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2. NJOHJA SHKENCORE E NOCIONEVE 

THEMELORE MATEMATIKE 
 

2.1. FORMIMI I NOCIONIT TË BASHKËSISË, ELEMENTEVE T Ë 
BASHKËSISË DHE NËNBASHKËSISË1) 

 
Njëri ndër nocionet e para bazë, ku mbështeten njohuritë kryesore 

matematike, është të kuptuarit e bashkësisë. Ja disa nga fazat (etapat) e formimit 
të tij: 

* Kuptimi i bashkësisë si grup, grumbull, tufë, kope, tog... të sendeve 
dhe të gjallesave. Midis emërtimeve të lartpërmendura ekziston raporti i 
barasvlerës, pra ato janë sinonime, varësisht nga"natyra" e anëtarëve (elementeve) 
të bashkësisë". 

* Vënia në spikamë e veçorisë së përbashkët të elementeve të një 
bashkësie, duke futur në një qarkim përkatës nëpërmjet një vije të mbyllur 
(Diagrami* i Venit) . Për të përfaqësuar Diagramet e Venit shfrytëzohen vija të 
mbyllura me forma dhe madhësi arbitrare. 

* Pasqyrimi dhe identifikimi i sendeve dhe i gjallesave të ndryshme 
konkrete nëpërmjet petëzave, të cilat (në fillim) kanë ngjyra, forma dhe 
madhësi të ndryshme. Me këtë është realizuar individualizimi i elementeve të 
bashkësisë, përkatësisht është spikatur veçoria (vetia) karakteristike e 
elementeve që i përkasin një bashkësie (p.sh.: bashkësia e trekëndëshave blu, të 
vegjël...). Materiali didaktik, lidhur me bashkësitë, shfrytëzohet në cilësinë e 
objekteve konkrete, objekteve të vizatuara, simboleve konkrete dhe simboleve të 
vizatuara.  

*Përdorimi i shenjës që simbolizon veçorinë e përbashkët të elementeve 

të një bashkësie duke e shënuar me etiketë (pankartë), po e zëmë: A  

∆

  
etj.   

Bashkësia si nocion mund të jetë "dhuratë" e natyrës, e autorit të librit, e 
mësuesit ose e ndonjë personi tjetër, por mund të "krijohet" edhe nga "dora e vetë 
nxënësve”. 
____________ 
1) Jaka, B. "Formimi i nocionit të bashkësisë, elementeve të bashkësisë dhe pjesës së saj - 

nënbashkësisë","Shkëndija", Prishtinë, 15 shtator 1985, f. 12. 
   *Fjala diagram rrjedh nga greqishtja që do të thotë vizatim. 
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Edhe nocioni i nën-bashkësisë futet në përdorim nëpërmjet shembujve 
praktik. Theksojmë për kriter të formimit të nën-bashkësive të nxënësve merren, 
po e zëmë: 

dituria (nxënësit që dinë ndonjë vjershë patriotike, nxënësit që dinë të 
lexojnë orën...) 

mosha (nxënësit që kanë mbushur 6 vjet e gjysmë, nxënëset që kanë 
mbushur 7 vjet ...) 

mirëqenia (nxënësit që kanë qenë në Evropën Perëndimore, në det,... 
nxënësit që kanë qenë refugjatë në trojet e veta, në Shqipëri,në Maqedoni...) 

veshmbathja (vajzat e veshura me fustane të kuqe, bluzë të bardhë dhe 
këpucë të zeza...) 

Nxënësit, duke zgjedhur dhe duke përdorur kriterin në të formuarit e një 
nën-bashkësie “bëhen me dije” që nën-bashkësia mund të ketë numër arbitrar 
elementesh, mund të fitohet nën-bashkësia, e cila ka vetëm një element; e cila, ka 
aq elemente sa edhe vetë bashkësia ose mos të ketë asnjë element (të jetë boshe, 
vakante, e zbrazët). Elementet e nën-bashkësisë i përkasin po asaj bashkësie, nga 
e cila është veçuar dhe radhitja e elementeve në nën-bashkësi (bashkësi) nuk 
është thelbësore. 

Materiali didaktik që do të demonstrohet dhe që do t’i "zëvendësojë" 
personat, individët dhe sendet kryesisht përmban petëza 

të formës: katrore, trekëndore, rrethore, 
të ngjyrës: kuq, zi, verdh, blu 
të madhësisë: të vogla, të mëdha. 
Mësuesi së bashku me nxënës fillon të formojë këto nën-bashkësi, si: 
- të veçuarit e petëzave të mëdha, 
- të veçuarit e petëzave që nuk janë të mëdha, 
- të veçuarit e petëzave rrethore jo të zeza, 
- të veçuarit e petëzave jo-katrore, të kuqe, 
- të veçuarit e petëzave jo-trekëndore, jo të verdha, etj. 
Më pastaj, po e zëmë: 
- në bashkësinë e petëzave të zeza, qarkohen petëzat jo-katrore,                
- në bashkësinë e petëzave të kuqe, qarkohen petëzat jo-rrethore, 
- në bashkësinë e petëzave të verdha, qarkohen petëzat jo-trekëndore, etj. 
Në këtë mënyrë, nëpërmjet operacioneve mendore, krahasimit dhe 

diferencimit, duke mohuar një apo dy veçori të objektit (petëza jo të mëdha, 
petëza jo-katrore, jo të kuqe, etj.) përcaktojmë, formojmë dhe mbështesim 
nocionin e nën-bashkësisë, së bashku me simbolin e saj " ⊆ ".  
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2.2. FORMIMI I NOCIONEVE PËR NUMRAT NJË, DY DHE 
SHKRIMI I NUMËRORËVE 1, 2 

 
Për të dhënë kuptimin për numrat një, dy pavarësisht nga njëri-tjetri, 

ekzistojnë burime të shumta: Shembujt konkretë nga rrethina ku punojnë dhe 
jetojnë nxënësit, shfrytëzimi i gjësendeve të mjedisit material didaktik nga më të 
ndryshmet e së fundi shfrytëzimi i librit shkollor dhe materialit tjetër të shkruar.  

Sot, kuptimi i nocionit numër trajtohet duke u mbështetur në nocionet 
tashmë të njohura të bashkësisë dhe të relacionit. Prandaj, edhe nocionet e 
numrave një, dy shpjegohen dhe interpretohen nëpërmjet bashkësisë dhe 
relacionit për të cilat nxënësit tashmë kanë "njohuri të mjaftueshme". Fillimisht, 
bashkësia mund të jetë një elementesh, por edhe dy, tri, katër e më shumë 
elementesh.  

Mund "të rastisë" që mësuesja të ketë sjellë me vete figurën, ku shihet një 
bimë drunore dhe pranë saj një njeri . Në këtë figurë objekti dhe subjekti janë të 
numëruar dhe të emërtuar, por ky emërtim është i një "vëllimi" tepër të gjerë, 
kështu që për bimën, po e zëmë, nxënësit kanë për të thënë: po shohin një lis, një 
bli , një dardhë, një arrë... Në mënyrë të ngjashme për njeriun  kanë për të thënë: 
po e shohim personin, i cili ka ardhur për të vjelë, për të fjetur, për të 
pushuar... 

Të mbështetur në para-njohuritë lidhur me bashkësitë, bimën drunore le ta 
paraqesim me një petëz katrore, ndërkaq personin me një petëz rrethore. 
Atëherë personi ndaj bimës vihet në relacion edhe "grafikisht" (Fig. 1).  

Kështu, po e zëmë, duke u ndihmuar nga ky shpjegim (apo nga ndonjë 
shpjegim të ngjashëm), me gjasë nxënësit duhet ta kenë dalluar bashkësinë prej 
një elementi, pra si "bashkësi njësi" së cilës i shoqërohet numri NJË. 

Në vazhdim elementet e një bashkësie me dy apo më tepër elemente, 
mbështetur në "kriterin" formë, madhësi, ngjyrë, përdorim, pozicion, 
ndërtim... do të shoqërohen me elementet përkatës të bashkësisë tjetër, duke 
u lidhur me një vijë (relacion). 

 
Fig. 1 
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Veçanërisht, theksohet bashkësia me dy elemente, të po asaj "natyre" (Teuta 
e Agroni, motër e vëlla, kazma e lopata, speci e domatja, libri e fletorja, trëndafili e 
tulipani, etj.). Nxënësit "zbulojnë"që i kanë dy duar, dy këmbë, dy sy, dy veshë, që 
karrigia i ka dy palë këmbëza: të përparme e të prapme dhe të majta e të djathta; që 
dashi i ka dy palë këmbë etj. 

Duhet të vihet në pah që numrat e ndryshëm paraqiten me shenja të 
ndryshme (1,2), por edhe i njëjti numër  mund të paraqitet me shenja të 
ndryshme (..,,2). 

Ekziston dallimi ndërmjet numrit dhe  numërorit.  Numërori është 
shenja (po e zëmë 1,2), me anë të së cilës paraqitet numri (po e zëmë, një, dy); 
me analogji, ashtu siç ndodh ndërmjet shkronjës e dhe tingullit përkatës. 

Duke i shoqëruar elementet e një bashkësie me elementet përkatëse të 
bashkësisë tjetër, të cilat kanë numër jo të njëjtë elementesh, bën që ndonjë nga 
elementet (petëzat) të mbetet "i vetmuar" (i pashoqëruar). Pikërisht këtu zë fill 
ideja e krahasimit të numrave. 

Kuptohet vetiu se në "këto çaste dhe rrethana" emocionale disa nga 
nxënësit, si të ishin "zogj të porsaçelur", për momentin kanë për të pranuar 
udhëzimet dhe ndihmën e mësueses, që dora e saj edhe njëherë ka për të treguar 
"kahet e lëvizjes së lapsit". 

Që tashti, mësuesja në shkollë dhe prindërit në shtëpi kanë për të bërë 
kujdestari: të shkruarit e numrave të jetë "i veshur me petkun estetik". 

 
2.3. FORMIMI I NOCIONEVE PËR NUMRAT TRE, KATËR DHE 

SHKRIMI I NUMËRORËVE 3, 4 
 
"Të ndihmuar" nga njohuritë që do të fitohen lidhur me bashkimin e 

bashkësive, numrat tre, katër do të duhej t'i shohim enkas si dy dhe një, 
përkatësisht si dy dhe dy. Kështu, me synim që nxënësit ta prekin me "dorën e 
vet" numrin tre, mësuesja mund t'i nxjerrë para tabelës tre nxënës (dy vajza dhe 
një djalë), të cilëve ua shpërndan një bashkësi me tri fletore , një tjetër me tre 
lapsa dhe një të tretë me tri goma. Mësuesja ka për të thënë: Para jush kemi 

- aq fletore sa nxënës, 
- aq lapsa sa nxënës, 
- aq goma sa nxënës. 
Duke i "veçuar paksa" vajzat nga djali (edhe po qe se dëgjohet nocioni tre) 

mësuesja ka për të theksuar: Para jush kemi: 
- dy dhe një nxënës, 
- dy dhe një laps, 
- dy dhe një fletore, 
- dy dhe një gomë, 
që japin: tre nxënës, tre lapsa, tri fletore dhe tri goma, etj. 
Në një rrugë të urbanizuar hulumtoni dhe gjeni një bashkësi me tri 

elemente! 
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Çfarë është "relacioni" ndërmjet këtyre dritave? (Dy janë të fikura dhe një 
është e ndezur). 

Për të përcaktuar nocionin e numrit katër (si dy dhe dy), mund të përdoret 
"ecuria e demonstrimit" të ngjashëm. Nëpërmjet "lojës" duke bërë "bashkime të 
ndryshme", fillimisht nxënësit e kanë pranuar që numri tre shfaqet si "dy dhe një", 
ndërkaq numri katër shfaqet si dy dhe dy. Në vazhdim ata formojnë bashkësi me 
tri elemente, jo vetëm si dy dhe një, por edhe si një dhe dy, përkatësisht me katër 
elemente, jo vetëm si dy dhe dy, por edhe si tre dhe një; një dhe tre. 

Pas formimit të bashkësive me tre, përkatësisht me katër elemente, të cilat 
paraqesin gjësende ose gjallesa (bimë dhe shtazë) fillohet "me stolisjen" e 
bashkësive me petëza (me po aq elemente), të cilat mund të veçohen lidhur me 
ngjyrën, formën, madhësinë, pozicionin, materialin ndërtimor, përdorimin  
etj.  

Duhet spikatur që çdo bashkësie me tre, përkatësisht me katër elemente i 
shoqërohen numërorët 3, përkatësisht 4, por që bashkësitë edhe mund të 
krijohen,  të cilave u korrespondojnë numërorëve 3,4 të zgjedhur ( të përcaktuar) 
që më parë. 

Aty diku "në mes" të numrave tre dhe katër, duhet "hetuar" krahasimin e 
numrave për të cilin "operacion" do të bëhet fjalë më gjerësisht, pasi të jenë 
mësuar "gjysma e numrave" të dhjetëshes së parë. Nxënësit "kanë për të prekur" që 
"numri një është më i vogël se numri dy", por edhe "numri dy është më i madh se 
numri një", "numri dy është më i vogël se numri tre", por edhe "numri tre është më 
i madh se numri dy", "numri tre është më i vogël se numri katër", por edhe "numri 
katër është më i madh se numri tre" - Herën tjetër, meqë "numri dy është më i 
vogël se numri tre" dhe "numri tre është më i vogël se numri katër", atëherë edhe 
"numri dy është më i vogël se numri katër", etj. Me këtë rast "plasohen" shprehjet 
"më shumë", "më pak", "aq sa".  

Edhe për shkrimin e numërorëve 3 dhe 4, disa nga nxënësit, të ndihmuar 
nga "instruktorët" e shtëpisë, mund të jenë "aftësuar" kohë më parë.  

 
2.4. FORMIMI I NOCIONIT PËR NUMRIN PESË DHE SHKRIMI  I 

NUMËRORIT  5 
 

Edhe kësaj radhe, në mbështetje të bashkimit (unionit) të bashkësive, 
numrin pesë do ta shohim si dy dhe tre. Po e zëmë, para tabelës mund të nxirren 
pesë nxënës (dy vajza dhe tre djem), të cilëve ua shpërndajmë nga një fletore, nga 
një laps dhe nga një gomë. 

Në vazhdim, mësuesi do të thotë; para jush kemi: 
- aq fletore, sa nxënës, 
- aq lapsa, sa nxënës, 
- aq goma, sa nxënës. 
Duke i veçuar pakëz vajzat nga djemtë (ndasi gjinore), (edhe po qe se dikush 

nga nxënësit "pëshpërit" nocionin pesë), mësuesi ka për të thënë: Para jush kemi: 
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- dy dhe tre nxënës (ndryshe themi ka pesë nxënës), 
- dy dhe tre lapsa (ndryshe themi ka pesë lapsa), 
- dy dhe tri goma (ndryshe themi ka pesë goma). 
Aktivitet i ngjashëm me këtë mund të zhvillohet dhe të demonstrohet edhe 

nëpërmjet gjësendeve të tjera nga rrethina e drejtpërdrejtë ku ai mëson. 
Nëpërmjet "lojës", duke bërë bashkime të ndryshme, numrin pesë do ta 

shohim si: 
një dhe katër 
dy dhe tre, 
tre dhe dy, 
katër dhe një, por edhe si 
pesë dhe zero. 
Mund të bëhet krahasimi ku ka "më pak"  e ku "më shumë" dhe "për sa 

është më i vogël" dhe "për sa është më i madh", etj. 
Pas formimit të bashkësive "konkrete" pesë elementesh, kalojmë në 

evidencimin e bashkësive "abstrakte" pesë elementesh. Tash, para vetes kemi 
petëza, të zëmë, katrore, rrethore, trekëndore, me ngjyra blu, të kuqe, të zezë, 
të verdhë dhe të gjelbër. Po qe se bashkësitë janë formuar, po e zëmë, në bazë të 
"kriterit" formë (tri bashkësi me nga pesë elemente), atëherë në "relacion" mund të 
vihet "kriteri" ngjyrë. Nxënësit do të përfundonin që numri i katrorëve është 
pesë, por edhe që "numri i katrorëve është i barabartë me numrin e rrethorëve 
dhe që numri i rrethorëve është i barabartë me numrin e trekëndorëve". 
Duhet kërkuar dhe gjetur cila nga bashkësitë katrore  dhe trekëndore kanë më 
shumë (më pak) elemente! 

Në vazhdim, nga bashkësia e petëzave (ku ka më shumë elemente se sa është 
numri që është mësuar të shkruhet deri tash) qarkojmë bashkësitë tre, katër dhe 

pesë elementesh, varësisht nga numërori i shkruar në etiketë dhe   
3

  
4

  dhe . 
Edhe për ta shkruar numërorin 5, përdoret ecuria e ngjashme, sikurse për 

numërorët 
3

 dhe
4

 . 
Për këtë qëllim, pranë bashkësive pesë elementesh (të formuara) vendosim 

etiketat "bardhë", ku pastaj shkruajmë "drejtpërdrejt  (pesë vija)  (pesë pika) 

dhe
5

 numërorin pesë). - Në vazhdim mund të merret për detyrë formimi i 
bashkësive dy, tre, katër dhe pesë elementesh, të përcaktuar nga numërori i shkruar 
në etiketë. 

Edhe shkrimi i numërorit 5 do të mbështetet në modelet gjysmë të përgati-

tura  (me pika) (me viza)  (me shigjeta). Pa dyshim, shkrimi i tij është 
"paksa më i ndërlikuar". Për këtë qëllim "ndihma e mësuesit që duhet t’u japë 
nxënësve" do të jetë më se e nevojshme. 

Vërejtje: Për të shtjelluar nocionet e numrave 6, 7, 8, 9 shfrytëzohen ecuri 
dhe rrjedha mësimore të ngjashme ose identike, të aplikuara si edhe deri më tash. 

Duhet pasur parasysh që për numrat e sipërpërmendur si bazë përdoret 
numri 5 si vijon: 
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numrin 6 do të duhej ta shohim si 5 dhe 1 
numrin 7 do të duhej ta shohim si 5 dhe 2 
numrin 8 do të duhej ta shohim si 5 dhe 3 
numrin 9 do të duhej ta shohim si 5 dhe 4 

kështu operacioni i mbledhjes rrjedh tepër natyrshëm, po e zëmë: 
5+1 = 6, 5+2 = 7, 5+3 = 8, 5 + 4 = 9 e paksa më vonë edhe si 1 + 5 = 6, 2 + 5 = 7,  
3 + 5 = 8, 4+ 5 = 9, etj. 

Nocionet e numrave (6,7) tash për tash jepen "së bashku". E njëjta gjë vlen 
edhe për numrat (8,9). 

 
2.5. PUNA ME DHJETËSHEN E PARË 2) 

 
Numri është abstraksion, të cilin fëmija e "zbërthen" ngadalë, sistematikisht. 

Te fëmijët zhvillimi i hershëm i nocioneve "sasiorë" vërehet me këtë shkallëzim:  
1. Dallimi i bashkësive si të mëdha ose të vogla, por pa ndonjë shprehje të 

caktuar, të qartë. Dallimet e elementeve në bashkësi nuk bëhen sipas "elementit 
njësi" të asaj bashkësie, por sipas bashkësisë tjetër.  

2. Dallimi që nga bashkësia e njohur mungon një gjësend.  
3. Formimi i parë i vargut. Te çdo send fëmija përsërit të njëjtën fjalë, një, 

edhe një,... etj. Vargimi përcillet me fjalët dhe, edhe. Kjo, në thelb, paraqet një 
"paralojë" të numërimit.  

4. Të mësuarit e fjalëve numerike. Në vend të së njëjtës fjalë për çdo send, 
më ngadalë mësohen edhe fjalët numerike, të cilat në fillim janë pa ndonjë radhitje, 
pra të një "stili të lirë": 1, 2, 5, 3, 7, 6, 8... e kështu me radhë.  

5. Caktimi i saktë i bashkësive të vogla. Në këtë shkallë të pjekurisë, fëmijët 
tashmë kuptojnë se prej sa elementeve përbëhet bashkësia. Kuptohet, në fillim 
kufizohemi në numrat 1-4, kurse më vonë zgjerohemi.  

6. Të kuptuarit e sistemit numerik. Në këtë "shkallë" aplikohet "numërimi 
abstrakt", me paraqitje të aftësisë për përgjithësim.  

Numërimi nuk është proces aq i thjeshtë, meqë ai supozon:  
1. Ekzistencën e sendeve konkrete ose abstrakte, të cilat numërohen.  
2. Njohjen e vargut të fjalëve numerike. 
3. Shoqërimin e fjalës numerike me gjësendin. 
4. Radhitjen "arbitrare" të sendeve që numërohen.  
5. Me cilëndo radhë që të numërohen sendet, numri i tyre nuk ndryshon.  
6. Secili numër i një elementi është për një më i madh, sesa paraardhësi i tij.  
Një proces i tillë "i ndërlikuar" i numërimit, pa dyshim që krijon vështirësi 

te fëmijët. Për këtë arsye udhëhiqet me kujdes dhe shkallë-shkallë kështu që disa 
"hapa" të këtij procesi, shpjegohen para se të fillojnë që të numërojnë.  
____________ 
2) Jaka, B. "Puna me dhjetëshen e parë", "Shkëndija", Prishtinë, 1 shtator 1984, f. 13. 
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Numërimi i sendeve konkrete dhe i figurave të tyre udhëhiqet në disa forma: 
1. Numërimi i sendeve, në mënyrë që me dorë i lëviz nga vendi. 
2. Numërimi, duke pasur sendet "pikëtakim". 
3. Numërimi, duke treguar me gisht.  
4. Numërimi, duke "mos u hedhur në shikim" 
5. Numërimi i sendeve, që lëvizin.  
6. Numërimi i dukurive të njëpasnjëshme. 
7. Numërimi "në vete" (në heshtje).  
Që në hapat e parë të mësimit elementar të matematikës, përveç numërimit 

"të natyrshëm",  e nevojshme është njohja me numërimin "e kundërt"  në 
vargun numerik, pastaj caktimi i vendit të numrit në varg. Cili numër pason pas 6? 
Cili numër është para 8? Ndërmjet cilëve numra gjendet 7? etj. 

Përveç numërimit të "njësive" 1,2,3,4,..., që në fillim mund të aplikohet 
numërimi "ritmik"  2,4,6, 8,... 3, 6, 9, 4, 8,..., 1, 3, 5, 7, 9 etj. Kjo formë e 
ashtuquajtur kahe sintetike e numërimit i përket së kaluarës dhe sot përdoret mjaft 
rrallë. Sot përdoret forma e kahes analitike-sintetike e numërimit. Koncepcioni i 
tillë konsiston që mësimi i matematikës të fillojë nga vështrimi dhe manipulimi me 
bashkësi të sendeve konkrete, e kjo do të thotë, të kuptuarit e bashkësisë si 
numër me elemente identike.  

Në mbështetje të materialeve gjysmë të përgatitura, ku lypset plotësuar 
tabelat, të cilat "regjistrojnë" numrin e nën-bashkësive 3, 4 dhe 5-elementesh të një 
bashkësie (petëzash), por edhe "të kusurit"të mbetur ose tabelat janë të plotësuara, 
por kërkohet "të qëndiset" bashkësia "me numër fikës" të nën-bashkësive 3,4 dhe 
5-elementesh dhe të kusurit të mbetur, shpaloset shkrimi i numrave me bazë 3, 4 
dhe 5.  

Për të kuptuar mënyrën e ndërtimit të një sistemi numërimi, "zbulohet 
baza, e cila shërben për të formuar numra të mëdhenj. Kështu: 

- në sistemin me bazë 10, numërimi bëhet mbi këtë bazë 0, 1, 2, 3..., 9; 1 
dhjetëshe, 2 dhjetëshe... 

- në sistemin me bazë 5, numërimi bëhet mbi këtë bazë: 0, 1, 2, 3, 4; 1 
pesëshe, 2 pesëshe.. 

- në sistemin me bazë 4, numërimi bëhet mbi këtë bazë: 0, 1, 2, 3; 1 
katërshe, 2 katërshe... 

- në sistemin me bazë 3, numërimi bëhet mbi këtë bazë: 0, 1, 2; 1 treshe, 2 
treshe ... 

Kështu, po e zëmë, nga 18 petëza, duke i grupuar ato: 
- me nga 3, kemi 6 treshe; 
- me nga 4, kemi 4 katërshe dhe 2 petëza "kusur", 
- me nga 5, kemi 3 pesëshe dhe 3 petëza "kusur". 
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Në përpjekje që, nocioni i operacioneve llogaritare "brenda dhjetëshes së 
parë" të jetë i afërt për nxënës, bën që operacionet "e dhënies", "të marrjes", "të 
fluturimit", "të plotësimit", "të ndarjes", të kërc imit,  të udhëhiqen, përcillen, 
dokumentohen dhe interpretohen me gjësende konkrete. (Shih Fig. 2 dhe Fig. 3).  

Në mësimin elementar të matematikës, përvetësimi i operacioneve 
llogaritare zakonisht vete me ketë radhitje:  

1. Llogaritja me sende konkrete, 
2. Llogaritja me objekte të vizatuara, 
3. Llogaritja me simbole konkrete, 
4. Llogaritja me simbole të vizatuara dhe 
5. Llogaritja pa mjete didaktike (llogaritja abstra kte). 
Skemës së mësipërme me këtë shkallëzim në të llogaritur nuk është e thënë 

që duhet t'i përmbahemi përherë, por, sipas nevojës dhe sipas rastit, mund të ketë 
variacione në këtë drejtim. Prej shembujve që do të marrim brenda dhjetëshes së 
parë, lehtë e kemi të konstatojmë që "të shtuarit" (mbledhja) është operacion 
më i thjeshtë, më i lehtë, më i afërt dhe më i njohur se "ndarja" (zbritja),  
sepse e dyta na shpie në ekuacione më të ndërlikuara. P.sh., po qe se duam të 
zbërthejmë (të ndajmë) numrin 10 "në dy mënyra të ndryshme", atëherë kemi:  

 
     10         10          10          10          10          10          10          10         10 
       1           2            3            4            5            6            7            8           9 
       9           8            7            6            5            4            3            2           1 

 
 

Me këtë rast kalohet në zgjidhjen e ekuacioneve të formës: 10 = 1 + x,          
10 = 2 + x, ..., 10 = 5 + x etj., zgjidhja e të cilave është "më e ndërlikuar" në 
krahasim me detyrat, në të cilat "numrit i shtohet numri", pra të formës 3 + 7 = x,  
4 + 5 = x, 1 + 4 = x ... 

 
                                       Fig. 2 

 
                                        Fig. 3 
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Të fituarit e aftësisë dhe shprehisë për mbledhje brenda dhjetëshes së 
parë kalon nëpër "tabelën" vijuese të mbledhjes:  

 

1+1 1+2  1+3  1+4  1+5  1+6  1+7  1+8  1+9 
2+1  2+2 2+3  2+4  2+5  2+6  2+7  2+8 
3+1  3+2  3+3  3+4  3+5  3+6  3+7  
4+1  4+2  4+3  4+4  4+5  4+6 
5+1  5+2  5+3  5+4  5+5 
6+1  6+2  6+3  6+4  
7+1  7+2  7+3 
8+1  8+2 
9+1 

e “thurur” me "elemente të lojës" (Shih Fig. 4 dhe Fig. 5). 

Hulumtimet eksperimentale me nxënës kanë dëshmuar që me rastin e 
mbledhjes "brenda dhjetëshes së parë" ekzistojnë detyra "të lehta" dhe "të 
vështira".  

Detyra “të kollajshme”  konsiderohen:  
1. Të mbledhurit e numrave me numrin 1, (1+1, 2+1, 3+1,...)  
2. Të mbledhurit e numrave të njëjtë (2+2, 3+3, ...)  
Detyra "të vështira”  konsiderohen:  
1. Nëse mbledhësi i dytë është më i madh se i pari:  
(3+5, 2+7,...) 
2. Nëse njëri mbledhës është çift, ndërsa tjetri cup (tek), përveç njëshit 

(7+2, 3+6...) 
Familjarizimi me zbritje, të përcillet edhe nëpërmjet "lojës",  po e 

zëmë" (Shih Fig. 6). 

 
Fig. 4 
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Për ta kuptuar në "thelb" zbritjen, me mjaft rëndës i është të prekurit, 
të paraqiturit dhe interpretimi grafik i operacioni t në fjalë. P.sh.: (Shih Fig. 7) 

 
Fig. 5 

 
Fig. 6 

 

Fig. 7 
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Nëpërmjet zbritjes, përvetësohet krahasimi i numrave, përkatësisht 

plotësimi (rrumbullakimi) në dhjetëshe. P.sh.:  
      7 + □ = 8              □ + 4 = 10    

Në momentin kur nxënësit kanë përvetësuar në mënyrë të ekuilibruar 
mbledhjen dhe zbritjen, me numra "brenda" dhjetëshes së parë dhe se dinë t'i 
krahasojnë dy numra më të vegjël se 10, atëherë mund t'iu japim edhe këto detyra 
mjaft "të ndërlikuara"!  

 7 □ □ = 8      8 □ □  = 6     9 □ □ = 4 
 3 □ □ = 7     4 □ □  = 9                   7  □ □ = 8  
Përderisa të kuptohen në "thelb" detyrat tekstuale në lidhje me mbledhjen 

dhe me zbritjen e numrave "brenda" dhjetëshes së parë, aplikimi i materialit 
didaktik është i pashmangshëm. Kuptohet, vetiu me kohë nxënësit aftësohen edhe 
për "llogaritje abstrakte". P.sh.: 

1 Ylli ka 4 arra, ndërsa Teuta 5 arra. Sa arra kanë të dy së bashku? (Fig. 8) 
(Pyetje faktike) 

1* Ylli ka 4 arra, ndërsa Teuta 5 arra më tepër. Sa arra ka Teuta? (Fig. 9) 
(Pyetje analizë)ë)ë)ë)    

- Çfarë është dhënë? 
- Çka kërkohet? 
- Krahasuar me detyrën paraprake, cila fjalë e ndërron rrjedhën e 

              llogaritjes? 
- A guxojmë të pyesim, sa arra kanë të dy së bashku? Përse? 
- Zëvendësoje fjalën ”më tepër”, me fjalën”më pak”. Çfarë ndodh? 
- Formuloje dhe zgjidhe një detyrë me fjalën “më pak”! 
Po qe se për detyrën 1 mund të vlerësojmë se është më "e afërt" për nxënës 

(pra, nuk është e thënë që me çdo kusht të përdoret edhe materiali didaktik), për 
detyrën 1*, përdorimi i materialit didaktik paraqet domosdoshmëri, për më tepër 
edhe "ndonjëherë tjetër", pasi që të zgjidhet detyra.  

 
Fig. 8 

 
Fig. 9 
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Në detyrat konkrete, ku lypset të aplikohet operacioni i zbritjes, në çdo hap 
i hasim edhe këto shprehje: të harxhohet, të humbet, të fluturohet, të ngelet, të 
rrëzohet, të fiket, të thyhet, të kalbet, të iket, etj. Duhet të kihet kujdes që shprehjet e 
lartpërmendura të mos përdoren "mekanikisht". Po këtu është e mundur të trajtohet 
Mendimi kritik. Në vazhdim do të marrim dy detyra "me fluturim" dhe do të vërejmë 
që "fluturimi" nuk paraqet përherë zbritje:  

a1) Në sheshin e një qyteti kanë qenë duke u ushqyer 5 pëllumba. Në një 
moment (çast) prej sheshit kanë fluturuar 2 pëllumba. Sa pëllumba kanë ngelur në 
atë çast në shesh? (5 – 2 = 3).  

a2) Prej sheshit kanë fluturuar 2 pëllumba dhe në shesh kanë ngelur 5. Sa 
pëllumba kanë qenë në shesh (5 + 2 = 7). Pra, kjo detyrë nuk zgjidhet me zbritje, 
edhe pse në të fuqimisht shprehet "fluturimi". 

Detyrat e mësipërme stimulojnë shkathtësi intelektuale të nivelit të lartë. 
Duke pasur idenë për ecurinë, në vazhdim parashtrojmë pyetje: 
- Përmbajtjet e detyrave a1) dhe a2) përsëritni ndaras! 
- Numëroni fjalët e njëjta të detyrave të mësipërme! 
- Në detyrat e mësipërme, me cilët numërorë manipulohet? 
- Në cilat fjalë dallojnë këto detyra? 
- Çka kanë të përbashkët dhe çka kanë të ndryshme këto dy detyra? 
- Detyrat e mësipërme demonstroni me simbole konkrete (petëza trekëndore)! 
- Çfarë veprimi aritmetik do të duhej të kryejmë në detyrën a1) Po në detyrën a2)? 
- Cilat janë rezultatet e detyrave a1) dhe a2)? 
- Përfundoni! Përse ndodhi kështu? 
Nxënësit "vetë zbulojnë", që detyrave me "mbledhje" dhe me "zbritje", mund t'u 

bëhet "prova", përkatësisht vetë mund të jenë vlerësues të saktësisë ose të pasaktësisë në 
zgjidhjen e detyrës.  

Përvetësimi i nocioneve: i zbritshmi, zbritësi dhe ndryshimi mundëson të 
theksohet "indirekt" pohimi thelbësor: Mbledhja dhe zbritja janë dy operacione 
aritmetike të kundërta: 9 = 3 + 6;  9 – 3 =  6 . 

Prandaj, për zbritjen nuk mësohen"fakte të reja". Duke u mbështetur në 
materialin didaktik (petëza, vizatime, diagrame të bashkësive, boshtin numerik...), 
në fillim orvatemi që ta gjejmë mbledhësin e panjohur të formës, 4 + □ = 10. P.sh. 
Mësuesi ka thirrur prindërit e 10 nxënësve. Kanë ardhur 4 prej tyre. Edhe sa 
prindër duhet të vijnë? - Të gjeturit e mbledhësit të panjohur na shpie në zbritje, 
përkatësisht në gjetje të ndryshesës së dy numrave 10 - 4 = 6. 

Duke modeluar situata dhe rrethana mbledhje me një zbritje edhe 
nëpërmjet tipit të testit skematik - tabelor të formës, po e zëmë: 

 5 + 3 =  □   
            □ – 5 = 

               □ – 3 =  
"duke e prekur edhe me dorë", interpretojmë zbritjen si veprim të kundërt të 
mbledhjes.  
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2.6.  PUNA ME DHJETËSHEN E DYTË3) 

 
Konsiderohet që "kalimi" prej dhjetëshes së parë në të dytën, paraqet njërën 

prej "traseve" më të vështira dhe më të ndërlikuara në klasën e parë "të mbuluar 
përplot me gjemba matematike". Për "kalimin prej dhjetëshes së parë, në të dytën", 
shumë njerëz vrapojnë që ta gjejnë "numëratoren", e cila "njëherë e përgjithmonë" 
"do ta zgjidhte problemin" e kalimit të dhjetëshes. 

Në të vërtetë, kalimi i dhjetëshes nuk i mundon nxënësit më shumë se 
cilado llogaritje tjetër.  Është fakt që nxënësit i llogarisin shumë vështirë 
mbledhjet dhe zbritjet, P.sh.: 8+5 dhe 13-7, por kjo nuk është pasojë e asaj që 
këto llogaritje janë me të vërtetë të vështira, por si rrjedhim që ata nuk e kanë 
përvetësuar plotësisht dhjetëshen e parë. Kalimi përtej 10 (deri në 20) 
paraqet vetëm "plotësim deri në 10" dhe "zbritje deri në 10".  

Që në fillim nxënësit njihen me "sistemin e fjalëve numerike", si dhe të 
mësuarit e numrave deri në 20, me ndihmën e të cilëve mund të përcaktojmë çdo 
bashkësi prej 10 deri në 20 elemente. Numërimet e para duhet të jenë prej 1 - 20, 
2-20, 3-20,... 8-20, 9-20, 10-20, 11-20,... si dhe anasjelltas: 20-15, 20-10, 20-8, ..., 
20-1. 

Në "numëratoren ruse", krijuesi i saj, duke vënë në thuprën e parë 20 toptha, 
është përpjekur "sa ka qenë e mundur", t'u ndihmojë nxënësve që "pa brenga" të 
përvetësojnë numërimin si dhe mbledhjen e zbritjen me 20 numrat e parë. (Fig. 10)  

 Për dhjetë njësitë e para, të cilat e formojnë dhjetëshen, në cilësinë e 
"ekzemplarit të vetëm" (pas disa shembujve), përpiqemi për paraqitjen e tyre me 
një simbol të vetëm, siç është p.sh. monedha prej 10 €. Prandaj, bashkësitë "e para 
të reja" pas dhjetëshes, nxënësit i interpretojnë si dhjetë dhe një - njëmbëdhjetë, 
dhjetë dhe dy - dymbëdhjetë... etj. (Fig. 11) 

____________ 
3) Jaka, B. "Puna me dhjetëshen e dytë", "Shkëndija", Prishtinë, 1 shkurt 1984, f. 11. 

 
Fig. 10 

 
Fig. 11 
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Nxënësve iu sqarohet, përse numrat përtej dhjetëshes (duke përfshirë 
këtu edhe dhjetëshen) shënohen me dy numërorë dhe çfarë tregojnë 
numërorët në të majtë dhe ata në të djathtë. Kështu edhe numërori "më i madh 
në të djathtë" (9) është "më i vogël" se numërori "më i vogël në të majtë" (1), pra 
te 19 njëshi (1) paraqet një dhjetëshe, ndërsa nënta (9) paraqet nëntë njëshe dhe 
prandaj "9 njëshe janë më pak se një dhjetëshe". Pra, në atë zbërthim, një anëtar 
është dhjetëshja, ndërsa tjetri - njëshet, të cilat i shtohen dhjetëshes.  

Në “dhjetëshen e dytë” mbledhja dhe zbritja shkallëzohen: 
a) Mbledhja dhe zbritja brenda dhjetëshes së dytë.  
b) Mbledhja dhe zbritja, duke kaluar prej njërës dhjetëshe në tjetrën.  
Nxënësit me rastin e kryerjes së operacioneve të mbledhjes dhe të zbritjes 

në dhjetëshen e dytë ndeshin llogaritje analoge, sikurse te dhjetëshja e parë. P.sh.:  
14 + 3 analoge me  4 + 3 
14 – 3  analoge me  4 – 3  
Vështirësi të konsiderueshme mund të dalin kur kalohet prej njërës dhjetëshe 

në tjetrën me mbledhje dhe zbritje, sepse këtu nuk ekziston mundësia për analogji. 
Ndër rastet e para që kërkojnë "interpretim" janë: a) 9+3 b) 11-2 c) 18-12, d)20-12... 

Po qe se nxënësit, pa vështirësi të konsiderueshme, mund të llogarisin 
shumat 8+3, 9+3, ..., etj., përkatësisht ndryshimet 12-3, 13-4 etj., atëherë nuk është 
nevoja që ata "detyrimisht" të kalojnë nëpër të ashtuquajturën "ecuri të 
zakonshme". Por, në qoftë se, megjithatë shfaqen vështirësi, nxënësve duhet t'u 
tregohet ecuria e zgjidhjes së detyrës:  

9+3 = 9+1+2=10+2=12 
8+3 = 8+2+1=10+1=11 
12-3 = (12-2)-1=10-1=9 etj.  
ose:  
8+5 = (Prej 8 deri 10 ... 2, 5 pa 2 ... 3, 10 edhe 3 ... 13) = 13 
Për mbledhje dhe zbritje të numrave deri në 20, aplikohen tabelat vijuese; 

(Shih Fig. 12 dhe Fig. 13) 

 
Fig. 12 
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Nxënësit aftësohen që të mendojnë duke llogaritur dhe duke llogaritur të 
mendojnë. Të menduarit funksional bazohet në vrojtim dhe përfundim logjik.  

Në mësimin elementar të matematikës, zhvillohet njohje e "varësisë 
funksionale", të themi p.sh. me detyrat: 16-9=7, 16-7=9 etj., nxënësit "bëhen me 
dije" se, me zvogëlimin e zbritësit, rritet ndryshimi dhe anasjelltas. Kështu  fillojnë 
të zënë fill aftësitë e nxënësve për llogaritje "të shpejta" si vetëtima dhe "pa 
gabime". Cilësia e punës me dhjetëshen e dytë mund të testohet edhe 
nëpërmjet lojës "Domino".... 

 

 
 

 
2.7. BASHKËSIA E NUMRAVE NATYRALË DERI  100, DERI 1 000, 

DERI 10000, DERI 1000000 
 

a) Puna e mirë me rastin e përvetësimit të "dy dhjetësheve të para" na 
mundëson "një ecje të sigurt" drejt zgjerimit të bashkësisë së numrave natyralë deri 
në 100, 1000, 10000, 1000000 e më tutje.  

Që në klasa I fillore nxënësit aftësohen për të formuar, emërtuar, shkruar 
dhe lexuar numrat deri në 100, të sajuar prej dhjetësheve si dhe prej dhjetësheve e 
njësheve. Në mënyrë analoge, siç është interpretuar formimi i numrave 11, 12, ..., 
po ashtu interpretohet edhe formimi i numrave 21, 22, ... 29, 30, 31, ... 99.  

 

 
Fig. 13 
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Për emërtimin e numrave 21 - 99 duhet ditur:  
- emërtimin e njësheve 1 deri 9,  
- emërtimin e dhjetësheve 20, 30, ... 90.   
P.sh.: 32, tridhjetë e dy, tri dhjetëshe e dy njëshe, përkatësisht tridhjetë e dy 

njëshe (Shih Fig. 14), ose 30, 50, 60, ..., tridhjetë - tri dhjetëshe, pesëdhjetë - pesë 
dhjetëshe...  

 
Mënyrën e emërtimit të numrave dyshifrorë 20 - 99 e tregon edhe mënyra e 

sajimit të tyre, që mund të paraqitet edhe nëpërmjet "figurave numerike" të 
dhjetësheve e njësheve. (shih. Fig. 15) 

 

 Shënimi i numrave dyshifrorë bazohet në parimin e vlerës pozicionale 
(“vendore”)të shifrës, p.sh. numri 29 përmban dy shifra: 2 dhe 9. Çdo shifër 
krahas vlerës numerike, përmban edhe atë pozicionale. Vazhdojmë 
"shqyrtimin" e numrit 29. Sipas pozitës (vendit) që zë shifra "më e madhe" në të 
djathtë (9), është më e vogël se shifra "më i vogël" në të majtë (2), meqë 2 
përfaqëson dy dhjetëshe, përkatësisht 20 njëshe, ndërsa 9 përfaqëson 9 njëshe 
(d.m.th. për një më pak se një dhjetëshe!), ose te numri 88, po ky numër (8), prej të 
majtës në të djathtë, zvogëlohet dhjetë herë, pra e 8-ta "e dytë" vlerën numerike e 
ka dhjetë herë më të vogël se 8-ta "e parë". Vlera pozicionale e shifrës e 
përcakton edhe vlerën numerike të saj, e teta e parë është baras me 8 dhjetëshe, 
ndërsa e dyta, është baras me 8 njëshe.  

Nëse te numrat dyshifrorë shifra e njësheve është zero, fitohen 
dhjetëshet e qindëshes së parë.  

 
Fig. 14 

 
Fig. 15 
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b) Vargun numerik të numrave natyralë do të mund ta zgjerojmë "sa të 
duam"; deri në 1000, (Fig. 16), deri në 10000 (Fig. 17),... 1000000, e tutje . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                      Fig. 16.    

Fig. 17. 

 

Fig. 16 
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Në fillim nxënësve mund  t’u japim këto detyra:  
1. Cili është numri më i vogël i dhjetëshes së katërt? 
2. Cili është numri më i madh i dhjetëshes së shtatë?  
3. Ndërmjet dy numrave të njëpasnjëshëm natyralë, a ekziston ndonjë 
    numër tjetër natyral?  
4. Cili është paraardhësi dhe pasuesi i numrit 99? 
5. Pse 9 NJ < 9 DH? 
6. Pse 38 < 39 kur 30 = 30? 
7. Pse 49 < 59 kur 9 = 9? 
Dhënia e kuptimit të numrave deri 1000 të përcillet me material didaktik 

përkatës, po e zëmë: pllaka (një pllakë përbëhet nga 10 shufra, përkatësisht 100 
kube të vegjël), shufra (një shufër përbëhet nga 10 kube të vegjël) dhe kube (të 
vegjël). Kështu, pllakat, shufrat dhe kubet (e vegjël) janë "sinonim", përkatësisht i 
qindësheve, dhjetësheve dhe njësheve. Pra, shkrimi i numërorëve deri 1000 "mund 
të ushqehet" me këtë material didaktik; po e zëmë: (Shih Fig. 18 dhe Fig. 19). 

 

ose duke "zbërthyer" një numër treshifrorë në qindëshe, dhjetëshe dhe njëshe, 
vizatojmë disqet në numëratorin pozicional: (Fig. 20) 

 
Fig. 19 

 
Fig. 18 
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148 = ____Q ____Dh ____Nj 
248 = ____Q ____Dh ____Nj 
284 =____Q ____ Dh ____Nj 

 
Trajtimi i numrave treshifrorë (101-999) fillon me formimin e njësive të reja 

numerike – qindësheve. Për interpretimin e qindësheve, mjaft i përshtatshëm është 
edhe metri :  

 
1 m = 10 dm 
1 dm = 10 cm 1 m = 100 cm  
1 dm = 10 cm  
1 cm = 10 mm 1 dm = 100 mm 
1 dm = 100 mm  2 dm = 200 mm,..., 9 dm = 900 mm 
 
Q DH  NJ 
 1 1 1 

 
Edhe këtu e njëjta shifër (1), prej të majtës në të djathtë, 10 herë zvogëlohet, 

përkatësisht prej të djathtës në të majtë 10 herë rritet, 1 NJ është 10 herë më e 
vogël se 1 DH, si dhe 1 DH është 10 herë më e vogël se 1 Q. 

 
1 DH = 10 njëshe 
1 Q = 10 dhjetëshe  
1 M = 10 qindëshe 
"Këmbimi" paksa më i detajuar paraqitet në këtë shkallëzim: 
10 Nj këmbehen për 1 Dh, por edhe 
1 Dh këmbehet për 10 Nj. 
10 Dh këmbehen për 1 Q, por edhe 
1 Q këmbehet për 10 Dh. Prandaj,  
1 Q këmbehet për 100 Nj. 
Më pastaj, 1 M këmbehet për 10 Q 
10 Q këmbehen për 1 M 
1 M këmbehet për 100 Dh. Prandaj, 
1 M këmbehet për 1000 Nj. 

 
Fig. 20 
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Këmbimi nismëtar mbështetet edhe te numëratori pozicional: Duke i 
plotësuar"rendet"në të plota "këmbeni": 

 
 
7Q 14Dh  14Nj 
7Q 15Dh   4Nj 
8Q  5Dh   4Nj 

(Shih Fig. 21 a) dhe b)  
 
Theksojmë veçanërisht rolin e zeros në përcaktimin e numrave, po e zëmë 

(Fig. 22).  

Numrat më të mëdhenj se 1000, përforcohen jo vetëm nëpërmjet 
numëratorit pozicional, por edhe me kube të mëdhenj (një kub i madh përbëhet 
nga 10 pllaka, përkatësisht 1000 kube të vegjël), pllaka (një pllakë përbëhet nga 

 
a)                                               b) 

Fig. 21 

 
Fig. 22 
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10 shufra, përkatësisht 100 kube të vegjël) dhe shufra (një shufër ka 10 kube të 
vegjël) (Shih Fig. 23). Tashti këtu, për numrat më të mëdhenj se 1000, kubet e 
mëdhenj, pllakat, shufrat dhe kubet e vegjël janë "sinonim", përkatësisht i 
mijësheve, qindësheve, dhjetësheve dhe njësheve. Duke përdorur kubin e madh që 
ka 1000 kube të vegjël, jepet kuptimi për numrat 1000, 2000, 3000, 4000... 
Numrat, që janë më të mëdhenj se 10000, herë pas here, në vend të tri zerove, të 
numrave (që përfaqësojnë mijëshe), do të shkruhen me fjalë, po e zëmë, 18000  
(18 mijë). 

Shkrimi nismëtar i numërorëve më të mëdhenj se 1000 ndihmohet dhe 
mbështetet me tabela vijuese të "qëndisura" me kube të mëdhenj, pllaka, shufra 
dhe kube të vegjël, po e zëmë: 

a) Duke "lexuar" bashkësinë, shkruaj numërorin (Fig. 24 dhe Fig. 25) 

b) Është dhënë numërori, plotëso ta-
belën (Fig. 26). 

Ndihma tjetër ofrohet duke "zbë-
rthyer" një numër 4 shifrorë në mijëshe, 
qindëshe, dhjetëshe dhe njëshe;  
3241 = ____ M _____ Q _____ Dh ____Nj  

 
Fig. 23 

 
Fig. 25 

 
Fig. 24 

 
Fig. 26 
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Vizatojmë disqet në numëratorin pozicional (Fig. 27 dhe Fig. 28) 

 
c) Në vazhdën e zgjerimit të vargut numerik në bashkësinë e numrave 

natyralë (deri 1000000), që në fillim mund të theksojmë këto pyetje thelbësore:  
1. Shkruani një numër njëshifror (p.sh. 8). Sa njëshe, sa dhjetëshe dhe sa 

qindëshe i ka numri i shkruar?  
2. Shkruani një numër dyshifror (p.sh. 42). Cila shifër gjendet në vendin e 

njësheve, e cila në atë të dhjetësheve? 
3. Numërori 42 prej sa dhjetësheve dhe sa njësheve është i përbërë? 
4. Sa dhjetëshe dhe sa njëshe përmban një qindëshe?  
5. Shkruani një numëror treshifrorë (p.sh. 678). Cila shifër gjendet në 

vendin e qindësheve, cila në vendin e dhjetësheve, e cila në vendin e njësheve? 
Krahaso vlerën numerike dhe pozicionale të shifrave 6 e 7. Numërori 678 prej sa 
dhjetësheve është i përbërë? 

6. Shkruani numrin më të vogël dhe më të madh katërshifrorë (1000, 9999):  
Tani përdorim nocionin rendet e numrave. Numrat më të mëdhenj se 100 

e më të vegjël se 1000 përmbajnë qindëshe, dhjetëshe dhe njëshe. Këto 
përfaqësojnë tri rende, kështu: 

984 = ____ Q +____ Dh +____ Nj 

                 9 Q   +  8   Dh +    4   Nj = ______ 

Numrat më të mëdhenj se 1000 e më të vegjël se 1000000, përveç njësheve, 
dhjetësheve e qindësheve, përmbajnë edhe mijëshe, dhjetë-mijëshe dhe qind-
mijëshe. Këto përfaqësojnë tri rende të tjera; kështu: 

765432 = ___  QM +___ DhM +___ M +__ Q +___ Dh +___ Nj 

                   7  QM + 6    DhM  +  5  M  +  4 Q  + 3  Dh  +  2  Nj  

Në këtë mënyrë zbërthyem numrat e mësipërm sipas rendeve. 
- Rendi i njësheve, dhjetësheve dhe i qindësheve formon klasën e njësheve, 
- Rendi i mijësheve, dhjetë-mijësheve dhe i qind-mijësheve formon klasën e  
  mijësheve, 

 
Fig. 28 

 
Fig. 27 
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- Rendi i milionëve, dhjetë-milionëve dhe i qind-milionëve formon klasën e 
  milionëve.  

   1 000 000 000 
       

klasa e njësheve 
      klasa e mijësheve 
      klasa e milionëve 
   klasa e miliardëve  
Numri prej 10 qind-milionëve (10· 100.000.000) quhet miliard  dhe 

shkruhet 1.000.000.000. Njëshet e miliardëve quhen njësi të rendit të dhjetë. 
Leonard Euler (1707-1783), matematikan 

gjenial, zviceran. Në moshën 13 vjeçare starton në 
Fakultetin e Filozofisë. Njëri ndër matematikanët më të 
frytshëm të shek. të 18-të. Punoi tepër aktivisht edhe 
atëherë kur u verbua plotësisht (1770). Pas vetes ka 
lënë shumë punime nga Teoria e numrave. 

Si kuptohen dhe a mund "të preken" me dorën 
e vetë nxënësit, njësitë e reja numerike, dhjetë-
mijëshet, qind-mijëshet, milionët, dhjetë milionët, 
qind milionët dhe miliardi, duke u zgjeruar më tej 
edhe për klasën e katërt numerike (klasën e 
miliardëve)?      

Ndihmesën e vet pozitive këtu do ta japë edhe 
numëratori pozicional. Çdo klasë përmban nga 3 
rende vertikale dhe çdo rend i disqeve ka ngjyrën e 

vet. (Fig. 29) 

Do të ngelnim në "gjysmë të rrugës", sikur të mos kuptonim që:  
- prej 10 milionëve sajohet dhjetë milioni  
- prej 10 dhjetë milionëve sajohet njëqind milioni 
- prej 10 qind milionëve sajohet një mijë milioni, i cili quhet një miliard.            

 
Leonard Euler 

 
Fig. 29 
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  2.8. MBLEDHJA E ZBRITJA NË QINDËSHEN E PARË 
 
Llogaritja në mësimin elementar të matematikës është proces i zgjeruar, i 

cili përfshin të kuptuarit e thelbit të operacionit matematik, do të thotë: mbledhja, 
zbritja, shumëzimi e pjesëtimi (për këto dy të fundit, do të bëjmë fjalë në numrin 
vijues), janë 4 operacionet themelore aritmetike, ndërsa shuma, ndryshimi, 
prodhimi dhe herësi, janë "rezultat" i këtyre operacioneve. Veprimet aritmetike, të 
zbatuara në "dy dhjetëshet e para", së bashku me algoritmet dhe modelet të cilat i 
ndoqën këto veprime, përfaqësojnë bazën e njohurive për të mbledhur e zbritur në 
qindëshen e parë.  

Çdo numër dyshifrorë (11-99) mund të zbërthehet si shumë e numrit të 
caktuar të dhjetësheve dhe të njësheve. Përvetësimi i mbledhjes dhe i zbritjes së 
numrave natyralë brendapërbrenda qindëshes së parë mund të realizohet me këtë 
ecuri veprimi:  

a Mbledhja dhe zbritja e dhjetësheve (70±20), e cila ndihmohet nga 
mbledhja dhe zbritja e njësheve, të cilat shprehin numrin e atyre dhjetësheve (70 
njëshe dhe 20 njëshe, i shndërrojmë në 7 dhjetëshe dhe 2 dhjetëshe), po qe se i 
mbledhim, fitojmë 9 dhjetëshe, e nëse i zbresim, fitojmë 5 dhjetëshe në mënyrë që, 
pastaj, dhjetëshet e fituara, i shndërrojmë në njëshe.  

b Mbledhje pa kalim të dhjetëshes. Mbledhje të numrave dyshifrorë, kur 
shuma e njësheve të mbledhësve nuk është më e madhe se 10 (pra më e vogël ose 
baras me 10), (p.sh.: 56+13, 44+26, 48+2) dhe zbritje të numrave dyshifrorë, kemi 
kur numri i njësheve të zbritësit nuk është më i madh se numri i njësheve të të 
zbritshmit (p.sh.: 68 - 35, 77 - 27, 89 - 6).  

Mbledhja 56 + 13 "ndihmohet" nga 56+3, ndërsa zbritja 68-35 "ndihmohet" 
nga 68 - 5 (duke përdorur Vetinë e shoqërimit të mbledhjes). 

Pra, 56+3 = (50+6)+3 = 50 + (6+3) = 50 + 9 = 59  
ose mbledhje në shtyllë me një mbledhës më të vogël se 10 

    56        50 + 6 
    + 3        + 3 
    59     50 + 9 = 59 
56+13 = (50+6)+(10+3)=(50+10)+(6+3) = 60+9=69  
 
Kjo shumë mund të "shpërthejë" edhe kështu: 
56 + 13 = 60 + (6+3) 
              = 60 + 9 
              = 69 
68-5 = (60+8) - 5=60+(8-5) = 60+3 = 63 
68 - 35 = (60+8)-(30+5) = (60-30)+(8-5)=30+3=33 
44 + 26 = (40+4)+(20+6)=(40+20)+(4+6)=60+10=70  
77 - 27 = (70+7) - (20+7) = (70-20) + (7-7)=50+0=50  

e pastaj, nëse njëri mbledhës, përkatësisht zbritësi, përbëhet vetëm prej 
dhjetësheve, p.sh.: 
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67+30 = (60+7)+30 = (60+30)+7 = 90+7 = 97 
89 - 60 = (80+9) - 60 = (80-60)+9=20+9 = 29 
Mbledhje të numrit dyshifrorë me atë njëshifror kemi, nëse shuma e 

njësheve të tyre plotësohet në dhjetëshe, p.sh.: 
48+2 = (40+8)+2 = 40+(8+2)=40+10 = 50 dhe zbritje e formës 80 - 7 
80 - 7 = 70+ (10-7) = 70+3=73. 
Ndërkaq, për zbritje të një numri më të vogël se 10, po e zëmë: për 77-3, 

edhe kështu 
 

70 + 7 
                 - 3 

70 + 4 = 74 
 

Tërhiqet vëmendja për shumat 4 + 52, 3 + 74. Të llogariturit e këtyre 
shumave me mbledhësin njëshifror përpara mund të vështirësojë punën e 
nxënësve. Duke zbatuar Vetinë e ndërrimit të mbledhjes, ato shuma shihen si  
52 + 4 dhe 74 + 3, do të thotë: 

4+ 52 = 52 + 4            dhe           3 + 74 = 74 + 3 
          = 50 + (2 + 4)                                = 70 + (4+3) 
          = 50 + 6                                         = 70 + 7 
          =56                                                 = 77 
c Mbledhje me kalim të dhjetëshes 
Mbledhje të numrave dyshifrorë, kur shuma e njësheve të mbledhësve është 

më e madhe se 10 dhe me zbritje, kur numri i njësheve të zbritësit është më i madh 
se numri i njësheve të zbritshmit, p.sh. me mbledhje:  

47 + 8 = (47+3) + 5 = 50+5=55   ose    47 + 8 = 40 + (7+8) 
                                                                            = 40 + 15    
                                                                            = 55 
Kjo mënyrë e mbledhjes përgatit algoritmin e të mbledhurit në shtyllë 
 40+7   47 
     +8               + 8 
   40+15=55  15 
               +40 
    55 
 
57 + 36 = (57+3) + (36-3) = 60+33 = 93   ose 
57 + 36 = (57-4)+(36+4)=53+40=93     ose 
57 + 36 = (50 + 7)+ (30 + 6) 
              = (50 + 30) + (7 + 6) 
              = 80 + 13 
              = 93                ose                                       
57 + 36 =                       
50 + 7                         
30 + 6    
80 + 13 = 93                  

    57 
+ 36 
   13 
   80 
   93 
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dhe me zbritje:  
64 - 48 = (64 - 40) - 8 = 24 - 8 = 16 
ose  
64 - 40 ( = 24) 
24 - 4 ( = 20) 
20 - 4 ( = 16), pra 64 - 48 = 16 
87 - 59 = (87 - 50) - 9 = 37 - 9 = (37-7) - 2 = 30 - 2 = 28  
ose  
87 - 50 ( = 37) 
37 - 7 ( = 30) 
30 - 2 ( = 28), pra 87 - 59 = 28  
91 - 25 = (91-20) - 5 = 71 - 5 = (71 - 1) - 4 = 70 - 4 = 66 
91 - 20 ( = 71)  
71 - 1 ( = 70)  
70 - 4 ( = 66), pra 91 - 25 = 66 
Detyrat "mbledhje dhe zbritje deri 100" kanë për të çelur shteg për llogaritje 

"të mëvonshme edhe me gojë", siç "dëshmohet" edhe duke "peshkuar" (Shih     
Fig. 30).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 30 
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2.9. SHUMËZIMI E PJESËTIMI NË QINDËSHEN E PARË 
 
 
Do të themi si për çudi se njeriu, që në hapat e parë të jetesës së tij mbi 

Tokë, përveç të mbledhurit me gishta, u aftësua edhe për të shumëzuar me 
gishta. Ja si veproi: 

Gishtave të mëdhenj "nuk u dha numër" dhe si të tillë gjithnjë ata i futi 
nën shuplakë.. 

 

 
 
Gishtat e zgjatur përfaqësuan dhjetëshe, ndërkaq gishtat, të cilët u 

puthitën me shuplakë, përfaqësuan njëshe. 
 
Në vazhdim, le t'i marrin disa prodhime "me demonstrim" të pozicioneve 

përkatëse të gishtave: 
6 ⋅ 9 = ? (Shih Fig. 32)  
 
Siç theksuam më parë, gishtat e zgjatur përfaqësuan dhjetëshe; pra sa gishta 

janë të zgjatur, aq dhjetëshe kemi, pra në 5 vende nga 10; 5⋅10 = 50, ndërkaq 
gishtat, të cilat puthiten me shuplakë, përfaqësuan njëshe, pra në 4 vende nga 1;   
4⋅1 = 4. Prodhimet e fituara i mbledhim 50 + 4 = 54. Siç shihet, gishtat e mëdhenj të 
dy duarve gjithnjë të puthitur me shuplakë, edhe pse "nuk pranojnë numër", gjatë 
shumëzimit të njësheve, ata gjithnjë operojnë. (Shih Fig. 33). 

 
Fig. 31 

 
Fig. 32 
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Këtu mund të bëhet fjalë edhe për një mënyrë tjetër, të shumëzimit me 9 

nëpërmjet gishtave të duarve: 
Shpalosim duart për së mbari, duke ua shoqëruar gishtave numrat 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 (Shih Fig. 34) 

 
Fig. 33 
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Le t'i marrim prodhimet, po e zëmë: 
2⋅9 = 18,  3⋅9 = 27,   6⋅9 = 54  

7⋅9 = 63 dhe 8⋅9 = 72 
1 2⋅9 = 18. Gishti i unazës së dorës së 

majtë (nr. 2), puthitet me shuplakë. Në të 
majtë të tij, mbetet i zgjatur gishti i vogël (i 
dorës së majtë), i cili përfaqëson një dhjetëshe 
dhe në të djathtë mbeten 8 gishta të zgjatur (të 
të dy duarve), që përfaqësojnë 8 njëshe, pra: 
2⋅9 = 18. 

2 3⋅9 = 27. Gishti i mesëm i dorës së 
majtë (nr. 3), puthitet me shuplakë. Në të majtë të tij mbeten të zgjatur dy gishta       
(i vogli dhe ai i unazës), të cilët përfaqësojnë 2 dhjetëshe, ndërkaq në të djathtë të tij 
mbeten të zgjatur 7 gishta (të të dy duarve), të cilët përfaqësojnë 7 njëshe, pra:  
3⋅9 = 27. 

Aktualiteti i kësaj mënyre të shumëzimit sa vjen dhe shtohet te disa "pika të 
zeza" të tabelës së shumëzimit 54, 63 dhe 72. Kështu: 

3 6⋅9 = 54. Gishti i madh i dorës së djathtë (nr. 6), puthitet me shuplakë të 
dorës. Në të majtë të tij, 5 gishta të dorës së majtë, kanë mbetur të zgjatur dhe 
përfaqësojnë 5 dhjetëshe, ndërkaq në të djathtë 4 gishta të dorës së djathtë, kanë 
mbetur të zgjatur dhe përfaqësojnë 4 njëshe, pra 6⋅9 = 54. Ose: 

4 7⋅9 = 63. Gishti tregues i dorës së djathtë (nr. 7), puthitet me shuplakë të 
dorës. Në të majtë të tij, 6 gishta kanë mbetur të zgjatur (6 dhjetëshe) dhe në të 
djathtë të tij, 3 gishta kanë mbetur të zgjatur dhe përfaqësojnë 3 njëshe; pra 7⋅9 = 
63.  

Dhe në fund po e zëmë: 
5 8⋅9 = 72. Gishti i mesëm i dorës së djathtë (nr. 8), puthitet me shuplakë; 

në të majtë të tij, 7 gishta mbeten të zgjatur (që përfaqësojnë 7 dhjetëshe), ndërkaq 
në të djathtë, 2 gishta mbeten të zgjatur dhe përfaqësojnë 2 njëshe, pra 8 ⋅9 = 72, 
etj. 

 Kuptimi për shumëzimin e numrave përpunohet nëpërmjet Modelit të 
rreshtimit,  ku elementet e një bashkësie përfaqësohen me një rreshtim 
drejtkëndor , ku perceptohen dhe përcaktohen përmasat e rreshtimit, do të 
thotë: sa elemente ka një rresht dhe sa elemente ka një shtyllë. Pra, rreshtimin 
duhet ta kuptojmë si vendosje të elementeve të një bashkësie në një tabelë 
drejtkëndore, rreshtat e së cilës kanë numër të njëjtë elementesh. 

Këtu ndeshim dy lloje detyrash: 
- caktimi i përmasave te rreshtimi i dhënë 
- formimi i rreshtimeve, mbështetur në përmasat e tij të dhëna: (lexo: 

rreshtimi 2 me 3 ka 6 elemente!) 

 
Fig. 34 
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Njëra ndër ecuritë fillestare (me përparësi) për ta kapur shumëzimin, 
është "copëtimi i rreshtimit" . Thelbi i "ecurisë së copëtimit të rreshtimit"* 
është "ndarja e një rreshtimi në dy nën-rreshtime" , me përmasa më të vogla. 
Nxënësi është i lirë të përdorë copëtimin që, për momentin, atij i duket më i 
përshtatshëm. Përdorimi i copëtimeve të ndryshme kultivon vetiniciativën për 
punë të pavarur, duke aktivizuar edhe imagjinatën. Po e zëmë, për shumëzim të dy 
numrave 4 me 8, mund të ndërtojmë disa rreshtime (Shih Fig. 35). 

4⋅8 = 4⋅5 + 4⋅3 
      = 20 + 12 
      = 32 
 

4⋅8  = 4⋅4 + 4⋅4 
       = 16 + 16 
       = 32 
 

4⋅8 = 2⋅8 + 2⋅8 
      = 16 + 16 
      = 32 
  

4⋅8 = 4⋅2 + 4⋅6 
      = 8 + 24 
      = 32 etj. 
 
Rreshtimi i dhënë copëtohet për të gjetur "më lehtë" numrin e elementeve të 

tij. Copëtimi mund të bëhet lirshëm sipas rreshtave ose sipas shtyllave. Asnjë 
rreshtim "nuk është i gozhduar", ai mund të rrotullohet për 90 shkallë, po e zëmë: 

 

8⋅4 = (5+3)⋅4                   4⋅8 = (2 + 2)⋅8 
      = 5⋅4 + 3⋅4                        = 2⋅8 + 2⋅8 
      = 20 + 12                          = 16 + 16 
      = 32                                   = 32  
 

Në thelb, ajo shfaq Vetinë e përdasimit të shumëzimit ndaj mbledhjes: 
(∆+∇) ⋅ □ = ∆ ⋅ □ +∇⋅□ e cila më vonë shpallet haptas! 

Vetia e ndërrimit (komutative) e shumëzimit "vetë-zbulohet". Kjo bëhet 
duke prekur rreshtimin herë si 4 me 8 dhe herë si 8 me 4. 

∆ ⋅ □ = □ ⋅ ∆ 
Nxënësit punojnë lirshëm për të krijuar dhe "zbardhur" mënyra të ndryshme 

të rreshtimit; 
- disa do të mbledhin sipas rreshtave, 

__________ 
* Vërejtje : Aty-këtu, në literaturën doracake (në shqipe) dhe në praktikën shkollore 

ndeshim emërtimin: metodë e copëtimit të rreshtimit. Kush ka sadopak njohuri nga 
teoria e metodikës e di mirë që nocioni metodë është "i rezervuar" vetëm për metodat 
mësimore në mësimdhënie. Do të shtonim që aty gabimisht përdoren edhe emërtimet 
metodë e qarkimit, metodë e provës, etj. 

 
Fig. 35 
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- disa të tjerë do të mbledhin sipas shtyllave,ndërkaq, 
- një grup tjetër, me gjasë, ka për të bërë grupime të tjera "të kombinuara". 
Le të trajtojmë rreshtimin 4 me 6: (Shih Fig. 36). 
1o Sipas rreshtave: 4 ⋅ 6 = 6 + 6 + 6 + 6 
2o sipas shtyllave: 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 6 ⋅ 4 
3o duke i grupuar rreshtat dy nga dy: 
4⋅6 = 2⋅6 + 2⋅6 
      = 12 + 12 
      = 24 
4o duke i grupuar shtyllat dy nga dy: 
4⋅6 = 4⋅2 + 4⋅2 + 4⋅2          
      = 8 + 8 + 8 
      = 24 
5o duke i grupuar shtyllat tri nga tri:  
4⋅6 = 4⋅3 + 4⋅3 
      = 12 + 12 
      = 24 
6o duke i grupuar në njërën anë dy shtylla, kurse në anën tjetër katër shtylla: 
4⋅6 = 4⋅2 + 4⋅4 
      = 8 + 16 
      = 24 etj. 

Le të ndalojmë edhe për disa çaste në rreshtimin 4 me 6; le të grupojmë në 
njërën anë dy shtylla e në anën tjetër katër shtylla dhe njëherazi le të grupojmë në 
njërën anë një rresht e në anën tjetër tre rreshta (Shih Fig. 36 dhe tabelat T1, T2).  

Ligjësoria për ta shndërruar prodhimin në shumë mbledhësish të barabartë 
(1o) dhe anasjelltas, shndërrimi i shumës së mbledhësve të barabartë në prodhim 
(2o), quhet një favor. 

Le të marrin rishtazi: 
4⋅6 = 6 + 6 + 6 +6 
         6 + 6 + 6 +6 = 4⋅6 
Shumëzimin këtu do të duhej kuptuar si "mbledhje të shpejtuar" të numrave 

të barabartë. 
 

 
Fig. 36 
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Me anën e operatorit (⋅6) numri 4 çiftohet me numrin 24:  
(6,4)   ⋅      24 
 

Shumëzimi, sikurse edhe mbledhja, trajtohet si një veprim që një palë 
numrash e shoqëron me një numër tjetër. 

Ndryshe, palët e numrave (7,4), (8,4) dhe (9,4) nëpërmjet operatorit të 
shumëzimit shoqërohen, përkatësisht në numrat  

28, 32 dhe 36;       (7,4)    ⋅      28   (8,4)   ⋅      32   dhe     (9,4)   ⋅       36 
 

Duke vështruar shumëzimin krahas mbledhjes, “zbulojnë" dhe "zbardhin" 
ndryshimet përmbajtjesore ndërmjet tyre: 

(6,4)   ⋅      24     (7,4)   ⋅      28 
 

(6,4)  +     10     (7,4)  +      11 
 

Në vazhdim, trajtohet Kuptimi për shumëfishin e një numri, duke u 
mbështetur në interpretimin bazë, në Modelin e rreshtimit. Shumëfishat 
interpretohen si operatorë 

 
 

5 fish-i  i  3 është 15; 3⋅5 = 15 
por edhe 3 fish-i  i  5 është 15; 5⋅3 = 15 

 
 

Nxënësit mund të përdorin rreshtime sa herë që janë të pasigurt për 
saktësinë e prodhimeve të parashtruara.  

Ç’do të thotë që një numër të jetë  
2 herë, 3 herë, 4 herë, ..., më i madh se tjetri. P.sh.:  
2 herë më i madh se 3; 2⋅3=6, sepse 3+3 = 6  
3 herë më i madh se 2; 3⋅2=6, sepse 2+2+2=6 
4 herë më i madh se 7; 4⋅7=28, sepse 7+7+7+7=28 etj.  
Ekziston paraqitja e prodhimeve në formë të trungut të drurit. Kështu, 

trungu i prodhimeve 2⋅3, përkatësisht 3⋅2, duket kështu:  
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Po e zëmë se në kopsht gjenden dy lisa, secili lis ka nga 3 degë, në secilën de-
gë ka nga 4 çerdhe, në secilën çerdhe ka nga 3 zogj. Sa zogj gjenden në këta dy lisa?  

2     ⋅ 3    ⋅  4  ⋅ 3      =     6       ⋅ 12       = 72 
        lisa   degë  çerdhe    zogj          degë     zogj       zogj 

Në mbështetje të ecurisë për të copëtuar rreshtimin, kërkojmë dhe gjejmë fa-
ktet e Tabelës së shumëzimit, përcaktojmë me shkrim "ecurinë llogaritare", në the-
mel të së cilës është Vetia e përdasimit e shumëzimit ndaj mbledhjes, po e zëmë: 

8⋅9 = 40 + 32      8⋅9 = 8⋅5 + 8⋅ 4              8⋅9 = 8⋅(5+4) 
       = 72                    = 40 + 32                      = 8⋅5 + 8⋅4 

                  = 72                    = 40 + 32                      = 72 
Këtu kanë për t'u futur në përdorim modelet gjysmë të përgatitura, po e 

zëmë: 
 

8⋅9 = 8⋅(5+__ )               9⋅8 = 9⋅(3 +__ ) 
      = 8 ⋅__ + 8⋅___               = 9⋅___+ 9⋅___ 
      = ___ +___                     =___+___ 
      =____                              =____ 
 

Përdorimi i kllapave “plasohet” krejt natyrshëm. (Faktori para dhe pas 
kllapave "do të përshëndetet" me çdo mbledhës brenda në kllapa). 

Për të llogaritur prodhimet, ata do të përdorin mënyra të ndryshme, madje 
disa sish lirshëm përcaktohen edhe për mënyra "jostandarde", po e zëmë: 

8⋅ 9 = 8 ⋅10 - 8⋅1                   8⋅9 = (10-2) ⋅9 
       = 80 – 8                                = 90 - 18 
       = 72                                      = 72 

duke "skicuar" kështu edhe rreshtime "të tjera" në fletore.  

 
Fig. 37 

 
Fig. 38 
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Edhe pse ka "vjetërsi shekullore", "Tabela e shumëzimit" nuk plaket.  
Mësimit të saj (në klasën. II fillore) i qasemi me përkushtim. Çdo lajthitje e 
mëvonshme në lidhje me të i “adresohet" mësuesit të klasës. II fillore.  

Nxënësit "zbulojnë" që 8⋅4 = 4⋅8 = 32 etj. (Shih Fig. 35) Shprehja 8⋅4, ose 
4⋅8 quhet prodhim  i numrave 4 dhe 8, ndërsa numrat 4 dhe 8 quhen faktorë (të 
prodhimit). Faktori i parë (8), quhet i shumëzueshmi, ndërsa i dyti (4), quhet 
shumëzuesi, por në rastin 4⋅8, faktori 4 quhet i shumëzueshmi, ndërsa faktori 8, 
quhet shumëzuesi.  

Derisa të kuptohet operacioni i shumëzimit, nxënësit ndihmohen shkallë-
shkallë, pos të tjerash, edhe me këtë "Tabelë të shumëzimit". (Fig. 39) 

Prodhimet "e padëshiruara"  nga kjo tabelë mund të jenë: 42, 54, 56, 63 

dhe 72, por, megjithatë, "pikat më të zeza" janë 54 dhe 56.  
Rrugëzgjidhjet “e sakta” shpijnë nëpër këtë “labirint”. P.sh.:  
1) 7⋅8 = 7⋅7 + 7 = 49 + 7 = 56  
2) 6⋅9 = 6⋅10 - 6 = 60 - 6 = 54  
3) 8⋅9 = 8⋅10 - 8 = 80 - 8 = 72 etj.  
Por me kusht që, edhe po qe se veprohet kështu, llogaritja bëhet me gojë dhe 

"me shpejtësi", si vetëtima, duke mos hetuar "ngecje në llogaritje"! 
Duke analizuar p.sh. detyrën 8⋅9 vëmë në spikamë "të mirat" që na sjellin 

vetitë e shumëzimit dhe të mbledhjes (Vetia e ndërrimit dhe e shoqërimit lidhur me 
mbledhje).  

 
Fig. 39 
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8⋅9 = 2⋅9+2⋅9+2⋅9+2⋅9 = 18+18+18+18 = 36+36 = 72  
                                      = 54+18 = 72  
8⋅9 = 3⋅9+3⋅9+2⋅9 = 27+27+18 = 27+45 = 72 
8⋅9 = 4⋅9+4⋅9 = 36+36 = 72  
8⋅9 = 5⋅9+2⋅9+9 = 45+18+9 = 63+9 = 72 etj.  
9⋅8 = 3⋅8+3⋅8+3⋅8 = 24+24+24 = 48+24 = 72 
9⋅8 = 4⋅8+4⋅8+8 = 32+32+8 =32+40 = 72 
9⋅8 = 5⋅8+3⋅8+8 = 40+24+8 = 40+32 = 72 
9⋅8 = 2⋅8+2⋅8+2⋅8+2⋅8+8 = 16+16+16+16+8 = 64+8=72, etj.  
  

Në fazën e parë të njohjes, mbështetur në disa detyra, do të familjarizojmë 
nxënësit me problemin që do të na shpie te farkimi i kuptimit të pjesëtimit si 
veprim (operacion) i kundërt me atë të shumëzimit, po e zëmë. 

1) Të rreshtohen 15 pllaka katrore, ku njëra përmasë e rreshtimit është 5. Sa 
do të jetë përmasa tjetër? 
5⋅  = 15 ose  ⋅5 = 15. Nxënësi formon rreshtimin e elementeve të dhëna dhe 
saktëson përmasën e kërkuar.  
Te shumëzimi, nxënësi i di dy faktorët dhe gjen prodhimin 3⋅5 =  x.  Tashti ka të 
bëjë me një problem të kundërt "paksa më të ndërlikuar"; e di prodhimin dhe njërin 
prej faktorëve dhe duhet të gjejë faktorin e panjohur ⋅5 = 15. Në thelb, ky është 
operacion i pjesëtimit. Pjesëtimi do të duhej kuptuar si veprim me ndihmën e 
të cilit llogarisim faktorin e panjohur të një prodhimi.  
Prova e zgjidhjes së saktë "të detyrës me shumëzim" shpie në ujërat e detyrës me 
pjesëtim"  = 15:5, përkatësisht 5 x = 15, x = 15:5  

x = 3, me ç'rast zë fill njëra ndër "vetë-kontrollet" e para në mësimin 
elementar të matematikës; 5⋅3 = 15. Anasjelltas, prova e zgjidhjes së saktë "të 
detyrës me pjesëtim" shpie në ujërat e detyrës me shumëzim".  

Llogaritja e faktorit të panjohur të barazimeve x⋅a=b si ecuri, i korrespondon 
kuptimit të pjesëtimit , si veprim aritmetik i kundërt me shumëzimin. 

Pjesëtimi në bashkësinë N futet si operacion i kundërt me atë të shumëzimit. 
Nëse m : n = q, atëherë: 

Të pjesëtohet numri m me numrin n, do të thotë të gjendet numri q, kështu 
që m = n⋅q; ku m, n, q quhen, përkatësisht i pjesëtueshmi, pjesëtuesi dhe herësi. 

Që në fillim, dy pikat (:) interpretohen me dy kuptime: 
-  kuptimi matematik, simbol i pjesëtimit;  
- kuptimi gjuhësor, kur diçka duam të numërojmë, bashkësi elementesh me 

një veti të vetme. Pra, dy pikat (:) nuk duhet lexuar përherë si pjesëtim, ndarje, 
ndaj, por edhe..., të cilat kanë veti... të atillë. P.sh.: Po qe se është dhënë bashkësia  

A = {x : x∈N dhe x < 7}, atëherë lexojmë: Bashkësia e të gjitha elementeve 
x, të atillë që i përkasin numrave natyralë dhe më të vegjël se 7.  

Për gjetjen e fakteve të reja të pjesëtimit, ecuria e provës, mbetet gjëja 
kryesore. Duke u mbështetur "në provë", nxënësit me formim të mirë, kanë 
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përfytyrim më të saktë për "madhësinë e herësit". Zakonisht, nxënësi përsiat, nëpër 
këtë ecuri bazë: 

- bën një hamendje (për herësin) 
- provon atë, 
- në bazë të rezultatit që përfton (po qe se nuk është i saktë), 
- përmirëson hamendjen dhe kështu vijon 
- derisa të arrijë rezultatin e saktë. 
Për kuptimin e pjesëtimit si veprim, me të cilin kërkohet të gjendet njëri 

faktor, që nga lashtësia, shërben modeli: 
                       c : a = b 
a ⋅ b = c 
                      c : b = a 
 

pikërisht ashtu siç kuptohet zbritja, si veprim i kundërt me atë të mbledhjes, ku 
kërkohet të  

         c – a = b 
gjendet njëri mbledhës. a+b=c 

         c – b = a  
 

Duhet pasur kujdes që pjesëtimi me mbetje të mos duket si veprim i 
ndryshëm nga pjesëtimi pa mbetje. 

Me rëndësi janë shpjegimi dhe interpretimi i "rasteve speciale" në lidhje me 
pjesëtimin:  

n:n = 1  n:1 = n  0:n = 0, sepse 
1⋅n = n  n⋅1 = n  0⋅n = 0 

ndërsa për rastin n:0 duhet të theksojmë që me zero "asnjëherë" nuk pjesëtojmë, 
sepse herësi nuk është as 0 (zero) dhe as n, pra;  

n:0 ≠ 0      n:0 ≠ n sepse 0 ⋅ 0 =0 ≠ n dhe  
n ⋅ 0 = 0 ≠ n.  
Tash për tash nuk theksohet që pjesëtuesi duhet të jetë i ndryshëm nga zero, 

por themi që "Pjesëtimi me zero nuk ka kuptim”. 
Edhe të kuptuarit e mëvonshëm të thyesave shpie nga pjesëtimi (ndarja) i 

tërësisë në pjesë të barabarta.  
 

2.10. VETITË E OPERACIONEVE ARITMETIKE 
 

Në mësimin elementar të matematikës, asnjë operacion aritmetik apo veti e 
tyre, nuk bën të futet në veprim nëpërmjet përkufizimit, por ato përcaktohen 
nëpërmjet detyrave problemore. 

Dimë që, në hapat e njohjes fillestare, llogaritja e "shumave" dhe e "pro-
dhimeve", po e zëmë, të "formave" "7+2" dhe "7⋅2" nuk ishin "njësoj të 
ndërlikuara", sikurse "2 + 7" dhe "2⋅7" ose llogaritjet e shumave po e zëmë (3+7) + 
5 dhe 3+(7+5) kërkonin kohëzgjatje të ndryshme, etj. 

Në vazhdën e "automatizimit" të këtyre dhe të operacioneve të tjera 
aritmetike, thjesht "për nevoja praktike", nxënësit kanë "për të zbuluar" vetitë e 
operacioneve aritmetike. 
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Për të "zbuluar" ligjësoritë e operacioneve aritmetike, shfrytëzojmë material 
didaktik (petëza, monedha metalike... numëratore etj.) shprehje numerike, detyra 
tekstuale dhe materiale të tjera të shkruara "gjysmë të përgatitura" etj. 

Siç dimë, në arsimin fillor (I-V) operacionet aritmetike mbledhje, zbritje, 
shumëzim dhe pjesëtim, veprojnë vetëm në bashkësinë e numrave natyrorë. 
Prandaj, edhe ligjësoritë e këtyre operacioneve, do t'i trajtojmë vetëm në këtë 
bashkësi numrash. 

I Operacioni i mbledhjes në bashkësinë N përmban këto veti: 
1 Për çdo m, n∈N vlen m+n∈N (vetia e mbylltësisë), 
2 Për çdo m, n∈N vlen m+n = n+m (vetia e ndërrimit, komutative) 
3 Për çdo m, n, p∈N vlen (m+n)+p = m+(n+p) (vetia e shoqërimit, 

asociative) 
4 Për çdo m,n,p∈N, po qe se m+p = n+p, atëherë m = n (vetia e 

thjeshtimit ) 
Ndërkaq,  
II Operacioni i shumëzimit në bashkësinë N, përmban këto veti: 
1 për çdo m,n∈N vlen m⋅n ∈N (vetia e mbylltësisë) 
2 Për çdo m,n∈N vlen m⋅n = n⋅m (vetia e ndërrimit, komutative)  
3 Për çdo m,n, p∈N vlen (m⋅n)⋅p = m⋅(n⋅p) (vetia e shoqërimit, asociative) 
4 Për çdo m,n,p∈N, po qe se m⋅p = n⋅p, atëherë m = n (vetia e thjeshtimit), 
5 Për çdo m,n,p∈N vlen: m⋅(n+p) = m⋅n + m⋅p (vetia e përdasimit, 

distributive,  nga e majta e shumëzimit ndaj mbledhjes; (n+p)⋅m=n⋅m+p⋅m 
(vetia e përdasimit, distributive, nga e djathta e shumëzimit ndaj mbledhjes. 

III Operacioni i zbritjes, në bashkësinë N futet si operacion i kundërt me 
atë të mbledhjes. Nëse m-n=d, atëherë m=n+d. Zbritja në bashkësinë N është e 
kushtëzuar dhe ajo mund të veprojë po qe se  

m > n. Nga kjo pason: Për operacionin e zbritjes në bashkësinë e 
numrave natyrorë nuk vlejnë vetia mbyllëse, vetia e ndërrimit dhe vetia e 
shoqërimit. 

IV Operacioni i pjesëtimit në bashkësinë N futet si operacion i kundërt me 
atë të shumëzimit. Nëse m:n=q atëherë m=n⋅q. Edhe pjesëtimi në bashkësinë N është 
operacion i kushtëzuar. As këtu nuk vlejnë vetitë: e mbylljes, e ndërrimit dhe e 
shoqërimit. 

Përfundojmë: Në kursin elementar të matematikës aplikohen: 
- Vetia komutative (e ndërrimit), 
- Vetia asociative (e shoqërimit) dhe 
- Vetia distributive (shpërndarëse).  
Përkatësisht:  
- Komutativiteti dhe asociativiteti i mbledhjes,  
- Komutativiteti dhe asociativiteti i shumëzimit dhe  
- Distribuiteti i shumëzimit ndaj mbledhjes e zbritjes. 
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2.10.1. VETITË THEMELORE TË MBLEDHJES 

 
Me aplikimin e vetisë së ndërrimit në mbledhje (3+4 = 4+3), pa ia përmendur 

emrin, nxënësit janë njohur që në klasën. I fillore.  
Mund të fillojmë me një shembull të këtillë:  
1) Dimë që Prizreni është larg Prishtinës 75 km, ndërsa Prishtina është larg prej 

Mitrovicës 40 km.  
Rruga Prizren - Mitrovicë:  
(75+40) km.  
Nëse udhëtojmë Mitrovicë-Prizren, së pari kalojmë 40 km, e pastaj 75 km:  
(40 + 75) km. 
Pra, edhe ju nxënës e dini, rruga Prizren - Mitrovicë është me gjatësi të njëjtë, 

sikurse rruga Mitrovicë - Prizren: (75 + 40) km = (40 + 75) km.  
Në përgjithësi: a+b = b+a, ∀ a, b∈N  
Vetinë e ndërrimit (komutative) të mbledhjes kemi: Nëse mbledhësve ua 

ndërrojmë vendet, shuma nuk ndryshon. Simbolikisht: ∆+□=□+∆ 
Deri vonë ky është quajtur Ligji komutativ i mbledhjes . Këtë veti të 

mbledhjes, nxënësit e "prekin me dorën e vet". (Shih Fig. 40) 
 
 
 
 
 
 

 
 
2) Prizreni është larg Gjakovës 36 km, ndërsa prej Prishtinës 75 km. 

Prishtina është larg prej Mitrovicës 40 km.  
Gjatë udhëtimit qarkor Gjakovë-Mitrovicë mund të aplikojmë:  
a) Pushimi më i gjatë udhëtarëve u jepet në Prishtinë, d.m.th. udhëtohet  
(36 + 75) km, e pas pushimit udhëtohet edhe 40 km, gjithsej:  
(36 + 75) km + 40km = 111km + 40km = 151 km.  
b) Pushimi më i gjatë u jepet në Prizren, d.m.th., udhëtohet 36 km e pas 

pushimit udhëtohet (75+40) km deri në Mitrovicë gjithsej:  
36km+(75+40)km = 36km+115km = 151 km. 

 
Fig. 40 

 
Fig. 41 
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Në të dy rastet bëhet fjalë për kalimin e rrugës me gjatësi të njëjtë (151 km). 
(Shih Fig. 41) 

Vlera e shumës nuk varet nga mënyra e zbërthimit dhe e rigrupimit të 
mbledhësve.  

Në përgjithësi: (a+b)+c = a+(b+c), ∀ a,b,c ∈N. 
Vetinë e shoqërimit (asociative) të mbledhjes e kemi, nëse: Shuma e tre 

mbledhësve nuk ndryshon, nëse shumën e të cilësdo të dy prej tyre i 
mbledhim me mbledhësin e tretë.  

Simbolikisht: (∆+□)+    =∆+(□+    )                         
Edhe vetia asociative (e shoqërimit) "preket me dorë": (Fig. 42). 

Vërejtje : Operacioni i zbritjes nuk përmban vetinë e ndërrimit 
(komutative), meqë për çdo dy numra të ndryshëm natyralë kemi, ∀ a,b∈N,       
a-b  ≠  b - a  

Le të jenë dhënë tre numra natyralë 2534, 823 dhe 637. Hulumto se zbritja e 
këtyre tre numrave a përmban vetinë asociative?  

Marrim: (2534 - 823) - 637 = 1711 - 637 = 1074 
2534 - (823 - 637) = 2534 - 186 = 2148  
Meqë rezultatet e zbritjeve janë të ndryshme 1074 ≠ 2148, themi se për çdo 

tre numra natyralë, kemi ∀ a, b, c∈N, (a - b) - c ≠ a - (b - c), që do të thotë: 
Operacioni i zbritjes nuk përmban vetinë e shoqërimit (asociative). 

 
2.10.2. VETITË THEMELORE TË SHUMËZIMIT 

 
Nxënësit gjatë të mësuarit e "tabelës së shumëzimit" kanë hetuar, po e zëmë 

se:  
2⋅3=3⋅2=6, 5⋅7=7⋅5 = 35, 8⋅9 = 9⋅8 = 72 etj. Mund të merren shembuj nga 

jeta dhe puna, nga prodhimtaria, kultura, transporti... 
Në përgjithësi a⋅b = b⋅a∀  a, b∈N 
Pra, edhe operacioni i shumëzimit përmban vetinë komutative: Prodhimi 

nuk ndryshon, po qe se faktorëve ua ndërrojmë vendet. 

Simbolikisht: ∆ ⋅ □ = □ ⋅ ∆ 
Tabela e çdo operacioni komutativ është me simetri boshtore ndaj 

diagonales kryesore, njëri fund i saj është "kulmi i tabelës", "lart-majtas" kështu 
po e zëmë prodhimet x⋅y dhe y⋅x gjenden në "fushat" simetrike boshtore ndaj 
diagonales kryesore (Shih Fig. 39). 

 
Fig. 42 
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Vazhdojmë me detyrë të re, e cila do të na çojë te një veti e re e shumëzimit: 
Lypset të caktohet numri i shkronjave të një libri poetik, po qe se dihet që secila prej 
68 faqeve të tij, përmban 32 rreshta (vargje) dhe secili rresht (varg) ka nga 18 
shkronja.  

Numri i gjithmbarshëm i shkronjave mund të gjendet, në mënyrë që, më 
parë njehsojmë numrin e shkronjave të një faqeje, do të thotë 18⋅32 (në secilin prej 
32 rreshtave të një faqeje ka nga 18 shkronja) dhe prodhimi i fituar shumëzohet me 
numrin e faqeve të librit. Pra, numri i tërësishëm i shkronjave është baras:  

(18⋅32)⋅68 = 576⋅68 = 39168  

Është e qartë që numri i tërësishëm i shkronjave të librit në fjalë është baras 
me prodhimin e numrit të shkronjave në një rresht (18) dhe numrit të të gjithë 
rreshtave 32⋅68 (në secilën prej 68 faqeve ka nga 32 rreshta). Prandaj, numri i 
tërësishëm i shkronjave të këtij libri është baras:  

18⋅(32⋅68) = 18⋅2176 = 39168  

Në të dy rastet fitohet numri i njëjtë i shkronjave (39168), që do të thotë ka 
vend barazimi:  

(18⋅32)⋅68 = 18⋅(32⋅68)  

Në përgjithësi ∀ a, b, c ∈N vlen  
(a⋅b)⋅c = a⋅(b⋅c)   

që njihet si Vetia e shoqërimit (asociative) e shumëzimit. 
Prodhimi i tre faktorëve nuk ndryshon, po qe se prodhimi i çfarëdo dy 

faktorëve shumëzohet me faktorin e tretë.  

Simbolikisht: (     ⋅∆)⋅ □ =     ⋅(∆⋅□)=(    ⋅□)⋅∆   
Thënë ndryshe: po qe se faktorët "rigrupohen", prodhimi nuk ndryshon.  
p.sh.: Në prodhimin vijues 25 . 16  “evidentohet”: “këmbimi i një faktori të 

prodhimit me dy faktorë të tjerë, duke zbatuar mënyra të ndryshme të shoqërimit. 
25⋅16 = 25⋅(2⋅8)     25⋅16 = 25⋅(4⋅4)    25⋅16 = 5⋅5⋅4⋅4    25⋅16 = 5⋅5⋅2⋅8 
           = (25⋅2)⋅8              = (25⋅4)⋅4               = (5⋅4)⋅(5⋅4)        = (5⋅2)⋅(5⋅8) 
           = 50⋅8                    = 100 ⋅ 4                 = 20⋅20               = 10 ⋅ 40 
           = 400               = 400                      = 400                  = 400 etj. 

 

Para se të mësojmë edhe për një veti të rëndësishme të shumëzimit ndaj 
mbledhjes dhe zbritjes, vëmendjen e përqendrojmë në disa detyra llogaritare ku 
paraqiten shuma, ndryshimi dhe prodhimi.  

1). Të caktohet shuma e numrit 35 dhe e prodhimit 8⋅6. Siç dimë, 35+(8⋅6) = 
35+48=83.  

Në mënyrë analogjike llogarisim:  
2). (4⋅5)+(7⋅8) = 20+56 = 76  
3). (8⋅9)-(5⋅7) = 72-35 = 37  
4). 576 - (115⋅4) = 576 - 460 = 116  
Përfundojmë: 
Më parë llogariten prodhimet e pastaj shumat dhe ndryshimet.  
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Në detyrat që shtrohen para nxënësve shpesh kërkohet të shumëzohen dy 
numra. Në fazat fillestare të njohjes njërin nga "faktorët e papërshtatshëm" i 
emërtojmë si shumë, po e zëmë: 

5⋅14 = 5⋅(10 +4)        ose          14⋅5 = (10+4) ⋅5 
        = 5⋅10 + 5⋅4                              = 10⋅5 + 4 ⋅5 
      = 50 + 20                                  = 50 + 20 
      = 70                                          = 70 

duke "zbuluar" që shumëzimi ndaj mbledhjes është operacion distributiv. 
Numri shumëzohet me një shumë, duke shumëzuar atë numër me çdo 

mbledhës dhe prodhimet e gjetura, i mbledhim. 
Kalimi nga forma rreshtore në shtyllë nuk e ndërron thelbin e algoritmit, po 

e zëmë: 
14  →   10 +4                       14  14 

             5                 5                         5                        5    
            50 + 20 = 70              20                     70 
                                             +50 
                                               70 
"Të emërtuarit" e njërit nga faktorët si shumë "nuk njeh kufizime", po e 

zëmë: 
5⋅14 = 5⋅(10+4)  5⋅14 = 5⋅ (8+6)  5⋅14 = 5⋅ (7+7) 
5⋅14 = 5⋅(5+9)  5⋅14 = 5⋅(3+11)        5⋅14 = 5⋅ (2+12) etj. 
 

Detyra 1. Nëpërmjet dy gypave rrjedh ujë në një pishinë, por nëpër njërin 
rrjedhin 8 l ujë në sekondë, ndërsa nëpër tjetrin 12 l ujë në sekondë. Sa litra ujë 
rrjedhin nëpër të dy gypat brenda një minute? 

Zgjidhje:  Meqë 1 min = 60 sekonda dhe brenda një sekonde nëpër të dy 
gypat rrjedhin (8 + 12) litra ujë, kjo do të thotë se brenda një minute nëpër ata dy 
gypa rrjedhin: (8+12) ⋅60 litra ujë.  

Meqë brenda një minute nëpër gypin e parë rrjedhin 8⋅ 60 litra ujë, ndërsa 
nëpër të dytin 12⋅60 litra ujë, del që nëpër të dy gypat brenda një minute kemi këtë 
rrjedhje: 8 ⋅60 + 12⋅60 litra ujë. Prandaj, përfundojmë: (8+12) ⋅60 = 8 ⋅ 60 + 12 ⋅60 

Në përgjithësi ∀a,b, c∈N vlen  
(a+b) ⋅c = ac + bc  përkatësisht    c ⋅(a+b) = ca + cb, 

që njihet si Vetia e përdasimit (distributive, shpërndarëse) nga e djathta, 
përkatësisht nga e majta e shumëzimit ndaj mbledhjes: 

Shuma shumëzohet me një numër, duke shumëzuar çdo mbledhës me 
këtë numër, dhe prodhimet e gjetura, i mbledhim.  

Simbolikisht:  
(∆+∇)⋅□=∆⋅□+∇⋅□      (nga e djathta) 
□⋅(∆+∇)=□⋅∆+□⋅∇      (nga e majta) 
Ndodh të jetë kërkuar që njëri nga "faktorët e papërshtatshëm" të një 

prodhimi (po e zëmë: 14⋅5) të emërtojmë jo si shumë, por si ndryshim: 
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14⋅5 = (20 - 6)⋅5          ose           5⋅14 = 5⋅(20-6) 
        = 20⋅5 - 6⋅5                                  = 5⋅20 - 5⋅6 
        = 100 - 30                               = 100 - 30 
        = 70                                             = 70 

duke "zbuluar" që shumëzimi edhe ndaj zbritjes është operacion distributiv. 
Detyra 2. Drejtoria e një shkolle fillore, për sukses të shkëlqyeshëm dhe 

sjellje shembullore, shpërbleu 16 grupe të barabarta nxënësish (kl. I - V) me nga 3 
libra. Sa libra fituan grupet e nxënësve të kl. III e IV, po qe se dimë se ishin 9 
grupe nxënësish të kl. I e II.  

Zgjidhje:  Meqë shkolla kishte dhuruar gjithsej me 16⋅3 libra, ndërsa 
nxënësit e kl. të para e të dyta ishin shpërblyer me 9⋅3 libra, atëherë themi që numri 
i librave, që u janë dhuruar nxënësve të kl. III e IV, do të jetë:  

16⋅3 - 9⋅3 = 48 - 27 = 21 libra,  
përkatësisht: (16-9)⋅3 = 16⋅3 - 9⋅3  
Në përgjithësi: ∀ a, b, c∈N vlen  
(a-b)⋅c = ac - bc, përkatësisht c⋅(a-b) = ca - cb, që njihet si Vetia e 

përdasimit nga e djathta, përkatësisht nga e majta e shumëzimit ndaj 
zbritjes:  

Ndryshimi shumëzohet me një numër, po qe se i zbritshmi dhe zbritësi 
shumëzohen me atë numër, e pastaj prej prodhimit të parë zbritet prodhimi i 
dytë. Simbolikisht: 

 

(∆-∇)⋅□=∆⋅□-∇⋅□       
□⋅(∆-∇)=□⋅∆-□⋅∇     
 

VËREJTJE: Sikurse operacioni i zbritjes, as ai i pjesëtimit nuk përmban 
vetinë komutative, meqë në rastin e përgjithshëm, a, b ∈N, a:b ≠ b:a.  

 
Operacioni i pjesëtimit nuk përmban vetinë asociative, meqë në rastin e 

përgjithshëm  
(a:b) : c ≠ a: (b:c)  
p.sh. (64:8) : 2 = 8:2 = 4  
64: (8:2) = 64:4 = 16, pra 4 ≠ 16,  
përkatësisht (64:8):2 ≠  64 : (8:2)  
Këtu është rasti të theksojmë rolin e madh që kanë kllapat, për zbritje dhe 

pjesëtim:  
1o (a-b)-c = a-b-c = a-(b+c) 
2o a-(b-c) = a-b+c = (a+c)-b 
3o (a:b):c = a:(b⋅c) 
4o a:(b:c) = (a⋅c):b 
Sa i përket vetisë distributive (të përdasimit) të pjesëtimit ndaj mbledhjes, 

themi se:  
Po qe se numrat a, b janë të plotpjesëtueshëm me numrin natyral c, (a M c 

dhe b M c), atëherë edhe shuma e tyre mund të pjesëtohet me numrin c, do të thotë:  
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(a+b): c = (a : c) + (b:c) 
p.sh.: (36+81):3  
Meqë: 36:3 dhe 81:3 
(36+81) : 3 = (36:3)+(81:3) = 12+27 = 39  
(36+81):3 = 117 : 3 = 39  
Në bashkësinë e numrave "racionalë" pjesëtimi ndaj mbledhjes dhe 

zbritjes është operacion distributiv. 

c

b

c

a

c

ba +=+
     

c

b

c

a

c

ba −=−
   Qba ∈,    0≠c  

Mbledhja nuk është operacion distributiv ndaj shumëzimit në asnjë 
bashkësi numrash. 

a+(b⋅c) ≠  (a+b)⋅(a+c) 
Vetitë e lartpërmendura gjejnë aplikime të shumta nga teoria e thyesave, 

numrave dhjetorë, polinomeve, identiteteve, funksioneve... 

 
2.11. ZGJERIMI DHE THELLIMI I NJOHURIVE NË LIDHJE M E 

BASHKËSITË 
 

Nocioni bashkësi përdoret në të folurit e përditshëm (të zakonshëm) dhe në 
mësimin (shkencën) e matematikës. Përdorimi i nocionit bashkësi në këto "dy 
rrafshe" ka dallim thelbësor. Derisa në jetën e përditshme me fjalën bashkësi 
kuptojmë një tërësi me shumë objekte (elemente), në matematikë me fjalën 
bashkësi kuptojmë tërësinë, me shumë, me pak, me një, madje edhe me asnjë 
element. 

Bashkësia si nocion mund të trajtohet në aspektin cilësor dhe sasior. Duke 
u nisur nga koncepti i thjeshtë i krahasimit "një për një" (1-1) të bashkësive, 
Cantorit i përket merita që i pari mori në shqyrtim  aspektin sasior të 
bashkësisë. 

Themelues i Teorisë së bashkësive konsiderohet matematikani gjerman 
Georg Cantor (1845-1918), i cili lë pas vetes këtë përkufizim: “Bashkësia është 
bashkimi i objekteve të ndryshme në një tërësi". Në kuptimin logjik rigoroz ky 
përkufizim nuk mund të qëndrojë, meqë është e paqartë çfarë do të thotë 
"bashkim" , pastaj "tërësia"  a do të duhej pasur "shumë", "pak" objekte (kur 
dimë që bashkësia në disa raste nuk ka asnjë objekt, është boshe).  



NJOHJA SHKENCORE E NOCIONEVE THEMELORE MATEMATIKE .... 

 

www.bedri-jaka.com 
 

71

 
Georg Kantori (1845-1918), matematikan 

gjerman, themelues i Teorisë moderne të ba-
shkësive, e cila ka pasur ndikim tepër të madh në 
zhvillimin e matematikës bashkëkohëse.  

 
Ndërkaq, E. Barel pohonte: "Çdokush e 

di se çfarë kuptojmë me fjalën bashkësi". Në 
këtë vazhdë, matematikani E. Baire pohonte: 
“Për shkak të thjeshtësisë dhe gjerësisë së 
kuptimit që ka fjala bashkësi, ajo nuk mund 
të përkufizohet me saktësi". "E përkthyer" do 
të thotë: Mungesa e bagazhit të njohurive 
kushtëzon që nocionin bashkësi nuk mund ta 
përkufizojmë. Pra, bashkësia përfaqëson një 

nocion themelor matematik që nuk mund të përkufizohet. Po kështu ndodh edhe 
me elementin e bashkësisë. 

Njohuritë e para lidhur me bashkësitë lidheshin me: 
- dhënien e bashkësisë, duke u futur në kërkim të veçorisë karakteristike të 

elementeve të saj dhe anasjelltas, 
- ndërtimin e një bashkësie në mbështetje të veçorisë së dhënë 

karakteristike (të elementeve të saj). 

Për t'i parë dhe "prekur" elementet në një bashkësi ndihmohemi nga: 
emërtimet sipas një veçorie të përbashkët; vija qarkuese; pankarta (etiketa) dhe 
kllapat gjarpëruese. Zënia fill e të shkruarit të kllapave gjarpëruese { } 

mbështetet në modele gjysmë të përgatitura:  
 
Si caktohet bashkësia? Le të kemi para vetes një fotografi, në të cilën 

gjenden disa automjete: automobili i udhëtarëve, i ndihmës së shpejtë, i zjarrfikë-
sve, kamioni transportues. Këtë bashkësi e shkruajmë kështu: 

A = {automobili i udhëtarëve, automobili i ndihmës së shpejtë, automobili i 
zjarrfikësve, kamioni transportues}. Kjo bashkësi mund të shkruhet edhe:              
A = {u, n, z, k}, po qe se emrat e automjeteve i zëvendësojmë me shkronjat e para të 
tyre, me ndihmën e diagramit kjo bashkësi mund të paraqitet edhe kështu: (Fig. 43). 

 
Georg Kantori 
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Bashkësitë emërtohen me shkronja të 
mëdha të alfabetit, ndërsa elementet e saj, me 
shkronja të vogla.  

Bashkësia është plotësisht e përcaktuar, 
po qe se dimë (me saktësi) se nga cilat 
elemente përbëhet ajo. Për elementet z, u, k, n 
themi se i përkasin bashkësisë A, simbolikisht 
shënojmë z∈A. u∈A, k∈A, n∈A. Por, çfarë 
mund të themi për aeroplanin dhe trenin që 
nuk shihen në këtë fotografi? Ata nuk i 
përkasin bashkësisë A, simbolikisht shënojmë: 

a∉A, t∉A.  
Elementet e bashkësisë së caktuar i përkasin "gjinisë" së njëjtë. Kështu, 

p.sh., sipas cilave veti, elementet e poshtëshënuar u përkasin bashkësive të 
caktuara Q, T, K? (Fig. 44) 

- Të gjitha elementet e bashkësisë Q janë rrethorë,  
- Të gjitha elementet e bashkësisë T janë sipërfaqe trekëndorë dhe 
- Të gjitha elementet e bashkësisë K janë sipërfaqe drejtkëndore. Numri i 

elementeve të këtyre bashkësive shënohet: n (Q) = 5  n(T) = 6  n(K) = 7. 
Krahasimi i dy apo më shumë bashkësive mbështetet në shoqërimin një 

për një të elementeve të tyre,duke treguar cila nga ato ka më shumë, më pak, 
apo aq sa elemente. Krahasimi i bashkësive nënkupton abstraktimin e veçorive 
fizike të elementeve të atyre bashkësive. Pavarësisht nga këto veçori, elementet 
përkatës të tyre, shndërrohen në numër të fundmë të palëve të renditura. 

Si e hulumtojmë njëvlershmërinë (ekuivalencën) e bashkësive? Kjo 
arrihet nëpërmjet numërimit, përkatësisht shoqërimit një për një të elementeve. 
P.sh.: Janë dhënë bashkësitë:  

N = {1, 2, 3, 4, 5} 
S = {pranvera, vera, vjeshta, dimri} 
K = {ujku, qeni, macja, miu, miza} 
Duke i shoqëruar elementet e këtyre bashkësive, do të kemi: (Shih Fig. 45). 
Nga paraqitja grafike e këtyre bashkësive vërehet:  
a) Çdo elementi të bashkësisë N mund t'i shoqërohet vetëm një element i 

bashkësisë K dhe anasjelltas, çdo elementi të bashkësisë K, mund t'i shoqërohet 
vetëm një element i bashkësisë N, meqë n(N)=5, n(K)=5  

 
Fig. 43 

 
Fig. 44 
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b) Çdo elementi të bashkësisë S 
mund t'i shoqërohet elementi i bashkë-
sisë K, ndërsa anasjelltas, çdo elementi 
të bashkësisë K nuk mund t'i shoqërohet 
një dhe vetëm një element i bashkësisë 
S,meqë n(S)=4, n(K)=5. Pra, themi: 
bashkësitë N dhe K janë të njëvlershme 
(ekuivalente), ndërsa bashkësitë S dhe K 
nuk janë të njëvlershme (jo ekuivale-
nte). - Po çfarë janë bashkësitë N dhe S?  

Vjelja e mëvonshme e njohurive 
përfshin bashkësitë, elementet e të cilave kryesisht dallojnë me tri veçori (cilësi): 
formë, ngjyrë dhe madhësi. Në këtë vazhdë, detyrat që presin zgjidhje janë "më 
tepër se lojë". Nëpërmjet tyre, nxënësit vetë "zbulojnë" ecurinë dhe shtegun e 
zgjidhjes, duke zbuluar në këtë mënyrë edhe ligjësoritë logjike të dala nga ato. Po e 
zëmë:  

- Janë dhënë petëzat e formave: katrore, trekëndore, rrethore; të ngjyrave: 
të kuqe, të zezë, të gjelbër dhe të madhësive: të mëdha, të vogla. 

a) Në mbështetje të "natyrës" së petëzës, plotësoni tabelën 
b) Në mbështetje të tabelës së plotësuar, vizato petëzat përkatëse 

 
"Më tepër se lojë" konsiderohen edhe detyrat që zgjidhen nëpërmjet 

"makinës së memories", e cila ndryshon formën, ngjyrën, madhësinë;  
 
- secilën veç e veç  
 
 
- si dyshe 
 
- si treshe 

 
Siç ndodh në aritmetikë, "dy apo më shumë numra", mund të “operohen” 

duke fituar "një numër të ri", në logjikë, nga "dy gjykime" nëpërmjet “operacioneve 
logjike” fitojmë "një gjykim të ri", ndërkaq në Teorinë e bashkësive nga "dy apo më 
shumë bashkësi" të ndryshme, nëpërmjet “operacioneve me bashkësi” fitojmë “një 

 
Fig. 45 
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bashkësi të re”. Operacione me bashkësi janë: bashkimi (unioni), prerja dhe 
diferenca (ndryshimi) e bashkësive. 

Bashkimi i bashkësive A dhe B është bashkësi e elementeve, të cilët i 
përkasin bashkësisë A ose bashkësisë B. Simbolikisht: 

A ∪ B { }BxAxx
përkuf

∈∨∈= /
.

 
lexo me radhë: 
 1o A ∪ B  : A bashkim B 
 2o përkufizimi. = : (sipas përkufizimit) është baras 
 3o { }   : me bashkësinë 
 4o x    : e elementeve x 
 5o BxAx ∈∨∈/  : me veti që x i përket A ose x i përket B 
Për dy bashkësi të dhëna A dhe B, është i mundshëm gjithmonë të gjendet 

bashkimi i tyre, A ∪ B. Prandaj, operacioni i bashkimit të bashkësive ka mundësi 
të pakufizuara veprimi dhe realizimi. 

Bashkimi i tre apo më shumë bashkësive shndërrohet në bashkim të dy 
bashkësive (pikërisht ashtu sikurse mbledhja e tre numrave natyrorë shndërrohet 
në mbledhje të dy numrave natyrorë). Shenja ∪  gjithnjë i lidh dy bashkësi dhe 
bën pjesë në operacione binare.  

Verifikimi që ndonjë element x i përket ose nuk i përket bashkimit të 
bashkësive A dhe B mbështetet në ekuivalencën e mëposhtme:  

Grafikisht, kjo mund të preket "edhe me 
dorë", nëpërmjet 4 pozicioneve të pikës x, në 
fushat F1, F2, F3, dhe F4, siç shihet: (Fig. 46) 

{ } { }BxAxBAx ∈∨∈⇔∪∈  
Unioni i bashkësive paraqet 

njërin prej operacioneve më “të lehta". 
Megjithatë, edhe këtu mund të 

gabohet. Le të marrim një shembull me 
petëza, ku elementet e bashkësive ve-
çohen sipas formës dhe ngjyrës. Bashkësia A le të përmbajë një katror të gjelbër dhe 

një trekëndësh të kuq 
A= KGJ  , ndërkaq bashkësia B le të përmbajë një trekëndësh 

të kuq dhe një trekëndësh të zi 
B= ZK Unioni i tyre do të jetë C = A∪ B, ku 

C= K ZGJ    do të thotë: katrori i gjelbër, trekëndësh i kuq dhe trekëndësh i zi. 
n(A)=2   n(B) = 2   n(A∪ B)=3, 2+2≠ 3. 

 

 
Fig. 46 
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Vërejtje:  Mbledhja  dhe bashkimi (unioni) nuk janë veprime identike. 
Edhe pse trekëndëshi i kuq përsëritet dy herë, ai në këtë bashkim bashkësish 
trajtohet vetëm një herë. (Shih Fig. 47).     

Janë dhënë bashkësitë P dhe Q, elementet e të cilave janë shkronjat me 
ndihmën e të cilave shkruhet fjala Zagrebi, përkatësisht Kroacia. 

Gjeni PUQ  
Bashkimi i bashkësive "elementin e përsëritur" nuk e përmban më tepër se 

një herë. Në shembullin e mësipërm A, I, R edhe pse përsëriten, ato merren për 
shënim një dhe vetëm një herë. Radhitja e elementeve në bashkim mund të jetë e 
"stilit të lirë".  

I paraqitur me diagramin e Venit, ky shembull duket kështu: (Shih Fig. 48). 
 

P∪ Q = {E, B, I, C, O, R, K, G, Z, A} 
 

Elementet e përbashkëta të të dy 
bashkësive {A,R,I} gjenden në prerjen e tyre. 
Çdo element i bashkimit të dy bashkësive 
është element, që i përket të paktën njërës 
bashkësi. Prerja e bashkësive A dhe B është 
bashkësi e elementeve të cilët i përkasin 
edhe bashkësisë A, edhe bashkësisë B. 

Simbolikisht 

{ }BxAxxBA
përkuf

∈∧∈=∩ /
.

 
lexo me radhë 
 1o A ∩ B                 : A prerje B 
 2o përkufizimi.=                 : (sipas përkufizimit) është baras  
 3o {  }                  : me bashkësinë 
 4o x                  : e elementeve x 
 5o BxAx ∈∧∈/    : me veti që x i përket A dhe x i përket B 

 
Fig. 47 

 
Fig. 48 
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Përkatësia e elementeve x në bashkësinë A∩ B verifikohet nëpërmjet 
ekuivalencës, që "më transparente" duket me tabelën vijuese: 
dhe me 4 pozicione të pikës x në "fushat H1, H2, 
H3 dhe H4, (Siç shihet në Fig. 49). 

{ } { }BxAxBAx ∈∧∈⇔∩∈
 

 
 
 

Le të jetë Q bashkësia e rrethorëve dhe P bashkësia e të gjithë petëzave 
ngjyrë portokalli, (ofrojmë Fig. 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pra, petëzat dallohen për nga ngjyra dhe forma. Çfarë mund të themi për 
rrethorët ngjyrë portokalli?  

Rrethorët në fjalë i përkasin bashkësisë P, sepse kanë ngjyrë portokalli, por 
njëherazi i përkasin edhe bashkësisë Q, sepse janë rrethorë (dhe nuk janë 
trekëndorë, katrorë, drejtkëndorë...!). Simbolikisht shënojmë:  

P ∩ Q = {rrethorët ngjyrë portokalli} por edhe: 
Q ∩ P = {rrethorët ngjyrë portokalli}   
Pra,  P ∩ Q = Q ∩ P  

 

 
Fig. 49 

 
Fig. 50 
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Në vazhdim nxënësve mund t'u japim edhe këto detyra:Vizato sipas ngjyrës 
dhe formës së petëzës elementet e prerjes së bashkësive: (Fig. 51). 

Në shembullin (1), prerja (A∩ B) përmban 3 elemente, në shembullin (2), 
prerja (A∩ B) përmban 2 elemente, në të tretin, prerja përmban 1 element, ndërsa 
në shembullin e fundit prerja nuk përmban asnjë element. Bashkësia e fundit, e 
cila nuk përmban asnjë element, quhet bashkësi disjunkte ose bashkësi e 
zbrazët (vakante, boshe). 

Simbolikisht shënohet Ø. 
Janë dhënë bashkësitë:  
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} B = {4, 5, 6, 7, 8, 9} (Shih Fig. 52). 

Duke u bazuar në figurën e lartshënuar cakto: 
A ∩ B = { ___, ____, ____} 
 
 
 
 
 

 
Fig. 51 

 
Fig. 52 
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Caktoje unionin dhe prerjen e këtyre figurave:  

Diferenca (ndryshimi) i bashkësive A dhe B është bashkësi e 
elementeve, të cilët i përkasin bashkësisë A, ndërsa nuk i përkasin bashkësisë 
B. Simbolikisht: 

{ }BxAxxBA
përkuf

∉∧∈= /\
.

(Shih Fig. 54) 
lexo me radhë: 
1o A \ B   : A diferencë (ndryshim) B 
2o përkufizimi. = : (sipas përkufizimit) është baras 
3o {  }   : me bashkësinë 
4o x   : e elementeve x 
5o BxAx ∉∧∈/     : me veti që x i përket A dhe x nuk i përket B. 

Ndërkaq, ndryshimi i bashkësive B 
dhe A është bashkësi e elementeve të cilët i 
përkasin bashkësisë B, kurse nuk i përka-
sin bashkësisë A. Simbolikisht: 

{ }AxBxxAB
përkuf

∉∧∈= /\
.

(Shih Fig. 55) 

 
Ndryshimi i dy bashkësive 

gjendet, ashtu që prej të zbritshmit "ikën" 
të gjitha elementet, që i përmban zbritësi.  
(Fig. 56) 

 
Fig. 53 

 
Fig. 54 

 
Fig. 55 
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P.sh.: Ndryshimi i bashkësive A dhe 
B, në figurën e mëposhtme është bashkësi 
një anëtarësh:  

Këto dy bashkësi e kanë të përbashkët 
katrorin me ngjyrë portokalli, prandaj ai 
gjendet në prerjen e tyre, (Fig. 58)  

 
përkatësisht  

Por, po qe se merret B\A 
atëherë (Shih Fig. 60) 

 
përkatësisht  

 
pra 

 
përkatësisht A/B ≠ B/A. Pra, vetia komutative e ndryshimit, të dy bashkësive nuk 
vlen.  

Në vazhdim le të theksojmë edhe veçori (veti) të tjera të operacioneve me 
bashkësi. - Tashmë kemi dijeni që operacionet mbledhje dhe shumëzim në ba-
shkësinë e numrave natyrorë janë të gërshetuara me veti të rëndësishme, si, bie 
fjala: 

3 + 4 = 4 +3 vetia komutative e mbledhjes 
(3+4) +5 = 3+(4+5) vetia asociative e mbledhjes 
(3+4)⋅5 = 3⋅5 + 4⋅5 vetia distributive e shumëzimit ndaj mbledhjes. 
 

 
Fig. 56 

 
Fig. 57 

 
Fig. 58 

 
Fig. 59 

 
Fig. 60 

 
Fig. 61 
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Ngjashëm veprohet edhe me bashkësi; në vend të numërorëve, do të kemi 
bashkësi, në vend të operacioneve numerike, do të kemi operacione me 
bashkësi. Ndërkaq, për barazi bashkësish do të përdorim shenjë të njëjtë (=) siç 
kemi përdorur edhe për barazi numerike. 

Për këtë qëllim, le të marrim disa barazi numerike "të ballafaquara" me 
barazi të ngjashme bashkësish: 

për numra   për bashkësi 
a + b = b + a   A∪ B = B∪ A 
a + o = a    A∪ Ø = A       
a⋅b = b⋅a    A ∩ B = B ∩ A 
(a + b) + c = a + (b + c)    (A∪ B) ∪ C = A∪  (B∪ C) 
Bashkësitë e mësipërme, të “operuara” në këtë mënyrë, formojnë barazi të 

vërteta. Megjithatë, po qe se vazhdohet kështu, në përpjekje që çdo barazie 
numerike t'i korrespondojë barazi bashkësie; do të paraqiten barazi bashkësish, të 
cilat nuk do të jenë të vërteta. Le t'i veçojmë disa "shmangie": 

për numra   për bashkësi 
a + a = 2a    A∪ A = A 
a ⋅ a = a2    A ∩  A = A, etj. 
Shembujt e mësipërm patën për qëllim të theksojnë ngjashmëritë e 

caktuara ndërmjet operacioneve numerike dhe operacioneve me bashkësi (pra, 
kjo ngjashmëri është jo e plotë) e në këtë mënyrë për të kuptuar dhe kapur "më 
lehtë" disa veti të barazimeve me bashkësi.      

  
2.12. PËRCAKTIMI DHE SHPJEGIMI I BARAZIMEVE DHE I 

JOBARAZIMEVE NË ARSIMIN FILLOR 
 

Në mësimin elementar të matematikës, shprehja "baras" përdoret dhe 
shfrytëzohet shpeshherë. Megjithatë, nocioni që ai përcakton, për nxënësit, është 
i mbështjellë me një "vel mjegullie", që reflektohet gjatë aktivitetit të tyre 
matematik. Kjo rrjedh ngase nocioni "baras"  përdoret edhe në jetën e përditshme, 
i cili "dallon" nga kuptimi i mirëfilltë i tij matematik. (Diçka ngjashëm ndodh edhe 
me nocionet e tjera elementare matematike, që përfaqësojnë vështirësi serioze, jo 
edhe pa pasoja!) 

Në mësimin elementar të matematikës nocioni "baras" futet tepër 
herët, që nga ditët e para shkollore, ku nocioni i plotë dhe i saktë i tij është tepër 
vështirë të përcaktohet dhe të ndërtohet! Kjo ngjan kështu edhe për një arsye tjetër, 
meqë tek ai, më vonë, paksa më rrallë rikthehemi. 

Në gjuhën e folur, për shumëçka artikulohet që është "baras"  (simbolikisht 
"=", 1557), në këtë mënyrë, duke shtrembëruar nocionin nismëtar: 

(1) 8 = 8 është barazi, por kjo nuk të informon dhe nuk të sqaron asgjë dhe 
si e tillë nuk bën të radhitet ndër shembujt e përshtatshëm, 

(2) 8 = tetë është barazi, por në gjuhën angleze tingëllon 8 = eight, në 
gjuhën gjermane 8 = acht, në italishte 8 = otto, në frëngjishte 8 = huit , etj. 
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(3) 6 + 3 = 8 2 = 16 nuk janë barazi, 
(4) 3 + 4 = 7 cm nuk është barazi dhe shënimet e ngjashme nuk bën të 

përsëriten, 
(5) 13:3 = 4 nuk është barazi. Në cilësinë e barazisë nuk qëndron as 13:3 = 4 

dhe mbetje 1. Ndërkaq, barazi të sakta konsiderohen këto shënime 13 = 4⋅3+1 ose 

13:3 = 
3

13
. 

(6) në formën e dhënë 4 + a = 7 nuk përfaqëson barazi. "Statusin" e barazisë 
e fiton po qe se a = 3. 

(7) 
4
1

= 
8
2

 është barazi, meqë simbolet majtas dhe djathtas emërtojnë (pë-

rfaqësojnë) numrin e njëjtë (racional). Por në mësimin elementar të matematikës 

nuk duhet të nxitojmë të shkruajmë 
4
1

= 
8
2

, meqë në cilësinë e thyesave 

ekuivalente palët e renditura (1,4) dhe (2,8) nuk janë të barabarta. 

(8) për dy segmente të zëmë A C

DB

 nuk bën të shkruajmë [AB] = [CD]. 

Vetëm po qe se ata puthiten 
A
C D

B

 , atëherë ka vend barazia [AB] = [CD]. 
(9) këndi BAC = 30o , trekëndëshi ABC = 78 cm2 e të tjerë të ngjashëm me 

të, nuk janë barazi. 

Barazia "përkufizohet" shkurt  dhe qartë: 
a = b, që do të thotë "a" dhe "b" përfaqësojnë objektin e njëjtë, 

përkatësisht "a" dhe "b" janë "dy emërtime të ndrys hme" të objektit të 
njëjtë. Të zëmë: 9= 4+5 "e përkthyer" do të thotë: 9 dhe 4+5 përfaqësojnë 
(simbolizojnë) nocion të njëjtë, që në gjuhën e folur quhet nëntë (lexo: nëntë është 
baras me katër dhe pesë). 

Përfundojmë, shenja "=" (baras) mund të shënohet ndërmjet simboleve dhe 
shprehjeve të ndryshme, me kusht që ato simbole (shprehje) të përfaqësojnë 
objektin e njëjtë.  

Barazia është relacioni i parë matematik me të cilin ndeshen nxënësit. 
Shenja (simboli) "=" përveç të tjerash, përdoret edhe: 

(1) për të shprehur barazi të kushtëzuara, p.sh. 4 x - 8 = x + 1 dhe 
(2) për të shprehur formula, p.sh.: a(b+c) = ab + ac. 
Barazitë me kusht quhen barazime (ekuacione), përkatësisht funksione 

logjike, ndërkaq formulat e shkruara janë identitete. Për çdo barazim (ekuacion) 
të dhënë, do të duhej kërkuar dhe gjetur "kushtin fikës", i cili përligj (justifikon) 
barazimin. 

Nocion i kundërt me barazinë, është pabarazia. Shenja (simboli) që e 
lidh pabarazinë e dy objekteve a dhe b është " ≠ " a ≠ b (lexo: “a e ndryshme nga 
b" ose "a jo-baras me b"), do të thotë: "a dhe b përfaqësojnë objekte të ndryshme". 
Shenja e pabarazisë ("≠") në gjirin e vet përfshin këto shenja "<" (më i vogël) 
">"(më i madh) por edhe " ≤ "(më i vogël ose baras) "≥ " (më i madh ose baras). 
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Duke pranuar të dhënën që "Numërorët mund të shkruhen edhe me shk-
ronja" , "padiktueshëm" nga pabarazitë si "forma vërtetësie" (po e zëmë: 12 - 9 < 5) 
kalohet në pa-barazime (inekuacione) (po e zëmë: x - 9 < 5, duke pasur mundësi të 
vilen zgjidhjet nga bashkësia {9, 10, 11, 12, 13}. 

Në shkallën fillestare të njohjes, pa-barazimet zgjidhen nëpërmjet intuitës. 
Për të caktuar bashkësinë e zgjidhjeve të pa-barazimeve, është i nevojshëm të 
menduarit produktiv dhe logjik.  

Problemi i shpjegimit, kuptimit dhe zgjidhjes (mbështetur në ilustrime, 
demonstrime dhe interpretime) të barazimeve (ekuacioneve) dhe të pa-barazimeve 
(inekuacioneve) merret si njëri ndër më të ndërlikuarit në mësimin elementar të 
matematikës. Problemi nuk do të duhej vlerësuar si "i vështirë", po qe se mënyra e 
qasjes është e përshtatshme, interesante, praktike dhe në pajtim të plotë me parimin 
e maturisë. Mënyra e qasjes për zgjidhjen e (pa)barazimeve do të duhej të jetë në 
funksion të aftësive psikike të nxënësve dhe zhvillimit intelektual të tyre. Nuk do 
të duhej të jetë krejt "njëlloj", "Fjalori i shprehjes" që do të aplikohet për 
(pa)barazime nga kl. I deri në atë V! 

 "Teknologjia" e sotme, e cila "përdoret" për zgjidhje të barazimeve 
dhe pa-barazimeve, është tepër joshëse, çlodhëse që herë-herë merr 
karakteristikat e plotësimit të një "fjalëkryqi"  (Shih Fig. 62). 

 
 

 
 

Fig. 62 

 
Ne në kursin tonë, nëpërmjet disa detyrave (formave) karakteristike, do të 

bëjmë “rolin” e  një "udhërrëfyesi" të rrugëzgjidhjeve të (pa)barazive, përkatësisht 
të (pa)barazimeve (I-V). 

1 Shenja e barazisë "daton" nga "kalimi prej njërës dhjetëshe në tjetrën, me 
mbledhje dhe zbritje" (por edhe më herët!), të zëmë, "shumat" 9 + 3, 8 + 5,    13 3  
13-4, "duke plotësuar 10" do të dimë t'i emërtojmë edhe ndryshe: 
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 9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 
 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 
13 - 4 = 13 - 3 - 1 = 10 - 1 etj. 
2 Njohja dhe përdorimi i suksesshëm i "tabelës së mbledhjes dhe të zbritjes 

së numrave deri 20 shpie në "vendosjen e pagabueshme" të shenjave përkatëse 
"=", "<", ">", në detyrat e këtij lloji: 

13 - 5       12 - 4   
13 - 4       12 - 4    
3 Ndërkaq, zgjidhjet e (pa)barazimeve 
 

8 + □ = 13 8 + □  < 13  8 + □ > 13 
 
 

vilen nga bashkësia {2, 3, 4, 5 6, 7, 8} pikërisht ashtu si në "vetëshërbim", duke "i 
futur" në etiketa. Në këtë fazë të njohjes vjelja e zgjidhjeve të (pa)barazimeve 
bëhet duke u mbështetur edhe në "provë", p.sh.: 8 + 4 = 13 (jo), por 8+5 =13, do të 
thotë për këtë barazim vjelim zgjidhjen e vetme, të saktë, x = 5. Se çfarë paraqesin 
vlerat "në të majtë të 5" dhe "në të djathtë të 5", do të duhej "zbuluar" nga vetë 
nxënësit!" 

4 Të vendosurit e shenjës së barazisë dhe të pabarazisë "riaktivizohet" edhe 
pasi që të shohim dhe prekim, "frutat e para" të "tabelës së shumëzimit", po e 
zëmë: 

2 ⋅ 6       6 ⋅ 2  7 ⋅ 8        9 ⋅ 6  8 ⋅ 9      9 ⋅ 7 
5 Edhe zgjidhjet e (pa)barazimeve të mëposhtme 
4 ⋅ □ = 16  4 ⋅ □  < 16    4 ⋅ □  > 16  

do të vilen nga bashkësia e dhënë {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
6 Në fazën fillestare të njohjes, mbledhja dhe zbritja e shpejtë dhe e saktë e 

një numri dyshifror me një numër njëshifror, bën që zgjidhja e pa-barazimeve të 
formave, po e zëmë,  

x - 8 > 18  x + 16 < 25 të kryhet me gojë! 
Tash e tutje në përdorim futen thëniet "e saktë" - "e vërtetë"(┬) dhe e 

“pasaktë - "e pavërtetë" (⊥⊥⊥⊥), kështu në vazhdim, në vendet dhe situatat përkatëse 
përdoren thëniet e dyta. 

7 Të zgjidhurit e barazimeve të formës a x = b, të zëmë 4 x = 16, ka "pika 
takimi" me zgjidhjen e barazimit të formës 4 a = 16, po qe se është dhënë 
bashkësia {1, 2, 3, 4, 5, 6}, prej  nga  do  të  vilet  zgjidhja  e  barazimeve të formës  
a x = b, para së gjithash, është e kushtëzuar edhe nga njohuritë e shumëzimit dhe 
pjesëtimit të numrave një dhe dyshifrorë; p.sh.:  

4 x = 24 
   x = 24:4 
   x = 6 
Prova: 4 ⋅ 6 = 24 
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Në vazhdim mund të ofrohet detyra problemore e kësaj forme: Nëse dyfishit 
të një numri i shtohet trefishi dhe pesëfishi i po atij numri, marrim numrin 90. Cili 
është ai numër? 

Detyrave të tilla e të ngjashme iu "qasemi me mjaft përkujdesje".  
Me bashkëbisedimin duhet filluar p.sh. kështu:  
Si mund të shënohet dyfishi, trefishi, katërfishi, pesëfishi i një numri, të cilin 

tashti nuk po e dimë?  
N: 2x, 3x, 4x, 5x etj.  
M: Po, çfarë do të thotë, një numri "t'i shtohet" numri tjetër? 
N: T'i shtohet, do të thotë, të mblidhen ata numra.  
M: Po mirë, dyfishit të një numri çfarë po i shtojmë? 
N: Trefishin e po atij numri.  
M: Le të shënojmë 2x + 3x. E pastaj... 
M: Kësaj shume lypset t'ia shtojmë pesëfishin e po atij numri. Le të 

shënojmë 2x + 3x+5x. Shuma e këtyre tre mbledhësve të panjohur me çfarë është 
baras? 

N: Është baras me 90.  
M: Pra: 2x+3x+5x = 90  
                       10 x = 90   
M: Dhjetëfishi i cilit numër është baras me 90? 
N: Dhjetëfishi i 9-tës është 90, pra: x = 9  
Po qe se vështirësitë për të zgjidhur detyrën janë të "pakapërcyeshme", atëherë për 

zgjidhje merren "detyra ndihmëse". Në rastin tonë: Nëse një numri i shtohet dyfishi i atij 
numri, marrim numrin 9. Cili është ai numër?  

Pra: 
x+2x = 9  
    3x = 9  
M: Trefishi i, cilit numër është 9?  
  N: Trefishi i 3-shit është 9. Pra: x = 3  
Vështroje vizatimin e mëposhtëm dhe caktoje sa peshon kutia e qumështit 

(Shih fig. 63) 
Formulojmë ekuacionin: 5x = 3x + 4  
"ia heqim" nga tri kutia anës së majtë dhe të djathtë:  
5x - 3x = 3x - 3x + 4  
        2x = 4  
          x = 4:2  
          x = 2  

 
Fig. 63 



NJOHJA SHKENCORE E NOCIONEVE THEMELORE MATEMATIKE .... 

 

www.bedri-jaka.com 
 

85

 8 Në fazën fillestare të njohjes, zgjidhja e pa-barazimeve të formës a  x < b 
dhe a  x > b arrihet duke zëvendësuar shkronjën x me numërorë. Bashkësia e të 
gjithë numërorëve, nëpërmjet të cilëve pa-barazimi i dhënë justifikohet (përligjet) 
përfaqësojnë zgjidhje të tij. 

Për pa-barazimet e formës a x < b [(p.sh. 6 x < 30 , x ∈ {0,1,2,3,4}] 
thelbësore është: Në bashkësinë e zgjidhjeve të caktohet elementi më i madh. 
Ndërkaq, për pa-barazimet e formës a x > b p.sh.: 6 x > 30 , x ∈ {6,7,8,9...} 
thelbësore është: Në bashkësinë e zgjidhjeve të caktohet elementi më i vogël. 
Zgjidhjet e pa-barazimeve shprehen edhe ashtu, duke spikatur veçorinë e 
përbashkët të elementeve të bashkësisë së fituar; në rastin tonë për 6 x < 30, 
bashkësia e zgjidhjeve do të jetë x < 5, ndërkaq, për 6 x > 30 do të jetë x > 5. 

Te pa-barazimet a x < b a x > b rikthehemi atëherë kur do të trajtohen edhe 
pa-barazimet e formave x:a<b dhe x : a > b. Në këtë fazë të njohjes shfrytëzojmë 
njohuritë lidhur me shumëzim dhe pjesëtim, po e zëmë: 

1o   3 x < 12                            2o   3 x > 12 
         x < 4,  x∈ {0,2,3,}                                      x > 4 ,  x∈ {5,6,7,8,...} 
(Nëse njëri faktor zvogëlohet për tri herë, atëherë edhe prodhimi zvogëlohet për tri herë) 
3o   x : 2 < 9             4o   x : 2 > 9 
      x : 1 < 18      x : 1 > 18 
           x < 9 ⋅2           x > 9 ⋅2 
           x < 18, x∈ {0,1,2,3,...16,17}                      x > 18, x∈ {19,20,21,...} 
(Nëse pjesëtuesi zvogëlohet për dy herë, atëherë herësi rritet për dy herë) 

Zgjidhja e pa-barazimeve të formave të sipërpërmendura mund të "realizohet" 
edhe nëpërmjet paraqitjes tabelore, po e zëmë: - Plotësoni tabelën dhe zgjidheni 
pa-barazimin 3 x < 18 (a x < b) 
 

x  0 1 2 3 4 5 6 7 
3x 0 3 6 9 12 15 18 21 

 
zgjidhjet janë {0, 1,2,3,4,5} 

 
Përfundojmë: zgjidhjet e pa barazimeve a x < b a x > b x:a < b x:a > b, 

përkatësisht janë  
x < b:a x > b:a x < a b x> a b. Llogaritja e faktorit të panjohur dhe e të 

pjesëtueshmit kryhet sikurse te barazimet. Si gjithnjë, detyrave në fjalë mund t'u 
bëhet edhe prova e saktësisë së zgjidhjes. 

9 Shfrytëzimi praktik i përkufizimit të herësit të dy numrave shpie në 
zgjidhje të barazimeve të formës x:a=b. Po e zëmë, ç'është 40:8=? Ky është numri 
5, meqë 40 =8 ⋅ 5. 

Kështu x : 6 = 30    ose       x : 25 = 4 
                x = 6 ⋅ 30          x = 25 ⋅ 4 
                 x = 180           x = 100 
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Shembujve të mësipërm mund t'u bëhet edhe prova e saktësisë së zgjidhjes. 
Po e zëmë: Sa është numri i nxënësve në një ekskursion, nëse ata kanë drekuar në 
15 tavolina, kurse përreth çdo tavoline janë ulur nga 4 nxënës: 

x : 15 = 4   por edhe   x : 4 = 15 
       x = 15 ⋅ 4            x = 4 ⋅ 15 
       x = 60 nxënës            x = 60 nxënës 
Me analogji, po qe se x : a = b, atëherë x = a ⋅ b. Nxënësit e vëmendshëm 

kanë për të hetuar, po qe se a:b=c, atëherë a:c = b (pjesëtuesi dhe herësi kanë 
ndërruar vendet!) Kuptohet që kjo nuk mund të ndodhë kur pjesëtuesi është zero, 
meqë atëherë "herësi nuk ka kuptim"  

Në veçanti spikaten "rastet speciale":  
1⋅⋅⋅⋅b=b      0⋅⋅⋅⋅b=0      a⋅⋅⋅⋅1=a       a⋅⋅⋅⋅0=0           a:1=a       a:a=1      0:a=0 
- kur njëri prej faktorëve është zero ose një; 
- nëse pjesëtuesi është një ose zero;      
- nëse i pjesëtueshmi është zero;  
- nëse i pjesëtueshmi është i barabartë me pjesëtuesin edhe këta lypset të 

vihen në (pankarta): etiketa 

 10 Edhe barazimet e formës a:x = b përcillen me detyra tekstuale, po e 
zëmë: "72 lapsa janë paketuar nëpër arkëza. Gjeni numrin e arkëzave, po qe se në 
çdo arkëz gjenden nga 8 lapsa!" - Kështu, 72 : x = 8 

    x⋅8 = 72 
       x = 72 :8,  x = 9 
Sqarimi, i cili nuk bën të anashkalohet, është, po e zëmë:  

nëse 6 : x = 3 atëherë x ⋅ 3 = 6. Për këtë është x = 6 : 3,   x = 2 
Ose: 56:x = 8, x = 56:8, x = 7 (Pjesëtuesi gjendet, po qe se i pjesëtueshmi 

pjesëtohet me herësin) x = a:b.  
11 Të kapurit e "zgjidhjeve të barazimeve lineare me një të panjohur" të 

formave a + x = b , x - a = b dhe a - x = b ndiqet nëpërmjet "ilustrimit dhe 
demonstrimit të detyrueshëm".  

Po e zëmë: Dy toptha i kemi ngjyrosur. Edhe sa toptha lypset të ngjyrosen 
që të fitojmë pesë toptha të ngjyrosur!     

2+x = 5       Prova: 
x = 5-2       2+3 = 5 
x = 3           5 = 5  

 
Fig. 64 
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Numri 3 quhet zgjidhje e barazimit. Ata lexojnë: "Cilin numër duhet t'ia 
shtojmë numrit 2 për të fituar numrin 5, përkatësisht, numrin 2 me cilin numër 

duhet ta mbledhim për të fituar numrin 5?" (Shih Fig. 65). 
Barazimin e formës, po e zëmë x - a = b e përcjellim me detyra tekstuale,  
Prej cilit numër duhet zbritur (hequr, larguar) numrin 4 për të fituar numrin 

13"? Nxënësi "lexon" x - 4 = 13  
(Shih Fig. 66).  
ose 
Sa euro i ka pasur Ylli, po qe se rrugës i kanë humbur 4 euro dhe tash i kanë 

mbetur 13 euro? 
x - 4 = 13 
x = 13 + 4 
x = 17 €.  

 

 
  
Prova:  
17 € - 4 € = 13 € 
13 € = 13 €  
Ose: Po qe se njësitë matëse prej 4 kg (2 kg + 2 kg) i "zhvendosim" prej 

anës së majtë të peshojës në atë të djathtë, do të kemi një baraspeshë ndërmjet 
njësive matëse (kilogramëve) dhe mallit që matet: (Shih Fig. 67) 

Barazimet në fjalë  zgjidhen, duke u ndihmuar edhe me "anulimin" e 
numërorëve, që gjenden në anën e së panjohurës, p.sh.:  

2+x = 5               ose               x - 4 = 13  
    2 - 2 +x = 5 - 2                        x - 4 + 4 = 13 + 4 
               x = 3                                         x = 17  

 
Fig. 65 

 
Fig. 66 

 
Fig. 67 
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Pra, barazimi nuk ndërron, nëse dy anëve të tij ua shtojmë të njëjtin numër 
ose ua mungojmë të njëjtin numër.  

Vlerësohet se kjo mënyrë e "zgjidhjes analitike" të ekuacioneve të formës 
a+x = b është më e përshtatshme, më funksionale dhe më bindëse për nxënësit, në 
krahasim me: "Numrat, duke kaluar prej një ane të barazimit në anën tjetër e 
ndërrojnë parashenjën", ose "kur kemi plus - këndej fitojmë minus", dhe "kur kemi 
minus - këndej fitojmë plus" - praktikë kjo e të shprehurit.  

Po qe se ekuacioni ka formën a-x = b p.sh.: 12-x = 8, lexojmë: "Cilin numër 
duhet zbritur prej numrit 12, në mënyrë që të fitojmë numrin 8?" Me këtë rast 
interpretimi i zgjidhjes së barazimit nëpërmjet "anulimit" është "më i ndërlikuar", 
pra:  

12-x = 8  
      12-x+x = 8+x 

   12 = 8+x  
12-8 = 8-8+x 
     4 = x  
Me këtë rast më thjesht do të jetë nëse themi: "Të njohurat ndiqen dhe 

shënohen në një anë të barazimit, ndërsa të panjohurat në anën tjetër, me ç'rast 
"lëvizja" prej një ane në anën tjetër të barazimit ua ndërron kufizave edhe 
shenjën".  

12-x = 8  
12-8 = x  
     4 = x    pra, x = 4  
Prova  
12-4 = 8 
     8 = 8  
Përfundojmë:  
Zgjidhjet e barazimeve të formave  a + x = b ,  x - a= b dhe   a - x = b (ku 

"intervenohet" me një operacion matematik) përkatësisht janë: x = b-a, x = b+a dhe  x = a-b. 
 

 
 
12 Me zgjidhjen e barazimeve të formës 

 

a x+b=c  x:a+b=c a:x+b=c 
 

a x-b=c  x:a-b=c  a:x-b=c 
nxënësit njihen në klasën. V fillore. Zgjidhjes së barazimeve në fjalë lypset që t'i 
paraprijnë përsëritjet e përgjithshme të barazimeve të formës: x + b = c, x - b = c,      
x: a = b, a x = b,  a : x = b, e pastaj të "interpretohet çdo lëvizje e kufizave" prej të 
majtës në të djathtë, në mënyrë që në rezultatin përfundimtar në të majtë të ngelë i 
vetmuar x. Pra, numrat që janë "të lidhur" me x, me shumëzim ose pjesëtim a x 
x:a a:x, "në hapin e parë" vetëm përshkruhen, ndërsa kufizat e tjera, që nuk 
përmbajnë x, duke ndërruar anën e barazimit (prej të majtës në të djathtë), e 
ndërrojnë edhe parashenjën:  
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ax=c-b  x:a=c-b  a:x=c-b 
 

ax=c+b  x:a=c+b a:x=c+b        
Meqë llogaritja e shumave, përkatësisht e ndryshimeve, në anën e djathtë të këtyre 

barazimeve paraqet "lojë kalamajsh", në fund na mbetet llogaritja e faktorit të panjohur 
(kur dihet faktori tjetër dhe prodhimi), përkatësisht llogaritja e të pjesëtueshmit ose e 
pjesëtuesit, kur dimë herësin, njohuri këto që i kanë mësuar qysh më parë.  

Zgjidhjet e barazimeve të sipërpërmendura gjenden duke shfrytëzuar dy 
operacione matematike, përkatësisht 

 

x = (c-b):a   x = (c - b)⋅ a    x = a: (c - b) 
 

x = (c+b):a   x = (c + b)⋅ a  x = a: (c + b) 
 

Kështu, po zëmë, zgjidhjet përkatëse të barazimeve 
  3x+8=20 dhe 5x-10= 25 

janë        x=(20-8):3         x=(25+10):5 
        x=12:3         x=35:5 
        x=4          x=7 

të cilave "drejtpërdrejt" edhe"me gojë" mund t'u bëhet prova e zgjidhjes së saktë të 
tyre. 

Dy barazime, po e zëmë, 3x+8=20 dhe 3x=12 quhen ekuivalente po qe se 
arsyetohen (justifikohen) me zgjidhje të njëjtë (x=4). Nocioni i barazimeve 
ekuivalente shfrytëzohet për zgjidhjen e tyre. Kështu, barazimi i dhënë 3x+8=20 
mund të zëvendësohet me barazimin ekuivalent 3x=12, kuptohet "më të thjeshtë" 
dhe "më të afërt", derisa të fitohet barazimi i formës x =4. "Kalimi" nga njëri 
barazim në ekuivalentin e tij, mbështetet "në vetitë e njohura të barazimeve". 
(Barazimi "nuk do të ndërrojë", po qe se anëve të tij "u shtohet" ose "u mungohet" 
numri i njëjtë, "në rastin tonë" u mungohet, 8). 

13 Duke ditur që zbritja është operacion i kundërt matematik me mbledhjen, 
ndërkaq pjesëtimi është operacion i kundërt matematik me shumëzimin, edhe  pa--
-barazimet e formave 

 

 ax+b<c  ax-b<c 
 

   ax+b>c  ax-b>c 
zgjidhen nëpërmjet dy operacioneve matematike, kështu zgjidhjet përkatëse të tyre 
janë: 
 

x<(c-b):a  x<(c+b):a 
  

x>(c-b):a  x>(c+b):a 
 

Varësisht nga fakti, çfarë përmban lëmi kurrikular matematik (I-V), format 
e (pa)barazimeve mund të "degëzohen" ose të "krasiten”. Kështu këtij "regjistri" i 
përkasin edhe pa-barazimet a:xb; a+x  b; x-a  b dhe a-x b, për të cilët në 
kursin tonë nuk do të bëjmë fjalë, meqë barazimet e "lindura" prej tyre a:x = b, 
a+x=b, x-a = b dhe a - x = b i kemi "përpunuar" në numrat 10 dhe 11. Edhe te pa--
-barazimet e sipërpërmendur "insistohet" që të njohurat të gjenden në njërën anë, 
ndërkaq të panjohurat në anën tjetër të tij, kështu që kufizat e pa-barazimeve  
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(sikurse te barazimet) duke kaluar "prej të majtës në të djathtën dhe anasjelltas 
e ndërrojnë edhe parashenjën (+, -), ndërkaq shenja e pa-barazimit (> ose <) 
nuk ndërron. Llogaritja e pjesëtuesit dhe e faktorit të panjohur, kryhet sikurse te 
barazimet. 

 Sipas një ligjësorie ("të pashkruar"), familjarizimi i nxënësve me pa-barazime 
është paksa më i ndërlikuar, meqë "rregullat e shndërrimit të tyre në forma më të 
thjeshta" (siç ndodh me barazime), këtu nuk mund të aplikohen. Vështirësi të 
konsiderueshme dalin edhe pse pa-barazimet kanë shumë zgjidhje (jo vetëm një 
zgjidhje siç ndodhë me barazime). 

Nxënësit njihen me "ndryshimin material"  në mes të barazimeve dhe pa-
barazimeve. Derisa barazimet (ato të cilat mësohen në kl. I - V) kanë një dhe vetëm një 
zgjidhje, pa-barazimet përherë kanë më shumë se një zgjidhje. Kështu p.sh., po e zëmë, 
që nxënësit njihen me zgjidhjet e pa-barazimit:  

5x < 29; 5⋅1 < 29; 5⋅2 < 29; 5⋅3 < 29; 5⋅4 < 29; 5⋅5 < 29; ashtu që 5⋅6 > 29. 
Pra, zgjidhjet e pa-barazimit 5 x < 29 janë. {1, 2, 3, 4, 5}. Edhe zero (0) 

mund të merret si zgjidhje e këtij pa-barazimi, meqë 5⋅⋅⋅⋅0 < 29. Themi që zero 
është zgjidhja më e vogël, ndërsa 5 është zgjidhja më e madhe e tij. Pra, 
{0,1,2,3,4,5} paraqet bashkësinë e zgjidhjeve të pa-barazimit 5x < 29. 

Pa-barazimet mund të paraqesin vështirësi të caktuara për nxënësit, por pikërisht 
për këtë arsye e kanë edhe vlerën më të madhe arsimore në krahasim me barazimet p.sh.:  

21 x < 723             Duke pjesëtuar:  
     x < 723 : 21            723 : 21 = 34           723=34 ⋅21+(9)  
     x < 35                       63 

                                                  93 
                                                -84 

                                        9 
Nxënësi mund të pyesë: "Çfarë do të ndodhte sikur të fitonim një pjesëtim 

pa mbetje?" 
Edhe sikur të kishim: 21 x < 735  
          x < 735 : 21   Pra,  x < 35                                                                                                
 
 
Ai duhet të gjykojë shpejt dhe saktë që te problemi i lartshënuar të marrë 34 

ose 35. Sikur të merrnim 35 atëherë: 
21 ⋅ 35 < 723  
     735 < 723  

(lexo 735 është më i vogël se 723) (absurd). 
Kështu numërori 35 nuk mund të merret për zgjidhje. 
Pa-barazimi përligjet për x∈ {0,1,2,3,4,..., 32, 33, 34}. 
Pa-barazimi (Jo-barazimi) është i zgjidhur vetëm atëherë po qe se janë 

kërkuar dhe gjetur të gjithë numrat, të cilët përligjin (justifikojnë) atë.  
 
 
 

 735:21 = 35 
  63 
 105 
-105 
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2.13. SHPJEGIMI I THYESAVE NË ARSIMIN FILLOR 4) 

Në arsimin fillor, zë fill procesi i njohjes elementare me nocionin thyesë. 
Të mësuarit e tyre zë fill nga "gjysma" "e katërta"... thyesa e plotë, "për të 

vazhduar më pastaj me shkrimin e numërorëve thyesorë  
3
1

, 
4
1

, … n ∈ N, thyesat 

e thjeshta 
5
2

, 
6
5

, krahasimin e tyre, thyesat dhjetore 
10
1

, 
100
1

 etj. Thyesat nga 

"starti" që do të mësohen këtu gjenden ndërmjet 0 dhe 1 dhe paksa më të rralla 

ndërmjet 1 dhe 2 (është përfshirë edhe rasti 
b

a
>1 ). Më vonë nxënësit njihen me 

"thelbin e thyesave të thjeshta", numëruesin, emëruesin, krahasimin e thyesave me 
emërues të barabartë, krahasimin e thyesave me numërues të barabartë dhe të 
shkruarit e thyesës në formë të numrit dhjetor.   

Thyesat janë rrjedhojë e procesit praktik të të maturit.  Matja e përpiktë 
ka kushtëzuar ndarjen e njësive matëse në dy, tri e më shumë pjesë të barabarta. 
Kërkesa e rritjes së saktësisë në matje shpuri te përdorimi i tyre.  

- Si përfytyrohet thyesa
a

1 ? 

- Meqë dyfishi i një numri  gjendet duke e shumëzuar atë numër me 2; 
atëherë gjysma e një numri gjendet duke e pjesëtuar atë numër me 2. Prandaj 

thyesa 
a

1
 është operator i kundërt i operatorit  (⋅a). 

Për shpjegimin e thyesave, vendin kryesor zë evidencimi, dukshmëria, 
qartësia dhe kjo mund të ketë përparësi në krahasim me parimin e konkretizimit. 
Evidencimi duhet të jetë i plotë dhe aktiv. Nuk mjafton që nxënësi ta vërejë 
gjysmën, të katërtën, të tretën etj. Është e nevojshme që ai "përnjëmend" të ndajë 
trupa të ndryshëm në dy, katër, tre, gjashtë... pjesë, madje jo vetëm njëherë. Prej 
trupave që duhet të ndahen, pemët janë më të përshtatshmet (molla, arra,...), por 
kësaj duhet t'i paraprijë ndarja e rrathëve prej letre e kartoni.  
 

Thyesat bëhen "më të afërta" nëse ato sqarohen me ndihmën e ndarjes fizike 
të gjësendeve, të figurave gjeometrike etj. në një numër të caktuar pjesësh të 
barabarta.  

Fazat nëpër të cilat ka për t'u përcaktuar nocioni thyesë janë: 
- kuptimi për pjesët e barabarta të së tërës (të së plotës), nëpërmjet 

ngjyrosjes, 
- kuptimi dhe emërtimi i pjesëve: një e dyta, një e treta, një e katërta... 

- të shkruarit e numërorëve thyesorë 
2
1

, 
3
1

, 
4
1

, … , 
8
5

. Numërorët 2,3,4 dhe 8 

përfaqësojnë llojin e ndarjes (emërues të thyesave) të së plotës, ndërkaq  
4) Jaka, B. "Të shpjeguarit e thyesave në klasat e ulëta të shkollës fillore", "Shkëndija",    

Prishtinë, 15 mars 1984 f. 12. 
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numërorët 1 dhe 5 përfaqësojnë numrin e pjesëve që janë marrë (shmangur, 
hequr) dhe këta quhen numërues të thyesave. Viza ndërmjet numëruesit dhe 
emëruesit të thyesës quhet vijë thyesore. Evidencohen nocione të njëjta me 
emërtime të ndryshme: 

të njëshit në formë thyese 
5
5

4
4

3
3

2
2

,,,  dhe që ...====
5
5

4
4

3
3

2
2

 

të dyshit në formë thyese
3

6
,

4

8
,

2

4
,

1

2
 dhe që  ...====

4
8

3
6

2
4

1
2

 

të gjysmës në formë thyese
8
4

6
3

4
2

2
1

,,,  dhe që ...====
8
4

6
3

4
2

2
1

 

Tërësia (e plota) bën të ndërlidhet me arrën, dritaren, tabakun e letrës etj. 
- Në mbështetje të materialit përkatës didaktik  thyesat e mësipërme "do të 

preken" dhe krahasohen. 
Kjo "prekje" sendërtohet nëpërmjet: 
a Numërimit  me të dyta, të treta, të katërta; 
një e dyta, dy të dyta; 
një e treta, dy të treta, tri të treta; 
një e katërta, dy të katërta, tri të katërta, katër të katërta. 
b Të paraqiturit e thyesave në boshtin numerik 
Krahasimi i thyesave “interpretohet” edhe nëpërmjet  boshtit numerik 

(Shih fig. 68). 
Për këtë 

qëllim, mund të 
shërbejnë "shiritat 
drejtkëndësh" të 
ndarë në 2, 3, 4, 5 
etj. pjesë të bara-
barta. Në fillim 

krahasimi bëhet me thyesat, numëruesi i të cilave është 1, do të thotë thyesat 

themelore 
5
1

4
1

2
1

,,  etj. e pastaj me numërues të ndryshëm dhe emërues të njëjtë. 

Në vazhdim krahasohen thyesat me numërues të njëjtë dhe emërues të ndryshëm.  

 
Fig. 68 
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Nëse insistohet "në 
zgjerimin e thyesave", ajo 
ndihmohet, ta zëmë me këtë 
"tabelë didaktike": (Shih 
Fig. 69) 

Mbledhje e thyesave    

4
1

4
1

3
1

3
1

2
1

2
1 +++ ;;  

nëpërmjet interpretimit gra-
fik në një bosht numerik 
(Shih Fig. 70) 

 

 - Mbledhje e thyesave me emërues të barabartë, po e zëmë:  

Më vonë, kur shpjegohen fillesat e thyesave dhjetore, interpretimi 
ndihmohet prej njësive matëse: kilogramit, metrit etj. Pjesët e po këtyre njësive 
janë thyesat, të cilat aplikohen mjaft shpesh në jetën dhe punën e përditshme.  

Për thyesat më "gjerësisht" dhe më "thellësisht" do të mësojnë në arsimin e 
mesëm të ulët (VI-IX), atëherë kur mësimdhënia e matematikës fiton një "kualitet 
të ri". 

 
2.14. FORMIMI I NOCIONIT TË TRAJTAVE, FIGURAVE DHE 

TRUPAVE GJEOMETRIKE 
 
Që nxënësit "t’i hetojnë" dhe "t'i prekin" pikat  në vija , theksojmë që Vija 

përbëhet prej shumë pikave (sa të duam!). Duke i vizatuar vijat ndër më të 
ndryshmet, bën që së paku dy prej tyre të priten. Prerja e dy drejtëzave mund të 
ketë më së tepërmi një pikë të përbashkët. Kjo mund të arrihet nëpërmjet 

 
Fig. 69 

 
Fig. 70 

 
Fig. 71 
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detyrës: "Vizato dy drejtëza të ndryshme, të cilat në prerje i kanë dy pika!" Ata 
vetë zbulojnë që drejtëzat e tilla nuk ekzistojnë!  

Pika nuk ka "gjatësi", "gjerësi" e "trashësi" dhe që Nëpër një pikë kalojnë 
pa numër shumë drejtëza (vija të drejta). (Shih Fig. 72) 

Pastaj, sqarohet dhe interpretohet e dhëna që nëpër dy pika të ndryshme 

mund të kalojë një dhe vetëm një drejtëz, ndërsa nëpër po ato dy pika mund të 
kalojnë pa numër shumë vija të lakuara. 

Vijat mund të jenë të lakuara, të drejta, të mbyllura dhe të hapura. 

Duke vizatuar drejtëza "përtej tabelës" (në mur) tërhiqet vëmendja e 
nxënësve që Drejtëza është e pafundme, d.m.th., “nuk ka as fillim, as mbarim". 
Një pikë e fiksuar në drejtëz e ndan atë në dy gjysmëdrejtëza, të cilat "kanë fillim, 
por nuk kanë mbarim". Gjysmëdrejtëza "interpretohet" si nën-bashkësi e drejtëzës, 
ndërsa drejtëza, si nën-bashkësi e rrafshit. Gjysmëdrejtëza "përkufizohet" edhe 
ashtu që zanafilla mos t'i përkasë asaj. Bashkimi (unioni) i kësaj gjysmëdrejtëze 
dhe i zanafillës së saj, quhet gjysmëdrejtëz e mbyllur. 

Vijat e thyera të mbyllura dhe të hapura interpretohen nëpërmjet zonës. Vija 
e thyer është e mbyllur, po qe se kufizon zonën, ndërsa vija e thyer është e hapur, 
po qe se nuk kufizon zonën.  
 
 

 
 

 
Fig. 72 

 
Fig. 73 

 

 

 
Fig. 74 
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Kuptimi i koordinatave del si nevojë dhe domosdoshmëri për të kopjuar një 
figurë. Këtu do gjejmë elemente të lojës, të argëtimit dhe të punës. "Qëndisja në 
gjergjef" e vajzave, mbështetet duke aplikuar "koordinatat", si nevojë për ta 
kopjuar; lulen, objektin, gjethin, gjallesën..., mozaikun, e pastaj për të qëndisur një 
për një "pikat",  duke fituar kështu peizazhin identik me "origjinalin". 

Duke pasur idenë për pikën, drejtëzën dhe segmentin, synojmë që këto t'i 
vëmë në një rrafsh (në rrjetin koordinativ), ku me përpikëri është i caktuar 
pozicioni i pikave, i segmenteve, i figurave… 

Ideja e koordinatave të pikës mbështetet në kuptimin e çiftit (palës, dyshes) 
të renditur të dy numrave (a,b). Çiftit (a,b) i korrespondon një pikë. Edhe çiftit 
(b,a), simetrike me të parën, i korrespondon një pikë. Por çiftet (a,b) dhe (b,a) 
përfaqësojnë dy pika të ndryshme, kështu të zëmë, palët e renditura (4,2) dhe (2,4) 
përfaqësojnë dy pika të ndryshme, të cilat duhet hedhur në rrjetin koordinativ  kur 
më parë fiksojmë sistemin koordinativ (kënddrejtë) në rrafshin koordinativ.  

Bashkësia e çiftit të renditur të boshteve numerike h dhe v ndërsjelltazi 
pingule, quhet sistem koordinativ kënddrejtë (Fig. 75) 

Rrafshi në të cilin është përcaktuar një sistem koordinativ, quhet 
rrafsh koordinativ (Fig. 76) 

Të hequrit e segmenteve pingule dhe paralele me boshtet numerike h 
dhe v, të baraslarguar për nga një njësi, formon rrjetin koordinativ (Fig. 77) 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 76 

 
Fig. 77 

 
Fig. 75 
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RENE DEKARTI (1596-1650) nëpërmjet gjeo-
metrisë së vet, më 1637 zbuloi sistemin koordinativ 
XOY në të cilin drejtëzat, por edhe vijat e lakuara, fi-
lluan të emërtohen me ekuacione dhe anasjelltas. 

 

Në një katror me gjatësi brinje 5 njësi, heqim 
segmentet pingule dhe paralele të baraslarguara për 
një njësi (Shih Fig. 78) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Janë dhënë kutizat (pikat) njëra e ngjyrosur, 

tjetra e hijesuar. Kërkohet të gjenden koordinatat! 
Kutiza e ngjyrosur nëpërmjet "dritarezave" 

të saj "poshtë" shikon shkronjën b, ndërkaq 
"anash" shikon numërorin 4. Ky pozicion mund të 

tregohet me anë të çifteve (b,4). Ndërkaq, kutiza e hijesuar nëpërmjet "dritarezave" 
të saj "poshtë" shikon shkronjën d, ndërsa "anash" shikon numërorin 2. Tashti ky 
pozicion tregohet me çiftin (d,2). Çiftet e renditura (b,4) dhe (d,2) përfaqësojnë 
koordinatat e pikave. 

Anasjelltas, le të jenë dhënë koordinatat (a,1) dhe (e,5). Të gjenden kutizat 
(pikat) përkatëse! Pra, "adresën" e dimë, kërkohen "strehimoret", përkatësisht, 
kërkohet "të zbuluarit" e "dritarezave"! - Dritarezat nëpërmjet të cilave shihnim 
vetëm shkronja ishin ato me shikim "poshtë". Kështu a, "vështrohet" nga 
"dritareza" "poshtë". Nga a ngjitemi deri në 1, për të hequr "perden" e "dritarezës" 
me shikim "anash" (nëpërmjet të cilave shihnim vetëm numërorë). Prerja "kryq" e 
a me 1 ofron pikën e kërkuar (kutiza më e afërt) (a,1). Ngjashëm veprohet edhe me 
"kutizën më të largët", (e,5). 

Rrjeti koordinativ paksa "më i natyrshëm" është ai, nga kutizat e të 
cilit hapen "dritareza" ("poshtë" dhe "anash"), nëp ërmjet të të cilave shohim 
vetëm numërorë. 

Detyrat që presin zgjidhje janë: po e zëmë: 
- Në rrjetin koordintiv  janë dhënë pikat A, B, C, D. Shkruani koordinatat e 

tyre! (Shih Fig. 79). 
- Caktoni pikat P, Q, R, po qe se koordinatat përkatëse të tyre në rrjetin 

koordinativ  janë (4,5), (6,7), (2,7). 
Të kapurit e suksesshëm të zgjidhjes së këtyre llojeve të detyrave shpie në 

nxënie të reja: 

 
Rene Descartes 

 
Fig. 78 
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a) Caktimi i koordinatave të 
kulmeve të figurave të vizatuara 
A(...,...) B(...,...) C(...,...) D(...,...) 

b) Caktimi i kulmeve të 
figurave, po qe se janë dhënë ko-
ordinatat e tyre E(3,0) F(5,2) 
H(5,7) 

Interpretohet të perceptuarit, 
për të dalluar nëse segmentet ose 
brinjët e një figure janë paralele 
ose jo, pingule, ose jo, të barabarta 
ose jo. Ka rëndësi që nxënësit “të 
zbulojnë" barazimin, paraleli-
zmin, normalitetin  e brinjëve të 
disa figurave gjeometrike, për 
momentin, pa synim që të dimë 
vetitë e tyre në hollësi. 

Lëmi i gjeometrisë te 
nxënësit zhvillon dhe thellon 

kuptimin për vështrim real dhe të drejtë të hapësirës, në të cilën ai punon dhe jeton.  
Po qe se koha për ta vështruar objektin gjeometrik ka “mbaruar”, atëherë po 

atë “lypset” ta paramendojmë, që ka po atë rëndësi sikurse llogaritja me gojë në 
aritmetikë. 

Nocionet "të përputhshëm" dhe "të barabartë", veçohen, meqë këto 
nuk janë nocione identike. Nocionin "të barabartë" e përdorim për dy figura 
gjeometrike (p.sh. dy drejtkëndësha), që kanë syprina të barabarta të sipërfaqeve. 
Por, ekzistojnë (pa fund) shumë drejtkëndësha, të cilët janë të barabartë, por nuk 
janë të përputhshëm, p.sh. drejtkëndëshat me brinjë 1 dhe 18; 2 dhe 9; 3 dhe 6 njësi 
ndërmjet tyre janë të barabartë, por jo edhe të përputhshëm.  

"Zbërthimi" i një figure gjeometrike në një tjetër zbulon mjaft "fshehtësi" të 
figurave. (Shih Fig. 80). 

 Nocionet "e reja" gjeometrike: perimetri, kateti, hipotenuza, 
diagonalja, syprina e sipërfaqes dhe vëllimi i trupit  (kuboidit e kubit) theksohen 
në mënyrë të veçantë. Nuk mjafton të mësojnë nxënësit, p.sh. të llogarisin 

 
Fig. 79 

 
Fig. 80 
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perimetrin e katrorit, po qe se nuk u është theksuar e dhëna si rritet perimetri, po 
qe se rritet brinja e tij ... 

Nxënësit "duhet të dinë" të përgjigjen në shumë pyetje:  
1. Çka kanë të përbashkët; çfarëdo dy faqe fqinje të kubit (kuboidit)? 
2. Çka kanë të përbashkët, çfarëdo tri faqe fqinje të kubit (kuboidit)? 
3. A mund të gjenden te kubi (kuboidi) dy faqe, të cilat nuk janë as fqinje as 
përballë?  
4. Sa brinjë të përbashkëta kanë, çfarëdo dy faqe të kubit (kuboidit)?  
5. Çfarëdo tri faqe të kubit (kuboidit), a mund të kenë një brinjë të përbashkët?  
6. Faqet anësore të kubit (kuboidit), a mund të jenë baza të tyre? Sa herë, si, 
demonstro!  
7. Po qe se ndahet një kub në dy pjesë të barabarta, çka fitojmë?  
8. Nga cilindri prej druri, a mund të punohet një kuboid? Nëse po, trego si? 
9. Po, prej kuboidit, a mund të punohet një cilindër?  

Kuboidi është lloj i paralelopipedit kënddrejtë. Kuboidi përbëhet prej 4 
sipërfaqeve drejtkëndëshe kongruente (të përputhshme dhe të barabarta) dhe prej 2 
sipërfaqeve katrore. Kuboidi paraqet prizmin katërfaqësor të rregullt, ku gjatësia 
është e barabartë me gjerësinë e trupit: a=b. Ndërkaq, paralelopipedi kënddrejtë 
përbëhet prej 6 sipërfaqeve drejtkëndëshe, dy nga dy të përputhshme. 

Në kohët e fundit, nocionet kuboid dhe paralelopiped kënddrejtë 
përfaqësohen me nocionin kuboid. (Shih Fig. 81) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Për syprinën e sipërfaqes dhe vëllimin e kubit, kuboidit dhe paralelopipedit 
kënddrejtë, do të bëjmë fjalë në numrin vijues. 

Krejt në fund theksojmë: Mësuesi së bashku me nxënës që tani kanë për ta 
përdorë "fjalorin profesional": "pa numër shumë pika","një dhe vetëm një drejtëz", 
"brinjë paralele", çifte drejtëzash paralele', "çifte drejtëzash pingule", "një drejtëz 
është paralele ose pingule me një tjetër", "drejtëza paralele ndërsjellë", "pingule të 
ndërsjella", "sipërfaqe drejtkëndëshe dy nga dy të përputhshme" etj. 

 

 
Fig. 81 
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2.15. MADHËSITË DHE MATJA E MADHËSIVE, (GJATËSIA, 
SYPRINA E SIPËRFAQES,VËLLIMI, MASA) 5) 

 
Madhësia kuptohet si nocion, që mund të krijohet nga dora e njeriut, por 

mund të jetë edhe dhuratë e natyrës. Lidhja e madhësisë me ndonjë numër, paraqet 
madhësinë e matshme. Po qe se krahasohen dy madhësi të të njëjtit lloj, 
vlerësojmë sa herë njërën madhësi e përmban tjetra, pra, me këtë rast kryejmë një 
matje. Madhësitë, me të cilat matim madhësitë e tjera të të njëjtit lloj, i quajmë 
njësi për matje, ndërsa numri që tregon sa herë atë madhësi përmban ajo madhësi, 
të cilën e matim, quhet numri matës i asaj madhësie.  

Çdo madhësi e shoqëron numri matës i saj, por edhe që mund të sajohet 
madhësia, e cila i përgjigjet numrit të zgjedhur që më parë.  

Nxënësit, që në kl. I fillore, njihen me nocionin e gjatësisë, me matjen e 
gjatësisë me ndihmën "e gjatësisë së pandërrueshme", e cila quhet metër dhe 
shënohet me m. Ata në vazhdim mësojnë edhe për matjen e gjatësisë me njësi më 
të vogla se metri (centimetri dhe decimetri). Ata njihen me të dhënën që "të 
gjithë centimetrat kanë po atë gjatësi".  

Në fillim, gjatë matjeve të gjatësisë, nxënësit gabojnë më shumë, duke vënë 
në fillim të segmentit që matet numrin 1, në vend që të vënë 0. Më vonë, me 
ndihmën e imagjinatës, ata mund të "prodhojnë" edhe "matje të tjera të reja".  

Nxënësit mësojnë për perimetrin e drejtkëndëshit (P = 2a+2b) dhe katrorit 
(P=4a), për syprinën e sipërfaqes drejtkëndëshe, katrore, syprinën e sipërfaqes së 
kubit, të kuboidit, vëllimin e kubit dhe kuboidit.  

Formimi i nocionit "të njësisë matëse" për llogaritjen e syprinës së 
sipërfaqes drejtkëndëshe dhe katrore me mjaft "elegancë" arrihet, kur këto 
vizatohen në "letrën milimetrike".  Me këtë rast, evidentohet: 

- figurat gjeometrike në rrafsh dallojnë për nga forma dhe gjatësia e 
brinjëve,  

- disa figura mund të ç'vendosen deri te puthitja e ndërsjellë, ndërsa disa jo,  
- si bëhet "mbulimi" i disa figurave me ndihmën e njësive katrore,  
- dy figura të përputhshme kanë gjithnjë sipërfaqe të barabarta,  
- figura themi që është "mbuluar" nga bashkësia e njësive katrore, po qe se 

unioni i të gjitha njësive katrore është baras me atë figurë,  
- llogaritja e shpejtë dhe e saktë e syprinës së sipërfaqes drejtkëndëshe dhe 

katrore.  
Drejtkëndëshi MNPQ është "mbuluar" me njësitë katrore prej 1 cm2. (Shih 

Fig. 82).  
____________ 
5) Jaka, B. "Madhësitë dhe matja e madhësive", "Shkëndija", Prishtinë, 1 mars 1986, f. 12. 
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Në rreshtin e parë ka 6 katrorë, ndërsa gjithsej janë 3 rreshta. Pra, 
drejtkëndëshi MNPQ është "mbuluar" me 3⋅6=18 njësi katrore. Syprina e 
sipërfaqes së këtij drejtkëndëshi është S = 18 cm2.  

Po qe se drejtkëndëshi i njëjtë "rrotullohet" për 90o, atëherë themi se kemi 6 
rreshta dhe në secilin rresht nga 3 katrorë: 6⋅3 = 18, pra: S = 18 cm2. (Shih Fig. 83) 

Rregullën e llogaritjes së sipërfaqes 
drejtkëndëshe, së bashku me algoritmin e saj (S = a⋅b), 
orvatemi që vetë nxënësit ta "zbulojnë" dhe ajo 
shënohet në "pankartë":  

S = a ⋅ b  
 

Drejtkëndëshi dhe katrori kanë një veti të 
përbashkët: Të gjitha këndet e tyre janë të drejta. (Shih 
Fig.84). 

 
 Po qe se zvogëlojmë gjatësinë e një brinje të drejtkëndëshit, atëherë 

syprina e sipërfaqes së tij do të zvogëlohet. Nëse gjatësia e tij (b) do të jetë baras 
me gjerësinë e tij (a), pra b=a, do të fitonim një katror. Nxënësit zbulojnë 
algoritmin: S = a⋅a = a2 dhe rregullën e syprinës së sipërfaqes katrore. Edhe ky 
algoritëm shkruhet në "pankartë".  

S = a2  

 
Fig. 82 

 
Fig. 83 

 
Fig. 84 
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Shpjegimi i syprinës së sipërfaqes së kuboidit dhe të kubit përcillet me 
demonstrimin e rrjetës së tyre (të cilat lypset t’i kenë punuar në shtëpi vetë 
nxënësit). (Shih Fig. 85).  

Insistojmë që nxënësit të zbulojnë: 
Për të caktuar madhësinë e hapësirës që zë një trup, duhet konstatuar 

sa herë përmbahet në atë trup një trup i zgjedhur për njësi, që quhet njësi 
matëse kubike (1 mm3, 1 cm3, 1 dm3, 1 m3...) Që me të vërtetë 1 m3 = 1000 dm3, 
kjo do të demonstrohet! Nëse demonstrimi i vëllimit të paralelopipedit ka qenë 
"cilësor", atëherë algoritmin V = abc do ta "zbulojnë" vetë nxënësit. Meqë te kubi 
a = b = c, atëherë, ata do ta "zbulojnë" edhe vëllimin e kubit V = a a a = a3. Pra, 
kubi është lloj i kuadrit, tehet e të cilit ndërmjet vete janë të barabarta.  

 
 

a) KUBOIDI     b)    KUADRI 
(Prizmi i rregullt katërfaqësorë)  (Paralelopipedi kënddrejtë) 
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Në "pankarta" vihen edhe algoritmet vijuese:  
 

S = 6a2   S = 2 (ab + ac + bc)     S = 2a(a+2b)  
 kubi  paralelopipedi kënddrejtë      kuboidi 
 

 
 

 

ARKIMEDI (287-212 p.e.s.) Në plejadën e 
mjeshtërve të shquar të matematikës, që Greqia e lashtë 
nxori nga gjiri i vet, pa dyshim kreun e vendit e zë 
Arkimedi, mendimtar që e ndiente thellë dialektikën e 
lidhjeve të shkencës me teknikën, shpikës 
mendjemprehtë mekanizmash e mjetesh fort të 
dobishme. Pos të tjerash, ai ka zbuluar shumë algoritme 
për llogaritje të përpiktë të syprinave të sipërfaqeve të 
rrafshëta dhe të vëllimeve të trupave gjeometrikë. 

 

Evidentohen "raportet" ndërmjet njësive 
matëse kubike, përkatësisht që 1 m3 është 1000 herë 
më i madh se 1 dm 3, e pastaj 1 dm3 është 1000 herë 
më e madhe se 1 cm3, përkatësisht:  

1 dm3 = 1000 cm3 
1 m3 = 1000 dm3 = 1000000 cm3 etj.  
Kuptimi për masën si veti të materializimit të trupave fitohet nga jeta 

dhe puna e përditshme. 
Në thelb, po qe se duam të veçojmë masën prej vetive të tjera të trupit, 

atëherë marrim, po e zëmë 4 kube, që janë të ndryshme për nga masa, por që vetitë 
e tjera i kanë të njëjta, p.sh., gjatësia e teheve të të cilave është e njëjtë, por njëri 
është prej druri, i dyti prej metali, i treti prej plastike dhe i katërti prej kristali. 

 
c) KUBI (Kuadri barabrinjës) 

Fig. 85 

 
Archimedes 
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Nxënësit mësojnë  njësinë e parë për matjen e masës - kilogramin  dhe 
nënfishat e tij: hektogramin, dekagramin dhe gramin si dhe për raportin në mes të 
tyre.  

1 kg = 10 hg = 100 dg = 1000 g Por, edhe 1 g = 1000 mg (miligramë) 
Për matjen e peshave më të rënda se 1 kg, ata njihen edhe me kuintalin, 

tonelatën dhe vagonin. 

kg1000t1
kg100q1

q10t1
=⇒





=
=

 

1 V = 10 t = 10000 kg 
Në vazhdim, ata njihen edhe me njësinë për matjen e "masës së lëngët", 

përkatësisht me njësinë për matjen e vëllimit të lëngjeve - litrin  dhe raportin         
1l = 1 dm3 ujë, me nënfishat e litrit.  

1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml (Shih Fig. 86)  
dhe shumëfishat e tij: 1 dkl = 10 l, 1 hl = 100 l.  

 
2.16. ZHVILLIMI I AFTËSISË PËR TË VIZATUAR DHE 

KONSTRUKTUAR 
  
Detyra e parë, të cilën e "pranojnë" nxënësit është: Tërheqja e segmentit 

ndërmjet dy pikave, që e punojnë gati gjithmonë "me gabime", kuptohet me 
përjashtim të atyre rasteve, kur nxënësi që më parë ka ushtruar përdorimin e 
vizores. Disave segmenti u është "shmangur" më pak, apo më shumë nga pikat e 
dhëna! Për këtë arsye, që në fillim duhet t'i afrohemi pranë secilit nxënës veç e veç, 
duke e udhëzuar se si hiqet drejtëza nëpër një pikë të dhënë. Nxënësve duhet t’u 
themi: që së pari "vihet maja e lapsit në pikën e dhënë" e pastaj vizorja i 
afrohet, duke e "prekur" majën e lapsit! (Shih Fig. 87) 

 
Fig. 86 
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Detyra konsiderohet e zgjidhur drejt, vetëm atëherë kur segmenti të jetë 
vizatuar saktë, përkatësisht "kalon" nëpër pikat e dhëna. Kështu veprohet edhe me 
rastin e vizatimeve dhe konstruksioneve të tjera gjeometrike.  

Detyrë konstruktive në gjeometri konsiderohet ajo, e cila, duke u 
bazuar në të dhënat e ofruara, udhëhiqet deri në zgjidhje vetëm me ndihmën 
e vizores dhe kompasit.  

Në hapat e parë, vizatimi, konstruktimi dhe modelimi i formave gjeometrike 
nuk janë punë e lehtë. Që nxënësi të mund të vizatojë dhe të konstruktojë saktë 
dhe pa gabime, është i nevojshëm të ushtruarit e "lëvizjeve të duarve"! Duke i 
vështruar nxënësit gjatë të tërhequrit e drejtëzave paralele me ndihmën e dy 
trekëndëshave, "bindemi për së afërmi" që me sa vështirësi ata i koordinojnë 
"lëvizjet e duarve"! 

• Nga drejtëzat dhe segmentet që priten  zë fill përfytyrimi  për drejtëzat dhe 
segmentet ndërsjellë pingule dhe nëpërmjet tyre edhe për drejtëzat dhe segmentet 
ndërsjellë paralele. (Shih Fig. 88). 

Nëse njëra nga dy drejtëzat që priten (e përfytyruar) rrotullohet rreth pikës 

së prerjes për 
4

1
 e rrotullimit të plotë, atëherë drejtëzat janë pingule (normale). 

 
Fig. 87 

 
Fig. 88 
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• Ndërtimi dhe kontrollimi a janë dy drejtëza ndërsjellë pingule, bëhet 
me trekëndëshin kënddrejtë (Fig. 89) ose me skuadër)*  

• Dy drejtëza ndërsjellë paralele mund t'i përfytyrojmë si një zhvendosje të 
njërës paralele në tjetrën. Ndërtimi dhe kontrollimi a janë dy drejtëza ndërsjellë 
paralele, bëhet me zhvendosjen paralele të vizores ose me zhvendosjen e 
trekëndëshit kënddrejtë gjatë një vizoreje (Fig. 89). 

• Përfytyrimi për zhvendosjen paralele dhe realizimi praktik i tij, është një 
bazë e mirë për kuptimin intuitiv të paralelizmit  në drejtëz dhe segmente dhe 
përputhshmërinë, në përgjithësi. 

Ndër detyrat konstruktive mjaft aplikative në mësimin elementar të 
gjeometrisë janë edhe: "Prej një pike jashtë një drejtëze, të hiqet pingulja në 
atë drejtëz" si dhe "Nëpër një pikë të një drejtëze, të hiqet pingulja në atë 
drejtëz". (Shih Fig. 90). 

Drejtëza pingule të ndërsjella mund të heqim  jo vetëm me vizore, por edhe 
me ndihmën e kompasit, ashtu që drejtëza, e cila kalon nëpër pikë-prerjet e dy 
rrathëve (P1, P2) gjithnjë është pingule me drejtëzën, që i bashkon qendrat e atyre 
rrathëve (Q1, Q2) (Shih Fig. 89).  

Kështu, duke konstruktuar disa rrathë (qendrat e të cilëve ndodhen në 
drejtëz të njëjtë), të cilët priten (reciprokisht) në dy pika, kemi konstruktuar disa 
drejtëza paralele (për një më pak se numri i rrathëve). (Shih Fig. 88). 

           b ⊥ a,  por edhe  a ⊥ b,  c ⊥ a,  d ⊥ a,  por edhe  b//c//d. 
 
 

__________ 
* Skuadra është një vegël e thjeshtë ( ∟ ) në formë të trekëndëshit kënddrejtë, që 

përdoret për të vizatuar kënde të drejta ose për të matur a është i drejtë një kënd. 
Pra, "skuadra" nuk është vetë trekëndëshi kënddrejtë, por vetëm "dy katetet e tij". 

 

 
Fig. 89 
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Pozicioni i dy drejtëzave apo i segmenteve, të cilat nuk priten, nuk janë 

paralele, por nuk janë as të përputhshme njihet me nocionin drejtëza apo 
segmente të kithëta. (Te kuboidi, Fig. 81, tehet e emërtuar me numërorët 1 me 7; 
1 me 8; 3 me 5; 3 me 6; 7 me 9; 5 me 10 etj. kanë pozita të kithëta). 

Rruga që na shpie nga tërheqja e segmenteve të para me vizore ose rrathë të 
vizatuar me kompas deri te "konstruksionet e përbëra", është e gjatë dhe e vështirë.  

Nxënësit në "mënyrë të padiktueshme", nëpërmjet "lojës me kompas dhe 
vizore", mund të "përsosin" saktësinë dhe të ngjisin në shkallë më të lartë 
përpikërinë në të vizatuarit e atyre formave "arbitrare", të cilat janë "joshëse" për 
vetë nxënësit: (Shih Fig. 91). 

 

2.16.1. MODELI DHE MODELIMI 
 

Fjala model rrjedh nga latinishtja modus - modulus që do të thotë masë, 
mënyrë e ngjashme e që në vete përmbledh një spektër të gjerë kuptimesh: 

- diçka që merret si "shembull" për të bërë edhe një "tjetër" ose disa të tjera si 
"kjo"; 

- diçka "e prodhuar" në një "formë" të re e me një "ndërtim" të ri; 

 
Fig. 90 

 
Fig. 91 
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- "kallëp" ose formë që shërben për të prodhuar gjësende të tjera, në seri, të 
cilat kanë formë dhe përmasa "përafërsisht të njëjta" me "kopjen" e parë; (e derdh 
skulpturën në model, e derdh arin në model të dhëmbëve...); 

- skemë ose paraqitje e zvogëluar e një gjësendi apo e një objekti, maket 
ndërtese, maket relievi, maket harte, model ure...; 

- person që shquhet për cilësi të larta njerëzore dhe bamirësie dhe që merret 
si shembull (model) për t'u ndjekur edhe nga të tjerët; 

- person i zgjedhur si model për ta pikturuar; 
- mësuesi është model për nxënësit, etj. 
Me fjalën model kuptojmë gjësendin, i cili përmban një ose disa veti 

thelbësore të gjësendit tjetër (origjinalit, "kopjes së parë"). Kështu, origjinali dhe 
modeli gjithnjë përmbajnë disa veti të përbashkëta. Që ndonjë "konstruksion" të 
jetë model i origjinalit, duhet që origjinali të pasqyrohet në model. 

“Modelet mund të ndahen në modele materiale dhe ideore. Modeli 
material dhe origjinali  te të cilët, vetitë e përbashkëta të "natyrës" strukturale  
dhe funksionale i trajtojmë si thelbësore, ndërkaq ato të "natyrës" fizike dhe 
gjeometrike i trajtojmë si jothelbësore, quhet model matematik".6)  

"Përkthimi" i përkufizimit të mësipërm ka këtë përmbajtje: Model 
matematik të ndonjë operacioni, veprimi, ecurie, procesi, rregulle... ndaj origjinalit  
(tashmë "të zbuluar") përfaqëson zbatimin e teorisë, skemës, algoritmit dhe 
shprehjes matematike me fjalë ose me simbole (shenja), me kusht që "ko-
nstruksioni" i zbatuar të përmbajë veti thelbësore të origjinalit.  

Që nga lashtësia, njerëzit që kanë kultivuar mësimin e matematikës, kanë 
bërë përpjekje të vazhdueshme për të gjetur skema ose modele, të cilat do të 
shërbenin si udhë-rrëfim për zgjidhjen e një problematike të caktuar, të 
ngjashme ose identike matematike. Prandaj, nocioni algoritëm është po aq i 
vjetër sa edhe vetë mësimi i matematikës. Algoritmi përfaqësohet si tërësi e 
udhëzimeve të përgjithshme, të nevojshme për të kryer ecuri të caktuara matematike. 
Algoritmi paraqet çdo formulë për llogaritje të syprinës së sipërfaqes dhe vëllimit të 
formave gjeometrike:  

S = a b,     S = a2,     S = 6 a2,   V = a b c,  etj.  
Ecuria e sajimit, konstruktimit dhe ndërtimit të mo delit, quhet të 

modeluarit, i cili në kohët e fundit, për mendjet e ndritura shkencore (jo vetëm në 
matematikë) është shqetësuese. Modeli dhe të modeluarit sot aplikohen në të gjitha 
shkencat e më së shumti në kibernetikë. 

Të modeluarit matematik, në kuptimin e gjerë të fjalës, duhet kuptuar 
si udhëzim, rregull, formulë... të nevojshme për të zgjidhur detyrat e caktuara 
problemore, p.sh., edhe vetë konstruksioni: "Prej një pike jashtë një drejtëze, të 
hiqet normalja në atë drejtëz", përfaqëson të modeluarit matematik. Sipas modelit 
në fjalë, "më vonë", mund të heqim tangjentin në rreth... prej nga fitojmë 
konstruksione të reja më të ndërlikuara. 

 
____________ 
6) Nikolić, M. "Matematičko i kibernetičko modeliranje pedagoških procesa", Novi Sad, 

1977, f. 20.  



METODOLOGJI E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËS 

 

 www.bedri-jaka.com  

108

Në kuptimin e ngushtë të fjalës, të modeluarit matematik duhet kuptuar si 
veprimtari tekniko-punuese e nxënësve, por edhe e mësuesit (punëdore), që përveç 
modelit të kg, të punuar prej argjile, metrit prej dërrase, në kuadrin e detyrave të 
shtëpisë, do të duhej punuar prej kartoni dhe letrave të tjera "speciale", disa nga 
format gjeometrike, trekëndorë të të gjitha llojeve (modeleve e madhësive), 
drejtkëndorë, katrorë, rrethorë koncentrikë, figura simetrike, ndërthurjen e disa prej 
trajtave të lartpërmendura, rrjetat dhe modelet e kubit (veçanërisht dm3), të 
kuboidit, paralelopipedit kënddrejtë dhe cilindrit.  

Vizatimi (i një relacioni, figure simetrike, boshti simetrie, rrafshi simetrie, 
pa-barazimi, thyese, funksioni, segmente të zvogëluara në raportin e dhënë, shumë 
e këndeve të brendshme te trekëndëshi) në cilësinë e modelimit matematik 
mbështet, sqaron dhe ndihmon për të kuptuar ecurinë dhe rrjedhën logjike të  
pohimit dhe të gjykimit. Vizatimet, skicat (vizatim që paraqet vetëm vijat kryesore  
të objektit dhe që mund të plotësohet më pas) dhe modelet e ndryshme matematike 
qofshin edhe "jo të përpikta", në asnjë rrethanë nuk bën të pengojnë dhe të 
damkosin rrjedhën logjike të ecurisë së caktuar matematike. 
 
 

2.17. ZHVILLIMI I IDEVE PËR NDRYSHOREN 
(SHPREHJE ME NDRYSHORE) 

 
Në fillim, nxënësit me vështirësi e pranojnë të dhënën që numërorët mund të 

shënohen edhe me shkronja dhe se po ajo shkronjë merr vlera të caktuara numerike 
1, 2, 3, 4, 5, 6; 5, 10, 15, 20; 2, 4, 6, 8, 10,... 

 

 

Nxënësit "zbulojnë" vetë që në shprehjet 
numerike (po e zëmë, vijuese), të cilat paraqesin 
mbledhje, zbritje, shumëzim dhe pjesëtim, cili prej 
numrave (mbledhësve, faktorëve, të zbritshmit, 
zbritësit, të pjesëtueshmit, pjesëtuesit), "ndryshon 
sipas rastit në rast" dhe cili prej tyre "nuk 
ndryshon". 

 

6 + 1  7 ⋅ 1  24 : 1  8 - 1  
6 + 2  7 ⋅ 2  24 : 2  8 - 2 
6 + 3  7 ⋅ 3  24 : 3  8 - 3  
6 + 4  7 ⋅ 4  24 : 4  8 - 4  
6 + 5  7 ⋅ 5  
6 + 6  7 ⋅ 6  

 

 

Detyrat në fjalë demonstrohen me ndihmën e petëzave, eurove... Pasi që "të 
zbulohet" numri i përgjithshëm, i cili "ndërron" sjelljen e tij (ndryshorja), duke 
marrë vlerat 1, 2, 3, 4, 5, 6 (në dy rastet e para dhe 1, 2, 3, 4 në dy rastet e fundit), 
shënojmë:  

 
François  Viete 

Fransoa Vieti (1540-1603), 
matematikan francez. Në 
matematikë i futi shkro-
njat për të zëvendësuar 
numërorët dhe të panjo-
hurat. 
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6 + a 
7 ⋅ a  
ku a = 1 ose a = 2 ose a = 3 ose a = 4 ose a = 5 ose a = 6, përkatësisht:  
24 : a 
8 - a 
ku a = 1 ose a = 2 ose a = 3 ose a = 4  
Pastaj, nxënësve u japim detyra "pak më të ndërlikuara", "për të zbuluar" 

numrat, të cilët ndryshojnë "sipas rastit", madje në "cilësinë e ndryshores" t'i 
shënojnë me a, duke plotësuar që në shprehjet vijuese, cilat vlera i merr a:  

 

1 2 + (1+5)     2 (1+3) + 4    3 5 ⋅ (1+6)      4  (7+1) ⋅ 8 
   2 + (2+5)        (2+3) + 4        5 ⋅ (2+6)           (7+2) ⋅ 8  
   2 + (3+5)        (3+3) + 4        5 ⋅ (3+6)           (7+3) ⋅ 8  
 

Në detyrën 1 2 dhe 5 "ngelin të pandryshuara". Shprehja me 
ndryshore e detyrës 1 mund të shkruhet:  

2 + (a + 5), ku a = 1 ose a = 2 ose a = 3  
Detyra 2 si shprehje me ndryshore mund të shkruhet: (a+3)+4, ku a = 1 ose 

a = 2 ose a = 3.  
Detyra 3 dhe 4 mund të shkruhen:  
5 ⋅ (a + 6), përkatësisht: (7 + a) ⋅ 8,  

ku a = 1 ose a = 2 ose a = 3. 
 

Rezultatet e zgjidhjeve mund "të verifikohen" edhe nëpërmjet plotësimit të 
tabelave:  

 
a 1 2 3  a 1 2 3 

2+(a+5) 8 9 10   (a+3)+4  8 9 10 
 

a 1 2 3  a 1 2 3 
5(a+6) 35 40 45   (7+a)·8 64 72 80 

 

Plotësimi i tabelave mundëson që të gjenden edhe zgjidhjet e barazimeve, 
p.sh.:  

9 (x+8) = 72   
 x 0 1 2 

9(x+8) 72 81 90  
 

Zgjidhje e barazimit është x = 0 
Ndryshorja a, përkatësisht b, c, d,... x, ... nxënësve, "nuk iu imponohet 

medoemos", përkatësisht duhet dhënë kuptimi intuitiv i saj, meqë mosha e tyre 
është mjaft e re, 7-8 vjeçare. Ata, për shprehjen (numerike) me ndryshore, do të 
mësojnë edhe më vonë. E tërë kjo nxënësve do t'u shërbejë si "kapital" për të 
kuptuar dhe përvetësuar me sukses "Varësitë funksionale të dy madhësive", 
përkatësisht Funksionet. 
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2.18. FILLET E FORMIMIT TË NOCIONIT FUNKSION 
 
Në matematikë nocioni pasqyrim është relativisht i ri, i cili interpretohet dhe 

sqarohet me ndihmën e nocionit të bashkësive. Nocioni i pasqyrimit qëndron në 
lidhje të ngushtë me nocionin mjaft të vjetër - nocionin e funksionit. Në 
matematikën bashkëkohore ndërmjet tyre nuk bëhet farë dallimi, kështu që 
nocionet pasqyrim dhe funksion konsiderohen si sinonime. Për shkaqe 
didaktike, kësaj duhet t’i shmangemi. Në të vërtetë, "Çdo pasqyrim është 
funksion, ndërkaq çdo funksion nuk është pasqyrim. 7)  

Jeta e përditshme e njeriut, ia imponoi atij aplikimin e pashmangshëm të 
funksioneve. Kështu, gjatë jetës dhe punës, njeriu për të jetuar, mësoi që objektet e 
caktuara, detyrimisht lypset t'i shoqërojnë objektet e njëjta ose të ndryshme, nga e 
njëjta ose nga bashkësi të ndryshme. P.sh. çdo familjeje i shoqërohet mbiemri, çdo 
nxënësi i shoqërohet vendbanimi, çdo rruge të një qyteti, i shoqërohet emërtimi i 
saj... 

Në mësimin elementar të matematikës prania e funksionit (kuptohet, 
duke mos ia përmendur emrin) daton që nga mësimet e para. E rëndësishme 
është të dimë si hidhet hapi i parë për kuptimin e funksionit, mënyra e 
familjarizimit të nxënësve me këtë nocion të rëndësishëm që në formë të gjerë do 
të jepet shumë më vonë! Formimi i vargut të numrave natyralë (numri pasues, 
numri paraardhës, numrat çift e cup), shpjegimi i operacioneve aritmetike, 
shqyrtimi i trajtave gjeometrike... janë të ndërthurura (të gërshetuara) me idenë e 
funksionit. 

Vënia e gurit themeltar të nocionit funksion, realizohet duke i njohur 
nxënësit me "plotësimin e tabelave".  

 

 
 
__________ 
7) Prvanović, S. "Savremena interpretacija važnijih matematičkih pojmova u nastavi", 
Beograd, 1981, f. 39. 
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Kuptimi intuitiv për funksionin  x → x+a zë fill nëpërmjet diagrameve 
shigjetare dhe tabelave. Kështu, duke zbatuar, po e zëmë operatorin (+9) në 
bashkësinë {6,7,8}, mësuesi, së bashku me nxënës, paraqesin diagramin (Fig. 92) 
dhe tabelën përkatëse të tij. 
 
 

lexo: 
- numri 6 shoqërohet me 6+9, d.m.th. me numrin 15 
- numri 7 shoqërohet me 7+9, d.m.th. me numrin 16 
- numri 8 shoqërohet me 8+9, d.m.th. me numrin 17 
Mund të ndodhë që tabela të jetë “thurur” prej numrave "të dhënë" dhe atyre 

"të fituar", por kërkohet "varësia funksionale" në mes tyre; përkatësisht operatori: 

 
 
Edhe plotësimi i tabelave alternative shpie tek ideja e funksionit:  
 
Duke u mbështetur në relacionet e paraqitura nëpërmjet "diagrameve 

shigjetare", do të shkelim në "ujërat e funksioneve" dhe kjo do të ndodhë atëherë, 
kur do të zbatojmë veprimin me "Mbledhje, duke plotësuar 10". Që tashti 
mësuesi me nxënës kanë për të veçuar se "Çdo relacion, nuk është funksion", 
ndërkaq "Çdo funksion, është relacion". 

 
 
 

 
Fig. 92 
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Marrim bashkësitë A,B të disa mbledhësve në çift, të cilët (me gjasë) mund 
të shoqërohen nëpërmjet shigjetave me shumat përkatëse (eventuale) të tyre, të 
paraqitura në bashkësitë A1, përkatësisht B1: 

   

Ndonjëri nga nxënësit "më të vëmendshëm" mund të "zbulojë" se: 
- Për çfarë veçohen diagramet e Fig. 93 dhe Fig. 94? 
- Në Fig. 94, prej çdo çifti mbledhësish del nga një shigjetë, ndërkaq në 

Fig. 93, çifti (8,7) mbetet i pashoqëruar me shigjetë, sepse shuma 15 nuk bën 
pjesë në bashkësinë e djathtë. Kështu, Fig. 93 përfaqëson një relacion, ndërkaq 
Fig. 94, përfaqëson një funksion. 

Njohja e mëtejme e nocionit të funksionit realizohet nëpërmjet operacioneve 
aritmetike. “Çdo operacion aritmetik është funksion, ndërkaq çdo funksion 
nuk është operacion”.8)  

 
“Lidhja skematike” e nocioneve operacion, pasqyrim, funksion dhe 

relacion, duket si më lartë (Fig. 95, Fig. 96), prandaj mund të përfundojmë që 
Relacionet janë gjini e nocionit funksion, ndërkaq operacionet, pasqyrimet dhe 
funksionet janë lloj i nocionit relacion. 

Shuma është funksion i të gjithë mbledhësve. Çdo rritje ose zvogëlim i 
cilitdo mbledhës, e rrit, përkatësisht e zvogëlon (për aq) edhe shumën. 

34 + 7 = 41 
(34 + 6) + 7 = 41+6  
(34 - 6) + 7 = 41-6 

__________ 
8) Po aty, f .49. 

 
Fig. 94 

 
Fig. 93 

 
Fig. 95 

 
Fig. 96 
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Ndryshimi i dy numrave paraqet funksion të të zbritshmit dhe të zbritësit:   
45 - 17 = 28  

po e zëmë, me zvogëlimin e zbritësit për 9, ndryshimi rritet për 9 dhe anasjelltas:  
45 - (17 - 9) = 28+9  
45 - 8 = 37  
Edhe prodhimi i dy numrave paraqet funksion, po qe se njëri faktor i 

prodhimit zvogëlohet n herë, edhe prodhimi do të zvogëlohet n herë dhe 
anasjelltas, p.sh.: 

12·4 = 48  
(12:3) ·4 = 48:3 
4·4 = 16  

d.m.th. faktorin 12 e zvogëluam për 3 herë, edhe prodhimin 48 u desh ta 
zvogëlojmë për 3 herë.  

Edhe herësi ndodhet në "varësi funksionale" në lidhje me të pjesëtueshmin 
dhe pjesëtuesin, p.sh.: 32:4 = 8  

- Nëse i pjesëtueshmi rritet për 3 herë, atëherë edhe herësi rritet për 3 herë:  
(32·3) : 4 = 8·3 
96 : 4 = 24  
- Nëse i pjesëtueshmi zvogëlohet për 2 herë, atëherë edhe herësi zvogëlohet 

për 2 herë:  
(32:2):4 = 8 : 2    16:4 = 4  
- Nëse pjesëtuesi rritet për 2 herë, atëherë herësi zvogëlohet për dy herë:  
32 : (4·2) = 8 : 2     32 : 8 = 4  
- Nëse pjesëtuesi zvogëlohet për 2 herë, atëherë herësi rritet për 2 herë:  
32 : (4 : 2) = 8·2  
32 : 2 = 16    Pra:  
- nëse zbritësi zvogëlohet, ndryshimi rritet;  
- nëse pjesëtuesi zvogëlohet, herësi rritet;  
- nëse zbritësi rritet, ndryshimi zvogëlohet;  
- nëse pjesëtuesi rritet, herësi zvogëlohet. Që këtej, fillon të zërë fill njohja e 

varësisë funksionale të zhdrejtë.  
Edhe shpjegimi dhe interpretimi i trajtave gjeometrike është i thurur me 

idenë e funksionit. Krahas aftësimit të nxënësve për të llogaritur, po e zëmë, 
perimetrin e një trekëndëshi, syprinën e sipërfaqes së një katrori, vëllimin e 
paralelopipedit kënddrejtë..., ai duhet "të kuptojë" në thelb që perimetri i 
trekëndëshit barabrinjës është funksion i gjatësisë së brinjës së tij, P = 3a, po qe se 
rriten brinjët, atëherë vjen e rritet edhe perimetri dhe anasjelltas. Pra, madhësia e 
perimetrit të trekëndëshit varet nga gjatësia e brinjëve të tij. Pastaj, syprina e 
sipërfaqes së katrorit është funksion i gjatësisë së brinjës së tij: S = a2  

 

a 1 2 3 4 
a2 1 4 9  16 

 

ose vëllimi i paralelopipedit kënddrejtë (V = a·b·c), është funksion i gjatësisë së 
brinjëve të tij.  
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2.19. FILLET E FORMIMIT TË RELACIONEVE 

 
Relacioni bën pjesë në mesin e nocioneve më të rëndësishme të mate-

matikës bashkëkohore, duke u inkorporuar që nga kl. I fillore, edhe pse nocioni i 
relacionit (sikurse edhe ai i funksionit) nuk figuron në mënyrë eksplicite.  

Që në arsimin parashkollor, fëmijët hetojnë se në mes të personave, indi-
vidëve, gjësendeve, dukurive, shfaqjeve, madhësive... ekzistojnë lidhje (raporte) të 
caktuara. Kështu, gjatë jetës dhe lojës së përditshme, ata shfaqin kësi lloj 
vlerësimesh:  

1. Unë jam fëmija i parë i prindërve të mi. 
2. Ti ke lindur ditën e hënë, më 14 maj 1979. 
3. Mentori është më i shpejtë se Fisniku.  
4. Babai im ka veturë të njëjtë me atë të bacës Isa.  
5. Unë kam dorëshkrim më të bukur se ti.  
6. Në vitin 2003, në familjen tonë  shënuam dy përvjetorë jubilarë: 
- 100-vjetorin e lindjes së gjyshit tim (1903) dhe 
- 50-vjetorin e regjistrimit të babait tim në klasën e parë fillore (1953), etj. 
Këto na shpijnë kah evidencimi i relacioneve. Përvoja e tyre jetësore, e cila i 

regjistron lidhjet (raportet) e caktuara ndërmjet objekteve, subjekteve, dukurive, 
madhësive... lypset të jetë rrethanë lehtësuese në formimin e nocionit relacion. 
Formimi i nocionit në fjalë ndihmohet me material të llojllojshëm didaktik, atë 
natyror dhe me gjendje e situata të afërta jetësore.  

Në mësimin elementar të matematikës, të gjitha relacionet i ndajmë në dy 
grupe:  

- relacione që përcaktojnë pozitën ndërmjet gjësendeve dhe  
- relacione ndërmjet numrave, të cilat do t'i shqyrtojmë veçmas.  
 

2.19.1. RELACIONET QË PËRCAKTOJNË POZITËN NDËRMJET 
GJËSENDEVE 

 
Bashkësia që përmban relacionet, të cilat regjistrohen në rrethin e dre-

jtpërdrejtë, ku punojnë dhe jetojnë nxënësit, po e zëmë; në, mbi, nën, përpara, 
pas, djathtas, majtas, prapa, ndërmjet, përballë..., është në gjendje statike (të 
palëvizshme), si dhe përpara, prapa, lart, poshtë, majtas, djathtas, drejt, 
pjerrtas, tatëpjetë..., është në gjendje dinamike (me kahe të caktuar të lëvizjes). E 
veçanta është të spikaturit e relacioneve të kundërta ndërmjet tyre. 

Relacionet që përcaktojnë pozitën, mund të jenë: 
- pozita e vëzhguesit ndaj gjësendeve (subjektit ndaj objekteve, subjektit 

ndaj dukurive, shfaqjeve),  
- pozita e gjësendit ndaj gjësendeve (objektit ndaj objekteve, objektit ndaj 

dukurive), p.sh.:  
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1. Përpara vëzhguesit ndodhet busti i heroit, ndërsa pas tij shkolla, gjë që do 
të thotë se vëzhguesi ndodhet ndërmjet bustit dhe shkollës,  

2. Janari është muaj para shkurtit, ndërsa marsi është muaj pas shkurtit, që 
do të thotë, muaji shkurt është ndërmjet muajve janar dhe mars.  

Të ndihmuar nga materiali didaktik, zënia fill e relacioneve që përcaktojnë 
pozitën ndërmjet gjësendeve, mund të ndërtohet me këtë shkallëzim: 

- Kuptimi për palën (çiftin), që sendërtohet duke plotësuar tabelat, ku 
shoqërohen dy veçori (tipare, cilësi), po e zëmë lloji (forma)  dhe ngjyra , p.sh: 

 
                         verdhë  zi kuq                             kali  gjeli  lulja 

 zogu                    ngjyra e kuqe 
 

- Radhitja (para dhe pas) e elementeve të bashkësisë, mbështetur në një 
veçori të saj (po e zëmë, madhësi), 

- Radhitja (para dhe pas) e elementeve të bashkësisë, mbështetur në dy 
veçori të saj (po e zëmë, madhësi dhe formë). 

- Shoqërimi një për një i elementeve të dy bashkësive dhe lidhja e tyre me 
vijë (po e zëmë: të vendosurit nga një laps mbi çdo fletore dhe theksimi i pyetjeve: 

- A mbeti ndonjë laps pa fletore? 
- A mbeti ndonjë fletore pa laps? 
Pastaj abstraktohet: kryhet shoqërimi një për një i petëzave të mëdha katrore 

me ato të vogla katrore: 
- A mbeti ndonjë petëz e madhe apo e vogël e pashoqëruar? Mund të 

përsëritet ky "aktivitet" me petëza rrethore, trekëndore etj. 
Shoqërimi mund të bëhet në mbështetje të formës, ngjyrës, madhësisë, 

materialit ndërtimor, përdorimit, pozitës , etj.  
Me relacione gjeometrike: të jenë paralele ( ⁄ ⁄ ) të jenë pingule ( ⊥ ), të 

jenë të përputhshme, kongruente (   ≅ ), të jenë të ngjashme ( ~ ), etj. ndeshemi në 
bashkësinë e drejtëzave, të segmenteve, të rrafsheve, të figurave gjeometrike, etj. 

Relacionet që caktojnë pozitën, lehtë barten në lëmin e gjeometrisë:  
a) - pika në të majtë të drejtëzës,  
- pika në të djathtë të drejtëzës dhe  
- pika në drejtëz.  
b) - pika brenda rrethit,  
- pika në vijën e rrethit dhe  
- pika jashtë rrethit.  
c) - Pozita reciproke e dy drejtëzave mund të jetë: 
- të përputhshme,  
- priten,  
- paralele,  
- të kithëta.  
d) paralelizmi, pingulti-a, (normaliteti), barazimi i brinjëve te drejtkëndëshi, 

katrori, trapezi janë relacione simetrike. 



METODOLOGJI E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËS 

 

 www.bedri-jaka.com  

116

Relacionet që lidhin dy elemente (pikën me drejtëz, pikën me rreth, 
drejtëzën me rreth, drejtëzën me drejtëz...), quhen relacione binare, ato që i lidhin 
3 elemente (unionin e tri segmenteve [AB], [BC] dhe [CA], që i lidhin 3 pika A, B, 
C, që nuk i përkasin një drejtëze e quajmë trekëndësh), quhen relacione ternare, 
ato që i lidhin 4 elemente - kuaternare. P.sh.:  

Nëse A - B - C         A - B - D    
         B - C - D            A - C - D 
(A - B - C, lexo: B në mes A dhe C) (Fig. 97). 
Po qe se pranohet nocioni i lëvizjes, p.sh.: me kahe pozitive ABCD, vlen e 

njëjta. (Fig. 98) Më aplikative se të tjerat janë relacionet binare.  
Në mësimin e matematikës, por edhe në jetën e 

përditshme, përdoren shumë shpesh relacionet, të cilat i 
plotësojnë disa kushte (i kanë disa veti) të caktuara. Në 
këtë vazhdë, relacione dysorë (binare) më të rëndësishme 
janë: Relacioni i ekuivalencës dhe Relacioni i renditjes. 

Relacioni që e ka vetinë refleksive, simetrike dhe 
transitive, quhet Relacion ekuivalence, ndërkaq relacioni 
që e ka vetinë refleksive antisimetrike dhe transitive, quhet 
Relacion renditjeje për të cilat gjerësisht do të mësohet në 
shkollën e mesme të ulët (VI-IX). 

Relacione të ekuivalencës mund të sajojmë nga "vendqëndrimet" e 
personave, "pozitat" e objekteve... po e zëmë: 

- "të jesh nxënës i paraleles së njëjtë", 
- "të jetosh në shtëpinë e njëjtë", 
-“ është paralele ",-" është e përputhshme ",-" është e ngjashme",-“ është 

baras" etj.  
Relacionet e renditjes i sajojmë duke krahasuar: 
- numrat sipas madhësisë, 
- pozicionin e librave të vendosur në sirtarët e bibliotekës familjare (poshtë - 

lart, majtas-djathtas...) 
- listat e sportistëve të një gare në mbështetje të rezultateve të arritura, 
- shkronjat e një fjale lidhur me radhitjen e tyre gjatë daktilografimit, etj. 

 
2.19.2. RELACIONET NDËRMJET NUMRAVE 

  
Nëpërmjet shoqërimit një për një të elementeve të dy bashkësive, të cilat 

veçohen për nga ngjyra, shija, pozita, forma, madhësia, përdorimi, masa, materiali 
ndërtimor... mund të krahasohen bashkësitë për të përfunduar: cila nga ato ka më 
pak se; ka më shumë se; aq sa... 

Krahasimi i bashkësive mbështetet në krahasimin e numrave dhe u paraprin 
veprimeve me numra. Ndërkaq, nën "ombrellën" e krahasimit të numrave, zënë fill 
kuptime dhe nocione të reja e të thella matematike. 

Nxënësit sot (kl. I - V) njihen me një numër të madh relacionesh ("baras", 
"më i vogël", "më i madh", "numri pasues", "numri paraardhës", "numri çift" 

 
Fig. 97 

 
Fig. 98 
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(relacion unar), "numri cup", "numri për aq më i madh", "për aq më i vogël se 
numri", "nën-bashkësi", "union i bashkësive", "prerje e bashkësive", "ndryshimi i 
bashkësive", "krahasim i madhësive", "Plotpjestueshmëria" me 2, 5, 10 etj.), por i 
"hetojnë" edhe vetitë e tyre. Në mësimin tradicional, nxënësit kanë shkruar: 4+5=9 
dhe 5+4=9 si dhe kanë ditur që 4+5 = 5+4, "por nuk e kanë hetuar" që relacioni i 
barazisë përmban:  

- vetinë refleksive 9 = 9,  
- vetinë simetrike 4+5=9 dhe 9=5+4 dhe  
vetinë transitive 4+5=9; 9=3+6 => 4+5 = 3+6.  
Në mësimin elementar të matematikës, posa të njihemi me tre numrat e parë 

natyralë 1, 2, 3, zënë fill njohja dhe relacionet e para numerike: "paraardhësi", 
"pasuesi", "numri më i madh", "i barabartë", "numri më i vogël":  

- numri 1 është baras me numrin 1 (1=1) 
- numri 1 është më i vogël se numri 2 (1<2);  
- numri 2 është më i vogël se numri 3 (2<3); 
- numri 1 është më i vogël se numri 3 (1<3);  
- numri 2 është më i madh se numri 1 (2>1); 
- numri 3 është më i madh se numri 2 (3>2);  
- numri 3 është më i madh se numri 1 (3>1).  
Më vonë, nxënësit aftësohen për aplikimin e relacioneve "numri për aq më i 

madh, "për aq më i vogël se numri", "për aq herë më i madh se numri", "për aq 
herë më i vogël se numri", vazhdojmë me "nën-bashkësi", "union"... "prerjen" e 
"diferencën" e bashkësive", duke "përfunduar" tek Plotpjestueshmëria e numrave 
me 2, 5 e 10. 

Siç dimë, radhitja e elementeve në bashkësi, nuk është ndonjë veçori 
thelbësore. Megjithatë, në matematikë ndeshemi edhe me aso situata dhe rrethana, 
kur është më se e nevojshme të dimë (përpikërish) se cili nga elementet e një 
bashkësie të dhënë është i pari, i dyti, i treti, etj. Kështu saktësohet nocioni i palës 
(i çiftit) të renditur.  

Pala e elementeve (a,b) quhet e renditur, po qe se është e caktuar 
(plotësisht), cili nga elementet është i pari dhe cili i dyti. Prandaj, ndërmjet 
palës së renditur (a,b) dhe bashkësisë me dy elemente (a,b), ekziston dallimi 
thelbësor. Elementet e bashkësisë me dy elemente (palës dyshes së zakonshme), 
mund të vështrohen ndaras, ndërkaq pala e renditur është një objekt matematik, 
një tërësi. Aftësimi i nxënësve që, nga elementet e dy bashkësive të mund të 
formojnë palët e renditura, mbështetet te plotësimi i tabelave dhe i diagrameve 
shigjetare. Kështu, po e zëmë, bashkësia e dy bashkëtingëlloreve të ndryshme, së 
bashku me bashkësinë e tri zanoreve të ndryshme, sajojnë palët (çiftet) e gjashtë 
rrokjeve: 
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Sajimi (ndërtimi) i palëve të renditura mund të mbështetet edhe në 

materialet gjysmë të përgatitura, duke zënë fill në këtë mënyrë edhe prodhimi 
kartezian (Tabela 2). Plotësimi i tabelave dhe i diagrameve të ndryshme për të 
"dokumentuar ekzistencën e relacionit" paraprin dhe na shpie te kuptimi i 
funksionit. 

Në mbështetje të plotësimit të tabelave, interpretimet e veprimeve të 
mbledhjes dhe të zbritjes, pasurohen dhe ato bëhen më të qarta e më të kapshme 
për nxënësit. Operatorët e sipërpërmendur gjejnë interpretimin e tyre edhe në 
boshtin numerik, duke e bërë edhe më të qartë kuptimin e zbritjes si veprim i 
kundërt me atë të mbledhjes. 

Kështu, për tabelën T3 mund të themi: 7+1=8, duke shënuar një kryq në 
kutizën e parë të rreshtit të parë (nën numërorin 8); 6+3=9, duke shënuar një kryq 
në kutizën e dytë të rreshtit të dytë (nën numërorin 9) dhe 5+4=9, duke shënuar një 
kryq në kutizën e dytë të rreshtit të tretë (nën numërorin 9). Nëpërmjet tabelave T4 
dhe T5 operatorët e zbritjes dhe të mbledhjes mund "të prekën me dorën e 
nxënësve". 

Evidencimi dhe konkretizimi i relacioneve numerike nëpërmjet përdorimit 
dhe plotësimit të tabelave gjithmonë ka shtrirje të gjerë. Kështu, duke vënë në 
spikamë edhe njëherë veprimet: mbledhje dhe zbritje, në cilësinë e operatorit, 
mund "të argëtohemi" edhe me këto lloje tabelash: 

 
 

 

 

 
Fig. 99 
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Fig. 100 

Duke u familjarizuar me operatorin e mbledhjes dhe të zbritjes, nxënësit 
kanë për të "qëndisur" edhe diagramet shigjetare (Shih Fig. 100), ku sërish 
relacioni "baras" është "aktual". 

Njohuritë e sipërpërmendura, më vonë, kanë për të shërbyer si "trampolinë", 
për të kuptuar dhe prekur me dorë nocionin funksion. 
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Njohja e gjerë dhe e thellë e relacioneve numerike na mundëson që t'i 
"zbulojmë pikëtakimet" me operacionet numerike, kështu p.sh.:  

Po qe se vlen a ≥ b,atëherë do të vlejë:  
a + x ≥ b + x 
a - x ≥ b - x  
a · x ≥ b · x  

x

a ≥ 
x

b
 

Këto do të na shpijnë në zgjidhje më kuptimplote të barazimeve, jo- 
barazimeve, krahasimin e thyesave...  

Le të zëmë:  
1 36 - x = 14 
  36 - x + x = 14 + x  
  36 = 14 + x  
  36 - 14 = 14 - 14 + x  
  22 = x  
2 a x + b < c  
  a x + b - b < c-b 
  a x < c - b  

   x < 
a

bc −
 

3 Nëse ekzistojnë këto relacione të numrave  
 

1 < 2  1 < 3   2 < 3    3 < 5  
 

atëherë do të ekzistojnë këto relacione të mirëfillta në mes të thyesave:  

3
2

3
1 <   

2
3

2
1 <   

4
3

4
1 <     

4
5

4
3 <     

 
4  

    Nëse a < c, atëherë vlen 
b

c

b

a <  

      Nëse a > c, atëherë vlen 
b

c

b

a >  

5 

       Nëse a > b, atëherë vlen 
b

a
 > 1  

Nëse a = b, atëherë vlen 
b

a
= 1  

Nëse a < b, atëherë vlen 
b

a
 < 1 e të tjera. 
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Lidhja e natyrshme e nocionit relacion, të thuash gati në të gjitha 
përmbajtjet programore të kursit të matematikës, bën që ai të jetë i 
pranishëm, në këtë apo atë formë, në të gjitha nivelet shkollore, nga 
parashkollorët, deri te maturantët. Relacionet matematike janë të pranishme 
në të gjitha format e aktivitetit matematik të nxënësve. 

Në matematikë me relacione ndeshemi të thuash në çdo hap. Prandaj, 
me të drejtë mund të themi që matematika është " botë e relacioneve ".  

 
 
Në vend të përfundimit : 
 
Njohja shkencore me nocione themelore matematike (Bashkësia, 

Operacionet aritmetike, (Pa)barazimet, Figurat dhe Trupat gjeometrik, Madhësitë 
dhe matja e madhësive, Kuptimi i Thyesave, Zhvillimi i aftësisë për të vizatuar dhe 
konstruktuar, Kuptimi i Funksionit dhe Relacionit.).bëhet në “mënyra të 
ndryshme”, në “përputhje me udhëzimet që ofron mësuesi”...përkatësisht 
“duke ndjekur pikë për pikë metodologjinë e paraqitur në libër”...!  
Këto dituri dhe shkathtësi matematike janë të thurura më tepër nga perspektiva 
për t’u zhvilluar si nxënës dhe më pak nga perspektiva e formimit akademik! 
 Të ndihmuar nga Teknikat dhe Strategjitë e Zhvillimit të Mendimit Kritik, 
nxënësi më shumë do duhej të ndërtoj kuptimin e tekstit dhe më pak të bëjë 
riprodhimin e fjalëve të tekstit, përkatësisht, nga nxënësit kërkohet të 
ndërtojnë dhe të krijojnë vetë njohuri! 
 Lidhur me mënyrën tonë e të bërit mësim: Mësimdhënia bashkëkohore e 
trajtuar tek ne pas vitit 2000 “nuk është krejtësisht e re.”Gjithashtu do thoshim 
që edhe Mësimdhënia Tradicionale, e moderuar  “nuk është krejtësisht e 
vjetër.” Të rejat gjithnjë synohen dhe janë me shumë vlerë, mirëpo po nuk u 
ndërtuan mbi sfondin e traditës dhe mentalitetit vendor kollaj lëndohen! 

                                                                


