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Hyrje
Programi i gjuhës angleze për arsimin fillor e të rriturve është përpiluar përpiluar me strukturë të përbërë nga rezultatet detajuese nga të pritura nga mësimi (RM), që dalin nga fushat, temat dhe përmbajtjet e 
vërtetuara me programin për arsim të rregullt fillor – i hartuar nga Byroja për zhvillimin e arsimit të RM-së. 

Programi mundëson zbatimin e masave për njohjen e të mësuarit joformal dhe informal të fituar më parë. Për këtë qëllim, është konceptuar mënyra që temat, përmbajtjet rezultatet nga mësimi janë të shpërndara 
në gjashtë nivele. Kjo mundëson diferencim optimal gjatë vlerësimit të njohjeve dhe aftësive aktuale dhe përparim optimal nëpër nivele. 

Për çdo fushë, në pajtim me temat ose përmbajtjet përkatëse, janë definuar rezulatet të pritura nga mësimi dhe kriteret e vlerësimit. 

Rezultatet e pritura nga mësimi paraqesin standarde për njohuritë, aftësitë dhe kompetencat, që kandidatët duhet t’i arrijnë për çdo nivel dhe në fund të procesit të marrjes së arsimit fillor. Me qëllim të përgjigjet 
nevojave të të rriturve dhe të kërkesave me të cilat ballafaqohen ata për përfshirje aktive në proceset shoqërore dhe në tregun e punës, në programin janë përfshirë rezultate përkatëse nga mësimi për 
kompetencat kyçe.

Rezultatet nga mësimi janë të operacionalizuara nëpërmjet kritereve të vlërësimit, që paraqesin masa konkrete për vlerësimin e arritjeve të kandidatëve. Për çdo nivel, janë caktuar rezultate elementare nga mësimi, 
të shënuara me shkurtesën REM, që paraqesin standarde minimale, që kandidatët duhet t’i arrijnë për kalimin në nivel më të lartë. Shtesë, në programin janë dhënë shembuj për detyra ose pyetje për çdo RM. 

Ata duhet t’i shërbejnë zbatuesve të programit si model gjatë kontrollimit nëse kandidatët i kanë arritur rezultatet e pritura nga mësimi.

Draft-programi është strukturuar në gjashtë sfera, të paraqitura njëra pas tjetrës. Sferat janë: Njësitë leksikore, Strukturat gramatikore, Dëgjim me kuptim, Të folurit, Leximi dhe të shkruarit.
Qëllimet e përgjithshme të lëndës gjuhë angleze për periudhën zhvilluese janë kandidati/kandidatja:

-Të formojë shprehi elementare dhe aftësi për dëgjim, të folurit, lexim dhe të shkruarit;
-Të aftësohet të lexojë tekste të shkurta për identifikimin e informatave konkrete dhe globale;
-Të ndjekë udhëzime nga mësuesi, libri ose fletorja e punës;
-Të gjen informatë të domosdoshme në tekstin e vetëm;
-Të dijë të mban bisedë elementare të temave të njohura nga përditshmëria;
-Të flet për profesione të ndryshme;
-Të prezantojë veten dhe të afërmit e tij;
-Të aftësohet të shkruajë shprehje të thjeshta gjuhësore dhe tekste të shkurta me përdorim të drejtë të shenjave të pikësimit;
-Të dijë të plotësojë fjalët që mundojnë në tekst;
-Të shkruajë përshkrim të shkurtë të ditës;
-Të fitojë njohuri për kulturat e tjera;
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SKEMA E PROGRAMIT PËR GJUHË ANGLEZE

Njësitë leksikore Strukturat gramatikore Dëgjim me kuptim Të folurit Leximi Të shkruarit Niveli

Unë dhe të tjerët
(emri, mosha, gjinia, përkatësia etnike, 
përshkrimi fizik, familja)

Shtëpia ime (llojet e hapësirave të 
shtëpisë)

Kalendari
(stinët e vitit,
muajt, ditët)

Ngjyrat

Alfabeti i anglishtes.
Të shkruarit, shprehje, zbatim i 
anglishtes me sistemin fonetik 
maqedonas.
Përemrat-përemrat vetor
 (I,You,He…)
Foljet-Present Simple Tense of the 
verb to be.
Present Simple Tense of the verb to 
have
Mbiemrat-mbiemrat kualitativ, 
mbiemrat përvetësor.

Njeh elementet joverbale në komunikim 
(gjeste, mimika dhe të tjera); Dëgjon dhe 
interpreton deklarata të thjeshta dhe 
të shkurta dhe dialogje me modele të 
thjeshta të intonacionit, përshkrime të 
thjeshta të individëve, të situatave ose 
vendeve.
Fillon të ndërtojë strategji personale për 
kuptim gjatë dëgjimit.

Reagon në udhëzimet e dhëna 
nga mësuesi ose bashkëfolësi 
tjetër. Përgjigjet në pyetje të 
thjeshta lidhur me një temë 
të njohur. E prezanton veten; 
Krijon strategji personale për të 
shprehurit me gojë.

Lexon dhe interpreton fjali të 
thjeshta me leksikën e pranuar; 
gjen informata konkrete në 
materiale të thjeshta.
Gradualisht ndërton strategji 
personale për kuptim gjatë 
leximit.

Shkruan fjali të thjeshta dhe 
fjali të shkurta; plotëson 
formularë të thjeshtë me të 
dhëna biografike; Shkruan 
duke i respektuar rregullat 
themelore të gjuhës angleze dhe 
drejtshkrimit. 1

Koha e lirë
(sport, muzikë,
film, Internet)

Ushqimi
(produkte ushqimore, pije dhe vakte)

Ngjarjet atmosferike

Sa është ora?

Numrat.
Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave 
prej 1 deri 100.

Përemrat– përemrat dëftor.

Emrat- gjinia dhe numri (shumësi i 
drejtë dhe i padrejtë).

Dëgjon tekste të shkurta dhe shprehje.
Përcjell pyetje dhe udhëzime nga mësuesi.
Ndan informata kyçe nga një tekst i 
dëgjuar.
Ndërton strategji personale për dëgjim me 
kuptim.

Mban bisedë elementare të 
temave të njohura.
Jep përshkrime të thjeshta 
të personave, sendeve dhe 
situatave. Përgjigjet në pyetje të 
thjeshta.
Krijon strategji personale për të 
shprehurit me gojë.

E lexon dhe e interpreton 
përmbajtjen e teksteve të 
thjeshta.
Gjen informata konkrete 
në material të shkurtë të 
përditshëm (meny, programe 
TV, etj.)
E identifikon përmbajtjen e 
teksteve të thjeshta të shkruara 
nga lloji i porosive, kartloniave, 
letra të shkurta për miq.

Prezantohet me informata 
themelore.
Shkruan porosi të shkurtë SMS, 
pëshkruan ndonjë person sipas 
modelit të dhënë.
Shkruan duke i respektuar 
rregullat themelore të gjuhës 
angleze dhe drejtshkrimit.

2

Rrethi
(natyra, toka, qyteti, mjetet transportuese)

Profesione
Trupi im
(pjesët e trupit të njeriut, shëndeti i 
njeriut)

Foljet-
Foljet modale Can/Can’t, Should/
Shouldn’t Must, Мustn’t

Ndajfoljet- Ndajfoljet e kohës, 
vendit(today,yesterday, now, left, 
right...).

Koha e tashme Present Simple 
Tense (forma pohuese, pyetëse dhe 
negative).

Dallon shprehje të thjeshta dhe të 
shpeshta.
Interpreton dialogje dhe informata nga 
mediat.
Me ndihmën e kontekstit, pjesërisht 
identifikon përmbajtje të panjohur.
Ndan informata kyçe nga teksti i dëgjuar.

Shpjegon tekst të shkurtë dhe të 
thjeshtë.
Përshkruan aktivitete të 
përditshme me vokabular të 
përditshëm.
Përdorë strategji të ndryshme 
kompenzues (mimika, gjeste) për 
shpjegim plotësues të shprehjes. 
Përdorë forma të thjeshta dhe të 
përditshme të komunikimit.
Pyet dhe shpjegon.

Globalisht e interpreton 
përmbajtjen e teksteve të 
thjeshta, të përcjellura me 
dokument vizuel.
Gjen informata konkrete në tekst 
të shkurtë dhe të thjeshtë.
Nxjerr përfundim për rëndësinë e 
fjalën sipas kontekstit.

Shkruan porosi të shkurtra dhe 
të thjeshta.
Shkruan përbërje të shkurtë 
për përshkrimin e një dite të 
përditshmërisë.
Plotëson formularë. Shkruan 
duke i respektuar rregullat 
themelore të gjuhës angleze dhe 
drejtshkrimin dhe shfrytëzon 
mjete të thjeshta të gjuhës.

3
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Pjesë nga veshja

Operacionet themelore të matematikës

Rrethimi (termet gjeografike, shtetet, 
qytetet, kombësia)

Kafshë

Emrat
Emrat e numërueshëm dhe të 
panumërueshëm (a,an,some,
Any,much,many)

Numrat-
Numrat rendor dhe data

Përcjellë udhëzime të shkurtra, shprehje 
nga përditshmëria kur shqiptohen qartë 
dhe ngadalë.
Identifikon informata në deklaratë/tekst 
të shkurtë.

Mban dialog të shkurtë dhe të 
thjeshtë.
Përdorë teknika kompenzuese 
(gjeste, mimika).
Përdorë formula të thjeshta për 
përditshmëri.
Shpjegon tekst të thjeshtë dhe 
të shkurtë.

Globalisht e identifikon 
përmbajtjen e teksteve të 
thjeshta, të ndjekura me 
dokument vizuel.
Gjen informata konkrete në tekst 
të shkurtë dhe të thjeshtë.
Nxjerr përfundime për rëndësinë 
e fjalës sipas kontekstit.

Shkruan porosi të shkurtra dhe 
të thjeshta, letra.
Plotëson formularë.
Shkruan duke i respektuar 
rregullat themelore të gjuhës 
angleze dhe drejtshkrim dhe 
përdorë mjete të thjeshta të 
gjuhës

4

Te mjeku 
(probleme shëndetësore)

Në restoran
(rezervim i tavolinës, porositje dhe pagesë 
e llogarisë)
Festa, tradita: 
Viti i ri, Krishtlindjet, Pashkët, Bajrami dhe 
festat e tjera kombëtare në Angli dhe në 
Maqedoni

Koha e ardhshmeme will

Përemrat-
Përemrat lidhor who, which dhe whose

Mbiemrat-
Krahasimi i mbiemrave njërrokëshe

Interpreton tekste të shkurtra për festa të 
ndryshme fetare, probleme shëndetësore, 
porosi në restorane dhe shprehje nga 
përditshmëria kur shqiptohen qartë dhe 
ngadalë.
Identifikon informata në deklaratë/tekst 
të shkurtë.

Mban dialog të shkurtë dhe të 
thjeshtë, duke e përdorë kohën 
e ardhme.
Përdorë teknika kompenzuese 
(gjeste, mimika).
Përdorë formula të thjeshta për 
përditshmërinë.
Shpjegon tekst të thjeshtë dhe 
të shkurtë.

Globalisht e identifikon 
përmbajtjen e teksteve të 
thjeshta, të përcjellura me 
dokument vizuel.
Gjen informata konkrete në një 
tekst të shkurtë dhe të thjeshtë.
Nxjerr përfundim për rëndësinë e 
fjalës sipas kontekstit.

Shkruan porosi të shkurta dhe 
të thjeshta, letra.
Shkruan përbërje në kohën e 
ardhme.
Rregullon strategji personale 
për shprehje korrekte në formë 
të shkruar.

5

Teknologjia moderne
-aparate dhe sende nga jeta bashkëkohore, 
forma dhe materiale.

Udhëtime
(pushim, ekskurzione, destinacione 
turistike)

Llojet e komunikimit
(SMS, е-mail, telefon, internet)

Në aeroport

Foljet-Foljet to be në kohën e shkuar

Past Simple tensetek foljet e rregullta 
dhe të parregullta

Përcjellë udhëzime të shkurta, shprehje 
nga përditshmëria në kohën e shkuar.
Identifikon informata në deklaratë/tekst 
të shkurtë.

Mban dialog të shkurtë dhe të 
thjeshtë, duke e përdorë kohën 
e shkuar.
Përdorë teknika kompenzuese 
(gjeste, mimika).
Përdorë formula të thjeshta për 
pëditshmëri.
Shpjegon një tekst të thjeshtë 
dhe të shkurtë.

Gjen informata në deklaratë/
tekst të shkurtë.
Nxjerr përfundim për rëndësinë e 
fjalës sipas kontekstit.

Shkruan tekste të shkurta në 
kohën e shkuar dhe tekste të 
temës së dhënë.
Rregullon strategji personale 
për të shprehurit korrekt në 
formën e shkruar

6
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PROGRAMI I GJUHËS ANGLEZE

Sfera Tema /Përmbajtja Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
NJ

ËS
ITË

 LE
KS

IKO
RE

Unë dhe të tjerët
(emri, mosha, gjinia, 
përkatësia etnike, përshkrimi 
fizik, familja)

REM Prezanton veten dhe anëtarët e familjes 
së vetë

Në pyetjen e parashtruar jep përgjigje konkrrete për 
vete.

Answer the questions (Përgjigjuni pyetjeve)
What’s your name? / How old are you? 1

Në figurën e dhënë mund të dallon anëtarët e familjes.

Match the words to the pictures(Lidhi fjalët me figurat)

Prezanton veten (emri, mosha, përkatësia 
etnike)

Përgjigjet në mënyrë korrekte në pyetjen e dhënë për 
emrin, moshën dhe përkatësinë etnike

Match the questions to the answers(lidhi pyetjet me përgjigjet)
1. How old are you?
2. What’s your nationality?
3. What’s your name?
a. Macedonian
b.39 
c. Ivan

E identifikon rëndësinë e mbiemrit kualitativ. Në figurën e dhënë saktë identifikon mbiemrat e 
thjeshtë kualitativ.

Write the following adjectives in the appropriate place (shkruani mbiemrat në 
vijim në vendet përkatëse).
Slow-Short-Fast-Tall
_____/______         _____     ______
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Shtëpia ime(llojet e 
hapësirave në shtëpi)

REM Dallon llojet e hapësirave në shtëpi; Në figurën e dhënë mund të dallon llojet e ndryshme të 
hapësirave në shtëpi.

Match  the words to the pictures.(Lidhi fjalët me fotografitë)

1

Emërton hapësira të ndryshme në shtëpi. Në pyetjen e dhënë mund të jep përgjigje për hapësirat 
e ndryshme në shtëpi. How many rooms do you have in your house?

Kalendari
 (stinët e vitit, muajt, ditët)

REM Dallon stinët e vitit, muajt dhe ditët Në pyetjen e dhënë që përbëhet nga ditët, muajt dhe 
stinët e vitit mund ta veçojë ditën.

Circle the day of the week (Rrethoje ditën e javës)
a.July 
b. Autumn
c. Saturday

Emërton stinët e vitit Në pyetjen e dhënë jep përgjigje për stinët e vitit. What is your favourite season?(Cila është stina e vitit e preferuar e jotja?)

Dallon dhe rendit muajt në renditje të 
rregulltë. Në mënyrë të drejtë i rendit muajt.

Write the months in the correct order?(Shënoji muajt në renditjen e saktë)

Emërton ditët e javës dhe bën dallimin 
midis ndajfoljeve të kohës (today, yesterday, 
tomorrow).

Në pyetjet e parashtruara mund të përgjigjet për cilën 
ditë të javës bëhet fjalë.

Circle the correct answer(Rrethoje përgjigjen e saktë)
What day was yesterday?
a) Monday
b) Tuesday
What day is it today?
c) Monday
d) Sunday

Ngjyrat Dallon dhe emërton ngjyra të ndryshme. Dallon ngjyra të ndryshme tek sendet e përditshmërisë.

What are the colours of the traffic light?(Cilat janë ngjyrat e semaforit)

1
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NJ
ËS

ITË
 GR

AM
AT

IKO
RE

Alfabeti i anglishtes.
Të shkruarit, të shprehurit, 
zbatimi i sistemit fonetik të 
gjuhës angleze dhe gjuhës 
maqedonase.

REM – Fillimisht shqipton – emrin dhe 
mbiemrin e vet.

Në mënyrë korrekte e shqipton emrin dhe mbiemrin e 
vet.

Can you spell your nameand surname? (A mund ta shqiptoni emrin dhe 
mbiemrin tuaj?)

E mban mend alfabetin anglez dhe drejtë e 
përdorë alfabetin e anglishtes. Mund të shqiptojë fjalë të dhëna.

Spell the following words (Shqiptoni fjalët në vijim)
Book
Desk
Horse

Përemrat-përemrat vetor
 (I,You,He…)

REM – I dallon përemrat vetor. Në fjalë të dhëna dallon cilan janë përemrat vetor. Circle the personal pronoun(Rrethoje përemrin vetor)
a.Tom      b.They      c. dog

Përkthen fjali të thjeshta nga maqedonishtja 
në anglisht ku përdoren përemrat vetor I dhe 
You.

Fjalitë e thjeshta në shqip ku përdoren përemrat vetor I 
dhe You i përkthen në anglisht.

Translate the following sentences (përktheji fjalitë në vijim)
1. Unë jam Tom.
2. Ti je Maria.

Mund të zëvendësojë emrat me përemrat 
vetor. Emrat e dhënë i zëvendëson me përemrat vetor.

Replace the nouns with the appropriate pronouns (zëvendësoji emrat me 
përemrat përkatës)
Mr John-
Sister-
Apple-
Tom and I-

Në fjalitë e përbëra, mund t’i njeh emrat dhe 
t’i zëvendësojë me përemrat vetor përkatës.

Në fjalitë e dhëna mund t’i zëvendësojë emrat me 
përemrat përkatës vetor.

Complete the sentences with the appropriate personal pronoun (Plotësoji 
fjalitë me përemrin përkatës vetor)
Angelina Jolie is American________isn’t French.
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Foljet-Present Simple Tense 
of the verb to be

REM – I dallon format e foljes to be në kohën 
e tashme. Në fjalitë e dhëna mund ta rrethojë formën e saktë nga 

folja to be në kohën e tashme.

Circle the correct answer) (rrethoje përgjigjen e saktë)
1.We _________ family.
a.is b.am c.are

1

I dallon format e shkurta të foljet to be në 
kohën e tashme.

Në fjalitë e dhëna i njeh dhe i rrethon format e shkurta 
të foljes to be në kohën e tashme.

Identify and circle the verbs in the following sentences(identifiko dhe rrethoji 
foljet në fjalitë në vijim)
I’m a student. 
We’re friends.
Tim’s my brother.

Dallon formën pohuese nga negative tek folja 
to be në kohën e tashme. Fjalitë e dhëna i shndërron nga pohuese në negative.

Write the following sentences into their negative form(shënoji fjalitë në vijim 
në formën e tyre negative)
1.I am Tom.-
2. We are brothers.-
3. Sam is a teacher. –

Dallon formën pohuese nga pyetëse tek folja 
to be në kohën e tashme. Fjalitë e dhëna i shndërron nga pohuese në pyetëse.

Write the following sentences into their interrogative form(shënoji fjalitë në 
vijim në formën e tyre pyetëse)
1.They are sisters.
2. You are my friend.
3. It is a pen.

E njeh dhe e përdorë formën e foljes to be në 
kohën e tashme.

Tekstin e dhënë e plotëson me formën e foljes to be në 
kohën e tashme.

Complete the text with the appropriate form of the verb to be (Plotësoje tekstin 
me formën përkatëse të foljes to be) Peter Baker ____from Manchester, but 
Paul and John_____from London. Manchester and London _____cities in 
England. Hamburg____a city in Germany. Sandra ____at school today. Jack 
and Peter_____ her friends. 
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Present Simple Tense of the 
verb to have

I dallon format nga folja to have në kohën e 
tashme.

Në fjalitë e dhëna e dallon formën e saktë të foljes to 
have në kohën e tashme.

Circle the correct answer (rrethoje përgjigjen e saktë)
1.Sara _______ got a brother.
a.haves b.has c.have

1

I dallon format e shkurta nga folja to have në 
kohën e tashme.

Në fjalitë e dhëna i njeh dhe i rrethon format e shkurta 
të foljes to have në kohën e tashme.

Identify and circle the verbs in the following sentences (identifikoji dhe rrethoji 
foljet në fjalitë në vijim)
They’ve got brown eyes.
Tom’s got a car.

Dallon formën pohuese, negative dhe pyetëse 
tek folja to have në kohën e tashme.

Fjalitë e dhëna në formën pohuese i shndërron në 
pyetëse dhe negative.

Write the following sentences into their interrogative and negative 
form(shkruaji fjalitë në vijim në formën e tyre pyetësore dhe negative)
We’ve got CDs.
She’s got a dog.
They’ve got cats.

Bën dallim midis formës së shkurtë nga folja 
to be dhe formës së shkurtë nga folja to have.

Në fjalitë e dhëna i identifikon dhe i zëvendëson format 
e shkurta to be dhe nga folja to have me formën e tyre 
të gjatë.

Identify and replace the contracted (short) form of the verb to be or the verb 
to have with their long forms (identifikoji dhe zëvendësoji format e shkurta të 
foljes to be ose foljen to have me format e tyre të gjata)
My name’s Tom and I’m a student. I’ve got a brother and a sister. My brother’s a 
student and he’s got blue eyes. My sister’s a teacher and she’s got green eyes. 
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Mbiemrat-mbiemrat kualitativ 
dhe pronor.

REM – Dallon mbiemrat kualitativ Në fjalinë e dhënë, identifikon cili është mbiemri 
kualitativ.

Identify the descriptive ajdective and circle the correct answer (identifikoje 
mbiemrin kualitativ dhe rrethoje përgjigjen e saktë)
It is a big house.
a.house b.big c.it

Në mënyrë përkatëse përdorë mbiemrat 
kualitativ.

Fjalët e përziera i rendit në renditje të drejtë me 
përdorimin e drejtë të mbiemrave kualitativ.

Write the sentence into the correct order. (shënoje fjalinë në renditjen e saktë)
1.Has-a-she-car-blue-got

Emërton dhe dallon mbiemrat drejtues Në figurën e dhënë i lidh mbiemrat drejtues.

Match the adjectives on the left with their opposites on the right (Lidhi 
mbiemrat nga e majta me mbiemrat e tyre drejtues në të djathtë)

REM – Dallon mbiemrat pronorë në fjalinë e 
dhënë. Në fjalinë e dhënë, e rrethon mbiemrin pronorë.

Circle the appropriate possessive adjective (Rrethoje mbiemrin përkatës 
pronorë)
1.I am from Skopje. ___ name is Ben.
a.our b.my c.her

Dallon mbiemrat pronorë nga përemrat vetor. Përemrat e dhënë vetorë i lidh me mbiemrat përkatës 
pronorë.

Match the personal pronouns with the appropriate possessive adjectives (Lidhi 
përermrat vetorë me mbiemrat përkatës pronorë)
I               HIS
YOU        THEIR
HE           YOUR
THEY       MY

E njeh përemrin vetor dhe e zëvendëson me 
mbiemrin përkatës pronorë.

Në fjalitë e dhëna, i zëvendëson përemrat vetorë me 
mbiemrat pronorë.

Read the sentences and fill in the blank with the correct possessive 
adjective(lexoji fjalitë dhe plotësoji vendet e zbrazta me mbiemrin e saktë 
pronorë)
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Dallon elemente joverbale në 
komunikacion
(gjeste, mimika dhe të tjera); 
Dëgjon dhe interpreton 
shprehje dhe dialogje të 
thjeshta dhe të shkurta me 
modele themelore intonative, 
përshkrime të thjeshta të 
individëve, të situatave ose 
vendeve.
Fillon të ndërtojë strategji 
personale për kuptim gjatë 
dëgjimit.

REM-Dallon dhe drejton anëtarët e familjes; 
hapësirat e ndryshme në shtëpi; ngjyrat.

Joverbalisht reagon në nxitje në të folur, përmes 
paraqitjes së flesh kartave.

Show me the brother/sister/mother on this picture…?
 (Më trego vëllain/motrën/nënën... në këtë fotografi)? 1

Joverbalisht reagon në nxitje në të folur, përmes 
paraqitjes së flesh kartave.

Show me the bedroom/bathroom/living room…?(Më trego dhomën e gjumit, 
banjon, dhomën e ditës...)

Joverbalisht reagon në nxitje në të folur, përmes gjetjes 
së ngjyrave të ndryshme që gjenden në afërsi.

Touch something that is blue/green/yellow?(Prek diçka që është e kaltër/e 
gjelbër/e verdhë)

Identifikon deklarata të thjeshta dhe të 
shkurta

Interpreton deklaratë të shkurtë për përshkrimin e 
personave dhe jep përgjigje të saktë.

Listen to the sentences and then answer the question?(Dëgjoje fjalinë dhe 
pastaj përgjigju pyetjes)
1.Kate is my sister. She is a teacher.
Who is Kate?

Dallon përshkrime të ndryshme të personave
Në audio-regjistrim të dhënë me dialog të shkurtë 
për përshkrimin e personave, përgjigjet në pyetjen e 
parashtruar nga dialogu.

Listen to the conversation and then circle the correct answer ( (Dëgjoje bisedën 
dhe pastaj rrethoje përgjigjen e saktë)
Aurelia: Who’s that boy, Hannah? 
Hannah: That’s my brother, Jem. 
Aurelia: Your brother? 
Hannah: Yes, and that’s his girlfriend Lucy. The pretty girl with the long, brown 
hair. 
Aurelia: Oh right. So, you’ve got a brother? 
Hannah: No, I’ve got two brothers. Jem and Alex. 
1. Hannah has got____
a.one brother
b. two brothers
c. a brother and a sister
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Regon në udhëzimet e 
dhëna nga mësuesi ose 
bashkëbiseduesi tjetër. 
Përgjigjet në pyetjet e 
thjeshta të lidhura për temën 
e njohur.
Prezanton veten;
Krijon strategji personale për 
të shprehurit me gojë.

REM – Përgjigjet në pyetjet për vetë 
prezantim.

Në pyetjen e parashtruar jep përgjigje të shkurtë për 
veten.

What’s your name?
How old are you?
Where are you from?

1

Ndjek udhëzime të thjeshta të dhëna nga 
mësuesi.

Reagon në udhëzimin e dhënë të thjeshtë nga mësuesi 
dhe vepron sipas udhëzimit.

Open your book!
Close the door!
Be quiet!
Read the sentence!

Përgjigjet në pyetjet e lidhura me familjen, 
shtëpinë, stinët e vitit dhe muajt.

Përgjigjet në pyetjet e lidhura me familjen. Do you have a brother or a sister?

Përgjigjet në pyetjet e lidhura me shtëpinë. How many rooms do you have?

Përgjigjet në pyetjet e lidhura me stinët e vitit. What is your favourite season?

Përgjigjet në pyetjet për ditët e javës dhe muajt e vitit. What comes after Monday?
What comes after March?

Prezanton veten me më hollësisht. Tell me something about youself (name, surname, age, nationality…)

LE
XIM

Lexon dhe interpreton fjali të 
thjeshta dhe tekste të shkurta 
me leksikë të përdorë; 
gjen informata konkrete në 
materiale të thjeshta.
Gradualisht ndërton strategji 
personale për kuptim gjatë 
leximit.

REM-Lexon fjalë të thjeshta. Fjalët e dhëna mund vetë t’i lexojë. Read the following words: (Lexoji fjalët në vijim)
Book, father, July, Friday, autumn, brown, beautiful

Lexon dhe interpreton fjali të thjeshta. Fjalitë e dhëna i lexon dhe e dallon kuptimin e fjalisë.
Read the following sentences (Lexoji fjalët në vijim)
1.My favourite month is November.
2. She has got a beautiful house.

Lexon dhe interpreton tekste të thjeshta. Mund të lexojë tekst dhe të nxjerrë informatë konkrete.

Read the text and answer the questions(Lexo tekstin dhe përgjigju pyetjeve)

REM-Lexon dhe interpreton letra personale 
(urime për ditëlindje, jubile).

Vetë mund ta lexojë tekstin dhe ta identifikojë 
përgjigjen.

This is:
a. a birthday card   b. an anniversary card
Happy birthday Tom. May all you wishes come true.
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T Shkruan fjalë të thjeshta 

dhe fjali të shkurta; plotëson 
formularë të thjeshtë me të 
dhëna biografike;
Shkruan duke i respektuar 
rregullat e gjuhës angleze dhe 
drejtshrimin.

REM-Shkruan fjalë të thjeshta. Fjalët e dhëna në gjuhën maqedonase i përkthen në 
gjuhën angleze.

Translate the following words (Përktheji fjalët në vijim)
Shtëpi-
E zezë-
Gjyshe-

1

Shkruan fjali të thjeshta. Fjalitë e dhëna në gjuhën maqedonase i përkthen në 
gjuhën angleze.

Translate the following sentences (Përktheji fjalët në vijim)
Emri im është Petar.
Unë jetoj në Shkup.

Plotëson formularë me të dhëna biografike. Tabelën e dhënë mund ta plotësojë me të dhëna 
biografike.

Complete the table (Plotësoje tabelën)
Name
Surname
Date of birth
Nationality
City and country of birth

Shkruan duke i respektuar rregullat 
themelore të gjuhës angleze dhe 
drejtshkrimin.

Fjalitë e dhëna i përkthen në anglisht duke përdorë 
shenjat përkatëse të pikësimit.

Translate the following sentences(Përktheji fjalitë në vijim)
1. A je ti nxënës?
2. Unë nuk jam i vjetër.
3. Rri i qetë!
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Koha e lirë
(sport, muzikë, loja,
film, Internet)

REM-Njeh sporte të ndryshme. Në figurën e dhënë mund të dallojë për cilin sport 
bëhet fjalë dhe t’i lidh me fjalët.

Match the pictures to the  words(Lidhi figurat me fjalitë)

2

Identifikon lloje të ndryshme të sporteve.
Në figurën e dhënë me fjalë, mund t’i plotësojë 
bashkëtingëlloret që mungojnë që të fitohet ndonjë 
sport.

Fill in the missing vowels for each of the following words(Plotësoji 
bashkëtingëlloret që mungojnë për secilin nga fjalët në vijim)

REM-Njeh instrumente të ndryshme muzikore. Në figurën e dhënë, mund të rrethojë instrumentin e 
saktë muzikor.

What’s this?
It’s a______
a.piano b.violin c.guitar

Emërton instrumente të ndryshme muzikore. Fjalëkryqin e dhënë e plotëson me fjalët lidhur me 
instrumentet muzikore.

Look at the numbers on the pictures and write the musical innstruments in the 
crossword puzzle(Shiko te numrat e figurave dhe shënoji instrumentet muzikore 
në fjalëkryq)

REM-Njeh zhanre të ndryshme të filmit. Në figurën e dhënë, e rrethon zhanrin e saktë të filmit.

Look at the picture and circle the correct answer.
What kind of movie is this? (Shiko në fotografi dhe rrethoje përgjigjen e saktë. 
Çfarë lloji i filmit është ky?)
a.horror b.comedy c.war
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Emërton zhanre të ndryshme të filmit. I rendit fjalët nën figurën e saktë.

Look at the words in the list below and write them under the correct pictures  
(Shiko në listën e fjalëve më poshtë dhe shënoji nën figurat e saktë)

2

Ushqimi
(produkte ushqimore, pije, 
vakte) REM-Dallon produkte të ndryshme ushqimore 

dhe pije. Në fotografinë e dhënë e rrethon fjalën e saktë.

What’s this?(Çfarë është kjo)

a.juice b.milk c.water
What’s this? (Çfarë është kjo)

a.pizza b.bread c.sandwich

Emërton produkte të ndryshme ushqimore 
dhe pije. Në figurën e dhënë i lidh fjalët me fotografitë.

Match the pictures to the words(Lidhi figurat me fjalët) 

Dallon dhe emërton lloje të ndryshme të 
vakteve, ushqimit dhe pijeve.

Në figurënë e dhënë dallon llojet e ndryshme të 
vakteve, ushqimeve dhe pijeve dhe plotëson informata 
për vete.

Match the pictures to the words and then complete the sentences about 
yourself(Lidhi figurat me fjalët dhe pastaj plotësoji fjalët për vete)
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Ngjarjet atmosferike

REM-Dallon ngjarje të ndryshme atmosferike. Në figurën e dhënë, dallon dhe rrethon ngjarjet 
atmosferike.

What’s the weather like today?(Si është sot koha?)
a.hot b.cold c.sunny

2

Dallon dhe emërton ngjarje të ndryshme 
atmosferike.

Në figurën e dhënë me ngjarjet atmosferike, mund t’i 
lidh fjalët me figurat.

Read and match the pictures to the words (Lexoji dhe lidhi figurat me fjalët)

Sa është ora?

REM-Njeh orën. Në orën e dhënë e rrethon kohën e saktë. What’s the time?/What time is it?  
a.It’s o’clock two
b. It’s two o’clock
3. It’s two

Emërton orë me PAST. Në orën e dhënë me PAST, jep përgjigje të saktë.

What’s the time?
08:30
12:15
09:10

Emërton orët me TO. Në orët e dhëna me TO, jep përgjigje të saktë.

What’s the time?
01:55
02:35
03:45
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Numrat.
Drejtshkrimi dhe shqiptimi i 
numrave prej 1 deri 100.

REM-Numëron, lexon dhe shkruan numrat 
deri 10.

Lexon numrat deri 10. How do you read number 7 (Si lexohet numri 7)? 2

Shkruan numrat deri 10 me fjalë. Write the numbers with words.( Me fjalë shënoji numrat) 6-9-3

Numëron deri 10. Count to ten (Numëro deri 10)

Numëron, lexon dhe shkruan numrat deri 100.

Lexon numrat deri 100. How do you read number 67 (Si lexohet numri 67)?

Shkruan numrat deri 100 me fjalë.

Write the numbers with words. (Me fjalë shënoji numrat)
96-
100-
63-

Në detyrën e dhënë e rrethon fjalën e saktë të shkruar. Circle the correct answer(Rrethoje përgjigjen e saktë)
 а. fifty-eight   b.fivety-eight  c. fifty-eiht
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Përemrat– përemrat dëftor

REM-përdorim i drejtë i përemrit dëftor this. Në detyrën e dhënë me përemrin dëftor THIS, rrethon 
përgjigje të saktë.

Circle the correct answer(Rrethoje përgjigjen e saktë)
a.This is a pen.
b. This are a pen.

2

I dallon përemrat dëftor për afër dhe për larg 
në njëjës.

Në figurën e dhënë për sende që janë larg nesh mund 
të shkruajë përemrin e saktë dëftor për njëjësin.

Write the correct demonstrative pronoun (Shënoje përemrin e saktë dëftor)

Dallon përemrat dëftor për afër dhe për larg 
në shumës.

Në figurën e dhënë për sende që janë afër ose larg 
nesh mund të shkruajë përemrin e saktë dëftor për 
shumësin.

Write the correct demonstrative pronoun (Shënoje përemrin e saktë dëftor)

Dallon përemrat dëftor për afër dhe larg nesh 
në njëjës dhe shumës.

Në figurën e dhënë për sende që janë afër ose larg 
nesh mund të shkruajë fjalinë, duke e përdorë përemrin 
e saktë dëftor.

Look at the pictures and write sentences by using the appropriate 
demonstrative pronouns (Shikoji figurat dhe shëno fjalitë duke e përdorë 
përemrin përkatës dëftor)
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Emrat- gjinia dhe numri 
(shumësi i drejtë dhe i 
padrejtë)

REM-Dallon emrat në njëjës nga emrat në 
shumës. Rrethon emrat në shumës. Circle the nouns in plural(Rrethoji emrat në shumës)

a.brother  b. sisters  c.pens

Shndërron emrat nga njëjësi në shumës. Emrat e dhënë në njëjës, mund t’i shndërrojë në 
shumës.

Write the plural form of the following nouns(Shënoje formën e shumësit në 
emrat në vijim)
Boy-
Father-
Desk-
Computer-

Bën dallimin midis shumësit me S ose me ES. Emrat e dhënë në njëjës, mund t’i shndërrojë në 
shumës.

Write the plural form of the following nouns(Shënoje formën e shumësit të 
emrave në vijim)
Apple-
Box-

Dallon shumës jo të drejtë. Emrat e dhënë në njëjës, mund t’i lidh me formën e tyre 
të padrejtë në shumës.

Match the singular nouns (on your left) to their irregular plural form(on your 
right) (Lidhi emrat në njëjës (nga ana e majtë) me shumësin e tyre të pa drejtë 
(nga ana e djathtë).

2

Dallon shumës të drejtë nga ai jo i drejtë. Emrat e dhënë në njëjës, mund t’i shndërrojë në 
shumës.

Write the plural form of the following nouns (Shënoje formën e shumësit te 
emrat në vijim)
Book-
Fox-
Tooth-
Banana-
Match-
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Dëgjon tekste të shkurta dhe 
deklarata.
Përcjellë pyetje dhe udhëzime 
nga mësuesi.
Ndan informata kryesore nga 
teksti i dëgjuar.
Ndërton strategji personale 
për dëgjim me kuptim.

REM-Identifikon përgjigje në tekst të shkurtë. Dëgjon tekst të shkurtë dhe ndan informatë të shkurtë.

Listen to the dialoque and then answer the question Do they like baseball?
A: Can we go to the baseball game?
B: Of course.
A: I love baseball.
B: So do I.
A: I love to eat the peanuts.
B: I love to eat the hot dogs.
A: Bring a jacket.
B: Yes. It gets a little cool at night.

Përcjellë udhëzime të thjeshta të dhëna nga 
mësuesi.

Dëgjon pyetje dhe jep përgjigje. Do you like handball?
Who is your favourite handball player?

Përcjell udhëzime nga mësuesi. Open your book!
Close the door!

Ndan informata kryesore nga teksti i dëgjuar. Dëgjon tekst të shkurtë dhe ndan informata kryesore.

Listen to the conversation and then answer the following questions
1. Who is on a diet?
2.What does she eat now?
3. How does she prepare the potatoes?
Ana: I'm on a new diet.
Ben: What are you eating now?
Ana: I switched from pasta to potatoes.
Ben: Why did you do that?
Ana: Pasta is processed food. Potatoes are natural food.
Ben: Natural food has more vitamins.
Ana: And it's just as easy to prepare.
Ben: How do you prepare the potatoes?
Ana: I wash them, and then steam them for 15 minutes.
Ben: That's pretty simple.
Ana: Then I add butter, salt, and pepper.

2
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Udhëheq bisedë elementare 
të temave të njohura.
Jep përshkrime të thjeshta 
të personave, sendeve dhe 
situatave.
Përgjigjet në pyetjet e 
thjeshta.
Krijon strategji personale për 
të shprehurit me gojë.

REM-Mban bisedë elementare me tema të 
njohura.

Krijon fjali të shkurta për ndonjë temë të njohur nga 
përditshmëria.

Tell me something about the things that you eat and drink during the day.

Tell me something about your favourite handball player from Macedonia?

Jep përshkrime të thjeshta të personave. Përshkruan personat nga familja e vet. Describe your wife/husband/daughter/son

Jep përshkrime të thjeshta të sendeve. Përshkruan sendet nga rrethimi i tij. Can you describe this classroom? What can you see in it?

Jep përshkrime të thjeshta të situatave. Përshkruan çfarë bën në pjesë të caktuar të ditës. Tell me what do you do in the morning/afternoon/evening?

Përgjigjet në pyetjet e thjeshta. Jep përgjigje në pyetjet e thjeshta. What’s the time?
Where are you now?
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E lexon dhe interpreton 
përmbajtjen e teksteve të 
thjeshta.
Gjen informata konkrete 
në material të shkurtë dhe 
të përditshëm (meny, TV 
programe, etj.)
E identifikon përmbajtjen 
e teksteve të thjeshta të 
shkruara të llojit të porosisië, 
uratave, letra të shkurta 
miqësore.

REM-Lexon dhe interpreton tekste të thjeshta. Lexon tekst dhe jep përgjige për pyetjet.

Read the text and then choose the correct answer 
1.What does he do?
a. He is a taxi driver    b. He is a bus driver
2. When does he drive the bus?
a. He drives the bus 5 days a week.
b. He drives the bus 2 days a week.
He is a bus driver. He drives a school bus. He drives the bus five days a week. 
He drives the bus in the morning. He drives it in the afternoon. He picks up 
kids near their homes. He takes them to school. He picks them up at school. 
He takes them home.

2

Gjen informata konkrete në material të 
shkurtë dhe të përditshëm (meny, TV 
programe, etj.).

Lexon tekst dhe jep përgjigje për pyetjet.

Read the text and then answer the questions
1. What is this show about?
2.Who are the judges?
3.Who decides who stays or leaves the competition?
Strictly Come Dancing
In the show a celebrity learns to dance with a professional dancer. Every 
week they have to learn a different ballroom dance such as the tango, the 
waltz or the cha cha cha and perform it live on TV on Saturday night. Four 
judges, who are all professional dance experts, give the celebrities scores 
and they comment on their dances. After that, the public call in and vote for 
their favourite couple. The two least favourite then have to dance again and 
the judges decide who stays in the competition and who leaves. This is a very 
popular show with small children, teenagers and adults of all ages.

E dallon përmbajtjen e teksteve të thjeshta të 
shkruara të llojit të porosive, uratave, letrave 
të shkurta miqësore.

Dallon për çfarë lloji të porosisë bëhet fjalë.

This is a message for :
a. a birthday   b. a wedding  c. a graduatio
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TË
 SH

KR
UA

RI
T Paraqitet me informata 

themelore.
Shkruan porosi të shkurtë, 
SMS, e-mail, përshkrim të 
ndonjë personi sipas modelit 
të dhënë.
Shkruan duke i respektuar 
rregullat themelore të gjuhës 
angleze dhe drejtshkrimit.

REM – Prezantohet me informatat themelore. Shkruan tekst të shkurtë ku e prezanton veten. Describe yourself (name, age, nationality, country, profession…) 2

Shkruan porosi të shkurtë, SMS, e-mail, 
përshkrim të ndonjë personi sipas modelit të 
dhënë.

Shkruan e-mail të shkurtë deri te një mik sipas modelit 
të dhënë.

Write to a friend to tell them that you haven’t got something they want from 
you.
Prepare the situation using the questions below. The information can be real 
or imaginary.
• Who is your friend?
• What item do they want from you?
Ideas: they want to borrow a book that you have
• Why are you not able to give them this item at the moment?
Ideas: you have lent the book to someone else.
• When can you give them the item?
• Are you going to promise any action, give additional information, offer help, 
or simply say that you will tell them when you can give them the item?
Now write the email in an informal style.

NJ
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Rrethimi
(qytet, fshat, mjete 
transportuese)

REM Dallon llojet e ndryshme të mjeteve 
transportuese. Në figurën e dhënë, mund të rrethojë për cilin mjet 

transportues bëhet fjalë në figurë.

What’s this? (Çfarë është kjo)?
a.It’s a bus  b.It’s a helicopter  c. It’s a car

3

Dallon mjete të ndryshme të transportit. Figurat e dhëna me mjetet e transportit mund t’i lidh 
me fjalët.

Match the pictures to the words (Lidhi figurat me fjalët)

Emërton mjete të ndryshme të transportit
Në figurën e dhënë me fjalë të lidhura me mjetet 
transportuese mund t’i plotësojë shkronjat që 
mungojnë.

Write the missing letter to complete the means of transport (Shënoji shkronjat 
që mungojnë për t’i plotësuar mjetet e transportit)
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REM-Dallon fjalë të lidhura me qytet dhe 
fshat.

Fjalën e dhënë mund ta njeh dhe ta përcaktojë nëse 
bën pjesë në qytet ose në fshat.

Where can you find a farm? (Ku mund të gjesh fermë)
a.town   b.village

Identifikon fjalët e lidhura me qytetin dhe me 
fshatin.

Fjalën e dhënë mund ta njeh dhe ta përcaktojë nëse 
bën pjesë në qytet ose në fshat.

Which words are connected to the village and which are connected to the 
city?(Cilat fjalë janë të lidhura me fshatin, ndërsa cilat me qytetin)
a.traffic lights, pedestrian crossing, traffic police-
b.nature, farms, fresh, green and clean vegetables
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Profesionet

REM – Mund të përgjigjet në pyetjet për 
profesionin e vet.

Në pyetjen e parashtruar jep përgjigje konkrete për 
profesionin e vet. What do you do(Çfarë punon/cili është profesioni yt?) 3

Dallon profesione të ndryshme. Figurat e dhëna me profesione nga përditshmëria, 
mund t’i lidh me fjalët e sakta.

Match the pictures to the words Lidhi figurat me fjalët)

Dallon dhe emërton profesione të ndryshme. Njeh dhe plotëson fjalët e lidhura me profesionet.

Complete the missing letters which are connected to the professions(Plotësoji 
shkronjat që mungojnë të cilat janë të lidhura me profesionet)

Definon profesione të ndryshme. Plotëson fjalitë në të cilat paraqitet profesion i caktuar.

Complete the sentences with the appropriate professions(Plotësoji fjalitë me 
profesionet përkatëse)
1.I prepare delicious food for you to eat._____
2. I teach students. _____
3. I sing songs. ______
4. I act in movies.______
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Trupi im
(pjesët e trupit të njeriut, 
shëndeti i njeriut)

REM-Dallon pjesët e ndryshme të trupit. Në figurën e dhënë, mund të dallon për cilën pjesë të 
trupit bëhet fjalë. What’s this? (Çfarë është kjo)?   

a.ear  b. nose  c. body

3

Identifikon pjesët e ndryshme të trupit. Në figurën e dhënë, mund t’i rendit pjesët e trupit.

Put the words into the correct order (Vendosi fjalët në vendin e saktë)

Emërton pjesët e ndryshme të trupit. Në figurën e dhënë, mundet vet të shënojë pjesët e 
trupit.

Name each part of the body in the space below(Emërtoji pjesët e trupit në 
hapësirën poshtë)

REM-E kupton pyetjen: What’s the matter? Në pyetjen e parashtruar, jep përgjigje konkrete për 
ndonjë problem shëndetësor. What’s the matter? (Çfarë është problemi)?

Emërton gjendjet e ndryshme shëndetësore. Në figurën e dhënë, dallon gjendjet e ndryshme 
shëndetësore dhe i fut fjalët.

Look at the pictures and put the words into the correct place(Shikoji figurat 
dhe shënoji fjalët në vendin e saktë)
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Foljet-
Foljet modale Can/Can’t, 
Should/Shouldn’t Must, 
Мustn’t

REM-E përdorë foljen modale CAN për të 
shprehur aftësi.

Në pyetjen e parashtruar, jep përgjigje me CAN ose 
CAN’T. Can you speak English? 3

E përdorë foljen modale CAN për kërkim leje. Përkthen fjali nga maqedonishtja në anglsiht.
Translate the following sentence into English(Përktheje në anglisht fjalinë në 
vijim)
A mund të vishë?

E përdorë foljen modale SHOULD për dhënie 
këshillash. Në problemin e dhënë, duhet të jep këshillë të vetë.

Give some advice(Jep këshilla)
A.I have a headache!
B.You______________

Bën dallimin midis foljeve modale Should/
Shouldn’t.

Fjalitë e dhëna, mund t’i plotësojë me foljen e saktë 
modale për dhënie këshillash.

Complete the sentences with the appropriate modal verb (Plotësoji fjalitë me 
foljen përkatëse modale)
1.You are sick. You _______ go outside.
2. I have a toothache. You _______ take an aspirin.

Jep urdhëra. Fjalinë e dhënë mund ta përkthen, në anglisht, duke e 
përdorë foljen modale për urdhër ose obligim.

Translate the following sentence into English (Përktheje fjalinë në vijin në 
anglisht)
Ti duhet të shikosh në të majtë dhe të djathtë para se ta kalosh rrugen.

Jep ndalesa. Fjalinë e dhënë mund ta përkthejë në anglisht, duke e 
përdorë foljen modale për ndalesë.

Translate the following sentence into English (Përktheje fjalinë në vijim në 
anglisht)
Ti nuk guxon të hashë këtu.

Dallon dhe emërton folje të ndryshme modale. Fjalitë e dhëna i plotëson me foljen përkatëse modale.

Complete the sentences with the appropriate modal verbs(Plotësoji fjalitë me 
foljen përkatëse modale)
1.You ________ sell cigarettes and alcohol to children. It’s forbidden!
2. I _______ swim but I ______ draw.



PROGRAMI MËSIMOR I GJUHËS ANGLEZE

31

Ndajfolje- Ndajfoljet për kohë, 
vend (today, now, left, right...)

REM – Bën dallimin midis dje, sot dhe nesër. Në fjalinë e dhënë, bën dallim midis sot, neser dhe dje.
Complete the sentences with the appropriate adverbs of time(Plotësoji fjalitë 
me ndajfoljen përkatëse për kohë)
Today is Friday. _____ was Thursday and ______ is Saturday.

3

I përdorë ndajfoljet për kohë në vend 
përkatës. I përdorë në vend të duhur AT, IN dhe ON.

Complete the sentences with the appropriate time expressions(Plotësoji fjalitë 
me ndajfoljet përkatëse për kohë)
1.I go to work ____ Mondays.
2. They sleep _____12 o’clock.
3. We go to the park _____ the evening.

Jep instruksione për drejtimin e lëvizjes nga 
njëri vend në tjetrin.

Në hartën e dhënë, mund të tregojë si të arrihet nga 
njëri vend në tjetrin.

Tell me how to get to the supermarket (Më trego si të arrijë deri te 
supermarketi)
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Koha e tashme Present 
Simple Tense (forma pohore, 
pyetësore dhe negative)

REM-Jep përgjigje të shkurta në kohën e 
tashme.

Në pyetjen e parashtruar në kohën e tashme, jep 
përgjigje të shkurtë.

Answer the question (Përgjigju pyetjes)
Do you like apples? 3

Dallon formimin e foljes në vetën e parë dhe 
të tretë njëjës në kohën e tashme forma 
pohuese.

Në detyrat e dhëna në formën pohuese, i ndryshon 
foljet në kohën e tashme.

Complete the sentences with the appropriate form of the Present Simple Tense 
(Plotësoji fjalitë me formën përkatëse për kohën e tashme)
1.I_________ (work) every day.
2. He _______ (play) football every night.

Formon fjali pyetësore në Present Simple 
Tense.

Në fjalitë e dhëna drejtë formon formë pyetësore me 
foljet ndihmëse DO/DOES.

Complete the questions by using Present Simple Tense (Plotësoji fjalitë duke e 
përdorë kohën e tashme)
1._______ you ______ (drink) mineral water?
2.______ she ______ (eat) eggs?

Rendit fjalë për të krijuar fjali pyetësore. Fjalët e dhëna drejt i rendit për të parashtruar fjali 
pyetëse në kohën e tashme.

Arrange the words to make questions (Renditi fjalët për të parashtruar pyetjen)
1. you / go / Do / to the cinema
2. he / read / books /Does

Formon fjali negative me Present Simple 
Tense. Në fjalitë e dhëna, drejtë formon formën  negative me 

foljet ndihmëse DO/DOES.

Complete the sentences by using Present Simple Tense
 (Plotësoji fjalitë duke e përdorë kohën e tashme)
1.They ________ (not/go) to bed at 8 o’clock.
2. Kate ______(not/swim) every day.

Përdorim i drejtë i formave për kohën e 
tashme.

Tekstin e dhënë e plotëson me formën përkatëse nga 
folja në kllapa.

Complete the text. Use the correct form of the verbs in brackets.  (Plotësoje 
tekstin. Duke e përdorë formën e saktë nga folja në kllapa)
My family and I are always busy on Saturdays. In the morning, my wife Olivia 
and I (1) ______ (play) basketball and then she (2) ............ (go) shopping. 
I (3) ............ (not like) shopping, so I usually (4) ............ (help) her with the 
cooking. 
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DË
GJ

IM
 M

E K
UP

TIM Dallon shprehje të thjeshta 
dhe të shpeshta.
Interpreton dialogje dhe 
informata nga mediat.
Me ndihmën e kontekstit, 
pjesërisht identifikon 
përmbajtje të panjohur.
Ndan informata kryesore nga 
teksti i dëgjuar

REM – Dallon shprehje të thjeshta dhe të 
shpeshta. Zgjedh përgjigje në pyetjen e dhënë.

What’s the answer to this question?
A.What’s the matter?
B. a. My tummy hurts    b. It’s twelve o’clock

3

Dëgjon dialogje dhe informata nga mediat.

Dëgjon intervistë për personin e njohur dhe jep 
përgjigje në pyetje.

Listen to the interview with Tom Cruise and then answer the questions
1.What does Tom do in the morning?
2.What is the name of his new film?
3. What does he do in the evening?
4. Does he like going out at night?
Interviewer: Thank you for taking some time to answer a few questions about 
your life!
Tom: It’s my pleasure.
Interviewer: Could you tell us about an average day in your life?
Tom: Sure, I get up early, at 7 in the morning. Then I have breakfast. After 
breakfast, I go to the gym.
Interviewer: Are you studying anything now?
Tom: Yes, I’m learning dialog for a new film called “The Man About Town”.
Interviewer: What do you do in the afternoon?
Tom: First I have lunch, then I go to the studio and shoot some scenes.
Interviewer: Which scene are you working on today?
Tom: I’m acting out a scene about an angry lover.
Interviewer: That’s very interesting. What do you do in the evening?
Tom: In the evening, I go home and have dinner and study my scripts.
Interviewer: Do you go out at night?
Tom: Not always, I like going out at weekends
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Me ndihmën e kontekstit, pjesërisht 
identifikon përmbajtje të panjohur.

Dëgjon dialog dhe pastaj me ndihmën e kontekstit lidh 
fjalë të panjohura me definicionet e tyre.

Listen to the dialoques and then match the words in bold with their definitions

Laugh

a drop of salty liquid that flows 
from the eye, as a result of strong 
emotion, especially unhappiness, 
or pain

tears
a building or outdoor area in 
which plays and other dramatic 
performances are given.

theater
to smile while making sounds with 
your voice that show you think 
something is funny or you are happy:

A: What’s your favorite movie?
B: My favorite movie is Superbad.
A: Oh, why is that?
B: It’s the funniest movie that I’ve ever seen.
A: That’s true. It is a very funny movie.
B: You’ve seen it before? 
A: Yes, I saw that movie the first day it came out in theaters.
B: Didn’t you laugh through the whole movie? I did.
A: Me too. That movie brought tears to my eyes.
B: Mine too.
A: I have it on DVD at my house if you want to come over and watch it.
B: Sure, let’s go.
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TË
 FO

LU
RI

T Shpjegon tekst të shkurtë dhe 
të thjeshtë.
Përshkruan aktivitete të 
përditshme me vokabular të 
njohur.
Përdorë forma të thjeshta dhe 
të përditshme të komunikimit.
Pyet dhe sqaron;

REM-Përshkruan aktivitete të përditshme me 
vokabular të njohur. Përshkruan aktivitete të përditshme. Tell me what do you do during the day? 3

Shpjegon tekst të shkurtë dhe të thjeshtë. Lexon dhe shpjegon tekst të shkurtë.

Read the text and then retell it in few words
My name is Ben and I come from Australia. I am 24 years old and I live in a 
small town near Sydney called Branton.
I don’t have a job now, but normally I clean shop windows. I am not married but 
I live with my very beautiful girlfriend, Maria, in a nice house in Branton. We 
don’t have any children.
I normally get up at eight o’clock, but on Thursday I get up at six o’clock 
because that is the day when I go running in the park.

Përdorë forma të thjeshta dhe të përditshme 
të komunikimit. Parashtron pyetje të sjellshme. Can you please repeat the question?

Could You Give Me A Minute?

Pyet dhe sqaron. Pyet për çmim, për drejtim dhe jep përshkrim të ditës 
së vet.

Excuse me. How much is this book?
Could you tell me the way to the bank, please?
I would like to tell you about my day….
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LE
XIM

Globalisht e interpreton 
përmbajtjen e teksteve të 
thjeshta, të përcjellura me 
dokument vizuel.
Gjen informata konkrete 
në tekst të shkurtë dhe të 
thjeshtë.
Nxjerr përfundim për 
rëndësinë e fjalës sipas 
kontekstit.

REM – Lexon fragment të të shkurtë nga 
gazeta. Mund vetë të lexojë tekstin.

A: Mom, I’m hungry.
B: Look in the fridge.
A: I’m looking. There’s nothing to eat.
B: Are you sure?
A: It’s almost empty.
B: I went to the market yesterday.
A: I don’t see anything.
B: I bought lots of oranges and apples.
A: I don’t want fruit. I want something tasty.

3

Gjen informata konkrete në tekst të shkurtë 
dhe të thjeshtë.

Mund vetë të lexojë tekstin dhe të gjejë informata 
konkrete që të mund të përgjigjet në pyetjet.

Nxjerr përfundim për rëndësinë e fjalës sipas 
kontekstit.

Tekstin e dhënë e lexon dhe e nxjerr rëndësinë e fjalës 
sipas kontekstit.

Read the text and then find the meaning of the word laid off.
Laid off means:
a. fired      b. employed
A: I need a job.
B: I thought you had a job.
A: I did.
B: What happened?
A: I got laid off.
B: That’s terrible! When did it happen?
A: I got laid off last week.
B: Just you?
A: No, ten of my coworkers got laid off, too.
B: What are you going to do?
A: I’m looking in the newspaper for a job.
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TË
 SH

KR
UA

RI
T Shkruan porosi të shkurta dhe 

të thjeshta. Shkruan përbërje 
të shkurtë për përshkrimin e 
një dite të përditshmërisë.
Plotëson formularë.
Shkruan duke i respketuar 
rregullat e gjuhës angleze dhe 
drejtshkrimit dhe të përdorë 
mjete të thjeshta gjuhësore.

REM – Shkruan porosi të shkurta dhe të 
thjeshta.

Përmbajtja e tekstit tërësisht i përshtatet  kërkesës me 
gabime të parëndësishme.

Write a short sms to your friend telling him/her that you are going to be late 
to the party. 3

Shkruan përbërje të shkurtë për përshkrimin e 
një dite nga përditshmëria.

Përmbajtja e tekstit tërësisht i përshtatet kërkesës me 
gabime të vogla. Write a short text about your daily routines

Plotëson formularë. Përmbajtja e tekstit tërësisht i përshtatet kërkesave 
me gabime të vogla.

NJ
ËS

ITË
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Pjesët e veshjes REM – Dallon pjesët e veshjes. Në figurën e dhënë, mund të dallojë për cilën pjesë të 
veshjes bëhet fjalë.

What are these?(Çfarë janë këto)   
 a. glasses b. shoes c. dress

4

Lidh pjesë të ndryshme nga veshja. Në figurën e dhënë, mund të dallojë pjesë të ndryshme 
nga veshja dhe t’i lidh me fjalët.

Read and match (Lexo dhe lidhi)
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Emërton pjesë të ndryshme nga veshja. Në figurën e dhënë me fjalë të përziera; mund t’i 
shkruajë drejtë fjalët dhe t’i lidh me figurat.

Unscramble the words and then match them to the pictures(Deshifroi fjalët dhe 
pastaj lidhi me figurat)

Operacionet themelore të 
matematikës

REM – Mbledh deri në dhjetë. Në situatën e dhënë nga jeta e përditshme, mund të 
mbledh deri në dhjetë. Farmer John has three pigs, two sheep and two baby sheep (lambs). How many 

animals are on the farm?
4

REM – Zbrit deri në dhjetë. Në situatën e dhënë nga jeta e përditshme, mund të 
zbret deri në dhjetë. If you had ten chickens and four of them died, how many are left?

Mbledh deri 100. Në situatën e dhënë nga jeta e përditshme, mund të 
mbledh deri në dhjetë.

If the milk costs 50 denars and the water costs 20 denars, how much should 
you pay?

Zbrit deri 100. Në situatën e dhënë nga jeta e përditshme, mund të 
mbledh deri në dhjetë.

If the bus ticket costs 45 denars and you gave 100, how much should they give 
you back?
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Rrethimi
(termet gjeografike, shtetet, 
qytetet, kombësitë)

REM – Dallon terme të ndryshme gjeografike. Në figurën e dhënë, dallon terme të dhëna gjeografike.

What’s this?

a. lake  b.mountain  c. village  

REM – Dallon shtete të ndryshme. Ndërlidh dy gjysma për të fituar një shtet.

Join the halves:

FRAN SPA ITA ITA MACED

LY IN ONIA CE MARK

I dallon flamujt e shteteve. Në figurën e dhënë me shtete dhe flamuj, mund të njeh 
flamurin e shtetit.

Match the countries to the correct flag

Dallon shtete nga kombësia dhe gjuha.
Në tabelën e dhënë, plotëson shtet përkatës, kombësi 
apo gjuhë.

Write the appropriate words
Country Nationality Language

Macedonian
Serbian
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Kafshët

REM – Dallon kafshë të ndryshme. Në figurën e dhënë, e rrethon kafshën e saktë.

What’s this?

a. cow  b. wolf  c. fox

4

Emërton lloje të ndryshme të kafshëve. Në figurën e dhënë me fjalë, i plotëson shkronjat që 
mungojnë.

Write the missing letters

Dallon kafshët e buta nga të egrat. Kafshët e dhëna të egra dhe të buta, i rendit në 
kolonën e saktë.

Write the animals into the appropriate column Lion – monkey – pig – zebra- 
cow – chicken

Domestic animals Wild animals
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Emrat
emrat e numërueshëm dhe të 
panumërueshëm (a,an,some,
Any,much,many)

REM – Dallon kur përdoret nyja A, ndërsa kur 
përdoret nyja AN. Para emrave të dhënë e shënon nyjen përkatëse.

Comple the blanks with the articles A/AN 
______ book
______ orange
______ door
______ umbrella

Dallon emrat e numërueshëm nga të 
panumërueshëm.

Në detyrën e dhënë, bën dallim midis emrave të 
numërueshëm dhe të panumërueshëm dhe drejtë i 
përdorë nyjet A/AN ose SOME para emrit.

Complete the blanks with A/AN or SOME
_____ shoe
_____ orange juice
______ orange
______ water
______ train
______ butter

Bën dallimin midis Some dhe Any. Në detyrën e dhënë, drejtë i përdorë
Some dhe Any.

Complete the sentences with Some or Any
1.There is ________ pasta in the kitchen.
2. Is there ________ apple juice?
3. I don’t need _______ sugar in my coffee.

Bën dallimin midis A, AN, Some dhe Any. Në detyrën e dhënë, drejtë i përdorë
A, AN, Some dhe Any.

Complete the sentences with A, AN, Some dhe Any
1. I need _______ butter.
2. Is there _______ pen?
3. There aren’t _______ mushrooms left.
4. Are there _______ oranges?

Bën dallimin midis Much dhe Many. Në detyrën e dhënë, drejtë i përdorë Much dhe Many.
Complete the sentences with Much or Many
1. How ________ money do you need?
2. How ________ people are here?
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Numrat-
Numrat rendor dhe datat

REM – Dallon numrat rendor nga ato kryesor 
deri në dhjetë. Në tabelën e dhënë i shënon numrat rendor dhe kryesor 

deri në 100 në vendin përkatës.

Complete the columns with the appropriate numbers
First-six-hird-second-fifth-tenth-eight

Ordinal Numbers Cardinal Numbers

4

Dallon numrat rendor nga ato kryesor deri 
100.

Në tabelën e dhënë i shënon numrat rendor dhe kryesor 
deri në 100 në vendin përkatës.

Complete the columns with the appropriate numbers
Twelfth=thirty=Twenty-third= hundred=Ninetieth

Ordinal Numbers Cardinal Numbers
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Përcjellë udhëzime të 
shkurta, shprehje nga 
përditshmëria kur shqiptohen 
qartë dhe ngadalë.
Identifikon informata në 
deklaratë/tekst të shkurtë.

REM – Dallon udhëzime të shkurta. Reagon në udhëzimet e dhëna nga mësuesi.
Take out a piece of paper. 
Repeat after me.
Pass your papers to the front.

4

Merr informata në tekst të shkurtë. Interpreton dialog të shkurtë për blerjen në dyqan për 
veshje.

Shop assistant:  Can I help you?
Customer:  Yes, have you got this T-shirt in other colours?
Shop assistant:  We’ve got it in white, black, red and purple. What size do you 
want?
Customer:  Medium.
Shop assistant:  OK, in medium we’ve got black and red.
Customer:  And in purple?
Shop assistant:  No, just black and red.
Customer:  OK, red. Can I try it on?
Shop assistant:  Yes, of course. The changing rooms are over there.
(pause)
Shop assistant:  Is it OK?
Customer:  Yes, I’ll take it.
Shop assistant:  That’s £10.95. Would you like to payby credit card or with 
cash?
Customer:  Cash please. Here’s twenty.
Shop assistant:  OK, thanks, that’s nine pounds, 5 p change and here’s your 
receipt.
Customer:  Thanks. Bye.

Answer the following questions?
What did the customer need?
How did he pay?
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IT Mban një dialog të shkurtë 

dhe të thjeshtë. 
Përdorë teknika kompensuese 
(gjeste, mimika).
Përdorë formula të thjeshta 
për përditshmërinë.
Shpjegon tekst të thjeshtë 
dhe të shkurtë.

REM – Mban dialog të shkurtë dhe të 
thjeshtë. Mban dialog të shkurtë. Ask your partner about his/her favourite clothes? 4

Krijon fjali të shkurta për përshkrimin e 
profesionit të vet. Përgjigjet në pyetjet e parashtruara. What is your job?

Do you enjoy your job?

Shpjegon dialog të thjeshtë dhe të shkurtë. E dëgjon dialogun dhe pastaj e shpjegon me fjalë të tij.

A: I like that shirt.
B: So do I.
A: How much is it?
B: I don’t know. The tag is missing.
A: Ask the clerk.
B: I will.
A: Oh, look. Here’s another shirt just like it.
B: Does it have a price tag?
A: Yes, it does. It’s only $20.
B: That’s a great price.
A: I think I’ll buy both of them.
B: You’d better try them on first
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Globalisht e identifikon 
përmbajtjen e teksteve të 
thjeshta, të përcjellura me 
dokument vizuel.
Gjen informata konkrete 
në tekst të shkurtë dhe të 
thjeshtë.
Nxjerr përfundime për 
rëndësinë e fjalës sipas 
kontekstit.

REM – Interpreton tekste të thjeshta, të 
përcjellura me dokument vizuel. E lexon tekstin dhe e rrethon përgjigjen e saktë.

Read the text and then circle the correct answer.
What is wrong with the pants?
a. The pocket doesn’t have a huge hole in it
b. The pocket has a huge hole in it
A: I need some pants.
B: I thought you just bought a pair.
A: I did.
B: What’s wrong with them so soon?
A: The pants are fine, but the pocket has a huge hole in it.
B: You shouldn’t carry your keys and pens in your pocket.
A: But that’s what pockets are for.
B: You should carry them in a purse.
A: I’m a man, and men don’t carry purses! 
B: Well, you should buy pants with stronger pockets.

Gjen informata konkrete në një tekst të 
thjeshtë. Lexon tekst të dhënë dhe përgjigjet saktë ose gabim.

Read the text and aswer the following questions with TRUE/FALSE.
My name is Ben and I come from Australia. I am 24 years old and I live in a 
small town near Sydney called Branton.
I don’t have a job now, but normally I clean shop windows. I am not married but 
I live with my very beautiful girlfriend, Maria, in a nice house in Branton. We 
don’t have any children...maybe next year.
My girlfriend is an actress, but she isn’t very famous. She acts in a small 
theatre in our town. At the weekend, we like to go swimming in a big lake near 
our house.
I normally get up at eight o’clock, but on Thursday I get up at six o’clock 
because that is the day when I go running in the park.
1. Ben lives in Sydney, Australia.
2. Ben is 26 years old.
3. Ben’s normal job is cleaning windows.
4. Ben is single.
5. Ben doesn’t have any children.
6. Ben’s girlfriend works in the local theatre.
7. They go swimming in the river at the weekend.
8. Ben gets up at eight o’clock usually.
9. Ben plays tennis on Thursdays.
10. Ben gets up early on Thursdays.
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Nxjerr përfundim për rëndësinë e fjalës sipas 
kontekstit.

E lexon tekstin dhe pastaj nxjerr përfundim për 
rëndësinë e fjalëve sipas kontekstit.

What is the meaning of the following words in bold? Can you translate them 
into Macedonian.
War-
Soldier-
A: Which drink became popular because of war?
 B: Vodka
A: Why?
B: Because vodka is from Russia. Russian soldiers fighting in Europe
drank vodka.
A: For me the answer is gin. British soldiers in Holland drank gin and brought 
it to England…

TË
 SH

KR
UA

RI
T Shkruan porosi të shkurta dhe 

të thjeshta, letra.
Shkruan duke i respektuar 
rregullat themelore të gjuhës 
angleze dhe drejtshkrimit 
dhe përdorë mjete të thjeshta 
gjuhësore

REM – Shkruan porosi të shkurta dhe të 
thjeshta. Shkruan porosi të shkurtë në temën e dhënë. Write a birthday wish to your best friend 4

Shkruan letër të shkurtë. Shkruan tekst në temën e dhënë dhe përmbajtja e 
tekstit tërësisht përgjigjet në kërkesën me gabime të 
vogla. 

Your friend Sabrina has written you a letter. Part of it says: What’s your favorite 
day of the week?I’d love to hear about it. 
Write a letter of about 80 words in reply.
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Te mjeku ((probleme 
shëndetësore)

Dallon probleme të ndryshme shëndetësore. Në figurën e dhënë rrethon për cilin problem 
shëndetësor bëhet fjalë.

What’s the matter?

a. I have a headache  b. I have a toothache  

5

Dallon dhe emërton probleme të ndryshme 
shëndetësore.

Në figurën e dhënë, mund t’i dallon dhe t’i emërton 
problemet shëndetësore.

What’s the matter?
Fill in the right words from the list.
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Në restoran(rezervimi i 
tavolinës, porosi dhe pagesa 
e llogarisë)

REM – Dallon lloje të ndryshme të vakteve.
Në pyetjen e dhënë për llojet e ndryshme të vakteve 
(parahaje, ushqimi kryesor ose desert) e rrethon 
përgjigjen e saktë.

A.What would you like to order for dessert?
B. I would like to order __________
a. some fruit salad   b. some soup  c.some chicken

Vet rezervon tavolinë në restoran. Dialogun e dhënë, e plotëson me fraza që mungojnë për 
rezervimin e tavolinës në restoran.

Complete the conversation with the following sentences:
- would prefer 7:00 or 7:30.
- There will be 4 of us.
- Thank you so much. I appreciate your help.
-I would like to make a dinner reservation.
-the reservation for Tuesday night.
- The last name is Foster.
A: Shogun Restaurant.
B: Hi, ____________________________
A: Of course, what evening will you be joining us on?
B: We will need ______________________
A: What time would you like the reservation for?
B: We ____________________________
A: How many people will you need the reservation for?
B: _____________________________
A: Fine, I can seat you at 7:00 on Tuesday, if you would kindly give me your 
name.
B: Thank you. ________________________
A: See you at 7:00 this Tuesday, Mr. Foster.
B: _________________________________

Dallon vakte të ndryshme. Shhikon menynë dhe porosit.

What would you like to order?  

Dallon mënyrat e ndryshme të pagesës së 
llogarisë.

E kërkon llogarinë në restoran dhe dallon mënyra të 
ndryshme të pagesës.

Complete the conversation:
A. _______________________________?
B. Of course. How do you prefer to pay?By credit card or in cash?
A. _____________________________.
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Dallon fjalë të ndryshme për në restoran. Dialogun e dhënë, e plotëson me fjalë përkatëse të 
lidhur me njësinë leksikore në restoran.

Use the following words to complete the sentences below.
bill, bottle, dessert, drinks, fish and chips, hungry, menu, non-smoker, order, 
restaurant, table
Guest: A table for two, please.
Waiter: Smoker or __________?
Guest: Non-smoker, please.
Waiter: Here you go. Would you like to see the 
___________?
Guest: Yes, please. We are very __________.
The guests look at the menu.
Waiter: Are you ready to _____________?
Guest: We’d like ____________, please.
Waiter: Would you like any _________?
Guest: An orange juice, a coke and a 
 of red wine.
The guests have finished their meals.
Waiter: Would you like a ___________?
Guest: No, thank you. Could we have the ____________, please?

Festat, traditat: 
Viti i ri, Krishtlindjet, Pashkët, 
Bajrami dhe festat e tjera 
kombëtare në Angli dhe në 
Maqedoni

REM – Dallon festa të ndryshme. Në pyetjen e dhënë, e rrethon përgjigjen e saktë lidhur 
me festat.

Santa Clause is a symbol of ________
a. Easter   b. Christmas  c. Eid 5

Dallon fjalë të ndryshme të lidhura me 
Pashkët. Fjalitë e dhëna i plotëson me fjalët lidhur me Pashkët.

Fill in the blanks with words from the boxes.
1. Good _____________________ is a general holiday in most parts of 
Canada.
2. It is the Friday before Easter _____________________.
3. Many businesses and _____________________ close for the day.
4. Easter is a Christian _____________________.
5. On Easter, churches have special _____________________.
6. Children like to _____________________ eggs at Easter.
holiday decorate services schools Friday Sunday
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Dallon fjalë të ndryshme të lidhura me 
Bajramin.

Dallon fjalë të ndryshme të lidhura me festën e 
Bajramit dhe në fjalitë e dhëna mund të rrethojë 
përgjigjen e saktë.

Circle the correct word to finish each sentence.
1. Ramadan is an important day / month for Muslims.
2. During Ramadan, Muslims fast between dawn and sunset / midnight.
3. Muslims pray five times a day / night.
4. During Ramadan Muslims say fewer / extra prayers.
5. Eid is a festival at the end / beginning of Ramadan.
6. During Ramadan / Eid people visit friends and relatives.

Dallon fjalë të ndryshme të lidhura me 
Krishtlindjet. Dallon fjalë të ndryshme lidhur me festën e 

Krishtlindjet dhe në fjali të dhëna mund ta rrethojë 
fjalën e saktë.

Choose the correct words
1. Some people _____ gifts at Christmas.
❑ clean ❑ wrap ❑ exchange
2. Some people have a potluck _____ during the holidays.
❑ party ❑ card ❑ dinner
3. Some people bake _____ at Christmas.
❑ pumpkins ❑ cupcakes ❑ cookies
4. Some people donate _____ to their local food banks.
❑ food ❑ money ❑ stoves
5. During the holidays, some people go to a music concert at _____.
❑ a school ❑ a bank ❑ a church
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Koha e ardhmeme will

REM Dallon kohën e tashme nga koha e 
ardhme. Dallon cila fjali është në kohën e ardhme.

Which sentence is in future simple?
1. I come tomorrow.
2. I will come tomorrow.

5

Ndryshon fjali nga koha e tashme në të 
ardhmen.

Fjalitë e dhëna në kohën e tashme, i shndërron në 
kohën e ardhme.

Rewrite the sentences by using Future Simple
1.I do my homework.
2.Do you swim?
3. She doesn’t play tennis.

Dallon forma të gjata nga të shkurtat për 
kohën e ardhme.

Fjalitë e dhëna, i shënon duke e përdorë formën e 
shkurtë të foljes will.

Write the following sentences in contracted form.

1. I will be happy when this is finished.
2. She will not come tomorrow.

Dallon kohën e tashme të thjeshtë nga koha 
e ardhme.

Fjalitë e dhëna i plotëson me kohën e tashme ose 
kohën e ardhme.

Complete the sentences with the approriate form of the verbs in brackets
1.He _________ (do) his homework every day.
2. I __________ (not/close) the door because it’s hot.
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Përemrat-
Përemrat krahasues who, 
which dhe whose

REM- Bën dallim midis  Who dhe Which. Në fjalinë e dhënë, e rrethon përemrin e saktë 
krahasues Who ose Which.

Circle the correct answer
Mr Tom, _______ is a teacher, lives next to me.
a. who   b.which

5

Përkthen fjalitë duke i përdorëpërmrat e 
ndryshëm krahasues.

Fjalitë e dhëna në shqip i përkthen në anglisht, duke e 
përdorë përemrin përkatës krahasues.

Translate the following sentences
1. Burri, makina e së cilit është e bardhë, është vëllai im.
2. Kjo është gruaja, që vjen nga Suedia.
3. Unë jetoj në shtëpi e cila është në Shkup.

Mbiemrat-
Krahasimi i mbiemrave 
njërrok/she

REM – Njeh shkallëzimin tek mbiemrat 
njërrokëshe. E dallon mbiemrin e cila është në krahasuese.

Circle the correct answer.
1.Your house is bigger than mine.
2.Your house is big than mine.

Shkallëzon mbiemrat njërrokëshe. Fjalitë e dhëna, i plotëson me formën përkatëse të 
mbiemrit.

Complete the sentences with the appropriate form of the adjective in brackets
1.Tom is _________ (tall) than me.
2. This is _________ (long) river in our country.

Përkthen fjali duke e përdorë krahasuesen 
dhe superlativin. Fjalitë e dhëna i përkthen, duke e përdorë krahasuesen 

ose superlativin.

Translate the following sentences
1. Sara është më e madhja në familjen tonë.
2. Korriku është më i ngrohtë se maji.

E dallon krahasimin të padrejtë tek good dhe 
bad.

Në fjalinë e dhënë, e rrethon formën përkatëse të 
mbiemrit.

Circle the correct answer
1.Tom is ________ employee in our office.
a. good  b. better  c. the best
2. They are _______ football players.
a. bad   b. the worst  c.worse
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TIM Interpreton tekste të shkurta 
për festa të ndryshme fetare, 
probleme shëndetësore, 
porosi në restoran dhe 
shprehje nga përditshmëria 
kur shqiptohen qartë dhe 
ngadalë.
Identifikon informata në 
deklaratë/tekst të shkurtë.

REM – Interpreton tekste të shkurta për 
probleme të ndryshme shëndetësore.

Dëgjon dialogje të shkurta për probleme të ndryshme 
shëndetësore dhe e rrethon përgjigjen e saktë.

What’s the matter?
a. He has a toothache
b. He has a stomach pain
A: What seems to be the problem?
B: Oh, my God! It’s my stomach. It’s killing me!
A: Where does it hurt the most?
B: Right here! It hurts right here!
A: How long has it felt like this?
B: I felt OK when I woke up, and then, suddenly, I had this really sharp pain.
A: Do you have a history of stomach pain?
B: No, and I haven’t done anything out of the ordinary.
A: I think that we are going to have to get you to an emergency room right 
away.
B: Thank you for helping me.

Interpreton dialogje për porosi në restoran. Dëgjon tekst dhe i përgjigjet pyetjeve.

 Listen to the dialoque and then answer the questions.
1.What did she order?
2.How much did she pay?
A: Welcome, what would you like to order?
B: I would like to get a double cheeseburger.
A: Would you like everything on it?
B: I would like everything on it, thank you.
A: Do you want any fries?
B: Let me get some large fries.
A: Can I get you anything to drink?
B: Sure, how about a medium Pepsi?
A: Is that everything?
B: That’ll be all. Thanks.
A: You’re welcome, and your total is $5.48.
B: Thank you. Here you go.



PROGRAMI MËSIMOR I GJUHËS ANGLEZE

53

Interpreton tekst për festat e ndryshme 
fetare. Dëgjon tekst dhe përgjigjet në pyetje.

Listen to the dialoque and then answer the question.
What do Christmas celebrate?
Christmas is a Christian festival. Christians celebrate the birth of Jesus at 
Christmas. Lots of people who aren’t Christians also celebrate Christmas. 
People send Christmas cards to friends and family before the holiday begin.

TË
 FO

LU
RI

T

Mban dialog të shkurtë dhe 
të thjeshtë, duke e përdorë 
kohën e ardhme.
Përdorë teknika kompensuese 
(gjeste, mimika).
Përdorë formula të thjeshta 
për përditshmërinë.
Shpjegon një tekst të thjeshtë 
dhe të shkurtë.

REM – Mban një dialog të shkurtë dhe të 
thjeshtë, duke e përdorë kohën e ardhme. Jep mendim të vet personal për një temë të caktuar. What do you think will happen with climate change in your lifetime? 5

Shpjegon tekst të thjeshtë dhe të shkurtë.
Lexon tekst të thjeshtë në kohën e ardhme dhe e 
shpjegon.

Read the text and then retell it by using your own words
On Saturday, Katie will be one year old. Many people will be at her birthday 
party. Katie will have so much fun!All of Katie’s relatives will bring presents. 
Katie will open her presents after lunch. Then, everyone will eat cake and ice 
cream.

Flet në temë të caktuar. Flet për festën e vet të preferuar fetare, për traditat e 
tij dhe zakonet. Tell me something about your favourite holiday/festival.
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Globalisht e identifikon 
përmbajtjen e teksteve të 
thjeshta, të përcjellura me 
dokument vizuel.
Gjen informata konkrete 
në tekst të shkurtë dhe të 
thjeshtë.
Nxjerr përfundim për 
rëndësinë e fjalës sipas 
kontekstit.

REM – lexon fragment të shkurtë nga gazeta. Mund vetë të lexojë tekstin dhe të identifikojë 
përgjigjen pa përdorimin e fjalorit.

This is from :

a. a magazine  b. an email  

Lexon biografi. Mund vetë të lexojë tekstin dhe pastaj të përgjigjet në 
pyetje.

Read the text and answer the questions:
1.Who is Kiril Lazarov?
2. How many goals did he score in the World Men’s Handball Championship?
Kiril Lazarov (born 10 May 1980) is a Macedonian handball player for HBC 
Nantes and for the Macedonian national team. Lazarov holds the records for 
most goals scored in a single World Men’s Handball Championship (92) and 
single European Men’s Handball Championship (61). He is also the all-time top 
scorer in the EHF Champions League and the only player to have scored more 
than 1,000 goals. Due to his scoring prowess, he is regarded as one of the best 
handball scorers of all time.

Lexon pro dhe kundër argumente. Mund të lexojë tekstin dhe të nxjerrë informata 
konkrete.

Read the text and answer the questions:
What are the pros and cons of eating meat?
In 2016, the United States Department of Agriculture (USDA) estimated that 
Americans ate an average of 54.3 pounds of beef, 92.1 pounds of chicken, and 
50.4 pounds of pork, per person, per year. Vegetarians, about 3.3% of the US 
adult population and 4% of the US youth population, do not eat meat.
Many proponents of vegetarianism say that eating meat harms health, wastes 
resources, causes deforestation, and creates pollution. They often argue that 
killing animals for food is cruel and unethical since non-animal food sources 
are plentiful. 
Many opponents of a vegetarian diet say that meat consumption is healthful 
and humane, and that producing vegetables causes many of the same 
environmental problems as producing meat. They also argue that humans have 
been eating and enjoying meat for 2.3 million years.
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Lexon tekst të shkurtë për kultura të tjera. Mund të lexojë tekstin dhe të nxjerrë informata 
konkrete.

Read the text and then answer the question
1. What does this holiday celebrate?
Eid al-Fitr is an important religious holiday celebrated by Muslims worldwide 
that marks the end of Ramadan, the Islamic holy month of fasting. The holiday 
celebrates the conclusion of the 29 or 30 days of dawn-to-sunset fasting 
during the entire month of Ramadan. 

TË
 SH

KR
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RI
T

Shkruan porosi të shkurta dhe 
të thjeshta, letra.
Lexon përbërje në kohën e 
ardhme.
Rregullon strategji personale 
për shprehje korrekte në 
formën e të shkruarit.

REM – Shkruan tekst të shkurtë për pranimin 
dhe refuzimin e porosisë.

Përmbajtja e tekstit tërësisht i përshtatet kërkesave 
me gabime të vogla.

Write a letter in which you will decline an invitation to your cousin’s birthday 
party.
Use between 50 - 80 words.

5

Write a letter in which you will accept an invitation to your friend’s wedding.
Use between 50 - 80 words.

Shkruan tekst të shkurtë me informata për 
persona të njohur.

Përmbajtja e tekstit tërësisht i përshtatet kërkesave 
me gabime të vogla, leksika është përkatëse dhe e 
përdorë drejtë.

Write a text describing your favourite musician/actor/football player?
Use between 80 – 100 words.
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Teknologjia moderne –aparate 
dhe sende nga jeta bashkëkohore, 
format dhe materialet.

REM – Njeh aparate dhe sende nga jeta e 
përditshme.

Në figurën e dhënë me përgjigje të ofruara, mund të 
rrethojë cilisend gjendet nga jeta e përditshme. 

What’s this?

a. lap top  b. mobile phone  c. camera 

6

Njeh dhe emërton sende të ndryshme nga 
përditshmëria.

Mund të njeh sende të ndryshme nga përditshmëria 
dhe t’i lidh me figurat.

Match pictures to the words   

REM – Dallon forma të ndryshme. Mund të lidh figurën me fjalët nga format e 
ndryshme.

Match the pictures to the words 

Emërton forma të ndryshme. Emërton forma të ndryshme, përmes figurave të 
dhëna nga përditshmëria. What’s the shape of the clock?     

It’s ___________.

REM – Dallon materiale të ndryshme. Objektin e dhënë e dallon nga cili material është 
i bërë.

The vase is made of __________    
a. wood   b. metal   c. glass

Dallon dhe emërton sende të ndryshme 
dhe materiale.

Dallon cilat objekte janë përpunuar nga materiali i 
caktuar.
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Udhëtime
(pushim, destinacione turistike)

REM – Dallon mënyra të ndryshme të 
udhëtimit.

Në detyrën e dhënë, rrethon mënyrën përkatëse të 
udhëtimit.

How do you travel from Macedonia to the USA?
a. by sea  b. by land  c. by air 6

Dallon aktivitete të ndryshme verore.
Figurën e dhënë me aktivitete gjatë kohës së 
pushimit veror, mund t’i lidh me fjalët.

Match the pictures to the words 

Dallon njësi të ndryshme leksikore lidhur 
me pushim.

Në detyrat e dhëna e rrethon përgjigjen e saktë 
lidhur me pushim.

Underline the correct answer
1. Did you book your holiday yourself, or through a __ __?
 estate agent
 holiday agent
2. Before you go on holiday, buy a __ __.
 guide book
tour guide

Rendit fjalët e vendit përkatës. Fjalët e dhëna lidhur me pushim mund t’i rendit në 
vendin përkatës.

Complete the sentences with the appropriate word from the list below.

Map tourist campsite suitcase airport

A person who is on holiday._____________
You put your clothes and things in this when you go on 
holiday.______________
The place where you go to take a plane._________
A place to go with your tent or caravan.__________
Look at this to help you find places. With this you won’t get 
lost!______________
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Llojet e komunikimit
(SMS, е-mail, telefon, internet)

REM – Dallon lloje të ndryshme të 
shprehjeve për komunikim. Në fjalinë e dhënë, rrethon për çfarë lloji të 

komunikimit bëhet fjalë.

What type of communication is this?

a. telephone call  b. e-mail  c. sms  

6

Dallon komunikim formal nga ai joformal. Një tekst i dhënë mund të përcaktojë nëse është 
formal ose joformal.

Is this e-mail formal or informal?

Në aeroport

REM – Bën dallim midis arrivals dhe 
departures. E kupton rëndësinë e fjalisë dhe e rrethon përgjigjen 

e saktë (nëse bëhet fjalë për fluturim ose aterim).

When your plane arrives at the airport, your family and friends will meet you at 
____________.
a. arrivals       b. departures

Njeh vokabular lidhur me aeroportin. Lidh fjalët me definicionet e tyre.

Vetë prenoton bagazh. Dialogun e dhënë e plotëson me fjali që mungojnë 
për prenotim në aeroport.

this suitcase and this carry-on bag
Can I have your ticket, please?
Would you like a window
Complete the conversation with the sentences above.
Passenger Service Agent: Good morning. ___________
Passenger: Here you are.
Passenger Service Agent: ___________or an aisle seat?
Passenger: An aisle seat, please.
Passenger Service Agent: Do you have any baggage?
Passenger: Yes,___________________
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Foljet- Foljet to be në kohën e 
shkuar

REM – Dallon njëjësin nga shumësi tek 
folja TO BE në kohën e shkuar. Rrethon formën e saktë të foljes TO BE.

Circle the correct answer
1. Sam _______ happy yesterday.
a.were     b. was
2. Tom and Jerry _________ friends.
a. were    b.was

6

Krijon fjali në kohën e shkuar me foljen 
ndihmëse TO BE.

Përkthen fjali nga maqedonishtja në anglisht, duke 
përdorë foljen TO BE.

Translate the following sentences
1. Tomi mbrëmë ishte këtu.
2. Billi dhe Beni ishin miq.

Bën dallimin midis formës negative, 
pohuese, pyetëse të foljes TO BE në 
kohën e shkuar.

Plotëson fjali me formën e foljes TO BE në kohën 
e shkuar.

Complete the sentences with the appropriate form of the verb in brackets
1. _________ he (to be) in London in 2011?
2. I ________ (not / to be) hungry two hours ago.
3. We _______ (to be) tired yesterday.

Dallon formën e shkurtë nga ajo e gjatë 
tek folja TO BE në kohën e shkuar.

E shkruan formën e shkurtë të foljes TO BE në 
kohën e shkuar.

Rewrite the sentences with the contracted(short) form of the verb TO BE
1. It was not in its house.
2. We were not thirsty.

Dallon formën e tashme nga forma e 
shkuar të foljes TO BE.

Fjalët e dhëna i dallon nëse janë në kohën e tashme 
ose të kaluar dhe e përdorë formën përkatëse të 
foljes TO BE.

Complete the sentences with the appropriate form of the verb TO BE
1. She ________ (to be) my friend.
2. They ________ (to be) here yesterday.
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Past Simple tense tek foljet e drejta 
dhe të padrejta

REM – Dallon folje në kohën e shkuar. Tek foljet e dhëna, e rrethon foljen në kohën e 
shkuar.

Circle the verb which is in past simple
1. a. play     b.plays     c.played
2. a. gone    b. went    c. goes

6

Krijon fjali në kohën e shkuar. Fjalitë e dhëna në shqip i përkthen në anglisht.
Translate the following sentences
1. Tomi mbrëmë luante futboll.
2. Sara para dy ditësh vallzonte.

Formon fjali pyetësore dhe negative në 
Past Simple Tense.

Fjalinë e dhënë pohuese, e shndërron në pyetësore 
dhe negative.

Write the following sentences into their interrogative and negative form
1. He was my teacher.
2. You were my best friend.

Mban mend folje të padrejta. Format e dhëna, i shkruan në formën e tyre të 
kaluar.

Write the following verbs into their past form
Go
Swim
Have
Come
Do

Manipulon me fjali në kohën e shkuar. Fjalitë e dhëna i pplotëson në formën e tyre të 
kaluar.

Complete the sentences with the appropriate form of the verbs in brackets
1. _________ you _______ (win) this prize in 2010?
2. I ____________ (not/work) here two years ago.
3. She _________ (to be) a student in 2000.
4. We __________ (eat) a pizza two hours ago.
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Përcjell udhëzime të shkurta, 
shprehje nga përditshmëria në 
kohën e shkuar. 
Identifikon informata në deklaratë/
tekst të shkurtë.

REM – Interpreton shprehje të shkurta 
nga përditshmëria në kohën e shkuar.

Dëgjon shprehje në kohën e shkuar dhe e kupton 
përgjigjen e saktë.

Listen and choose the correct answer
1. Where were you go yesterday?
2. Where did you gone yesterday?
3.Where did you go yesterday?

Gjen informata në tekst të shkurtë. Dëgjon intervistë dhe jep përgjigje.
Listen to the story about the murder in the country house and try to guess who 
was the murderer.
a.Amanda   b. Barbara  c. Gordon  d. Claudia

TË
 FO
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Mban dialog të shkurtë dhe të 
thjeshtë, duke e përdorë kohën e 
shkuar.
Përdorë teknika kompensuese 
(gjeste, mimika).
Përdorë formula të thjeshta për 
përditshmëri.
Shpjegon tekst të thjeshtë dhe të 
shkurtë

REM – Përgjigjet në pyetjet e shkurta në 
kohën e shkuar.

Në pyetjen e dhënë në kohën e shkuar zgjedh një 
nga përgjigjet e ofruara.

Where did you go yesterday?
a. I went to the park  
b. I go to the park 
 c.I goed to the park

6

Mban dialog të shkurtë dhe të thjeshtë, 
duke e përdorë kohën e shkuar. Flet në temë të caktuar duke përdorë kohën e 

shkuar.
Describe your last holiday. Where did you go? What did you do? Who were you 
with?
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Gjen informata në deklaratë/tekst 
të shkurtë.
Nxjerr përfundim për rëndësinë e 
fjalës sipas kontekstit.

REM – Lexon tekst të shkurtë nga fusha 
e njohur.

Mund vetë të lexojë tekstin dhe pastaj të përgjigjet 
në pyetje.

Read the text below about Kate and her friends, and then answer the questions
Kate and her friends want to go on holiday together. They have looked at some 
holiday brochures, but aren’t sure what kind of holiday they want to go on. Kate 
likes city breaks and theme parks, but she doesn’t like camping. All her friends 
like beach holidays but her friend Mohammed doesn’t like city breaks. Her 
friend Pavel likes city breaks but he also likes camping and theme parks, too.
True or False?
1.Mohammed likes city breaks.
2.All Kate’s friends like theme parks.
3.Kate and her friends can’t decide where to go on holiday.

Lexon raport të shkurtë nga ndonjë 
udhëtim ose përvojë personale.

Mund vetë të lexojë tekstin dhe pastaj të rrethojë 
përgjigjen e saktë.

1. What is the article about?
(a) Vancouver
(b) A person’s holiday

(c) Things to do in Canada   

Lexon fjali dhe i plotëson me fjalë 
përkatëse.

Mund të identifikojë rëndësinë e fjalëve dhe t’i fut 
në vendin përkatës.

Fill in the blanks with a vocabulary word in the box below.
check-in / present / confirmation number / domestic agent/ international / 
counter / boarding passes / security check

1. The airline agent will give you your _____________ when you check in.
2. This is an _______________ flight, so you will need to bring your 
passport.
3. When I went through _______________, they told me I couldn’t take my 
pocket knife on the plane.
4. Please wait in line for the next available ________________.
5. After I paid for my plane ticket, the travel agent gave me a 
__________________.
6. Many _______________ airlines do not have international flights.
7. You can buy a ticket at the _______________ if you don’t have one.
8. My suitcase was too big, so I had to _______________ it.
9. When you go through security, they might ask you to ___________ your 
passport and boarding pass.
10. We need to _______________ before we can go through security.
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Shkruan tekste të shkurta në kohën 
e shkuar dhe tekste në temën e 
dhënë.
Rregullon strategji personale për 
të shprehurit korekt në formën e 
shkruar.

REM – Shkruan tekste të shkurta në 
kohën e shkuar.

Shkruan përbërje të shkurta në temë të dhënë me 
përdorim të duhur të shenjave të pikësimit.

Write a short text describing what did you do the previous weekend. Use 
between 80 – 100 words. 6

Shkruan tekste të shkurta për 
destinacionin e vet të preferuar turistik.

Shkruan përbërje të shkurta të temës së dhënë me 
përdorim të drejtë të shenjave të pikësimit.

Write a short text about your favourite travel destination. Use between 120 – 
180 words.
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