
ZGJIDHJA E TESTIT ME SKEMË PËR VLERËSIM TË  PROVIMIT PROFESIONAL  

NË SHKOLLË TË MESME KATËRVJEÇARE PROFESIONALE, GJUHË SHQIPE 

DHE LETËRSI, JANAR 2016 

 

 

DETYRA 1. –Nxënësi/ja merr 1 pikë nëse ka shkruar: Projekti “Ura e konsumit 

evropian”; pranohet edhe përgjigjja pa thonjëza  

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të gabuar 

 

DETYRA 2. – 1 pikë 

2. T’u tërheqin vërejtjen klientëve për dëmin që mund t’u ndodhë nëse nuk janë sa 

duhet të informuar 

 

DETYRA 3. –Nxënësi/ja merr 1 pikë nëse ka shkruar saktë të tri mënyrat në të 

cilat konsumatorët mund t’i fitojnë informacionet:  

Numri i telefonit: +382 20 244170;  

E-maili: cezap@t-com.me 

www.cezap.org  

 Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të 

gabuar 

 

DETYRA 4. –Nxënësi/ja merr 1 pikë nëse ka shkruar saktë dy ose tri përgjigje:  

formale     - mbiemër  

domosdoshmërisht – ndajfolje 

nuk – pjesëz 

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të gabuar 

 

 

 

DETYRA 5. – 1 pikë 

3. reportazhit 

 

DETYRA 6. –Nxënësi/ja merr 1 pikë nëse ka shkruar: Teksti është shkruar në 

stilin publicistik/në stilin gazetaresk  

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të gabuar 

 

DETYRA 7. –Nxënësi/ja merr 1 pikë nëse ka shkruar: Në qytezën Roses/Në 

qytezën Roses në bregun e Kosta Bravës në Spanjë (Vërejtje: Nxënësi/ja në 

përgjigjen e vet duhet të përmend qytezën Roses) 

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të gabuar 

 

 

mailto:cezap@t-com.me
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DETYRA 8. –Nxënësi/ja merr 1 pikë nëse ka shkruar: Në formën e kubeve të 

borës, fletëve të holla, në formë të vezëve në të cilat në vend të kuqit të vesë 

ndodhet kremi me shije të karameles (dhe përgjigje të ngjashme të sakta) 

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të gabuar 

 

 

DETYRA 9. – 1 pikë 

1. Për pesëdhjetë mysafirë 

 

DETYRA 10. – 1 pikë 

1. një vit përpara 

 

DETYRA 11. –Nxënësi/ja merr 1 pikë nëse ka përshkruar fjalinë nga teksti: 

“Pronarët thonë se gatimi është një gjuhë me të cilën kreativiteti, harmonia, gëzimi, 

bukuria, poezia,  magjia, humori  dhe kultura shprehen më së miri” ose e perifrazon. 

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të gabuar 

 

 

DETYRA 12. – Nxënësi/ja  merr 1 pikë nëse ka shkruar: Folja shkruanim është në 

kohën e pakryer/në të pakryerën 

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të gabuar 

 

DETYRA 13. – Nxënësi/ja  merr 1 pikë nëse ka shkruar: Periudha e dhënë është 

në marrëdhënie bashkërenditëse kundërshtore/kundërshtore. Shpjegimi fjalia e dytë 

e periudhës kundërshton të parën. 

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të gabuar 

 

DETYRA 14.- Nxënësi/ja  merr 1 pikë nëse ka shkruar: Përcaktor kallëzuesor 

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të gabuar 

 

 

 

DETYRA 15. – Nxënësi/ja  merr 1 pikë nëse ka shkruar:  

1. Kallëzore 

2. Gjinore 

3. Emërore 

4. Dhanore 

 Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të 

gabuar 

 

 

DETYRA 16. – Nxënësi/ja merr gjithsej 2 pikë  

A) 1 pikë nëse ka përdorur në rasën e duhur fjalën nga kllapat: Ariani shpeshherë 

prej pullazit e shikonte ndeshjen e futbollit. 



Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të gabuar 

B) 1 pikë rrjedhorja. 

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të gabuar 

 

 

DETYRA 17. – Nxënësi/ja merr gjithsej 2 pikë  

A) 1 pikë nëse ka rrethuar përgjigjen nën 2. Apofoni. 

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse ka rrethuar ndonjë përgjigje tjetër, ka rrethuar 

përgjigjen e saktë dhe të pasaktë, nuk ka rrethuar asgjë. 

B) 1 pikë nëse ka shpjeguar ndryshimin fonetik të Apofonisë i cili është  alternimi 

apo kalimi i zanores e në o te folja brodha e që ngjan kryesisht në kohën e kryer të 

thjeshtë. 

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të gabuar 

 

 

DETYRA 18. – 1 pikë 

4. etj. 

 
 DETYRA 19. – 1 pikë  

1. Dramës 

 

DETYRA 20. – Nxënësi/ja merr 1 pikë nëse ka shkruar: Hakmarrjen 

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të gabuar 

 

DETYRA 21. – 1 pikë 

3. veten e tij 
 

 

DETYRA 22. – Nxënësi/ja merr gjithsej 2 pikë  

A) 1 pikë nëse ka shkruar: Fjalët e qiririt 

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të 

gabuar. 

. 

B) 1 pikë nëse ka shkruar: qiriri 

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të 

gabuar. 

 

 

 

 

 

 

  

 



DETYRA 23. – 1 pikë 

2. Letërsisë së Rilindjes kombëtare 
 

DETYRA 24. – 1 pikë 

1. Iluminizmi 
 

DETYRA 25. – Nxënësi/ja merr gjithsej 2 pikë  

A) 1 pikë nëse ka shkruar se: Autori i vargjeve përmes personazhit nga pjesa e 

veçuar ngre lart idealet pozitive të tij dhe misionin shoqëror që ka. 

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të gabuar 

B) 1 pikë nëse ka përshkruar vargjet: Do të tretem, të kullohem,/Të digjem të 

përvëlohem,/Që t’u ndrinj mir’ e të shihni,/Njëri-tjatërin të njihni.     

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të gabuar 

 

DETYRA 26. – 1 pikë 

3. Personifikimin 
 

 

DETYRA 27. 1 pikë 

2. Homonime 
 

 

 

DETYRA 28. – 1 pikë 

3. Simplokë 

 

 

 

 

DETYRA 29. – Nxënësi/ja merr gjithsej 3 pikë  

1. Nxënësi ka shkruar titullin e poezisë: Katërmbëdhjetë vjeç dhëndër; Autori: 

Çajupi 

2. Nxënësi ka shkruar titullin e poezisë: Anës lumenjve; Autori: F.Noli 

3. Nxënësi ka shkruar titullin e poezisë: Fjalët e qiririt; Autori: N.Frashëri 

Nxënësi/ja merr nga 1 pikë për çdo përgjigje të saktë 

Nxënësi/ja merr 0 pikë nëse nuk ka shkruar asgjë ose ka dhënë përgjigje të gabuar 

 

DETYRA 30. - Skema për vlerësimin e Kërkesës për konkurs.  
  

(10 pikë) 

 

Përmbajtja Saktësia gjuhësore Lidhshmëria Struktura 

ndërtimore e 

tekstit 



→ teksti 

plotësisht i 

përgjigjet temës  

së dhënë 

→ janë të 

pranishme të 

gjitha të dhënat e 

ofruara që duhet 

të ketë kërkesa 

 

              4 pikë  

 

 

→ Nëse mungon 

një nga 

elementet 

strukturore në 

përmbajtje të 

kërkesës  

              3 pikë 

→ respektimi i 

normës gramatikore 

(përdorimi i drejtë i 

rasave, shkrimi i 

saktë i formave 

foljore, kongruencës, 

përdorimi i gjuhës 

standarde, me 

gabime minimale. 

 2 pikë 

→  respektimi i 

normës 

drejtshkrimore 

(shkrimi i drejtë i 

shkronjës së madhe,   

përdorimi i drejtë  i 

shenjave të pikësimit, 

respektimi i 

rregullave të shkrimit 

të fjalëve bashkë dhe 

ndaras, zbatimi i 

njohurive për 

alternimin e 

zanoreve, përdorimi i 

drejtë i zanores ë) 

                    2 pikë 

Gjithsej  4 pikë 

→  lidhshmëria e 

mirë në nivel të 

tekstit me 

palidhshmëri  të 

përkohshme në 

nivel të 

paragrafëve 

 

 1 pikë  

→  përshtatja e 

organizimit të 

përgjithshëm dhe 

strukturës 

ndërtimore të 

tekstit me 

strukturën logjike  

  

 1 pikë 

→ Nëse 

mungojnë dy  

elemente 

strukturore në 

përmbajtje të 

kërkesës  

              2 pikë 

 

→ Nëse 

mungojnë tri  

elemente 

strukturore në 

përmbajtje të 

kërkesës  

              1 pikë 

→ Nëse nuk 

→  respektimi i 

normës gramatikore 

me gabime të vogla 

(p.sh. gabimet që 

kanë të bëjnë me 

përdorimin semantik 

të  parafjalëve për 

dhe mbi, përemrit i 

vet/ i tij, përdorimi i 

drejtë i ndërtimeve të 

tipit lidhur me këtë, 

duke marrë 

parasysh dhe i 

përemrave: që, i cili, 

e cila, të cilët etj.) 

 1 pikë 

   



është kërkesë 

             0 pikë 

→ respektimi i 

normës 

drejtshkrimore me 

gabime të pakta  

( p.sh. ndonjë 

mospërdorim i drejtë 

i shenjave të 

pikësimit, 

mosrespektimi i 

rregullave të shkrimit 

të fjalëve bashkë dhe 

ndaras, 

mospërdorimi i drejtë 

i zanores ë)  

1 pikë 

 

Gjithsej  2 pikë  

 


