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

Programi mundëson për të përdorur masat e njohjes së mësimit të fituar më parë jo-formal dhe informal. Për këtë qëllim, programet për të rriturit janë hartuar në 6 nivele, ndërsa numri i niveleve varet nga natyra e 
lëndës dhe vëlimit të përmbajtjeve.

Programi i frëngjishtes si gjuha e dytë e huaj – është konceptuar në mënyrë që temat, përmbajtjet dhe rezultatet përkatëse nga mësimi janë ndarë në 4 nivele, duke filluar nga niveli i tretë deri në nivelin e gjashtë. 
Kjo mundëson diferencimin optimal gjatë vlerësimit të njohjeve dhe aftësive aktuale dhe përparim optimal nëpër nivele.

Programi i gjuhës frënge është organizuar në 6 sfera. Për çdo sferë, në përputhje me temat adekuate ose përmbjatjet, janë përcaktuar rezultate të pritura të mësimit dhe kritere për vlerësim. Rezultatet e pritura 
nga mësimët paraqesin standarde për njohuritë, aftësitë dhe kompetencat që kandidatet duhet t’i arrijnë për çdo nivel dhe në fund të procesit të arsimit fillor. Me qëllim për t’u përgjigur nevojave të të rriturve dhe 
kërkesave me të cilat ato përballen në kyçjen aktive në proceset shoqërore dhe në tregun e punës, në program janë inkorporuar rezultate të përshtatshme të mësimit për kompetencat kyçe.

Rezultatet nga mësimi janë të operacionalizuara nëpërmjet kritereve të vlërësimit, që paraqesin masa konkrete për vlerësimin e arritjeve të kandidateve.

Për çdo nivel, janë caktuar rezultate elementare nga mësimi, të shënuara me shkurtesën REM, që paraqesin standarde minimale që kandidatet duhet t’i arrijnë në nivelin më të lartë. Shtesë, në programin janë 
dhënë shembuj për detyra ose pyetje për çdo RM. Ata duhet t’u shërbejnë zbatuesve të programit si një model gjatë kontrollit nëse kandidatët i kanë arritur rezultatet e pritura nga mësimi.

Qëllimet e draft- programit të gjuhës frënge janë që kandidati/ kandidatja:

të formojë shprehi elementare dhe aftësi për të dëgjuar, folur, lexuar dhe të shkruar në frëngjisht. 

të aftësohet për komunikim me të tjerët, ta respektojë shumëgjuhësisë dhe ta pasurojë kulturën e  përgjithshme dhe kulturën gjuhësore

të zhvillojë aftësi për lidhjen e njohurive të mësuara të gjuhës amtare, gjuha e parë e huaj dhe lëndët e tjera gjatë mësimit të frëngjishtes. 

Të aftësohet për komunikim me të tjerët në frëngjishte. 

Të formojë raporte kritike ndaj kulturës së vetë dhe kulturave të tjera dhe traditave dhe të aftësohet për respektim të dallimeve

Të stimulohet për mësimin e frëngjishtes.

Të zhvillohet interesi ndaj vendeve në të cilat flitet frëngjisht për shkak të mbledhjes së informacioneve të burimeve të ndryshme në këtë gjuhë dhe zhvillimi i lidhjeve mes kulturave 
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Skema e propozim-programit për të rriturit për frëngjishten 

Sfera

Njesitë leksike Strukturat gramatikore Të dëgjuarit me të 
kuptuarit Të folurit Të lexuarit Të shkuarit Niveli 

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

Bota ime (shtëpia, aktivitete e 
përditshme, shijet)

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

Kalendari (stinët e vitit, muaj, 
ditët, orë, festat) 

Rrethimi 
(natyra, vendi, qyteti, mjetet 
transportuese)

Fonetika
Alfabeti francez. 
. Shkrimi dhe shqiptimi.
Krahasimi i sistemit fonetik francez me 
sistemin fonetik maqedonas
Theksi dhe intonimi. Morfologjia.
Nyja- Nyja e përcaktuar  dhe e 
papërcaktuar 
Emrat- gjinia dhe numri
Mbiemrat - dëftore, pronore, mbiemrat, 
përshtatja e mbiemrave. 
Përemrat- Përemrat vetor
 (on = nous) 
Numërorët 
Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave nga 
1 deri në 100
Foljet - foljet ndihmëse avoir  être  në 
kohën e tashme. 
Foljet e grupit I dhe foljet më të shpeshta 
të parregullta në kohën e tashme , 
impératif –mënyra urdhërore,
Koha e ardhme e afërme (futur proche). 

Ndajfoljet -aujourd’hui, demain, ici, là, 
toujours, bien, mal, beaucoup 
Parafjalët 
- à, de, en, sur, dans, chez devant, derrière 
Sintaksa 
Fjali të thjeshta dhe të përbëra, fjali dëftore 
, pyetëse, mohuese .

Identifikon elemente 
joverbale në komunikim 
(gjeste, mimike etj.). 
Dëgjion fjali të shkurtra 
dëftore dhe dialog me 
modele të tjeshta të 
intonacionit, përshkrime 
të thjeshta të personave, 
situatave ose vendeve. 
Të reagojë në detyrën e 
parashtruat në mënyrë 
joverbale. 
Përdor vokabular më të 
zakonshëm që përdoret më 
shpesh dhe fjali të thjeshta 
për situatat e përditshme 
të rrethinës së afërme.
Identifikon përshkrime 
të thjeshta të personave, 
situatave ose vendeve 
Globalisht e interpreton 
përmbajtjen e dëftimit 
të shkurtër, tregim ose 
dialog në situata të njohura 
nëse flitet në mënyrë të 
ngadalshme dhe të qartë..
Identifikon informacione në 
dëftim/ tekst të shkurtër. 
Fillon të ndërtojë strategji 
e vetme për kuptim gjatë 
dëgjimit.

Reagon në udhëzimet e dhëna 
nga mësuesi ose ndonjë 
bashkëbisedues tjetër. Jep 
përgjigje në pyetjet e thjeshta 
lidhur me një temë të njohur. 
Emëron sende dhe dukuri nga 
rrethina e afërme; Riprodhon 
fjali të thjeshta, bën biseda 
elementare në tema të njohura, 
jep përgjigje të thjeshta të 
personave, situatave dhe 
vendeve nga rrethina e afërme 
duke përdorur vokabularin e 
njohur; 
Bën dëftime të shkurtra 
monologë kur flet për ngjarje 
të tanishme dhe të ardhshme, 
duke përdorur vokabularin e 
thjesht dhe fjali të shkurtra. 
Krijon strategji të vetme për të 
shprehjen gojore.

Lexon dhe interpreton fjali të 
thjeshta dhe tekste të shkurtra 
me leksikë të miratuar;  gjen 
informacione konkrete në 
materiale të thjeshta , e 
identifikon përmbajtjen të 
ftesave të thjeshta, kartolinave, 
ose letrave të shkurtra ;  
gradualisht ndërton strategji të 
vetme për kuptim gjatë leximit.

Shkuan mesazh  të shkurtër; 
duke u mbështetur modeleve 
të dhëna; plotëson formularë 
të thjeshtë me të dhëna 
biografike.  Shkruan duke i 
respektuar rregullat themelore 
të frëngjishtes dhe drejtshkrimit 
dhe të përdorë mjete të thjeshta 
gjuhësore.
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Profesione 

 Ushqimi
(produktet ushqimore, pijet, 
vaktet, receptat) 

Trupi im 
(pjesët e trupit, shëndeti i 
njeriut) 

Koha e lirë
(sport, muzikë, kinema, teatër, 
kompjuter dhe internet)

Kalendari 
(stinët e vitit, prognoza e motit, 
muajt, ditët) 

Festat, traditat:
Viti i Ri,  Krishtlindjet, Pashkët, 
Bajrami dhe festat e tjera 
kombëtare në Francë dhe 
Maqedoni. 

Rrethimi  (natyra, peizazhe dhe 
kafshët)

Fonetika. Shqiptimi i grupeve më të përbëra 
konsonante. Theksi dhe konstukcionet e 
intancionit

Morfologjia

Nyja- Nyja partitive 

Emrat 
Gjinia dhe numri i emrave

Mbiemrat
Harmonizimi i mbiemrave sipas gjinisë dhe 
numrit. Mbiemrat përshkrues dhe dëftor. 

Përemrat
Kuptimi dhe përdorimi i përemrave vetor 
dhe lidhore
Përdorimi i en, y
 
Numërorët – numrat rendore 

Foljet 
Koha e shkuar dhe koha e ardhme.
Përdorimi i passé composé  me avoir vetëm 
me foljet e rregullta 

Ndajfoljet aujourd’hui, demain, hier.
Sintaksa 
Fjali të thjeshta dhe të përbëra, Fjali 
dëftore, mohuese dhe pyetëse. 

Interpreton tekste dhe 
tregime të shkurtra. Jep 
përgjigje në pyetje dhe 
udhëzime nga mësuesi. 
Jep informacione kyçe nga 
tekst i dëgjuar. Ndërton 
strategji të vetme për 
dëgjim me kuptim. 

Bën bisedë elementare në tema 
të njohura. Jep përshkrime të 
thjeshta të personave, sendeve 
dhe situatave. Jep përgjigje në 
pyetje të thjeshta. Përshkuan 
ilustrim duke përdorur mjete të 
thjeshta gjuhësore.
Bën dëftime të shkurtra 
monologë kur flet për ngjarje të 
tanishme dhe të ardhshme, duke 
përdorur vokabularin e thjesht 
dhe fjali të shkurtra.Krijon 
strategji të vetme për shprehjen 
gojore.

Interpreton përmbajtjen e 
teksteve të thjeshta. Gjen 
informacione konkrete në 
një material të shkurtër të 
përditshëm (meny, TV, programe, 
pllakate etj).
Identifikon përmbajtjen 
e teksteve të thjeshta të 
shkruara nga tipi i mesazheve, 
kartonellave, letra të shkurtra 
miqësore. 

Prezantohet me informacione 
themelore. Shkruan mesazhe 
të shkurtra, SMS, letër sipas 
një modeli të dhënë. Shkruan 
duke i respektuar rregullat 
themelore të gjuhës franceze 
dhe drejtshkrimit dhe të përdorë 
mjete të thjeshta gjuhësore. 

4
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Koha e lirë, hobi, interesa 
argëtim, muzik, film, teatër, 
shtyp, televizion, internet) 

Mjedisi jetësor- ndotja dhe 
mbrojtja

Teknologjia moderne -aparate 
dhe sende nga jeta bashkëkohor, 
format dhe materialet 

Gjeografia e Francës -rajonet më 
të rëndësishme, qytetet, malet, 
lumenjtë, vendet fqinje..

Ushqimi -produktet ushqimore, 
pijet, vaktet, recetat dhe meny 
në restorane.

Fonetika Thellësimi i njohurive për shqiptim 
të drejtë. Krijimi dhe përmirësimi  i 
fonemave të frëngjishtes, të elementeve 
prozodike. Rregullat për lidhje gjatë 
leximit. (liaison).

Morfologjia

Mbiemrat.
Krahasore. 

Numërorët.

Përemrat 
Përemrat pronor dhe dëftor në nivel të 
njohjes. 

Foljet.
Përdorimi i 
 imparfait  ,futur simple, conditionnel 
présent. Përdorimi i passé composé  me 
être. 

– Ndajfoljet ndajfolje për mënyrë të - ment 
Fjali mohuese me: personne, rien, jamais, 
plus.  

Njeh shprehje të thjeshta 
dhe të shpeshta. 
 
Identifikon informacione 
nga dialogët dhe mediat. 
 Me ndihmën e kontekstit, 
intonacionit, huazimet 
pjesërisht kupton një 
përmbajtje të panjohur.

Ndan informacione kyçe 
nga teksti i dëgjuar. 

Rrëfen tekst të shkurtër dhe të 
thjeshtë. Përshkruan aktivitet e 
të përditshme me vokabular të 
njohur. 
 Përdor teknika të kompensimit 
(gjeste dhe mimika) për 
shpjegim shtesë. 
Përdorë forma të thjeshta të 
përditshme të sjellshme të 
komunikimit. Pyet dhe shpjegon; 
(liaison).

.Krejtësisht e identifikon 
përmbajtjen e teksteve 
të thjeshta, të përcjella 
me dokument vizual. Gjen 
informacione konkrete në një 
tekst të shkurtër dhe të thjesht. 
Merr përfundim për kuptimin e 
fjalës sipas kontekstit. 

Shkruan mesazhe të shkurtra 
dhe të thjeshta (falje, pranimi 
dhe refuzimi) letra.
Plotëson formularë. Shkruan 
duke i respektuar rregullat e 
frëngjishtes dhe drejtshkrimit 
dhe të përdorë mjete të thjeshta 
gjuhësore. 

5
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Jeta e përditshme (aktivitete, 
argëtim, sport, internet, miq)

Udhëtime 
(pushime, ekskursione, 
destinacione turistike)

Kulturë
(persona të rëndësishme të 
shkencës dhe artit, libra, 
kinema, teatro).

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

Fonetika
Përmirësimi i shqiptimit të fonemave të 
frëngjishtes, të elementeve prozodike.  

Rregullat për lidhje gjatë leximit. (liaison).

Morfologjia 
Mbiemrat Krahasore dhe sipërore  

Përemrat 
Përemrat e pacaktuara. Përemra pyetës
 Përemrat për objekt direkt ose indirekt.
Përsëritja e përemrave ndajfoljore 

Foljet 
Përsëritja dhe zgjerimi i kategorive 
themelore të foljeve

Sintaksa
Fjali qëllimore
Fjali shkak- pasojë 

Ndjek udhëzime të 
shkurtra, shprehje nga jeta 
e  përditshme  kur janë 
të shqiptuar në mënyrë të 
qartë dhe të ngadalshme.
 Identifikon informacione 
në një dëftim,  tekst të 
shkurtër në gjuhën frënge  
standarde. 

Bën dialogë të shkurtër dhe 
të thjeshtë. Përdor teknika 
të kompensimit (gjeste dhe 
mimika)
Përdorë formula të thjeshta 
për komunikim të përditshëm. 
Rrëfen tekst të shkurtër dhe të 
thjeshtë.

Identifikon përmbajtjen e 
teksteve të thjeshta. Gjen 
informacione konkrete në një 
tekst të shkurtër dhe të thjeshtë. 
. Merr përfundim për kuptimin  e 
fjalës sipas kontekstit. 

Shkruan  mesazhe të shkurtra 
dhe të thjeshta, letra. Plotëson 
formularë. Ndërton strategji 
për shprehjen e saktë dhe 
e kuptueshme në formën e 
shkruar.  

6
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Programi i frëngjishtes  

Sfera Tema/ Përmbajtja Rezultatet e mësimit Kriteret e vlerësimit Shembuj për detyrë: Niveli
   N

JË
SIT

Ë L
EK

SIK
E 

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

REM  Prezanton veten dhe familjen e tij 
dhe anëtarët e familjes 

. Në pyetjen e parashtruar jep përgjigje 
për veten.

Répondez  aux  questions (Jepni përgjigje në pyetjet)
Comment vous vous appelez? / Quel âge avez-vous? 3

Në fotografinë e dhënë mund të njihen 
anëtarët e familjes.

Où est le père?  (Ku është babai) ?

Prezanton veten (emri, mosha, kombësia)  Njeh pyetje të dhëna dhe identifikon 
informacione të sakta për veten.

Soulignez les réponses  (nënvizoni përgjigjet )
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 N
JË

SI 
LE

KS
IKE

 

Shtëpia ime ( llojet e hapësirave në 
shtëpinë)

REM Njeh lloje të ndryshme të hapësirave  
në shtëpinë.

Në fotografinë e dhënë mund të njohin 
llojet e ndryshme të hapësirave në 
shtëpinë.

Reliez les mots aux images. ( Lidhni fjalët me fotografitë).

Emëron hapësira të ndryshme në shtëpinë.
Në pyetjen e parashtruar mund të jep 
përgjigje për hapësirat e ndryshme në 
shtëpi. 

Quelle est votre pièce de la maison préférée?
Combien de  chambres vous avez ?
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 Kalendari
(Stinët e vitit, muajt, ditët).

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

Entourez le jour de la semaine (Rrethoje ditën e javës)
a.Janvier
b. Lundi
 c. Avril

Emëron stinët. Në pyetjen e parashtruar jep përgjigje për 
stinën e preferuar.

Quelle est ta saison préférée? (Cilën stinë e ke më të preferuar?

Njeh dhe rëndit muajt sipas rendit të 
saktë.

Në detyrën e dhënë i shkruan muajt sipas 
rendit të saktë

Classe les mois dans l‘ordre chronologique? ( Shkurani muajt sipas rendit të saktë) 

Emëron ditët e javës. Në pyetjet e parashtruar mund të japë 
përgjigje për  cilën ditë bëhet fjalë.  

Répondez aux questions suivantes (I përgjigjuni këto pyetje)
On est quel jour aujourd’hui?
Après mardi, c’est quel jour?
Quels sont les jours de week-end ?

Ngjyrat Njeh dhe emëron ngjyra të ndryshme Dallon ngjyra të ndryshme të sendeve nga 
jeta e përditshme. . 

Quelles sont  les couleurs du drapeau français ?(Cilat janë ngjyrat e flamurit të 
Fancës?)
a) Bleu, blanc, rouge
b) Rouge, bleu, violet
c) Orange, bleu, marron
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NJ
ËS

ITË
 GR

AM
AT

IKO
RE

 

Alfabeti i frëngjishtes. Shkrimi, shqiptimet, 
krahasimi i frëngjishtes me gjuhën 
maqedonase.

REM- E djejtëshkuan emrin dhe 
mbiemrin e vetë I drejshkruan emrin dhe mbiemrin Pouvez-vous épeler votre nom de famille s’il vous plaît? (A mund ta 

drejshktuani mbiemrin tuaj, ju lutem? 3

Mban mend alfabetin e 
frëngjishtes dhe e përdor letër 
franceze.  

Mund të drejtshkruajë  fjalë të dhëna.

épelerles mots suivants(Drejtshkurani këto fjalë)
Livre
Maison
Fille

Përcaktuesit- nyja shquese, nyja joshquese, 
Nyja e rrëgjuar

REM- I njeh format për nyjën 
shques dhe joshquese 

Mund ta dallojë gjininë mashkullore nga gjinia 
femërore përmes nyjës që qëndron para tyre

Classez les mots masculins et féminins (Ndani fjalët sipas gjinisë në 
mashkullore dhe femërore)
Le chien  la femme    le stylo     l’élève
l’ami    la gomme   la  jupe
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Përemrat - Përemrat vetore 

REM- I njeh përemrat vetore Në fjalët e dhëna mund ta njohë dhe ta 
rrumbullakojë përemrin vetor.

Entoure le pronom personnel(Rrumbulakoje përmrin vetor)
a.Leur      b.Nous      c.  Stylo

Bën dallime mes përemrave 
vetore  Je/tu

Fjalitë e thjeshta nga maqedonisht  mund t’i 
përkthejë në frëngjisht

Traduis les phrases suivantes(përkthei fjalitë në vijim)
1. Unë jam Marko.
2.Ti je Ana.

E kupton përdorimin e on=nous Në fjali të dhëna mund t’i zëvendsojë emrat me on

Quelle est la phrase correspondante?
-On est  en classe d’angais.
a)  Je suis en classe d’anglais.
b) Nous sommes en classe d’anglais.
c) Tu es en classe d’anglais.

Mund t’i zëvendësojë emrat me 
përemrat vetor Emrat e dhëna i zëvendëson me përemrat vetor

Remplacez  les noms avec des pronoms personnels 
correspondants(Zëvedësoni emrat me përemrat përkatës)
M. Bovais-
La soeur-
Pierre et moi-

Në fjali të përbëra, mund t’i 
njohë emrat dhe t’i zëvendësojë 
me përemrat vetor përkatës  

Në fjali të dhëna mund t’i zëvendësojë emrat me 
përemrat vetor përkatës.

Complétez les phrases avec des pronoms personnels correspondants 
(Plotlësoje fjalitë me përemrin vetor përkatës)
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Numërorët.
Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave nga 1 
deri në 10

REM- Di të numërojë deri në 
numrin 10. Mund t’i renditë  numrat e shkruara sipas rendit.

Mets les nombres en ordre (Renditi numrat )

Numërorët-
Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave nga 1 
deri në 100. Numëron vetë deri në numrin 69  Mund t’i shkruajë dhjetëshat deri në 60

Reliez les nombres(Lidh numrat)
20                                     soixante
60                                    quarante
40                            vingt

Foljet – foljet ndihmëse  në kohën e tashme REM- Në fjali të dhëna mund ta identifikojë formën e 
saktë të foljeve  në kohën e tashme. 

Entoure la réponse correcte (rrethoje përgjigjën e saktë).
Je ___________ élève.
a) es
b) suis
c) est
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ËS

ITË
 GR

AM
AT

IKO
RE

 

Dallon formën  pohuese nga 
forma mohuese te folja être në 
kohën e tashme.

Fjalitë e dhëna i konverton nga fjali pohuese në 
fjali mohuese.

Mets les phrases à la forme négative. (Vendosni këto fjali në formën 
mohuese)
1.Je suis professeur.-
2. Elle est grande.-
3. Nous sommes macédoniens. -

Dallon vetat e ndryshme te folja 
në kohën e tashme Kompleton fjali të dhëna me format e foljes avoir.

Complétez les prhases  avec le verbe avoir au présent. (Plostësoni fjalitë me 
foljen kam në kohën e tashme)
1. J’ ______  une soeur.
2. Vous _____________  une voiture.
3. Ils ____________  un chien.

Dallon formën e foljeve KAM dhe 
JAM në kohën e tashme.

Kompleton tekst me formën KAM ose JAM në 
kohën e tashme.

Complète le texte avec les verbes avoir ou être au présent (Plotësoni tekstin 
me formën përkatëse të foljeve  KAM dhe JAM në kohën e tashme) 

 Elle  heureuse de nous connaître, puisque c’

 la rentrée demain. Elle  la nouvelle 

enseignante, et nous  sans doute ses prochains élèves 
préférés.
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Foljet e grupit të I dhe foljet e parregullta më 
të shpeshtë në kohën e tashme

REM- I dallon mbishtesat për 
kohën e tashme te foljet e grupit 
të I

Në fjali të dhëna mund ta identifikojë formën e 
saktë të grupit të I në kohën e tashme

Entoure la réponse correcte. (rrethoje përgjigjën e saktë).
Je ___________ français.
a) parlons
b) parle
c) parlent

Bën dallim mes midis formave 
për kohën e tashme të foljeve 
aller, venir, faire, prendre

Në fjalitë e dhëna i identifikon dhe i nënvizon 
format e kohës së tashme të foljeve aller, venir, 
faire, prendre

Identifie et souligne les formes des verbes au présent (identifikoni dhe 
nënvizoni foljet në kohën e tashme)
Il va à la plage.   - Je prends le bus.
Nous allons au cinéma.  - Elle prend une salade.
Je fais du basket.  - Nous venons de l’université.
Il fait de la natation.  -Je viens à pied.
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.Mbiemrat –përshkruese pronore 

REM –Mund ta njohë mbiemrin 
përshkrues në fjalinë e dhënë. 

. Në fjalinë e dhënë rrumbullakon mbiemrin 
përshkrues. 

Identifie l’adjectif qualificatif et choisis la réponse correcte. (identifikoje 
mbiemrin përshkruese dhe rrethoje përgjgijen e saktë)
C’est une grande maison.
a) maison    b) grande     c) une  d) C’est

E përdorë mbiemrin përshkrues 
në vendin përkatës të fjalisë. Fjalët e përziera i rëndit sipas rendit të drejtë. 

Ecris les phrases en ordre.( shkuraje fjalinë sipas rendit të saktë)
1.est/ Elle/grande/
2. un/petit/c’est/ garçon.

Emëron dhe dallon mbiemra të 
kundërta. Në fotografinë e dhënë i lidh mbiemrat e kundërta.

Relie l’adjectif contraire.( Lidhe mbiemrat nga e majtë me mbimerat e tyre të 
kudnërta nga ana e djathtë) 
rapide                               bête
ancien                         peureux
intelligent                         lent
courageux                nouveau

REM- Mund t’i njohë mbiemrat 
pronore në fjalinë e dhënë. Kompleton fjali me mbiemra pronore.

 Entoure l’adjectif possessif correspondant (Rrumbullaoje mbiemrin përkatës 
pronor)
1.Je m’appelle Alain. ____ père s’appelle René.
a.ma             b.mes             c.mon

E interpreton kuptimin e 
mbiemrit pronor.

Përemrat e dhëna vetore i lidh me mbiemrat 
pronore përkatëse

Relie les pronoms personnels avec les pronoms possessifs. (Lidhi përemrat 
vetor me mbiemrat pronor përkatës)
Je         ton
Tu        son
Elle      mon

Parafjalët  - à, de, en, sur, dans, chez, devant, 
derrière. 

Identifikon kuptimin e 
parafjalëve për vend dhe i përdor 
në mënyrë të drejtë.

Në fjalitë e dhëna i njeh parafjalët përkatëse për 
vend

Identifie et traduis les prépositions de lieu.( (Identidikoni dhe përktheni këto 
parafjalë për vend)
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Sfera Tema Rezultatet e mësimit  Kriteret e vlerësimit Shembuj për detryrë Niveli/nën nivel

TË
 DË

GJ
UA

RI
T M

E T
Ë K

UP
TU

AR
IT Unë dhe të tjerët

(emri, mosha, gjinia, 
kombësia, përshkrimi 
fizik, familja)

Bota ime (shtëpia, 
aktivitete e 
përditshme, shijet)

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

Kalendari (stinët, 
muajt, ditët, festat)

REM- Dëgjon dëftime të 
thjeshta dhe të shkurtra dhe 
dialogë me modele themelore 
të intonacionit, përshkrime të 
thjeshta të personave, situatave 
ose vendeve.

REM- Njeh anëtarë të ndryshëm 
të familjes, hapësira të ndryshme 
në shtëpinë; ngjyrat.

Dallon elemente joverbale në 
komunikimin (gjeste, mimika).

Dallon reagon në mënyrë 
joverbale në detyrën e 
parashtruar.
 
Më shpesh përdor një vokabular 
të zakonshëm dhe fjali të 
thjeshta lidhur me situatat 
e përditshme të rrethinës së 
afërme;

Përdor përshkrime të thjeshta për 
persona, situata ose vende;

REM-.Globalisht e interpreton 
përmbajtjen e dëftimit të 
shkurtër, rrëfimit, ose dialogut 
në situata të njohura nëse flitet 
në mënyrë të ngadalshëm ose 
të qartë. 

Identifikon informacion në një 
dëftim/tekst të shkurtër. 

Reagon në mënyrë joverbal në nxitje gojore, përmes tregimit të 
kartave flesh.

Reagon në mënyrë joverbale në nxitje gojore, përmes tregimit të 
kartave flesh.

Reagon në mënyrë joverbale në nxitje gojore, përmes gjetjes së 
ngjyrave të ndryshme që gjenden në afërsi. 

Tregon hapësira të caktuara ose anëtarë të familjes që janë të 
përmendur në tekstin. 

Duke dëgjuar një tekst  të regjistruar i identifikon biseduesin, 
ambientin dhe elementet e thjeshta të komunikimit.

Mund të interpretojë një dëftim të shkurtër për përshkrimin  e një 
personi dhe ta jep përgjigjen e saktë. 

Mund të identifikojë përshkrim për persona në dialogë të shkurtër dhe 
të përgjigje pyetjen e parashtruar të dialogut.   

Duke dëgjuar një tekst  në të cilin bëhet fjalë për prezantimin e ndonjë 
personi mund të përgjigjet në mënyrë joverbale

Touche quelque chose qui est blue/vert/jaune? (Prekni diçka që është 
me ngjyrë të kaltër, gjelbër ose verdhë).

Où se trouve les personnages?
(Ku gjenden personat?)
Comment s’appelle le père de Marie?
(Si quhet babai i Maries?

Ecoute bien la phrase et reponds aux questions:? (Dëgjoni fjalinë 
pastaj përgjigjuni pyetjes)
1.Marie est ma soeur.Elle est maitresse. 
-Qui est Marie ?
-Quelle est sa profession ?

Il est grand et brun.
-Est se qu’il est petit ?  -Non !

3
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TË
 FO

LU
RI

T 
REM- Identifikon informacione të sakta për veten. Në pyetjen e parashtruar jep përgjigje të shkurtër. 

Comment t’appelles-tu?
Quel âge as-tu?
Où vous habitez ?

3

Reagon në udhëzimet e dhëna nga ana e mësuesit Reagon në udhëzimin e mësuesit. 
Ouvrez vos livres!
Ecoutez bien!
Ecrivez dans vos cahiers!

Jep përgjigje lidhur me familjen, shtëpinë, stinët, ditët dhe 
muajt. 

Jep përgjigje lidhur me familjen.

Jep përgjigje lidhur me shtëpinë.

Jep përgjigje lidhur me stinët.

Jep përgjigje për ditët e javës dhe muajt e vitit

Vous avez des frères ou des sœurs? 
Vous habitez dans une maison ?
Quelle est votre saison préférée ?   
Quand tu es né ?
On est quel jour aujourd’hui ?

REM- Prezanton veten, Mund të prezantohet në frëngjisht, t’i japë të dhënat 
personale themelore. 

Je m’appelle…
J’ai … ans.
Je suis … (nationalité)
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TË
 LE

XU
AR

IT 

Lexon dhe interpreton fjali të thjeshta dhe tekste të shkurtra me leksikë të miratuar, gjen 
informacione konkrete në materiale të thjeshta, përdor përmbajtje nga ftesa të thjeshta, 
kartolina ose letra të shkurta ; 

REM- Lexon fjalë të thjeshta Fjalë të dhënë mund t’i lexojë vetë.
Lis les mots suivants: (Lexo këta fjalë)
Bonjour, livre, pere, juin, mardi, hiver, 
marron, belle

3

Lexon dhe interpreton fjali të 
thjeshta 

Fjalët e dhëna mund t’i lexojë dhe ta 
interpretojë kuptimin e fjalisë. 

Lis les phrases suivantes (Lexo këto fjali) 
1.Salut, je m’appelle Jean.
2. Elle a une grande maison.

Lexon dhe interpreton tekste 
të thjeshta 

Mund të lexojë tekst dhe të veçojë 
informacion konkret 

Lis le texte et reponds aux questions vrai/
faux (Lexoje tekstin  dhe jep përgigjen 
pyetjeve me e saktë/ e pasaktë )
Elle est grande et blonde. Elle est 
etudiante.Elle aime les animaux.
-Elle est petite. ( V/F)
-Elle est etudiante. (V/F)
-Elle aime les fleurs. (V/F)

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

Mund vetë ta lexojë tekstin  dhe ta 
interpretojë. 

Bon anniversaire Marie!Que tous tes rêves 
se réalisent!
C’est :
a. une carte postale
  b. une carte d’anniversaire
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TË
 SH
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Shkruan mesazhe të shkurta, letra, duke mbështetur modele të dhëna, përshkrim, 
plotëson formularë të thjeshta me të dhënat biografike

 
Shkruan duke respektuar rregullat themelore të frëngjishtes dhe drejtshkrimit dhe përdor 
mjete të thjeshta gjuhësore

REM- Shkruan fjalë të thjeshtë Fjalët e dhëna në maqedonisht i përkthen 
në frëngjisht 

Traduis les mots suivants (Përkhtei këto fjalë):
Куќа-
Април-
Среда-
Баба-

3

Shkruan fjali të thjeshta Fjalitë e dhëna në maqedonisht i përkthen 
në frëngjisht 

Traduis les phrases suivantes (Përkhtei këto 
fjali):
Јас се викам  Филип.
Јас живеам во Скопје.

Plotëson formularë të thjeshta me 
të dhënat biografike 

Tabela e dhënë mund ta plotësojë me të 
dhëna biografike 

Complète la liste(Plotësoje tabelën)

Nom
Prenom
Date de naissance
Nationalité

Shkruan duke respektuar rregullat 
themelore të frëngjishtes dhe 
drejtshkrimit dhe përdor mjete të 
thjeshta gjuhësore

Fjalitë e dhëna i përkthen në frëngjisht, 
duke i përdorur shenjat përkatëse të 
pikësimit

Traduis les phrases suivantes (Përkhteni këto 
fjali)
1.A je ti nxënës ? 
2. Unë nuk jam i vjetër.
3. Mbyll derën!
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Niveli 4

NJ
ËS

ITË
 LE

KS
IKE

 

Profesione
Koha e lirë (sport, 
muzikë) 

REM- Njeh sporte të 
ndryshme 

Në një fotografi të dhënë mund të njohë 
për cilin sport bëhet fjalë dhe t’i lidhë me 
fjalët 

Ecris le numéro sous chaque illustration (Shkuaje numrin nën fotogtafinë përkatëse )

4

Identifikon lloje të 
ndryshme të sporteve.

Në një fotografi të dhënë, mund t’i 
plotësojë zanorët që mungojnë për të 
marrë ndonjë sport 

Remplie les voyelles qui manquent   (Plotësoni zanortë që mundgojë për secilën të këtyre fjalëve)
K_raté                  Dans_
Vél_                   hock_y
T_nnis               f_ _ tball

REM- Njeh instrumente 
të ndryshme muzikore 

Në një fotografi të dhënë mund ta 
identifikojë instrumentin e saktë muzikor 

Qu’est-ce que c’est?
C’est un:

a) piano   b) violon     c) flûte    

Emëron instrumente të 
ndryshme muzikore 

Fjalëkryqin e dhënë e plotëson me fjalë 
lidhur me instrumentet muzikore 

Quels sont les instruments de musique sur cette image (Shikoi numrat e fotografive dhe shkruai instrumentet  muzikore në 
fjalëkryq).
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Koha e lirë (lojë, film, 
internet) 

REM- Njeh zhanre të 
ndryshme të filmave 

Në një fotografi të dhënë mund ta 
rrumbullakojë zhanrin e saktë të filmit 

De quel genre de film s’agit-il?( Shiko fotografinë dhe rrethoje përgjigjen e saktë. Për çfarë lloj të filmit bëhet fjalë?).

a.horreur      b.comedie
c.science fiction

Emëron pjese të 
ndryshme të kompjuterit 

I shkruan fjalët përkatëse nën pjesët e 
kompjuterit 

Ecris les differentes parties d’un ordinateur (shkruaji pjesët e komjuterit nën fotografinë e saktë )
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IKE

 

Ushqimi
Produktet ushqimore, 
pijet, vaktet)

REM- Njeh produkte të 
ndryshme ushqimore 
dhe pije

.Në fotografinë e dhënë mund ta 
rrumbullakojë përgjigjen e saktë 

Qu’est-ce que c’est? (Çfarë është ky?)

a.lait      b.eau          c. jus de fruit
Qu’et-ce que c’est? (Çfarë është kjo?

a.pizza b.painc.sandwich

Emëron produkte të 
ndryshme ushqimore 
dhe pije 

Në fotografinë e dhënë i identifikon fjalët 
për produktet ushqimore me fotografitë 

Relie les mots et les images (Lidhe fotografitë me fjalët )

Njeh dhe emëron lloje 
të ndryshme të vakteve, 
ushqimit dhe pijeve. 

Në fotografinë e dhënë njeh llojet e  
ndryshme të vakteve, ushqimit dhe pijeve 
dhe plotëson informacione për veten.  

Ecris les mots sous les images et dis ce que tu manges au petit-déjeuner (Plotëso fjalët dhe pastaj plotëso fjalitë për veten, 
çfarë ha për mengjes)

4
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IKE

 

Kalendari 
(stinët, prognoza e 
motit)

REM- Njeh dukuri të 
ndryshme atmosferike 

Në fotografinë e dhënë i njeh dhe 
identifikon dukuritë atmosferike 

Quel temps fait-il?( Si është moti?

a.Il fait beaub. Il fait froid       c.Il fait chaud  

4

Njeh dhe emëron 
dukuri të ndryshme 
atmosferike

Në një fotografi me dukuri atmosferike, 
mund t’i identifikojë fjalët me fotografitë. 

Ecris sous les images (Shkruaj nën fotografitë si është moti)

Festat, traditat: 
Viti i Ri, Krishtlindjet, 
Pashkët, Bajrami 
festat e tjera 
kombëtare në Francë 
dhe Maqedoni. 

REM - Dallon festa të 
ndryshme 

Në pyetjen e dhënë, e rrumbullakon 
përgjigjen e saktë lidhur me festat Père Noël est le symbole de :a. Pâques b. Noël c. Mardi gras

Numëron dallime mes 
Krishtlindjes franceze 
dhe maqedonase 

Sipas fotografisë mund t’i numërojë 
mënyrat e festimit të Krishtlindjes 

Dallon fjalë të ndryshme 
lidhur me Pashkët 

Fjalitë e dhëna i plotëson me fjalë të 
lidhura me Pashkët 

Pâques est une _______ religieuse chrétienne qui commemore la résurrection de Jésus.
L’_______ de Pâques est le symbole de l’éclosion d’une vie nouvelle et de la fertilité.

Le ___________est le symbole de la vie et de la victoire de la lumière de l’amour.   

Dallon fjalë të 
ndrysheme lidhur me 
festën e Bajramit 

Dallon fjalë të ndryshme lidhur me festën 
e Bajramit dhe për disa fjali mund të jep 
përgjigje 

Chaque année, la fin du ramadan se fête par les Musulmans par une fête. On a jeûné pendant un mois de l’aube à la tombée 
de la nuit, sans même avaler un de ces petits verres de thé. À l’aube du premier jour de la fête, les hommes vont à la 
mosquée, pendant que les femmes préparent  des baklava. Puis on va chez des amis et parents plus âgés. On échange des 
vœux, on offre des sucreries, et on se souhaite longue vie.
-Est-ce que les Musulmans mangent pendant le jeûne durant la journée ?     Oui/Non



PROGRAMI MËSIMOR I GJUHËS FRËNGE 

27

ST
RU
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A L
EK

SIK

Trupi im 
(Pjesët e trupit të njeriut 
shëndeti i njeriut)

REM- Njeh pjesë të ndryshme të 
trupit 

Në fotografinë e dhënë mund të njohë për cilën pjesë të 
trupit bëhet fjalë 

Qu’est-ce que c’est? (Çfarë është kjo?)

a. Le nez      b. la bouche               c. le cou   

4

Identifikon pjesë të ndryshme të trupit 

Ecris les mots sous chaque image (Shkruani fjalët nën çdo fotografi)

Emëron pjesë të ndryshme të 
trupit Në fotografi të dhënë mund vetë t’i emërojë pjesët e trupit 

Ecris les parties du corps(Emëro pjesët e trupit)  

Përemrat-
Kuptimi dhe përdorimi i 
përemrave vetor dhe lidhor, 
Përdorimi i en dhe y

REM- Përdorimi i drejt të en dhe y Në një detyrë të dhënë me përemrat y dhe en, identifikon 
përgjigjen e saktë 

Entoure la réponse correcte  (Rrethoje përgjigjen e saktë)
Vous prendrez un croissant ? 
a)Oui, j’ en prendrai.             b)Oui, j’y prendrai

Tu vas à la faculté demain ? 
a)Oui j’ en vais.                     b)Oui, j’y vais.

Bën dallim midis përemrave Në fjali të dhëna mund ta identifikojë dhe ta përdorë 
përemrin e saktë 

Ecris le pronom correct (Shkruaje përemrin e saktë)
Tu vas au Yémen le mois prochain ? Oui, j’ _________ vais 

 Tu reviens du Yémen ? 

-Non, je n’_______ reviens pas.
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Numëroret – numrat rendore 
REM- 
Bën dalim midis numrave të 
thjeshta dhe numrave rendore

Në fjali të dhëna mund t’i nënvizojë numrat rendore. 

Souligne les ordinaux (Nënvizo numrat rendore)
1. J’ai gagné ! Je suis le premier. 

2. J’ arrive juste après le 4e. Je suis le cinquième.

ST
RU

KT
UR

AT
 GR

AM
AT

IKO
RE

 

Në shumës bën dallim midis 
përemrave dëftor për afër dhe 
për larg 

Në fotografi të dhëna për sende që janë afër ose larg nesh 
mund ta shkruajë përemrin e saktë dëftor për shumës 

Ecris la forme correcte des pronoms démonstratifs. (Shkruaje përemrin e saktë dëftor)

Emrat- gjinia dhe numri 
(shumësi e rregullt dhe e 
parregullt) 

REM- Dallon emrat në njëjës dhe 
në shumës Identifikon emrat në shumës Entoure les noms au pluriel( Rrumbullako emrat në shumës)

a)les filles    b) un stylo     c)les chiens

I Konverton emrat nga njëjësi në 
shumës Emrat e dhëna mund t’i konvertojë në shumës 

Mets les noms au pluriel (Shkuraji këto emra në shumës)
une maison-
un livre- 

ST
RU

KT
UR

AT
 

GR
AM

AT
IKO

RE
 

Bën dallim midis shumësit me S/X Emrat e dhëna mund t’i konvertojë në shumës

Mets les noms au pluriel (Shkuraji këto emra në shumës)
un animal- 
un cheval-
un  crayon-
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Foljet 
Koha e shkuar dhe koha e 
ardhme
Përdorimi i passé composé  
me avoir vetëm me foljet e 
rregullta

REM I dallon format e kohës së 
tashme dhe kohës së shkuar të 
kryer  

Në fjali të dhëna mund ta njohë foljen  që është në kohën e 
shkuar të kryer 

Souligne les verbes au passé composé (Nënvizoji fojet në kohën e shkuar)
Tu as fait quoi aujourd’hui ? 
Greg : Tu as passé une bonne journée ?
Nao : Oui, très bonne.
Greg : Alors, qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ?
Nao : Ce matin, j’ai eu un cours de grammaire et un cours de conversation.
Greg : Tu as rencontré des gens ?
Nao : Oui, j’ai parlé avec des Italiens, des Chinois et une Américaine.
Greg : Vous avez parlé en français ?
Nao : Oui, nous n’avons pas utilisé l’anglais.

4

I identifikon format e passé 
composé  me avoir  me foljet e 
rregullta. 

Në fjali të dhëna mund t’i identifikojë dhe t’i rrumbullakojë 
foljet në passé composé  

Trouvez et entourez les verbes au passé composé. (Gjej dhe rumbullakojë foljet në kohën 
e shkuar të kryer)
1. J ‘ai mangé des pommes.
2. Tu  as cueilli des oranges.
3. Il a acheté des croissants.

Mund t’i përdorë vetëm format e 
kohës së shkuar të kryer 

Në fjali të dhëna kohën e shkuar të kryer e përdor në 
mënyrën e drejtë 

Mets les verbes au passé composé (Vendose foljet në kohën e kryer të kaluar)
1. J’ ______________ (oublier) mon parapluie dans le taxi ce matin. 
2. Tu  _____________(réfléchir) avant d’agir.
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Sfera Tema Rezultatet e mësimit Kriterët e vlerësimit Shembuj për detyrë Niveli/ nën nivel
TË

 DË
GJ

UA
RI

T M
E T

Ë K
UP

TU
AR

IT Profesionet

Ushqimi 
(Produkte ushqimore, pijet, vaktet)

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

Koha e lirë
(sport, muzikë, kinema, teatro, komjuter dhe 
internet)

Kalendari
(stinët, prognoza e motit, muajt, ditët)

Festat, traditat: 
Viti i Ri, Krishtlindjet, Pashkët 

REM- Identifikon informacione nga tekstet  e shkurta 

Identifikon komunikimin e thjeshtë në restorant 

Njeh vokabularin e përdorur në mënyrë më të shpeshtë dhe 
fjalitë lidhur me situatat e përditshme;

Ndjek udhëzimet dhe reagon pas udhëzimit të 
bashkëbiseduesit 

Ndan informacione kryesore nga teksti i dëgjuar 

Dëgjon tekst i shkurtër dhe veçon informacion i 
shkurtër 

Njeh prodhime ushqimore në dialogë 

Dëgjon pyetjet dhe përgjigjet 

Dëgjon udhëzime nga bashkëbiseduesi 

Duke dëgjuar në tekst të incizuar i identifikon 
biseduesit dhe veçon informacionet  kryesore 

Mund të interpretojë një video të shkurtër për festat 
në Francë ose të jep përgjigjen pyetjes së parashtruar. 

Në tekst të dëgjuar në të cilin bëhet fjalë për 
ndonjë person mund të jep përgjigje në pyetje 
të thjeshta 

Tu aimes les épinards?
Tu vas au cinéma souvent? 

Ouvrez vos livres à la page 45 !
Fermez vos cahiers et écoutez le dialogue ! 

Ecoutez le texte et répondez aux questions:
Aujourd’hui, dans le nord de la France, il y a 
des orages. A Paris, il y a des nuages.
Dans l’est de la France, il fait froid. Il fait 5 
degrés et il y a aussi des nuages.
-Il fait beau à Paris ?
- Il fait 30 degrés a l’est de la France ? 

https://www.youtube.com/
watch?v=gtIHk158EOo
Quand les Français fêtent le Noël?

4
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TË
 FO

LU
RI

T
REM- Bën bisedë elementare në tema të njohura Në pyetjen e parashtruar jep përgjigje të shkurtër Dis-moi ce que tu aimes manger au petit-déjeuner ?

Quel est ton joueur de foot préféré ? 
4

Përgjigjet në pyetjet lidhur me familjen, pjesët e trupit 
të njeriut, stinët, festat 

Reagon në udhëzimin e dhënë nga ana e mësuesit 
Përshkruan se si festohen Krishtlindjet në Francë 
Numëron pjesët e trupit të njeriut. 

Quel temps a fait hier?
On donne des cadeaux pour Noël ? 
Où tu as mal ?

Jep përshkrime të thjeshta për personat

Jep përshkrime të thjeshta të sendeve 

Jep përshkrime të thjeshta të situatave 

Përgjigjet në pyetjet lidhur me familjen

Përgjigjet në pyetjet lidhur me stinët

Përshkuan çfarë bën në një pjesë të caktuar gjatë 
ditës

Est-ce que votre femme/sœur  est grande/petite?

Quelle saison tu préfères? 

Quels sont tes habitudes matinales ?
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TË
 LE

XU
AR

IT

Kupton përmbajtjen e teksteve të thjeshta. Gjen 
informacione konkrete në një material të shkurtër dhe të 
përditshëm (TV programe, etj) 
Kupton përmbajtjen e teksteve të shkuara të thjeshta si 
mesazhe, urimet, letra të shkurtra miqësore. 

REM-  Interpreton përmbajtjen e 
teksteve të thjeshta

Interpreton përmbajtjen e tekstit dhe i 
përgjigjet pyetjet.

Complétez les phrases avec un nom de métier.( Plotëso fjalitë me profesionin e 
duhur) 
journalistechanteurjoueur de tennis professeur
1. Pierre travaille pour un journal. Il est____
2. Antoine fait de la musique. Il est ________
3. Caroline adore le sport. Elle est __________
4. Stéphanie travaille dans une école. Elle est ___

4

Gjen informacione konkrete në 
një material të shkurtër dhe të 
përditshëm 

Identifikon përmbajtjen e tekstit dhe i 
përgjigj pyetjet 

Lis le programme de TV et réponds au questions 

Quel est le documentaire qu’on donne le mardi, à 20h45 ?
Quand on donne la serie « Famille d’accueil » ?

Identifikon dhe dallon tekste të 
shkutra të shkuara si mesazhe, 
karolina, letra të shkurtra 
miqësore

Identfikon përmbajtjen e tekstit dhe i 
përgjigj pyetjet 

C’est une carte pour 
nniversaire  b) mariage   c)invitation



PROGRAMI MËSIMOR I GJUHËS FRËNGE 

33

TË
 SH

KR
UA

RI
T 

Prezantohet me informacione themelore. Shkruan mesazh të 
shkurtër SMS, e-mail, përshkruan një person sipas një modeli të 
dhënë.
Shkruan duke i respektuar rregullat themelore të frëngjishtes dhe 
drejtshkrimit 

REM Prezantohet me informacione 
themelore 

Di të shkruajë një tekst të 
shkurtër ku prezanton veten Decris-toi en quelques phrases. 4

Shkruan mesazh të shkurtër SMS, e mail, 
përshkuan një person sipas modelit të 
dhënë

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

Ecrivez à un ami pour lui dire que vous n’avez pas quelque chose qu’il 
veut de vous.
Préparez la situation en utilisant les questions ci-dessous. 
L’information peut être réelle ou imaginaire.
• Qui est ton ami?
• Quel objet veulent-ils de vous?
Idée: ils veulent emprunter un livre que vous avez
• Pourquoi vousne pouvez pas leur donner cet objet pour le moment?
Idées: vous avez prêté le livre à quelqu’un d’autre.
• Quand pouvez-vous leur donner l’objet?
• Allez-vous promettre une action, donner des informations 
supplémentaires, offrir de l’aide ou simplement dire que vous leur direz 
quand vous pouvez leur donner l’objet?
Maintenant, écrivez l’email dans un style informel.
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Niveli 5

NJ
ËS

ITË
 LE

KS
IKE

 

Mjedisi jetësor- ndotja dhe mbrojtja 

REM 
Njeh mënyrat e ndryshme për 
mbrojtjen e mjedisit jetësor 

Në fotografinë e dhënë mund ta rrumbullakojë për 
çfarë veprim bëhet fjalë Qu’est-ce que signifie cette image? 

a)polluer   b)recycler   c)jeter

5

Njeh mënyrat e ndryshme për 
mbrojtjen e mjedisit jetësor.

Fotografitë e dhëna për riciklim mund t’i lidhë me 
fjalët 

Relie les images aux mots (Lidhi fotografitë me fjalët )

Emëron mjete të ndryshme 
transmetuese 

Në fotografin e dhënë me fjalët lidhur me mjetet 
transportuese mund t’i plotësojë shkronjat që 
mungojnë

Ecris les  moyens de transport(Shkruaji shkronjat që mungojnë për të 
plotësuar mjetet trasportuese)
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Teknologjia moderne –Teknologjia moderne- aparate 
dhe sende nga jeta moderne, forma dhe materiale 

REM - Njeh aparate dhe sende 
nga jeta e përditshme 

Në  një fotografi të dhënë me përgjigje të ofruara 
mund të identifikojë çfarë send nga e përditshmja 
gjendet 

Qu’est-ce que c’est?( Ëfarë është ky?)

a)un ordinateur   b) un portable   c) une imprimante 

5

Njeh dhe emëron sende 
të ndryshme të jetës së 
përditshme 

Mund të njohë sendet e ndryshme të jetës së 
përditshme dhe t’i lidhë me fotografitë 

Relie les images aux mots (Lidhe fotografit me fjalët)
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Teknologjia moderne- aparate dhe sende nga jeta e 
përditshme, forma dhe materiale

REM -
Njeh forma të ndryshme 

Mund të lidhë fotografi me fjalë të formave të 
ndryshme 

Relie les formes(Lidhe format)  

Emëron forma të ndryshme Emëron forma të ndryshme, përmes fotografive të 
jetës së përditshme

Quelle est la forme de ce montre? (Në cilën formë është ora)? 

а)cercle  b)oval   c)rectangulaire 

REM - Njeh materiale të 
ndryshme Njeh nga çfarë materiali është bërë sendi i dhënë

C’est une chemise …

a)en bois   b)en coton   c)en fer 
5

Njeh dhe emëron sende dhe 
materiale të ndryshme 

Njeh nga çfarë materiali i caktuar janë përpunuar 
sendet

Cest un verre en _____________

 

Gjeografia e Francës – 
regjionet më të rëndësishme, qytetet, malet, 
lumenjtë, vendet fqinje  

REM- Njeh karakteristikat 
kryesore gjeografike të 
Francës 

një fotografi të dhënë mund t’i njohë fqinjët e Francës 

Est-ce que le Portugal est voisin de la France ? 
Oui/Non

Identifikon lumenj të 
ndryshëm 

Në një fotografi të dhënë, mund t’i gjejë lumenjtë më 
të mëdhenj dhe qytetet në Francë

Montre les plus grandes fleuves et villes en France (Tregoje lumenjtë më të 

mëdhenj dhe qytetet në Francë) 

5
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Ushqimi – Në restorant (rezervimi i tavolinës, 
porositja dhe pagesa e llogarisë dhe meny në 
restorant)

REM –Njeh lloje të ndryshme 
të vakteve 

Në pyetjen e parashtruar për llojet e ndryshme të 
vakteve (parahaje, ushqimi kryesor dhe ëmbëlsirë) e 
rrumbullakon përgjigjen e saktë

A.Que voulez-vous commander pour le dessert?
B. Je voudrais commander __________
a) une salade de fruits        b) de la soupe    c)du poulet

Dallon vakte të ndryshme Shqyrton meny dhe porosit parahajen 

Qu’est-ce que vous voulez comme l’entrée?

Vetë rezervon një tavolinë në 
restorant 

Fjalitë e dhëna i rregullon në mënyrë të drejtë 
në formë të dialogut për rezervim të tavolinës në 
restorant 

Remets les phrases en ordre 
Regulloje dialugun 
____Monique : Restaurant les Trois Fourchettes, bonjour.
____Charles : Lanvin : L.A.N.V.I.N. 
____Monique : À ce soir monsieur.
_____Monique : Oui, vous serez combien ?
____Charles : Merci beaucoup. À ce soir.
____Monique : Alors, quatre couverts pour ce soir. C’est à quel nom ? 
____Charles : Ce serait pour quatre personnes.
____Charles : Allô ? Bonjour, je voudrais réserver une table pour ce soir.
____Monique : Lanvin, pour quatre personnes. C’est noté, monsieur.

5

Dallon mënyra të ndryshme 
për pagesën e llogarisë 

Porosit llogarinë në restorant dhe dallon mënyra të 
ndryshme për pagesë 

Complète la phrase (Plotësoje fjalinë)
Je pourrais avoir l’addition, s’il vous plaît ?
-Vous payer comment
- Je paye __________
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Mbiemrat – Krahasore  

REM- Njeh shkallët e mbiemrave Njeh mbiemrin që është në shkallën e 
krahasores 

 Trouve la phrase avec comparatif) Rrethoje përgjigjen e saktë, në cilën fjali është 
përdorur shkalla e krahasores.
1. Votre maison est plus grande que la mienne.
2. Votre maison est grande.

5

Mbiemrat i vendos nëpër shkalla Fjalitë e dhëna i plotëson me formën 
përkatëse të krahasores 

Finis les phrases au comparatif (Përfundoje fjalitë në krahasorë)
Alex est ______________ grand que Lucas.(+)
Ma voiture est ___________rapide que la tienne. (-)

Përkthen fjali duke përdorur shkallën 
e krahasores 

Fjalitë e dhëna i përkthen, duke e përdorur 
shkallën krahasore 

Traduis les phrases suivantes(Përkthei këto fjali :
1. Ajo është më e shkurtrë se Maria.
2. Marko është më i shpejtë se Petari.

Foljet .
Përdorimi i  
 imparfait , futur simple, 
conditionnel présent. Përdorimi i 
passé composé  со être.

REM- Njeh kohën e pakryer (imparfait) Në pyetjen e parashtruar në kohën e pakryer, 
jep përgjigje të shkurtër 

Souligne les verbes à l’imparfait (Nënvizoji foljet në kohën e pakryer) 
Mon frère allait à pied à l’école.
Nous travaillions tard le soir.
Notre prof s’appellait  M.Bocquet.

Njeh formimin e foljeve në veten e 
parë dhe të tretë njëjës në kohën e 
pakryer 

Në detyrat e parashtruara në formën dëftorë 
i zgjedhon foljet në kohën e pakryer në vetën 
e parë dhe të tretë njëjës. 

Complétez les phrases avec la forme appropriée de l’imparfait (Plotësoji fjalitë me 
formën përkatëse të foljeve në kohën e pakryer)
1.Je _________ (travailler) tous les jours.
2. Il _______ (jouer) au football tous les soirs.

Dallon imparfait nga passé composé  Në fjalitë e dhëna i njeh format për dy kohët 
e shkuara 

Souligne le verbe à l’imparfait, et entoure le verbe au passé composé 
(Nënvizoji foljen në imparfait, ndërsa rrumullaksoje foljen në passé composé)
Elle écoutait de la musique, quand le téléphone a sonné.

I rendit fjalët për të krijuar fjali në 
kohën e ardhme

Fjalët e dhëna i rendit në mënyrë të drejtë 
për të krijuar fjali në kohën e ardhme 

Remets la phrase en ordre  (Rendit fjalët) 
1. ira/ Paris/Elle/à
2.français/ Vous/ le/ parlerez.

Përdorimi i drejtë i formës për  
conditionnel présent në vetën e parë 
njëjës 

Jep përgjigje në pyetjen çfarë do të 
dëshironte 

Réponds au question: (Përgigje pyetjen) 
Qu’est ce que vous voudriez?
__________________  une pomme.
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T Koha e lirë- 
hobi, interesa, argëtim, teatër, 
shtypje, televizion, internet 

Mjedisi jetësor- ndotja dhe 
mbrojtja 

Teknologjia moderne –aparate 
dhe sende nga jeta moderne, 
forma dhe materiale

Gjeografia e Francës 
regjione më të rëndësishme, 
qytetet, malet, lumenjtë, vendet 
fqinje

Ushqimi- prodhime ushqimore, 
pije, vakte, receta, dhe meny në 
restorant 

REM - Identifikon udhëzime të shkurtra 

REM- Njeh hobi të ndryshme, aparate e jetës 
bashkëkohore, qytete më të rëndësishme në 
Francë dhe meny të shkurtër në restorant 

REM-Globalisht e interpreton përmbajtjen e 
dëfrimit të shkurtër, tregimit ose dialogut në 
situata të njohura nëse flitet në mënyrë të 
ngadalshëm dhe të qartë 

Identifikon informacione në një dëftim të 
shkurtër/tekst;

Thekson ndonjë hobi që përmendet në 
tekstin 

Njeh emrat e qyteteve dhe lumenjve më të 
rëndësishëm në Francë.

Duke dëgjuar një dialog të incizuar i 
identifikon biseduesit, ambientin dhe 
elemente e thjeshta të komunikimit. 

Identifikon cilat janë mënyrat për mbrojtjen e 
mjedisit jetësor

Në një dëftim të shkurtër për përshkim dhe 
formë të ndonjë send jep përgjigjen e saktë 
të pyetjes së parashtruar 

Dallon dhe identifikon cilat janë vendet 
fqinje të Francës 

Në një dialog të shkurtër për bisedë në 
restoran përgjigjet në pyetjen e parashtruar 
në dialogun 

Në tekst të dëgjuar në të cilin bëhet fjalë për mbrojtjen e mjedisit jetësor 
mund të japë përgjigjen në mënyrë joverbale. 

Qu’est-ce que tu fais dans ton temps libre?
(Çfarë bën në kohën e lirë) 

Quels sont les mots de protection de l’environnement?
a. Nettoyer, trier
b. Travailler, crier
c. Chanter, polluer

Montre-moi  les objets carrés autour de toi!
(Thekso  sendet kuadrate që gjenden rreth teje)

Au nord de la France se trouve …
a. l’Espagne
b.  l’Italie
c. Angleterre

Ecoute bien la phrase et reponds aux questions:? (Dëgjoje fjalinë dhe pastaj 
jep përgjigjen) 
-Quel est le plat du jour?

5
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TË
 FO

LU
RI

T 
REM- Bën bisedë elementare në tema të 
njohura

Në pyetjen e parashtruan jep 
përgjigjen e shkurtër 

Dis-moi ce que tu aimes manger au restaurant ?
Comment on protège la planète ? 5

I përgjigjet pyetjeve lidhur me familjen, 
pjesët e trupit të njeriut, stinët, festat.

Reagon në udhëzimin e dhënë nga 
ana e mësuesit 

Përshkuan si festohen Krishtlindjet 
në Francë

Numëron pjesët e trupit të njeriut 

Quel temps a fait hier?

On donne des cadeaux pour Noël ? 

Où tu as mal ?

Jep përshkrime të thjeshta për hobi 

Jep përshkrime të thjeshta të situatave 

Përdor formula të thjeshta për të komunikim 
të përditshëm 

Rrëfen tekst të thjeshtë dhe të shkurtër 

I përgjigj pyetjet lidhur me hobi

I përgjigj pyetjet lidhur me stinët

Tregon lumenj dhe male në Francë

Shpjegon cilat janë mënyrat për 
mbrojtjen e rrethinës 

Est-ce que votre femme/sœur  est grande/petite?

Quelle saison on est en juillet? 

Quels sont les plus grandes montagnes en France ?

Parmi ces gestes quotidiens, coche le geste qui permet de limiter la 
consommation d’énergie.             -mettre le chauffage à 25°C
- toujours allumer la lumière
-  fermer le robinet lorsqu’on se lave les dents ou quand on fait la 
vaisselle.
- ouvrir la fenêtre lorsque la climatisation est allumée
- faire la vaisselle à la main au lieu d’utiliser le lave-vaisselle.
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TË
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IT Globalisht e kupton përmbajtjen e teksteve 
të thjeshta, të shoqëruara me dokument 
vizual. 
Gjen informacionet konkrete në një tekst të 
shkurtër dhe të thjeshtë. 
Merr përfundimin për kuptimin e fjalës sipas 
kontekstit.

REM - Lexon dhe interpreton  një pjesë të 
shkurtër të gazetës 

Mund vetë ta lexojë tekstin dhe ta 
interpretojë pa përdorimin e fjalorit 

A: Maman, j’ai faim.
B: Regarde dans le frigo !
A: J’ai vu. Il n’y a rien à manger.
B: Es-tu sûr?
R: C’est presque vide.
B: Je suis allée au marché hier.
A: Je ne vois rien.
B: J’ai acheté beaucoup d’oranges et de pommes.
A: Je ne veux pas de fruits. Je veux quelque chose de délicieux.
B: Mange le fruit. C’est bon pour toi.
R: La prochaine fois que tu vas aller  au marché, laisse-moi venir avec 
toi.
B: Non, merci. Tout ce que tu aimes manger ce sont des hot-dogs et des 
chocolats.

5

Gjen informacione konkrete në një tekst të shkurtër dhe të thjeshtë. Mund vetë ta lexojë tekstin dhe të gjejë informacionet në kontekst për t’i 
përgjigjur pyetjeve. 

Merr përfundimin për kuptimin e fjalës sipas kontekstit. E lexon tekstin e dhënë dhe e nxjerr kuptimin e fjalës sipas kuptimit

Lire le texte et ensuite trouver la signification du mot licencié. 
Licencié signifie:
 viré  b)   employer
A: J’ai besoin d’un travail.
B: Je pensais que tu avais du boulot.
A: C’est fini.
B: Qu’est-il arrivé?
R: J’ai été licencié.
B: C’est terrible! Quand est-ce arrivé?
R: J’ai été licencié la semaine dernière.
B: Que toi?
R: Non, dix de mes collègues ont été licenciés aussi.
B: Qu’allez-vous faire?
A: Je cherche un travail dans le journal.
B: Bonne chance!

5



PROGRAMI MËSIMOR I GJUHËS FRËNGE 

42

TË
 SH

KR
UA

RI
T Shkruan mesazhe të shkurta dhe të thjeshta. Shkruan 

tregim i shkurtër për të përshkuar një ditë nga jeta e 
përditshme 

Plotëson formularë. Shkruan duke i plotësuar rregullat 
themelore të frëngjishtes  dhe drejtshkrimit dhe t’i përdorë 
mjetet e thjeshta themelore.  

REM - Shkruan mesazhe të shkurtra dhe të 
thjeshta

Shkruan tregim të shkurtër për të përshkuar 
një ditë nga jeta e përditshme 

Plotëson formularë 

Përmbajtja e tekstit tërësisht u përgjigjet 
kërkesave me një numër të vogël të gabimeve 

Përmbajtja e tekstit tërësisht u përgjigjet 
kërkesave me një numër të vogël të gabimeve 

Përmbajtja e tekstit tërësisht u përgjigjet 
kërkesave me një numër të vogël të gabimeve 

Ecrivez  un court sms à votre ami en lui disant que vous 
allez être en retard à la fête.

Décris ta routine quotidienne.

Remplis le formulaire:

5



PROGRAMI MËSIMOR I GJUHËS FRËNGE 

43

Niveli 6

NJ
ËS

ITË
 LE

KS
IKE

 

Udhëtimet
(pushime, ekskursione, destinacione turistike)

REM - Njeh mënyra të ndryshme të udhëtimit 
Në një detyrë të dhënë 
rrumbullakon mënyrën përkatëse 
të udhëtimit  

Comment voyager de Macédoine aux Etats-Unis?
a) en voiture   b) en train  c)en avion

Njeh aktivitete të lehta verore 

Në fotografinë e dhënë  me 
aktivitetet gjatë kohës së 
pushimit veror fjalët mund t’i 
renditë 

Range tes activités préférées 

6
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Udhëtime
(pushime, ekskursione, destinacione turistike) Njeh njësi leksike të ndryshme lidhur me 

pushim

Në detyrat e dhëna, e identifikon 
përgjigjen e saktë lidhur me 
pushim

Souligne la bonne réponse :
1. Avez-vous réservé vos vacances vous-même ou par  __?
  - un agent immobilier
   -un  agent de vacances
2. Avant de partir en vacances, achetez :
-une visite guidée
-un guide touristique
3. Elle m’envoie toujours une __ quand elle part en vacances.
  -carte d’anniversaire
  -lettre
  -carte postale

6

I rëndit fjalët në venin përkatës Fjalët e dhëna lidhur pushim 
mund t’i renditë 

Complétez les phrases avec le mot approprié de la liste ci-dessous.
Carte touristique campingvalise  aéroport
Vous y mettez vos vêtements et vos affaires lorsque vous partez en 
vacances._________
L’endroit où vous allez prendre un avion.____
Un endroit où aller avec votre tente ou votre caravane.________________
Regardez ceci pour vous aider à trouver des endroits. Avec ceci vous ne serez 
pas perdu! ______________
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Llojet e komunikimit (SMS, e-mail, telefon, internet) REM- Dallon llojet e ndryshme të komunikimit 
Në fjalinë e dhënë identifikon për 
çfarë lloj të komunikimit bëhet 
fjalë 

De quel type de communication s’agit-il ?
 appel téléphonique  b)  e-mail  c)  sms

Dallon komunikim formal nga komunikim 
joformal 

Mund të përcaktojë nëse bëhet 
fjalë për tekst formal ose joformal 

C’est un e-mail formel or informel?

6

Kulturë (persona të rëndësishëm nga fusha e 
shkencës, artit, librave, kinemasë, teatrit) 

Njeh disa nga aktorët dhe aktoret e njohur nga 
Franca 

Mund t’i njohë  aktorët dhe 
këngëtarët më të njohur nga 
Franca 

Quelle est cette actrice?
a) Audrey Tautou   b) Sophie Marceau   c) Marion Cotillard

Njeh vokabularin lidhur me kulturën Lidh fjalët me definicionet e tyre 

Quel type de manifestations vous pouvez visiter?



PROGRAMI MËSIMOR I GJUHËS FRËNGE 

46

ST
RU

KT
UR

AT
 GR

AM
AT

IKO
RE

 

Mbiemrat Krahasore dhe Sipërore

REM- Njeh shkallët e mbiemrave njërrokëshe Njeh mbiemrin që është në shkallën krahasore 
Entoure la forme correcte 
1.Je suis grande.
2.Je suis plus grand que toi.

6

Mbiemrat njërrokëshe i vendos nëpër shkallë Fjalitë e dhëna i plotëson me formën përkatëse të 
mbiemrit 

Remplissez les phrases avec la forme appropriée de 
l’adjectif entre parenthèses
1.Tom est _________ (grand) que moi. (+)
2. Vardar  est _________ (longue) rivière dans notre pays.
(+)

Përkthen fjali duke përdorur krahasoren dhe sipëroren Fjalitë e dhëna i përkthen, duke përdorur krahasoren 
ose sipëroren 

Traduis les phrases suivantes:
1. Petari është më i shpejti i klasës sonë.
2. Marija është më e bukur nga Ana.

6
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Përemrat.
Përemrat e pacaktuara 
Përemrat pyetëse 
 Përemrat për objekt direkt dhe indirekt. 
Përsëritja e përemrave ndajfoljore en 
dhe y 

Dallon përemrat për objektit direkt ose indirekt 
Në fjalitë e dhëna  njeh nëse forma e përemrave 
për objektin direkt dhe indirekt është përdorur në 
mënyrën përkatëse.  

Entoure la bonne reponse. (Rrethoje pëlgjigjen e saktë)
1.Maman a raconté une histoire. COD /COI
2.Je demande à ces enfants de faire moins de bruit. COD /
COI
3. Le professeur propose une évaluation. COD /COI



PROGRAMI MËSIMOR I GJUHËS FRËNGE 

48

Foljet.
Përsëritja dhe zgjerimi për kategoritë 
themelore të foljeve 

REM - Njeh folje në kohën e shkuar Te foljet e dhëna, identifikon foljen në kohën e 
shkuar 

Entoure les verbes au passé (Rrumbullakoji foljet në kohën 
e shkuar)
1.Elle chante
2.Nous avons acheté
3.Il sera
4. Vous parliez
5.Je  suis

Krijon fjali në kohën e shkuar Fjalitë në shqip i përkthen në frëngjisht
Traduis les phrases suivantes
1. Dje Marko luajti futbol. 
2. Para dy ditësh Ana vallëzonte.

Dallon folje të parregullta Foljet e parregullta, i shkruan në formën e tyre të 
shkuar 

Ecris les verbes au passé composé( shkruaje foljet në kohën 
e shkuar të kryer) 
aller

avoir

faire

être

venir

I zgjidh fjalitë në kohën e shkuar Fjalitë e dhëna i plotëson me formën e tyre të 
shkuar 

Ecris les verbes à l’imparfait (Plotëso fjalitë me foljet në 
kohën e shkuar të pakryer)
1. Chaque jour _________ vous _______ (aller) à l’école 
à pied.
2. Je ____________ (travailler) ici il y a deux ans.
3. Elle _________ (être) une  étudiante  en 2000.
4. Ils __________ (manger) une pizza il y a deux heures.

6
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Sfera Tema Rezultatet e mësimit Kriteret e vlerësimit Shembujt për detyrë Niveli/ nën nivel
TË

   D
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AR
IT 

Jeta e përditshme (aktivitete, 
argëtim, sport, internet, miq)

Udhëtime
(pushime, ekskurzione, 
destinacione turistike)

Kulturë (persona të rëndësishëm 
nga fusha e shkencës, artit, 
librave, kinemasë, teatrit) 

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

REM - Interpreton udhëzime të shkurta 
dhe mesazhe 

REM- Njeh sporte të ndryshme, 
destinacione turistike, persona të 
rëndësishme nga fusha e kulturës 
dhe artit të Francës dhe mënyrat e 
komunikimit.

REM- Globalisht e interpreton 
përmbajtjen e dëftimit të shkurtër, 
rrëfimit ose dialogut në situata të njohura 
nëse flitet në mënyrë të ngadalshëm dhe 
të qartë. 

Identifikon informacione në dëftim të 
shkurtër/tekst;

Thekson sportin e caktuar që përmendet në tekstin. 

Njeh emrat e destinacioneve më të rëndësishme turistike 
në Francë. 

Në një dialog të incizuar të dëgjuar i identifikon artistët e 
njohur.

Identifikon cilat janë mënyrat për komunikim

Mund të interpretojë dëftim të shkurtër për udhëtim dhe 
ta japë përgjigjen e saktë

Mund t’i identifikojë muzetë më të rëndësishme në Francë 

Mund ta interpretojë bisedën në dialog të shkurtër për 
muze dhe ta përgjigje pyetjen e parashtruar.

Në një tekst të dëgjuar në të cilin bëhet fjalë për sporte mund ta japë 
përgjigjen në mënyrë joverbale. 

Оù est-ce que tu vas en vacances?
(Ku shkon për pushim?) 

Quels sont les célèbres impressionnistes français?
a. Kandinsky, Klimt 
b. Monet, Manet
c. Picasso, Pissarot

A+ signifie
a. Je t’aime
b. Bonjour
c. A plus tard

Sélectionne la bonne réponse ci-dessous : 

Top of Form
Juliette fait ... équitation. 

de la du de l'

Où se trouve la Joconde?
Est-ce que existe le musée de la vie romantique à Paris ? 

6
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REM- Bën bisedë elementare në tema të njohura
REM- Jep përgjigje në pyetje të shkutra në kohën e 
shkuar 

Bën dialog të shkurtër dhe të thjeshtë 

Përdorë formula të thjeshta për të folurit të përditshëm.

Rrëfen tekst të thjeshtë dhe i shkurtër.

Në pyetjen e parashtruar jep përgjigjen e shkurtër

Identifikon përgjigjen e pyetjes në kohën e shkuar. 

Flet për një temë të caktuar duke e përdorur kohën e 
shkuar. 

Dis-moi ce que tu aimes faire pendant le weekend ?

Où es- tu allé hier?
a) je suis allé au parc.
b) je vais au parc.
 c) J’irai  au parc.

Décrivez vos dernières vacances. Où es-tu allé? Qu’est-ce que tu 
as fait? Avec qui tu  étais?

6

TË
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Identifikon informacione 
në një dëftim/ tekst të 
shkurtër. Merr përfundim 
për kuptimin e fjalës sipas 
kontekstit. 

REM- Lexon dhe interpreton tekstin e 
shkurtër të fushës së njohur 

Mund vetë ta lexojë tekstin dhe ta 
interpretojë pa përdorimin e fjalorit dhe 
pastaj t’i përgjigjet pyetjeve. 

Lisez le texte ci-dessous sur Marie et ses amis, puis répondez aux questions.
Marie et ses amis veulent partir en vacances ensemble. Ils ont regardé des brochures de vacances, 
mais ils  ne sont pas sûrs du type de vacances qu’ils veulent faire. Marie aime les promenades dans 
les parcs, mais elle n’aime pas camper. Tous ses amis aiment les vacances à la plage,mais son ami 
Pierre n’aime pas faire de l’ escalade. Son ami Alex aime les vacances en ville, mais il aime aussi le 
camping et faire de l’escalade.
Vrai ou faux?
1.Pierre adore faire de l’escalade.
2.Tous les amis de Marie aiment le camping.
3.Marie et ses amis ne peuvent pas décider où aller en vacances.

6
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Identifikon informacionet 
në tekstin. Merr 
përfundimin për kuptimin e 
fjalës sipas kontekstit. 

Lexon dhe interpreton raport t shkurtër 
nga ndonjë udhëtimi ose përvoja 
personale 

Mund vetë ta lexojë tekstin dhe ta 
interpretoj pa përdorimin e fjalorit dhe 
pastaj ta rrethojë përgjigjen e saktë. 

1. De quoi parle l’article?
a) Vancouver
b) La Corse
c) Choses à faire au Canada
2. Est-ce que c’est gratuit pour le deuxieme adulte?
a) oui
b) non
c) on ne sait pas
3. Pourquoi y aller?
a) les fruits et légumes
b)un climat exeptionnel
c) des promenades en montagnes

6

Identifikon informacione 
në një dëftim/ tekst të 
shkurtër. Merr përfundim 
për kuptimin e fjalës sipas 
kontekstit.

Lexon fjali dhe i plotëson me fjalën 
përkatëse. 

Mund ta interpretojë kuptimin e fjalëve dhe 
t’i vendosë në vendin përkatës 

Lis le texte et repond aux questions: 

6
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TË
 SH

KR
UA

RI
T Shkruan tekste të shkurta 

në kohën e shkruar në një 
temë të dhënë.   
Rregullon strategji 
personale për shprehјen 
korrekt dhe thelbësore në 
formën e shkruar 

REM-. Shkruan tekste të shkurtra në 
kohën e shkuar 

Shkruan tekste të shkurtra në një temë të 
dhënë me përdorimin e drejtë të shenjave 
të pikësimit

Écrivez un court texte décrivant ce que vous avez fait la semaine dernière. Utilisez entre 60 et 80 
mots.

Shkruan tekste të shkurta për 
destinacionin e tij më të preferuar 

Shkruan tekste të shkurtra në një temë të 
dhënë me përdorimin e drejtë të shenjave 
të pikësimit

Rédigez un court texte sur votre destination de voyage préférée. Utilisez entre 100 et 120 mots.
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