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

QERSHOR, VITI MËSIMOR 2016/17 

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.: Është rrethuar numri 2. privat 

 

1 pikë  

 

DETYRA 2.: Nxënësi/nxënësja* merr 1 pikë nëse ka nënvizuar saktë të dy 

pyetjet ose ka rrethuar numrin 3 dhe 4 para pyetjes: 

 

Kur do të ndodh ajo? 

 

Përse do të ndodh ajo?  

                                                               

DETYRA 3.: Të hënën, të mërkurën dhe të premten 

 

1 pikë për përgjigje plotësisht të saktë 

 

 

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

 

Rrëfyesi dhe gjahtari Jermollaj kanë pritur që ta gjuajnë 

shapkën. 

 

        

         P 

Faqja e djathtë e Jermollajit ishte më e mbushur sesa e majta 

sepse pushka e tij me një tytë dridhte fuqishëm. 

      

      P 

 

 

Në tregim qeni është përcjellës besnik i Jermollajit. 

 

 

S 

____________________   

*Në tekstin e mëtejshëm nxënësi    

S 

S 

P 
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DETYRA 5.: Është rrethuar numri 3. me rrëfim 

 

1 pikë  

 

DETYRA 6.: Është rrethuar numri 4. personazhit 

 

1 pikë  

 

DETYRA 7.: Gjithsej 2 pikë 

 

A) uthull   ll 

 

  fillon    ll 

 

  llamba   ll 

  

1 pikë 

 

B) v dhe p, bashkëtingëllore 

a dhe u, zanore 

g dhe m, bashkëtingëllore 

u dhe a, zanore 

m dhe d, bashkëtingëllore  

 

        1 pikë 

 

DETYRA 8.: “Andrra e jetës”   

 

1 pikë  

 

 

DETYRA 9.: Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: Zoga paraqitet e lodhur prej 

punëve. (dhe përgjigje tjera të sakta)  

 

1 pikë 
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DETYRA 10. : Gjithsej 2 pikë 

 

A) Rrethuar numri 3. katren   

 

1 pikë 

 

B) Rimë e alternuar  

    

       1 pikë 

 

DETYRA 11.: Çdo varg i përshkruar nga fragmenti i dhënë ose i nënvizuar  i 

cili dëshmon simbolikën se jeta vazhdon. 

 

1 pikë  

 

DETYRA 12. : Gjithsej 2 pikë 

 

A) Rrethuar numri 2. cicërojnë gëzueshëm   

 

1 pikë 

 

B) Onomatopeja  

    

       1 pikë 

 

 

DETYRA 13. : Gjithsej 3 pikë 

 

A) i vjetër   

 

1 pikë 

 

B) krahasorja: më i fuqishëm       sipërorja: shumë i fuqishëm 

    

       2 pikë 

 

Nxënësi merr nga 1 pikë për çdo përgjigje të saktë. 
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DETYRA 14. : Gjithsej 3 pikë 

A) Në kohën e tashme   

       1 pikë 

B) Formën joveprore 

    1 pikë 

C) mënyrën lidhore 

       1 pikë 

Nxënësi merr nga 1 pikë për çdo përgjigje të saktë. 

 

DETYRA 15: Nxënësi merr 2 pikë për përgjigje plotësisht të saktë: 

atë  - përemër 

është - folje ndihmëse 

nga  - ndajfolje 

dyzet - numër 

gjatë - mbiemër 

dhe  - lidhëz 

hundë - emër 

 

Nxënësi merr 1 pikë për 5 ose 6 përgjigje të sakta. 

 

Nxënësi merr 0 pikë për më pak se pesë përgjigje të sakta. 

 

DETYRA 16.: Nxënësi merr 2 pikë për përgjigje plotësisht të saktë:            

 

           rasa  - kallëzore 

           trajta -  e pashquar 

           numri -  njëjës 

           gjinia –  mashkullore 

 

Nxënësi merr 1 pikë për dy ose tri përgjigje të sakta. 

 

Nxënësi merr 0 pikë nëse ka shkruar vetëm një përgjigje të saktë. 
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DETYRA 17: Gjithsej 2 pikë 

 

A) Nxënësi merr 1 pikë për përgjigje plotësisht të saktë: 

           Dielli - kryefjala 

           kishte perënduar - kallëzues 

           në pyll – parafjalë para një emri  

  

B) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Fjalitë kundërshtore gjithmonë 

ndahen me presje./Ndahen me presje gjymtyrët homogjene që bashkohen me 

lidhëzën kundërshtore por./Lidhëza por, në këtë fjali të përbërë lidh fjalitë 

kundërshtore dhe para saj shkruhet presja (dhe përgjigje tjera të sakta)      

    

        

DETYRA 18: Gjithsej 3 pikë 

 

A) Nxënësi merr 2 pikë për shkrimin e saktë të numrit: 

   Dymijë e nëntëqind e dymbëdhjetë   

    

   Nxënësi merr 1 pikë nëse i mungon vetëm një lidhëz e në shkrimin e këtij  

   numri  

B) Rrethuar numri 1. búkur    

       1 pikë 

 

DETYRA 19: gjithsej 2 pikë 

 

A) Rrethuar numri 2. dëgjoj 

1 pikë 

 

B) Rrethuar numri 3. E zhdëmtoi sipas rregullave. 

1 pikë 
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DETYRA 20. 

Skema për vlerësimin e hartimit Një ditë feste në shkollë 

Përmbajtja – 10 pikë 

Kërkesa 1.  

Nxënësi 

merr 1 pikë nëse shkruan shkurt cili ka qenë shkaku i festimit. 

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

Gjithsej 2 pikë 

 

Kërkesa 2.  

Nxënësi 

merr 1 pikë nëse përmend kush ka marr pjesë në festë.  

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 përmend atmosferën e festimit.  

Nëse përshkruan shkurtimisht atmosferën e festës, merr 2 pikë. 

Nëse jep një përgjigje më të plotë dhe më me stil, merr 3 pikë. 

Gjithsej 3 pikë 

 

Kërkesa 4.  

Nxënësi 

merr 1 pikë nëse numëron përshtypjet e veta ose ndjenjat lidhur me festën. 

Nëse përshkruan shkurtimisht atmosferën e festës, merr 2 pikë. 

Nëse jep një përgjigje më të plotë dhe më me stil, merr 3 pikë. 

Gjithsej 3 pikë 
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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 

GRAMATIKA 

 

→ respektimi i normës 

gramatikore me 

→ 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 
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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 

 

 

 

 

 


