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Hyrje 
Programi i gjuhës ruse 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 pro-
gramin 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 gjuhës ruse – si gjuhë e huaj e dytë – 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 ruse është organizuar në 6 fusha. 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 programit të gjuhës ruse janë kandidati/kandidaja:

• Të formon shprehitë dhe shkathtësitë elementare për dëgjimin, të folurit, leximin dhe shkrimin e gjuhës ruse; 

• T¢i arrin dhe t¢i zbaton rregullat drejtshkrimore dhe të folurit drejtë të gjuhës standarde ruse;

• Të aftësohet për komunikimin e gjuhës ruse, ta respekton shumëgjuhësinë dhe ta pasuron kulturën e përgjithshme dhe gjuhësore; 

• Të zhvillon aftësi për ndërlidhjen e dijeve të përvetësuar nga gjuha amë, gjuhën e parë të huaj dhe lëndët e tjera gjatë sundimit të gjuhës ruse;

• Të krijon raport kritik drejt kulturave dhe traditave të veta dhe të huaja  dhe të aftësohet për t¢i respektuar dallimet; 

• Të zhvillohet interesi drejt vendeve në të cilat flitet gjuha ruse për shkak përmbledhjes së informatave nga burimet e ndryshme të asaj gjuhe dhe zhvillimit të lidhjeve ndërkulturore; 

• Të din vetvetiu t¢i shpreh me gojë dhe me shkrim dijet, ndjenjat, mendimet, qëndrimet dhe kuptimet e veta të gjuhës ruse;  
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Fusha Tema /Përmbajtja Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
/Nën niveli

NJ
ËS

ITË
 LE

KS
IKO

RE

Vendosja e kontaktit
(emri, mosha, gjinia, nacionaliteti, përshkrim 
fizik, familja)

REM Vendos kontakt me përdorimin e vokabularit 
elementar. Në pyetjen e shtruar jep përgjigje konkrete për veten Как тебя зовут?

Сколько тебе лет? 3

I njeh dhe i emërton anëtarët e familjes Identifikon nocione përkatëse për anëtarët e familjes

Fjalët мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочка 
vendosi në vendin përkatës.
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Kërkon dhe jep informatë për veten dhe për familjen 
(emri, adresa, mosha, përkatësia etnike dhe ngjash.)

Identifikon informacionet e sakta në temën ²Vendosje 
kontakti²

Në mënyrë korrekte kompleton dialogun ose tekstin e 
thjeshtë të shkurtë për ta paraqitur vetveten 

Ndërlidhi pyetjet me përgjigjet përkatëse:
1. Кто ты по национальности?
Где ты живешь?
Сколько тебе лет?

а. 22 года
б. На ул. Франклина Рузвелта
в. Я русский.

Plotësoni frazat e lëshuara nga dialogu në temën 
²Njohje². 
Psh.:
Пр.
А: Привет!
Б: ................
А: Как тебя зовут?
Б: .......................................
А. У тебя большая семья?
Б: ....................................... 

E paraqet vetveten dhe anëtarët e ngushtë të familjes 
me aplikimin e mbiemrave përkatës përshkrues

E ndërlidh figurën me mbiemrin përkatës përshkrues
Me rregull i përdor mbiemrat cilësornë tekst të shkurtë 
për anëtarët e familjes së ngushtë

Në vendin përkatës vendosni mbiemrat:  высокий, 
низкий, старый, молодой
Përshkruani një anëtar të familjes.
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Shtëpia ime
(llojet e shtëpive, hapësirat në shtëpi, mobiliet)

REM: I njeh llojet e hapësirave në shtëpi  I ndërlidh emërtimet e hapësirave me fotografitë

Në vendet përkatëse shënoi emërtimet e hapësirave 
në shtëpi: ванная, кухня, спальня, санузел, 
гостинная, терраса и  хозяйственное помещение.

Emërton dhe i përshkruan hapësirat e ndryshme në 
shtëpi

Përgjigjet në pyetjen e dhënë për hapësirat në shtëpi 
 
Përshkruan hapësirën duke përdor mbiemrat përshkrues

Përgjigjet në pyetjet për shtëpinë me përdorimin e 
përemrat lidhor

Сколько комнат нужно в доме?

Как выглядит идеальный дом? Он болшой или 
маленький? Деревянный или кирпичный?

- Чей это дом?
- Это ваш дом?
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Koha e lirë
(sport, muzikë, film)

REM: I njeh llojet e ndryshme të aktiviteteve nga koha 
e lirë

 I ndërlidh fotografitë me aktivitetet e ndryshme 
sportive

I ndërlidh fotografitë me instrumentet e ndryshme 
muzikore

Cilës figurë i referohet secila nga emërtimet vijuese 
të sporteve:
хоккей, лыжи, конькобежный спорт, фигурное 
катание, прыжки на лыжах

Ndërlidhi emërtimet vijuese të: саксфон, скрипка, 
арфа, гитара, рояль, аккордеон me figurat në të 
cilat janë paraqitur.

Kërkon ose jep informacion për aktivitetet në kohën e 
lirë

Jep përgjigje korrekte të pyetjes për aktivitetet në 
kohën e lirë 

Në dialogun e thjeshtë dhe të shkurtë me temë Koha e 
lirë jep informata korekte

Что вы делаете в свое свободное время?

А-Свободное время, у меня его не так много.А чем 
ты предпочитаешь заниматься?
B-Да,много времени нет,но я всегда выделяю 
время на свое хобби.
А -И какое же у тебя хобби?
B-Я много чем увлекаюсь,но сейчас моя страсть 
это - А............................
B -............................А что это?
А- ..............................А чем ты занимаешься в 
свободное время?
B -Я люблю .............................
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Kalendari
(stinët e vitit, muajt, ditët)

REM I njeh stinët e vitit, muajt dhe festat  Në një varg fjalish njeh dhe ndan ditët/muajt

Rrethoje fjalën e cila shënon ditën gjatë javës:
1. воскресенье
2. сентярбь
3. весна

I dallon dhe i përdor leksemat e ndërlidhura me stinët e 
vitit, muajt dhe ditët

Rendit sipas renditjes logjike muajt gjatë vitit, ditët 
gjatë javës ose stinët e vitit

Muajt vijues renditi sipas radhitjes së saktë:
март, август, сентябрь, январь, апрель, декабрь, 
ноябрь, февраль, май, июль, июнь, октябрь.

Kërkon/Jep informacione për ditën, muajin, stinën e vitit Në mënyrë korrekte e kompleton dialogun e shkurtë me 
temën Kalendar

- Какое сейчас время года?
- Сейчас осень.
- А какой месяц?
- Конец октября.
- Ты любишь осень?
- ........................................
- Почему ты не любишь осень?
- ...........................................
- ........................................А зиму ты любишь?
- Нет, зимой холодно.
- .........................................
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Fusha Tema /Përmbajtja Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

NJ
ËS

ITË
 GR

AM
AT

IKE

Fonetika
Abetarja ruse. Shkrimi dhe të folurit.
Krahasimi i sistemit fonetik rus dhe 
maqedonas. 
Theksi.
Reduktimi te vokalet e pa theksuara.
Të theksuarit e konsonanteve të forta dhe 
të buta.
Asimilimi sipas zëshmërisë.

1. REM I identifikon dhe i dallon ng-
jashmëritë ndërmjet abetares ruse dhe 
maqedonase

1.1. Jep përgjigje konkrete për dallimet ndërmjet 
abetares ruse dhe maqedonase 
1.2. Jep përgjigje konkrete për ngjashmëritë ndërmjet 
abetares ruse dhe asaj maqedonase

Cilat shkronja nga abetarja ruse nuk gjenden në atë maqe-
donase?

а. џ, ѕ, ќ, ж
б. я, ю, щ, ы, э

Cilat vokale janë të njëjta në abetaren maqedonase dhe në 
atë ruse?
а. а, е и, о, ы, я
б. а, е, и, о, у
в. а, э, ю, у, o

3

2. Përdor me rregull abetaren ruse

Me rregull i shqipton fjalët në të cilat janë përdorur 
shkronjat dhe shenjat specifike për abetaren ruse
Me rregull shkruan fjali me shkronja dhe shenja 
specifike për abetaren ruse

Lexoni fjalët në vijim: высокий, яблоко, юг, ёлка.

Plotësoni zbrazëtirat në fjalitë me shkronjat dhe shenjat 
përkatëse: правил_но, _бка, _лка.

3. E njeh dhe me rregull e aplikon asimilim-
in sipas zëshmërisë dhe palatalizimit.

3.1.Në mënyrë korrekte i kompleton fjalitë me 
përdorimin e rregullt të konsonantit të zëshëm/jo të 
zëshëm
3.2. Në mënyrë korrekte i kompleton fjalitë me për-
dorimin e rrgullt të konsonantit të butë-të fortë

Cila shkronjë nga çifti i zëshëm-jo i zëshëm d-t mungon në 
fjalitë në vijim:  во_ка и ло_ка.
Ku mungon shenja e butë: мал_чик, н_ет

E identifikon reduktimin e vokaleve dhe 
me rregull i shqipton fjalitë në të cilat ka 
reduktim të vokaleve

Në varg fjalish e njeh dhe e ndan reduktimin e vokaleve
Mbi bazë të tekstit të dëgjuar korrekt kompleton fjali 
duhe e futur vokalin përkatës

Në cilat fjali të theksuara shkronja O shqiptohet si A:
они
област
ночь
Cila shkronjë mungon në fjalët në vijim: _кно,  _становка, 
_рбуз.
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Morfologjia.
Emrat (gjinia, veta) E 
parë, e dytë, ndryshimi. 
Emërore. Kallëzorja dhe 
lokativ me parafjalët v dhe 
në. Kallëzorja si kallëzues 
i drejtpërdrejtë në fjali.  
Gjinore me parafjalën u. 
Dhanore për të shprehur 
moshën.

1. REM: Njeh gjininë dhe vetën e emrave.

Nga emrat e dhënë të cilat janë nga gjinia mashkullore 

E identifikon gjininë ose numrin e emrit të dhënë

Cila nga emrat në vijim është në gjininë mashkullore:
1. обувь
2. площадь
3. завод

Në cilën gjini është emri bankë?
а. mashkullor
b. femëror
c. asnjëanës

REM Njeh emrat me kallëzorja me parafjalët v 
dhe në. 

Në fjalinë e dhënë njeh emra në kallëzore dhe rasë me 
parafjalët v dhe në

Nga emrat e dhëna njeh cila është rasa

Në cilën rasë ësjtë përdor emri teatër në fjali: Я иду в театр.
Cilat nga emrat vijues është përdor në rasë:
1. на стадионе
2. на стадион
3. на стадиону

REM Njeh kallëzoren si kallëzues të 
drejtpërdrejtë

Në fjali njeh dhe ndan kallëzoren si kallëzues i 
drejtpërdrejtë

Nënvizojeni fjalën në fjali i cili është përdor në kallëzore si kallëzues i 
drejtpërdrejtë: Олег читает книгу.

REM Njeh dhanoren për të shprehur moshë. Në mënyrë korrekte e kompleton fjalinë duke përdor 
emrin në dhanore për të shprehur moshë

Në vendin e zbrazët shënojeni formën e rregullt:
................. 19 лет.
1. Олеге
2. Олегу
3. Олег

Me rregull i përdor format në kallëzorja dhe 
lokativ me parafjalët v dhe në, kallëzorja si 
kallëzues i drejtpërdrejtë dhe daziv për ta 
shprehur moshën.

Në mënyrë korrekte i kompleton fjalitë duke bërë 
përdorim të rregullt të formës së rasave në kallëzore, 
rasë dhe dhanore.

Fjalën nga ndërtesa vëjeni në formën përkatëse rasore 
Вчера с сестрой гуляли _________ (парк)
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Morfologjia. Përemrat
Përemrat pronor dhe 
vetvetor në emërore dhe 
gjinore. Përemrat pyetës  
кто dhe что.
Përemrat dëftor этот dhe 
тот. Përemrat vetvetor его, 
ее dhe их.

1. REM: I njeh përemrat pronor, vetvetor, dëftor 
dhe pyetës 

Në fjalinë e dhënë i njeh dhe i ndan përemrat pronor

Në fjalinë e dhënë i njeh dhe i ndan përemrat vetvetor

Në fjalinë e dhënë i njeh dhe i ndan përemrat dëftor

Në fjalinë e dhënë i njeh dhe i ndan përemrat pyetës

Nënvizojeni përemrin pronor në fjali
Ее зовут Елена.

Nënvizojeni përemrin vetvetor në fjali 
Его сестра студентка.

Nënvizojeni përemrin dëftor në fjali 
Это наша машина.

Nënvizojeni përemrin pyetës në fjali
Кто читает предложение?

I transformon emrat në përemra përkatës  Në fjali të shkurta dhe të thjeshta emrat i zëvendëson 
me përemra

Zëvendësojeni emrin me përemrin përkatës në fjalinë vijuese: Это книга 
Бориса.

Në shprehje të shkurta me rregull i përdor 
përemrat pronor, dëftor dhe vetor

Jep përgjigje korrekte me përdorimin e rregullt të 
përemrave lidhor

Në fjalitë e dhëna ose tekstin e thjeshtë të shkurtë, me 
regull identifikon cilat përemra duhet t¢i përdorësh

- Чейэто карандаш?
 - Это ее/их/его карандаш.
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Folje.
Paskajore. 
Vetë, numër. Koha e 
tashme.
Foljet për движење идти-
-ходит, ехать – ездить.

1. REM Njeh paskajoren dhe kohën e tashme
Në një varg fjalësh e njeh dhe e ndan paskajoren 
Në një varg fjalësh i njeh dhe i ndan foljet në kohën e 
tanishme

Cili nga fjalët vijuese është folje në paskajore:
1. читает
2. читал
3. читать

Cili nga fjalët e dhëna vijuese është folje në kohën e tanishme
1. говорит
2. говорил
3. говорить

Bën dallim dhe me rregull i përdor paskajoret 
dhe format për kohën e tashme

Përgjigjet në pyetjet me përdorim të rregullt të formave 
për paskajoren dhe kohën e tanishme

Në pyetjet me vetë më shumë e rrethon përgjigjen e 
saktë

Что вы делаете утром?
Что вы хотите делать утром?
Каждое утро он .................. бутерброд.
1. ест
2. есть

Përdori me rregull foljet për lëvizje идти-ходит, 
ехать – ездить

Në pyetjen e shtruar jep përgjigje të duhur

Korrekt e kompleton fjalinë me përdorimin e rregullt të 
foljeve për lëvizje  идти-ходит, ехать – ездить

Куда ты идешь сейчас?
Përdoreni foljen përkatëse nga çifti идти-ехать
Сейчас я ......... в институт.
Каждый день ..................... в институт.

Mbiemra  Mbiemra cilësor 
(gjinia, numri)

1. REM I njeh mbiemrat cilësor Në fjalitë e dhëna ose në tekstin më të thjeshtë i njeh 
mbiemrat cilësor

Nënvizoi mbiemrat në tekst

2. Me rregull i përdor mbiemrat cilësor Korrekt e kompleton fjalinë me përdorim të rregullt të 
mbiemrave cilësor
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Numra.
Drejtshkrimi dhe shqiptimi 
i numrave prej 1 deri 100. 
Numrat rendor deri 10.

REM I emërton numrat deri 100 Me rregull i emërton numrat e dhëna me shifër

I shënon me rregull numrat prej 1 deri 100 Në detyrë konkrete, saktë  shënon numrat me shkronja
Në fjalinë e dhënë i zëvendëson shifrat me numra

Shënoni në tabelë shifrat e numrave

9

19

90

Në fjalinë në vijim shënoni numrin me shkronja:
В аудитории 47 студентов.

I përdor numrat me rregull Jep përgjigje korrekte me përdorimin e numrave

Ndajfolje

REM E identifikon kuptimin e ndajfoljeve për 
kohë Me rregull e interpreton kuptimin e ndajfoljeve

Fjala сегодня domethënë:
1. sot
2. nesër
3. mbrëmë

Me rregull i përdor ndajfoljet për kohë Në mënyrë korrekte e kompleton fjalinë duke përdor 
ndajfoljet për kohë

Сегодня понедельник.
 ............. было воскресене, а 
................. будет вторник.
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Fusha Tema /Përmbajtje Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

DË
GJ

IM
 M

E K
UP

TIM

Reagon korrekt në 
elementet joverbale 
në komunikim (gjeste, 
mimika etj.); Dëgjon 
dhe reagon tregime 
të shkurta dhe të 
thjeshta dhe dialogje me 
modele bazë inovative, 
përshkrime të theshta 
për personat, në situata 
ose vende. Fillon të 
ndërton strategjinë 
personale për kuptim 
gjatë dëgjimit.

1. REM I njeh fjalët të cilat shënojnë anëtarë të ndryshëm të 
familjes; hapësira të ndryshme në shtëpi

Reagon jo verbalisht në nxitjen e fjalimit, nëpër-
jmet tregimit të fotografive.
Reagon jo verbalisht në nxitjen e fjalimit, nëpër-
jmet tregimit të fotografive.

Tregoje në figurë vëllain/motrën/nënën........?
Ma trego dhomën e gjumit, banjën, dhomën e 
ditës.....

3

I njeh dialogjet e thjeshta për përshkrimin e personave  Jep përgjigje të sakta të pyetjeve nga teksti i 
shkurtë për përshkrimin e personave

Dëgjojeni tekstin dhe zgjidheni përgjigjen e saktë

Какой он человек?
- интересный
- скучный

Что любит делать Брендан?
- читать книги
- слушать музыку
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Fusha Tema /Përmbajtja Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembujt për deyra Niveli / Nën 
niveli

LE
XIM

I Lexon dhe kupton fjali të thjeshta 
dhe tekste të shkurta me leksikë 
të fituar; gjen informata konkrete 
në materialet e thjeshta.   Ndërton 
gradualisht strategji personale 
për të kuptuar gjatë leximit, për të 
njohur leksikën e re gjatë leximit, 
përafërsisht i njeh fjalitë në kon-
tekst të njohur.

REM-  I lexon fjalët e thjeshta (frazat) Fjalitë e dhëna (frazat) i lexon dhe i përkthen nga 
gjuha ruse në gjuhën maqedonase

Lexoi fjalitë në vijim
книга, отец, июль, пятница, коричневый, 
красиво, весна

3

2. I lexon dhe i interpreton fjalitë e thjeshta Fjalitë e dhëna i lexon dhe e identifikon kuptimin 
e fjalisë

Lexoi fjalitë në vijim
1.Мой любимый месяц ноябрь.
2. У нее очень красивый дом.

3. E identifikon përmbajtjen e teksteve të thjeshta dhe të 
shkurta

Në mënyrë e lexon tekstin dhe nxjerr informatë 
konkrete
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

TË
 FO

LU
RI

T Reagon në udhëzimet e dhëna nga 
arsimtari ose bashkëbiseduesi 
tjetër. Përgjigjet në pyetjet e 
thjeshta të ndërlidhura për temën 
e njohur.  E paraqet vetveten; 
Jep përshkrim të shkurtë dhe të 
thjeshtë për personat, mjetet, rre-
thinën. Krijon strategji personale 
për shprehje me gojë.

REM- Përgjigjet me gojë1në pyetjen e shtruar për 
vetveten Jep përgjigje korrekte për pyetjet për veten Как тебя зовут? Сколько тебе лет? 3

2. Ndjek udhëzime verbale me gojë 2.1.Vepron sipas udhëzimit të dhënë nga bashkëbise-
duesi

Прочитайте предложение!
Откройте книги!
Тише!

3. Komunikon duke i zbatuar elementet gjuhësore të 
ndërlidhura me familjen, shtëpinë, stinët e vitit, ditët 
dhe muajt

3.1. Përgjigjet në pyetjet e ndërlidhura me familjen У тебя есть брат или сестра?

3.2. Përgjigjet në pyetjet e ndërlidhura me shtëpinë Какая комната ваша любимая?

3.3. Përgjigjet në pyetjet e ndërlidhura me kohrat 
vjetore Какое время года ваше любимое?

3.4. Përgjigjet në pyetjet nga java dhe muajt nga viti Какой день сегодня? 

3.5.E paraqet vetveten Расскажите о себе (имя, фамилия, возраст...)
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

TË
 SH

KR
UA

RI
T

Shkruan fjalë të thjeshta dhe fjali 
të shkurta; plotëson formular të 
thjeshtë me të dhëna biografike; 
Shkruan duke i respektuar 
rregullat bazë të gjuhës ruse dhe 
drejtshkrimit.

REM- i shkruan fjalitë e thjeshta Me rregull i shkruan fjalitë të cilat i përkthen nga gjuha ruse

Përktheji fjalët vijuese
Shtëpi – 
E mërkurë-
Gjyshe – 3

REM I plotëson formularët e thjeshtë me të dhënat biografike Korrekt e kompleton tabelën me të dhënat bazë biografike

Plotësoje tabelën:

2. Shkruan fjali të thjeshta 2.1. Nga fjalët e ofruara përbën fjali të saktë Nga fjalët живет, Владимир, Москва përbëni fjali
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Zona Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

NJ
ËS

ITË
 LE

KS
IKO

RE

Profesione 

1. REM I njeh llojet e profesioneve të 
ndryshme

1.1.Ndërlidh figura me nocione përkatëse që shënojnë 
profesione

Ndërlidhi personat me figurat me emër i cili e shënon profesionin e tyre

4

2.  Emërton profesione të ndryshme Në pyetjen konkrete jep përgjigje të rregullt me 
përdorimin e emërtimit të profesionit

Кто готовит в ресторане?
Кто тушит пожар?

3. Përshkruan profesion të caktuar 
me përdorimin e terminologjisë së 
njohur

Jep të dhëna bazë të ndërlidhura me profesionin e 
caktuar Что за профессия полицейский?

Ushqimi
(produktet ushqimore, pijet, ushqimet, recetat)

1. REM: I njeh llojet e produkteve 
ushqimore

1.1. Nga vargu i fjalive i njeh ato të cilat shënojnë 
ushqimin 
1.2. Nga vargu i fjalive e identifikon atë që nuk i përket 
grupit 

Nga fjaët vijuese nënvizoi ato që shënojnë ushqim:  доска, мука, 
сумка, гречка dhe ngjash.
 

2. Emërton dhe përshkruan produktet 
e ndryshme ushqimore

2.1. Përgjigjet në pyetjen e dhënë me temë ushqim
2.2.Përshkruan ushqimin ose pijen e preferuar

Что едим на завтрак?
Какой Ваш любимый десерт?
Как вы его делаете? Сколько времени нужно?....
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Festa 
(festa fetare, shtetërore, dhe familjare)

1. REM: I njeh festat më të rëndë-
sishme në Maqedoni dhe në Rusi

1.1. Nga vargu i fjalëve i ndan ato që shënojnë festë

1.2. Ndërlidh emërtimin e festës me formulën përshën-
detëse për të njëjtin

Në vargun e fjalive nënvizoi ato që shënojnë festë:  пасха,  яйцо, заяц. 

Ndërlidhi festat me përshëndetjen e rregullt për ato.ж
1. День рождения
2. Рождество
3. Ден ангела
а.      Счастливого Рождества!
б       С именинами!
в.       Поздравляю! Всего самого хорошего!

Emërton dhe përshkruan lloje të 
ndryshme të festave

Nga festat e dhëna, e njeh dhe e identifikon të saktin 
sipas datës
E përshkruan festën e vetë të preferuar

Какой праздник отмечаем 12 июня
а. День России
б. Татьянин день
в. Рождество

Какой праздник ваш любимый?

Fton ose përgjigjet në ftesën për 
zbavitje

Përgjigjet në ftesën për ahengun e ditëlindjes 
Duke përdor terminologjinë përkatëse fton dikënd në 
zbavitje

Вас пригласили на день рождения? Что Вы ответите?
Si do të ftoni dikënd në ditëlindjen tuaj?

Trupi im
(pjesët e trupit të njeriut, veshja, ngjyrat)

REM Njeh pjesët nga trupi i njeriut, 
veshjen dhe ngjyrat

Në vargun e fjalive i njeh dhe i ndan emërtimet për 
pjesët e trupit, veshjes ose ngjyrave
Në fotografi i ndërlidh emërtimet me pjesët përkatëse 
të trupit ose veshjes

Nënvizoi fjalët që shënojnë veshje: рубашка, рубль, рыба, рука. ..
Fjalët  веснушки, бровь, ухо, глаз, губы, волос, рот, шея shënoi në 
vendin përkatës
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Identifikon informacione konkrete në 
tekstet dhe dialogjet e shkurta  Në tekst të shkurtë e identifikon pëshkrimin e personit

Я хочу написать о моем товарище Борисе, которого знаю более 
десяти лет. Мы с ним ходили в одну группу детского сада, а теперь 
учимся в одном классе.  
На первый взгляд – обыкновенный подросток, но ведь каждый 
человек по-своему особенный. У моего друга светлые волосы. Он 
носит короткую стрижку. Светло-серые глаза Бориса украшают 
высокие широкие брови. Взгляд его чаще всего серьезный, хотя 
все говорят, что ему идет улыбка. У моего одноклассника Бориса 
высокий лоб, что свидетельствует о его развитых интеллектуальных 
способностях. Рост немного выше среднего.  
Когда я впервые увидел папу моего друг, я понял, что Боря очень 
похож на отца. У него спортивное телосложение, он всегда подтянут, 
потому что не первый год занимается спортом. 

Me rregull i përdor leksemat të cilat i 
përkasin temës Trupi im.

Jep përgjigje korrekte në pyetjet për pjesët nga trupi i 
njeriut

Jep përgjigje korrekte në pyetjen për veshjen

Jep përgjigje korrekte në pyetjen për ngjyrat

Jep përshkrim për personat me ndihmë të ilustrimeve

E përshkruan veshjen e preferuar

Какие у вас волосы?
В чем одеты сегодня?
Какого цвета ваши глаза?
Përshkruani personat në fotografinë në vijim

Моя любимая одежда....

Rrethim
(natyrë, qytet, fshat, mjet transportues)

1. REM identifikon bimë, kafshë, 
mjete transportuese

1.1. Ndërlidh figurën me nocionin përkatës i cili shënon 
bimë, kafshë, mjet transportues

Nga vargu i fjalëve i identifikon ato të cilat përkasin në 
temën përkatëse

Fjalët мотоцикл, поезд, самолет, трактор, лодка..... shkruani në 
vendin përkatës
Nënvitoje fjalën që përshkruan kafshë: стена, собака, самолет.

2.  I njeh dhe i përdor nocionet nga 
tema përkatëse

2.1. Në pyetjet konkrete përgjigjet me përdorimin e 
nocioneve nga tema Rrethim Cila bimë ju pëlqen më së shumti? Përse?
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

NJ
ËS

ITË
 GR

AM
AT

IKO
RE

Fonetika.
Shqiptimi i grupeve të përbëra konsonante. 
Konstruksionet intonacione IK-1, IK-2, IK-3.

1. REM I njeh konstruksionet bazë të intnacionit
1.1. Jep përgjigje e cila është e 
përshtatshme në intonacionin e 
pyetjes

- Это место занято?
- ..............................
- Это место занято.
- ..............................

4

2. Me rregull i përdor konstruksionet intonacione 2.1.Transformon fjali përshkruese 
në pyetëse. Bëni fjali pyetëse nga ajo përshkruese në vijim: Он был моим учителем.

3. I njeh dhe me rregull i shqipton grupet e përbëra 
konsonante

3.1.Me rregull i shqipton grupet e 
përbëra konsonante праздник, солнце, чувство

Emra.
Gjinore me numër, për të shprehur mohim, 
për të shprehur përvetësim. Dhanore për 
kallëzues indirekt.
Instrumental për të shënuar mjet, shoqëri 
dhe profesion. Rasë me ndajfoljen о.

REM I njeh emrat në gjinore me numra, gjinore për të 
shprehur mohim dhe për të shprehur përvetësim.

Në fjali njeh dhe ndan emra në 
gjinore me numra, për të shprehur 
mohim dhe për të shprehur 
përvetësim

Nga emrat e dhënë njeh cila është 
në gjinore

Në fjalitë në vijim nënvizoni emrat në gjinore: 
У меня нет друзей.
Это брат Виктора.

Në vendin e zbrazët shënojeni formën e rregullt nga ato të propozuara 
më poshtë  
У меня нет.........
а. дома
  b. дом
  c. домы

Me rregull i përdor emra në gjinore me numra, gjinore për 
shprehjen e mohimit dhe shprehjen e përvetësimit.

Korrekt i kompleton fjalitë me 
përdorimin e rregullt të formës së 
emrave
Përbën fjali të shkurta duke i përdor 
format e rasave përkatëse

Самолет опоздал из-за (туман) ......................... .
Përkhejeni në rusisht fjalinë vijuese:
Ky është automobili i Boris.
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REM E njeh dhanoren e kallëzuesit indirekt

Në fjali të shkurta e njeh dhanoren 
në kallëzuesin indirekt 
Nga emrat e dhënë njeh cila është 
në dhanore

Në fjalinë vijuese nënvizojeni kallëzuesin indirekt
Олег пишет СМС другу.
Në vendin e zbrazët shënojeni formën e rregullt nga të propozuarat më 
poshtë 
Наташа  мешает ..............
1. брату
2. брата
3. брате

Me rregull i përdor format për dhanore në kallëzuesin 
indirekt

Korrekt kompleton fjalitë me për-
dorimin e dhanores të kallëzuesit 
indirekt
Përbën fjali të shkurta duke i përdor 
format e rasave përkaëse

Fjalën nga kllapa vëjeni në formën e rasës përkatëse  
Он подарил сумку ............ (жена).
Përkthejeni në rusisht fjalinë vijuese: Ajo ka ble dhuratë për të birin.

REM I njeh emrat në instrumental për shënimin e mjetit, 
shoqërisë dhe profesionit

Në fjali njeh emra në instrumental 
për të shënuar mjetin, shoqërinë 
dhe profesionin 

Nga emrat e dhënë njeh cili është 
në instrumental

Në fjalinë vijuese nënvizojeni emrin në instrumental:  
Олег пишет карандашом.
Në vendin e zbrazët shënojeni formën e rregullt nga të propozuarat më 
poshtë 
Наташа  разговаривает с .....
другом
друг
друга

Me rregull i përdor emrat në instrumental për të shënuar 
mjetin, shoqërinë dhe profesionin.

Korrekt i kompleton fjalitë me 
përdorimin e instrumentalit 
Përbën fjali të shkurta duke i përdor 
format e rasave përkatëse

Fjalën nga kllapa vëjeni në formën e rasës përkatëse 
Где ты познакомился с ................... (Наташа)?
Përkthejeni në rusisht fjalinë në vijim: Ajo shëtit me të birin.
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REM E njeh lokativin e ndajfoljes о.
Në vargun e fjalëve e identifikon 
emrin në lokativ me ndajfoljen о.
Nga emrat e dhënë e njeh cila është 
në lokativ

Në fjalinë vijuese nënvizoje emrin në lokativ 
Олег говорит о маме.
Në vendin e zbrazët shënojeni formën e rregullt nga të propozuarat më 
poshtë  
Анна рассказывает о .......
1. город
2. городе
3. городу

Me rregull i përdor emrat në lokativ me ndajfoljen о.
Korrekt i kompleton fjalitë me 
përdorimin e instrumentalit
Përbën fjali të shkurta duke i përdor 
format e rasës përkaëse

Fjalën nga kllapa vëjeni në formën e rasës përkatëse
Вчера мы долго разговаривали о ........................ (театр)
Përkthejeni në rusisht fjalinë vijuese: Ai pyet për filmin.

Përemrat.
Përputhja e përemrave dhe emrave sipas 
gjinisë dhe numrit. Dhanore, lokativ dhe 
kallëzorja te përemrat.

REM E identifikon përputhjen e përemrave dhe emrave sipas 
gjinisë, numrit dhe rasës

Në vargun e fjalëve e identifikon 
formën e rregullt sipas gjinisë për 
emrin përkatës
Korrekt i kompleton përemrat me 
përdorimin e parashtresave të 
rregullta

Zgjidheni formën përkatëse të përemrit e cila mungon në fjalinë vijuese:  
Она очень................ девушка.
1. красивое
2. красивый
3. красивая

Me rregull i përdor dhe i përputh përemrat dhe emrat sipas 
gjinisë, numrit dhe rasës

Jep përgjigje të shkurta në të cilat 
i përdor dhe i përputh me rregull 
përemrat me emra

- Какие у вас глаза?
- У меня синие глаза.
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Përemrat.
Kuptimi dhe përdorimi i përemrave pronor, 
vetvetor, dëftor dhe pyetës.

1. REM E identifikon dallimin ndërmjet kuptimit dhe përdori-
mit të përemrave pronor, vetvetor, dëftor dhe pyetës.

Nga përemrat e dhëna e identifikon 
përkatësen (pronor, dëftor, vetvetor, 
pyetës)
Rendit përemra sipas kuptimit

Cili nga përemrat vijues është përvetësues:

1. он
2. ее
3. кого

Përemrat она, вы, наш, их, тот, кто, что, ваш  renditni në tabelë 

лични присвојни показни прашални

2. Me rregull i përdor përemrat pronor, vetvetor, dëftor dhe 
pyetës.

Përgjigjet me konstruksionet në të 
cilat me rregull i përdor përemrat 
përkatës

Në mënyrë korrekte i kompleton 
fjalitë me përdorimin e rregullt të 
përemrave përkatës

Чьяэто книга?
Fjalën nga kllapa vëjeni në formën e rasës përkatëse
Родители подарили ........  телефон. (я)
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Folje.
Koha e kaluar dhe e ardhme. Folje për lëvizje  
нести-носить, вести – водить).

REM Njeh kohën e kaluar Në vargun e fjalëve njeh folje në 
kohën e kaluar

Nënvizojini foljet në kohën e kaluar: шел, смотрит, прочитала, бREM, 
ехал.

REM Njeh kohën e ardhme Në vargun e fjalëve njeh folje në 
kohën e ardhme

Nënvizojini foljet në kohën e ardhme: прочитаю, видела, прочитала, 
посмотрю.

Bën dallim dhe me rregull i përdor kohën e kaluar dhe të 
ardhme

Përgjigjet me përdorimin e rregullt 
të formave për kohën e kaluar dhe 
të ardhme
Nga vargu i fjalëve e njeh formën e 
foljes së rregullt  

Что делали вчера?
Что будете делать завтра?

Në vendin e zbrazët shënojeni formën e rregullt të atyre të propozuara 
më poshtë 
Вчера он долго ............... задачу.
1. решать
2. решал
3. решает

Me rregull i njeh foljet për lëvizje нести-носить, вести – 
водить

Jep përgjigje të rregullt me për-
dorimin e foljeve të përshtatshme 
për lëvizje
Korrekt i kompleton fjalitë me 
përdoriin e rregullt të foljeve për 
lëvizje

Что он носит каждый день?
Përdoreni foljen përkatëse nga çifti нести-носить
Я .......... книги в библиотеку.
Мы идём в гости и ........... цветы для хозяйки.

Ndajfoljet.

REM I njhe ndajfoljet për mënyrë dhe vend  Në vargun e fjalëve i njeh ndajfoljet 
për mënyrë dhe kohë

Nënvizoni ndajfoljet për mënyrë: давно, медленно, завтра, быстро, 
тихо, там.

Me rregull i përdor ndajfoljet për mënyrë dhe vend Përgjigjet e pyetjeve me përdorimin 
ndajfoljes përkatëse

Как он читает?
Он читает тихо/громко, быстро/ медленно.
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

DË
GJ

IM
 M

E K
UP

TIM

I kupton tekstet dhe përshkrimet e 
shkurta. I kupton pyetjet dhe udhëzimet 
nga arsimtari.  Ndan informacione kyçe 
nga teksti i dëgjuar. Krijon strategjinë 
personale për dëgjim me kuptim

REM- I njeh informacionet konkrete në tekstin e 
dëgjuar E ndan informatën konkrete nga teksti i dëgjuar

Dëgjojeni tekstin dhe përgjigjet e pyetjeve

4

2. Përgjigjet e pyetjeve të arsimtarit i jep sipas 
udhëzimeve të tij

2.1. Jep përgjigje korrekte të pyetjes së dëgjuar
Vepron sipas udhëzimit nga arsimtari

Какой напиток Вам нравится больше всего?
Откройте страницу 26!
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli/Nën 
niveli

TË
 FO

LU
RI

T

Mban bisedë elementare për temat e njohura. 
Jep përshkrime të thjeshta për personat, objek-
tet dhe situatat. Përgjigjet në pyetjet e thjeshta. 
Krijon strategji personale për të shprehurit me 
gojë.

REM- Mban bisedim elementar për temat e njohura. Përbën fjali të shkurta për ndonjërën nga temat e 
njohura nga e përditshmja Скажите что Вы ели на завтрак сегодня? 4

2. Jep përshkrime të thjeshta për personat I përshkruan personat nga fotografia Смотрите на картинку. Скажите как выглядит 
этот человек 

Jep përshkrime të thjeshta të objekteve I përshkruan objektet nga rrethimi i tij Можете ли Вы описать любимую машину?

Jep përshkrime të thjeshta të situatave Përshkruan çfarë bën në festën e caktuar Что обычно делаете на Пасху?

Përgjigjet në pyetjet e thjeshta Jep përgjigje për pyetjet e thjeshta Который час?
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

LE
XIM

I 

E kupton përmbajtjen e teksteve të thjeshta. Gjen 
informacione konkrete në materialin e shkurtë dhe 
të përditshëm (meny, TV programe, etj.) Kupton 
përmbajtjen e teksteve të thjeshta të shkruara nga lloji 
i porosive, urimeve, letrave të shkurta miqësore.

REM- e njeh përmbajtjen bazë të tekstit të lexuar Jep përgjigje të rregullt për përmbajtjen e tekstit të 
lexuar

Lexojeni tekstin vijues. Për çka bëhet fjalë te 
ai?

4

Nxjerr dhe i përdor informacionet nga materiali 
i shkurtë dhe i përditshëm (meny, TV programe 
etj.)

Riprodhon fakte konkrete të përmbajtura në tekstin e 
lexuar
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën niveli

 TË
 SH

KR
UA

RI
T 

Paraqitet me informacionet bazë. Shkruan 
porosi të shkurtë, SMS, e-mail, përshkrim 
të ndonjë personi sipas modelit të dhënë.
Shkruan duke i repektuar rregullat bazë të 
gjuhës dhe drejtimit rus.

REM – Paraqitet me informacionet bazë Shkruan tekst të shkurtë në të cilin e paraqet vetveten Shkruajeni tekstin  о себе 4

Shkruan porosi të shkurtë, SMS, e-mail, përsh-
krim të ndonjë personi sipas modelit të dhënë

Shkruan e-mail të shkurtë deri te miku sipas modelit 
të dhënë

Напишитео вашем любимом городе.
Это ваш родной город или другой?  Где 
он находится? Что такого интересного, 
красивого, необычного в этом городе? 
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën  
niveli

NJ
ËS

ITË
 LE

KS
IKO

RE

Trashëgimia kulturore 
(zakone, tradita)

REM I njeh nocionet e ndërlidhura me zakonet 
dhe traditat më të rëndësishme

Korrekt i kompleton fjalitë me përdorimin e termeve përkatëse me temë Trashëgimia 
kulturore

Në tekstin vijues plotësojini zbrazëtirat me 
nocionet përkatëse:  
Традиции русского народа особо 
соблюдаются во время празднования Пасхи. 
Перед наступлением этого праздника все 
пекут ................. и красят .................. 

5

Kërkon dhe jep informacione për zakonet dhe 
traditat

Në pyetjet e rregullta e identifikon festën
I shtron dhe i përgjigj pyetjet në lidhje me temën konkrete

Me cilën festë të madhe ruse shënohet fundi 
i dimrit: 
1. Пасха
2. Масленица
3. Рождество
Как отмечается конец зимы в России?

I përshkruan zakonet dhe traditat e ndryshme  Rrëfen për zakonin ose traditat me ndihmën e pyetjeve Какой обычай нравится больше всего? 
Почему?



PROGRAMI MËSIMOR I GJUHËS RUSE

33

Moda
(veshja, shtojca mode, 
madhësi)

1. REM: I njeh nocionet të cilat shënojnë veshjen

 I njeh termet të cilat nuk i përkasin temës Moda

Në ilustrim i identifikon personat mbi bazë të të dhënave për veshjen e tyre të dhëna 
në teksitn e shkurtë

Cila fjalë nuk përket në varg: pantofla baleti, 
shall, kapelë, vidhë
На фотографии Олег в красной футболке, 
а Джон в белой рубашке. Кто Джон, а кто 
Олег?

2. Me rregull i përdor termet Modë në bisedën 
ose tekstin e shkurtë

2.1. Rrëfen për pjesën e preferuar nga veshja ose shtojca e modës
2.2. E plotëson dialogun me përdorimin e nocioneve përkatëse

Моя любимая одежда ....

Plotësojini linjat e zbrazëta me vazhdim të 
dialogut  
- Привет!
- Привет!
- Как поживаешь? Какая хорошая кофточка!
- Да, купила на распродаже эту шерстяную 
кофточку.
- Она тебе очень идет.
- .......................................
-...................................

Gjeografia
(rajonet, lumenjtë, qytetet, 
shtetet fqinje më të njohura)

1. REM I identifikon nocionet gjeografike
Në vargun e fjalëve i veçon ato që nuk përkasin në temë

I ndërlidh fotografitë me emërtimet e qyteteve, rajoneve të njohura dhe ngjash.

Cili nga fjalët e nënvizuara duhet të fshihet 
që fjalia të jetë e saktë: në territorin e Rusisë 
gjenden: Bajkal, Ural, Siberia dhe Alpet. 
Në fotografinë janë dhënë:
1. Sankt Petesburg
2. Moskë
3.  Soçi

Kërkon ose jep informatë për nocionet e rëndësi-
shme gjeografike Nga vargu i nocioneve gjeografike e zgjedh përgjigjen e rregullt. 

Какая река протекает через Москву?
1. Волга
2. Кама
3. Москва
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Shërbime
(spital, barnatore, postë, 
bankë)

1. REM I njeh nocionet nga zona Shërbime 1.1. I ndërlidh nocionet nga tema Shërbime me institucionin përkatës

Rrethojeni përgjigjen e saktë:
Медицинский осмотр проводится
1. в больнице
2. на почте
3. вбанке

I përdor nocionet nga tema Shërbime  I plotëson informacionet në formularët e institucioneve përkatëse

Главному врачу
ГБУЗ НО «ГКБ №12»                                                                                         
В.М. Лазареву

ЗАЯВЛЕНИЕ
                От____________________
____________________________
____________________________
_ прошу разрешить наблюдение, лечение 
и обследование в ГБУЗ НО «ГКБ №12». 
Причина: проживание на   территории   
поликлиники,   временное,   длительное   
проживание  у  родственников,  близкое 
расположение места работы (нужное 
подчеркнуть или написать)
________________________________
________________________________
_________________
Адрес пропис
ки___________________________
Адрес проживания _________________
_______________________________
______
Страховой медицинский 
полис______________________
Пенсионный полис 
_______________________
Паспорт РФ _________________
_____________________выдан  
__________________________ 
Подпись заявителя_____________/                                                                                                                        
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

NJ
ËS

ITË
 GR

AM
AT

IKO
RE

Morfologjia Deklinacioni i emrave të cilat 
përfundojnë në 
ь.
Përdorimi i gjinores me ndajfolje. 
Përdorimi i dhanores në fjalitë pavetë. 
Kallëzorja me foljet për lëvizje.

REM E njeh deklinacionin e tretë 
(emrat që përfundojnë në ь)

1.1.Në vargun e fjalëve i njeh dhe i veçon emrat të cilat 
përfundojnë në ь në format e ndryshme të rasave.

Cilat nga emrat vijues përkasin në deklinacionin e tretë: тетради, 
карандаши, площади, ночи. 5

E mban mend deklinacionin e 
emrave të cilat
përfundojnë në ь dhe i përdor me 
rregull këto forma

E plotëson tabelën me të gjitha format rasore të emrave 
të cilat përfundojnë në ь.
I plotëson parashtresat përkatëse të emrave të përdorur 
në kontekstin përkatës

Plotësojeni tabelën me parashtresat rasore të fjalës ель

И.п.

Р.п.

Д.п.

В.п.

Т.п.

П.п.

Fjalën nga kllapa vëjeni në formën rasore
Куда пойти .......... в Москве? (ночь)
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REM Njeh gjinoren me ndajfolje
Në fjali njeh dhe veçon emrat në gjinore me ndajfolje
Nga emrat e dhënë, njeh cila është në gjinore me 
ndajfoljen

Në fjalinë vijuese nënvizojeni fjalën i cili është në gjinore:   Гости сидят 
вокруг стола.
Përfundojeni fjalinë me përgjigjen e rregullt nga të propozuarat më 
poshtë:
Он получил письмо от.........
1. брат
2. брату
3. брата

Me rregull i përdor format për 
gjinore me ndajfoljet

Në fjalitë e dhëna me rregull identifikon cili emër është 
në gjinore 
Përbën fjali të shkurta duke i përdor format përkatëse 
rasore

Përfundojeni fjalinë me përgjigjen e rregullt nga të propozuarat më 
poshtë:  
Занятия в вузах и школах начинаются с первого .............
1. сентября
2. сентябри
3. сентябре
Përkthejeni në rusisht fjalinë në vijim: Fëmija zgjohet në mes të natës.

REM Njeh dhanoren në fjalitë 
paveta

Në tekstin e shkurtë e njeh dhe e veçon dhanoren në 
fjalitë paveta 
Në fjalitë e dhëna me rregull e identifikon cili emër 
është përdor në dhanore

Nënvizojini fjalët të cilat përdoren në dhanore:
Умение говорить интересно — то есть красиво и информативно — 
будет полезно в любой жизненной ... Было ли ему интересно вас 
слушать?
Kompletojeni fjalinë me përgjigjen e rregullt nga të propozuarat më 
poshtë:  

........ больно и стыдно.
1. Ему
2. Его
3. Он

2. Me rregull i përdor emrat në 
dhanore në fjalitë paveta

Kompleton rrëfim duke përdor dhanore në fjalitë pa veta
Përbën fjali duke i përdor format përkatëse rasore

Fjalën nga kllapa vëjeni në formën përkatëse:
........................... нельзя вставать. (Больной)                            

Përkthejeni në rusisht fjalinë vijuese: Për ditlindje atij i dhuruan libër.    
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1. REM E njeh kallëzoren me foljet 
për lëvizje

Në fjali e njeh dhe e veçon auzativin me foljet për lëvizje 

Nga emrat e dhënë me rregull e identifikon cila është 
në kallëzorja

Gjejeni dhe nënvizojeni fjalën në kallëzorja fjalinë vijuese:  Родители 
едут в Америку.

Përfundojeni fjalinë me përgjigjen e rregullt nga të propozuarat më 
poshtë:  
1. Приезжайте в .......
2. Петербург
3. Петербурге
4. Петербургу

2. Me rregull i përdor emra me 
kallëzorja me foljet për lëvizje

Kompleton fjalitë me përdorimin e kallëzorjait me foljet 
për lëvizje
 
Përbën fjali të shkurta duke i përdor format përkatëse 
rasore

Fjalën nga kllapa vëjeni në formën përkatëse:  
Родители едут в ..................
(Америка).

Përkthejeni në rusisht fjalinë vijuese: Nesër udhëtoj në Moskë.

Mbiemrat.
Krahasore dhe sipërore.

REM I njeh format për krahasore 
dhe sipërore te mbiemrat

Në vargun e fjalëve me rregull  identifikon format për 
krahasore dhe sipërore

Nënvizojini fjalët të cilat janë në krahasore:  интересный, интереснее, 
более интересный, интереснейщий

Bën transformimet e mbiemrave në 
të gjitha shkallët krahasore Me rregull i jep format për shkallëzimin e mbiemrave

Nga përemrat vijuse formoni omparativ dhe superlativ:

красивый

новый

крепкий

Me rregull i përdor format për kra-
hasore dhe sipërore në kontekstin 
përkatës

I kompleton fjalitë me përdorimin e rregullt të krahaso-
res dhe sipërores

Përemrin nga kllapa vëjeni në formën përkatëse:  
Автобус ....................... (дешевый) такси.
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Folje.
Mënyra urdhërore. Forma e foljeve

REM E njeh formën për mënyrën 
urdhërore

Në vargun e fjalëve e njeh formën për mënyrën 
urdhërore

Cila nga fjalitë vijuese është në mënyrë urdhërore:
1. читал
2. читай
3. читает

Formon mënyrën urdhërore nga 
foljet në paskajore

Nga format e ndryshme të foljeve krijon format e sakta 
për mënyrën urdhërore

Nga foljet vijuese formoni mënyrën vijuese:  идти, смотреть, сделать, 
читать.

Me rregull i përdor format për 
mënyrësn urdhërore

Kompletoni fjalitë me përdorimin e rregullt në mënyrën 
urdhërore

Fjalët  nga kllapa vëni në formën përkatëse:  

Не ................. (спешать) языком, ................. (торопиться) делом.

REM E njeh kategorinë e formës 
së foljeve Jep përgjigje të saktë për formën e foljeve të dhëna Nga cila formë janë foljet: делать, прочитать, сделать, читать, решать, 

решить

Me rregull i përdor foljet në formën 
e kryer dhe të pakryer

I kompleton fjalië me përdorimin e rregullt të formës së 
kryer dhe të pakryer
Përbën fjali me përdorimin e rregullt të formës së kryer 
dhe të pakryer

Plotësojeni vendin e zbrazët në fjali me formën përkatëse nga kllapa:
Вчера начал .................. книгу (читать –прочитать).
Përkthejeni fjalinë vijuese: Gjatë kohë e zgjodha detyrën dhe më në 
fund e përfundova.
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Përemrat.
Përemri vetvetor. Format rasore të 
përemrave.

REM  E njeh përemrin vetvetor Në fjali e njeh përemrin vetor Në fjalinë vijuese nënvizojeni përemrin:  Саша взял себя в руки.

Me rregull i përdor format e 
përemrit vetvetor.  

Në pyetjen e dhënë përgjigjet me konstruksionet në të 
cilat me rregull i përdor përemrat vetvetor

Kompleton fjali me përdorimin e rregullt të përemrit 
vetvetor

Как вы чувствуете себя?
Cila nga variantet e përmendura duhet të qëndron në vendin e zbrazët 
në fjali:
Он купил ........... кроссовки.
1. себя
2. себе

REM I identifikon format e rasave 
të përemrave

Te përemrat e dhënë me rregull e identifikon formën e 
saktë të rasës  sipas kontekstit

Në vendin e zbraët në fjali shënojeni përgjigjen e saktë nga të ofruarat:
Мои родители часто пишут ......... письма. 
1. мне
2. мной
3. мене

Me rregull i përdor format e rasave 
të përemrave

Jep përgjigje me përdorimin e rregullt të përemrave
Me rregull i kompleton fjalitë me përdorimin përkatës 
të përemrit

Кто звонил вам?
Fjalët nga kllapa vëji në formën përkatëse:
Я часто думаю.................. (мои родители)
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

    
    

 DË
GJ

IM
I  I njeh shprehjet e thjeshta 

dhe të shpeshta. I kupton 
dialogjet dhe informacionet 
nga mediet. Me ndihmën e 
kontekstit pjesshëm kupton 
përmbajtjen e panjohur. Veçon 
informacione kyçe nga teksti 
i dëgjuar.

REM – I njeh shprehjet e thjeshta dhe të shpeshta Nga përgjigjet e ofruara e zgjedh të drejtën spas
kuptimit të frazës së pyetjes

Что вы любите носить?
1. джинсы, кроссовки и футболки
2. суп с овощами

5

REM- i njeh informacionet konkrete në tekstin e 
dëgjuar Veçon informacionin konkret nga teksti i dëgjuar

E identifikn dhe e riprodhon përmbajtjen e dialogjeve 
dhe informacioneve nga mediet 

Jep pëgjigjen e saktë të pyetjes për përmbajtjen e 
tekstit të dëgjuar 

Какие рекомендации доктора?
Что пациенту нужно есть и пить?
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

TË
 FO

LU
RI

T E rrëfen tekstin e shkurtë dhe të thjeshtë. 
Përshkruan aktivitetet e përditshme me 
vokabularin e njohur. I përdor format e 
mirësjellta të thjeshta dhe të përditshme 
të komunikimit. Pyet dhe shpjegon. Përdor 
strategji personale për shprehjen me gojë

1. REM I përshkruan aktivitetet e përditshme me vokab-
ularin e njohur 1.1.I përshkruan aktivitetet e përditshme Расскажите о своем дне. 5

2. Rrëfen tekstin e shkurtë dhe të thjeshtë 2.1. Lexon dhe rrëfen tekstin e shkurtë

3. Përdor format e mirësjellta të thjeshta dhe të për-
ditshme të komunikimit. 3.1. Shtron pyetje mirësjellje Përsëritni вопрос, пожалуйста.

4. Pyet dhe shpjegon; 4.1.Pyetet për drejtimin ose jep përshkrim në ditën e 
vet

Të thjeshtat, как можно дойти до Красной 
площади?
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

LE
XIM

I 

Në përgjithësi e kupton përmbajtjen e 
teksteve të thjeshta, të vijuar me dokument 
vizuel.  Gjen informacione konkrete në 
tekstin e shkurtë dhe të thjeshtë. 
Krijon strategji personale graduale për 
kuptimin gjatë leximit, për njohjen e leksikës 
së re gjatë leximit, afërsisht të ndërlidh fjalët 
e panjohura në kontekstin e njohur 

1. REM E lexon dhe e identifikon përmbajtjen e  
shkëputjes së shkurtë nga gazeta 1.1. Vetë e lexon tekstin dhe e kupton pa përdor fjalor 5

2. Gjen informacione konkrete në tekstin e shkurtë 
dhe të thjeshtë. 2.1 Vetë e lexon tekstin dhe i veçon informatat konkrete

Прочитайте текст и ответьте на вопросы:

Что читает Маша?
Кто Михаил Булгаков?
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

TË
 SH

KR
UA

RI
T Shkruan porosi të shkurta dhe të 

thjeshta. Shkruan përmbajtjen e 
shkurtë në një ditë nga përditshmëria.  
I plotëson formularët. Shkruan duke i 
respektuar rregullat bazë të gjuhës dhe 
drejtshkrimit rus dhe të përdor mjete të 
thjeshta gjuhësore.

REM I shkruan porositë e shkurta dhe të thjeshta Përmbajtja e tekstit përgjigjet në kërkesat me gabimet 
e pavlefshme

Напишите другу СМС и объясните, что вы 
опаздываете 5

Shkruan përmbajtje të shkurtë për përshkrimin e një dite nga 
përditshmëria

Përmbajtja e tekstit përgjigjet tërësisht  në kërkesat e 
gabimeve të pavlefshme Опишите, пожалуйста, в чем вы одеты

I plotëson formularët e komplikuar Përmbajtja e tekstit përgjigjet tërësisht me gabimet e 
pavlefshme
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

NJ
ËS

ITË
 LE

KS
IKO

RE

Jeta e përditshme  
(aktivitetet, ahengu, sporti, 
interneti, miqtë)

1. REM:  E identifikon kuptimin e nocioneve nga tema 
Jeta e përditshme

Jep përgjigje korrekte të pyetjes së dhënë nga tematika 
përkatesë 

Ты любишь спорт?
Да, люблю / Нет, не люблю. 6

2. I përdor nocionet në tekstin ose bisedat e shkurta I kompleton fjalitë me përdorimin e terminologjisë 
përkatëse

Përfundojeni fjalinë:
Я люблю смотреть спорт по телевизору. Больше всего люблю 
смотреть ................................

Udhëtime
(pushim, eskursione, 
destinacione)

1. REM: E identifikon kuptimin e leksemave nga tema 
Udhëtime

Me rregull e ndërlidh fotografinë me emërtimin e saktë 
të qytetit

Nga opsionet e ofruara zgjidhe të saktën: 
На фотографии представлен город
1. Самара
2. Пермь
3. Москва

 

2. Kërkon dhe jep informacione nga tema përkatëse

2.1. Përgjigjet në pyetjet e dhëna për udhëtime,
ekskursion dhe ngjash.
E përshkruan destinacionin e preferuar me përdorimin e 
vokabularit përkatës

Как можно доехать до Москвы?
Cili është destinacioni i juaj i preferuar?
Мое идеальное путешествие ....
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Kulturë 
(personat e rëndësishëm 
nga shkenca dhe arti, 
librat, kinemaja, teatri, 
baleti)

1. REM: I identifikon llojet e artit të ndryshëm 1.1. Me rregull e ndërlidh me artin i cili është dhënë

Rrethoje përgjigjen e saktë:
Этот вид искусства называется
1. театр
2. кино
3. балет

2. Kërkon ose jep informacion nga tema përkatëse 2.1. E tregon llojin e artit të preferuar me ndihmën e 
pyetjeve Какой вид искусства вам нравится больше всего? Почему?

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

1. REM: I njeh llojet e komunikacionit të ndryshëm Me rregull e ndërlidh figurln me llojin e komunikacionit 
përkatës

Rrethojeni përgjigjen e saktë:
Какой вид коммуникации представлен:
1. емаил
2. СМС
3. интернет

2. I përdor nocionet dhe frazat nga tema Komunikacione Mban bisedim të shkurtë në telefon, shkruan SMS ose 
e-mail të shkurtë

Vazhdojeni dialogun:
- Алло!
- Добрый день. Вас беспокоит .....
-....... 
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Kujdesi për shëndetin
(kultura shëndetësore, 
mënyra e të ushqyerit, 
ushqim i shëndetshëm)

REM E njeh kuptimin e nocioneve të cilat i përkasin 
temës Kujdesi për shëndetin Me rregull i ndërlidh definicionin me emrin e sëmundjes

Rrethojeni përgjigjen e saktë:
Воспаления слизистой оболочки носа называется
1. насморк
2. тошнота
3. зуд

I përdor nocionet nga tema Kujdesi për shëndetin E kompleton tekstin me përdorimin e rregullt të
nocioneve nga tema përkatëse
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

NJ
ËS

ITË
 GR

AM
AT

IKE

Morfologjia
Emrat (gjinia, numri, 
rasa)

REM I mban mend format rasore të emrave Me rregull i jep format rasore të fjalës së dhënë Fjalën karrige vëjeni në të gjitha format rasore 6

Gjen formën përkatëse rasore për emrat sipas kontekstit

E kompleton fjalinë me përdorimin e rregullt të emrit

2.2. Përbën rrëfime të shkurta me përdorimin e rregullt të formave 
rasore

Emrin nga kllapa vëjeni në formën përkatëse:
Школьники идут в ____________ (bibliotekë).
Përkthejeni fjalinë në vijim: Ai erdhi në orë një minutë para 
se të bie zilja.  

Mbiemrat 
Forma e mbiemrave 
të nyjshëm dhe 
të panyjshëm. 
Përputhja e formave 
të mbiemrave dhe 
emrave.

REM I njeh format e mbiemrave të nyjshëm dhe të panyjshëm Në fjalinë e dhënë i njeh format e mbiemrave të nyjshëm dhe të 
panyjshëm

Në fjali nënvizoje mbiemrin e nyjshëm: 
Он был старым, когда я был с ним знаком.

2. E identifikon dallimin në kuptimin dhe përdorimin e tyre 
dhe me rregull i përdor format e mbiemrave të nyjshëm dhe 
të panyjshëm

2.1.E kompleton fjalinë me përdorimin e rregullt të formës së 
mbiemrave të nyjshëm dhe të panyjshëm

Plotësojini zbraztirat me formën e përshtatshme të mbiemrit 
полезен- полезный
Я хотел бы быть вам _________. Я не могу быть 
__________ вашему сыну.

REM E njeh përputhjen e gjinisë, numrit dhe rasës te 
mbiemrat

 Nga opsionet e ofruara e zgjedh të rregulltën në të cilën ka 
përputhje sipas gjinisë, numrit dhe rasës

Два (первые, первых) ме́ста; (первые, первых) два ме́ста; 
(первые, первых) две части книги; четыре (последние, 
последних) окна́; три (новые, новых) села́; две (старшие, 
старших) сестры́; (каждые, каждых) три часа́; две 
(высокие, высоких) горы́, две (сильные, сильных) руки́; 
два (милые, милых) лица́.

I formon konstruksionet e përputhur me mbiemrat dhe emrat 
sipas gjinisë, numrit dhe rasës

Në bisedimin e shkurtë i përdor konstruksionet në të cilat janë 
përputhur përemrat dhe emrat sipas gjinisë, numrit dhe rasës

Përkthejeni fjalinë vijuese: Ato kanë ngrënë portokall të 
shijshëm.
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Përemrat.
Përemrat e
pacaktuar 

REM I identifikon përemrat e pacaktuar I njeh në fjali përemrat e pacaktuar
Në fjalinë në vijim nënvizoji përemrat e pacaktuar:
Для того, чтобы сделать эту работу, мне нужно хоть 
сколько-нибудь времени.

2. I dallon përemrat e pacaktuar sipas kuptimit dhe 
përdorimit të tyre

2.1. Nga përemrat e pacaktuar të dhënë e zgjedh të drejtën sipas 
kontekstit

Rrethojeni përgjigjen e saktë:
Вдруг ________ с оглушительным треском посыпалось 
на крышу и на стены старого дома.
1. что-то
2. что-нибудь
3. кто-нибудь

3. Me rregull i përdor përemrat e pacaktuar 3.1. Korrekt i kompleton fjalitë me përdorim të rregullt të përemrave 
të pacaktuar

Plotësojeni fjalinë me formën e përemrit të pacaktuar кто:
Всё время он искал _______ глазами.

Foljet.
Përsëritja dhe 
përhapja e kategorive 
bazë të foljeve.

REM I njeh dhe i dallon të gjitha kohërat e foljeve Nga format e dhëna të foljes e njeh të saktën sipas kontekstit

Në vendin e zbrazët shënojeni opsionin e saktë nga të propo-
zuarat më poshtë __________ в библиотеку.
1. пойду
2. пошел
3. буду пойти

Me rregull i përdor foljet në kohërat e ndryshme Korrekt i kompleton fjalitë me përdorimin e rregullt të formave të 
foljeve

Foljen nga kllapa vëjni në formën përkatëse:  
Скоро лето. Вы уже решили, где вы 
__________________ (отдыхать)?
Shembull:
- Где вы были вчера?
 -Из-за плохой погоды остались дома.
- Может быть завтра пойдем вместе в парк?
- Завтра не могу. У меняэкзамен.

REM I njeh dhe i dallon te foljet kategoritë gjini, numër, vetë 
dhe formën Nga testi i shkurtë i veçon foljet sipas gjinisë, numrit dhe vetës

Në tekst nënvizojini foljet që janë në gjininë femrore njëjës

2. Me rregull i përdor kategoritë te foljet, gjini, numër, vetë 
dhe formë

2.1. I kompleton fjalitë me përdorimin e rregullt të formës së foljeve
I bën transformimet e fjalive me ndryshim nga njëra kohë në tjetrën

Fjalën nga kllapa vëjeni në formën përkatëse: 
После урока студенты___________ (пойти) в кино.
Fjalinë Все мы ищем что-то vëjeni në kohën e kaluar.
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

DË
GJ

IM
 M

E T
Ë K

UP
TU

AR

I kupton udhëzimet e shkurta, 
shprehitë nga përditshmëria 
kur janë shqiptuar qartë dhe 
ngadalë. I kupton informacionet 
në rrëfimin/tekstin e shkurtë.

REM –E njeh kuptimin e udhëzimeve të shkurta Reagon në udhëzimet e dhëna nga arsimtari Откройте книги на стр 28! 6

I njeh dhe i riprodhon informacionet në tekstin 
e shkurtë

E identifikon përmbajtjen e tekstit të dëgjuar dhe e 
rrëfen
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

TË
 FO

LU
RI

T Mban dialog të shkurtë dhe të thjeshtë. Përdor tekni-
ka kompensuese (gjeste, mimikë). I përdor formula e 
thjeshta për kumtesën e përditshme. Rrëfen tekstin e 
thjeshtë dhe të shkurtë. 
I përdor strategjitë personale për t¢u shprehur me 
gojë në temat.

REM- Mban dialog të shkurtë dhe të thjeshtë. Mban dialog të shkurtë -Какой город твой любимый?
- ................................................

6

2. I përdor fazat dhe rrëfimet e thjeshta me 
qëllim që të përshkruan dikënd

Me rregull i përbën fjalitë me të cilat jep përshkrim 
të shkurtë

Какой вид искусства вам нравится больше 
всего? Почему?

3. Rrëfen dialogun e thjeshtë dhe të shkurtë. Me fjalë të veta rrëfen për dialogun e dëgjuar

Rrëfejeni dialogun vijues
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

LE
XIM

 M
E T

Ë K
UP

TU
AR

Në mënyrë globale e kupton përmbajtjen e teksteve të 
thjeshta, të vijuar me dokumentin vizual. Gjen infor-
macione konkrete në tekstin e thjeshtë dhe të shkurt. 
Nxjerr konkluzionin për kuptimin e fjalës sipas 
kontekstit.

REM Global e njeh përmbajtjen e teksteve të 
thjeshta, të vijuar me dokument vizuel Jep përgjigje të sakta pyetjeve nga teksti i lexuar 6

Gjen informacione konkrete në tekstet e 
ndryshme dhe i përdor strategjitë plotësuese për 
ndërlidhjen e leksikës së njohur dhe të panjohur 
gjatë ndihmës së kontekstit; materialin ilustrues, 
leksikën internacionale;  

Përgjigjet me rregull në pyetjet përkatëse nga 
teksti i lexuar 
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Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli / Nën 
niveli

TË
 SH

KR
UA

RI
T

Shkruan porosi të shkurta dhe të thjesh-
ta, letra. Shkruan duke i respektuar rreg-
ullat bazë të gjuhës dhe drejtshkrimit 
anglez dhe të përdor mjete të thjeshta 
gjuhësore

1. REM – I njeh porositë e shkurta dhe të thjeshta Me rregull i përbën porositë e shkurta

Сегодня пятница 22-е апреля. У вас урок в 16 
часов. Но, к сожалению, в не можете прийти на 
урок. Вам надо ехать в больницу. Ваш учитель 
еще об этом не знает. Напишите ему емаил и 
скажите ему, что вам нужно перенести встречу 
на другой день.

6

2. Shkruan përbërje të shkurtë (ese) sipas informacioneve/
pyetjeve të dhëna Shkruan përbërjen e shkurtë sipas pyetjeve të dhëna

Какая роль спорта в сохранении здоровья 
человека?
• Занимаетесь ли вы спортом?
• Делаете ли вы по утром зарядку?
• Какое место в программе школ вашей 

страны занимают физкультура и спорт?
• Какой вид спорта самый массовый в 

вашей стране?
• Какими видами спорта особенно 

увлекаются школьники?
• Расскажите об известных спортсменах 

вашей страны и мира?
• Каждый ли человек должен заниматься 

спортом?
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