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16. SHTOJCA 
 

16.1 MODELET E PLANEVE DITORE 
16. 1. 1. MODEL MËSIMI 

Lënda: Matematikë 
Klasa: I 
Njësia mësimore: Mbledhja e numrave duke plotësuar numrin 10  
Mjetet mësimore: Objekte konkrete, objekte të vizatuara, numëratorja. 
Fjalët kyçe: Numri, numërori, mbledhja, shuma, dhjetëshja e parë, 
dhjetëshja e dytë, plotësimi i numrit dhjetë   
Objektivat: Në fund të orës së mësimit, nxënësi të jetë i aftë: 

• Të identifikojë mbledhorët (të parin dhe të dytin) 
• Të llogaritë shumën e dy numrave duke plotësuar numrin 10 
 

                              STRUKTURA E ORËS  E R R  
   E Fletushkat e përziera     5′′′′ 
   R Mësimdhënie e ndërsjellë    35′′′′ 
   R Mendo / Puno në dyshe     5′′′′ 
 
Evokimi: Sistemoni copëzat e letrave në mënyrë që shumat të jenë të sakta:  
   
 
  
                                            
 
 
                                                          
 
                                                                           
                                                                       
Realizimi i kuptimit: Mësuesi shpërndan fletushkat e dyta ashtu që çdo 
dysheje nxënësish i përket një detyrë e formës:  
 
 
 
së pari 2 e pastaj ...                                            së pari 1 e pastaj ... 
 
8 + 7 = _______     8 + 6 = _______        9 + 6 = _______      9 + 7 = ________ 
 
8 + 5 = _______     8 + 4 = _______        9 + 4 = _______      9 + 5 = ________ 
 
 

19 

19 

19 

 7 

 6 

15 

16 

 8 

14  9 

 18  5  17 

 2 + 3 =  

 3 + 4 =  4 + 2 = 

 12 + 3 = 

 4 + 5 = 

 13 + 4 = 

5 + 3 = 

14 + 5 = 

16 + 3 = 

 14 + 2 = 

 6 + 3 = 

 15 + 3 = 



METODOLOGJI E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËS 

www.bedri-jaka.com 
 

418

 
 
                                 
 
së pari 4 e pastaj ...                                            së pari 3 e pastaj ... 
 
6 + 8 = _______     6 + 9 = _______        7 + 5 = _______      7 + 8 = ________ 
 
6 + 7 = _______     6 + 5 = _______        7 + 9 = _______      7 + 6 = ________ 
 
Më pas vijojmë me mbledhjet:   
9 + 3; 8 + 3; 8 + 9; 3 + 9; 9 + 8; 4 + 7; 3 + 8; 7 + 4; Si e zgjidhe Ti? 
Pyetje analizë 

• Plotësoje dhe “përktheje”: “Së pari 2 e pastaj ...”, “Së pari 1 e 
pastaj...”, “Së pari 4 e pastaj ...”,  “Së pari 3 e pastaj ...”! 

• Çfarë veprove me 2-shin? Po me 4-shin;  me 3-shin? 
• Si është “shkrirë” mbledhori i dytë?  
• Cilin operacion aritmetik e përdore tek mbledhori i dytë? 
• Le të shkruajmë: 8 + 7 = _______ - A ka vend ky “përkthim”: 

Prej 8 deri 10 .... 2; 7 minus 2 .... 5; 10 edhe 5 .... 15. 
• Si po e “ndërtojmë” dhjetëshen? Kur mund të prishet dhjetëshja? 
• Cila nga mbledhjet 9 + 6 dhe 6 + 9 të duket “më e kollajshme”? 

Përse? 
Reflektimi:  Nxënësit të cilët aktualisht japin prova diturie dhe shkathtësie, 
marrin “rolin e mësuesit”, duke vënë në funksion çiftet heterogjene. 

 
16. 1. 2. MODEL MËSIMI 

Lënda: Matematikë 
Klasa: II 
Njësia mësimore: Shpalosje e rreshtimeve 6 me 9 dhe 9 me 6  
Mjetet mësimore: Aplikacione me ngjyra, libri, fletorja, fleta A4, markera 
Fjalët kyçe: Rreshtimi, modeli i rreshtimit, rreshti, shtylla, përmasat e 
rreshtimit, ecuria e copëtimit.  
Objektivat: Në fund të orës së mësimit, nxënësi të jetë i aftë: 

• Të dallojë rreshtin nga shtylla 
• Të copëtojë përmasat e rreshtimit 
• Të veçojë prodhimet e copëtuara me rreshtime të njëjta 
• Të vizatojë modele të rreshtimeve 
• Të identifikojë që numri i rreshtimeve 6 me 9 është i ndryshëm nga 

numri i rreshtimeve 9 me 6 
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                              STRUKTURA E ORËS  E R R  
   E Diskutim për njohuritë paraprake     5′′′′ 
   R Mendo / Puno vetëm / Puno në dyshe    30′′′′ 
   R Shqyrtim i përbashkët - “Zbulim”    10′′′′ 
 
Evokimi:  
- Çfarë dini për përmasat e rreshtimit 6 · 7 dhe 7 · 6 ? 
- Vizato modelet e rreshtimeve të mësipërme! 
- Veçoje një rreshtim me përmasë 5! 
- Si e shpjegon që numri i rreshtimeve 6 me 7 është i barabartë me numrin e 
rreshtimeve 7 me 6? 
- Numri i rreshtimeve 9 me 4 për sa është më i vogël se numri i rreshtimeve 4 
me 9? Përse? Numri 9 në sa mënyra mund të shprehet si shumë e mbledhorëve? 
 
Realizimi i kuptimit: Theksojmë temën mësimore: Numri i elementeve të 
rreshtimit 6 me 9 dhe 9 me 6?               

Puna e parë është shpërndarja e fletushkave, ku njëri nga nxënësit e një 
banke i merr për zgjidhje rreshtimet 6 ·9  (lexo 6 me 9), ndërkaq tjetri 9 · 6  (lexo 
9 me 6). 

Çdo nxënës tashmë i merr detyrat e punës: 
A) Gjej prodhimin, duke copëtuar rreshtimin A1 (6 me 9); A2 (9 me 6) 
B) Sa mund të jetë numri i gjithmbarshëm i tyre?* 
C) Veço një rreshtim me një përmasë 5! 
D) Veço  cilat prodhime janë copëtuar në rreshtime të njëjta! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
* VËREJTJE : Që të mos e harrojnë asnjë rreshtim, nxënësve me kohë do të duhej t’u 

sqarojmë faktin që kur njëra nga përmasat e rreshtimit po e zëmë 6 me 7 (6·7) copëtohet, 
atëherë me shkallëzim 7=6+1, 7=5+2, 7=4+3, 7=3+4, 7=2+5, 7=1+6 dhe po këta 
mbledhorë një për një shumëzohen me përmasën tjetër (6) dhe prodhimet e fituara 
mblidhen: 6·7= 6·6+6+1, 6·7=6·5+6·2, 6·7=6·4+6·3, 6·7 = 6·3 + 6·4  etj. 
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                                                      F. M. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 174 
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                                                      F. M. 2. 
 

 
 

 
 
Reflektimi: Nxënësit në katërshe formulojnë detyra:  
1. Gjashtë bashkësi me nga nëntë petëza përmbajnë 54 petëza.  
2. Nëntë nxënës me vete kanë sjellë në shkollë nga 6 € .Ata së bashku kanë 54€. 
3. Në gjashtë kuti shkrepëseje janë futur nga 9 fije. Po qe se të tëra fijet i 
vendosim vetëm në një kuti, atëherë së bashku do të kemi 54 fije.  
4. Nëntëfishi  gjashtë topthave na jep 54 toptha ... etj.    
Duke ndjekur ecurinë e copëtimit të  dy përmasave të rreshtimit, nxënësit 
“zbulojnë” llogaritje të prodhimit 6 · 9 dhe 9 · 6 edhe nëpërmjet tabelave. 

Fillimisht rreshtimi i copëtuar 6
9

 (shih Fig. 174) “shndërrohet” në tabelat T1 

dhe T2 . Më pas, rreshtimi tjetër i copëtuar 9
6

 (shih Fig. 175) shndërrohet” në 
tabelat T3 dhe T4 .  

 

Fig. 175 
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16. 1. 3. MODEL MËSIMI 

Lënda: Matematikë  
Klasa: III  
Njësia mësimore: Trekëndëshi, llojet  
Mjetet mësimore: Materiali, fletë A 4, markera, modele të trekëndëshave 
Fjalët kyçe: Kulmi, themeli, krahu, brinja, lartësia, këndgjerë, 
këndngushtë, kënddrejtë, kateti, hipotenuza, brinjëndryshëm, barakrahës, 
barabrinjës 
Objektivat: Në fund të orës së mësimit, nxënësi të jetë i aftë: 

• Të dallojë trekëndëshin nga sipërfaqja trekëndëshe 
• Të identifikojë elementet e trekëndëshit (nëpërmjet simboleve) 
• Të klasifikojë (shtatë) llojet e trekëndëshave 
• Të vizatojë  (një nga një) llojet e trekëndëshave  
• Të formulojë (në gjuhën e tij) përkufizimet lidhur me trekëndëshin, 

llojet, elementet e trekëndëshit, raportet ndërmjet brinjëve, raportet 
ndërmjet këndeve 

                              STRUKTURA E ORËS  E R R  
   E Breinstorming     5′′′′ 
   R DRTA     35′′′′ 
   R Pesëvargëshi     5′′′′ 
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Evokimi: Nxënësit ftohen që të parandiejnë se çfarë do të lexojnë?! 
- Çfarë paraqesin: Nxënësi – Mësuesi? Po, Nxënësi – Mësuesi – Prindi? 
(trekëndësh didaktik) 
- Çfarë paraqesin periudhat jetësore: Fëmijëri – Rini? Po,   Fëmijëri – Rini – 
Pleqëri? (trekëndësh jetësor)  
- Për çfarë bëjnë fjalë këto relacione? Përse mendoni kështu?  
- Çfarë përmban aforizmi: “Mbollën të tjerët - hëngra unë. Po mbjellë unë - le të 
hanë të tjerët”?  
Realizimi i kuptimit:  Bëhet leximi me ndalesa. Pas çdo ndalese, parashtrohen 
këto pyetje për diskutim:  
I 1 
� Në ambientin ku gjendesh, zbuloje apo vizatoje vijën e mbyllur! 
� Po vija e thyer e mbyllur ku “strehohet”? Vizatoje në fletore!  
� Formuloje: Vija e thyer përbëhet nga ....  
� Paraqitni katër pika në rrafsh dhe vizatoni vijën e thyer!  
� Segmentet e saj janë .... 
� Cilat janë llojet e vijës së thyer 
� Le të jetë A, B, C vija e thyer e mbyllur. Cilat janë segmentet dhe këndet e 

saj? 
� Formuloje përkufizimin lidhur me trekëndëshin   
II 1 
� Vizato trekëndëshat e nevojshëm për të “zbuluar” tek ata: kulmin, 

themelin, krahun, brinjën, brinjët pingule, katetin , hipotenuzën, 
lartësinë, këndin e brendshëm, këndin e jashtëm, drejtëza simetrie .... 

� Cilat janë llojet e këndeve të trekëndëshit?  
� Vizato këndet e të tri llojeve!  
� Sipas këndeve si mund të ndahen trekëndëshat?  
� Po, sipas brinjëve?  
� Çfarë mendoni: A ekziston trekëndësh kënddrejtë barakrahës? 
� A ekziston trekëndëshi kënddrejtë barabrinjës?! Përse mendoni kështu?  
� Katrorin ta ndani në dy trekëndësha! Trekëndëshat e formuar emërtoni sipas 

këndeve dhe sipas brinjëve!   
III 1 

� Çfarë mund të emërtosh, të numërosh dhe të matësh në një trekëndësh?  
� Në një trekëndësh, çfarë mund të thuash për brinjët dhe këndet përballë?! 

Po atëherë, cilat brinjë dhe cilat kënde ekzistojnë?  
� Çfarë quajmë trekëndësh brinjëndryshëm?  
� Çfarë quajmë trekëndësh barakrahës?  
� Çfarë quajmë trekëndësh barabrinjës?  
� Kur trekëndëshi ABC mund ta “mbulojë” trekëndëshin A1B1C1? 
� Trekëndëshi është kënddrejtë. Brinja më e gjatë është përballë .................... 

dhe brinja më e shkurtër është përballë ........................ 
� Sa kënde të ngushta ka trekëndëshi këndgjerë?  
� Çfarë quajmë trekëndësh këndpjerrët?  
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IV 1  
� Trekëndëshin këndgjerë zbërtheni në dy trekëndësha kënddrejtë! 
� Trekëndëshin këndgjerë zbërtheni në gjashtë trekëndësha kënddrejtë! 
� Tërhiqe lartësinë mbi hipotenuzë! Gjykoni për trekëndëshat e formuar! 
� Tek trekëndëshi kënddrejtë “zbuloni” shumën e dy këndeve të ngushta! 
� Ku qëndron dallimi midis trekëndëshit dhe sipërfaqes trekëndëshe?  
� Si mund të vizatohet (konstruktohet) trekëndëshi barabrinjës në një rreth?  
� Cilët trekëndësha përmbajnë drejtëza simetrie?  
� Janë dhënë tri segmente të ndryshme. A mund të ndodhë që ndërtimi i 

trekëndëshit është i pamundur?! 
Reflektimi:     Pesëvargëshi 

 
Trekëndëshi 

                           
  i rregullt         jo i rregullt  

            
              barabrinjës                   barakrahës                   brinjëndryshëm 
   
                                    Trekëndëshi është figurë gjeometrike    
                                                     
                                                        ∆  - shi 
 
Leksioni 
I2  

• Vijën  e thyer ABCDE e përbëjnë segmentet: AB , BC , CD , DE . 
• Vija e thyer e mbyllur  e sajuar nga tre segmente quhet trekëndësh. 

• Pjesa e rrafshit e kufizuar nga segmentet AB , BC  dhe CA  quhet trekëndësh. 
• Bashkësia e tre segmenteve që bashkojnë tre pika A, B, C të cilat nuk i përkasin një 

drejtëze quhet trekëndësh.  
• Trekëndëshi simbolikisht shënohet ∆ ABC. Pikat A, B, C quhen kulmet e 

trekëndëshit. Segmentet AB , BC  dhe CA  quhen brinjët e trekëndëshit. Këndet 
 BAC,    CBA dhe    ACB quhen këndet e trekëndëshit.  

• Pjesa e rrafshit e kufizuar me ∆  - shin ABC quhet sipërfaqe trekëndëshe.  
II 2 
• Elementet e trekëndëshit janë kulmet (A,B,C); brinjët (a,b,c); këndet (α,β,γ). 

Elemente e “veçanta” janë: katetet (a,b); hipotenuza (c); këndet e brendshme 
(α,β,γ); këndet e jashtme (α1,β1,γ1); lartësitë (ha, hb, hc); themeli a; krahu  b.   

• Këndet e trekëndëshit mund të jenë: i drejtë, i gjerë dhe i ngushtë.    
• Sipas madhësisë së këndeve, trekëndëshi mund të jetë: kënddrejtë, këndngushtë 

dhe këndgjerë.   
• Sipas madhësisë (barabarësisë) së brinjëve, trekëndëshi mund të jetë: barabrinjës, 

barakrahës dhe brinjëndryshëm.   
• Rrjedhojë e madhësisë së këndeve dhe madhësisë së brinjëve paraqet trekëndëshi 

barakrahës kënddrejtë. 
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III 2 

• Brinjët e trekëndëshit janë vetëm tre sosh. Ato në mes vete, dy nga dy janë brinjë 
fqinje. 

• Trekëndëshi brinjët e të cilit janë të madhësisë së ndryshme quhet trekëndësh 
brinjëndryshëm.  

• Trekëndëshi që ka dy brinjë të barabarta quhet trekëndësh barakrahës. Brinjët e 
barabarta të ∆  - shit barakrahës quhen krahë. Brinja e tretë quhet themel.  

• Trekëndëshi, brinjët e të cilit janë të barabarta (të puthitshme) quhet trekëndësh 
barabrinjës.  

• Trekëndëshi që ka një kënd të drejtë quhet  ∆ -sh kënddrejtë. Brinja përballë 
këndit të drejtë quhet hipotenuzë, ndërsa dy brinjët tjera quhen katete.  

• Trekëndëshi që ka një kënd të gjerë quhet trekëndësh këndgjerë.  
• Trekëndëshi që i ka të gjitha këndet e ngushta quhet ∆ -sh këndngushtë.  
• Trekëndëshat këndgjerë dhe ata këndngushtë quhen trekëndësha këndpjerrët .  
IV 2 

• “Përballë brinjës më të madhe në trekëndësh gjendet këndi më i madh” dhe 
anasjellë, “Përballë këndit më të madh  gjendet brinja më e madhe”.  

• “Përballë brinjës më të madhe në trekëndësh gjendet këndi më i madh” dhe e 
kundërta, “Përballë brinjës më të vogël në trekëndësh gjendet këndi më i vogël”.  

• Hipotenuza e trekëndëshit kënddrejtë është brinja më e gjatë.  
• Shuma e dy brinjëve të një trekëndëshi është më e madhe se brinja e tretë.  
• Ndryshimi i dy brinjëve të një trekëndëshi është më e vogël se brinja e tretë.  
• Dy trekëndësha janë të puthitshëm (kongruent) po qe se i kanë brinjët përkatëse të 

puthitshme.   
• Shuma e këndeve  të brendshme të trekëndëshit është 180°.  
• Shuma e këndeve të jashtme të trekëndëshit është 360°. 
 

16. 1. 4. MODEL MËSIMI 
Lënda: Matematikë  
Klasa: IV 
Njësia mësimore: Ekuacionet e formës  
 
Mjetet mësimore: Libri, fletoret, fletë A 4, markera, tabela, shkumësi 
Fjalët kyçe: Zgjidhje e barazimit (ekuacionit), problem algjebrik, provë e 
zgjidhjes  
Objektivat: Në fund të orës së mësimit, nxënësi të jetë i aftë: 
• Të identifikojë të njohurat nga e panjohura (ndryshorja) 
• Të gjykojë që mbledhja dhe zbritja janë veprime aritmetike të kundërta 
• Të veçojë të panjohurën në njërën anë të barazimit dhe të njohurat në anën 

tjetër të barazimit 
• Të zgjidhë ekuacione dhe të provojë saktësinë e zgjidhjes 
                              STRUKTURA E ORËS  E R R  
   E Parashikim me nocione paraprake      5′′′′ 
   R Ndërthurja II (Fletë eksperti)     30′′′′ 
   R Letra sekrete    10′′′′ 

x + a = b a - x = b x-a =b 
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 Evokimi: Në tabelë shënohen të zëmë 12-të fjalë: e njohura, e panjohura, 
ndryshorja, mbledhori, i zbritshmi, zbritësi, ndryshimi, shuma, ana e 
majtë, ana e djathtë, zgjidhja, prova e zgjidhjes. Kërkojë nga nxënësit (në 
grupe) të diskutojnë rreth këtyre fjalëve dhe të bëjnë përpjekje për “të zbuluar” 
nocionin matematik i cili karakterizohet nga këto fjalë.  
Nocionet matematike të ofruara nga nxënësit shënohen në tabelë, ku secili grup 
e argumenton përgjigjen e dhënë. Po qe se ndonjëri nga grupet “e ka zbuluar” 
emërtimin e njësisë mësimore (Ekuacionet e formës ....), atëherë vazhdohet me 
pjesën tjetër të orës. Në të kundërtën, mësuesi tregon njësinë mësimore:       
Ekuacionet e formës    x + a = b ;  a - x = b  dhe x - a = b 
Realizimi i kuptimit: Mësuesi kërkon nga nxënësit që të numërojnë nga 1-3, 
duke krijuar në këtë mënyrë grupet familjare.  
• Nxënësve me numër 1 iu shpërndan fletën e ekspertit Nr. 1. Forma:x+a=b 
• Nxënësve me numër 2 iu shpërndan fletën e ekspertit Nr. 2. Forma:a–x=b  
• Nxënësve me numër 3 iu shpërndan fletën e ekspertit Nr. 3. Forma:x–a=b 
Meqenëse ka shumë nxënës me numrat 1,2 dhe 3, mësuesi formon dy grupe  
ekspertësh me numër 1, dy grupe ekspertësh me numër 2 dhe dy grupe 
ekspertësh me numër 3.  
Të gjithë nxënësit udhëzohen për të lexuar mësimin në tërësi. Çdo njëri nga ata 
duhet të marrë  gjithë kujdesin e nevojshëm për pyetjet dhe detyrat e fletës së 
tyre të ekspertit. Grupet e ekspertëve shqyrtojnë përgjigjet e kërkuara dhe i 
diskutojnë të njëjtat. Së fundi, ata kthehen në grupet familjare. Duke filluar nga 
eksperti me numër 1 deri te ai me numër 3, secili shpalosë përgjigjet e debatuara 
në grupin e tij të ekspertëve.  
Fletë eksperti Nr. 1 
1° Cila nga format x+a=b dhe a-x=b të duket “më e kollajshme” dhe përse? 
2° Formulo ligjësorinë: Mbledhori i panjohur është baras... 
3° Formulo shembuj me numra 4-shifror! Provo zgjidhjen!  
4° Çfarë mendoni: a dhe b, a mund t’i përkasin edhe ndonjë tjetër bashkësi 
numrash? 
 
Fletë eksperti Nr. 2 
1° Cilat nga format a-x=b dhe x+a=b të duket “më e ndërlikuar” dhe përse? 
2° Formulo ligjësorinë: Zbritësi është baras... 
3° Formulo shembuj me numra 2-shifror! Provo zgjidhjen!  
4° Çfarë bashkësie tjetër numrash mund t’i përkasin a dhe b ? 
    
Fletë eksperti Nr. 3 
1° Krahaso formën x–a=b dhe a-x=b ! Cila nga ato të vë në vështirësi? Përse? 
2° Formulo ligjësorinë: I zbritshmi është baras... 
3° Formulo shembuj me numra 3-shifror! Provo zgjidhjen!  
4° Po qe se a dhe b, do t’i përkisnin gjithnjë bashkësisë së numrave natyral, 
komento “zgjidhjet”?! 
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Reflektimi:  
Shembull. Për “letrën sekrete” të mëposhtme, nga sirtari i juaj të nxirret “çelësi” 
i letërkëmbimit të fshehtë!  
x + 19 = 40 
1 

63 – x = 17 
2 

x + 13 = 15 
3 

x – 18 = 52 
4 

41 – x = 20 
5 

x – 25 = 35 
6 

x – 14 = 7 
7 

80 – x = 54 
8 

x +27 = 50 
9 

x – 98 = 22 
? 

 
  Çelësi i letërkëmbimit të fshehtë:  
2                26                60                   23                   46                21               70 
 
O                S                  P                     Ë                    M                 E                 R 
 
Përpiqu të zbulosh çfarë është shkruar në këtë letër! 
Zgjidhja: (E MORE PESË)  
 

Leksioni:  
Zgjidhja e barazimeve të formës x + a = b ,  a - x = b  dhe x - a = b 
a) Forma: x + a = b  
Zgjidhe ekuacionin x+a=b  ku x është e panjohura (ndryshorja) ndërsa a, b∈N. 
E panjohura është njëri mbledhor, prandaj duke marrë parasysh se mbledhja dhe 
zbritja  janë veprime të kundërta, kemi x = b – a.  
Nga x + a = b rrjedhë  x = b – a    
Mbledhori i panjohur është baras me ndryshimin e shumës dhe mbledhorit tjetër. 
• Zgjidhje e barazimit   x + 14 = 21    

      x + 14 = 21 
      x = 21 – 14 
      x = 7   është zgjidhje e barazimit.  

Për t’u bindur në këtë bëjmë provën. Në barazimin x + 14 = 21, në vend të x, 
zëvendësojmë x = 7. Nëse fitohet barazia e saktë, konstatojmë se zgjidhja është e 
përpiktë.  
Prova: x + 14 = 21 
            7 + 14 = 21                                    
                  21 = 21     
 

b) Forma: a – x = b 
Zgjidhe ekuacionin a – x = b, ku x është e panjohura, ndërsa a, b ∈  N. Meqë e 
panjohura x është zbritësi, atëherë:  
Zbritësi është baras me ndryshimin e të zbritshmit dhe ndryshimit.   
Nga a – x = b rrjedhë x = a – b    
 
• Zgjidhje e barazimit   13 – x = 8   
             13 – x = 8 
             x = 13 – 8  
             x = 5                 Provoje! 
c) Forma: x – a = b 
Zgjidhe ekuacionin x – a = b ku a, b ∈  N. Meqë, 
I zbritshmi është baras me shumën e ndryshimit dhe zbritësit,  pason: 
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Nga x – a = b rrjedhë x = b + a   
• Zgjidhje e barazimit  x – 28 = 9 
             x – 28 = 9 
             x = 28 + 9 
             x = 37            Provoje! 
 
 16. 1. 5. MODEL MËSIMI NGA KURRIKULI SIPAS ZGJEDHJES  
 
Lënda: Matematikë  
Klasa: V 
Njësia mësimore: Sekretet e nëntës 
Mjetet mësimore: Fletoret, stilolapsat, tabela, fletë A4, markera  
Fjalët kyçe: Numri, shifra, shumëfishi i numrit, pjesëtimi pa mbetje, shuma, 
ndryshesa 
Objektivat: Në fund të orës së mësimit, nxënësi të jetë i aftë: 
- “Të zbulojë” sekretet e numrit 9 
- Të tregojë dhe interpretojë  “magjinë” e numrit 9  
- Të provojë “sekretet e nëntës” me numra të tjerë natyralë    
 
                              STRUKTURA E ORËS  DYSHE  E R R  
   E Mendo / Puno në dyshe / Puno në katërshe    10′′′′ 
   R Grupet e ekspertëve    65′′′′ 
   R Klaster    15′′′′ 
Evokimi: Mësuesi bën një paraqitje të përgjithshme të temës, duke i futur 
nxënësit në “botën e bukur të numrit 9” me mbledhje, shumëzim dhe 
zbritje.    
                   1 1 1 1 1 1 
1° Je i shkëlqyer, po të gjesh shumën për 8 sekonda.        8 8 8 8 8 9  
                     1 2 3 4 5 6 
              +     8 7 6 5 4 4 
                     ------------ 
2° Në qoftë se ke harruar të shumëzosh me 9, “thirr në ndihmë” gishtat e duarve 
tuaja! (Shih Fig. 33. c) d) dhe Fig. 34) 
3° Kryej shumëzimin 1 2 3 4 5 6 7 9 · 9  nëpërmjet zbritjes! 
4° a) Mendo një numër!  
• Gjeje shumën e shifrave të tij! 
• Zbrite shumën e shifrave të tij nga numri i menduar! 
• Ndryshesa e fituar a është shumëfish i numrit 9? 
    b) Provo edhe me një numër tjetër! 
Realizimi i kuptimit: Nxënësit ndahen në grupe me nga katër veta. Ekspertët 
“hisen e normuar” të tyre do ta “hulumtojnë” në kohëzgjatje 7-8 min. Për të 
fituar një ombrellë “ sigurie“, ata diskutojnë njëri me tjetrin si partnerë. Në 
çastin kur ekspertët janë “maturuar”, ata rikthehen në grupet e tyre të 
bashkëpunimit për t’i mësuar të tjerët. 
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Fletë eksperti Nr. 1 
1° Shuma e shifrave të numrit 65133 është 18. Dimë se 18 pjesëtohet pa mbetje 
nga numri 9. Edhe numri 65133 pjesëtohet pa mbetje nga numri 9. Pra, numri 
65133 është shumëfish i numrit 9. 
2° Shuma e shifrave të numrit 12699 është 27. Dimë se 27 M  9, përkatësisht 27 
është shumëfish i numrit 9. Pra, numri 12699 është shumëfish i numrit 9.   
3° Shuma e shifrave 387783 është 36. Dimë se 36 M  9, përkatësisht 36 është 
shumëfish i numrit 9. Pra, numri 387783 është shumëfish i numrit 9.  
Në përgjithësi: Nëse shuma e shifrave të një numri është shumëfish i numrit 
9, atëherë edhe vetë numri është shumëfish i numrit 9.  
 
Fletë eksperti Nr. 2 
1° Marrim një numër arbitrar, të zëmë 346. Shuma e shifrave të tij është 13. 
Ndryshesa e numrit 346 me 13 është 333, i cili është shumëfish i numrit 9. 
(333 : 9 = 37)            

2° Marrim një tjetër numër, të zëmë 1234. Shuma e shifrave të tij është 10. 
Ndryshesa 1234 – 10 është baras 1224. Numri 1244 është shumëfish i numrit 9. 
(1224 : 9 = 136)  

3° Së fundi le të marrim numrin 5678. Shuma e shifrave të tij është 26. 
Ndryshesa 5678 – 26 është baras 5652. Numri 5652 është shumëfish i numrit 9. 
(5652 : 9 = 628) 

Në përgjithësi: Ndryshesa e një numri arbitrar me shumën e shifrave të tij 
është shumëfish i numrit 9.   
 
Fletë eksperti Nr. 3 
1° Shuma e shifrave të numrit 3425 është 14. Po ashtu shuma e shifrave të 
numrit 671 është 14. Pra, shuma e shifrave të secilit numër është e njëjtë. 
Ndryshesa e këtyre numrave është: 3425 – 671 = 2754, por 2754 M  9.  
(2754 : 9 = 306) 

2° Shuma e shifrave të numrit 9867 është 30. Po ashtu shuma e shifrave të 
numrit 6879 është 30. Pra, shuma e shifrave të secilit numër është e njëjtë. 
Ndryshesa e këtyre numrave është: 9867 – 6879 = 2988, por 2988 M  9. 
(2988 : 9 = 332) 

 3° Shuma e shifrave të numrit 2114 është 8. Po ashtu shuma e shifrave të 
numrit 1421 është 8. Shuma e shifrave të secilit numër është e njëjtë. Ndryshesa 
e këtyre numrave është 2114 – 1421 = 693, por 693  M  9. (693 : 9 = 77) 

a) Shuma e shifrave të numrit 41111 është 8. po ashtu shuma e shifrave të 
numrit 2114 është 8. Shuma e shifrave të secilit është e njëjtë. Ndryshesa e 
këtyre numrave është: 41111 – 2114 = 38997, por 38997  M  9. (38997 : 9 = 4333) 

Në përgjithësi: Ndryshesa e numrave me shumë shifrash të njëjtë është 
shumëfish i numrit 9.  
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Reflektimi: Në vend të përfundimit: 
• Vrojto shembullin: 95 – 59 = 36, por 36 = 4 · 9 
Nga ana tjetër 9 – 5 = 4. Pra, ndryshesa 95 – 59 është 4-fishi i 9-tës. 
• Pa bërë zbritjen e: 
a) numrit 82 me 28 gjeje ndryshesën  82 – 28  
b) numrit 75 me 57 gjeje ndryshesën  75 – 57  
c) numrit 91 me 19 gjeje ndryshesën   91 – 19  
• Marrim një numër treshifror që nuk mbaron me zero, p.sh. 357. Duke 

ndërruar shifrat në të kundërt, marrim 753.  
• Ndryshesa e tyre është 753 – 357 = 396, por 396 = 44 · 9 d.m.th. 44-fishi i 

numrit 9. Ndryshesa e shifrës së parë me atë të tretë e numrit 753 është 4, 
po kështu ndryshesa e shifrës të tretë me atë të parë e numrit 357 është 4.  

• Provoje me një numër tjetër! 
• A mund të krijosh ndonjë lojë me këtë veti? 
• Përse 9-ta shpaloset me tiparet e një numri të çuditshëm?  
• Vallë, a përmban 9-ta edhe sekrete të tjera!? 
Klaster: Sekretet e numrit 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  51-15=36 
      5-1=4 
 4-fish i 9-tës 

   85-58=27 
       8-5=3 
  3-fish i 9-tës 

       65133 
6+5+1+3+3=18 
shumëfish i 9-tës 
    65133M 9 

    71-17=54 
        7-1=6 
  6-fish i 9-tës 

  83-38=45 
      8-3=5 
5-fish i 9-tës 

 9 3425                       671 
3+4+2+5=14    6+7+1=14 
          3425-671=2754 
          shumëfish i 9-tës 
               2754 M 9  

         346 
   3+4+6=13 
  346-13=333 
shumëfish i 9-tës 

     333 M 9 

         346 
    3+4+6=13 
       1+3=4 
    346-4=342 
 shumëfish i 9-tës 
      342 M 9 

987                            789 
         987-789=198 
        shumëfish i 9-tës 

             198 M 9 
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16.1.6. MODEL MËSIMI 
Lënda: Matematikë 
Klasa: VI 
Njësia mësimore: Shumëfishi më i vogël i përbashkët 
Fjalët kyçe: Shumëfish, shumëfish i përbashkët, shumëfishi më i vogël i 
përbashkët 
Objektivet: Në fund të orës së mësimit, nxënësi të jetë i aftë: 
- Të dallojë shumëfishin më të vogël të përbashkët (shmvp) nga pjesëtuesi më i 
madh i përbashkët (pmmp); 
- Të demonstrojë si gjendet shmvp i dy numrave dhe  
- Të përcaktojë shmvp të çfarëdo dy numrave 
 
                          STRUKTURA   E  ORËS      E R R  
  E Brainstorming   5 ′′′′           
  R Kubimi  30′′′′ 
  R Zgjidhje detyrash  10′′′′ 
      
Evokimi : Fillimisht, kërkojë nga nxënësit që të rikujtojnë pjesëtuesin më të 
madh të përbashkët (pmmp) të dy numrave. 
  Nëpërmjet punës në grupe ofrohen këto detyra: 
 P(3,12);  P(4,16);  P(16,18); P(10,80); 
 P(36,48); P(36,54); P(45,60); P(18,24). 
   
 “Kryetarët” e grupeve referojnë për rezultatet e fituara. Gjatë 5 
minutave të para, me gjasë, ndonjëri nga grupet, mund ta pranojë edhe detyrën e 
dytë! 
  Në vazhdim nxënësve iu komunikojmë objektivat e orës mësimore!  
Realizimi i kuptimit:  Çdo grupi, ia ofrojmë materialin e shkruar, të cilin “e 
përkthejmë”, nëpërmjet interpretimit.  
  SHUMËFISHI MË I VOGËL I PËRBASHKËT 
 Le t’i përcaktojmë shumëfishat e përbashkët të numrave 2 dhe 3. 
Shumëfishat e numrit 2 = SH2= {2,4, 6,8,10, 12 ,14,16, 18 ,20…} 
Shumëfishat e numrit 3=SH3=  { 3, 6 ,9, 12 ,15, 18 ,21,24,27,30 …} 
 Elementet e përbashkëta të bashkësive SH2 dhe SH3: 
SH2  ∩ SH3 = {6,12, 18 …} janë shumëfishe të përbashkëta për numrat 2 dhe 
3. Numri më i vogël i kësaj “prerje”  është 6. Ky numër  quhët shumëfish më 
i vogël i përbashkët i numrave 2 dhe 3. Simbolikisht, shmvp(2,3)=6. (Ky fillim 
ore së bashku me fazën e Evokimit , nuk do të duhej të ketë kohëzgjatje më 
shumë se 10 min)!   
  Vazhdojmë me teknikën e KUBIMIT , duke ua dorëzuar grupeve 
materialin e shkruar. (Për çdo “faqe të kubit” nuk do duhej të humbasim më 
shumë se 5 min; 6•5 = 30 min)! 
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 PËRSHKRUAJE:  
  Thënia”a është shumëfish i numrit b”, zëvendësohet “Numri a është i 
plotpjesëtueshëm me b”. Çdo numër natyror ka më shumë se një shumëfish. Dy 
numra natyror kanë pafund shumëfisha të përbashkët. Në mesin e tyre “më i 
kërkuari” është Shumëfishi më i vogël i përbashkët, i cili shkurt shënohet 
shmvp. 

 KRAHASOJE:  
 Shumëfishi më i vogël i përbashkët i dy apo më shumë numrave 
shmvp(a,b,c) është i ngjashëm me Pjesëtuesin më të madh të përbashkët të dy 
apo më shumë numrave, pmmp (a,b,c). Kanë ngjashmëri në emërtim “më i 
vogël i përbashkët” dhe “më i madh i përbashkët” por “pika takuese” kanë 
edhe në aplikim. Fitohen duke i zbërthyer numrat e përbërë në faktorë të 
thjeshtë.  
  Ndodhë që nxënësit e ngatërrojnë shmvp me pmmp. Psh. 
90    135   315  3           90  2   135  5     315  5        90     135       315     5 
30      45   105  3           45  3     27  3       63  3        18       27         63     3 
10      15     35  5           15  3       9  3       21  3          6         9         21     3 
  2        3       7                5  5        3  3         7  7          2         3           7     2 
                                       1            1             1              1         3           7     3 
                                     1          7     7 
            1 
 

pmmp (90,135,315) = 3·3·5 = 45      shmvp (90,135,315) = 2·3³·5·7 = 1890 
 SHOQËROJE: 

 “Shumëfishi më i vogël i përbashkët” është i shoqëruar me “kuptimin 
e shumëfishit”; “faktorin e numrit natyror”; “plotpjesëtueshmërinë e shumës”; 
“plotpjesëtueshmërinë e prodhimit”; “plotpjesëtueshmërinë me 2,4,5 dhe 10”; 
“plotpjesëtueshmërinë me 3 dhe 9”; “zbërthimin e numrit natyror në faktorë të 
thjeshtë”; “pjesëtuesin më të madh të përbashkët (pmmp)” etj. 

 ANALIZOJE:   
  Një numër ka më shumë se një shumëfish. Ndër ata shumëfisha 
ekziston më i vogli. Mund të formohet vargu i numrave: “Shumëfisha të një 
numri”. Ky varg vazhdon në pafund. Elementet e tij quhen kufiza (anëtarë) të 
vargut. 
  Bashkësia e shumëfishave të përbashkët të dy numrave paraqet prerjen 
e bashkësive të atyre shumëfishave. Kjo bashkësi nuk e ka elementin më të 
madh (meqenëse është e pafundme) por e ka elementin më të vogël që quhet 
Shumëfishi më i vogël i përbashkët i atyre  dy numrave. 

 ZBATOJE:  
  Shumëfishi më i vogël i përbashkët (shmvp) filloi të përdoret që në 
lashtësi, atëherë kur filluan “mbledhjet dhe zbritjet me thyesa”. Në çdo “kohë” 
dhe në çdo “hapësirë”, aty dhe atëherë kur shpjegohen “operacionet aritmetike 
me thyesa”, të nxënit cilësor të shmvp është domosdoshmëri! Aplikimin 
metodologjik të shmvp mund ta vështroni tek “Demonstrimi në mësimdhënien e 
matematikës.”   
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 ARSYETOJE: 
  Çdo personi, në një mënyrë apo në një tjetër i rastisë për të mbledhur 
apo për të zbritur dy thyesa “jo të përshtatshme”. E para e punës është të gjendet 
“emëruesi i përbashkët”, i cili implikon njohjen e “shmvp” të atyre dy numrave. 
             Reflektimi: Shpjegimi i këtij leksioni është i rëndësisë së veçantë! Për 
këtë arsye, fundi i kësaj ore mësimore, por edhe të ndonjë ore tjetër në vazhdim, 
do duhej të ndiqen nëpërmjet detyrave për ushtrime, numri i të cilave është i 
pafund.  
  Shembull: Në bashkësinë { 14,21,31,42,51,63,68,75 }, caktoni numrat 
që janë: 

a) shumëfisha të 7; 
b) shumëfisha të 17; 
c) shumëfisha të 8; 
d) shumëfisha të 3; 
e) shumëfisha të 9 dhe  
f) shumëfisha të 5. 

  Shembull: a) Caktoje shmvp (12,20,30) = ?          
                                b) Caktoje shmvp (12,15,72,90) = ? 
  Shembull: Në një karton në formë katrori duhet ngjitur disa pulla 
postare me gjatësi 60 mm dhe gjerësi 45 mm. 
  Për t’u mbështetur pulla tërësisht në karton, caktoni gjatësinë e brinjës 
më të vogël të mundshme, të katrorit! Interpretoje! 
 
16.1.7. MODEL MËSIMI 
Lënda: Matematikë  
Klasa: VII 
Njësia mësimore: Kuptimi i funksionit  
Mjetet mësimore: Materiali, fletë A 4, markera, fletë flipcharti  
Fjalët kyçe: Funksioni, pasqyrimi, relacioni, vlerat hyrëse, vlerat dalëse, 
mënyra e shoqërimit, dyshe të renditura. 
Objektivat: Në fund të orës së mësimit, nxënësi të jetë i aftë: 

• Të dallojë funksionin, pasqyrimin dhe relacionin 
• Të dallojë vlerat hyrëse, vlerat dalëse, domenin, kodomenin, 

argumentin, funksionin dhe mënyrën e shoqërimit 
• Të vizatojë modelin e funksionit dhe modelin e relacionit 
• Të caktojë vlerën më të madhe dhe më të vogël të funksionit 

                              STRUKTURA E ORËS  E R R  
   E Stuhi mendimesh (brainstorming)    10′′′′ 
   R Di             Dua të di              Mësova    25′′′′ 
   R Zgjidhje detyrash    10′′′′ 
  Evokimi:  Kërkojmë nga nxënësit që të rikujtojnë, se çfarë ata dinë lidhur me 
funksionet. (Kuptimi intuitiv për funksionin nëpërmjet plotësimit të tabelave, 
diagrameve shigjetare … zënë fill në arsimin fillor I – V) :  
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- Plotësimi alternativ i tabelave, nëpërmjet “operatorëve” “+” “–“ “•” etj. shpie 
tek ideja e funksionit; 
- Interpretimi i figurave gjeometrike është i thurur me idenë e funksionit: 
• Perimetri i trekëndëshit barabrinjës është funksion i gjatësisë së brinjës së tij P=3a 
• Syprina e sipërfaqes së katrorit është funksion i gjatësisë së brinjës së tij S=a² 
• Numri i diagonaleve të shumëkëndëshit është funksion i numrit të brinjëve 

të tij Dn = 
2

)3( −nn
.      Shuma është funksion i të gjithë mbledhorëve 

• Prodhimi i dy numrave paraqet funksion 
• Ndryshimi i dy numrave paraqet funksion të të zbritshmit dhe të zbritësit 
• Herësi i dy numrave ndodhet në “varësi funksionale lidhur me të 

pjesëtueshmin dhe pjesëtuesin …  
Meqenëse nxënësit kanë informacione lidhur me:  
- numrin i cili mbetet i “pandryshuar” (konstantën) 
- “numrin” i cili “ndërron sjelljen e tij” (ndryshoren) 
- shprehje numerike dhe shprehje me ndryshore,  
atëherë mund të aplikojmë teknikën e Brainstormingut. 

 Përderisa nxënësit të shpalosin mendime e tyre, me gjasë, mësuesi 
përgatitë një tabelë me tre shtylla: DI, DUA TË DI  dhe MËSOJ. 

 Mendimet e tyre do të shkruhen në shtyllën DI . 
 Më pas nxënësve iu parashtrojmë pyetje: Për çfarë janë të interesuar të 

dinë më shumë lidhur me funksionet? Po qe se nxënësit hezitojnë të bëjnë 
pyetje, mësuesi ka për t’i nxitur nëpërmjet disa pyetjeve të parapërgatitura. Të 
gjitha pyetjet e parashtruara do të shkruhen në shtyllën e dytë DUA TË DI.   
DI         DUA TË DI               MËSOJ 
* Lidhjen ndërmjet dy 
bashkësive me diagrame, 
me shigjeta, me tabela,  
me shkronja. 
*Varësinë funksionale 
*Plotësimin alternativ  të 
tabelave. 
*Operacionet aritmetike 
janë të thurura me idenë e 
funksionit. 
* Formulat në gjeometri 
janë të   thurura me idenë 
e funksionit. 
* Funksionet trajtohen në 
shkencë   teknologji, 
industri, statistikë, 
sistemin bankar, mjekësi, 
sizmologji … 
* Funksionet e shoqërojnë 
njeriun   gjatë tërë jetës së 
tij. 

*Dallimin ndërmjet 
funksionit, pasqyrimit dhe 
relacionit.                              
* Ç’është Domeni                       
(vlerat hyrëse)?                                                    
* Ç’është Kodomeni 
 ( vlerat dalëse) ?                            
 *Ç’është Rregulla e 
shoqërimit ?                   
* dyshet  e renditura            
*Çfarë paraqesin           
argumenti dhe funksioni?                       
* Si caktohet  vlera më e                     
vogël dhe vlera më e 
madhe e funksionit ?               
* Çka quajmë Pasqyrim                      

Nocionet Pasqyrim  dhe Funksion  merren 
sinonime.                  
  * Nocioni Pasqyrim  konsiderohet si etapë 
bashkëkohëse e zhvillimit të nocionit Funksion. 
* Çdo funksion është relacion. Anasjell nuk 
vlen. Çdo relacion nuk është funksion. 
 *Domeni≡Vlerat   hyrëse≡X≡argumenti≡  
  ≡ ndryshore e pavarur 
*Kodomeni ≡Vlerat dalëse≡Y≡Funksioni≡ 
≡ ndryshore e varur. 
*Rregulla e shoqërimit paraqet shqyrtimin e 
lidhjes ndërmjet vlerave hyrëse x    dhe atyre 
dalëse y. 
Ligjësoria ndërmjet së cilës elementet e një 
bashkësie i shoqërohen bashkësisë                     
tjetër quhet Pasqyrim  

                     

Realizimi i kuptimit:  Nxënësit udhëzohen për ta lexuar materialin me ndalesa. 
Fillimisht ata do ta lexojnë pjesën e parë, në përpjekje për t’i gjetur përgjigjet në 
pyetjet e parashtruara. 
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  Përgjigjet e gjetura do t’i shkruajnë në shtyllën e tretë mësoj. Në këtë 
shtyllë kanë vend për t’u shënuar edhe informacione të tjera, “të panjohura” deri 
atëherë (për nxënësin), për të cilat nuk janë parashtruar pyetje. 
  Në pjesën e parë lexojmë: Besa e Ceni me të birin Arianitin shkojnë për 
vizitë tek çifti bashkëshortor fqinj (Dardani dhe Emira); Gjatë përshëndetjes 
kemi këtë shtrëngim duarsh: 
 

 
 

                                                  Fig. 176 
 
PRODHIM DEKARTIAN --- M X N = {(a,d),(a,e),(b,d),(b,e),(c.d),(c,e)} 
             DYSHE TË RËNDITURA  
DETYRË. A paraqesin FUNKSIONE, bashkësitë e DYSHEVE TË 
RENDITURA 

a) f = {(1,2),(3,4),(-4,8),(0,-5)} 
b) g = {(1,3),(-4,3),(9,3),(0,2)} 
c) h = {(3,0),(2,9),(3,-1),(-1,7)} 
 

1
3
-4
0

2
4
8
-5

3
2

1
-4
9
0

0
9
9
7

3

2
-1

f
g h

a) b) c)

-1

      
Fig. 177 

 

f është funksion për 
faktin që nuk 
ekzistojnë dyshe të  
renditura që kanë 
komponentin e 
parë, të njëjtë.   
 
 
 
 

g është funksion me 
arsyetim të njëjtë 
Në bashkësinë g janë 
3 dyshe të renditura 
që kanë kompo-
nentin e dytë, të 
njëjtë, por kjo nuk 
prishë punë në 
përkufizimin e 
funksionit. 

h nuk është 
funksion meqenëse 
dyshet e renditura 
(3,0) dhe (3,-1) i 
kanë komponentët e 
para, të njëjta. 
Ndërkaq, kompo-
nentët e dyta të 
ndryshme.
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            Më pas nxënësit do të vazhdojnë leximin e pjesës së dytë. Duke mbajtur 
shënime: nga fjala-në fjalë; nga rreshti-në rresht, ata do të bëjnë shqyrtimin 
analitik të materialit në tërësi. Njohuritë e vjelura gjatë leximit të pjesës së dytë, 
por edhe përgjigjet e gjetura në pyetjet e parashtruara, do të shkruhen në 
vazhdim të shtyllës MËSOJ. 
  Reflektimi : Gjatë kësaj faze ofrojmë dhe zgjidhim disa detyra, të zëmë: 
1. Është dhënë bashkësia A = {Londra, Berlini, Stambolli, Parisi, Moska}. 
Caktoni funksionin f të bashkësisë A, në bashkësinë e paramenduar B, në 
mënyrë që çdo kryeqyteti t’i korrespondojë shteti, të cilit i përket !? Shpalose 
asociacionin eventual! 
2. Formuloje një detyrë të ngjashme! 
3. Po qe se f(bilbili) = zogu, caktoje në mënyrë natyrore funksionin e 
përkufizuar f, për f (delja) = ?   f(trofta) = ?   f(pisha) = ?   Këtë funksion 
paraqite në diagram! 
4. Formuloje varësinë funksionale ndërmjet “pyetjes” dhe “përgjigjes”? 
Ilustroje me shembuj! 
5. Për çfarë veçohen diagramet e funksionit  nga diagramet e relacionit? 
   Po qe se ka mbetur ndonjë pyetje së cilës nuk mund t‘i japim përgjigje 
(për momentin), atëherë nxënësit udhëzohen për t’i kërkuar dhe gjetur, po ato, 
në burime të tjera informacioni. 
16.1.8. MODEL MËSIMI  
Lënda: Matematikë 
Kl. VII 
Njësia mësimore: Rregulla e thjeshtë e treshit 
Mjetet mësimore: Materiali, fleta A 4, markera. 
Fjalë kyçe: Rregulla, e thjeshtë, e treshit, pohim (rresht), i kushtëzuar, 
pyetës, madhësi, të drejta, të zhdrejta, përpjesëtimore, shigjetat. 
Objektivat: Në fund të orës së mësimit, nxënësi të jetë i aftë: 
- Të skicojë skemën e përpiktë të Rregullës së treshit ; 
- Të dallojë madhësitë e drejta dhe të zhdrejta përpjesëtimore ; 
- Të dallojë Rregullën e thjeshtë nga Rregulla e përbërë e treshit dhe  
- Të formulojë dhe zgjidhë detyra lidhur me Rregullën e thjeshtë e treshit. 
   STRUKTURA E ORËS E R R  
E MINI LEKSION 5′′′′ 
R MËSIMDHËNIE E NDËRSJELLË                        30′′′′ 
R KLASTER 10′′′′ 
 
Evokimi:  Nxënësit tashmë kanë informacion lidhur me: 
• Numrat përpjesëtimorë 
• Llogaritja e të katërtës përpjesëtimore dhe  
• Madhësitë e drejta përpjesëtimore  
  Aplikojmë minileksionin 5-minutash:  
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Për t’i krahasuar madhësitë (e matshme, me njësi matjeje të njëjtë), në 
praktikë  përdoren përpjesëtimet (të vizatuarit e planeve të hartave, të caktuarit 
e përbërjes së legurave, të tretjeve farmaceutike, të shit-blerjeve, të punëve 
fizike që presin ekzekutim …) 
  Në tekstin e një detyre (të zëmë: Nga 100 tonë xehe fitohen 18 tonë 
hekur. Sa tonë hekur fitohen nga 36 tonë xehe ?-të cilën nuk do ta zgjidhim tani)  
le të jenë dhënë madhësi të drejta përpjesëtimore, tri prej të cilave janë të 
njohura. Kërkohet të gjendet e katërta përpjesëtimore! 
  Për ta llogaritur (si vetëtima!) kjo shpie në aplikimin e të ashtuquajturës 
Rregulla e thjeshtë e treshit.  
  Realizimi i kuptimit:  Mësuesi, me synim që nxënësit e tij të provojnë 
“rolin e mësuesit”, atyre për “Detyrë shtëpie” iu ka dhënë “nxënien” Rregulla e 
thjeshtë e treshit. 
  Mësuesi në këtë fazë të orës do të jetë drejtues i debatit dhe i sqarimeve. 
Ai para nxënësve mund të shpalosë artin e të pyeturit, me synim që të sqarojë 
edhe ndonjë “dromcë përmbajtjeje të errët”. 
  “Stafetën” për mësimdhënie do ta marrë nxënësi dhe kjo do të përcjellët 
nga nxënësi tek nxënësi. 
  Fillimisht ofrohet materiali: 
   
Shembulli 1. 
Për 7 kg mjaltë janë paguar 21€  

a) Sa € nevojiten për të paguar 12 kg mjaltë ? 
b) Sa kg mjaltë mund të blihen me 144 € ? 

Detyra nën a) mund të zgjidhet në dy mënyra. Mënyrën e parë e zgjidhë dhe e 
interpreton njëri nxënës, ndërkaq mënyrën e dytë, e zgjidhur nëpërmjet skemës     
                   7 kg                 21 €    
      12kg                   x €                  e interpreton një tjetër nxënës.  
  Nxënësi i tretë do të duhej të dijë të parashtrojë disa pyetje:  
- Cili është rreshti i kushtëzuar ? 
- Përse quhet rresht i kushtëzuar ? 
- Po rreshti pyetës ? 
- Çfarë dallimi ekziston midis rreshtit  të kushtëzuar dhe pohimit  të 
kushtëzuar? 
- Çfarë paraqet pohimi pyetës ? 
- A mund të zgjidhen detyrat pa shigjeta ? 
- Po qe se numri i kg të mjaltës rritet, çfarë do ndodhë me pagesën në euro ? 
- A mund t’i ndërrojnë vendet madhësitë x€ dhe 12 kg ? 
- Përse madhësitë janë në përpjesëtim të drejtë ? 
- Orientimi i shigjetave a mund të jetë me kah tjetër ? 
- Kur ndodhë kjo ? 
- Me atë rast madhësitë në çfarë përpjesëtimi ndodhen ? 
- A mund të formulosh ndonjë detyrë praktike të kësaj “natyre” ? 
- Përse quhet Rregull ? 
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- Po, përse e treshit ? 
- Përse quhet e thjeshtë ? 
- Meqenëse pyetja e fundit është sugjestive, çfarë mund të shtosh ? 
- Formuloje një detyrë (i ndihmuar nga imagjinata !) 
- Lidhur me detyrën e mësipërme a kanë kuptim skemat: 
A]         X €  12 kg     B]       12 kg        X €       C]         7 kg         21  
 21€        7 kg                   7 kg       21 €                  12 kg         X € 
- Cilat skema janë të gabueshme ? Përse ? 
- “Përktheje” tekstin e nevojshëm për të zgjidhur detyrën nëpërmjet “Rregullës 
së treshit”! Përdore fjalën “më shumë” ! 
- Për të justifikuar (pa)saktësinë e zgjidhjes le të përdoret fjala “më pak”  
  Kuptohet vetiu, në punën e nxënësve nuk përjashtohet asistimi 
“miniatural”, i drejtpërdrejt i mësuesit, me ndonjërën nga pyetjet e parashtruara. 
  Një tjetër nxënës ka për ta zgjidhur detyrën nën b) 
Pasi ta ketë formuar skemën           7 kg            21 €       
                                                        X kg        144 €                  nga shokët e tij, 
(ta zëmë) pasojnë këto pyetje: 
- Përse pohimi (rreshti) i kushtëzuar mbetet i pandryshuar ? 
- Përse x nuk është shkruar përfundi numrit 21 ? 
- Zakonisht, “shigjeta e parë” në çfarë kahe shënohet ? 
- Po shigjeta në shtyllën e dytë, përse nuk është shënuar me kahe teposhtë ?! 
  Shembulli 2. Një këmbësor për 8 orë ka ecur 48 km. sa orë i nevojiten 
për të ecur 108 km. 
  Analizë: Janë dhënë në km, udha e kaluar (48) dhe udha që do të 
kalohet (108). Kërkohet koha e shpenzuar në orë ? 
I. Duhet llogaritur sa kohë i duhet këmbësorit për të kaluar 1 km ! 

Këmbësori 1 km do ta kalojë për 
48

8
= 

6

1
orë 

Më pas 108 km do të kalojë për 108 km · 
6

1
= 

6

108
= 18 orë  

II.       8 orë                  48 km                                 x : 8 = 108 : 48 
            X                      108 km                               48 x = 108 · 8  

                           x = 108 · 
48

8
=

6

108
 = 18 orë 

  Çfarë do ndodhë, po qe se ballafaqohemi me një detyrë “paksa 
ndryshe”: 
Shembulli 3. Pesë punëtorë e kryejnë një punë për 6 ditë. Për sa ditë do ta 
kryejnë të njëjtën punë tre punëtorë ? 
  5 punëtorë      6 ditë  
 3 punëtorë      x ditë 
- Përse xhaxhi autor nuk bën fjalë për detyrat e kësaj “natyre” ? 
- Po qe se kësaj radhe nuk do të mësojmë për zgjidhjen e detyrave të kësaj 
“natyre”, cili do jetë “rasti tjetër më i afërm” për t’i nxënë po këto ?! 
- Provoje vendosjen e shigjetave si keni zbatuar deri tani ! 
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- Çfarë keni fituar ? 
- Analizoje përse keni fituar këtë rezultat!  
- Ku ndodhet gabimi, tek dhënia e detyrës apo tek zgjidhja e saj ? 
- Atëherë, këto janë madhësi _____________ përpjesëtimore ! 
- “Përktheje” me fjalorin tënd, çfarë do të thotë kjo? 
- Në të tilla raste a mund të zbatohet Rregulla e treshit ?! 
- Si do të dukej skema e zgjidhjes ? 
 Në përmbyllje, le të jetë dhënë: 
16 punëtorë do ta kryejnë një punë për 25 ditë, duke punuar 6 orë në ditë. Sa 
punëtorë do ta kryejnë punën e njëjtë për 20 ditë duke punuar 8 orë në ditë ? 
- Zgjidhjen e kësaj detyre praktike a do të duhej ta dini ? 
- A mund të zgjidhet nëpërmjet Rregullës së treshit ? 
- Cila fjalë do të duhej t’i shtohet kësaj rregulle ? 
- Punëtorët dhe ditët e punës janë madhësi _____________ përpjesëtimore. 
- Interpretoje! Në fund theksojmë: Ky leksion do të shtjerre në ndonjërën nga 
shkallët e shkollimit! 
 
Reflektimi:   Nxënësit nëpërmjet punës në “treshe” do ta punojnë nga një 
Klaster. 
 

Numrat përpjestimorë

E katërta përpjestimore

Madhësi të drejta
përpjestimore

Madhësi të zhdrejta
përpjestimore

Me kahe të kundërt

Shigjeta

Me kahe të njëjtë

Pohimi i kushtëzuar Pohimi i pakushtëzuar

Rregulla e thjeshtë e treshit

Rregulla e zgjeruar e treshit

Rreshti i kushtëzuar Rreshti pyetës

 
 
     Fig. 178 
 
16. 1. 9. MODEL MËSIMI 
Lënda: Matematikë 
Kl. VIII 
Njësia mësimore: Katërkëndëshi 
Mjetet mësimore: Materiali, fletë A 4, markera, fletë flip charti 
Fjalët kyçe: katërkëndëshi, paralelogrami, katrori, rombi, drejt këndëshi, 
romboidi, konstruksioni. 
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Objektivet: Në fund të orës së mësimit, nxënësi të jetë i aftë:  
- Të dallojë katërkëndëshin nga paralelogrami 
- Të llogaritë shumën e këndeve të brendshme të katërkëndëshit 
- Të llogaritë shumën e këndeve të jashtme të katërkëndëshit 
- Të klasifikojë ndarjen e paralelogrameve sipas këndeve dhe sipas 
barabarësisë së brinjëve 
- Të konstruktojë paralelogramin po qe se janë dhënë elementet përkatëse 

                   STRUKTURA E ORËS  E  R  R  
   E    Brainstorming  5′′′′ 
   R Di / Dua të di / Mësoj 30′′′′ 
   R     Klaster 10′′′′ 
Evokimi:  Në këtë fazë të orës mësimore, kërkojmë që një nxënës të vizatojë një 
katërkëndësh në tabelë. Nxënësit tjerë do ta vështrojnë vizatimin, në përpjekje 
për të evidentuar të gjithë elementet që e “stolisin” katërkëndëshin (brinjët, 
kulmet, këndet, diagonalet, drejtëzat e simetrisë …) 
  Të gjitha të dhënat e tyre, të cilat i dinë apo gjykojnë se i dinë shënohen 
në shtyllën DI  të “tabelës me tre shtylla”, DI / DUA TË DI / MËSOJ. 
  Si zakonisht, nxënësve iu parashtrojmë pyetje: Për çfarë janë të 
interesuar të dinë më shumë lidhur me katërkëndëshat ? Pyetjet e 
parashtruara do të  shkruhen në shtyllën e dytë DUA TË DI   
        DI          DUA TË DI                    MËSOJ   
*brinjët,kulmet, këndet 
e brendshme,                  
këndet e jashtme, 
diagonalet,perimetrin. 
*”zbërthimin” e 
katërkëndëshit në dy 
trekëndësha       
*disa  nga katërkëndë- 
-shat kanë drejtëza 
simetrie 
*brinjët e përballshme 
*brinjët paralele 
*brinjët pingule   
*brinjët e barabarta 
*këndet e barabarta 
*gjatësi diagonalesh 
  të barabarta    
*diagonale ndërsjellë   
 pingule        

*Dallimi ndërmjet katërkëndëshit             
dhe sipërfaqes katërkëndëshe. 
*Shumën  e këndeve të 
brendshme të katërkëndëshit 
*Shumën e këndeve të 
përbrinjshme tek katërkëndëshi                
*Shumën e këndeve të jashtme                
të  katërkëndëshit                   
*Ç’është paralelogrami?                  
*Si ndahen paralelogramet ? 
*Cilët prej paralelogrameve  i 
kanë diagonalet me gjatësi të                 
barabartë ?           
 *Cilët paralelograme veçohen 
me diagonale ndërsjellë pingule ? 
*Diagonalet e paralelogrameve                               
priten. Çfarë mund të thuash për  
madhësinë e tyre ?   
 *Cilët nga paralelogramet kanë        
drejtëza simetrie dhe sa është          
numri i tyre ?     

*Sipërfaqen katërkëndëshe e përbëjnë pikat e 
një   katërkëndëshi dhe pikat brenda tij.  
*Shuma e këndeve të brendshme të             
katërkëndëshit është e barabartë me 360˚   
*Shuma e këndeve të përbrinjshëm është 180˚ 
*Shuma e këndeve të jashtme të 
katërkëndëshit është 360˚ 
*Katërkëndëshi i cili ka brinjët e përballshme 
paralele quhet paralelogram.  
*Paralelogramet ndahen sipas këndeve: në 
kënddrejtë (katrori dhe drejtkëndëshi) dhe në 
këndpjerrët (rombi dhe romboidi) dhe sipas  
barabarësisë së brinjëve në: barabrinjës 
(katrori dhe rombi) dhe në brinjëndryshëm  
(drejtkëndëshi dhe romboidi).  
*Diagonalet me gjatësi të barabartë i kanë 
katrori dhe drejtkëndëshi 
*Diagonalet e katrorit dhe të rombit janë 
ndërsjellë pingule.  
*Diagonalet  e  përgjysmojnë njëra- tjetrën 
*Katrori(4) Drejtkëndëshi(2) Rombi(2) 
Romboidi(asnjë) 

Realizimi i kuptimit:  

  Nxënësit fillojnë për ta lexuar materialin me ndalesa,(kl.Vlll.-2005   
f.66), në përpjekje për t’i “zbuluar” përgjigjet në pyetjet e parashtruara. 
Udhëzohen që gjatë leximit t’i përdorin shenjat INSERT ( √ , −,+,?) 
  Pasi të mbarojnë së lexuari, do bëjnë përpjekje për t’iu përgjigjur 
pyetjeve të ngritura, në shtyllën DUA TË DI.  Përgjigjet e vjela (duke qenë të 
bindur në saktësinë e tyre) do t’i shkruajnë në shtyllën MËSOJ. 
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  Nxënësit e prapambetur mund të konsolidohen nëpërmjet punës në tandem 
apo në grupe të vogla. 
  Për disa nga pyetjet e parashtruara mund të merren përgjigje jo të plota apo 
jo të sakta. Për ato mund të debatohet duke i plotësuar dhe përmirësuar. 
Reflektimi: 
  Në përmbyllje të orës mësimore, nxënësit do të punojnë në grupe, nga një 
Klaster, me nocionin katërkëndësh. 
 

trekëndëshi brinjëndryshëm

trekëndëshi barakrahës

trekëndëshi barabrinjës

trekëndëshi katrori

kulmi

romboidi

rombi

drejtëza simetrie

KATËRKËNDËSHI

drejtkëndëshi

pesëkëndëshi

gjashtëkëndëshi

shumëkëndëshi

këndi

diagonalja

trapeze deltoidi

brinja

KONSTRUKSIONI

GJEOMETRI

 
 

Fig. 179 
 

Për detyrë shtëpie nxënësit do ta shkruajnë një pesëvargësh për 
katërkëndëshin 
   KATËRKËNDËSHI (KËNDDREJTË) 
 
BARABRINJËS     BRINJËNDRYSHËM 
 
VIZATOHET                    KONSTRUKTOHET                   LLOGARITET 
 
                            KATERKËNDËSHI ËSHTË FIGURË GJEOMETRIKE 
 
    DREJTKËNDËSHI             
Leksioni 
1 Vija e thyer e mbyllur poligonale e cila përbëhet prej katër segmenteve quhet 
katërkëndësh. 
2 Katërkëndësh quhet shumëkëndëshi që ka katër kënde. 
3 Shumëkëndëshi i cili paraqet unionin e katër segmenteve quhet katërkëndësh.  
4 Shumëkëndëshi, ABCD, numri i brinjëve (kulmeve) i të cilit është katër quhet 

katërkëndësh. Pikat A, B, C, D quhen kulme të katërkëndëshit. Segmentet AB, 

BC , CD  dhe DA  quhen brinjë. Brinjët mes vete mund të jenë: të përballët (po qe 
se nuk kanë asnjë pikë të përbashkët, AB dhe DC) dhe fqinje (po qe se kanë një kulm të 
përbashkët, AB dhe BC...). 
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5 Këndet e katërkëndëshit mund të jenë: të përballët (α dhe γ; β dhe δ) dhe fqinje  (α 
dhe β; α dhe δ; β dhe γ; β dhe α ...). 
6 Segmenti që bashkon dy kulme jo fqinje të katërkëndëshit quhet diagonale (AC, 
BD).  
7 Pjesa e rrafshit e kufizuar me katërkëndëshin ABCD quhet sipërfaqe 
katërkëndëshe.  
8 Çdo katërkëndësh mund të paraqitet si union i dy trekëndëshave. Përfundojmë se, 
shuma e këndeve të brendshme të katërkëndëshit është baras: 
 α + β + γ + δ = 2 · 180° = 360°.   
9 Trapezoid quhet katërkëndëshi që nuk ka asnjë palë brinjë paralele. 
10 Katërkëndëshi që ka dy palë brinjë paralele quhet paralelogram. 
11 Brinjët e  përballët të paralelogramit kanë gjatësi të barabarta. 
12 Shuma e dy këndeve të brendshme fqinje të paralelogramit është 180°. Përse? 
13 Këndet e përballët të paralelogramit janë të barabarta (α = γ; β = δ) ndërsa këndet 
fqinje janë suplementare (α + β = 180° ; β + γ = 180°; γ + δ = 180°; δ + α = 180°). 
14 Diagonalet e paralelogramit ndërmjet veti përgjysmohen.  
15 Pikëprerje e diagonaleve tek paralelogrami paraqet qendër simetrie. 
16 Paralelogramet sipas krahasimit të brinjëve ndahen në: barabrinjës (katrori, 
rombi) dhe brinjëndryshëm (romboidi, drejtkëndëshi). Por, ata mund të ndahen 
edhe sipas këndeve në: kënddrejtë (katrori, drejtkëndëshi) dhe këndpjerrët 
(rombi, romboidi). 
17 Brinjët fqinje  të paralelogramit mund të jenë të barabarta, me këtë edhe të gjitha 
brinjët e tij janë të barabarta  (katrori, rombi).  
18 Një kënd i paralelogramit mund të jetë i drejtë, me këtë edhe të gjitha këndet e 
brendshme të tij janë të drejtë (katrori, drejtkëndëshi).   
19 Drejtkëndëshi është paralelogram, këndet e brendshme të të cilit janë të drejta.  
20 Katrori është drejtkëndësh, brinjët e të cilit janë të puthitshme (kongruente). 
21 Katrori është drejtkëndësh barabrinjës. 
22 Paralelogrami, brinjët fqinje të të cilit nuk janë të barabarta dhe nuk përmban 
asnjë kënd të drejtë quhet romboid.  
23 Katrori dhe rombi janë paralelograme me diagonale ndërsjelltazi pingule. 
24 Diagonalet e katrorit janë kongruente, ndërsjelltazi pingule dhe përgjysmojnë 
njëra-tjetrën. 
25 Diagonalet e drejtkëndëshit janë kongruente ndërmjet tyre.  
26 Diagonalet e paralelogrameve kënddrejtë janë me gjatësi të barabartë. 
27 Drejtëza simetrie kanë këto paralelograme: katrori  (4), drejtkëndëshi (2), rombi  
(2), romboidi (asnjë). 
28 Cilat thënie janë pohime:  
• Çdo katror është drejtkëndësh. 
• Çdo drejtkëndësh është paralelogram. 
• Çdo paralelogram është trapez. 
• Çdo trapez është katërkëndësh. 
29 Katrori  mund të konstruktohet po qe se është dhënë gjatësia e brinjës së tij ose 
gjatësia e diagonales. 
30 Rombi mund të konstruktohet po qe se janë dhënë gjatësia e brinjës së tij dhe 
njëri kënd i brendshëm ose gjatësitë e diagonaleve.   
31 Drejtkëndëshi mund të konstruktohet po qe se janë dhënë gjatësitë e brinjëve të 
tij. 
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32 Romboidi mund të konstruktohet po qe se janë dhënë gjatësitë e brinjëve të tij 
dhe njëri kënd i brendshëm.  
33 Katërkëndëshi  ABCD le të jetë zbërthyer në dy trekëndësha: ∆ ABC  dhe  ∆  ACD. 
Konstruksioni i ∆ ABC është i mundur po qe se janë dhënë tre elemente (brinja, këndi). 
Ndërkaq, për ∆-shin ACD janë të nevojshme vetëm dy elemente, meqë brinjën AC (të 
përbashkët) tashmë e dimë. Për konstruksionin e katërkëndëshit ABCD është e 
nevojshme të dimë: 3 + 2 = 5 elemente. 
 
16.1.10. MODEL MËSIMI 
Lënda: Matematikë 
Kl. VIII 
Njësia mësimore: Elemente të gjasës (probabilitetit) 
Mjetet mësimore: Urna (arkëza), monedha, zar, toptha të ngjyrave të 
ndryshme, “letra fati”  
Fjalët kyçe: Eksperimenti, ngjarja, llojet e ngjarjeve: e  pamundshme, e 
rastësishme, me gjasë të barabartë, e mundshme, e sigurt 
Objektivet: Në fund të orës së mësimit, nxënësi të jetë i aftë:  
• Të veçojë eksperimentin nga ngjarja 
• Të dallojë dhe përkufizojë (me fjalët e tij): 

- ngjarjen e pamundshme 
- ngjarjen e rastësishme 
- ngjarjen me gjasë të barabartë 
- ngjarjen e mundshme dhe  
- ngjarjen e sigurt. 

• Të formulojë ngjarje “të ndodhura” dhe “jo  të ndodhura ” me shkallë të 
ndryshme gjase 

• Të identifikojë komponentët përbërëse të gjasës: rastet e volitshme dhe 
rastet e mundshme  

• Të dallojë varësinë funksionale të zhdrejtë midis gjasës dhe gjasës së 
kundërt  

 
                   STRUKTURA E ORËS  E  R  R  

   E    Diskutim për njohuri paraprake  5′′′′ 
   R Mësimdhënie e ndërsjellë 35′′′′ 
   R     Shqyrtim: “Produkti i të nxënit”  5′′′′ 
 
Evokimi: Nxënësit tashmë rikujtojnë njohuri lidhur me nocionet themelore të 
statistikës. 

- Formuloje mendimin se çfarë paraqet populacioni? 
- Çfarë është zgjidhje rasti ose mostër? 
- Formuloje frekuencën absolute dhe frekuencën relative! 
- Çfarë paraqet mesatarja aritmetike?  
- Përkufizo (me fjalët tua) nocionet: modë, medianë dhe rang! 
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Realizimi i kuptimit: Elemente të probabilitetit 
I.                      Ngjarja, eksperimenti, ngjarja e rastësishme 
• Ardhmëria personale e çdo individi është e paparashikueshme, për të mirë apo për 

të keq!  
Shumë njerëz gjatë jetës “ngacmohen” për të marrë pjesë në “Lojërat e fatit”. 
Kështu të zëmë, në vigjilje të Vitit të Ri, rastisi që personi F.F në mesin e 10.000 
vetave të fitojë një automobil! Rast i rrallë, i paparashikueshëm, por ndodhi! Në 
këtë lojë fati, eksperimentuan  jo më pak  se 10.000 veta.  

• Realizimi i një eksperimenti të tillë quhet ngjarje. Ngjarja është kuptim 
themelor në probabilitet, e cila nuk përkufizohet tamam sikurse numri, 
bashkësia, elementi. 

• Shumë dukuri dhe procese që ndodhin në natyrë apo në shoqëri jemi në gjendje t’i 
parashikojmë apo t’i shpjegojmë dhe interpretojmë, mbështetur në shkaqet e 
(mos)shfaqjes së tyre. P.sh. Kur do ndodhë dhe sa do zgjasë zënia e Diellit? Në 
cilin vend dhe në cilin hark kohor do ndodhë të përhapurit e gripit? Në cilin vend 
dhe në çfarë rrethana mund të ndodhë shndërrimi i Protektoratit në Shtet? 
Ekzistojnë edhe shumë dukuri dhe shfaqje tjera që i studiojnë Astronomia, 
Gjeografia, Sociologjia ... 

• Përkundër këtyre dukurive, proceseve, ngjarjeve në natyrë dhe shoqëri, ka edhe të 
tjera për të cilat  nuk dimë a do të ndodhin, dhe nëse po, kur do ndodhin? Të tilla 
janë p.sh. shumë dukuri që i studion Meteorologjia. Akoma sot nuk jemi në gjendje 
të dimë saktësisht, një muaj më parë, çfarë kohe do jetë, e mirë apo e keqe; a do jetë 
vit i thatë apo me shi? Ose, të zëmë, nuk jemi në gjendje të parashikojmë shfaqjen e 
Tërmetit dhe forcën shkatërruese të tij; shfaqjen e Tsunamit. Këto bëjnë pjesë në 
grupin e ngjarjeve të rastësishme. Ngjarje rasti janë edhe aksidentet në 
komunikacion. Ato mund të mos ndodhin, por edhe nuk janë të pamundshme. 

 
II.                                    Përkufizimi i probabilitetit  (p) 
• Po të marrim një zar (kub në faqe të të cilit janë shënuar numrat 1-6) dhe e 

rrotullojmë mbi tavolinë. Faqja e sipërme e tij do jetë njëri prej numrave 1-6. Nëse 
këtë “ngjarje” e përsërisim shumë herë, shohim që numrat do të ndërrohen. P.sh. Po 
qe se  zarin e hedhim 600 herë dhe e shënojmë sa herë është paraqitur të zëmë, 5-sa , 
shohim që ai numër është paraqitur afro 100 herë. Në 6000 hedhje do të shihej edhe 
më saktësisht, që çdo numër (1-6) do të paraqitej afërsisht 1/6 e të gjitha hedhjeve.  

• Le të jetë n - numri i rasteve të mundshme dhe m- numri i rasteve të volitshme 
(të cilat lojtari synon t’i realizojë), atëherë: Gjasa (probabiliteti) e një ngjarjeje 
quhet herësi midis rasteve të volitshme dhe atyre të mundshme. Tek zari, 
ekzistojnë gjashtë raste të mundshme, pra n = 6, ndërkaq 5-sa e kërkuar paraqet 

një rast të volitshëm, pra m= 1. Kështu 
n

m
p =

6

1=   

• Kufiri për të (mos)ndodhur një ngjarje shtrihet mid is 0 dhe 1. (zeros dhe 
njëshit). Gjasa që një ngjarje të mos ndodhë kurrë është zero (0), ndërsa gjasa 
që një ngjarje të ndodhë me siguri (në kushte të dhëna) është një (1). 

• Në jetën e përditshme jemi të shoqëruar me ngjarje të pamundshme, të 
rastësishme, me gjasë të barabartë (mos)realizimi, të mundshme dhe të sigurt. 
Nëpërmjet një vetkërkimi zbulo dhe formulo këto lloje ngjarjesh “të ndodhura” dhe 
“ jo të ndodhura”!  
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III.                  Përkufizimi i ngjarjeve me shkallë të ndryshme të gjasës 
• Ngjarje të pamundshme quhet ngjarja e cila nuk mund të realizohet edhe pas 

kryerjes (“plotësimit”) të kompleksit të kushteve C. (p.sh. Paraqitja e numrit 7 pas 
hedhjes së zarit).  

• Ngjarje e rastësishme quhet ngjarja e cila mund të ndodhë ose jo, pasi të jetë 
plotësuar kompleksi i kushteve C. (p.sh. Pranimi i golit në një ndeshje futbollistike 
brenda 30 sekondave të para të lojës). 

• Ngjarje me gjasë të barabartë quhet ngjarja e cila për të (mos)ndodhur ndiqet 
me shanse të barabarta. (p.sh. Tek të hedhurit e monedhës, të paraqiturit e figurës 
apo numrit ndiqet me shanse të barabarta).  

• Ngjarje e mundshme quhet ngjarja e shanseve të mëdha, për t’u realizuar, pasi 
të jetë plotësuar kompleksi i kushteve C. (p.sh. Të diplomuarit në Fakultetin e 
Drejtësisë). 

• Ngjarje e sigurt quhet çdo ngjarje A e cila realizohet çdo herë, pasi të jetë 
plotësuar kompleksi i kushteve C. (p.sh. Të priturit e Vitit të Ri ...) 

• Gjasa që një ngjarje të ndodhë është aq më e madhe, sa më i madh të jetë 
numri i rasteve të volitshme-në raport me numrin e të gjitha rasteve të 
mundshme. 

 
IV.                                       Gjasa dhe gjasa e kundërt 
• Po qe se me p  shënojmë gjasën, me m  shënojmë numrin e rasteve të 

volitshme, ndërsa me N  shënojmë numrin e rasteve të mundshme, atëherë 

gjasa:  
N

m
p = =

eetëmundshmitharastevnumriitëgj
 

• Po qe se me q  shënojmë gjasën e ngjarjes së kundërt, men shënojmë numrin e 
rasteve të pavolitshme, ndërsa me N  shënojmë numrin e rasteve të mundshme, 

atëherë gjasa e kundërt: 
eetëmundshmitharastevnumriitëgj

itshmeevetëpavolnumriirast

N

n
q ==  

• Meqenëse numri i të gjitha rasteve të volitshme dhe të pavolitshme është baras me 
numrin e të gjitha rasteve të mundshme, atëherë: Nnm =+  , prej nga pason:  

       1==+=+=+
N

N

N

nm

N

n

N

m
qp  

• Shuma e gjasës dhe gjasës së kundërt se do të (mos)ndodhë një ngjarje është 
baras me 1. Pra, 1=+ qp  prej nga pason qp −= 1  dhe pq −= 1        (0 < p< 1) 

• Midis gjasës dhe gjasës së kundërt ekziston varësia funksionale e zhdrejtë:  
Po qe se gjasa zvogëlohet nga një deri në zero, atëherë gjasa e kundërt rritet 
nga zero në një. 

 
Reflektimi: Në fund diskutohet lidhur me këto pyetje: 
- Çfarë quhet ngjarje?  
- Si e veçoni eksperimentin nga ngjarja? 
- Formuloni së paku tri ngjarje rasti! 
- Si llogaritet gjasa e një ngjarjeje?  
- Çfarë kuptoni me numrin e rasteve të volitshme dhe numrin e rasteve të 
mundshme? Çfarë relacioni ndodhet midis tyre?  

numri i rasteve të volitshme 

numri i të gjitha rasteve të mundshme 

numri i rasteve të pavolitshme 

numri i të gjitha rasteve të mundshme 
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- Formuloni së paku nga dy ngjarje: të pamundshme; të rastësishme; me gjasë të 
shanseve të barabarta; të mundshme dhe të sigurta!  
- Cili është kufiri për të (mos)ndodhur një ngjarje?  
- Formulo (me fjalët tua) pesë lloj  ngjarjesh! 
- Shkruaj dhe interpreto gjasën dhe gjasën e kundërt! 
- Sa është shuma e gjasës dhe gjasës së kundërt? 
- Po qe se gjasa e kundërt rritet nga zero deri në një, çfarë ndodhë me gjasën?                                                                                                                      
 Në fund, mësuesi udhëzon nxënësit për të shpalosë ndërtimin e 
njohurive duke mbrojtur me fakte dhe prova, dëshmi dhe arsye, nëpërmjet 
pyetjeve të shkruara në tabelë: 
  -Cila mund të jetë pyetja thelbore lidhur me temën: Elemente të Gjasës ?                                                                              
-Cila është vërejtja e Juaj lidhur me përgjigjen e dhënë?           
 -Çfarë arsyesh ofrohen për ta mbështetur këtë përgjigje? 
 -Cilat prova jepen për të mbështetur këtë arsyetim? 
 -Cilat arsye dhe fakte lihen mënjanë? 
 -Cilat fakte do të duhej t’i pranojmë pa diskutim? 
 -Çfarë do të duhej të dini nga ky leksion? 
 
 
 

NË VEND TË PËRFUNDIMIT 
 

“Shtesa” përmban 10 modele të Mësimdhënies bashkëkohore, ku 
mësimi zhvillohet sipas strukturës ERR  dhe kryet e vendit e zënë Të mësuarit  
me  objektiva.  Po këtu janë aplikuar  Teknika dhe  Strategji bashkëkohëse, 
në angazhim të nxënësit, që ai vetë të ndërtojë sistemin e tij të nxënies. 
Nëpërmjet shembujve të përzgjedhur u mundova t’i prekë majat më  të ndritura 
të mësimdhënies bashkëkohëse.  Shembujt ofrojnë ndihmesë, të një stimuli 
moral, për ta thyer dhe për t’u shkëputur (pjesërisht) nga mësimdhënia 
tradicionale.                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


