason dhe i rendit kontinentet sipas 
madhësisë.

Renditi kontinetet sipas madhësisë! ________,_______,________
________,___________,____________,________

Vendosi kontinentet në vendet përkatëse sipas madhësisë që e përfshijnë!
 ______________    9 mil. km²,
_______________30 mil. km²,
_______________10 mil. km ².

RM: Shpjegon për shfrytëzimin e llojeve të 
ndryshme të tokës, aplikimin e tyre praktik.

Dallon tokën e pasur tokën dhe më të varfër 
kualitative me humus?

Cila tokë është pjellore?
а) e kripur  b) me rërë   c) e zezë

E zbulon aplikimin praktik e llojeve të tokave. Numëroi llojet e tokave për kultivimin e kulturave kopshtare
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) RM: I njoh faktorët  të cilët ndikojnë 
drejtpërdrejtë për lëvizjet e ujit të detit.

E shpjegon krijimin e valëve, rrymave detare, 
baticës dhe zbaticës.

Rrymat detare krijohen për shkak të dukurisë së cilave erëra:
а) termike 
b) të përhershme
c) periodike

4А-5

Si ndikojnë rrymat detare termike dhe të ftohta mbi klimën në një vendi?

Si quhen valët e larta të shkaktuara nga tërmetet dhe vulkanet nëntokësore? 

а) cunamë b) vardarec c) tajfun

RM:E përshkruan krijimin e lumenjve dhe 
liqeneve dhe i shpjegon elementet e tyre.

E përshkruan krijimine  lumenjve dhe 
karakteristikat e tyre (grykë, kanioni, meandra, 
ada, shtrati i lumit, rezervuari i ujit, delta). 

Si quhet pjesa e fundit të shtratit të lumit para se të derdhet në lum?
а) deltë   b) meandër   c)  burim
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RM: I interpreton faktorët të cilët ndikojnë në 
lëvizjen e ajrit dhe llojet e erërave.

Interpreton për temperaturën, lagështinë e ajrit 
dhe lartësinë mbidetare si faktorë për një shtypje 
të ndryshme. 

Kur ngriteni në lartësi më të madhe mbidetare shtypja ajrore: 
а) zvogëlohet    b) zmadhohet

4А-6

I shpjegon llojet e erërave në varësi prej 
kohëzgjatjes dhe hapësirës ku paraqiten.

Në vendin tonë një ndër erërat më të njohura është:
a) pasate        b) erëra perëndimore
c) vardarec    ç) koshava

Cilat erëra fryejnë në Azinë Jugore dhe Juglindore, në verë nga deti drejt tokës, në 
dimër në drejtim të kundërt? 
а) monsune  b) pasate  c) tajfunë
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RM:I diskuton llojet e shirave dhe renditjen e 
tyre në Tokë.

Diskuton për renditjen e pabarabartë të shirave në 
llojet e ndryshme klimatike.

Në cilin lloj klimatik ka avullim më të madh dhe sasi më të madhe të shirave?
a) kontinental
b) monsun
c) mesdhetar
ç) shkretëtinor

I klasifikon rreshjet e formuara në retë dhe në 
sipërfaqen e tokës.

Cili lloj i fundërrinës atmosferike nuk i përket grupit?
а) vesë  b) brymë c)  ngricë ç)  borë

RM: E përshkruan lëvizjen territoriale dhe 
karakteristikat kryesore e llojeve klimatike.

I përshkruan karakteristikat kryesore e llojeve 
klimatike dhe përfaqësimin e tyre.

Në zonën e nxehtë termike janë përfaqësuar: ________________________,____
_____________,_____________________ dhe  _________________.

Cili lloj klimatik nuk përket në zonën mesatare klimatike?
a) mesdhetar
b) kontinental
c) subpolar
ç) mesatar-kontinental

Si quhet lloji klimatik i cili dallon me sasi të mëdha të shirave, temperatura të larta 
dhe pyje të dentura jo kalimtare?
a) kontinental
b) monsun
c) mesdhetar
ç) ekuatorial
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RM: E dallon shpërndarjen gjeografike e botës 
bimore dhe shtazore sipas llojeve klimatike.

Dallon përfaqësimin e bashkësive bimore dhe 
shtazore, në dallim me llojet e ndryshme klimatike 
dhe në kontinente të ndryshme.

Cila bashkësi bimore nuk gjendet në Afrikë?
а) tajgë            b) stepë
c) savanë         ç) xhungël

4А-7

Ku gjenden preritë?
а) Amerika e Veriut       b) Afrika
c) Antarktiku

RM: Përshkruan dhe i demonstron dendësinë 
e Tokës.

E përshkruan dendësinë e popullatës në Tokë. Sa është dendësia mesatare e popullatës në Tokë?
а) 15 b/km²          b) 50 b/km²
c)   5 b/km²          ç) 85 b/km²
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Fusha Tema Rezultatet nga mësimi Kriteret për vlerësime Shembuj për detyra Niveli
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REM: E dallon madhësinë e Republikës së 
Maqedonisë në kufijt e tij etnik dhe shtetror.

E dallon madhësinë e Republikës së Maqedonisë në 
kufijt etnik dhe shtetëror.

Sa është sipërfaqja e Republikës së Maqedonisë në kufijt etnik?
а) 25.713 km²        b) 68 451 km²
c) 20.500 km² 4B-1

RM: E dallon linjën kufitare dhe kalimet kufitare e 
Republikës së Maqedonisë drejt shteteve fqinje.

I përmend kalimet kufitare drejt shteteve fqinje të 
Republikës së Maqedonisë.

Shënoi me linja shtetet drejt të cilave gjenden kalimet e përmendura kufitare!
Deve Bair            _________________
Bogorodicë        _________________
Qafëthanë               _________________
Tabanoc           _________________
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REM:I klasifikon, krahason dhe i lexon format e 
relievit në hartën gjeografike.

I klasifikon format e ndryshme të relievit.

Ndërlidhi me linja toponimet e përmendura nga ana e majtë, me termat nga 
ana e djathtë që përshtaten me ato!
Tikvesh           mal
Treska             luginë
Stogovë           lum
Kajmakçalan   majë

I zbulon malet, luginat dhe grykat në hartën 
gjeografike.

Shënoi në linja grykat nëpër të cilave kalon lumi Vardar në kufijtë e Republikës 
së Maqedonisë!
_________,____________,___________dhe_______

RM: I diskuton llojet e ndryshme të relievit. Shpjegon për llojet e ndryshme të relievit (erozive 
dhe akumulative).

Rretho cili nga format e theksuara të relievit nuk ekzistojnë në Republikën e 
Maqedonisë!
а) shpella            b) fusha karstike
c) rrafshina aluviale     ç) fiord

RM: I klasifikon format e relievit sipas fuqive të 
brendshme dhe të jashtme. 

I klasifikon format e relievit të krijuara nën veprim 
të fuqive të brendshme dhe të jashtme.

Cilat fuqi e formojnë relievin?
Luginat dhe malet janë krijuar nën veprim të fuqive ______________, 
ndërsa luginat e lumenjve nën veprim të fuqive ______________.
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RM: I klasifikon elementet meteorologjike dhe 
dukuritë për lloje të ndryshme klimatike.

I klasifikon luginat me temperaturë dhe shira të 
njëjtë.

Luginat më me shi është_____________, ndërsa më e thatë 
është__________.

Bën dallim ndërmjet llojeve klimatike, në pjesë të 
caktuara në Republikën e Maqedonisë.

Shpjego cili është dallimi ndërmjet luginës Ovçe Poles dhe Strumicës në raport 
me klimën!

I shpjegon dhe i analizon elementet klimatike 
gjatë vitit nëpër rajone të veçanta të Republikës së 
Maqedonisë.

Në cilat periudha të vitit ka më shumë sasi të shirave në Republikën e 
Maqedonisë?
а) Vjeshtë dhe dimër 
b) Pranverë dhe dimër
c) Pranverë dhe vjeshtë

Demonstron dhe e analizon në hartë drejtimin e 
fryrjes së erërave në Republikën e Maqedonisë.

Nëpër luginës së lumit Vardar fryjnë erërat __________________ 
dhe_________________________.

Tregoje në hartë drejtimin e fryerjes së erërave Vardarec dhe era e jugut!
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RM: I klasifikin ujërat natyror sipas vendit ku 
gjenden.

I klasifikon liqenet sipas krijimit në Republikën e 
Maqedonisë.

Tregoi në hartën gjeografike liqenet artificiale dhe në cilët lumenj janë ndëruar.

Janë dhënë emrat e liqeneve artificiale, shëno në cilët lumenj janë ndërtuar!
а) Liqeni i DIbrës   __________________
b) Liqeni i Matkës    _____________________
c) Liqeni i Tikveshit  __________________

I klasifikon lumenjt dhe pellgjet e lumenjve në 
Republikën e Maqedonisë.

Në pellgun e Adriatikut përket lumi?
а) Drini i Zi
b) Treska
c) Strumica

I krahason liqenet sipas krijimit dhe madhësisë 
së tyre.

Liqeni i Ohrit zë një sipërfaqe prej ________km² dhe gjendet ndërmjet 
maleve_______dhe_________. Sipas krijimit të basenit hyn në grupin e 
liqeneve ______________.
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REM: E dallon, përllogarit dhe krahason dendësinë 
e popullatës.

E përllogarit dendësinë e popullatës dhe rritjen 
natyrore mbi territor të caktuar.

Sa është dendësia e popullatës së Republikës së Maqedonisë.
Nëse ka 2.042.316 banorë dhe 25.713 km² sipërfaqe? 4B-2

Bën dallim ndërmjet qyteteve në raport të rritjes 
natyrore.

Cili qytet veçohet me rritje të lartë natyrore?
 a) Tetova   b) Velesi    c)Shtipi

E krahason dhe analizon raportin ndërmjet 
popullatës urbane dhe rurale në kohën e 
regjistrimit.

Bëj krahasim në pjesëmarrjen e popullatës urbane dhe rurale në vitin 1948 dhe 
2001!

RM: I krahason, klasifikon dhe dallon vendbanimet 
urbane dhe rurale në Republikën e Maqedonisë.

I krahason qytetet dhe fshatrat sipas numrit të 
banorëve dhe madhësisë.

Cilat nga qytetet e përmendura është qytet i madh:
а) Prilepi   b) Velesi   c)Berova

I klasifikon qytetet dhe fshatrat sipas funksioneve 
të tyre.

Çfarë funksione kanë në dispozicion qytete në vendin tonë?

Cilat nga dallimet e përmendura për këto vendbanime janë funksione?
а) vendbanimet rurale
b) lagjet industriale
c) lagjet urbane

Diskuton për varësinë e përbashkët të 
vendbanimeve urbane dh rurale. Si është varësia ekonomike ndërmjet fshatrave dhe qyteteve?

I kërkon dallimet dhe ngjashmëritë në pamjen e 
qyteteve dhe fshatrave me arkitekturë të re dhe të 
vjetër (dukje).

Cila është ngjashmëria në pamje ndërmjet Galiçnikut dhe Ohrit?
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RM: I dallon, klasifikon dhe i shpjegon veprimtaritë 
ekonomike dhe degët ekonomike sipas sektorëve.

I klasifikon veprimtaritë primare, sekondare dhe 
terciare. 

Në tabelë janë bërë gabime gjatë grupimit të degëve ekonomike. Gjeji gabimet 
dhe shënoi me x!

Primar
bujqësia

komunikacioni

Sekondar
industria

kultura

Terciar
tregtia

pylltaria

4B-3

Jep konkluzion për ndikimin e faktorëve natyror 
dhe shoqëror për zhvillimin e ekonomisë në 
Republikën e Maqedonisë.

Si ndikon klima mbi degët ekonomike?

Cilët faktorë shoqëror mungojnë për avancimin e ekonomisë në Republikën e 
Maqedonisë?
а) kapital            b)fuqia e punës
c) mbrojtja shëndetësore

Krijon pasqyrë e pastër për zhvillimin e degëve të 
veçanta ekonomike. Cilat janë parakushtet në Republikën e Maqedonisë për bujqësi të zhvilluar?
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Në hartën ekonomike e Republikës së Maqedonisë 
e tregon shpërndarjen e degëve ekonomike.

Në hartën ekonomike e Republikës së Maqedonisë, trego ku është shpërndarë 
industria e tekstilit!

Ndërlidhe fabrikën me qytetin ku gjendet!
Granit                   Prilep
Mikron                 Shkup
Alkaloid               Kavadar
Tikvesh                Shkup

I klasifikon degët bujqësore.
Në cilën degë primare hyjnë bujqësia, pemtaria dhe vreshtaria?
а) bujqësia         b) tregtia
c) industria

E krahason përfaqësimin ndërmjet degëve të 
veçanta bujqësore. Cilat kultura bujqësore janë më të kultivuara në Republikën e Maqedonisë?

RM:Krijon pasqyrë e qartë për kuptimin, vendpozitën 
dhe klasifikimin e hidro dhe termoenergjisë dhe 
potencialin e tyre.

E dallon shpërndarjen e hidrocentraleve dhe 
termocentraleve më të mëdha.

Në Maqedoni termocentralet janë në afërsi të qyteteve:
__________, __________ dhe ___________.

I klasifikon burimet hidroenergjetike dhe burimet e 
tjera të energjisë.

Shënoi hidrocentralet në cilët lumenj janë ndërtuar?

Hidrocentral Lum
Tikvesh
Spile
Kozjak
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RM:I krahason, klasifikon dhe dallon llojin e 
komunikacionit, turizmit, tregtisë dhe kuptimin e 
tyre.

Klasifikon llojet e komunikacionit, turizmit dhe 
tregtisë.
E dallon komunikacionin sipas përfaqësimit të 
transportit të udhëtarëve dhe bagëtisë.

Si ndahet komunikacioni sipas funksioneve që i kryen?
а) urban dhe rural 
b) ngarkues dhe udhëtues
c) ujor, ajror dhe tokësor

I dallon elementet dhe kushtet për zhvillimin e 
komunikacionit, turizmit dhe tregtisë.

Shëno në linjën cilat janë elementet dhe cilat kushtet pa të cilat nuk mund të 
ekzistojë turizmi?
а)___________ janë udhëtimet, vendqëndrimi dhe konsumimi.
b)___________ janë paratë, infrastruktura, mjetet transportuese dhe koha 
e lirë.

Konkludon për kuptimin e komunikacionit, tregtisë 
dhe turizmit në zhvillimin e plotë të vendit tonë.

Cilët faktorë ndikojnë për zhvillimin e komunikacionit në Republikën e 
Maqedonisë?
Çfarë lloj të turizmit është zhvilluar në vendet e theksuara turistike?
Ohër ________,
Krushevë____________,
Kosovrast_____________ .
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Fusha Tema Rezultatet nga mësimi Kriteret për vlerësime Shembuj për detyra Niveli
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S REM: Në hartën gjeografike e shpjegon 
vendpozitën e Evropës në raport me Ekuatorin 
dhe Griniçin.

Përcakton në cilën hemisferë të Tokës gjende 
Evropa sipas paraleles fillestare, Ekuatorin dhe 
meridianit fillestar, Griniçin.

Në cilën hemisferë të Tokës gjendet Evropa sipas Ekuatorit?
а) veriore     b) jugore 4C-1

Në raport të Griniçit, çfarë gjatësie gjeografike ka Evropa?
а) gjatësi lindore
b) gjatësi perëndimore
c) gjatësi lindore dhe perëndimore

RM: E rendit kontinentin e Evropës sipas 
sipërfaqes.

Bën klasifikimin për madhësinë e Evropës në raport 
me koninentet e tjera të Tokës.

Sa është sipërfaqja e Evropës?
___________________ km².

RM:E përshkruan linjën e bregut të Evropës. I dallon format e lëvizjes së bregut.

Ndërlidhi me rregull toponimet me kuptimin e tyre:
Bosfor           rrjedha
La Mansh      gjiri
i Lionit          kanali

Cili kanal e ndan Britaninë e Madhe nga Franca?
___________________

Deti baltik i formon _________, _________ dhe gjirin __________.

RM:I dallon format e relievit sipas krijimit dhe 
vendbanimit. I klasifikon format e relievit sipas vendpozitës.

Ultësira e Panonisë gjendet në:
а) Gadishullin Ballkanik
b) Gadishullin Pirine
c) Gadishullin Apenin

Në cilin shtet nuk shtrihen Alpet?
а) Itali    b) Francë  c) Poloni
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REM: I dallon dhe i kategorizon faktorët 
klimatik.

Përcakton se Evropa hyn në zonën termike 
mesatare veriore dhe e ftohtë mesatare veriore.

Në cilat zona termike hyn kontinenti i Evropës?

Në cilën zonë termike nuk përket Evropa?
а) mesatare  veriore 
b) mesatare jugore
c) e ftohtë veriore

E shpjegon ndikimin e gjerësisë gjeografike, 
radhitjen e ujit dhe tokës, relievit, afërsinë e deteve 
dhe rrymave detare të oqeaneve, masat ajrore mbi 
formimin e llojeve klimatike.

Rryma e Golfit rrjedh nëpër:
а) Detit Mesdhe
b) Oqeanit të Ngrirë të Veriut
c) Oqeanit Atlantik

RM: Jep rikthimin e llojeve të ndryshme 
klimatike dhe zonave vegjetacione klimatike 
në Evropë.

I definon dallimet kryesore të llojeve të klimave.

Për cilin lloj klimatik bëhet fjalë sipas dallimeve të theksuara:
Temperatura mjaft të uëta, dimëra të gjata dhe të ftohta dhe verëra të shkurta dhe të 
freskëta. 
а) klima polare 
b) klima mesdhetare
c) klima kontinentale

Arrin deri te konkluzionet personale për dallimet në 
llojet klimatike sipas rajoneve të veçanta. Cili është dallimi ndërmjet Gadishullit Skandinav dhe Pirine në raport me klimën?

I ndërlidh bashkësitë bimore me llojet klimatike. Për cilat lloje klimatike janë karakteristike bashkësitë e përmendura bimore?
Tundër ________ Maki _________



PROGRAMI MËSIMOR I GJEOGRAFISË

115

RM:E vlerëson kuptimin ekonomik e lumenjve 
dhe liqeneve.

E vlerëson kuptimin e komunikacionit të lumenjve 
dhe kanaleve mbi ndërlidhjen e vendeve dhe 
rajoneve.

Si është kuptimi i komunikacionit të lumit Danub?

Cilat shtete i ndërlidh lumi Danub?

E kupton shfrytëzimin e ujit nga liqenet për not, 
ujitje, prodhim të energjisë elektrike, zhvillim të  
turizmit, përkatësisht kuptimin e tyre ekonomik. 

Për çka përdoren liqenet dhe cili është kuptimi i tyre ekonomik?

Gjen liqenet dhe lumenjtë më të mëdhenj në hartën 
gjeografike e Evropës. 

Liqeni më i madh në Evropë është:
а) Kaspik  
b) i Shkodrës 
c) Lagoda

Cilat shtete ndahen me numrin më të madh të liqeneve?

KA
RA

KT
ER

IST
IKA

T S
OC

IO-
GJ

EO
GR

AF
IKE

 TË
 

EV
RO

PË
S

REM:E krahason numërimin e Evropës me 
kontinentet e tjera.

Bën klasifikimin për popullatën e Evropës në raport 
me kontinentet e tjera të Tokës.

Në cilin vend gjendet Evropa sipas numrit të banorëve?

4C-2

RM:I klasifikon shtetet sipas rajoneve. I skicon shtetet në Evropë në hartë memece.

Në vendin përkatës në hartën memece, vendosi shtetet nga Evropa Veriore!

Cilat shtete hyjnë në Evropën Jugore (nënvizoji shtetet)
Sllovenia, Bullgaria, Italia,
Finlanda, Belgjika, Rusia

RM:I shpjegon rregullimet shtetërore e 
shteteve në Evropë. 

I diskuton rregullimet shtetërore e shteteve në çdo 
rajon (Mbretëri, Republikë, Principatë).

Nga shtetet e përmendura, rrethoi shtetet sipas të cilave rregullime shtetërore janë 
mbretëri!
Franca, Spanja, Holanda, Norvegjia, Serbia, Gjermania
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RM: E shpjegon ndarjen rajonale, shtetet dhe 
kryeqytetet.

I tregon në hartë qytetet më të mëdha sipas 
shteteve.

Në cilat shtete gjenden qytetet e theksuara:
Berlin         _____________
Sarajevë     _____________
Pragë         ______________

I shpjegon termat aglomera dhe konurbacione dhe 
jep shembuj. 

Shënoi në linja cilat nga toponimet e theksuara paraqesin aglomera dhe cilat 
konurbacione!
Rur                _________________
Madrid       __________________
Mançester  __________________
Lisbon       __________________

RM: I klasifikon karakteristikat 
sociogjeografike e popullatës.

Bën ngjashmëri dhe dallime në karakteristikat 
fetare dhe gjuhësore e popullatës së Evropës.

Cila është ngjashmëria në këndvështrim të gjuhës në të cilën flet popullata në shtetet 
e dhëna!
Spanja, Italia dhe Rumania
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RM: I skicon shtetet me kryeqytetet e 
shteteve.

Në hartën e Evropës Jugore vë kryeqytetet e 
shteteve.

Në vendin përkatës vëji kryeqytetet dhe shtetet e Evropës Jugore!

4C-3

I tregon në hartë kryeqytetet e shteteve në Evropën 
Jugore, Veriore, Lindore, Perëndimore dhe e 
Mesme.

Ndërlidhi shtetet me kryeqytetin
Franca          Moskva
Italia             Praga
Spanja          Roma
Çekia            Madrid
Rusia             Paris
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RM: Bën klasifikimin e madhësisë së shteteve 
dhe rajoneve në Evropë dhe pozitës sl tyre 
gjeografike.

E  krahason madhësinë e shteteve në Evropë. Cilat shtete në Evropë janë më të mëdha dhe cilat më të vogla?

I dallon rajonet e mëdha dhe të vogla në Evropë. Renditi rajonet sipas madhësisë!

I gjen shtetet në hartë të cilat janë në pozitë të 
volitshme gjeografike.

Krahasoje Gadishullin Apenin me Gadishullin Pirine dhe gjej çfarë kanë përbashkët në 
raport me pozitën gjeografike!

Cili është dallimi në raport me pozitën gjeografike për Spanjën dhe Bjellorusinë?

RM: I klasifikon shtetet sipas rregullimit 
shtetëror. I grupon shtetet me rregullim të njëjtë shtetëror.

Selektoi shtetet të cilat sipas rregullimit të tyre shtetëror janë mbretëri!
Franca, Spanja, Italia, Norvegjia?

Norvegjia është mbretëri po/jo
Suerdia është mbretëri po/jo
Islanda është mbretëri po/jo
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REM: I dallon karakteristikat natyrore-
gjeografike ndërmjet shteteve nga rajone të 
ndryshme në Evropë.

I krahason rajonet e Evropës Jugore me atë Veriore 
në raport me dallimet klimatike.

Cilat janë dallimet në klimë për shtetet e Evropës Veriore dhe Jugore?

Çka është e përbashkët nga aspekti klimatik për shtetet Greqi, Itali dhe Spanjë?

I kupton dhe i përshkruan ngjashmëritë dhe 
dallimet në dallimet e relievit në shtete. Çka është e përbashkët në raport të relievit për shtetet e Austrisë dhe Zvicrës?

I ndan termat gjeografike sipas shteteve.

Cilat tri fjalë mund ti përdorësh si asociacione për Spanjën (rretho):
Mali Sharr, Pirine, Drim, Korida, Akropol, turizëm

Plotëso cili nga termat gjeografike në të cilat përkasin shtetet:

Hamburg

Liqeni Gjenevës

Shuarcuald

Visla

Rur

Nënvizoje vendin me më shumë liqene në Evropë: Finlanda, Suedia, Zvicra
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RM:I klasifikon qendrat më të rëndësishme 
industriale sipas shteteve. 

I numëron qendrat më të rëndësishme sipas 
shteteve.

Në cilat shtete gjenden
Moskva              __________
Volgograd          __________
Zaporozhie         __________
Minsk                 __________

Shëno shtetin në të cilin gjenden qytetet e theksuara!

Mançester
Glazgov
Lion
Amsterdam
Dublin

RM:I shpjegon faktorët të cilët ndikojnë në 
zhvillimin e ekonomisë në vendet evropiane.

Për shkak të sundimit me detet, zhvillimit të 
industrisë, komunikacionit, pasurisë natyrore dhe 
importit të lëndëve djegëse, vendet evropiane 
perëndimore janë më të zhvilluara në aspekt 
ekonomik.

Cilët faktorë ndikojnë në zhvillimin e ekonomisë në vendet evropiane perëndimore? 

Ndërlidh si ndikojnë resurset natyrore mbi 
zhvillimin e ekonomisë.

Rrethoi pasuritë më të mëdha natyrore të Evropës Veriore!
Toka pjellore, qymyri, pyjet, liqenet, hekuri, kripë guri

I ndërlidh ndikimin e klimës së volitshme, vargjet 
e maleve, qendrat bregdetare me zhvillimin e 
turizmit. 

Bregu juglindor në Francë, në lindje nga lumi Rona, është i njohur nën emrin 
____________ dhe është karakteristik për__________________.
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RM: I dallon karakteristikat ekonomike për 
shtetet në Evropë.

I dallon prodhimet bazë e ekonomisë në vendet 
evropiane perëndimore sipas të cilave janë të 
njohura.

Rrethoje shkronjën para pohimit të saktë, e cila i referohet zhvillimit ekonomik të 
Evropës Perëndimore.
А Ekonomia në Evropën Perëndimore varet nga importi i lëndëve djegëse.
B Ekonomia e Evropës Perëndimore është e pazhvilluar dhe e vjetër
C Vreshtat kultivohen nëpër Francë.
Ç Industria e parfumeve në Holandë ka traditë të gjatë.

I përshkruan karakteristikat më të rëndësishme 
ekonomike të shteteve të Evropës Jugore, për 
zhvillimin e bujqësisë, industrisë dhe turizmit.

Cilat kushte natyrore ndikojnë në zhvillimin e turizmit si degë kryesore ekonomomike 
në Greqi, Itali, Spanjë dhe Kroaci?

I njoh prodhimet e veçanta sipas të cilave dallojnë 
shtetet e zhvilluara. 

Rrethoi prodhimet udhëheqëse në Francë:
Celularët, automobilat, parfumat, naftën, verën, drurin

E vlerëson rëndësinë e qendrave atomike, mullinjve 
të erës, naftësjellësve dhe gazsjellësve për 
zhvillimin e prodhimit energjetik.

Rrethoji burimet më të mëdha energjetike në Evropën Perëndimore!
Druri, nafta, qymyri, fuqia e ujit në liqene, gazi i tokës

I di karakteristikat kryesore ekonomike e shteteve.

Cilat degë ekonomike janë zhvilluar në Evropën e Mesme? 

Cilat janë rajonet kryesore industriale në Gjermani?

E veçon Rusinë si vend me burime më të mëdha 
energjetike të qymyrit, naftës dhe gazit tokësor.

Cili vend në Evropën Lindore disponon me burimet më të mëdha 
energjetike?_____________
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Fusha Tema Rezultatet nga mësimi Kriteret për vlerësime Shembuj për detyra Niveli
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ISË RM: Klasifikon, krahason, shpjegon për brigjet dhe 
relievin e Azisë. 

Bën klasifikimin e kufijve dhe shpërndarjes 
bregdetare të Azisë.

Në mënyrë tabelare paraqiti detet, gjirët, gadishujt dhe ishujt në bregun lindor 
e Azisë!

4Ç-1
4 Ç-2

E krahason relievin rajonal e Azisë. Në cilën pjesë e Azisë gjenden malet më të larta?

Shpjegon për aktivitetin vullkanik dhe sizmik ( 
Unaza e zjarrtë e Paqesorit) Ku shtrihet Unaza e zjjartë e Paqesorit dhe sipas çka është e njohur?

REM: I numëron llojet klimatike dhe demonstron në 
hartë ku përhapen. 

I ndërlidh llojet klimatike me vendin ku sundon ai 
lloj klime.

Ndërlidhe llojin e klimës me zonën ku sundon ai lloj (shkronjë me numër) 
А) polare __  
1) Ishujt e Indonezisë
B) monsune ___
2) Azia Jugore dhe Juglindore
C) ekuatoriale ___
3) pjesa përfundimtare veriore e Azisë
Ç) oqeanike ___ 
4) pjesa lindore e Azisë

Në hartën klimatike demonstroje renditjen e llojeve 
klimatike. Në hartën klimatike e Azisë, tregoje renditjen e llojeve klimatike.
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RM:I shpjegon civilizimet më të vjetra në Azi.
Shpjegon për civilizimet e zhvilluara nga kohërat e 
lashta në Azi (asirik, mesopotamik, persian, indian, 
kinez etj.)

Civilizimi kinez sipas cilëve lumenj ishte zvhilluar?
а)Ind dhe Gang 
b) Tigar dhe Eufrat
c) Jangce dhe lumi i verdhë (Huang Ho)

REM: Diskuton për mbipopullsinë në Azi dhe 
problemet nga ajo. 

Diskuton për shtetet të cilat kanë mbipopullsi dhe 
probleme nga ajo. Cilat janë problemet më të mëdha me të cilat përballet India?

Jep konkluzione për shtetet në Azi, me rritje të 
lartë natyroe.

Cila nga shtetet e përmendura në Azi theksohet me rritje të lartë natyrore?
а) India     b) Rusia    c) Mongolia
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RM: Bëj analiza të tabelave për numërimin dhe 
sipërfaqen e shteteve sipas rajoneve në Azi.

Bën vështrim të shteteve në Azi në raport me 
madhësinë. Cili është shteti më i madh dhe më i vogël në Azinë Lindore? 4Ç-3

RM: Diskuton për shtetet e zhvilluara në këndvështrim 
ekonomik.

Diskuton për shtetet me zhvillim të lartë ekonomik. Cili shtet veçohet me teknologji të lartë? 
а) Japonia  b) Uzbekistani c) Omani

I kupton dhe i diskuton shkaqet dhe pasojat nga 
rritja ekonomike e Kinës. 

Cilat janë pasojat pozitive dhe negative nga rritja e shpejtë ekonomike e 
Kinës?
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REM: Përvetëson njohuri për faktorët që ndikojnë në 
pozitën gjeografike të Afrikës.

E përshkruan pozitën gjeografike e Afrikës, sipas 
Ekuatorit dhe Griniçit dhe në raport me kontinentet 
e tjera.

I përdor hartat dhe i përshkruan si ndikojnë oqeanet dhe detet mbi pozitën 
gjeografike e Afrikës?

 

4Ç-4

Rrethoje përgjigjen e saktë! 
Pozita gjeografike e Afrikës sipas Ekuatorit:
а) gjerësia gjeografike veriore dhe jugore
b) gjerësia gjeografike veriore
c) gjerësia gjeografike jugore

RM: Kupton dhe diskuton për kuptimin e kanalit të 
Suezit për pozitën e volitshme gjeografike e Afrikës. 

Diskupton për kuptimin e kanalit të Suezit për 
pozitën gjeografike e Afrikës.

Cili kanal ka kuptim më të madh për pozitën gjeografike e Afrikës? 
а) Kanali i Panamasë  
b) Kanali i Suezit 
c) Kanal i Gjibraltarit

RM: I veçon objektet hidrografike, llojet klimatike dhe 
bashkësitë bimore, sipas specifikasiteteve të tyre. 

E analizon hartën klimatike e Afrikës dhe i numëron 
faktorët dhe llojet klimatike. 

Në sa zona termike hyn Azia?
а) tre   b) dy    c) pesë

Tregoi llojet klimatrike të cilat hyjnë në Afrikë. 

I dallon dhe i klasifikon bashkësitë bimore. Si quhet bari i lartë në Afrikë? 
а) stepë  b) savanë   c) tundër



PROGRAMI MËSIMOR I GJEOGRAFISË

124

RM: Njoh pasuri të madhe  dhe të ndryshme miniere 
të Afrikës.

E zbulon dhe analizon në hartë shpërndarjen e 
pasurisësë miniere. 

Analizoje hartën e Afrikës në raport me lëkundjen gjeografike te pasurisë 
miniere!

RM: E shqyrton ndikimin e faktorëve natyror dhe 
shoqëror mbi zhvillimin e ekonomisë. 

E analizon përfaqësimin dhe lëvizjen e resurseve 
natyrore kundër ekonomisë së pazhvilluar të 
shteteve. 

Cili shtet është i pari sipas prodhimit të arit dhe diamanteve?
а) Republika e Afrikës Jugore
b)  Egjipti         c) Zimbabve
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RM: I diskuton problemet në Afrikë. 

I identifikon problemet kryesore ekzistenciale 
të popullatës afrikane (varësinë nga ish fuqitë 
koloniale, varfërinë, urinë, sëmundjet, mbrojtjen 
e dobët shëndetësore, nivelin e ulët arsimor, 
katastrofat natytyrore, mosstabilizimin politik).

Numëro cilat janë problemet më të mëdha në Afrikë! 4Ç-5
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RM: E analizon shpërndarjen e resurseve natyrore. E shpjegon shpërndarjen e resurseve të ndryshme 
natyrore në Afrikë.

Cili shtet ka ekonomi më të zhvilluar?__________________
Lidhe shtetin me prodhimin e vetë katarakteristik!
__ Nigeria     1. kafe
__ Egjipti      2. diamanti
__ Etiopia     3. pambuku
__ RAJ         4. nafta

4Ç-6

RM:I identifikon aglomeracionet më të mëdha urbane 
në Afrikë.

Gjen në hartë shtetet dhe kryeqytetet dhe 
aglomeracionet më të mëdha urbane.

Në cilin shtet gjenden qytetet Najrobi, Mombasa dhe Kisumu?
а) Republika e Afrikës së Jugut
b) Kenia         c) Egjipti
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RM: Hulumton për zbulimin e Amerikës. I diskuton hulumtimet e mëdha për zbulimin e 
Amerikës.

Përshkruaji hulumtimet e detarëve të cilët kanë marrë pjesë në zbulimin e 
Amerikës? 4Ç-7

RM: E përcakton pozitën gjeografike, madhësinë dhe 
dallimet natyrore e Amerikës. 

E përcakton pozitën gjeografike e Amerikës sipas 
Ekuatorit dhe Griniçit dhe madhësinë e Afrikës 
Jugore dhe Veriore.

Rrethoi shkronjat para përgjigjes së saktë për sipërfaqen, gjatësinë dhe 
gjerësinë gjeografike e Amerikës Jugore!
а) gjatësia gjeografike lindore
b) gjerësia gjeografike perëndimre dhe lindore
c) gjatësia gjeografike perëndimore dhe lindore
ç)18 mil. km²
d) gjerësia gjeografike jugore
dh) 23 mil. km²

Gjen zona në hartë të pasura me resurse uji. Cili nga lumenjtë e dhënë nuk përket zonës rrjedhimore atlantike?
а)Jukon   b)Misisipi   c)Amazona
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RM: E përshkruan shpërndarjen gjeografike e 
aglomeracioneve dhe megalopoliseve të mëdha 
urbane nëpër shtete. 

I identifikon aglomeracionet dhe megalopolisat e 
mëdha urbane. 

Shëno deri te çdo qytet në cilin shtet gjenden!
Nju Jork _____________________
Meksiko Siti __________________
Los Anxheles _________________ Filadelfia ____________________
San Francisko _________________ Toronto _____________________
Buenos Aires _________________

4Ç-8
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IKË RM: I njoh arsyet për zhvillimin e lartë ekonomik të 
ShBA-ve.

I zbulon shtetet në hartë të cilat janë me pozitë të 
volitshme gjeografike. Cilat shtete kanë pozitë e volitshme gjeografike? 4Ç-9

I përshkruan arsyet, sektorët kyçe në ekonominë 
e ShBA-ve. Cilat arsye çojnë drejt zhvillmit të lartë ekonomik të ShBA-ve?
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RM: E dallon botën bimore dhe shtazore të Australisë. E njoh llojin endemik e florës dhe faunës. 

Numëroi llojet më karakteristike bimore në Australi!

4Ç-10

RM: I klasifikon grupet ishullore e Oqeanit.
I klasifikon grupet ishullore e Oqeanit.

Cilët ishuj nuk hyjnë në Oqean? 
а) Ishujt Kanarie  b) Ishujt Karoline
c) Ishujt Kaledonia e Re
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RM: E shpjegon përbërjen e popullatës në Australi. I numëron të shpërngulurit dhe vendasit në Australi 
dhe diskuton për rajonin si zonë imigruese. 

Cilët janë të shpërngulurit nga Evropa dhe Azia? 4Ç-11

Rrethoje përgjigjen e saktë!
Popullatës vendase në Australi përkasin:
а) indianët       b) aborixhinët
c) eskimët
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REM: I identifikon shtetet aleate në Australi. I identifikon në hartën gjeografike shtetet aleate 

në Australi. 

Në sa shtete aleate është ndarë Australia?
а) 3         b) 6         c) 5

4Ç-12

Cilat janë kryeqytetet e shteteve aleate të Australisë? 
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RM: Diskuton për ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet 
dy rajoneve polare.

Bën klasifikimin për madhësinë e Arktikut dhe 
Antartikut. Sa sipërfaqe ze rajoni i Arktikut dhe cilat pjesë i përfshin?

I gjen dallimet ndërmjet Arktikut dhe Antartikut. Cilat janë kafshët karakteristike në Arktikun dhe cilat në Antarktikun? 

RM: Kupton për ngrohjen globale si proces dhe 
ndikimin e tij negativ mbi jetën në zonat polare dhe në 
Tokë në përgjithësi.

E njoh ndikimin negativ e ngrohjes globale mbi 
jetën në zonat polare dhe Tokën në përgjithësi. Çfarë ndikimi ka ngrohja globale mbi zonat polare dhe Tokën në përgjithësi?
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