
U D H Ë Z I M
Koha për zgjidhjen e testit është 70 minuta.

Mos e hap testin dhe mos fillo t’i zgjidhës detyrat para se të japë leje mësimdhënësi kujdestar.

Testi DUHET të jetë i shkruar me laps kimik ose me stilolaps.
Shkruaj lexueshëm dhe me shkronja dore. 
Nëse shkruan me shkronja shtypi, thekso shkronjën e madhe atje ku duhet të jetë. Respekto 
rregullat gramatikore dhe drejtshkrimore. Nëse mendon se ke gabuar në zgjidhjen e detyrës, 
vendos një vijë të kryqëzuar (X) mbi të dhe zgjidhe përsëri.

Nuk guxon ta përdorësh korrektorin.
Detyrat nuk e ke për detyrë t’i zgjidhësh me rend ashtu siç janë dhënë në test.
Nëse e përfundon punën më parë, kontrolloji edhe një herë zgjidhjet tua.

Detyra do të vlerësohet me zero pikë nëse:
→ është e pasaktë
→ është e palexueshme dhe nuk është e qartë 
→ është e shkruar me laps grafit/të thjeshtë
→ është shkruar ose rrethuar edhe përgjigjja e saktë dhe e pasaktë

ME FAT!

SHIFRA E NXËNËSIT
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Modeli i pjatave 

Perimet

Proteinat

Drithërat

Perimet

  Në mënyrë që njerëzit të kuptojnë më lehtë dhe të zbatojnë më lehtë parimet e ushqimit të 
rregullt, nutricionistët (ekspertët e ushqimit) kanë hartuar paraqitje të ndryshme grafike të ushqimit 
të rregullt. Paraqitja më e njohur dhe më e përhapur është piramida e të ushqyerit. Piramida e parë 
e të ushqyerit të rregullt u krijua në vitin 1992 si pjesë e Programit të Ushqimit të Shëndetshëm të 
Ministrisë së Bujqësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës (FAO). Çdo pesë vjet piramida 
përpunohet në përputhje me njohuritë e reja shkencore. Piramida e të ushqyerit në mënyrë figurative 
tregon se çfarë lloj ushqimesh dhe në çfarë sasie duhet të hani çdo ditë. Prodhimet ushqimore janë 
renditur në pjesët e piramidës të gjerësive të ndryshme. Grupi i prodhimeve ushqimore që gjendet në 
pjesën më të gjerë dhe më të madhe të piramidës duhet të jetë më i përfaqësuari në ushqim. 
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) rekomandon të paktën 400 g fruta dhe perime në ditë. 
Një risi e rëndësishme është theksimi i aktiviteti fizik, si një element të rëndësishëm të jetës së 
shëndetshme. Sipas OBSH-së, aktiviteti i pamjaftueshëm fizik trajtohet si sëmundje!

 Në mënyrë që njerëzit të ushqehen siç duhet, është e nevojshme të njihen dhe të kuptohen 
parimet themelore të ushqimit të rregullt:

Parimi 1 është parimi i racionalitetit në të ushqyerit, d.m.th. për të marrë parasysh sasinë e ushqimit 
që duhet të merret në organizëm. Kjo do të thotë se duhet të ketë një ekuilibër midis sasisë së 
ushqimit që merret dhe sasisë së ushqimit që trupi konsumon.

Parimi 2 është parimi i një ushqimi të ekuilibruar, që do të thotë se menyja ditore duhet të jetë një 
kombinim i sasisë optimale të materieve të ndryshme ushqyese. 

Piramida e të ushqyerit

 Të gjitha qeniet e gjalla duhet të ushqehen. Ushqimi është burim i materieve ushqyese të cilat 
na mbajnë në jetë. Ushqimin të cilin e marrim në organizëm ndikon në pamjen e trupit, në forcën 
dhe qëndresën e tij dhe gjithashtu mund të ndikojë në mendime dhe gjendje shpirtërore. Në 
materie ushqyese përfshijmë karbohidratet, yndyrat dhe proteinat. Me ushqim marrim edhe ujin, 
vitaminat dhe mineralet.
    Yndyrat dhe karbohidratet janë materie të cilat quhen energjetike, albuminat janë materie të 
cilat i quajmë ndërtuese, kurse materiet minerale dhe vitaminat i quajmë materie mbrojtëse.
    Për funksionimin e mirë të organizmit është e domosdoshme marrja e rregullt e ujit. Uji 
në organet e tretjes tret ushqimin tjetër, përcjellë materiet ushqyese, ndihmon në nxjerrjen e 
përbërësve të dëmshëm nga organizmi dhe ndikon në mirëmbajtjen e një temperature konstante 
të trupit. Për këtë arsye ujin nuk mund ta zëvendësojë ndonjë pije tjetër.

Në bazë të tekstit përgjigju në pyetjet 1, 2, 3, 4 dhe 5.



5

1 pikë

1 pikë

1 pikë

1 pikë

1 pikë

Parimi 3 është parimi i një ushqimi të larmishëm që nënkupton që menyja ditore duhet të përbëhet 
nga një larmi ushqimesh. 

Parimi 4 është parim i vakteve të barabarta të ushqimit, përkatësisht që gjatë ditës të merren më 
shumë vakte (më së miri pesë) me një sasi më të vogël të ushqimit. Vaktet e ushqimit nuk është mirë 
të kalohen. Mjekët sidomos paralajmërojnë për rrezikun e anashkalimit të vaktit të mëngjesit.

3.

4.

2.

1. Nëse pohimi është i saktë, rretho S, dhe nëse jo, rretho P. 

Duke u shërbyer me piramidën e të ushqyerit:

Uji është pije i cili në ushqimin e rregullt është i pazëvendësueshëm. 

Bëj kujdes në figurën modeli i pjatës. Çfarë do të duhej të përmbante „pjata ideale“?

1. ½ e pjatës me perime, ¼ me proteina peshku/mishi; ¼ me prodhime drithërash

2. ½ e pjatës me perime, ¼ me proteina peshku/mishi; ¼ me ëmbëlsira

3. ½ e pjatës me proteina peshku/mishi, ¼ me perime; ¼ me prodhime drithërash           

Rretho numrin para përgjigjes së saktë.

Argumentoje përgjigjen. 

PO  JO

A) Cakto cilat lloje të ushqimit duhet të jenë bazë e ushqimit tonë.

B) Cilat ushqime duhet t’i marrim më së pakëti? 

Materiet minerale dhe vitaminat i quajmë materie ndërtuese.1. S

S

S

S

S

P

P

P

P

P

2.

3.

4.

5.

Piramida e parë e ushqimit të rregullt është krijuar në vitin 1992.
Aktiviteti fizik është një element i domosdoshëm i mënyrës së
shëndetshme të jetës.
Piramida e të ushqyerit të rregullt është e pandryshueshme.

Menyja ditore duhet të përbëhet nga prodhimet e llojllojshme. 



6

1 pikë

1 pikë

Lexo me vëmendje vargjet e poezisë dhe përgjigju në pyetjet 6, 7, 8, 9, 10 
dhe 11.

1. N’ty mendoj kur agon drita, 
 Kur bylbyli mallshëm kndon, 
 N’ty mendoj kur soset dita, 
 Terri botën kur e mblon.
2. Vec se ty të shoh un n’anderr, 
 Vec se ty, cuet, t’kam n’mendim; 
 Nder t’vështira ti m’je qanderr, 
 Per ty i lehtë m’vjen cdo ndeshkim. 
3. Tjera brigje, fusha e zalle 
 Une kam pa, larg tue ba shtek, 
 E përgjova tjera valle, 
 N’tjera lule syu m’u rrek; 
4. Por nji fushë ma e blerët nuk shtrohet, 
 Por nji mal ma bukur s’rri, 
 Ma i kulluet nji lum s’dikohet, 
 Moj Shqypni, porsi i ke ti.
5. N’ty ma i bukur lulzon Prielli, 
 Janë ma t’kandshme stinë e mot; 
 N’ty bylbyli pa le dielli 
 Kndon ma ambël t’Madhit Zot.
6. Pa ty lules s’m’i vjen era, 
 Pa ty pema fryt nuk m’bjen: 
 Mue pa ty nuk m’del prendvera, 
 Pa ty dielli nuk m’shkelxen.
7. Dersa t’mundem me ligjrue 
 E sa gjallë me frymë un jam, 
 Kurr Shqypni, s’kam me t’harrue, 
 Edhe n’vorr me t’permendë kam.

6. Cila është tema e kësaj poezie?

1. tema e mërgimit    

2. tema e atdheut

3. tema e gjuhës shqipe
 

Rretho numrin para përgjigjes së saktë.     

5. Shpjegoje përse është i rëndësishëm parimi i racionalitetit në ushqim.
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1 pikë

1 pikë

1 pikë

1 pikë

1 pikë

2 pikë

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Duke pasur parasysh temën, cilit lloj letrar i përket poezia?

Kush është autori i vargjeve të kësaj poezie?

Në cilin dialekt janë shkruar këto vargje?

Nënvizo dy veçori që kanë të bëjnë me poezinë në fjalë.

Në vargun e dymbëdhjetë: N’tjera lule syu m’u rrek, është përdorur fjala rrek. Nga fjalët 
e mëposhtme përshkruaje  një fjalë e cila mund të jetë sinonim i fjalës së theksuar nga 
ky varg.

Emrave përcaktoju gjininë dhe numrin.

GJINIA NUMRIEMRI

dashuri 

qas

etje

kunat

krye

rimë e kryqëzuar

afroj

epikë

lodh          

hidhërim

1. vjershës lirike    

2. poemës lirike 

3. elegjisë

Rretho numrin para përgjigjes së saktë.   
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2 pikë

3 pikë

1 pikë

1 pikë

14.

15.

Titullin e veprës lidhe me llojin letrar përkatës. Kujdes, një lloj letrar është i tepërt. 

Plotëso tabelën ashtu siç e kemi filluar.

VEPRA

Gjenerali i ushtrisë 
së vdekur Ismail Kadare epike Plaka Nicë

Marigona

Hilush Vilza

Plaku dhe deti

EMRI DHE MBIEMRI
I AUTORIT GJINIA LETRARE PERSONAZHI

KRYESOR 

Jul Çezari                       poemë

Andrra e jetës    tragjedi

E puthura    satirë

     novelë

13. Lexo fjalinë e përbërë dhe zgjidhe detyrën.

A) Nga fjalia e përbërë përshkruaje pjesën e nënrenditur.

B)  Ç’lloj fjalie është pjesa e nënrenditur?

Kur pushimet po mbaronin, ne të gjithë sikur po shkallonim.
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2 pikë

2 pikë

2 pikë

1 pikë

16.

17.

19.

18.

Përcakto klasën e fjalëve në fjalinë:

Sqaro përdorimin e shenjave të pikësimit në fjalinë “Ja dhe vjeshta e vërtetë, 
- tha Stresi mendueshëm.”.

Shkruaje shkallën krahasore dhe sipërore të mbiemrit I THELLË.

(krahasore) (sipërore)

Nga parashtesa dhe folja formo foljen e re.

për   caktoj 

ç   mallem             

zh   vleftësoj

sh  thur 

“Ja dhe vjeshta e vërtetë, - tha Stresi mendueshëm.”“Ja dhe vjeshta e vërtetë, - tha Stresi mendueshëm.”

Ja           dhe                                     vjeshtaJa           dhe                                     vjeshta

e vërtetë                                      tha                               Stresi                                  mendueshëm  e vërtetë                                      tha                               Stresi                                  mendueshëm  

                                              .                                              .
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18 pikë

PLANI PËR SHKRIMIN E HARTIMIT

20. Me 80-180 fjalë shkruaje një hartim që ka strukturë të plotë me temën
Biblioteka e shkollës. 

Në hartim:  

→ Shkruaj cilët libra do t’i lexosh dhe sa shokët tu/shoqet tua vizitojnë bibli-
otekën.

→ Përshkruaje bibliotekën e shkollës dhe raportin e bibliotekarit/bibliotekares 
ndaj lexueseve të rinj (vendin që zë në shkollë enterieri, organizimi i aktiviteteve 
jashtë shkollës në bibliotekë...).

→ Shkruaj për ndjenjat tua kur në bibliotekën e shkollës zgjedh librin.

→ Sqaro çfarë të kanë mësuar vizitat e bibliotekës, për çfarë të kanë ndihmuar 
ato, cili është kontributi i tyre.

→ Shkruaj një propozim si të pasurohet biblioteka me libra për tinejxher.

Bëj kujdes për rregullat gramatikore dhe drejtshkrimore. Shkruaj lexueshëm 
dhe respekto kërkesën për numrin e fjalëve +/- 10% (vlerësohet hartimi që ka 
nga 72 deri në 198 fjalë; nëse hartimi ka më pak se 72 fjalë NUK LEXOHET FARE, 
kurse në fjalën e 198-të NDËRPRITET leximi).

Biblioteka e shkollës 
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HARTIMI
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