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NJOHJA E 
SHKRONJAVE DHE 
SHQIPTIMI I TYRE 
- TINGUJ

LEXIMI I TEKSTI 
(TEKST JO LOGJIK)

LEXIMI I TEKSTIT

KUPTIMI I TEKSTIT 
TË LEXUAR – LEXIM 
ME KUPTIM

KLASA E TRETË

Njeh dhe lexon më 
shumë se  shkronja 95
të vogla dhe të 
mëdha të shtypit të 
alfabetit latin në 
kohë prej një minute. 

Njeh dhe lexon më së 
shumti deri më  55
shkronja të vogla dhe 
të mëdha të shtypit 
të alfabetit latin në 
kohë prej një minute.

Njeh dhe lexon prej 
 deri më  70 75

shkronja të vogla dhe 
të mëdha të shtypit 
të alfabetit latin në 
kohë prej një minute.  

Në mënyrë të drejtë 
lexon më shumë se 

 fjalë.55

Në mënyrë të drejtë 
lexon më së shumti 
deri më  fjalë.30

Në mënyrë të drejtë 
lexon prej  deri më36
  fjalë.45

Në mënyrë të drejtë 
lexon më së shumti 
deri më  fjalë 40
të tekstit.

Në mënyrë të drejtë 
lexon më shumë se 

 fjalë të tekstit.100

Në mënyrë të drejtë 
lexon prej  deri më 60

 fjalë të tekstit.70

Jep përgjigje të 
shkurta dhe të 
thjeshta që kanë 
të bëjnë me 
informacionet 
themelore në tekst.

Jep përgjigje 
me sqarim të 
informatave 
të dhëna 
në tekst.  

Jep përgjigje 
me parashikim, 
përcaktim dhe 
gjykim personal për 
lidhjet shkak-pasojë.
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РЕШАВА ПОВЕЌЕ ОД    ЗАДАЧИ во минута9РЕШАВА    ЗАДАЧИ во минута7РЕШАВА    ЗАДАЧИ во минута.4

РЕШАВА ПОВЕЌЕ ОД    ЗАДАЧИ во минута.8РЕШАВА    ЗАДАЧИ во минута.5РЕШАВА    ЗАДАЧИ во минута.3

Vazhdon vargun e formave gjeometrike.

Nga më shumë forma të dhëna njeh dhe emërton: rreth, katror, trekëndësh dhe kënddrejtë.

Kupton detyrë tekstuale të thjeshtë 
të cilën e shkruan saktë me shprehje 
numerike me njërën nga operacionet 
mbledhje dhe/ose zbritje e cila zgjidhet  
në më shumë hapa.  

Kupton detyrë tekstuale të thjeshtë 
të cilën e shkruan saktë me shprehje 
numerike me njërën nga operacionet 
mbledhje, zbritje, shumëzim dhe/ose 
pjesëtim e cila zgjidhet në më 
shumë hapa.    

Kupton detyrë tekstuale të thjeshtë të 
cilën e shkruan saktë me shprehje 
numerike me njërën nga operacionet 
mbledhje, zbritje, shumëzim dhe/ose 
pjesëtim e cila zgjidhet  në një hap. 

- Krahason numra njëshifror me 
   numra dyshifror.
- Krahason numra dyshifror.
- Krahason numra dyshifror me 
   numra treshifror.
- Krahason numra treshifror me 
   qindëshe të plota.

- Krahason numra treshifror (që nuk 
   janë qindëshe të plota) me qindëshe 
   të njëjta dhe të ndryshme me 
   vështirësi të vogla.

- Krahason numra treshifror të cilat janë 
   të shënuar me shifra ku dhjetëshet dhe 
   njëshat i kanë ndërruar vendet. 

- Fillon dhe plotëson vargun në të 
   cilin vlera e anëtarëve zmadhohet 
   për ,  dhe .  2 3 5

- Fillon vargun në të cilin vlera e 
   anëtarëve zmadhohet për  .3
- Fillon dhe plotëson vargun në të cilin 
   vlera e anëtarëve zvogëlohet 
   për ,  ose  .2 5 10

- Vazhdon vargun në të cilin vlera e 
   anëtarëve zmadhohet për  ose  .1 2
- Fillon, vazhdon dhe plotëson 
   vargun në të cilin vlera e anëtarëve 
   zvogëlohet për .   1

- Mbledh numra treshifror me numra 
   njëshifror me kalim.
- Mbledh numra dyshifror me kalim.
- Mbledh numra treshifror me numra 
   dyshifror pa kalim.
- Mbledh numra treshifror me numra 
   dyshifror deri në dhjetëshe të plotë.

- Mbledh numra treshifror.

- Mbledh numra dyshifror me 
   numra njëshifror.
- Mbledh numra treshifror me 
   numra njëshifror pa kalim.
- Mbledh numra treshifror deri 
   në qindëshe të plotë.

- Zbret numra njëshifror nga numra 
   dyshifror me kalim.
- Zbret numra treshifror deri në 
   qindëshe të plotë.

- Zbret numra treshifror.- Zbret numra njëshifror ose numra 
   dyshifror nga numra dyshifror pa kalim.
- Zbret numra dyshifror deri në 
   dhjetëshe të plota.
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VAZHDIMI I VARGUT 
TË NUMRAVE 

DETYRA TEKSTUALE

NJOHJA E FORMAVE 
GJEOMETRIKE

VAZHDIMI I VARGUT ME 
FORMA GJEOMETRIKE

DHE SHPEJTËSIA E 
M0BLEDHJES

DHE SHPEJTËSIA E 
ZBRITJES

KRAHASIMI I NUMRAVE

KLASA E TRETË

ZGJIDH MË SHUMË SE   DETYRA për një minutë.9ZGJIDH    DETYRA për një minutë.7ZGJIDH    DETYRA për një minutë4

ZGJIDH    DETYRA për një minutë3 ZGJIDH    DETYRA për një minutë.5 ZGJIDH MË SHUMË SE   DETYRA për një minutë.8
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