
GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI 
KONTROLLIMI EKSTERN I DIJES NË FUND TË CIKLIT III TË SHKOLLËS FILLORE 

QERSHOR, VITI MËSIMOR 2017/18 

UDHËZIM PËR VLERËSIM 

______________________________________________________________ 

VËREJTJE: Gabimet në gramatikë duhet anashkaluar, vetëm nëse është 

qëllimi i detyrës kontrollimi i rregullës së caktuar gramatikore ose 

drejtshkrimore.  

 

DETYRA 1.: gjithsej 2 pikë 

A) Nxënësi/nxënësja* merr 1 pikë nëse shkruan: PRINCI I VOGËL DHE 

DHELPRA  

B) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka nënvizuar: (Princi i Vogël i kthehet dhelprës. 

Qëndrojnë për një çast në heshtje dhe ia shtrijnë dorën njëri-tjetrit për t’u 

përshëndetur.); (përsërit); (përsërit) 

 

DETYRA 2.: gjithsej 2 pikë 

A) Nxënësi merr 1 pikë nëse përshkruan vargun: Tungjatjeta, nëna plakë  

B) Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: Figurën e epitetit 

                                                               

DETYRA 3.: është rrethuar numri 2: Leksikoni historik 

 

        1 pikë  

 

 

DETYRA 4.: Nxënësi merr 1 pikë për përgjigje plotësisht të saktë:   

 

KONSTATIMI SAKTË PASAKTË 

Fiorini është emërtuar sipas Firencës. S P 

Fiorini në Austri është përdorur nga viti 1848. 

 

 

S 

 

P 

Në Mal të Zi fiorini është përllogaritur sipas 

kursit i cili vlente në Austri. 

S P 

Fiorini është farkuar nga shekulli 14.  S P 

 

____________________   

*Në tekstin e mëtejshëm nxënësi    
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DETYRA 5.: është rrethuar numri 3: domethënie sinonimi 

 

1 pikë  

 

DETYRA 6.: Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: udhëheqës i portit 

 

 

DETYRA 7.: Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: 1960 

 

DETYRA 8.: Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: egoizmi / kryelartësia / 

dëshira që të jetë më i urti 

 

DETYRA 9.: gjithsej 2 pikë – Nxënësi merr nga 1 pikë nëse shkruan:  

 

Fillimi i përrallës/ Njëherë enjë kohë...(1 pikë)  

 

Në tekst jepen vendet e fshehjes/ hoxha u fsheh në oqean, pastaj në nofullat e 

peshkut dhe në fund në shpellën e Bjeshkës së Dragoit; djaloshi u fsheh në 

zemrën e hoxhës (1 pikë) 

 

DETYRA 10. : gjithsej 2 pikë 

 

Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: Qëllimi i hoxhës nuk ka qenë loja, por 

synimi që ta mposht djaloshin me urti dhe të lirohet nga ai në mënyrë që të jetë 

më i mençuri në fshat. (dhe përgjigje të tjera të sakta) 

 

Për një përgjigje plotësisht të saktë dhe me stil nxënësi merr 2 pikë. 

 

DETYRA 11.: gjithsej 2 pikë 

A) është rrethuar numri 2: Sot ke humbur, sepse, ka kohë që ke harruar në 

zemrën tënde 

        1 pikë      

  

B) Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: Dashuria dhe mirësia fitojnë mbi 

kryelartësinë dhe egoizmin. / Nuk është e mjaftueshme që të jesh i urtë, por të 

kesh dashuri dhe mirëkuptim për njerëzit që janë rreth tejet. (dhe përgjigje të 

tjera të sakta) 
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DETYRA 12. : është rrethuar numri 3: Shkrimtari amerikan Mark Tuen është 

njëri nga humoristët më të mëdhenj...   

 

1 pikë 

 

DETYRA 13. : Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: larg 

 

 

DETYRA 14. : Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: Iu afrua fëmijëve dhe e 

pyeti mua të a është ai djaloshi i zgjuar për të cilin flet i tërë fshati. 

 

 

DETYRA 15: Nxënësi merr 1 pikë për përgjigje plotësisht të saktë: 

lojën - kallëzore 

hoxhës - dhanore 

hoxhë i nderuar - thirrore 

 

DETYRA 16.: gjithsej 2 pikë (nxënësi merr nga 1 pikë për çdo përgjigje të 

saktë):            

A) Nëse më gjen të tri herët, atëherë ti do të mbetesh në fshat. (1 pikë) 

B) Fjalitë janë në inversion./ Fjalia kryesore nuk është në vend të parë, 

por e varur (dhe përgjigje tjera të sakta) (1 pikë) 

 

DETYRA 17: gjithsej 2 pikë  

Mënyra: dëftore 

Koha: e kryer e thjeshtë 

Nxënësi merr 1 pikë për një përgjigje të saktë 

  

        

DETYRA 18: gjithsej 2 pikë 

A) është rrethuar numri 2: emër 

  1 pikë 

B) Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: 7-vjeçari 
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DETYRA 19: gjithsej 3 pikë: Nxënësi merr 1 pikë për një përgjigje plotësisht 

të saktë (të shkruar saktë autorin e veprës dhe gjininë letrare që i përket vepra) 

 

VEPRA AUTORI GJINIA LETRARE 

Shpella e piratëve Petro Marko  Roman 

Bababa – Tomorri  Andon Zako Çajupi Përmbledhje me 

vjersha 

Xha Gorio Honore de Balzak Roman 

 

 

DETYRA 20. 

Skema për vlerësimin e hartimit Kam pas harruar në zemrën time 

Përmbajtja – 10 pikë 

Kërkesa 1.  

Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan shkurt si është gjetur në situatë që të 

harrojë në zemrën e vet. 

Nëse jep një përgjigje më të plotë dhe më me stil, merr 2 pikë.  

Gjithsej 2 pikë 

 

Kërkesa 2.  

Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan shkurt përse ka harruar në zemrën e vet.  

Nëse jep një përgjigje më të plotë dhe më me stil, merr 2 pikë. 

Gjithsej 2 pikë 

 

Kërkesa 3.  

Nxënësi merr 1 pikë në qoftë se përshkruan shkurt situatën në të cilën është 

gjendur.  

Nëse jep një përgjigje më të plotë dhe më me stil, merr 2 pikë. 

 

Gjithsej 2 pikë 

 

Kërkesa 4.  

Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan shkurt se çfarë ia ka hapur sytë. 

Nëse jep një përgjigje më të plotë dhe më me stil, merr 2 pikë. 

 

Gjithsej 2 pikë 
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Kërkesa 5.  

Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan shkurt si është ndier pasi që e ka vërejtur se 

ka harruar në zemrën e vet, d.m.th. që të tregojë dashuri dhe mirëkuptim. 

Nëse jep një përgjigje më të plotë dhe më me stil, merr 2 pikë. 

 

Gjithsej 2 pikë 

 

Gjuha dhe struktura e tekstit - 8 pikë 

 

Leksiku Saktësia gjuhësore Lidhshmëria  Struktura e 

tekstit 

→ të shprehurit e 

qartë dhe të 

saktë, zgjedhja 

përkatëse e 

fjalëve, leksiku i 

pasur 

 

2 pikë   

 

 

 

 

 

→ të shprehurit e 

qartë dhe të 

saktë, leksiku i 

varfër dhe 

përsëritja e 

shprehjeve 

 

pjesërisht e 

saktë  

 

1 pikë   

 

 

 

GRAMATIKA 

→ respektimi i normës 

gramatikore (përdorimi 

i drejtë i rasave, 

formave gramatikore,  

kongruencës) 

2 pikë 

 

DREJTSHKRIMI  

 

→ respektimi i normës 

drejtshkrimore 

(përdorimi i drejtë i 

shkronjës së madhe 

në fillim të fjalisë dhe i 

shenjave bazë  të 

pikësimit, respektimi i 

rregullave për shkrimin 

bashkë dhe  

ndaras të fjalëve, si 

dhe për ndarjen e 

fjalëve në fund të 

rreshtit) 

 

2 pikë 

 

Gjithsej 4 pikë 

→ renditja e  

natyrshme e të  

dhënave të 

ofruara,  

lidhshmëria e 

mirë në nivelin 

e tekstit dhe 

pjesëve të tij 

1 pikë   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ përshtatja e 

organizimit të 

përgjithshëm 

dhe  formës 

së tekstit  

strukturës së tij 

logjike  

 

1 pikë 

 



GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI 
KONTROLLIMI EKSTERN I DIJES NË FUND TË CIKLIT III TË SHKOLLËS FILLORE 

QERSHOR, VITI MËSIMOR 2017/18 

 

 

 

 

 

 

GRAMATIKA 

 

→ respektimi i normës 

gramatikore me 

gabime të vogla (p.sh. 

gabimet  

semantike...)  

 

pjesërisht e saktë  

- 1 pikë 

DREJTSHKRIMI  

 

→ respektimi i normës 

drejtshkrimore me 

gabime të vogla  

(gabimet e vogla në 

shenjat e pikësimit: 

presja te fjalitë e  

ndërmjetme, 

inversioni, te fjalitë  

bashkërenditëse dhe 

nënrenditëse,  

respektimi i rregullave  

për shkrimin bashkë 

dhe ndaras të fjalëve, 

si dhe për ndarjen e 

fjalëve në fund të 

rreshtit) 

pjesërisht e saktë  

- 1 pikë 

Gjithsej 2 pikë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


