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Hyrje
Programi i gjuhës gjermane për arsimin fillor për të rritur është përpiluar me strukturë të përbërë nga rezultate detajuese të pritura nga mësimi (RM), që dalin nga fushat, temat dhe përmbajtjet e vërtetuara me 
programin për arsim të rregullt fillor – e përgatitur 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, programet për të rriturit janë përpiluar në gjashtë nivle, dhe numri i niveleve varet nga 
natyra e lëndës dhe vëllimit të përmbajtjeve. Programi i gjuhës gjermane – si gjuhë e dytë e huaj – është konceptuar në mënyrë që temat, përmbajtjet dhe rezultatet përkatëse me ato nga mësimi të shpërndahen 
në 4 nivele, duke filluar nga niveli i tretë deri në nivelin e gjashtë. Kjo mundëson diferencim optimal gjatë vlerësimit të njohjeve dhe aftësive aktuale dhe përparim optimal nëpër nivele.

Programi i gjuhës gjermane është i organizuar në 6 fusha. Për çdo fushë, në pajtim të temave përkatëse ose përmbajtjeve, janë definuar rezultate të pritura nga mësimi dhe kriteret për vlerësim. 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 në nevojat e të rriturve dhe të kërkesave me të cilat ballafaqohen për përfshirje aktive në proceset shoqërore dhe të tregut të punës, në program janë përfshirë rezultate përkatëse nga 
studimi për kompetencat kyçe.
Rezultatet nga mësimi janë të operacionalizuara nëpërmjet kritereve për vlerësim, që paraqesin masa konkrete për vlerësimin e arritjeve të kandidatëve.
Për çdo nivel, janë të përcaktuara 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 program 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.

Qëllimet e programit të gjuhës gjermane janë kandidati/kandidatja:

Të krijojë shprehi elementare dhe aftësi për dëgjim, të folurit, leximi dhe të shkruarit;  
Të kuptojë në mënyrë globale dhe selektive fjali të thjeshta në nivel të një teksti të njohur dhe të përpunuar më parë me gojë;
Ta kuptojë përmbajtjen e teksteve të shkurta në të cilat përmbahen informacione për atë (letër personal, ftesë, kartolinë, njoftim);
Të kuptojë udhëzime nga libri i mësimit, fletorja e punës; 
Të gjejë informacionin e domosdoshëm në një tekst të thjeshtë; 
Të jetë në gjendje të udhëhiqet bisedë elementare në tema të njohura të jetës së përditshme
Të shprehë dëshirë dhe lutje;
Të prezantojë veten dhe të afërmit e tij/saj;
Të kuptojë udhëzimet e shkurta të mësuesit 
Të kuptojë informacionin në tekste të shkurta  
Të jetë në gjendje të plotësojë fjalë që mungojnë në një tekst;
Të shkruajë një urim të shkurtë 
Të interesohet për vendet ku flitet gjuha gjermane, për mbledhje të informacioneve nga burime të ndryshme të asaj gjuhe dhe zhvillimi i lidhjeve ndërkulturore.
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ZH SKEMA E PROGRAMIT TË GJUHËS GJERMANE

Fusha

Njësitë leksikore Struktura gramatikore Dëgjim me kuptim Të folurit Lexim Të shkruarit Niveli 

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

Shtëpia ime
(llojet e hapësirave në 
shtëpi 

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

Kalendar 
(stinët,
muajt,
 ditët)

Fonetikë
Alfabeti gjerman. Të shkruarit dhe të folurit.
Krahasimi i sistemit fonetik gjerman me 
sistemin fonetik maqedonas.
Theksi dhe intonacioni. 
Morfologjia.
Nyja – e caktuar dhe e pacaktuar, 
Emrat – gjinia dhe numri 
Mbiemra – mbiemra kualitativ, mbiemra 
poseduese, përshtatje e mbiemrave.
Përemra – përemra vetor 
Numrat.
Drejtshkrimi dhe të shqiptuarit e numrave 
nga 1 deri 100.
Folja- foljet ndihmëse në kohën e tashme, 
Foljet në kohën e tashme, mënyra 
urdhërore, koha e ardhme (futur 1)    
Ndajfoljet –
e kohës, vendit dhe mënyrës 

Parafjalët – 
Im, am, um, von-bis,vor, nach, zum
Sintaksa 
Fjali të thjeshta dhe të përbëra. Fjalët 
dëftore, pyetëse dhe mohuese. 

Kupton elemente jo-verbale në 
komunikimin (gjeste,shprehjet e fytyrës 
etj.); Dëgjon tregime të thjeshta dhe 
të shkurta dhe dialogë me modele 
themelore të intonacionit, përshkrime 
të thjeshta të personave ose situatave 
apo vendeve. Të kuptojë dhe të reagojë 
jo-verbale ndaj detyrës së caktuar. 
Kupton vokabularin më të përdorur dhe 
fjalitë e thjeshta në lidhje me situata 
të përditshme nga mjedisi; Kupton 
përshkrime të thjeshta të personave, 
situatave ose vendeve; Globalisht e 
kupton përmbajtjen e shprehjes së 
shkurtë, tregimit ose dialogut në situata 
të njohura nëse flitet ngadalë dhe qartë. 
Kupton informacione në shprehje/tekst 
të shkurtë; Fillon të formojë strategjinë e 
vetë e kuptimit duke dëgjuar. 

Reagon ndaj udhëzimeve të caktuara nga 
mësuesi ose ndonjë bisedues tjetër. 
Përgjigjet pyetjeve të thjeshta lidhur me 
një temë të njohur. 
Emëron objekte dhe paraqitje të mjedisit; 
Riprodhon fjali të thjeshta, udhëheq 
biseda elementare në tema të njohura; 
jep përshkrime të thjeshta të personave, 
situatave dhe vendeve të mjedisit të afërt, 
duke përdorur vokabular të njohur;
Bën shprehje të shkurta fonologjike kur 
flet për ngjarje aktuale dhe të ardhshme, 
duke përdorur vokabular të njohur dhe 
fjali të shkurta.
Krijon strategji të veta për të shprehurit 
me gojë.    

Lexon dhe kupton fjali të 
thjeshta dhe tekste të shkurta 
me leksikun e mësuar; 
Gjen informacione konkrete 
në materiale të thjeshta, 
kupton përmbajtjen e ftesave 
të thjeshta, kartolinave ose 
letrave të shkurta; krijon 
gradualisht strategji të veta për 
të kuptuar duke lexuar;      

Shkruan një porosi të shkurtë, letër, 
duke mbështetur modelet e caktuara; 
përshkrim; plotëson formularë të 
thjeshtë me të dhëna biografike; 
Shkruan duke respektuar rregullat 
themelore të gjuhës gjermane dhe 
drejtshkrimit dhe të përdorë mjete të 
thjeshta gjuhësore. 
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Profesionet

Ushqimi
(produkte ushqimore, pije, 
ushqime)

Festat
(festat fetare, shtetërore 
dhe familjare)

Trupi im
(pjesët e trupit të njeriut)

Mjedisi
(natyrë, bimë dhe kafshë, 
mjetet e transportit)

Ngjyrat

Fonetikë.
Të shprehurit e grupeve më të ndërlikuara 
konsonante. Theksi dhe konstruksionet e 
intonacionit.  
Morfologjia. 
Nyja - 
E caktuar dhe e pacaktar 
Emrat.
Gjinia dhe numri i emrave.
Mbiemra.
Përshtatja e mbiemrave sipas gjinisë dhe 
numrit. mbiemra kualitative dhe  dëftore
Përemra.
Rëndësia dhe përdorimi i përemrave vetor 
dhe relativ.
Numrat – numrat rendor 
Foljet.
Koha e kryer dhe koha e ardhme. 
Ndajfoljet -
e kohës, vendit dhe mënyrës.
Sintaksa.
Fjali të thjeshta dhe të përbëra. Fjalitë 
dëftore, nxitëse dhe pyetëse.  

Kupton tekste të shkurta dhe shprehje. 
Kupton pyetje dhe udhëzime nga 
mësuesi. Shpërndan informacione kyçe 
nga një tekst të dëgjuar.
Krijon strategji e vetë e dëgjimit me 
kuptim.

Udhëheq një bisedë elementare në tema 
të njohura. 
Jep përshkrime të thjeshta të personave, 
objekteve dhe situatave. 
Përgjigjet pyetjeve të thjeshta. 
Përshkruan një ilustrim, duke përdorur 
mjete të thjeshta gjuhësore. Bën shprehje 
të shkurta fonologjike kur flet për ngjarje 
aktuale, të kaluara ose të ardhshme, 
duke përdorur një vokabular të thjeshtë 
dhe fjali të shkurta. 
Krijon strategji të veta për shprehje me 
gojë   

E kupton përmbajtjen e 
teksteve të thjeshta. 
Gjen informacione konkrete në 
një material të shkurtë dhe të 
përditshëm (meny, Programe 
televizive, pllakat etj.).   
Kupton përmbajtjen e teksteve 
të thjeshta të shkruara të llojit 
të porosive, urimeve, letrave të 
shkurta miqësore. 

Paraqitet me informacione themelore. 
Shkruan një porosi të shkurtë, SMS, 
letër sipas një modeli të caktuar. 
Shkruan, duke respektuar rregullat 
themelore të gjuhës gjermane dhe 
drejtshkrimit dhe të përdorë mjete të 
thjeshta gjuhësore. 
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Trashëgimia kulturore 
(zakone, tradita)

Modë
(veshje, shtojca mode, 
madhësi)

Gjeografia e Gjermanisë – 
rajone më të rëndësishme, 
qytete, male, lumenj, 
vende fqinje
.
Shërbimet
(spital, farmaci, postë).

Fonetika
Thellon njohuritë për shqiptim të saktë.
Korrigjim dhe përsosje e të shprehurit të 
fonemave gjermane. Rregulla për lidhje 
gjatë leximit. 
Morfologjia
Mbiemrat.
Shkalla krahasuese 
Numrat. Nga 100 – 1000
Përemra.
Përemra pronor dhe dëftor në nivel të 
njohjes. 
Foljet.
Përdorimi i kohës së kryer.
Ndajfoljet – ndajfoljet e mënyrës, kohës, 
vendit.
Fjalitë mohuese me
Im, am, um, von-bis,vor, nach, zum

Njeh shprehje të thjeshta dhe të 
shpeshta. 
Kupton dialog dhe informacione nga 
mediat. Me ndihmë të kontekstit, 
intonacionit pjesërisht kupton 
përmbajtjen e panjohur. Ndan 
informacione kyçe nga teksti i dëgjuar.

Ritregon tekst të shkurtë dhe të thjeshtë. 
Përshkruan aktivitete të përditshme me 
vokabular të njohur. 
Përdor strategji të ndryshme 
kompensuese (shprehje të fytyrës, gjeste) 
për një shpjegim shtesë të të shprehurit.
Përdor forma të thjeshta dhe të 
përditshme të mirësjellshme të 
komunikimit.
Pyet dhe shpjegon; 

Globalisht e kupton 
përmbajtjen e teksteve të 
thjeshta,të përcjellur me një 
dokument vizual. 
Gjen informacione konkrete 
në një tekst të shkurtë dhe të 
thjeshtë. 
Nxjerr konkluzion për rëndësinë 
e fjalës sipas kontekstit.  

Shkruan porosi të shkurta dhe të 
thjeshta (falje, mirënjohje, pranim dhe 
refuzim) letra. 
Plotëson formularë. Shkruan duke 
respektuar rregullat themelore të 
gjuhës gjermane dhe drejtshkrimit dhe 
të përdorë mjete të thjeshta gjuhësore.  
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Jeta e përditshme  
(aktivitete, argëtim, sport, 
internet, miq)

Udhëtime
(pushim, ekskursione, 
destinacione turistike)

Kulturë
(persona të rëndësishme të 
shkencës dhe artit, libra, 
kinema, teatër, balet)

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

Kujdesi për shëndetin
(kultura shëndetësore, 
mënyra e ushqimit , 
ushqimi i shëndetshëm)

Fonetika.
Përsosje e shqiptimit të fonemave 
gjermane. Rregulla për lidhje gjatë leximit
Morfologjia
Mbiemrat. Shkalla krahasore dhe sipërore. 
Përemrat.
Përemra të pacaktuar.
Përemra pyetës.
Përemra për kundrinë të drejtë dhe të 
zhdrejtë.
Përsëritja e përemrave ndajfoljor. 
Foljet.
Përsëritja dhe zgjerimi i kategorive 
themelore të foljeve.
Sintaksa.
Fjalitë qëllimore. 
Fjalitë shkak-pasojë.

Kupton udhëzime të shkurta, shprehje të 
jetës së përditshme kur shqiptohen qartë 
dhe ngadalë. 
Kupton informacione në tregim/tekst të 
shkurtë në gjuhën standarde gjermane; 

Udhëheq dialog të thjeshtë dhe të 
shkurtë. Përdor teknika kompensuese 
(gjeste, shprehje të fytyrës).
Përdor formula të thjeshta për komunikim 
të përditshëm.  
Ritregon një tekst të thjeshtë dhe të 
shkurtë. 

Kupton përmbajtjen e teksteve 
të thjeshta. Gjen informacione 
konkrete në një tekst të shkurë 
dhe të thjeshtë. 
Merr konkluzion të rëndësisë së 
fjalës sipas kontekstit. 

Përshkruan porosi të shkurta dhe të 
thjeshta, letra. 
Plotëson formularë. 
Krijon strategji të veta për një shprehje 
kuptimplotë dhe korrekte në formë të 
shkruar. 
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Programi i gjuhës gjermane 

Fusha Tema / Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kritere për vlerësim Shembuj nga detyrat Niveli / Nënniveli
NJ

ËS
ITË

 LE
KS

IKO
RE

Vendosja e kontaktit
(emër, moshë, kombësi, 
përshkrim fizik, familje)

1. REM: Krijon kontakt me 
përdorim të vokabularit 
elementar.

Në pyetje të parashtruar jep një përgjigje konkrete për 
veten Wie heißt du?

Wie alt bist du? 3

Njeh dhe emëron anëtarët e 
familjes 

Lidh figura me termat përkatëse, që tregojnë anëtarët 
e familjes

Fjalët  
Mama, Papa, Oma, Großvater, Sohn,Tochter futni në vendin e duhur.

Kërkon dhe jep informacion 
për veten dhe për familjen 
(emri, adresa, mosha, 
përkatësia etnike etj.) 

Identifikon informacione të sakta në tekst të shkurtë të 
thjeshtë për të prezantuar veten  

Njoh pyetjet e dhëna dhe rrethon përgjigjen e saktë

Plotësoni frazat që mungojnë në dialogun me temë “Njohje”  
P.sh.

A: Hallo!
B: ................
A: Wie heißen Sie?
B: .......................................
A. Hast du eine große Familie?
B: .......................................

Lidhni pyetjet me përgjigjet përkatëse:
1. Wer sind Sie nach Nationalitäten
 2. Wo lebst du? 
3. Wie alt bist du?
 a. 22 Jahre alt 
b. Auf der Straße. Franklin Ruzvelt.
 c. Ich bin Russe.
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Paraqet veten dhe anëtarët 
e familjes së tij të ngushtë 
me përdorim të mbiemrave 
përshkrues përkatës

Lidh figurat me mbiemrin përshkrues përkatës

Përdor siç duhet mbiemrat përshkruese në një tekst të 
shkurtë lidhur me anëtarët e familjes më të ngushtë 

Në vendin përkatës vendosni mbiemrat: hoch, niedrig, alt, jung
Përshkruani një anëtari të familjes suaj.



PROGRAMI MËSIMOR I GJUHËS GJERMANE

12

Shtëpia ime
(llojet e hapësirave në 
shtëpi, mobile)

REM: Njoh llojet e hapësirave 
në shtëpi  Lidh emrat e hapësirave me fotot përkatëse

Në vendet përkatëse vendosni emrat e hapësirave në shtëpi:Badezimmer, Küche, 
Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer, Terrasse und Hauswirtschaftsraum.

Emëron dhe përshkruan 
hapësira të ndryshme në 
shtëpi 

Përgjigjet pyetjes së dhënë për hapësirat në shtëpi   
Përshkruan një hapësirë me përdorim të mbiemrave 
përshkrues  
Përgjigjet në pyetjet e shtëpisë me përdorim të 
përemrave pronor

Wie viele Zimmer benötigen Sieim Haus?
Wie sieht ein ideales Haus aus? Ist es groß oder klein? Holz oder Ziegel?
„Wessen Haus ist das?“ „Ist das dein Zuhause?“

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

REM: Njeh lloje të ndryshme 
të aktiviteteve të kohës së lirë 

 Lidh fotot me aktivitete të ndryshme sportive 
Lidh fotot me instrumente të ndryshme muzikore

Cila figurë i referohet secilit prej emrave të sporteve në vijim?
Hockey, Skifahren, Eisschnelllauf, Eiskunstlauf, Skifahren
Lidhni emrat e instrumenteve të mëposhtme: Saxophon, Violine, Harfe, Gitarre, Flügel
Akkordeon
 me figurat e dhëna.

 

Kërkon ose jep informacon për 
aktivitetet në kohën e lirë  

Në pyetjen në lidhje me aktivitetet e kohës së lirë jep 
një përgjigje konkrete
Jep informacione konkrete në një dialog të shkurtë dhe 
të thjeshtë me temë koha e lirë  

Was machst du in deiner Freizeit?
Eine freie Zeit habe ich nicht so viel und was machst du lieber?
B-Ja, es ist nicht viel Zeit, aber ich nehme immer Zeit für mein Hobby.
Und - Und was ist dein Hobby?
B-Ich habe viel Spaß, aber jetzt ist meine Leidenschaft A ............................
B -................................ Was ist das?
A- .............................. Und was machst du in deiner Freizeit?
B-Ich liebe ...........................
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Kalendari
(stinët,
muajt, ditët)

REM: Njeh fjalët dhe shprehjet 
për stinët, muajt dhe festat  Në një varg fjalësh njeh dhe ndan ditët/muajt 

Rrethoni fjalën, që tregon ditën e javës:
1. Sonntag 
2. September
3. Frühling

Dallon dhe përdorë leksema 
lidhur me stinët, muajt dhe 
ditët

Radhit në renditje logjike muajt e vitit, ditët e javës ose 
stinët  

Përgjigjet në pyetjet për stinët, muajt dhe ditët

Radhitni muajt e mëposhtëm në radhitjen e duhur:
März, August, September, Januar, April, Dezember, November, Februar, Mai, Juli, Juni, 
Oktober.

Welcher Tag der Woche ist es?
Wann ist es jetzt im Jahr?

Kërkon/jep informacione për 
ditët, muajt, stinët

Plotëson informacione në një dialog të shkurtë me temë 
Kalendar 

“Zu welcher Jahreszeit?”
- Es ist jetzt Herbst.
- Und welcher Monat?
- Ende Oktober.
“Magst du Herbst?”
- ........................................
“Warum magst du den Herbst nicht?”
- ...........................................
- ........................................ Magst du den Winter?
- Nein, im Winter ist es kalt.
- .........................................
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Alfabeti gjerman. Të shkruarit, të folurit, 
krahasimi i sistemit fonetik gjerman me sistemin 
fonetik maqedonas.

REM – Shqipton emrin dhe 
mbiemrin Shqipton emrin dhe mbiemrin A mund ta shqiptoni emrin dhe mbiemrin tuaj? 3

Përmend alfabetin gjerman dhe 
përdorë në mënyrë korrekte 
alfabetin gjerman.

Mund të shqiptojë fjalë të dhëna 

Shqipto fjalët e mëposhtme
  Buch
 Tisch
 Pferd

Përemra-përemra vetor
(Ich du er…)
Përemra-përemra vetor
(Wie, ihr sie…)

REM – Njeh përemrat vetor. Te fjalë të dhëna mund ta njohë dhe ta 
rrethojë përemrin vetor

Rretho përemrin vetor
a.Tom b.Sie c. Hund

Bën dallim midis përemrave 
vetor
ICH  WIR

Fjalitë e thjeshta në gjuhën 
maqedonase mund t’i përkthejë në 
gjuhën gjermane.

Përktheji fjalitë e mëposhtme
1.Unë jam Tomi.
2. Ti je Maria.

Mund të zëvendësojë emrat me 
përemra vetor 

Emrat e dhëna zëvendëson me 
përemrat vetore 

Zëvendëso emrat me përemrat përkatës
Herr John-
Schwester-
Apfel-
Tom und ich-
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Në fjali të përbëra, mund t’i 
njohë emrat dhe t’i zëvendësojë 
me përemra vetor përkatëse 

Në fjali të dhëna mund t’i zëvendësojë 
emrat me përemra vetor përkatëse.

Plotëso fjalitë me përemrin vetor përkatës 

 Angelina Jolie ist Amerikanerin. ......  nicht französin.

Foljet - Präsens des Verbs  sein

REM – Njeh format e foljes  sein 
koha e tashme 

Në fjali të dhëna mund ta rrethojë 
formën e sajtë e foljes sein në kohën 
e tashme.

Rretho përgjigjen e saktë
1.Wir ...... eine Familie.
a.bin  b.ist c.sind

Njeh format e shkurta të foljes 
sein në kohën e tashme 

Në fjali të dhëna njeh dhe rrethon 
format e shkurta të foljes sein në 
kohën e tashme

 
Identifiko dhe rretho foljet në fjalitë e mëposhtme
Ich bin Student.
Wir sind Freunde.
Tim ist mein Bruder.



PROGRAMI MËSIMOR I GJUHËS GJERMANE

16

ST
RU

KT
UR

AT
 GR

AM
AT

IKO
RE

Identifikon formën pohore nga 
forma mohore e foljes sein në 
kohën e tashme  

Fjali të dhëna shndërron nga fjali 
pohore në fjali mohore.

Shkruaji fjalitë e mëposhtme në formën e tyre negative
1.Ich bin Tom.-
2. Wir sind Brüder.-
3. Sam ist ein Lehrer. -

Dallon formën pohore nga forma 
pyetëse e foljes sein në kohën 
e tashme

Fjali të dhëna shndërron nga fjali 
pohore në fjali pyetëse.

Shkruaji fjalitë e mëposhtme në formën e tyre pyetëse 
1. Sie sind Schwestern. 
2. Du bist mein Freund. 
3. Es ist ein Stift.

Njeh formën e foljes sein në 
kohën e tashme 

Tekstin e dhënë e plotëson me formën 
e foljes sein në kohën e tashme 

Plotëso tekstin me formën përkatëse të foljes sein:
Peter Baker ist aus Manchester, aber Paul und John sind  aus London. 
Manchester und London _____Städte in England. Hamburg____eine  Stadt 
in Deutschland. Sandra ist heute in der Schule. Jack und Peter_____ ihre 
Freunde.
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Präsens vom verb haben

REM – Njeh format e foljes 
haben në kohën e tashme 

Në fjali të dhëna mund ta rrethojë 
formën e saktë të foljes haben në 
kohën e tashme.

Rretho përgjigjen e saktë
1.Sara .......  einen Bruder.
a.hаt b.habt  c.haben

Njeh format e foljes haben në 
kohën e tashme

Në fjali të dhëna njeh dhe rrethon 
forma të foljes haben në kohën e 
tashme 

Identifiko dhe rretho foljet në fjalitë e mëposhtme: 
Sie haben braune Augen.
Tom hat ein Auto.

Identifikon formën pohore nga 
forma mohore dhe pyetëse të 
foljes haben në kohën e tashme

Fjali të dhëna në formën pohore 
shndërron në fjali pyetëse dhe 
mohuese.

Shkruaji fjalitë e mëposhtme në formën e tyre pyetëse dhe mohore
Wir haben CDs. 
Sie hat einen Hund. 
Sie haben Katzen.

Njeh dallimin midis formës së 
foljes sein dhe formës së foljes 
haben

Në fjali të dhëna identifikon dhe 
zëvendëson format e foljes sein dhe 
foljes haben me formën e tyre

Identifiko dhe zëvendëso format e shkurta të foljes sein ose foljes haben me 
format e tyre 
Mein Name ist Tom und ich bin ein Student. Ich habe einen Bruder und 
eine Schwester. Mein Bruder ist ein Student und er hat blaue Augen. Meine 
Schwester ist eine Lehrerin und sie hat grüne Augen.
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Mbiemra -

Mbiemrat kualitativ, posedues.

REM – Mund të njeh mbiemër 
kualitativ në një fjali të dhënë

Në fjali të dhënë, rrethon mbiemrin 
kualitativ.

Identifiko mbiemrin kualitativ dhe rretho përgjigjen e saktë
Es ist ein großes Haus.
a.ein  b.großes c.es

Përdor mbiemrin kualitativ në 
vendin e duhur në fjali.

Fjalë të përziera i radhit në radhitje 
të saktë.

Shkruani fjalinë në radhitje të saktë 
 
1.Hat-ein-sie-Auto-blaues-bekommen

Emëron dhe dallon mbiemra të 
kundërtë

Në fjali të dhënë lidh mbiemrat e 
kundërtë

Lidhi mbiemrat nga ana e majtë me mbiemrat e tyre të kundërtë në anën e 
djathtë

REM – mund t’i njohë mbiemrat 
poseduese në fjali të dhënë

Në fjali të dhënë, rrethon mbiemrin 
posedues

Rretho mbiemrin përkatës posedues
 
1. Ich komme aus Skopje. ___ Name ist Ben. a.sein  b.mein c.ihre

Kupton rëndësinë e mbiemrit 
posedues

Përemra vetor të dhënë i lidh me 
mbiemrat përkatës posedues

Lidhi përemrat vetor me mbiemrat përkatës posedues
Ich    SEINE
ER    IHRE
DU    DEIN
SIE   MEIN

Kupton rëndësinë e përemrit 
vetor dhe zëvendëson me 
mbiemrin përkatës posedues

Në fjali të dhënë, zëvendëson përemrat 
vetor me mbiemrat posedues

Lexo fjalit dhe plotëso vendet boshe me mbiemrin e saktë posedues
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Fusha Tema / Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kritere për vlerësim Shembuj nga detyrat Niveli / Nënniveli
DË
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UP
TIM

Reagon në mënyrë konkrete ndaj 
elementeve jo-verbale në komunikim  
(gjeste, mimika etj.); Dëgjon dhe kupton 
shprehje të thjeshta dhe të shkurta 
dhe dialog me modele themelore të 
intonacionit, përshkrim të thjeshtë të 
personave, të situatave ose vendeve. 
Fillon të krijojë strategjinë e vetë të 
kuptimit gjatë dëgjimit.    
 
 

REM – Njeh anëtarët e ndryshëm të familjes; 
hapësira të ndryshme në shtëpinë; ngjyra  

Reagon në mënyrë jo-verbale ndaj stimulit të fjalës, 
duke treguar kartat flash.

Zeig mir den Bruder / die Schwester / Mutter auf 
diesem Bild ...?
(Më tregoni vëllain/motrën/nënën ... në këtë foto)?

3

Reagon në mënyrë jo-verbale ndaj stimulit të fjalës, 
duke treguar kartave flash 

 (Zeig mir das Schlafzimmer / Bad / Wohnzimmer 
...?
Më treo dhomën e fjetjes, banjon, dhomën e 
ditës...)

Reagon në mënyrë jo-verbale ndaj stimulit të fjalës, 
duke gjetur ngjyra të ndryshme, që gjenden në afërsi të 
menjëhershme.

Etwas berühren, das blau / grün / gelb ist?
 (Prek diçka që është e kaltër/gjelbër/verdhë)

Njeh dialog të thjeshtë për përshkrime të 
personave 

Jep përgjigje të sakta me tekst të shkurtë për 
përshkrim të personave
 

Höre auf das Gespräch und kreise dann die richtige 
Antwort ein
 (Dëgjoni bisedën dhe pastaj rrethoni përgjigjen e 
saktë)
Aurelia: Wer ist dieser Junge, Hannah?
Hannah: Das ist mein Bruder, Jem.
Aurelia: Dein Bruder?
Hannah: Ja, und das ist seine Freundin Lucy. Das 
hübsche Mädchen mit den langen, braunen Haaren.
Aurelia: Oh, richtig. Also, hast du einen Bruder?
Hannah: Nein, ich habe zwei Brüder. Jem und Alex.
Aurelia: Wirklich?
1.Hannahs Bruder hat ____
a.long, braune Haare
eine Freundin
c. eine Zwillingsschwester
2. Hannah hat____
ein Bruder
b. zwei Brüder
c. ein Bruder und eine Schwester
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TË
 FO

LU
RI

T Reagon në udhëzimet e dhëna nga mësuesi 
ose ndonjë bashkëbisedues tjetër. Përgjigjet 
pyetjeve të thjeshta lidhur me një temë të 
njohur. Prezanton veten; Krijon strategji të veta 
për të shprehurit me gojë.   
  

REM – Përgjigjet pyetjeve rreth vetë-
përfaqësimit (nëse nuk bëhet fjalë për një 
person me aftësi të kufizuara në të folurit)  

Në pyetje të parashtruar jep një përgjigje të shkurtë
 
Wie heißen Sie? Wie alt sind Sie? Wo kommen Sie 
her?

3

Ndjek udhëzime verbale gojore Vepron sipas udhëzimit të dhënë nga bashkëbiseduesi

Öffne dein Buch!
Schließe die Tür!
Ruhe!
Lies den Satz!

Komunikon duke përdorur elementet gjuhësore 
lidhur me familjen, shtëpinë, stinët, ditët dhe 
muajt 

Përgjigjet pyetjeve lidhur me familjen Hast du einen Bruder oder eine Schwester?

Përgjigjet pyetjeve lidhur me shtëpinë Wie viele Zimmer hast du?

Përgjigjet pyetjeve lidhur me stinët Was ist deine Lieblings-Jahreszeit?

Përgjigjet pyetjeve lidhur me ditët e javës dhe muajt e vitit Was kommt nach Montag?
Was kommt nach dem März?

Prezantonveten 
 
Erzähl mir etwas über dich (Name, Vorname, Alter, 
Nationalität)
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Fusha  Tema / Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kritere për vlerësim Shembuj nga detyrat Niveli / Nënniveli
LE

XIM
I

Lexon dhe kupton fjali të thjeshta, tekste të 
shkurta dhe me leksikun e mësuar 

REM – Lexon fjalë (fraza)  të thjeshtë 
REM – lexon dhe interpreton fjali të thjeshta 

Lexon dhe përkthen fjalët(frazat)  e dhëna nga gjuha gjermane 
në gjuhën maqedonase 
Fjalët e shtuara mund t’i lexojë dhe ta gjejë kuptimin e fjalisë.  

Sich begrüßen / sich verabschieden

Lesen Sie die Sätze:
1.Mein Lieblingsmonat ist Juni.
2.Sie hat ein schönes Haus.

3

Gjen informacione konkrete në materie të 
thjeshtë 

REM – lexon dhe interpreton tekste të 
thjeshta dhe të shkurta. 
REM – lexon një test të shkurtë të thjeshtë 
dhe jep përgjigje pyetjes 

Mund ta lexojë tekstin dhe të njeh informacion konkret 
Mund ta lexojë tekstin dhe të jepë përgjigje pyetjes së 
parashtruar 

Lesen Sie den Text und beantworten sie einfache  
Fragen.
Lesen Sie den Text und beantworten sie alle  Fragen 
zum  Text.

Kupton përmbajtjen e ftesave të thjeshta, 
kartolinave ose letrave të shkurta  

REM – lexon dhe interpreton kartolina, karta 
biznesi, postë e shkurtë elektronike, SMS  Mund ta lexojë tekstin në mënyrë të pavarur, dhe ta kuptojë pa 

kurrfarë problemi. 

Lesen Sie die Ansichtskarte:
Viele grüße aus Italien. Es ist hier 
sehr schön und warm.

Formon gradualisht strategji të vetë të 
kuptimit duke lexuar 

REM – Lexon dhe interpreton letra (urime 
për ditëlindje, jubile) Mund në mënyrë të pavarur ta lexojë dhe ta interpretojë tekstin Lesen Sie die Geburtstagskarte;

Alles gute zum Geburtstag !
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Shkruan një porosi të shkurtër, 
duke mbështetur modelet e 
dhëna  

REM – shkruan fjali të thjeshta 
REM- shkruan fjali të thjeshta

I shkruan fjalët siç duhet dhe saktë dhe i përkthen ato në gjuhën shqipe 
Shkruan fjalitë siç duhet dhe përkthen ato në gjuhën shqipe 

Përktheji fjalët e mëposhtme: 
Haus, Mittwoch,Blau,Bruder
Përktheji fjalitë e mëposhtme: 
-Mein Name ist Peter.
-Ich lebe in Skopje.
-Ich komme aus Makedonien

3

Plotëson formularë të thjeshtë 
me të dhëna biografike 

REM- shkruan formularë të thjeshtë me të 
dhëna biografike (në tabela) Plotëson tabelën në mënyrë konkrete me të dhëna themelore biografike 

Plotëso tabelën:

Name

Vorname

Geburts

datum

Nationaliat

Geburts

ort

Shkruan, duke respektuar 
rregullat  themelore  të gjuhës 
gjermane dhe drejti\shkrimit, 
përdorë mjete të thjeshta 
gjuhësore, niveli, A1. 1

REM- shkruan një tekst të shkurtë për 
përshkrim të personit 

Përgjigjet kërkesave me leksik të thjeshtë dhe struktura të thjeshta 
gramatikore Mein Bruder ist 14 Jahre alt. Er ist Schüler. Sein 

Lieblingsfach ist Sport.
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Fusha Tema / Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kritere për vlerësim Shembuj nga detyrat Niveli / 
Nënniveli

NJ
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ITË
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RE Profesionet

1. REM – Njeh lloje të ndryshme të 
profesioneve  1.1. Lidh fotot me termat përkatës, që tregojnë profesione  

Lidhni perosnat në figura me emrin që tregon profesionin e tyre 

4

2.  Emëron profesione të ndryshme Në pyetje konkrete përgjigjet me përdorimin e emrit të 
profesionit 

Wer kocht im Restaurant?
Wer löscht das Feuer aus?

Shkruan një profesion të caktuar duke 
përdorur terminologjinë e njohur 

Në pyetje të parashtruar jep të dhëna themelore lidhur me një 
profesion të caktuar  Welche Art von Beruf ist ein Polizist?

Ushqimi
(produktet ushqimore, 
pije, vakte, receta) 

1. REM: Njeh llojet e produkteve ushqimore 1.1. Nga vargu i fjalëve identifikon ato që tregojnë ushqimin   
Nga fjalët e mëposhtme nënvizoni ato që tregojnë ushqim: ein Brett, ein 
Mehl, eine Tüte, 
Buchweizen

2. Emëron dhe përshkruan produkte të 
ndryshme ushqimore

2.1. Përgjigjet pyetjes së parashtruar me temë ushqimi 
Përshkruan vaktin e preferuar ose produktin 

Was essen wir zum Frühstück?
Was ist dein Lieblingsdessert?
Wie machst du es? Wie viel Zeit brauche ich? ....
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Festat 
(festat fetare, shtetërore 
dhe familjare)

REM: I njeh të gjitha festat më të 
rëndësishme në Maqedoni dhe Gjermani

Nga shumë fjalë ndan ato që tregojnë festë 
Lidh emrin e festës me formulën më të mirë për të njëjtën 

Në vargun e fjalës nënvizo ato që tregojnë festë: Ostern, Ei, Hase.
Lidhni festat me përshëndetjen e duhur për ato:
1. Geburtstagsfeier
 2. Weihnachten
 3. Höhle des Engels
 a. Frohe Weihnachten!
 b Alles Gute zum Geburtstag!
c. Herzlichen Glückwunsch!

Alles Gute!

Emëron dhe përshkruan lloje të ndryshme të 
festave 

Në pyetje me zgjidhje të shumëfishtë për festa jep një përgjigje 
konkrete 
Përshkruan festën e vetë të preferuar 

Welchen Feiertag feiern wir am 12. Juni? 
a. Tag der Deutschen Einheit
 b. Tatjanas Tag
 c. Weihnachten
Welcher Urlaub ist dein Favorit?

Fton ose i përgjigjet ftesës për festë Përgjigjet ftesës për festë ditëlindjeje 
Duke përdorur terminologjinë përkatëse fton dikë në festë 

(Ju kanë ftuar në ditëlindje. Si do të përgjigjeni?) 
Wurdest du zu einer Geburtstagsfeier eingeladen? Was wirst du 
antworten?

Si do të ftoni dikë në ditëlindjen tuaj? 
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Trupi im
(pjesët e trupit, veshje, 
ngjyra)

REM – Njeh pjesët e trupit të njeriut, veshjen 
dhe ngjyrat 

Në një varg fjalësh njoh dhe ndan emrat e pjesëve të trupit, 
veshjen ose ngjyrat. 
Në një fotografi lidh emrat me pjesët përkatëse e trupit ose 
veshjes 

Nënvizoni fjalët që tregojnë veshje:
Hemd, Tisch, Fisch, Hand. ..
Fjalët  
Sommersprossen, Augenbrauen, Ohr, Augen, Lippen, Haare, Mund shkruani 
në vendin përkatës 

Kupton leksemat, që i përkasin temës Trupi 
im.

Përgjigjet pyetjeve për pjesët e trupit të njeriut 
Përgjigjet pyetjeve për veshje
Përgjigjet pyetjeve për ngjyra 

Welche Art von Haar hast du? 
Was tragen sie heute? 
Welche Farbe haben deine Augen?

Kupton përshkrime të thjeshta të personave Në një tekst të shkurtë identifikon dhe kupton përshkrimin e 
personave

Ich möchte über meinen Freund Boris schreiben, den ich seit mehr als 
zehn Jahren kenne. Wir gingen in die gleiche Gruppe von Kindergarten, 
und jetzt sind wir in der gleichen Klasse.     Auf den ersten Blick - ein 
gewöhnlicher Teenager, aber schließlich ist jede Person auf ihre Art etwas 
Besonderes. Mein Freund hat blonde Haare 
Er trägt einen kurzen Haarschnitt. Helle graue Augen von Boris zieren 
hohe, breite Augenbrauen. Sein Blick ist oft ernst, obwohl jeder sagt, 
dass er lächelt. Mein Klassenkamerad Boris hat eine hohe Stirn, die auf 
seine entwickelten intellektuellen Fähigkeiten hinweist. Das Wachstum 
ist leicht überdurchschnittlich.     Als ich den Vater meines Freundes zum 
ersten Mal sah, wurde mir klar, dass Boria seinem Vater sehr ähnlich ist. 
Er hat einen sportlichen Körperbau, er ist immer eng, weil er seit vielen 
Jahren Sport treibt.     In der Schule trägt Boris meist strenge Kleidung. 
Und außerhalb der Schule bevorzugt er Jeans und Sportstil..
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I përdorë në mënyrë të rregullt termat nga 
Trupi im në fjali të thjeshta  

Jep përshkrim perosnave me ndihmë të ilustrimeve 
Përshkruan veshjen e preferuar 

Përshkruani personat në foton e mëposhtme

Meine Lieblingskleidung ....

Mjedisi
(natyra, bima dhe 
kafshët, mjetet e 
transportit)

1. REM – identifikon kafshët, mjetet e 
transportit

1.1. Lidh figurë me termin përkatës, që tregon bimë, kafshë, 
mjet transportues

Nga një varg fjalësh identifikon ato, që i takojnë temës 
përkatëse 

Fjalët Motorrad, Zug, Flugzeug, Traktor, Boot .....
shkruani në vendin përkatës 
Nënvizo fjalën që tregon kafshë: Wand, Hund, Flugzeug.

2.  Kupton dhe përdor termat e temës 
përkatëse  

2.1. Në pyetje konkrete përgjigjet me përdorim të termave të 
temës Mjedisi Cila bimë ju pëlqen më së shumti? Pse? 
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Numrat.
Drejtshkrimi dhe drejtshqiptimi i 
numrave nga 1 deri 100.

REM – Numëron, lexon dhe shkruan numrat 
deri në 10 

Lexon numrat deri në 10 Si lexohet numri 7? 4

Shkruan numrat deri 10 me fjalë 

Me fjalë shkruani numrat 
6-
10-
3-

Numëron deri në 10 Numëro deri në 10

 Numëron, lexon dhe shkruan numra deri 
në 100

Lexon numrat deri në 100 Si lexohet numri 67?

Shkruan numrat deri në 100 me fjalë 
Shkruaji numrat me fjalë 
96-
100-
63-

Në një ushqim të caktuar rrethon fjalën e 
shkruar saktë

Rretho përgjigjen e saktë 
a.achtundfünfziger
 bachtundfünfzig
 c  fünfzig-eiht
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Përemrat – përemrat dëftor

REM – përdorimi i saktë i përemrit dëftor 
this 

Në një detyrë të caktuar me përemrin dëftor 
DIESE, rrethon përgjigjen e saktë

Rretho përgjigjen e saktë 
a.Dies ist ein Stift.
b. Diese sind ein Stift

Bën dallim midis përemrave dëftor për afër 
dhe larg në njëjës  

Në një foto të caktuar me objekte që janë afër 
ose larg prej nesh mund ta shkruajë përemrin e 
saktë dëftor në njëjës.

Shkruaje përemrin e saktë dëftor:

Bën dallim midis përemrave dëftor për afër 
dhe larg në shumës 

Në foto të caktuara me objekte që gjenden afër 
ose larg prej nesh mund ta shkruajë përmerin e 
saktë dëftor në shumës.

Shkruani përemrin e saktë dëftor

Njeh përemra dëftor për afër dhe larg prej 
nesh në njëjës dhe shumës

Në foto të caktuara, që janë afër ose larg mund 
ta shkruajë një fjali, duke përdorur përemrin e 
saktë dëftor.

Shiko fotot dhe shkruaje fjali, duke përdorur përemrin e saktë dëftor
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Emrat – gjinia dhe numri (shumësi i 
rregullt dhe i parregullt) 

REM – njeh emra në njëjës nga emra në 
shumës Rrethon emra në shumës 

Rretho emrat në shumës 
 
a.Bruder 
b. Schwestern
 c. Kulli

 Ndryshon emra nga njëjës në shumës Emrat e caktuar në njëjës, mund t’i shndërrojë 
në shumës 

Shkruani formën shumës të emrave të mëposhtëm:
Junge- 
Vater- 
Schreibtisch- 
Computer-

Bën dallim midis shumësit me e,en,s Emrat e caktuar në njëjës, mund t’i ndryshojë 
në shumës

Shkruani formën shumës të emrave të mëposhtëm: 
LKW- 
Haus - 
Schule -
 Auto-

Dallon shumësin e parregullt  Emra të dhëëa në njëjës, mund t’i lidh me 
formën e tyre të parregullt në shumës 

Lidhi emrat në njëjës (nga ana e majtë) me shumësinë e tyre të parregullt 
(nga ana e djathtë)

Dallon shumësin e rregullt nga shumësi i  
parregullt 

Emra të dhënë në njëjës, mund t’i ndryshojë në 
shumës Shkruani formën e shumësit të emrave të mëposhtëm: 

Buch- Fuchs- Zahn- Banane- Spiel-
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Fusha  Tema / Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kritere për vlerësim Shembuj nga detyrat Niveli / 
Nënniveli

DË
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TIM

Kupton tekste dhe shprehje të shkurta. 
Kupton pyetje dhe udhëzime të 
mësuesit. Ndan informacione kyçe nga 
një tekst i dëgjuar. Krijon një strategji 
të vetë për dëgjim me kuptim. 

REM – njeh informacione konkrete 
në një tekst të dëgjuar Ndan një informacioni konkret nga teksti i dëgjuar 

Hören Sie sich den Dialoque an und beantworten Sie die Frage Mögen sie 
Baseball?
A: Können wir zum Baseballspiel gehen?
B: Natürlich.
A: Ich liebe Baseball.
B: Ich auch.
A: Ich esse gerne die Erdnüsse.
B: Ich liebe es die Hot Dogs zu essen.
A: Bring eine Jacke mit.
B: Ja. Es wird nachts ein bisschen kühl.

4

Kupton pyetje dhe udhëzime nga 
mësuesi 

Dëgjon pyetje dhe jep përgjigje Magst du Handball?
Wer ist dein Lieblingshandballspieler?

Vepron sipas udhëzimeve të mësuesit
Öffne dein Buch!
Schließe die Tür!
Dreh auf Seite 34!

Ndan informacione kyçe nga teksti 
i dëgjuar Dëgjon tekst të shkurtë dhe ndan informacionet kyçe

Hören Sie sich das Gespräch an und beantworten Sie dann die folgenden Fragen
1. Wer ist auf Diät?
2. Was isst sie jetzt?
3. Wie bereitet sie die Kartoffeln zu?
Ana: Ich bin auf einer neuen Diät.
Ben: Was isst du jetzt?
Ana: Ich habe von Nudeln zu Kartoffeln gewechselt.
Ben: Warum hast du das gemacht?
Ana: Pasta ist verarbeitetes Essen. Kartoffeln sind natürliches Essen.
Ben: Natürliches Essen hat mehr Vitamine.
Ana: Und es ist genauso leicht vorzubereiten.
Ben: Wie bereiten Sie die Kartoffeln vor?
Ana: Ich wasche sie und dampfe sie dann für 15 Minuten.
Ben: Das ist ziemlich einfach.
Ana: Dann füge ich Butter, Salz und Pfeffer hinzu.
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Ndan informacione kyçe nga teksti 
i dëgjuar Dëgjon tekst të shkurtë dhe ndan informacione kyçe

Hören Sie sich den Text an und beantworten Sie die folgenden Fragen
Welcher Teil von Mazedonien war von den starken Regenfällen im Jahr 2015 
betroffen?
Wie viele Menschen waren von der Flut betroffen?
Die starken Regenfälle, die am 3. August 2015 den westlichen Teil Mazedoniens 
betrafen, führten zu einem Überlauf des Wassers aus dem Fluss Pena in der 
Stadt Tetovo. Die schweren Regenfälle waren katastrophal für die Bergdörfer 
Shipkovica (2.826 Einwohner), Dzepciste (4.051 Einwohner), Mala Rechica (8.353 
Einwohner), Golema Rechica (1.659 Einwohner) und Poroj (2.677 Einwohner) 
sowie die Stadt Tetovo (65.000 Einwohner) . Die Bergdörfer waren auch von 
Erdrutschen betroffen, die durch den starken Regen verursacht wurden. Etwa 
5.000 Menschen in der Region waren irgendwie von den Auswirkungen der 
Sturzfluten und Schlammlawinen betroffen.
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Fusha Tema / Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kritere për vlerësim Shembuj nga detyrat Niveli / 
Nënniveli

TË
 FO

LU
RI

T Kryen një bisedë elementare me tema 
të njohura. Jep përshkrim të thjeshtë 
të personave, objekteve dhe situatave. 
Përgjetgj pyetjeve të thjeshta. Krijon 
strategji të vetë për të shprehurit me 
gojë. 

REM – Kryen një bisedë elementare me temë të njohur. Krijon fjali të shkurtë në një temë të njohur nga jeta e 
përditshme 

 
Erzähle mir etwas über die Dinge, die du während 
des Tages isst und trinkst.

4

Erzähl mir etwas über deinen 
Lieblingshandballspieler aus Mazedonien?

Jep përshkrim të thjeshtë të personave Përshkruan persona nga familja e tij
 
Beschreibe deine Frau / deinen Mann / deine 
Tochter / deinen Sohn

Jep përshkrim të thjeshtë të objekteve Përshkruan objekte nga mjedisi i tij Kannst du dieses Klassenzimmer beschreiben? 
Was kannst du darin sehen?

Jep përshkrim të thjeshtë të situatave Përshkruan atë që e bën në një moment të ditës Sag mir, was machst du am Morgen / Nachmittag 
/ Abend?

Përgjigjet në pyetje të thjeshta Jep përgjigje pyetjeve të thjeshta Wie viel Uhr ist es? Wo bist du gerade?
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E kupton përmbajtjen e teksteve të thjeshta 
REM – njeh përmbajtjen themelore të 
kartolinave, posterave për festa të caktuara 
(Krishlindje, Pashkë, Viti i Ri)

Jep përgjigje të saktë lidhur me përmbajtjen e tesktit të lexuar Lesen Sie Weihnachtskarten:
Frohe Weihnachte und viel Glück im neuen Jahr !

Gjen informacione konkrete në një tekst të shkurtë të 
materialit të përditshëm (meny, TV programe, posterë 
etj.) 

REM – Merr dhe përdor informacione nga 
programi televiziv,  raporte të shkurta 
REM – Lexon dhe kupton informacionet në 
shitore, në restorant, në hotel 

Mund ta lexojë tekstin dhe të merrë informacione konkrete 
Mund ta lexojë tekstin dhe të merrë informacione konkrete 

Lesen Sie das TV Program:
Heute Abend um 19.00 Uhr gibt es den Spielfilm REX.
Heute Abend gibt es das Sondermenue für den halben 
Preis.

Kupton përmbajtjet e teksteve të thjeshta të llojit të 
porosive, rimeve, letrave të shkurta miqësore 

REM – lexon dhe kupton letra të shkurta 
personale, urime dhe ftesa
REM – lexon dhe kupton shpallje të shkurta 
në gazetë 

Mund ta lexojë tekstin dhe të merrë informacione konkrete 
Mund ta lexojë tekstin dhe të merrë informacione konkrete 

Lesen Sie den Tekst:
Heute Abend bin ich leider nicht frei, ich muss viel lernen.
-Kann er kommen?
Verkaufe oder verschenke eien 8 Monate alten Hund.
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Prezanton veten me shkrim me informacione 
themelore 

REM – shkruan letër të shkurtë në të cilën 
prezanton veten dhe familjen Përgjigjet plotësisht kërkesave me gabime të  vogla 

Meine Familie ist groß. Mein Vater
arbeitet bei Siemens. Meine Mutter ist Lehrerin. Ich 
habe einen Bruder und eine Schwester. 4

Shkruan porosi të shkurtë, SMS, letër sipas një 
modeli të caktuar 

REM – shkruan porosi të shkurtë, posta 
elektronike dhe SMS Përgjigjet plotësisht kërkesave me gabime të vogla Kannst du heute Abend zu mir kommen. Ich warte auf 

dich. Bis Bald.

Shkruan, duke respektuar rregullat themelore 
të gjuhës gjermane dhe drejtshkrimit, përdorë 
mjete të thjeshta gjuhësore
Niveli A1.2

REM – shkruan një tekst të shkurtë me 
informacione lidhur me monumente të 
famshe 

Mund të shkruajë një tekst ku përmbajtja e tekstit plotësisht 
përshtatet me kërkesat me gabime të vogla, leksiku është i 
thjeshtë, i marrë nga detyra ose përsëritet 

Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Es fliesen 
zwei Flüße. Es gibt das BrandenburgerTor.Es gibt 
täglich 1 mil. Touristen in Berlin.
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Fusha  Tema / Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kritere për vlerësim Shembuj nga detyrat Niveli / Nënniveli
NJ

ËS
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Trashëgimia kulturore  
(zakone, tradita)

REM – Njeh termat lidhur me zakonet dhe traditat më të 
rëndësishme.  

Plotëson hapësirat boshe në një tekst të shkurtë me 
tematikën përkatëse  

Në tekstin e mëposhtëm plotësoni hapësirat boshe 
me termat përkatëse:  
Die Traditionen des russischen Volkes werden 
besonders während des Osterfestes beobachtet. 
Vor Beginn dieses Urlaubs backt jeder ................. 
und malt ..................

5

Kërkon dhe jep informacione lidhur me zakonet dhe traditat  
Në pyetje të caktuara nga fusha përkatëse rrethon përgjigjen 
e saktë 

Parashtron dhe përgjigjet pyetjeve lidhur me një temë 
konkrete

Me cilën festë të madhe gjermane shënohet fundi 
i vitit:
1. Ostern
2. Pfannkuchen Woche
3. Weihnachten

Wie ist das Ende des Winters in Deutschland?

Përshkruan zakone dhe tradita të ndryshme Tregon për një zakon ose traditë me ndihmë të pyetjeve Was ist deine Lieblingsgewohnheit? Warum?
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Modë 
(veshje, aksesorë të modës, 
madhësi)

1. REM: Kupton termat që tregojnë veshje Identifikon termat, që nuk takojnë në këtë temë 
Në ilustrim identifikon persona në bazë të të dhënave për 
veshjen e tyre të dhënë në një tekst të shkurtë

Cila fjalë nuk i takon vargut: Schuhe, Schal, Mütze, 
gut.
Auf dem Foto, Oleg in einem roten T-Shirt und John 
in einem weißen Hemd. Wer ist John und wer ist 
Oleg?

2. I përdor në mënyrëtë duhur termat e temës Modë në një 
bisede ose teksti të shkurtë 

2.1. Flet për pjesën e preferuar të veshjes ose për aksesorët 
e modës 
2.2. Plotëson dialogun duke përdorur termat përkatëse

Meine Lieblingskleidung ....
-Hallo!
- Hallo!
- Wie geht es dir? Was für eine schöne Bluse!
- Ja, ich habe diese Wollbluse beim Verkauf 
gekauft.
“Es ist sehr gut für dich.”
.....................................
-...................................

Gjeografia 
(rajone më të rëndësishme, 
lumenj, qytete, vende 
fqinje)

1. REM – Identifikon terma më të rëndësishme gjeografike
Në vargun e fjalëve ndan ato më përkatëse, që nuk i takojnë 
temës 
Lidh fotografi me emra të qyteteve, rajoneve të famshme etj.

Në territorin e Gjermanisë gjenden: 
Alpen, Donau, Vardar, 
Në foto është treguar:
1. St. Petersburg
2. Moskau
3. Sotschi

Kërkon ose jep një informacion për termat më të rëndësishme 
gjeografike 

Në një pyetje të parashtruar lidhur me një term të caktuar 
gjeografik jep përgjigjen e duhur
Merr pjesë në një bisedë elementare në temë përkatëse 

Welcher Fluss fließt durch Berlin? 
1. Die Spree
2. Donau
3. Rhein
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Shërbimi 
(spital, farmaci, postë, 
bankë)

1. REM – Njeh termat e fushës Shërbimi 1.1. Lidh termat e fushës Shërbime me institucionin përkatës

Medizinische Untersuchung wird durchgeführt
1. im Krankenhaus
2. bei der Post
3. an die Bank

Përdor termat e fushës Shërbimi

Plotëson informacione në formularët nga institucionet 
përkatëse

 
Chefarzt GBBU NEIN “GKB Nummer 12” V.M. 
Lazarev ANWENDUNG                 Von __________
___________________________________
______________________________ 
Ich bitte um Beobachtung, Behandlung und 
Untersuchung bei der staatlichen Krankenkasse der 
gemeinnützigen Organisation “Stadtklinik Nr. 12”. 
Grund: Aufenthalt in der Poliklinik, zeitweiliger, 
längerer Aufenthalt bei Verwandten, Nähe des 
Arbeitsplatzes (das Recht zu betonen oder zu 
schreiben) 
________ Adresse

_________________________
Wohnadresse __________________________
____________________________
Krankenversicherung 
______________________
Rentenversicherung 
_______________________
Unterschrift des Antragstellers _____________ / 
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Foljet – Foljet modale  Kann / kann 
nicht, sollte / sollte nicht, muss nicht

REM – Njeh foljen modale КÖNNEN për 
të treguar aftësi 

Në pyetje të parashtruar, njeh 
 Kann / kann nicht Kannst du Englisch sprechen?

Përdor foljen modale KÖNNEN për të 
kërkuar leje

Përshkruan një fjali nga gjuha maqedonase në 
gjuhën gjermane

Përktheje fjalinë e mëposhtme në gjuhën gjermane
A mund të vish?

Përdor foljen modale SOLLEN për të 
dhënë këshilla

Në një problem të parashtruar, duhet të jep një 
këshillë të vetë.

Jep një këshillë! 
A. Ich habe Kopfschmerzen! 
B.Sie ______________

Bën dallim midis foljeve modale 
Sollte / sollte nicht Disa fjali të dhëna, mund t’i plotësojë me foljen e 

saktë modale për dhënien e këshillave

Plotëso fjalët me foljen përaktëse modale 
1. Du bist krank. Du _______ nach draußen gehen.
2. Ich habe Zahnschmerzen. Sie _______  ein Aspirin nehmen.

5

Tregon urdhër 
Një fjali të caktuar mund ta përkthejë në gjuhën 
gjermane, duke përdorur foljen modale për një 
urdhër ose një detyrim

Përktheje fjalin e mëposhtme në gjuhën gjermane.
Duhet të shikosh majtas dhe djathtas para se ta kalosh rrugën.

Tregon ndalesë Një fjali të caktuar mund ta përkthejë në gjuhën 
gjermane, duke përdorur foljen modale për ndalesë 

Përktheje fjalin e mëposhtme në gjuhën gjermane.
Ti nuk mund të hash këtu

Dalllon dhe emëron folje të ndryshme 
modale

Fjali të dhëna i plotëson me foljen përkatëse 
modale 

Plotëso fjalitë me foljen përkatëse modale 
1. Sie ________  Zigaretten und Alkohol  nicht an Kinder verkaufen. Es ist verboten!
2. Ich _______ schwimmen, aber ich ______ zeichnen.
3. Sie ____ Ihren Zahnarzt sehen, wenn Sie Zahnschmerzen haben.

5
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Ndajfoljet – ndajfolje t e kohës, vendit  
(heute, jetzt, links, rechts...)

REM – njeh dhe bën dallim midis dje, 
sot dhe nesër 

Në një fjali të caktuar, njrh dallim midis sot, nesër 
dhe dje 

Plotësoni fjalitë me ndajfoljen përkatëse të kohës
Heute ist Freitag. _____ war Donnerstag und ______ ist Samstag.

Përdorë ndajfoljet e kohës në vendin 
e duhur

Përdorë në vendin e duhur  
um, am, im

Plotësoni fjalitë me ndajfoljen përkatëse tëe kohës
1. Ich gehe zur Arbeit ____ Montags.
2. Sie schlafen _____12 Uhr.
3. Wir gehen ____ am Abend in den Park.

Jep instruksione për drejtimin e 
lëvizjes nga një vend deri në një vend 
tjetër 

Në hartë të caktuar, mund të tregojë si të arrijë nga 
një vend deri në një vend tjetër 

Më thuaj si të arrijë deri te supermarketi
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Koha e tashme 
Präsens
 (formë pohore, pyetëse dhe mohore)

REM – Jep përgjigje të shkurta në 
kohën e tashme

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

Përgjigje pyetjen
Magst du Äpfel? 5

Dallon formimin e foljeve në vetën e 
parë dhe të tretë njëjës në kohën e 
tashme formë pohore

Në detyra të caktuara në formën pohore, ndryshon 
foljet në kohën e tashme 

Plotëso fjalitë me formë përaktëse në kohën e tashme
1.Ich _________ (arbeiten) jeden Tag.
2. Er _______ (spielen) Fußball jeden Abend.

Formon fjalitë pyetëse në Präsens Në fjali të caktuara, në mënyrën e duhur formon 
formën pyetëse me foljet ndihmëse sein, haben

Plotëso fjalit duke përdorur kohën e tashme 
1 ._______ Sie ______ Mineralwasser? (trinken)
2 .______ sie ______ Eier?(essen)

Radhit fjalët për të formuar fjali 
pyetëse

Fjalët e dhëna i radhit siç duhet për të formuar fjali 
pyetëse në kohën e tashme  

Radhiti fjalët që të formosh pyetje
1. du / gehen /  ins Kino ?
2. er / lesen / Bücher  ?

Formon fjali negative me Präsens
Në fjali të caktuara, në mënyrë të duhur formon 
formë negative me foljet ndihmëse  
Sein,haben

Plotësoni fjalitë, duke përdorur kohën e tashme 
1. Sie ________ (nicht / gehen) um 8 Uhr ins Bett.
 2. Kate ______ (nicht / schwimmen) jeden Tag.

5

Përdorimi i rregullt i formave për 
kohën e tashme 

Në tekst të caktuar e plotëson me formën e duhur 
të foljes në kllapa 

Plotësoje tekstin. Përdore formën e saktë të foljes në kllapa
Meine Familie und ich sind immer samstags 

beschäftigt. Am Morgen, meine Frau Olivia und ich (1) ______ (spielen) Basketball 
und dann sie (2) ............ (gehen) einkaufen. Ich (3) ............ (nicht gerne) shoppen, 
also ich normalerweise (4) ............ (helfe ihr) beim Kochen. Am Nachmittag, Olivia 
und ich (5) ............ (spazieren) im Park und dann am Abend wir (6) ................ ( schau) 
einen Film zusammen. Samstag ist mein Lieblingstag.
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Fusha  Tema / Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kritere për vlerësim Shembuj nga detyrat Niveli / 
Nënniveli

DË
GJ

IM
I M

E K
UP

TIM

Njeh shprehje të thjeshta dhe të shpeshta. 
Kupton dialog dhe informacione nga 
mediat. Me ndihmë të kontekstit, 
pjesërisht kupton një përmbajtje të 
panjohur. Thekson informacione kyçe nga 
teksti i dëgjuar.

REM – njeh shprehje të thjesta dhe të shpeshta Nga përgjigjet e ofruara zgjidh përgjigjen e saktë të 
frazës së pyetjes.

Was ist die Antwort auf diese Frage? 
- Was ist los?
 A. Mein Bauch schmerzt 
B. Es ist Zwölf Uhr

5

DË
GJ

IM
I M

E K
UP

TIM

Njeh shprehje 
të thjeshta dhe 
të shpeshta. 
Kupton dialog dhe 
informacione nga 
mediat. Me ndihmë të 
kontekstit, pjesërisht 
kupton një përmbajtje 
të panjohur. Thekson 
informacione kyçe nga 
teksti i dëgjuar. 

REM – njeh informacione konkrete në tekstin 
e dëgjuar.

Thekson një informacion konkret nga tekst i 
dëgjuar

Hören Sie sich das Interview mit Tom Cruise an und beantworten Sie die Fragen
1. Was macht Tom am Morgen?
2. Wie heißt sein neuer Film?
3. Was macht er am Abend?
4. Geht er gerne nachts aus?
Interviewer: Danke, dass du dir Zeit genommen hast, ein paar Fragen zu deinem Leben zu 
beantworten!
Tom: Es ist mir eine Freude.
Interviewer: Können Sie uns von einem durchschnittlichen Tag in Ihrem Leben erzählen?
Tom: Klar, ich stehe früh auf, um 7 Uhr morgens. Dann frühstücke ich. Nach dem Frühstück 
gehe ich ins Fitnessstudio.
Interviewer: Studierst du gerade etwas
Tom: Ja, ich lerne Dialog für einen neuen Film namens “The Man About Town”. Interviewer: 
Was machst du am Nachmittag? Tom: Zuerst esse ich zu Mittag, dann gehe ich ins Studio und 
mache ein paar Szenen. Interviewer: An welcher Szene arbeitest du heute? Tom: Ich mache 
eine Szene über einen wütenden Liebhaber. Interviewer: Das ist sehr interessant. Was machst 
du abends? Tom: Abends gehe ich nach Hause, esse zu Abend und studiere meine Skripte. 
Interviewer: Gehst du nachts aus? Tom: Nicht immer, ich gehe gerne am Wochenende aus.

5
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E identifikon dhe riprodhon përmbajtjen e 
dialogëve dhe informacioneve nga mediat.

Jep përgjigjen e duhur të pyetjeve lidhur me 
përmbajtjen e tekstit të dëgjuar

Laugh

Ein Tropfen salziger Flüssigkeit, 
der aus dem Auge fließt, infolge 
starker Emotionen, besonders 
Unglücklichsein oder Schmerz

tears

Ein Gebäude oder Freigelände, in 
dem Theaterstücke und andere 
dramatische Darbietungen aufgeführt 
werden

Theater

Zu lächeln, während du Töne mit 
deiner Stimme hörst, die dir zeigen, 
dass etwas lustig ist oder du 
glücklich bist:

Hören Sie sich die Dialoge an und passen Sie die fett gedruckten Wörter an ihre Definitionen 
zu
A: Was ist dein Lieblingsfilm?
B: Mein Lieblingsfilm ist Superbad.
A: Oh, warum ist das so?
B: Es ist der lustigste Film, den ich je gesehen habe.
A: Das stimmt. Es ist ein sehr lustiger Film.
B: Sie haben es schon einmal gesehen?
A: Ja, ich habe den Film am ersten Tag gesehen, als er in den Kinos lief.
B: Hast du nicht den ganzen Film durchgelacht? Ich tat.
A: Ich auch. Dieser Film brachte mir Tränen in die Augen.
B: Meins auch.
A: Ich habe es auf DVD bei mir zu Hause, wenn du vorbeikommen und es dir ansehen willst.
B: Klar, lass uns gehen.

5
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Fusha  Tema / Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kritere për vlerësim Shembuj nga detyrat Niveli / 
Nënniveli

TË
 FO

LU
RI

T 

Ritregon tekst të shkurtë dhe të 
thjeshtë. Përshkruan aktivitete të 
përditshme me fjalor të njohur. Përdor 
forma të përditshme dhe të sjellshme 
të komunikimit. Pyet dhe shpjegon;

REM – Përshkruan aktivitete të përditshme me fjalor të njohur Përshkruan aktivitete të përditshme Sag mir, was machst du während des Tages? 5

Ritregon një tekst të shkurtë dhe të thjeshtë Lexon dhe ritregon tekst i shkurtë 

Lies den Text und wiederhole ihn in wenigen Worten 
Mein Name ist Ben und ich komme aus Australien. 
Ich bin 24 Jahre alt und lebe in einer kleinen Stadt 
in der Nähe von Sydney namens Branton.
Ich habe jetzt keine Arbeit, aber normalerweise 
putze ich Schaufenster. Ich bin nicht verheiratet, 
aber ich lebe mit meiner sehr schönen Freundin 
Maria in einem schönen Haus in Branton. Wir haben 
keine Kinder.
Ich stehe normalerweise um acht Uhr auf, aber am 
Donnerstag stehe ich um sechs Uhr auf, weil das der 
Tag ist, an dem ich im Park renne.

Përdor forma të thjeshta dhe të përditshme të sjelljes të 
komunikimit. Prashtron pyetje të sjellshme. Können Sie bitte die Frage wiederholen?

Könnten Sie mir eine Minute geben?

Pyet dhe shpjegon; Pyet lidhur me çminin, drejtimin dhe jep përshkrim të 
ditës së vetë 

Entschuldigen Sie mich. Wieviel kostet dieses Buch? 
Können Sie mir bitte den Weg zur Bank nennen? Ich 
möchte dir von meinem Tag erzählen ...
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E kupton globalisht përmbajtjen e 
teksteve të thjeshta, ndjekur me një 
dokument vizual   

REM – lexon dhe kupton një artikull të shkurtë 
nga gazeta
REM – lexon dhe kupton biografi

 E lexon gazetën në mënyrë të pavarur dhe kupton pa përdorim të 
fjalorit
E lexon gazetën në mënyrë të pavarur pa përdorim të fjalorit 

Lesen Sie den Zeitungsartikel:
Gestern Nachmittag gab es einen Autounfall auf der 
Autobahn in der Nähe von  München
Er war im Jahre 1987 geboren. Seine Kindheit hat er in 
Berlin verbracht. Er war ein guter Schüler.

5

Gjen informacione konkrete në një tekst 
të shkurtë dhe të thjeshtë 

REM – lexon dhe kupton një raport të shkurtë nga 
një fushë e njohur 
REM – lexon dhe kupton argumente për dhe 
kundër  

Lexon një tekst në mënyrë të pavarur dhe thekson informacione 
konkrete
Lexon një tekst në mënyrë të pavarur dhe thekson informacione 
konkrete 

Die Schüler machen am Freitag einen Mathetest, er ist 
sehr schwer für die Schüler.
-Ist der Test schwer?
Ich bin dafür , aber meine Eltern sind dagegen.

Merr konkluzion lidhur me njohurinë e 
fjalës sipas kontekstit 

REM – lexon dhe kupton një raport të shkurtë nga 
ndonjë udhëtim ose përvojë personale  
REM – lexon dhe kupton anekdota të thjeshta për 
persona të famshme 

Lexon një tekst në mënyrë të pavarur dhe thekson informacione 
konkrete 
Lexon një tekst në mënyrë të pavarur dhe thekson informacione 
konkrete

Meine Reise nach afrika war sehr interessant. Es gab 
viele Sehenswürdigkeiten.
Er war ein weltbekanntes Wunderkind aus Österreich.
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Shkruan mesazhe të shkurta dhe të 
thjeshta, (falje, mirënjohje, pranim dhe 
refuzim i ftesave) 

REM – shkruan një tekst të shkurtë lidhur me 
pranimin dhe refuzimin e ftesës, mirënjohjes, faljes 
dhe dhe urimit të ditëlindjes

Përmbajtja e tekstit plotësosisht është në përputhje me kërkesat 
me gabime të vogla  

Ich komme gern zu deiner Party. Wann soll ich bei dir 
sein? Was  soll  ich zum trinken mitbringen. Ich komme 
gern. Bis bald.

5

Plotëson formularë më të kombplikuar 

REM – shkruan formularë më të komplikuar me të 
dhëna biografike  Mund ta plotësojë formularin e dhënë më të komplikuar 

Plotësoje formularin: 

Name

Vorname

Geburts datum

Ausbildung

Geschlecht

Familienstand

Beruf

Shkruan, duke respektuare rregullat 
themellore të gjuhës gjermane dhe 
drejtshkrimit, përdorë mjete të thjeshta 
gjuhësore
Niveli А2.1

REM – shkruan një tekst të shkurtë me 
informacione për persona të famshëm 

Përmbajtja e tekstit plotësisht përshtatet me kërkesat me gabime 
të vogla  

Mozart ist ein bekannter Musiker. Er hat viele 
Symfonien geschrieben. Sie sind weltberühmt.
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Fusha Tema / Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kritere për vlerësim Shembuj nga detyrat Niveli / 
Nënniveli

NJ
ËS

ITË
 LE

KS
IKE

 

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

1. REM:  Identifikon rëndësinë e termave të një teme të caktuar  Në pyetjet përgjigjet me përgjigjen e saktë ose të 
gabuar Magst du Sport?

Ja, ich liebe / Nein, ich nicht. 6

Përdorë termat në një tekst ose bisedë të shkurtë 
Përfundon fjali me përdorim të terminologjisë përkatëse 
Kryen një bisedë elementare për aktivitete të 
përditshme 

Ich schaue gerne Sport im Fernsehen. Am liebsten 
schaue ich mir ................................
Das Foto zeigt die Stadt
1. Samara
2. Perm
3. Moskau

Udhëtimet
(pushim, ekskurzione, destinacione)

1. REM: E kupton rëndësinë e leksemave të temës Udhëtimi Në pyetje me zgjidhje të shumëfishtë rrethon përgjigjen 
e saktë 

2. Kërkon dhe jep informacion në një temë përkatëse 
2.1. Përgjigjet një pyetje të caktuar për udhëtime, 
ekskuzion etj. 
Përshkruan destinacionin e preferuar me përdorim të 
fjalorit përkatës 

.- Wie komme ich nach Moskau?
- Mit dem Flugzeug, Zug oder Auto
Meine ideale Reise ....
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Kulturë 
(persona të rëndësishëm të 
shkencës dhe artit, libra, kinema, 
teatër, balet) 

1. REM: Identifikon llojet e ndryshme të artit 1.1. Në pyetje me zgjidhje të shumëfishtë jep përgjigjen 
e saktë

Diese Art von Kunst wird genannt
1. Theater
2. Kino
3. Ballet

2. Kërkon ose jep informacion në një temë përkatëse 2.1. Tregon për llojin e preferuar të artit me ndihmë të 
pyetjeve 

Welche Art von Kunst magst du am liebsten? 
Warum?
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Llojet e komunikimeve
(SMS, е-mail, telefon, internet)

1. REM: Njoh lloje të ndryshme të komunikimit Në pyetje me zgjidhje të shumëfishtë jep përgjigjen e 
saktë

Welche Art von Kommunikation wird präsentiert: 
1. E-Mail 
2. SMS 
3. Das Internet

2. Përdorë termat e temës Komunikim Kryen një bisedë të shkurtë në telefon, shkruan SMS 
ose e-mail të shkurtë 

-Hallo!
- Guten Tag. Du wirst unverantwortlich sein .....

Kujdesi për shëndetin 
(kultura shëndetësore, mënyra e 
ushqyerjes, ushqim i shëndetshëm)

REM – Njeh rëndësinë e termave, që i takojnë temës Kujdesi për 
shëndetin 

Në pyetje me zgjidhje të shumëfishtë rrethon përgjigjen 
e saktë 

Entzündung der Schleimhaut wird genannt
1. laufende Nase
2. Übelkeit
3. Juckreiz

Përdorë termat e temës Kujdesi për shëndetin  Plotëson hapësira boshe me termat e temës përkatëse
Ergäze den Text:
Ich habe ______ und mir ist schlecht.
Mein Hals tut weh, ich brauche_______.
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Emrat
Emra të numërueshëm dhe të 
panumërueshme
(ein, eine, etwas,
Irgendwelche, viele, viele)

REM – Njeh kur përdoret nyjë e caktuar, 
dhe kur përdoret nyjë e pacaktuar   Para emrave të dhënë, e shkruan nyjën përkatëse

Vervollständige die Lücken mit den Artikeln der,die, das
_____ Buch
______ Orange
______ Tür
_______Regenschirm

6

Njeh emra të numërueshëm dhe të 
panumërueshëm 

Në një detyrë të caktuar, bën dallim midis emrave të numërueshëm dhe 
të panumërueshëm dhe i përdorë siç duhet nyjat der, die, das, einige para 
emrit

Vervollständigen
die Lücken mit (der,die,das ) oder einige
_____ Schuh
_____ Orangensaft
______ Orange
______ Wasser
______ Zug
______ Butter

Bën dallim midis manche und einige Në një detyrë të caktuar, i përdorë siç duhet manche und einige 
Vervollständigen sie die Sätze mit manche und einige 
1. In der Küche gibt es ________ Nudeln.
 2. Gibt es ________ Apfelsaft?
 3. Ich brauche keinen _______ Zucker in meinem Kaffee.

Identifikon dallimin midis ein, einige und 
viele Në një detyrë të caktuar, i përdorur siç duhet ein, einige und viele

Vervollständige die Sätze mit ein, einige und viele
1. Ich brauche _______ Butter.
2. Gibt es _______ Stift?
3. Es sind keine _______ Pilze übrig.
4. Gibt es _______ Orangen?
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Idnetifikon dallimin midis  wieviel - viele Në një detyrë të caktuar, i përdor siç duhet wieviel - viele
Vervollständige die Sätze mit wieviel - viele
1. Wie  ________ Geld brauchst du?
2. _____   Leute sind hier?

6

Numërorët -
Numërorët rëndor dhe datat 

REM – Njeh dallimin midis numërorëve 
rendor dhe numërorëve kryesor deri në 
dhjetë 

Në një tabelë shkruan numërorët rëndor deri në 10 në vendin e duhur  
Vervollständige die Spalten mit den entsprechenden Zahlen 
Erste-Sechs-Drittel-Sekunde-Fünfte-Zehntel-Acht Ordnungszahlen 
Kardinalzahlen

Dallon numërorët rëndor nga numërorët 
kryesor deri në 100

Në një tabelë shkruan numërorët rëndor dhe numërorët kryesor deri në 
100 në vendin e duhur 

Vervollständige die Spalten mit den entsprechenden Zahlen
Zwölftes = Dreißig = Dreiundzwanzigstes = Hundert = Neunzigstes
Kardinalzahlen Ordnungszahlen

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Koha e ardhme  me werden

Dallon kohën e ardhme nga koha e tashme Njeh cila fjali është në kohën e ardhme 
Welcher Satz ist im Futur 1?
1. Ich komme morgen.
2. Ich werde morgen kommen.

6

Ndryshon fjali nga koha e tashme në kohën e ardhme Fjali të dhëna në kohën e tashme, shndërron 
në kohën e ardhshme 

Schreiben Sie die Sätze mitFuture 1.
1.Ich mache meine Hausaufgaben.
2.Schwimmst du?
3. Sie spielt kein Tennis.

Dallon forma të gjata nga forma të shkurta për kohën e ardhme Fjali të dhëna, i rishkruan duke përdorur 
formën e shkurtë të foljes werden

Schreibe die folgenden Sätze in vertraglicher Form.
1. Ich werde glücklich sein, wenn dies zu Ende  ist.
2. Sie wird  morgen nicht kommen

Dallon kohën e tashme nga koha e ardhme Fjali të dhëna i plotëson me formën e saktë 
për kohën e tashme ose kohën e ardhme 

Vervollständige die Sätze mit der entsprechenden Form der Verben in 
Klammern
1. Er _________ (tun) seine Hausaufgaben jeden Tag.
2. Sie ___________ (machen) Sandwiches, weil sie hungrig sind.
3. Ich __________ (nicht / schließen) die Tür, weil es heiß ist.
4. Sie ___________ (nicht / schlafen) jeden Nachmittag.
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Përemrat -
Përemrat lidhor welche, welcher 
dhe welches

REM- Bën dallim midis Wer dhe Welche Në fjali të dhënë, e rrethon përemrin lidhor të 
saktë Wer ose Welche

Kreise die richtige Antwort ein 
Herr Tom, _______ ist ein Lehrer, lebt neben mir. 
a.der b.wer c.welche

Emëron përemra të ndryshëm lidhor Fjali të dhëna, i plotëson me përemrin 
përkatës lidhor 

Vervollständige die Sätze mit Wer, Welche oder Wessen. 
1. Weißt du, dass das Mädchen _______ in unserem Büro arbeitet? 2. 
__________ Handy klingelt? 3. Skopje, ________ befindet sich in 
Mazedonien, ist eine große Stadt.

Përkthen fjali, duke përdorur përemra të ndryshëm lidhor Fjali të dhëna në gjuhën shqipe, i përkthen 
në gjuhën gjermane, duke përdorur përemrin 
përkatës lidhor

Übersetzte die folgenden Sätze.
1.Burri, vetura e të cilit është e bardhë, është vëllai im.
2. Kjo është gruaja, që vjen nga Suedia.
3. Unë jetoj në shtëpi, e cila gjendet në Shkup.
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Mbiemrat -
Krahasimi i mbiemrave 
monosilabike (njërrokëshe)  

REM – Njeh shkallëzimin e mbiemrave njërrokëshe Njeh mbiemrin, që është në komparativ 
(krahasore) 

Kreise die richtige Antwort ein.

1.Ihr Haus ist größer als meins.
2.Ihr Haus ist groß als meins.

Shkallëzimi i mbiemrave njërrokëshe Fjali të caktuara, i plotëson me formën 
përkatëse e mbiemrit 

Vervollständige die Sätze mit der entsprechenden Form des Adjektivs in 
Klammern
1.Tom ist _________ (groß) als ich.
2. Dies ist _________ (langer) Fluss in unserem Land.

Përkthen fjali duke përdorur shkallën krahasore dhe sipërore Fjali të dhëna, i përkthen duke përdorur 
shkallën krahasore ose sipërore 

Übersetze die folgenden Sätze
1.Sara është më e vjetër/madhe në familjen tonë.
2. Korriku është muaji më i ngrohtë se muaji maj.

Njeh krahasimin e parregullt te gut dhe schlecht Në një fjali të dhënë, rrethon formën 
përkatëse të mbiemrit 

Kreise die richtige Antwort ein 
1.Tom ist ________ Mitarbeiter in unserem Büro. 
a. gut b. besser c. das beste 
2. Sie sind _______ Fußballspieler.
 a. schlechtes b. schlimmste c.schlechteste
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Fusha  Tema / Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kritere për vlerësim Shembuj nga detyrat Niveli / 
Nënniveli
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Kupton udhëzime të shkurta, shprehje 
nga jeta e përditshme kur janë 
thënë qartë dhe ngadalë. Kupton 
informacione në një shprehje/tekst 
të shkurt.

REM – Njeh rëndësinë e udhëzimeve të shkurta Reagon ndaj udhëzimeve të dhëna nga mësuesi 
Nimm ein Blatt Papier heraus.
Sprich mir nach.
Gib deine Papiere nach vorne.

6

Njeh dhe riprodhn informacione në një tekst të 
shkurtë. Identifikon përmbajtjen e një teksti të dëgjuar  

Verkäuferin: Kann ich Ihnen helfen?
Kunde: Ja, haben Sie dieses T-Shirt in anderen Farben?
Verkäuferin: Wir haben es in weiß, schwarz, rot und 
lila. Welche Größe möchtest du?
Kunde: Mittel.
Verkäuferin: OK, in Medium haben wir schwarz und rot.
Kunde: Und in Lila?
Verkäuferin: Nein, nur schwarz und rot.
Kunde: OK, rot. Kann ich es anprobieren?
Verkäuferin: Ja, natürlich. Die Umkleidekabinen sind 
dort drüben.
(Pause)
Verkäuferin: Ist es OK?
Kunde: Ja, ich nehme es.
Verkäuferin: Das ist £ 10,95. Möchten Sie mit 
Kreditkarte oder mit Bargeld bezahlen?
Kunde: Bargeld bitte. Hier sind zwanzig.
Verkäuferin: OK, danke, das sind neun Pfund, 5 p 
Wechsel und hier ist Ihre Quittung.
Kunde: Danke. Tschüss

Haitian Creole

German



PROGRAMI MËSIMOR I GJUHËS GJERMANE

55

Fusha  Tema / Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kritere për vlerësim Shembuj nga detyrat Niveli / 
Nënniveli

TË
 FO

LU
RI

T Kryen dialog të shkurtë dhe të thjeshtë. 
Përdor teknika kompensuese (gjeste, 
shprehjet e fytyrës).
Përdor formula të thjeshta për 
komunikim të përditshëm. Ritregon 
tekst të thjeshtë dhe të shkurtë. 

REM – Krye dialog i shkrutë dhe i thjeshtë. Kryen dialog i shkurtë Fragen Sie Ihren Partner nach seinen 
Lieblingskleidung?

Harton fjali të shkurta për përshkrim të profesionit të tij Përgjigjet në pyetje të parashtruara
Was arbeitest du?

Gefällt dir deine Arbeit?
6

Ritregon dialog të thjeshtë dhe të shkurtë. E dëgjon dialogun dhe pastaj e ritregon me fjalë të veta 

A: Ich mag dieses Shirt.
B: Ich auch.
A: Wie viel kostet es?
B: Ich weiß es nicht. Das Tag fehlt.
A: Fragen Sie den Verkäufer.
B: Ich werde.
A: Oh, schau. Hier ist ein anderes Shirt genau so.
B: Hat es ein Preisschild?
A: Ja, tut es. Es ist nur 20 $.
B: Das ist ein toller Preis.
A: Ich denke, ich werde beide kaufen.
B: Du solltest sie zuerst ausprobieren
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LE
 XI

MI

E kupton përmbajtjen e teksteve të thjeshta pa 
problem 

REM – njeh përmbajtjen e teksteve të 
thjeshta E lexon tekstin dhe merr informacione konkrete In Deutschland trinken die Leute viel Bier und sie sind 

immer freundlich. 6

Gjen informacione konkrete në një tekst të 
shkurtë dhe të thjeshtë pa problem 

REM – Lexon dhe kupton raport të 
përvojës personale
REM – lexon dhe kupton një tekst 
të shkurtë për ngjarje sportive dhe 
kulturore 

E lexon tekstin dhe merr informacione konkrete 
E lexon tekstin dhe merr informacione konkrete 

Nach meiner Erfahrung ist es am besten, die Fahrkarten 
früher zu reservieren.
Das Fußballspiel zwischen Dortmund und Berlin war 
sehr interessant und es gab viele Tore. 

Nxjerrja e konkluzioneve për rëndësinë e fjalës 
sipas kontekstit  

REM – lexon dhe kupton tekste të 
shkurta me tema të njohura të jetës së 
përditshme 

Mund ta lexojë tekstin dhe të merrë informacione konkrete Wie sind die Jugendlichen in Sportvereinen intergriert ?  
Gibt es genügend Vereine in jeder Stadt?
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SH
KR

IM
I

Shkruan mesazhe, letra të shkurta dhe të thjeshta REM – shkruan letër të dedikuar dhe 
ftesë me informacione të dhëna  

Shkruan tekst ku përmbajtja e tesktit plotësisht përshtatet me 
kërkesat me gabimet e vogla

Ich lade dich zu meiner Geburtstagsparty ein. 
Hoffentlich kannst du kommen.Die Party ist bei mi rim 
Garten am Samstagabend.

6

Krijon strategji të veta për shprehje substanciale 
dhe konkrete në formë të shkruar 
niveli А2.2

REM – shkruan përbërje të shkurtë (ese) 
me informacione të dhëna 

Shkruan tekst ku përmbajtja e tekstit plotësisht përshtatet me 
kërkesat me gabime të vogla, leksiku është i shumëllojshëm dhe 
i përdorur siç duhet 

Meine Meinung für dieses Thema ist …… Meine eigene 
Erfahrung dafür ist …… Im Internet kan man darüber 
viel lesen. Am Ende möchte ich noch etwas sagen …..
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