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KIMI
http://masht-gov.net/advCms/documents/klasa_10_Kimia.pdf
... të ndryshme kimike të cilat dukshëm kanë përmirësuar jetën e njeriut në ... ndikojnë në zhvendosjen e ekuilibrit kimik ... o
Elementet e grupit ...

KIMIA 2 orë në javë, 74 orë në vit
http://www.masht-gov.net/advCms/documents/klasa_8_KIMIA.pdf
... kimik, elementet kimike, ... 3.Të dallojnë vetitë e metaleve në bazë të reaktivitetit kimik ... të ujit dhe të tokës në cilësinë e
jetës së njeriut.

INSTITUTI I KURRIKULËS DHE TRAJNIMIT
http://izha.edu.al/programet/klasa10/berthame/7.1%20Kimi,%20KL.10,11.pdf
elektronike të atomeve deri në 40 elementet e para ... e kat alizatorit në shpejtësinë e proces eve kimik w ... negative në
organizmin e njeriut ...

V E N D I M - Faolex
http://faolex.fao.org/docs/texts/alb67434.doc
... kimik dhe fiziko ... Elementet gjurme; 2.10 ... të vërtetojnë karakteristika të veçanta të ujit natyral mineral dhe efektet e tij në
organizmin e njeriut, ...

SYLLABUSI I LËNDËS: KODI BIO365 EMËRTIMI I LËNDËS ...
http://www.univlora.edu.al/departamentet/wp-content/uploads/2011/09/Syllabus-BIO-365.pdf
Elementët përbërës të gjakut dhe grupet e gjakut. ... si dhe në ndërtimin kimik, ... organizmin e njeriut.

INSTITUTI I KURRIKULËS DHE TRAJNIMIT
http://www.nikolakoperniku.edu.al/multimedia/projekte/programet/282_SHKENCAT%20E%20NATYReS_Kimi.pdf
elektronike të atomeve deri në 40 elementet e ... së sistemit në një reaksion kimik (prishja e lidhjeve ... në organizmin e njeriut
t ...

mediaprint.al
http://mediaprint.al/uploads/books/PLAN-M%C3%8BSIMOR-KIMIA-10.doc
... të atomeve deri në 40 elementet e para të ... për rolin e elementeve kimike në organizmin e njeriut ... në shpejtësinë e

reaksionit kimik.

data.planetar.edu.al
http://data.planetar.edu.al/files/BA883.docx
ELEMENTËT KIMIK NË TRUPIN E GJALLESAVE. ... ELEMENTË TË TJERË KIMIK NË TRUPIN E. ... në organizmin e gjallë
shoqërohen .

BIOLOGJI - ICCG
http://www.iccg.co.me/1/images/dok/eksternaIII/katalozi/Finalni%20katalog%20Biol_Alb_za_OS7_11.pdf
Punimi i nxënësit duhet të jetë i shkruar me laps kimik. ... të dallojë llojet e indeve në organizmin e njeriut ... të analizojë
elementet e harkut

KIMI ORGANIKE Emërtimi i lëndës/ Kimi organike (modul i ...
http://www.umed.edu.al/medicine/images/Programet/Farmaci/KIMI-ORGANIKE.pdf
të bëjnë me rolin e komponimeve organike në organizmin e njeriut si karakteri acid ... elementet e simetrisë, ... sintezat,
reaktiviteti kimik dhe përfaqësuesit.
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