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BIOLOGJI
http://www.masht-gov.net/advCms/documents/klasa_10_Biologjia.pdf
Në përputhje me qëllimet e Programit mësimor të klasës së dhjetë për ... 1 Biologjia e qelizës 6 8.10 2 Metabilizmi qelizor 10
13.51

Biologji 7-8-9
http://albas.al/udhezuesat/udhezues%20biologji%207-8-9.pdf
Në plotësimin e këtyre kërkesave, biologjia, edukimi shëndetësor ... Kështu vepro edhe me grupet e tjera. Thuaji klasës se
çfarë temash do të trajtosh ...

BIOLOGJI 2 orë në javë, 74 orë në vit
http://www.masht-gov.net/advCms/documents/klasa_7_BIOLOGJI.pdf
•biologjia e parashtazorëve, • organizmat shtazorë pa inde të ... Nxënësit në fund të klasës së shtatë nga kjo përmbajtje
mësimore duhet:

Plani mësimor - Hyrje
http://www.botimetmorava.com/uploads/shkarkime/Plani%20mesimor%20Biologji%208.doc
Linjat dhe nënlinjat Sasia e orëve 1 Klasifikimi i gjallesave 5 orë 2 Shumëllojshmëria e botës së gjallë ... e klasës së ... e tyre
Biologjia ...

Liljana Nikollari - Botime Pegi | Botime Pegi - Publishing ...
http://www.botimepegi.al/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=52%3Abiologji-10&id=6%3Ashko
lle-e-mesme&Itemid=124&lang=sq
Mbështetur në standardet e shkencave të natyrës, biologjia si shkencë e jetës synon q ... por t ’i përshtatë ato me n ivelin e
klasës së t ij.

TEST MODEL PER BIOOLOGJI KIMI - Shkolla e mesme "Jordan Misja ...
http://jordanmisja.awardspace.com/Website/dokumenta/TEST%20MODEL%20PER%20%20BIOOLOGJI%20KIMI.pdf
Biologjia qelizore 27% 2. ... Po të rritim temperaturën, rritet vlera e konstantes së ekuilibrit. ... Ushtrimi 7 Nga strukturat e
mëposhtme është ester : A ...

www.mediaprint.al
http://www.mediaprint.al/uploads/books/Plani-m%C3%ABsimor-biologjia-9-1.doc

Të përshkruajë veçoritë e së gjallës, ... Biologjia dhe e ardhmja . Në fund të klasës së nëntë nxënësit duhet të jenë të aftë:

www.botimetmorava.com
http://www.botimetmorava.com/uploads/Liber%20mesuesi%20Biologji%207.doc
O.L. Të diskutojë në grup mbi shumimin e tyre Biologjia 8, internet, ... Per hartimin e testit mesuesi duhet te marre parasysh
nivelin e klases se nxenesve qe ...

Libër 9 Ethem Ruka, Drita Nashi 9 Libër - Media Print
http://mediaprint.al/uploads/books/Biologji-9-liber-mesuesi.pdf
• Të përshkruajë veçoritë e së gjallës, ... Biologjia dhe ne 2. E gjalla dhe jo e ... Biologjia dhe e ardhmja Në fund të klasës së
nëntë nxënësit ...

Udhëzues për mësuesin për tekstin shkollor “Biologjia 11”
http://www.albas.al/udhezuesat/Liber%20mesuesi%20per%20tekstin%20biologjia11berthame.pdf
“Biologjia 11 ” Mirela Bega ... pasi bëhet ndarja e klasës në grupe, ... pastaj të shkruajnë në fletoret e tyre se çfarë dinë për
gjakun.
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