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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: Nxënësi/nxënësja* merr 1 pikë për një përgjigje të plotë dhe të  

         saktë: P, S, S, P, S.  

  

DETYRA 2: gjithsej 2 pikë 

A) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: drithërat dhe prodhimet e 

tyre/ bukë dhe drithëra/karbohidratet (dhe përgjigje të tjera të 

sakta)  

B) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: yndyrat, vajrat, drithërat, 

sheqernat/ yndyrat dhe ëmbëlsirat (dhe përgjigje të tjera të sakta)    

                                                               

DETYRA 3: gjithsej 1 pikë  

Nxënësi merr 1 pikë nëse ka rrethuar PO dhe ka perifrazuar ose  

ka përshkruar fjalinë ose një pjesë të fjalisë. 

 

 

Nxënësi merr 1 pikë nëse nuk ka rrethuar PO dhe JO, por ka    

përshkruar ose perifrazuar fjalinë Uji në organet e tretjes tret  

ushqimin tjetër, përcjell materiet ushqyese, ndihmon në nxjerrjen e  

përbërësve të dëmshëm nga organizmi dhe ndikon në  

mirëmbajtjen e temperaturës. 

 

Nxënësi merr 0 pikë nëse ka rrethuar JO, por ka përshkruar ose  

perifrazuar saktë fjalinë.  

 

Vërejtje: 

Nëse nxënësi ka përshkruar ose perifrazuar vetëm fjalinë uji nuk  

mund ta zëvendësojë ndonjë pije tjetër, merr 0 pikë, sepse nuk  

argumenton përgjigjen.  

 

 

____________________   

*Në tekstin e mëtejshëm nxënësi 
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DETYRA 4: është rrethuar numri 1-  ½ e pjatës me perime, ¼ me proteina  

           peshku/mishi; ¼ me prodhime drithërash   

1 pikë 

 

 

DETYRA 5: nxënësi merr 1 pikë nëse ka përshkruar ose perifrazuar parimin 1:   

duhet pasur parasysh sasinë e ushqimit që duhet të merret në  

organizëm, sepse duhet të ketë një ekuilibër midis sasisë së  

ushqimit që merret dhe sasisë së ushqimit që trupi konsumon.  

(dhe përgjigje të tjera të sakta)  

 

DETYRA 6: është rrethuar numri 2- tema e atdheut 

1 pikë 

 

DETYRA 7: është rrethuar numri 1- vjershës lirike 

1 pikë 

 

DETYRA 8: nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Gjergj Fishta, ose vetëm  

           Fishta 

1 pikë 

 

DETYRA 9: nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Në dialektin  

          gegë/gegërishte/ Në dialektin e veriut  

1 pikë 

 

DETYRA 10: nxënësi merr 1 pikë nëse ka nënvizuar apo rrethuar dy veçori që  

          kanë të bëjnë me poezinë e dhënë: dashuri dhe rimë e kryqëzuar 

 

DETYRA 11: nxënësi merr 1 pikë nëse ka përshkruar fjalën qas 

 

DETYRA 12: gjithsej 2 pikë 

   Nxënësi merr 2 pikë për një përgjigje plotësisht të saktë: 

 

 

 

 

 

 

EMRI GJINIA  NUMRI 

etje femërore  njëjës  

kunat mashkullore njëjës  

krye asnjanëse  njëjës 
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Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar saktë gjininë dhe numrin për  

dy emra. 

 

Nxënësi merr 0 pikë për përgjigje të pasaktë , si dhe nëse ka  

shkruar saktë gjininë dhe numrin për më pak se tre emra. 

 

Vërejtje: 

Pranohet për fjalën krye edhe gjinia mashkullore.  

 

 

DETYRA 13: gjithsej 2 pikë  

 

A)  Nxënësi merr 1 pikë nëse e ka përshkruar pjesën e nënrenditur: 

Kur pushimet po mbaronin 

B)  Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Pjesa e nënrenditur është 

fjali kohore. 

 

DETYRA 14: gjithsej 2 pikë:  

Nxënësi merr 2 pikë për përgjigje plotësisht të saktë:  

Jul Çezari      -   tragjedi 

Andrra e jetës  -   poemë 

E puthura      -   novelë  

 

Nxënësi merr 1 pikë për dy përgjigje të sakta. 

Nxënësi merr 0 pikë për një ose asnjë përgjigje të sakta.. 

 

DETYRA 15: gjithsej 3 pikë 

 

Nxënësi merr nga 1 pikë për përgjigje plotësisht të saktë: 

 

   14 vjeç dhëndër, Andon Zako Çajupi, dramë/komedi – 1 pikë  

   Plaku dhe deti, Ernest Heminguej, epike/novelë/roman, Santiago      

           – 1 pikë  

   Tregtar Flamujsh, Ernest Koliqi, epike/novelë – 1 pikë  
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DETYRA 16: gjithsej 2 pikë 

Nxënësi merr 2 pikë për përgjigje plotësisht të saktë: 

 

Ja – pjesëz  

dhe – pjesëz 

vjeshta – emër  

e vërtetë – mbiemër  

tha – folje  

Stresi – emër  

mendueshëm – ndajfolje mënyre 

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

Nxënësi merr 0 pikë për 4 ose më pak përgjigje të sakta. 

 

DETYRA 17: Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Shenjat e pikësimit janë  

            përdorur në pajtim me rregullat e ligjëratës së drejtë. 

 

DETYRA 18: gjithsej 2 pikë 

Nxënësi merr 2 pikë për përgjigje plotësisht të saktë: 

për   caktoj   / përcaktoj  

ç       mallem    / çmallem  

zh       vleftësoj  / zhvleftësoj  

sh      thur     / shthur  

 

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

          Nxënësi merr 0 pikë për një ose asnjë përgjigje të sakta.  

 

DETYRA 19: gjithsej 2 pikë 

Nxënësi merr nga 1 pikë për shkrimin e saktë të krahasores dhe  

sipërores të fjalës I thellë: krahasorja – më i thellë  

      sipërorja  – shumë i thellë   
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DETYRA 20. 

Skema për vlerësimin e hartimit Biblioteka e shkollës 

Përmbajtja – 10 pikë 

 

Kërkesa 1.  

Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan cilët libra dëshiron t’i lexojë (zhanret dhe 

titujt) dhe sa shokët e tij/shoqet e saja vizitojnë bibliotekën. 

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

Gjithsej 2 pikë 

 

Kërkesa 2.  

Nëse nxënësi përshkruan: 

- bibliotekën, merr 1 pikë  

 

-marrëdhënien e bibliotekarit ndaj lexueseve 1 pikë  

 

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

 

Gjithsej 3 pikë 

 

Kërkesa 3.  

Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan për ndjenjat e veta derisa zgjedh librin në 

bibliotekën e shkollës.  

 

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 çfarë ka mësuar gjatë vizitave në bibliotekë 

dhe/ose si i kanë ndihmuar dhe/ose çfarë i kanë kontribuar vizitat bibliotekës 

në të cilën ka mundur të gjej librin e dëshiruar. 

 

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

Gjithsej 2 pikë 

 

   Kërkesa 5. 

Nxënësi merr 1 pikë nëse ka dhënë një propozim si të pasurohet biblioteka me 

libra për tinejxherë. (me donacione, aksione, propozime të titujve...) 

 

Gjithsej 1 pikë 

 



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

13 PRILL, VITI MËSIMOR 2020/21 

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 

gabime të vogla (p.sh. 

gabimet  

semantike...)  

→ renditja e  

natyrshme e të  

dhënave të 

ofruara,  

lidhshmëria e 

mirë në nivelin 

e tekstit dhe 

pjesëve të tij 

1 pikë   

 

→ s’ është i   

lidhur në nivel 

të tekstit dhe 

pjesëve të tij 

0 pikë  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ përshtatja e 

organizimit të 

përgjithshëm 

dhe  formës 

së tekstit  

strukturës së tij 

logjike  

 

1 pikë 
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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 

 

 

 

 

 

 


