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PROGRAMI MËSIMOR I KIMISË 



Hyrje 
Programi i kimisë për arsimin fillor e të rriturve është përpiluar mbi strukturë të përbërë nga rezultate detajuese 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 për të përdorur masat e njohjes së mësimit të fituar më parë jo-formal dhe informal. Për atë qëllim, programi për të rriturit janë hartuar në gjashtë nivele, dhe numri i niveleve varet nga natyra 
e lëndës dhe vëllimi i përmbajtjeve. Programi i kimisë është konceptuar në mënyrë që temat, përmbajtjet dhe rezultatet përkatëse përkatëse nga mësimi janë të shpërndara në dy nivele, niveli i pestë dhe niveli i 
gjashtë. Kjo mundëson diferencim optimal gjatë vlerësimit të njohjeve dhe aftësive aktuale dhe përparim optimal nëpër nivele.

Për çdo fushë të progrmait, 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 kimisë, sipas fushave, janë kandidati/kandidatja të aftësohet: 

• T’i diskutojë për rëndësinë e zhvillimit të pyetjeve empirike, që mund të testohen, marrjen e provave, zhvillimin e shpjegimeve e shpjegimeve dhe përdorimin e mendimit kreativ. 

• Të kontrollojë parashikimet, duke përdoror prova. 

• Të planifikojë punë kërkimore.

• Të mbledhë ide dhe t’i shndërrojë në një forme që mund të kontrollohet.

• Të hartojë plane të detajuara të kërkimeve që të kontrollojë ide. 

• Të diskutojë për rreziqet dhe situatat e rrezikshme lidhur me aktivitetet, dhe përfshijnë të gjithë, dhe të përdorë masa së sigurisë. Të tregojë rezultate përkatësisht në tabela, diagrame.

• Të identifikojë rezultatet me devijim dhe të propozojë përmirësime të kërkimit. 

• Të interpretojë të dhëna nga bumime sekondare. 

• Të diskutojë shpjegimet e rezultateve, duke përdorur njohuri shkencore dhe kuptim.
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultatet nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / 
Nënniveli
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Vetitë e gjendjeve 
agregate të materisë 

REM:

Njoh veti të përgjithshme të substancave të 
forta, lëngjeve dhe gaztave.

Njoh veti të përgjithshme të substancës së fortë se 
ka formë e caktuar dhe se nuk mund të ngjeshet (të 
kompresohet)

Njoh veti të përgjithshme të substancës së lëngshme 
se mund të rrjedhë dhe se nuk ka formë të caktuar.

Njoh veti të përgjithshme të substancës në formë gazi 
se zgjerohet dhe plotëson enën dhe se nuk ka formë 
të caktuar. 

Rretho përgjigjen e saktë

Substancë e fortë :

а) ka formë të caktuar dhe nuk mund të ngjeshjet (të kompresohet)

b) nuk ka formë të caktuar dhe mund  të rrjedhë  

c) zgjerohet dhe plotëson enën dhe kompresohet lehtë

Substancë e lëngshme:

а) zgjerohet dhe plotëson enën dhe ngjeshet (kompresohet) lehtë 

b) mund të rrjedhë dhe nuk ka formë të caktuar 

c) ka një formë të cakuat dhe nuk mund të ngjeshet (kompresohet) 

Substancë gazi:

а) zgjerohet dhe plotëson enën dhe nuk ka një formë të caktuar 

b) ka formë të caktuar ose formë dhe nuk mund të ngjeshet (kompresohet) 

c) mund të rrjedhë dhe kompresohet vështirë 

5/1
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RM: Shpjegon veti të trupave të forta, lëngjeve 
dhe gaztave dhe një teori korpuskulare  

Njoh gjendje e fortë agregate e materisë me ndihmë të 
asaj si sillen grimcat mes tyre (në lidhje me pozitën), 
se te substanca të forta janë të rradhitura njëra-
tjetrat, dhe vetëm dridhen rreth një pozite. 

Njoh gjendje e lëngshme agregate e materisë me 
ndihmë të asaj si sillen grimcat mes tyre (në lidhje 
me pozitën), se te substanca të lëngshme janë shumë 
afër njëra-tjetra, por mund të lëvizen dhe të kalojnë 
njëra-tjetrës. 

Njoh gjendje agregate e gazit të materisë me ndihmë 
të asaj si sillen grimcat mes tyre (në lidhje me 
pozitën), se te substancat e gazit ka shumë hapësirë 
mes tyre dhe se lëvizen shpejt dhe dhe në mënyrë 
kaotike. 

Rretho përgjigjen e saktë

Grimcat te substancat e forta:

а) janë radhitur njëra-tjetra, vetëm dridhen përrreth një pozite

b) janë shumë afër njëra-tjetra, por mund të lëvizen dhe të kalojnë njëra-tjetrës

c) ka shumë hapësirë mes tyre dhe lëvizen shpejt dhe në mënyrë kaotike

Grimcat te substancat e lëngshme:

а) janë radhitur njëra-tjetra, dridhen vetëm përrreth një pozite

b) janë shumë afër njëra-tjetra, por mund të lëvizen dhe të kalojnë njëra-tjetrës

c) ka shumë hapësirë mes tyre dhe lëvizen shpejt dhe në mënyrë kaotike

Grimat te gazrat:

а) janë radhitr njëra-tjetra, vetëm dridhen përreth një pozite

b) janë shumë afër njëra-tjetra, por mund të lëvizen dhe të kalojnë njëra-tjetrës

c) ka shumë hapësirë mes tyre dhe lëvizen shpejt dhe në mënyrë kaotike

Ndryshime të gjendjes 
agregate REM: Emëron ndryshim i gjendjes agregate.

Njoh ndryshim i gjendjes agregate nga gjendje e fortë 
në gjendje të lëngshme dhe se kjo quhet shkrirje.

Njoh ndryshim i gjendjes agregate nga gjendje e 
lëngshme në gjendje të fortë dhe se kjo quhet ngrirje.

Njoh ndryshim i gjendjes agregate nga gjendje e 
lëngshme në gjendje gazi dhe se kjo quhet vlimi. 

Rretho përgjigjen e saktë

Ndryshimi i gjendjes agregate nga gjendje e fortë në gjendje të lëngshme quhet:

а) ngrirje/kristalizimi 

b) vlimi/avullimi

c) shkrirje 

Ndryshim i gjendjes agregate nga gjendje e lëngshme në gjendje të fortë quhet:

а) ngrirje/kristalizimi 

b) vlimi/avulimi

c) shkrirje 

Ndryshimi i gjendjes agregate nga gjendje e lëngshme në gjendje gazi quhet: 

а) ngrirje / kristalizimi  

b) vlimi / avulimi 

c) shkrirje 



PROGRAMI MËSIMOR I KIMISË 

8

RM: Shpjegon çka ndodhet kur ndryshohet 
gjendja agregate me ndihmë të teorisë 
korpuskulare.

Tregon se duhet ta ngrohim substancë e fortë (dylli) 
për ta shndërruar në gjendje të  lëngshme

Diskuton për ndryshim duke ngrohur një pjesë 
materiali nga gjendje e fortë agregate në gjendje e 
lëngshme dhe njoh procesin e shkrirjes. 

Interpreton se me ngrohje të  lëngut në një 
temperature të caktuar ndodhet vlim ose avulim dhe 
se temperatura në të cilën çdo substancë ndryshon 
gjendjen agregate nga e lëngshme në gjende gazi 
quhet temperatura e vlimit. 

Çka duhet të bëjmë me një pjesë dylli që të shndërruam në gjendje të lëngshme?

Çka do të ndodhet gjatë ngrohjes së një copë çokollate, që është në gjendje të fortë agregate?

Çka do të ndodhet nëse uji ngrohim në temperaturë nga 1000C?

RM: Interpreton se shumica e substancave 
mund të ekzistojnë në gjendje të ndryshme 
agregate në varësi të temperaturës 

Merr konkluzion se disa substanca të lëngshme, 
në kushte të caktuara, shndërrohen në gjendje të 
lëngshme dhe se ndryshimi quhet kondensimi. 

Rretho përgjigjen e saktë

Si e quam ndryshimin kur një substance gazi shndërrohet në një substance të lëngshme?

а) avulimi  

b) kondensimi / rrjedhje 

c) shkrirje 

RM: Shpjegon çfarë është proces i sublimimit 
Tregon se disa substanca të forta, në kushte të 
caktuara, drejtpërdrejtë shndërrohen në gjendje gazi 
pa u bërë të lëngshme dhe ndryshimi quhet sublimim.

Si e quajmë ndryshimin kur substanca e fortë drejtpërdrejtë shndërrohet në substancë gazi? 
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Presioni i gazit 

REM: Njoh vetitë themelore e presionit të gazit Njoh se çdo gaz krijon presion mbi muret e enës ku 
gjendjet dhe krijon një fuqi, që quhet presioni i gazit

Rretho përgjigjen e saktë 

Te gazrat, grimcat lëvizen shumë shpejtë dhe ka një hapësire të madhe midis grimcave. Siç ato 
godasin me muret e enës ku gjenden shkaktojnë një fuqi që quhet: 

а) presioni i gazit 

b) difuzioni 

RM: Mund ta shpjegojë ndikimin e numrit të 
goditjeve mbi presionin e gazit Përshkruan se me rritjen e numrit të goditjeve të 

grimcave rritet presioni i gazit.
Pse gjatë fryrjes zgjerohet tulumbaçja e gomës?

Difuzioni

REM: Njoh proces i difuzionit.
Njoh se procesi në të cilin grimcat te lëngjet dhe 
gazrat lëvizen (zgjerohen) në mënyrë arbitrare dhe 
gjatë kësaj përzihen mes tyre, quhet difuzioni. 

Plotëso fjalinë:

Procesi në të cilin grimcat e lëngjeve dhe gazrave lëvizen (zgjerohen) në mënyrë arbitrare dhe 
gjatë kësaj përzihen mes vete, quhet: ______________.

RM: Shpjegon pse difuzioni ndodhet te lëngjet 
dhe gazrat, por jo edhe te substanca të forta 

Shpjegon se gjatë procesit të difuzionit, përhapen 
erëra për shkak të lëvizjes së grimcave nëpër ajrit. Shpjego pse gjatë gatimit të ushqimit në kuzhinë mund të ndihet nga një dhomë tjetër. 
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Materialet e përditshme 
dhe vetitë e tyre

REM: Bën dallim midis materiale dhe lënde Numëron shembuj për lënde dhe materiale. Në listën 
të dhënë, dallon lënde dhe materiale. 

Cilat nga termat e mëposhtme janë lënde, dhe cilat janë materiale?

qeramidë, dru, qelq dritare, çelik, litar, shkumë plastike, foli për mbështjellje të ushqimit, 
najloni, koka e çekanit, argjilë, shputë, alumin, mbulesë dritaresh, qelq

lënde: __________________________________________

Materiali: _________________________________________

5/2

RM: identifikon dhe lidh një lënde dhe një 
material nga i cili është i bërë objekti 

Në lista të dhëna të lëndeve dhe materialeve, lidh 
lëndet me materialet përkatëse nga të cilat janë bërë 

Lidh lëndet dhe materialet nga të cilat janë bërë të njëjtat në listën e mëposhtme: 

Lëndë: qeramidë, qelq dritare, litar, foli për mbështjelljen e ushqimit, koka e çekanit, shputë, 
mbulesë dritaresh.

Materiali: druri, çeliku, shkumë plastike, najloni, argjilë, alumini, qelqi.  

RM: Identifikon dhe lidh materiale dhe veti 
fizike të materialeve të dhëna

Në lista të dhëna të vetive materiale dhe fizike, lidh 
materialet me vetitë e tyre përkatëse fizike.

Lidh materialet dhe vetitë e tyre në listën e mëposhtme:

Materiali: druri, çeliku, shkumë plastike, najloni, argjilë, alumini, qelqi.

Vetia e materialit: tejdukshme, qëndrueshmëri e madhe,  errët, butë, përçues i ngrohjes, 
papërshkueshme për ujin, fortë.

RM: Përshkruan veti (i farkueshëm dhe i 
ngurtë) të disa materiaeve të përditshme.

Parashikon se materiali i ngurtë do të copëtohet ose 
do të thyhet duke goditur me çekan.

Testohen dy lloje të materialeve A dhe B nga të cilat njëri është shumë i ngurtë, dhe i tjetri është 
shumë i farkueshëm. Çka do të ndohtë me materialin e ngurtë pas 10 goditje me çekan prej 2 
kg? 
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Metalet dhe jometalet në 
sistemin periodik  

REM: Dallon metale dhe jometale në tabelën e 
sistemit periodik të elementeve.

Indetifikon se hekuri, bakri, alumini janë metale sipas 
pozitës tyre në sistemin periodik. 

Identifikon se azoti, oksigjeni, hidrogjeni janë jometale 
sipas pozitës së tyre në sistemin periodik.

Në cilat raste të mëposhtme (a, b, c) të gjitha elemente janë metale: 

a) oksigjeni, magnezi, karboni; 

b) sulfuri, fosfori, oksigjeni; 

c) hekuri, bakri, alumini; 

  

 Në cilat raste të mëposhtme (a, b, c) të gjitha elemente janë jometale:

а) hekuri, kalciumi, kaliumi; 

b) alumini, bakri, litium;  

c) azoti, oksigjeni, hidrogjeni;      

   

RM: Përshkruan dhe shpjegon veti të metaleve 
dhe jometaleve

Njoh se hekuri ka veti e përçueshmërisë së mirë 
elektrike.

Njoh se plastika ka veti e përçueshmërisë së keqe të 
ngrohjes.

Rretho përgjigjen e saktë: 

Cilat nga vetitë e mëposhtme janë tipike për hekurin?

а) përçueshmëri e mirë elektrike;  

b) temperaturë e ulët e shkrirjes; 

c) ngurtësi 

Cilat nga vetitë e mëposhtme janë tipike për plastikën?

а) përçueshmëri e keqe e ngrohjes; 

b) magnetike; 

c) e farkueshme;
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RM: Bën dallim midis metaleve dhe jometalve 
dhe e krahason përçueshmërinë e tyre 
elektrike dhe temrike.

Konstaton se çeliku është përçuesi i mirë termik, 
ndërsa druri është izolator. 

Konstaton se përdorimi i madh i telave të bakrit 
në industrinë elektrike është për shkak të vetisë 
karakteristike e bakrit se ai është përçues i mirë i 
elektricitetit.  

Konstaton se shtresa e jashtme e prizës së rrymës 
është e bërë nga plastikë për shkak se plastika është 
izolator.  

Rretho përgjigjen e saktë: 

Bazat dhe anët e tavës për gatim janë bërë nga çeliku për shkal se çeliku është: 

а) përçues i mirë i ngrohjes

b) përçues i keq i ngrohjes/izolator 

Dorëza e tavës për gatim është e bërë nga druri për shkak se druri është:  

а) përçues i keq i ngrohjes / izolator 

b) përpues i mirë i ngrohjes 

Përdorim i madh i telave të bakrit në industrinë elektrike është për shkak të vetisë karakteristike 
së bakrit, dhe ajo është: _________________.

Shtresa e jashtme e prizës së rrymës është e bërë nga plastikë për shkak se plastika është: 
______________________.

Shpjegimi i vetive të 
legurave 

REM: Identifikon veti të ndryshme fizike të 
metalit të pastër dhe legurës.

Identifikon legura në shembuj të dhënë të legurave 
dhe metaleve të pastra (bronz dhe çelik).

Identifikon se bronzi përdoret zakonisht për elemente 
zbukuruese dhe skulptura.

Në cilat raste të mëposhtme (a, b, c) janë dhënë legura? 

а) bronz, çelik; 

b) alumin, bakër; 

c) plumb, zink;

Përdorimi më i shpeshtë i bronzit është: 

а) elektronikë; 

b) për elemente zbukuruese dhe skulptura; 

c) për plombimin e dhëmbëve;

RM: Shpjegon veti të ndryshme fizike të 
metalit të pastër dhe legurës 

Përshkruan se bronzi merret kur metalet bakër dhe 
kallaj do të shkrihen dhe përzihen. 

Identifikon se legura e çelikut të pandryshkshueshëm 
është një lloj special të çelikut, që nuk ndryshket.

Si mund të merresh bronz nëse ke bakër dhe kallaj?

Plotëson fjalinë 

Për të prodhuar takem përdoret çelik me veti të përmirësuara, të pandryshkshueshme, për skak 
se ky çelik _________________________________________.
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REM: Njoh rëndësinë e termit “substanca 
(elementare) e thjesht”.

Njoh substancë e thjeshtë elementare e formuar 
vetëm nga një lloji atomesh. 

Njoh se substanca që kimikisht nuk mund të tretet në 
substanca më të thjeshta quhet substancë (e thjeshtë) 
elementare. 

Substanca e thjeshtë elementare formohet:

а) vetëm nga një lloj atomesh  

b) nga dy lloje atomesh  

c) nga lloji i ndryshëm i atomeve 

Plotësoni fjalinë:

Substanca që kimikisht nuk mund të tretet në substanca më të thjeshta quhet substancë 
_______________________.

5/3

RM: Përshkruan çfarë është atomi.

Tregon se atomi përbëhet nga bërthamë e ngarkuar 
pozitivisht rreth së cilës rrethojnë grimca të ngarkuara 
negativisht të quajtura elektrone. 

Tregon se elementet përbëhen nga atome.

Prej çfarë është ndërtuar atomi?

Plotëso fjalinë:

Elementet kimike përbëhen:___________________

Emrat dhe simbolet e 
elementeve kimike 

REM: Tregon simbole kimike të oksigjenit, 
hidrogjenit, karbonit, hekurit, kalciumit 

Njoh simboli kimik i kalciumit - Ca.

Njoh simboli kinik i oksigjenit О.

Njoh simboli kimik i hekurit Fe.

Njoh simboli kimik i hidrogjenit H.

Cili është simboli kimik i kalciumit?

а) H

b) O

c) Ca

Cili është simbili kimik i oksigjenit?

а) N

b)O

c) H

Cili është simboli kimik i hekurit?

а) Fe

b) O

c) H

Cili është emri i elementit kimik i paraqitur me simbolin kimik H?

а) hidrogjen 

b) oksigjen 

c) karbon
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RM:  Përdor tabelë e sistemit periodik të 
elementeve.

Përdor simbole kimike të emrave të elementeve zink, 
bakër, plumb, argjend dhe jod. 

Interpreton formulë kimike H2O (ujë).

Cilat elemente kimike janë paraqitur në mënyrë përkatëse me Zn, Cu, Pb, Ag dhe I?

Si emërohet përbërja e treguar me formulën kimike H2O?

RM: Përdor formula kimike të disa substancave Përdor formula kimike të disa substancave me emrin 
trivial: sodë bikarbonë NaHCO3, sheqer C12H22O11, kripë 
gatimi NaCl, gur gëlqeror CаСO3.           

Si emërohen substancat që janë treguar me formulat kimike:

а) NaHCO3__________________

b) C12H22O11__________________

c) NaCl__________________

ç) CаСO3__________________

Substanca të thjeshta, 
përbërje dhe përzierje 

REM: Njoh rëndësi e termit molekulë. 

REM: Definon përbërje.

Njoh se molekulat janë grupe nga dy ose më shumë 
atome të lidhura së bashku. 

Njoh se përbërje është substancë e formuar nga dy 
ose më shumë atome të ndryshme.

Molekulat janë grupe:  

а) nga dy ose më shumë atome të lidhura së bashku

b) vetëm nga një lloj atomesh 

Përbërje është substancë e formuar nga:

а) vetëm nga një lloj atomesh  

b) nga dy ose më shumë lloje atomesh  
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RM: Bën dallim midis substancë e thjeshtë, 
përbërje 

Njoh substanca elementare Al (alumin) me formulë 
të dhënë 

Njoh përbërje NaCl (kripë gatimi) me formulë të 
dhënë.

Shiko formulat e mëposhtme: Cila prej tyre janë substanca elementare?

а) Al 

b) MgO

c) NaCl 

Shikoni formulat e mëposhtme. Cilat prej tyre janë përbërje?

а) S 

b) Fe 

c) NaCl

RM: Bën dallim midis përbërje dhe përzierje  

Shqyrton se përbërja e përzierjes së hekurit dhe 
sulfurit paraqet përzierje e substancave të thjeshta.

Vlerëson se nëse ngrohim përzierjen e hekurit dhe 
sulfurit do të formohet përbërje sulfid hekuri. 

Është dhënë përzierje e hekurit dhe sulfurit. Kjo paraqet: 

а) përzierje e substancave të thjeshta  

b) përzierje e përbërjeve 

c) përzierje e një substance të thjeshtë dhe një përbërje 

Janë dhënë dy përzierje në kushte standarde: hekuri dhe sulfuri; magnezi dhe sulfuri. Çka do të 
ndodhet nëse ngrohim përzierjen e hekurit dhe sulfurit? 

Ndarja e përbërjeve në 
substanca të thjeshta 

REM: Bën dallim midis pirolizë dhe elektrolizë.

Emëron reaksionin e ndarjes nën veprim të ngrohjes 
si pirolizë.

Emëron reaksionin e ndarjes nën veprim të rrymës 
elektrike si elektrolizë.

Plotëso fjalitë:

Reaksioni i ndarjes nën veprim të ngrohjes quhet ________________________________
_________.

Reaksioni i ndarjes nën veprim të rrymës elektrike quhet  __________________________
______.

RM: Shpjegon si tretet përbërje e thjeshtë në 
substanca të thjeshta.

Parashikon se me dekompozimin e ujit do të merren 
substanca të thjeshta hidrogjen dhe oksigjen.  Uji dekompozohet në substanca të thjeshta. Cilat substanca të thjeshta do të formohen gjatë 

procesit?
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Paraqitja e përbërjeve me 
ndihmë të formulave 

REM: Përdor formula kimike 

Njoh se formula kimike e ujit është H2O.

Nga përbërja kimike e substancës ujë zbulon se 
përbëhet nga elementet hidrogjen dhe oksigjen. 

Cila është formula kimike e ujit?

а) H2

b) H2O

c) О2

Cilat elemente hyjnë në përbërje të substancës H2O?

а) hidrogjeni dhe oksigjeni 

b) hidrogjeni dhe karboni 

c) oksigjeni dhe karboni 

RM: Njoh emër kimik i përbërjeve Përdor formula kimike të disa substancave me 
emër kimik: hidrogjen karbonati i natriumit NaHCO3, 
sakarozë C12H22O11, klorid natriumi NaCl, karbon 
kalciumi CаСO3.

Si emërohen substancat e paraqitura me formula kimike: 

а) NaHCO3__________________

b) C12H22O11__________________

c) NaCl__________________

ç) CаСO3__________________

Ndarja e përzierjeve 

REM: Përshkruan si të ndajë  komponentet e 
përzierjes Tregon se kripa e tretjes ujore thjesht do të ndahet me 

avullim. E përshkruan procesin e kristalizimit si ndarje 
e materisë nga tretësi me avullim. 

Kripa e tretjes ujore më thjeshtë do të ndahet me: 

а) filtrimi 

b) avullimi i tretësit / kristalizimi 

c) dekantimi 

RM: Planifikon procedurë e ndarjes së 
komponentëve të përzierjes (sheqer dhe tallash 
hekuri).

Përdor vetinë fizike magnetizëm për të ndarë tallash 
hekuri nga sheqeri. 

Cilat dallime te vetitë fizike përdoren për të ndarë komponentet e përzierjes sheqee dhe tallash 
hekuri?

а) magnetizëm  

b) dendësi

c) temperatura e vllimit



PROGRAMI MËSIMOR I KIMISË 

17

    
    

    
    

    
    

   R
ea

ks
ion

et 
kim

ike

Ndryshimi fizik dhe 
reaksioni kimik 

REM: Definon ndryshimi fizik dhe kimik i 
materialeve 

Dallon paraqitjet themelore si ndarje e letrës se 
paraqet ndryshim fizik, ndërsa pjekje e bukës paraqet 
reaksion kimik 

Rretho përgjigjet e sakta: 

а) Ndaje e letrës paraqet ndryshim fizik 

b) Shkrirje e akullores paraqet ndryshim kimik  

c) Pjekje e bukës paraqet ndryshim kimik 

ç) Gjelbërim i monedhës së bakrit paraqet ndryshim fizik 

5/4

RM: Bën dallim midis ndryshimeve fizike dhe 
reaksioneve kimike.

Njoh se thyerja e qelqit paraqet ndryshim fizik. 

Njoj se acidifikimi i qumështit paraqet ndryshim 
kimik. 

Rretho përgjigjen e saktë: 

Cili ndryhsim është ndryshim fizik?

а) tiganisje e mishit                       b) thyerje e qelqit     

c) acidifikim i vetës            ç) ndryshk i pykës 

Cili ndryshim është ndryshim kimik? 

a) prerje e bukës            b) acidifikim i qymështit    

c) copëtim i shkumës               ç) avullim

Reaktantët dhe produktet 
REM: Njoh reaktantë dhe produkte në reaksion 
kimik 

Njoh reaktantët si substanca të pranishme në fillim të 
reaksionit.

Njoh produktet si substanca, që merren në fund të 
reaksionit. 

Rretho përgjigjen e saktë

Substancat që janë të pranishme në fillim të reaksionit kimik quhen 

a) reaktantë 

b) produkte 

Substancat që merren në fund të reaksionit kimik quhen 

a) produkte

b) reaktantë 
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RM: Bën dallim midis reaktantë dhe produkte 
Bën dallim midis reaktantëve magnez dhe oksigjen, që 
janë në fillim të reaksionit të produktit oksid magnezi, 
që është në fund të reaksionit 

Cilat substanca janë reaktantë, dhe cilat janë produkte në ekuacionin e dhënë tekstual? 

Magnezi + oksigjeni → oksid magnezi  

Reaktantët janë  ________________________

Produktet janë  ________________________

RM: Tregon se në reaksionet kimike, masa nuk 
mund të formohet ose shkatërrohet dhe se 
masa gjithmonë është e ruajtur.

Masa e substancave para dhe pas reaksionit mbetet e 
njëjtë (nuk ndryshohet) Cila është masa e substancave para dhe pas reaksionit?  

Marrja e oksideve 

REM: Njoh përbërje dhe okside.

Njoh oksidet që formohen kur substancat diqen dhe 
lidhen me oksigjenin. 

Njoh se merret oksid hekuri kur nëpër tij do të 
lëshohet avull i ngrohur. 

Kur substancat djegin lidhen me oksigjen, duke formuar përbërjet:  

а) okside                b) kloride               

c) hidrokside          ç) acide

Në rast kur nëpër hekurit do të lëshohet avul i ngrohur çlirohet hidrogjen dhe merret:        

а) oksid    b) kripë    c) hidroksid     ç) acid 

RM: Përshkruan ekuacionet tekstuale për 
marrje të oksideve

Tregon reaktantët përkatës alumin dhe oksigjen në 
ekuacionin e caktuar tekstual.

Plotëso vendet boshe në ekuacionin tekstual. 

 ___________ + ___________ → oksid alumini
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Marrja e hidroksideve 

REM: Njoh  përbërjet hidrokside.

Njoh hidroksidet si përbërje baze.

Njoh se hidroksid kalciumi i përbërjeve të dhëna është 
hidroksid. 

Hidroksidet janë :

а) përbërje baze

b) përbërje acide 

Cilat nga përbërjet e mëposhtme janë hidrokside: 

а) hidroksid kalciumi 

b) acidi acetik 

c) oksid hekuri

RM: Përshkruan ekuacione tekstuale për 
marrjet të hidroksideve.

Parashikon formim i hidroksid zinkut në reaksion të 
caktuar tekstual. 

Plotëso vendet boshe në ekuacionin tekstual

Nitrat zinku + hidroksid natriumi → zink ____________ + nitrat natriumi 

Çfarë mundëson tortës 
të rritet

REM: Lidh kimi me aktivitete të përditshme Njoh se pluhuri për pjekje paraqet përzierje e 
substancave të forta 

A pluhuri për pjekje është: 

а) përzierje 

b) përbërje 

RM:  Tregon ekuacion tekstual.
Tregon se pluhuri për pjekje vepron në atë mënyrë që 
çliron gazin dyoksid i karbonit, që shkakton rritje e 
brumit. 

Trego me ekuacion testual veprimin e pluhurit për pjekje: 

Karbonat metali + acidi →

kripë +________________+ ujë 
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Indikatori universal dhe 
shkalla pH  

REM: Njoh mjedis acid, bazë dhe neutral 
Njoh se tretja ka aciditet më i madh nëse vlera e pH-
së është 4. 

Njoh se tretja ka bazë më e madhe nëse vlera e pH-së 
është 9.

Rretho përgjigjen e saktë: 

Cila tretja ka aciditet më i madhe nëse vlera e pH-së është: 

a) 6  b) 7  c) 8                             ç) 4   

Cila tretje ka bazë më e madhe nëse vlera e pH-së është:

а) 8  b) 7  c) 4                             ç) 9  

RM: Shpjegon reaksion i neutralizimit. 

Shpjegon se në tokë acide bujqit përdorin gur gëlqeror 
në pluhur ose gëlqere e pashuar (e gjallë) me qëllim 
që të rritin vlerën e pH-së së saj. 

Shpjegon se hidrogjen karbonati i natriumit si bazë 
e dobët në pastën e dhëmbëve largon acidet, që 
shkaktojnë prishjen e dhëmbëve.

Trego një përdorim të reaksionit të neutralizimit, që mund të jetë në ndihmë të bujqve? 

Shpjego pse hidrogjen karboni i natriumit në pastën e dhëmbëve mund ta parandalojë prishjen e 
dhëmbëve.

Përdorimi i acideve dhe 
bazave 

REM: Përshkruan kur përdoren ilaçet për tretje 
të keqe

Tregon se nëse hamë  tepër ushqim për një kohë të 
shkurtër, sasia e acidit (acidi klorhidrik) në lukth 
mund të rritet. Marrim një ndjenje pjekjeje në bark, që 
e quam tretje e keqe. 

Cili acid shkakton tretje e keqe? 

RM: Përdor reaksion i neutralizimit 
Vlerëson kur duhet të merr një mjet dhe ilaç, që 
ndihmojnë në tretjen e keqe – të ashtuquajtur 
antacidë.

Çka mund të bëjmë për të trajtuar simptomat e tretjes së keqe? 
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Hulumtimi i procesit të 
ndryshkut 

REM: Tregon kushte që janë të nevojshme 
hekuri të ndryshket 

Tregon se korrozioni është ndryshk i hekurit.

Tregon se hekuri ka nevojë nga ajër (oksigjen) dhe ujë 
që të ndryshket

Çka do të thotë fjala “korrozioni”?

Çfarë është nevojshme hekuri të ndryshket? 

RM: Përshkruan mënyrat në të culat hekuri 
mund të mbrohet nga ndryshku.

Numëron procedura si ngjyrosje me ngjyra, laqe, vaj 
ose yndyrë, mbështjellje me plastikë, kallaj ose duke 
formuar legurë e ashtuquajtur çeliku i pandryshkshëm 
që të mbrojmë hekurin nga ndryshku. 

Numëro më së paku tre procedura që mund t’i përdorim që të mbrojmë hekurin nga ndryshku. 
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Hyrje në kiminë e 
përbërjeve të karbonit 

REM: Përshkruan vargje homologje. Përshkruan vargje homologje si “familje” e përbërjeve 
të ngjashme me veti të ngjashme kimike. 

Plotëso vendet boshe në fjalinë: 

„Familja“ e përbërjeve, që kanë vetitë e ngjashme kimike quhen: 
___________________________

5/5

RM: Njoh valencë e karbonit Njoh se karboni në СH4 është kuadrivalentIV.

Rretho përgjigjen e saktë: 

Valenca e karbonit në СH4 është:              

a) II   b) III   c) IV   ç) V   d) VI
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Lëndët djegëse fosile 

REM: Dallon lëndë djegëse të rigjenerueshme 
dhe të parigjenerueshme 

Njoh se lëndët djegëse fosile janë lënde djegëse të 
parigjenerueshme.  

Tregon shemuj për lëndë djegëse fosile: karbon, gazi 
natyror dhe naftë.

Rretho përgjigjen e saktë:

 

Lëndët djegëse fosile janë shembuj për: 

а) lëndë djegëse të parigjenerueshme 

b) lëndë djegëse të rinovueshme

Trego shembj për lëndë djegëse fosile.

RM: Përshkruan ekuacione tekstile për djegjen 
e lëndëve djegëse fosile.

Përshkruan se gjatë procesit të djegjes së metanit dhe 
oksigjenit çlirohet dyoksid karboni dhe ujë. 

Shkruaje një ekuacion tekstual për djegjen e metanit. 

Metan + oksigjen  →__________________+_____________

Lëndët djegëse alternative 

REM: Dallon lëndë djegëse alternative dhe 
fosile. 

Njoh se lëndë gjedhëse alternative janë lëndë djegëse 
të rigjenerueshme. 

Tregon burime alternative të energjisë si biomasë e 
drurit, lëndë djegëse bërthamore, erë, ujë, energji 
solare, energji gjeotermale, energjia e valëve, 
karburant hidrogjeni etj..  

Rretho përgjigjen e saktë: 

Lëndët djegëse alternative konsiderohen si: 

a) lëndë djegëse të parigjenerueshme

b) lëndë djegëse të rigjenerueshme 

Plotëso vendet boshe në fjali: 

Burimet alternative e energjisë që mund t’i zëvendësojnë lëndët djegëse fosile janë: _________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

RM: Krahason ndikimin e djegjes së lëndëve 
gjedëse fosile mbi mjedisin me atë të djegjes 
së hidrogjenit.

Diskuton se me djegjen e lëndëve djegëse fosile në 
atmosferën lëshohen gazra të ndryshme, që janë 
shumë të dëmshme dhe kontribuojnë për ndotjen e 
ajrit, paraqitjen e shirave acide dhe rritjen globale e 
temperaturës së Tokës. 

Shpjegon se përparësi në djegjen e hidrogjenit është 
se nuk formohen substanca të dëmshme, por formohet 
ujë, megjithatë, prodhimi i karburantit të hidrogjenit 
ende është i shtrenjtë dhe gjatë procesit formohen 
produkte të dëmshme.  

Ku shkojnë produktet nga djegjet e lëndëve djegëse fosile dhe çka mund të shkaktojnë?  

Cilat janë përparësitë dhe mungesat e karburantit të hidrogjenit? 
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Struktura e atomit

REM: Njoh simbole të elementeve në sistemin 
periodik e elementeve.  

REM: Përshkruan strukturë themelore e 
atomit. 

 

Njoh simboli kimik i kaliumit K. 

Njoj simboli kimik i karbonit C.

Njoh simboli kimik i aluminit Al. .

Njoh simboli kimik i azotit N. 

Përshkruan se Qendra e atomit quhet bërthamë. Në 
bërthamën gjenden protone dhe neutrone. 

Elektronët lëvizen rreth bërthamës në nivele 
energjetike ose shtresa.  

Shtresa e parë mund të marrë më së shumti dy 
elektrone, dhe shtresa e dytë – më së shumti tetë 
elektronë .

Cili është simboli kimik i kaliumit?

а) H

b) O

c) К

Cili është simboli kimik i karbonit? 

а) С

b) O

c) H

Cili është simboli kimik i aluminit?

а) Al

b) O

c) H

Cili është emri i elementit kimik i paraqitur me simbolin kimik N? 

а) azot

b) oksigjen 

c) karbon 

Zgjidh fjalë nga lista e mëposhtme për të plotësuar vendet boshe. 

protone (përdore fjalën dy herë), neutrone, tetë, qendër energjetike, dy, elektronë (përdore fjalën 
dy herë)

______________ e atomit quhet bërthamë. Në bërthamën gjenden _______________ dhe 
_______________ . 

_______________ lëvizen rreth bërthamës në  _______________ nivele ose shtresa.

Numri atomik i atomit tregon  numrin e _______________ , që është i njëjtë me numrin e 
________________ ..

6/1



PROGRAMI MËSIMOR I KIMISË 

24

RM: Tregon grimca prej të cilave është i 
përbërë atomi (protone, neutronë, elektrone) 
dhe ku gjenden ato në atomin. 

 

Njoh se në atomin elektronet gjenden në shtesat 
elektronike. 

Njoh se në atominë protonet gjenden në bërthamën e 
atomit. 

Vizaton hidrogjen me një proton dhe një neutron në 
bërthamën e atomit dhe një elektron, që lëvizet rreth 
bërthamës në shtresën e parë elektronike. 

Në cilën pjesë të atomit gjenen elektrone: 

а) bërthama e atomit

b) shtresat elektronike (ose nivelet energjetike) 

Në cilën pjesë e atomit gjenden protonet: 

а) bërthamë e atomit

b) shtresat elektronike (ose nivelet energjetike) 

Vizato atomin e hidrogjenit (H) dhe tregon vendin e protoneve, neutroneve dhe elektroneve (Atomi 
i hidrogjenit ka një proton, një elektron dhe një neutron).  
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Struktura e atomeve të 
njëzet elementeve të para

REM: Njoh “numër atomik” i simbolit të 
elementit të dhënë.  

Identifon numrin atomik i regjistruar si indeks i 
poshtëm i majë dhe është 6 i simbolit të dhënë 12

6C
Trego numrin atomik e simbolit të dhënë 12

6C

RM: Përcakton numrin e elektroneve të 
elementit me numër të dhënë atomik. 

Gjen numrin e protoneve (grimca të ngarkuara 
pozitivisht) të numrit të dhënë atomik, i regjistruar si 
indeks i poshtëm i majtë dhe është 6 dhe përcakton 
se edhe numri i elektroneve (grimca të ngarkuara 
negativisht) është i njëjtë që atomi të bëhet neutral.  

Përcakto numrin e elektroneve të elementit të dhënë në 12
6C

RM: Njoh “numër i masës” si indeks i sipërm i 
majtë i simbolit të elementit të dhënë. Gjen numrin e masës i regjistruar si indeks i sipërm i 

majtë, që është 12 te  12
6C

Trego numrin e masës së simbolit të dhënë 12
6C

Formimi i molekulave 
kovalente 

REM: Njoh lidhje individuale kovalente me 
formim të një çifti të përbashkët  elektronësh

Njoh se dy atome të elementit hidrogjen mund të 
lidhen me një lidhje të vetme kovalente. 

Nëse dy atome të elementit H, mund të lidhen në mënyrë kovalente, cili lloj lidhjeje krijohet?

а) e vetme     b) e dyfishtë          c)  e trefishtë              

RM: Njoh se lidhja kovalente formohet midis dy 
atomeve të jometaleve. 

Njoh se lidhja kovalente formohet midis dy atomeve të 
jometaleve hidrogjen dhe oksigjen (H dhe O). 

Duke përdorur simbolet e dhëna, përgjigje saktë në pyetjen e mëposhtme: 

 
 Zn    S     O    Fe    H

Cilat dy elemente do të formojnë një lidhje kovalente? 

a)  S  dhe Fe        b) Zn dhe S

c)  H  dhe  O        ç) Fe  dhe  Zn
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Përdorimi i valencave 
për të gjetur formula 
molekulare

REM: Definon valencën 

Definon valencën si numër i lidheve kimiek që një 
element mund t’i formojë. 

Njoh se valenca tregojmë me numrin romak mbi 
simbolin e elementit.

Përcakton valencën e oksigjenit se te H2О është II.

Shpjego termin valencë. 

Valencën e tregojmë me: 

а) numër romak mbi simbolin e elementit

b) numër arabik mbi simbolin e elementit 

Valenca e hidrogjenit në përbërjet e tij gjithmonë është monovalent.

Valenca e oksigjenit në H2O është:

а) II   b) III     c) IV    ç) V   d) VI

6/2

RM: Shkruan formulat e përbërjeve binare 
(përbërjet kimike, që përmbajnë dy elemente 
të ndryshme). 

Shkruan se valenca e sulfurit në H2S është II. 

Shkruan se valenca e klorit në NCl është I. 

Shkruan se valenca e azotit në NO është II. 

Shkruan formulën e përbërjes klorid magnezi MgCl2. 

Përcakto valencën e elementeve në: H2S dhe HCl.

Valenca e oksigjenit në përbërjet është dyvalent. Përcakto valencën e azotit në NO. 

Harto formulë e përbërjes që përbëhet nga magnezi bivalent dhe klori monovalent. 
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Formula të përbërjeve 
që përmbajnë metale 
kalimtare dhe grupe 
atomike

REM: Tregon formula të përbërjeve që 
përmbajnë metale kalimtare

Tregon formulat e oksid bakrit(II) CuO dhe oksid 
hekurit(II) FeO.

Shkruaje formulën e oksid bakrit(II).

Shkruaje formulën e oksid hekurit(II).

RM: 

Shkruan formula të përbërjeve që përmbajnë 
grupe të atomit.

Shkruan formula të karbonat kalciumit CaCO3 dhe 
nitrat natriumit NaNO3. 

Emëron një përbërje me formulën AgNO3 si nitrat 
argjendi dhe një përbërje me formulën Fe(NO3)3 si 
nitrat hekuri(III).

Shkruaje formulat kimike e përbërjeve të mëposhtme: 

а) karbonat kalciumi 

b) nitrat natriumi  

Trego emrat e përbërjeve të ngjashme: 

а ) AgNO3    b) Fe (NO3) 3
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Njohje me shpejtësinë e 
reaksionit REM: 

Njoh reaksione të shpejta dhe të ngadalshme 

Njoh se eksplozivët janë reaksione të shpejta.

Njoh se erozioni kimik i shkëmbinjve dhe ndryshku 
janë reaksione të ngadalta. 

Eksplozivët janë:

а) reaksione të shpejta                b) reaksione të ngadalta

Erozioni kimik i shkëmbinjve dhe ndryshku janë:

а) reaksione të shpejta                b) reaksione të ngadalta

6/3

RM: 

Njoh shpejtësi e reaksionit.

Njoh se shpejtësia e reaksionit është e njëjtë me 
sasinë e reaktantit të shpenzuar ose produktit të 
formuar / kohës së kaluar. 

Shpejtësia e reaksionit është e njëjtë me:

а ) sasia e reaktantit të shpenzuar ose produktit/masës së formuar

b) sasia e reaktantit të shpenzuar ose produktit/vëllimit të formuar

c) sasia e reaktantit të shpenzuar ose produktit të formuar/kohës së kaluar

Ndikimi i përqendrimit 
mbi shpejtësinë e 
reaksionit 

REM: Përshkruan efektin nga rritja e 
përqendrimit të ndonjë substance mbi 
shpejtësinë e reaksionit

Përshkruan se shpejtësia e reaksionit rritet me rritjen 
e përqendrimit të ndonjë të reaktantëve. 

Plotëso vendet boshe në fjalinë:

 

Me rritjen e përqendrimit të ndonjë të reaktantëve me shpejtësinë, shpejtësia e reaksionit: ____
____________________________________.

RM: 

Tregon faktorë që ndikojnë mbi shpejtësinë e 
reaksionit. 

Tregon se shpejtësia e reaksionit mund të rritet nëse: 

Rritet temperatura; 

Rritet përqendrimi i ndonjë reaktanti;

Rritet presioni (nëse ka reaktantë gazi); 

Rritet sipërfaqja prekëse e reaktantëve të fortë; 

Përdoret një katalizator. 

Plotësoni deklaratat e mëposhtme: 

Shpejtësia e reaksionit mund të rritet nëse: 

_______________ temperatura;

 _______________ përqendrimi i ndonjë reaktanti;

_______________ presioni (nëse ka reaktantë gazi);

_______________ sipërfaqja prekëse e reaktantëve të fortë;

 _______________ një katalizator.
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Ndikimi i madhësisë së 
grimcave mbi shpejtësinë 
e reaksionit 

REM: 

Njoh efekt i sipërfaqes prekëse mbi 
shpejtësinë e reaksionit 

Njoh se më së shpejti do të reagojnë copat e vogla të 
mermerit me acidin klorhidrik. 

Një grup nxënësësh studiojnë ndikimin e sipërfaqes prekëse mbi shpejtësinë e reaksionit. Ata 
përdorin disa copa mermeri, që reagojnë me acidin klorhidrik. Cilat copa mermeri kanë reaguar 
më shpejtë? 

a) copa të imëta të mermerit

b) copa të mesme të mermerit 

c) copa të mëdha të mermerit 

RM: Përshkruan efekt i sipërfaqes prekëse mbi 
shpejtësinë e reaksionit

Përshkruan se copa të vogla të drurit digjen më 
shpejtë sesa copa të mëdha të një substance të fortë 
për shkak se kanë një sipërfaqe më të madhe prekëse. 

Pse është më mirë që të digjesh zjarr me copa të vogla të drurit? 

Ndikimi i katalizatorit mbi 
shpejtësinë e reaksionit

REM: Përshkruan efekt i katalizatorit mbi 
shpejtësinë e reaksionit

 

Përshkruan se katalizatorët e sistemit të shkarkimit të 
automjeteve rrisin shpejtësinë e reaksionit kështu që 
materiet e rrezikshme ndotëse shndërrojnë kimikalje 
në më pak të dëmshme. Te automjetet moderne 
përdoren katalizatorë katalitik të vendosur në sistemet 
e shkarkimit prë të zvogëluar ndotja. Katalizatori është 
i perforuar për të rritur sipërfaqja prekëse. Kjo e bën 
katalizatorin më efikas. 

Plotëso deklaratat e mëposhtme: 

Katalizatorët në sistemin e shkarkimit të automjeteve rrisin shpejtësinë e reaksionit kështu që 
materiet e rrezikshme ndotëse shndërrojnë kimikalje në më pak të dëmshme. 

Te automjetet moderne përdoren katalizatorë katalitikë të vendosur në sistemet e shkarkimit për 
të reduktuar  ______________. Katalizazori është i perforuar për të rritur sipërfaqja prekëse. 
Kjo e bën katalizatorin ________________________.

RM: Përshkruan efekt i enzimave mbi 
shpejtësinë e reaksionit. 

Tregon se enzimat janë biokatalizatorë. Ata 
përshpejtojnë numër i madh i reaksioneve, që 
zhvillohen në trupin tonë. 

Plotëso deklaratat e mëposhtme: 

Enzimat janë ___________________. Ato përshpejtojnë numër i madh i reagimeve, që 
zhvillohen në trupin tonë.
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Ndikimi i temperaturës 
mbi shpejtësinë e 
reaksionit  REM: Përshkruan efekt i  temperaturës mbi 

shpejtësinë e reaksionit  

Tregon se shpejtësia e reaksionit rritet me rritjen e 
temperaturës. 

Plotëso deklaratat e mëposhtme: 

Me rritjen e temperaturës, shpejtësia e reaksionit: _______________________________
____.

RM: Përshkruan faktorin që ndikon mbi 
shpejtësinë e reaksionit

Tregon se reaksioni është më i shpejtë në 30°С sesa 
në 20°С, sepse me rritjen e temperaturës, rritet edhe 
shpejtësia e reaksionit. 

Pse reaksioni i granulave të zinkut me acidin klorhidrik të holluar është më i shpejtë në 30°С 
sesa në 20°С?
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Formimi i lidhjes jonike 

REM: Bën dallim midis joneve dhe atomeve.

Dallon se atomi paraqet grimcë elektroneutrale, 
ndërsa grimca të ngarkuara quhen jone. 

Tregon se kur një atom do të lëshojë një elektron, 
formohet një jon që quhet kation. 

Tregon se kur një atom merr një elektron, formohet një 
jon që quhet anion. 

Tregon se gjatë formimit të jonit nga atomi i oksigjenit 
merren elektronë.

Tregon se gjatë formimit të një joni nga atomit i 
litiumit shkarkohen elektronë. 

Cili është dallimi midis atomit dhe jonit?

Plotëso deklaratat: 

Kur një atom do të lëshojë një elektron, formohet një jon që quhet  ___________ .

Kur një atom merr një elektron, formohet një jon që quhet ___________ .

Rretho përgjigjen e saktë

Gjatë formimit të një joni nga atomi i oksigjenit merren:

а ) elektronë 

b ) neutrone

c) protone    

Gjatë formimit të një joni nga atomi i litiumit shkarkohen:

а) elektronë 

b) neutrone

c) protone    

6/4
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Ligji për ruajtjen e masës 

RM: Përshkruan formimin e lidhjes jonike 
midis joneve të ngarkuara ndryshe.

Tregon se lidhja joniane formohet midis një kation 
(zakonisht jone të metaleve, por gjithashtu, edhe jone 
të amoniumit) dhe një anion (jon jometali). Mund të 
formohet midis oksigjenit dhe kalciumit. 

Rretho përgjigjen e saktë

Cilat nga elementet e mëposhtme (çifte) mund të lidhen me lidhje joniane? 

а) oksigjen dhe sulfur                                 

b) oksigjen dhe kalcium       

c) hidrogjen dhe fluor                                      

REM: Përshkruan ligjin për ruajtjen e masës.

Tregon numrin e atomeve dhe ajo: 

6 atome të oksigjenit ka në një njësi të nitrat bakrit 
(II). 

36 atome të oksigjenit ka në të gjitha njësi të nitrat 
bakrit (II). 

Gjithsej 45 atome të O ka në të gjitha njësi të treguara 
në shembullin. 

Shqyrtoni pjesët e mëposhtme të ekuacionit kimik dhe përgjigje pyetjeve të parashtruara: 

6Cu(NO3)2 + 2NO + 7H2O

а)  Sa atome të oksigjenit ka në një njësi të nitrat bakrit (II)? ___________

b) Sa atome të oksigjenit ka në të gjitha njësi të nitrat bakrit (II)? ___________

c) Sa gjithsej atome të O ka në të gjitha njësi të treguara në shembullin?_________

RM: Përdor ekuacione për të përshkruar 
reaksione. 

Barazon ekuacion kimik për marrje të ujit, kështu 
që numri i atomeve të reaktantëve të jetë i njëjtë ne 
numrin e atomeve të produkteve. 

Shkruan koeficient 2 para hidrogjenit te reaktantët 
dhe koeficient 2 para ujit te produktet. 

2H2 + O2 = 2H2O

Barazo ekuacionin kimik për marrje të ujit:

H2 + O2→H2O
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Reagimi i metaleve me 
oksigjen REM: Njoh reaktivitet i metaleve me oksigjen.

Njoh se errësimi është reaksioni i oksidimit (reaksioni 
i metalit me oksigjen).

Tregon se ari është aq jo-reaktiv që nuk reagon ndaj 
ajrit dhe mbetet me shkëlqim, edhe nëse ngrohet. 

Plotëso deklaratat: 

Kur sipërfaqja e metalit do të errësohet në ajër themi se metali “errëson”. Errësimi është raksioni 
i  __________________________.

Ari është aq jo-reaktiv që nuk reagon ndaj ajrit dhe mbetet ________________, edhe nëse 
ngrohet.

6/5

RM: Përshkruan reaktivitet i metaleve. Përshkruan se hekur fillimisht do të ndryshket sepse 
është më reaktiv se bakri.

Bakri përdoret për prodhim të tubave të ujit në amvisëri, dhe hekuri përdoret për prodhim të 
bojlerëve. Shpjego cili nga këto dy metale do të ndryshket i parë.

Reagimi i metaleve ne ujë 
REM: Përshkruan reaktivitet i metaleve me ujë Tregon se argjendi është metal, që nuk reagon me ujë.

Cili nga metalet e mëposhtme nuk reagon me ujë ose avull të ngrohur?

а) argjend

b) hekur

c) magnez

RM: Përshkruan reaksione të metaleve me ujë. Vlerëson se në reaksionin e natriumit me ujën çlirohet 
gazi hidrogjen. Cili gaz çlirohet në reaksionin e  natriumit me ujë?

Reagimi i metaleve me 
acide

REM: Definon varg i reaktivitetit të metaleve. Definon se rendi i reaktivitetit të metaleve quhet varg 
i reaktivitetit. Defino varg i reaktivitetit.

RM: Përshkruan reaktivitet i metaleve me 
acide të holluara. 

Përshkruan se një metal reaktiv nuk është plotësisht 
dëmshme të përzihet me acide për shkak të rrezikut 
nga shpërthimi.  

Pse reaksioni i natriumit me acid të holluar nuk rekomandohet që të bëhet në kushte shkollore? 



PROGRAMI MËSIMOR I KIMISË 

33

Përbërja e përbërjeve  

REM: Numëron lloje themelore të përbërjeve 
jo-organike. 

Numëron lloje themelore të përbërjeve jo-organike: 
okside, acide, hidrokside dhe kripëra. 

Përbërjet jo-organike, sipas disa vetive të përbashkëta, janë të ndara në katër lloje themelo
re:______________________________________.

RM: Përshkruan përbërjen e oksideve, vetive të 
acideve dhe hidroksideve. 

Tregon se oksidet janë përbërje jo-organike, që në 
përbërjen e tyre kanë metal ose jo-metal i lidhur me 
oksigjen. 

Pohon se acidet kanë një shije të thartë. 

Tregon se hidroksidet që treten në ujë quhen baza. 

Plotëso deklaratat e mëposhtme.

Oksidet janë përbërje jo-organike, që në përbërjen e tyre kanë _________ ose _________  
lidhur me  ________________.

Çfarë shije kanë acidet? Të mos shijosh acidet!

Hidroksidet që treten në ujë quhen _______________. 

Formimi i vargut të 
reaktivitetit 

REM: Njoh metale reaktive.
Radhit metale sipas reaktivitetit, duke filluar nga ai 
më reaktiv: hekuri, bakri, ari. 

Radhite metalet e mëposhtme sipas reaktivitetit, duke udhëhequr nga reaksioni i tyre me 
oksigjenin, ujin dhe acidin e holluar, duke filluar nga ai më reaktiv. 

hekur, ar, bakër. 

RM: Përdor ekuacione për të përshkruar 
reaksione të zakonshme. 

Parashikon reaksione të zëvendësimit, duke përdorur 
vargun e reaktivitetit dhe shkruan ekuacione 
tekstuale: 

Zink + oksid bakri(II)→oksid zinku + bakër(II)

Bakër + sulfat hekuri(II)→nuk ka reagim

Përfundo ekuacionet e mëposhtme tekstuale, nëse konsiderosh se nuk zhvillohet reaksion 
shkruaje nuk ka reagim. 

Zink + oksid bakri(II)→

Bakër+sulfat hekuri(II)→
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Marrja e kripërave nga 
metale dhe acide

REM: Identifikon kripëra.

Njoh kripë е gatimit me formulë të caktuar kimike 
NaCl (klorid natriumi).

Emëron kripë i prodhuar në reaksionin e hidroksid 
kaliumit dhe acidit fosforit si fosfat kaliumi. 

Tregon se uji nga tretja avullon në procedurën e 
marrjes së kristaleve nga guri i kaltër. 

Trego emrin e kripës me formulën kimike NaCl. 

Emri i kripës së prodhuar në reaksionin e hidroksidi kaliumit dhe acidit fosforik është:  
а) klorid kaliumi     b) nitrat kaliumi       

c) sulfat kaliumi      ç) fosfat kaliumi

Plotëso fjalinë në linjat boshe, për të marrë një deklaratë të saktë: 

Në procedurën e marrjes së kristaleve nga guri i kaltër ajo që avullon është ____________ 
nga tretja.

6/6

RM: Përshkruan si të merren kripëra.

Përshkruan se kur baza dhe acide reagojnë mes vete 
merren produktet kripë dhe ujë, dhe reaksioni i vetë 
quhet reaksioni i neutralizimit. 

Parashikon se ekuacioni i mëposhtëm:

NaOH +  HCl  =  NaCl  +  H2O është reaksion i 
neutralizimit ku produkte janë kripë dhe ujë. 

Plotëso fjalinë në linjat boshe për të marrë një deklaratë të saktë:

  

Kur baza dhe acide reagojnë mes vete merren produkte ___________  dhe __________,  dhe 
reaksioni i vetë quhet reaksioni i neutralizimit. 

Cili nga ekuacionet e mëposhtme paraqet reaksioni i neutralizimit:

а) H2SO4  +  2Na  =   Na2SO4  +  H2

b) H2SO4  +  2К  =   К2SO4  +  H2

c) NaOH +  HCl  =  NaCl  +  H2O 
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Marrja e kripërave nga 
karbonate

REM: Njoh karbonate Njoh se komponenti kryesor i gurit gëlqeror është 
karbonat kalciumi. 

Disa ndërtesa dhe statuja janë ndërtuar nga guri gëlqeror. 

Komponenti kryesor i gurit gëlqere është 

a) karbonat kalciumi

b) klorid natriumi 

c) nitrat natriumi 

RM: Përshkruan reaksioni midis karbonatit 
dhe acidit.

Përshkruan se në reaksionin e karbonatit metalik me 
acidin, si produkte merren kripi i tij, uji dhe dyoksid i 
karbonit. 

Rretho përgjigjen e saktë: 

Në reaksionin e karbonatit metalik me acidin, si produkte merren: 

a) vetëm kripi i tij

b) kripi i tij dhe ujë 

c) kripi i tij, ujë dhe dyoksid i karbonit 
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Ndryshime të energjisë në 
reaksionet kimike 

REM: Njoh reaksione ekzoderme dhe 
endoderme

Njoh se reaksionet në të cilat çlirohet ngrohje janë 
reaksione ekzotermike. 

Njoh se reaksionet për ndodhjen e të cilave duhet të 
çohet ngrohje janë reaksione endotermike.  

Reaksionet në të cilat çlirohet ngrohje quhen: 

а) egzozermike 

b) endotermike

Reaksionet, për ndodhjen e të cilave duhet të çohet ngrohje quhen: 

а) egzotermike

b) endotermike

6/7RM: Bën dallim midis reaksioneve kimike 
ekzotermike dhe endotermike  apo proceseve. 

Tregon se në reaksionin ekzotermik temperatura e 
mjedisit rritet gjatë reaksionit. 

Tregon se në reaksionin endotermik temperatura e 
mjedisit ulet. 

Plotëso fjalitë: 

Në reaksionet ekzotermike temperatura e mjedisit:  ______________________________

Në reaksionet endotermike temperatura e mjedisit: ______________________________

RM: Përshkruan dallim në temperaturë dhe jep 
arsyetim lidhur me reaksionin ekzotermik.

Llogarit dallim në temperaturë dhe interpreton se 
bëhet fjalë për reaksion ekzotermik, për shkak se 
temperatura e mjedisit rritet gjatë reaksionit. 

Një nxënës ka përzier vëllime të njëjta nga dy tretje të dy substancave në një gotë polisteroli. Ka 
matur temperaturën e secilës tretje individualisht, si edhe e përzierjes së tyre. Rezultatet e tij 
janë: 

Tretjet para përzierjes: Т = 19 °С

Tretjet pas përzierjes: Т = 30 °С

Llogarije dallimin në temperaturë.



PROGRAMI MËSIMOR I KIMISË 

36

Djegje – reaksioni 
ekzotermik  

REM: Përshkruan proces i djegjes.

Tregon se djegja është e njohur edhe si ndezje.

Përshkruan se çlirohet energji dhe djegja paraqet 
reaksion ekzotermik. 

Plotëso fjalitë: 

Emri kimik i djegjes është:_____________________.

Sipas efektit termik, djegja është:

_______________________________________________.

RM: Përshkruan ekuacione tekstuale të 
reaksioneve të djegjes. 

Shkruan ekuacion tekstual: 

Dyll + oksigjen → dyoksid karboni + ujë 
Shkruani ekuacionin tekstuale e reaksionit të djegjes së dyllit. 

RM: Bën dallim midisi djegjes së plotë dhe së 
pjesshme 

Lidh se kur hidrokarburi djeg në sasi të mjaftueshme 
të ajrit (merr mjaft oksigjen) formohet dyoksid karboni 
dhe ujë. 

Përshkruan djegjen e plotë se kur hidrokarburi 
djeg në sasi të mjaftueshme të ajrit (merr mjaft 
oksigjen) merret dyoksid karboni dhe ujë dhe 
djegjen e pjesshme kur brenda motorit nuk ka 
sasi e mjaftueshme e oksigjenit për të reaguar me 
karburantin dhe përveç dyoksidit të karbonit dhe 
avullit gjatë djegjes së këtillë merret edhe një gazi 
toksik (monoksid karboni), lëndë djegëse e padjegur 
dhe grimca të karbonit (paraqitja e tymit të zi).

Cilat produkte formohen në djegjen e një përbërjeje, e përbër nga karbon dhe hidrogjen, nëse 
djegja ndodhet në sasi të mjaftueshme të oksigjenit? 

Pse rezervuari i gazit duhet të ketë hyrje e mirë e ajrit për djegje të gazit? 

Shndërrimet fazore 
endotermike

REM: 

Tregon shembuj për procese endotermike.
Përshkruan se shkrirja e akullit paraqet proces 
endotermik. Duke kalluar nga akull në ujë, energjia 
termike merret nga mjedisi. 

Nga aspekti i efektit termik, çfarë procesi është shkrirja? 

RM: Përshkruan dallimi në temperaturë dhe 
arsyeton lidhur me reasionin endotermik. 

Përshkruan procesin e reaksionit endotermik për 
shkak se temperatura ulet gjatë reaksionit. 

Temperatura e substancës A dhe substancës B është 19°C. Gjatë reaksionit tyre merren 
produkte, temperatura e të cilave është 16°C. Sipas efektit termik, për cilin lloj reaksioni bëhet 
fjalë?



PROGRAMI MËSIMOR I KIMISË 

37

Frymëmaarje dhe 
fotosintezë  

RM: Përshkruan frymëmarrje si proces 
ekzotermik. 

Emëron proces i frymëmarrjes në të cilin qelizat 
çlirojnë një pjesë të energjisë kimike e ruajtur në 
karbohidratet. 

Njoh procesi ekzotermik i djegjes së materieve 
ushqyese në qelizat e organizmave të gjalla (çlirohet 
energji) 

Emëro procesin në organizmin tonë që siguron energji __________________________.

Gjatë procesit të djegjes së materieve ushqyese në qelizat e organizmave të gjalla çlirohet 
energji. 

Procesi është:

а) ekzotermik 

b) endotermik

RM: Përshkruan fotosintezë si  proces 
endotermik 

Përshkruan procesin e fotosintezës për të cilin 
është nevojshëm klorofil (substancë e gjelbër në 
kloroplastet e qelizave të bimëve). Klorofili absorbon 
energjinë e dritës së diellit që shndërrohet në energji 
kimike në formë të përbërjeve të pasura me enrgji, 
produkte të fotosintezës. 

Interpreton se fotosinteza është procesi endotermik 
dhe energjia e nevojshme për transformim të 
reaktantëve në produkte sigurohet nga dielli. 

Cili është roli i klorofilit në procesin e fotosintezës?

Nga aspekti i efektit termik, çfarë procesi është fotosinteza?

RM: Përshkruan ekuacione tekstuale për 
reaksione të frymëmarrjes dhe fotosintezës. 

Harton ekuacion tekstual për procesin e fotosintezës:

Dyokid karboni + ujë →

Glukozë + oksigjen 

Që të zhvillohet procesi i fotosintezës klorofil është i 
nevojshëm.

Shkruaje ekuacionin tekstual që të përmbledhesh procesin e fotosintezës.




