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KOHA PËR ZGJIDHJE TË TESTIT ËSHTË 180 MINUTA 

 

Gjatë testit nuk lejohet përdorimi i mjeteve elektronike. 

Nxënësi/nxënësja nuk guxon në asnjë mënyrë ta zbulojë identitetin e vet në 

test ose t’i drejtohet vlerësuesit në mënyrë të drejtpërdrejtë. 

Testi DUHET të shkruhet LEXUESHËM me laps kimik. Nxënësi/nxënësja mund 

të shkruaj me shkronja dore ose shtypi. Nëse shkruan me shkronja shtypi 

DUHET të theksojë shkronjën e madhe.    

 

Testi përmban detyra të cilat zgjidhen në njërën prej mënyrave në vazhdim: 

 duke rrethuar numrin para përgjigjes së saktë 

 duke shkruar një përgjigje të shkurtër 

 duke shkruar një përgjigje më të gjatë  

 duke shkruar një tekst funksional 

 duke shkruar ese 

Me testin ke marrë edhe fletën e përgjigjeve për detyrat me zgjedhje të 

shumëfishtë.  

Nevojitet që në vendin përkatës me kujdes të përshkruash përgjigjet tua. 

 

Detyra do të vlerësohet me zero pikë nëse: 

 është e pasaktë 

 përgjigjja në detyrë me zgjedhje të shumëfishtë NUK është bart në 

fletën e përgjigjeve  

 është rrethuar ose shkruar edhe përgjigjja e saktë dhe e pasaktë 

 përgjigjja/eseja është e palexueshme dhe e paqartë 

 përgjigjja/teksti funksional/eseja është shkruar me laps të thjeshtë  

 teksti funksional/eseja NUK është shkruar në vendin e paraparë, por 

vetëm në faqet e parapara për koncept (shkrimi i konceptit nuk është i 

detyrueshëm) 

Nëse gabon, vendos një vijë të kryqëzuar mbi të dhe detyrën zgjidhe përsëri. 

Kur ta përfundosh punën, kontrolloji edhe njëherë përgjigjet tua.  

                                  

                                      Me fat!   

 

 



 

 

  



 

4 

 

 

Adoleshentët, interneti dhe rrjetet sociale 

Shumica e tregimeve rreth adoleshentëve dhe internetit nënvizojnë rreziqet reale të 

ngacmimit kibernetik si dhe të mashtrimeve online, që më së shumti rrezikojnë adoleshentët. 

Një rrezik tjetër? Adoleshentët vetë. Ata kalojnë shumë orë në rrjete sociale, duke marrë 

mesazhe të shumta gjatë ditës e deri në orë të vona të natës, duke shkarkuar këngë të 

ndryshme si dhe duke përditësuar Facebook-un, e shumë aktivitete të tjera brenda ditës,  të 

cilat ndikojnë shumë në gjendjen e fëmijëve tuaj si dhe mund të jenë shumë të rrezikshme. 

Pra, interneti ka influencë të madhe te fëmijët. 

Rreziqet me të cilat ballafaqohen të rinjtë gjatë përdorimit të internetit janë varësia, 

ekspozimi ndaj materialeve jo të përshtatshme, humbja e kohës, etj. Megjithatë, interneti ka 

edhe aspektet e veta pozitive sepse na ndihmon në ngritjen e potencialit për të mësuar dhe 

nxitë marrëdhëniet shoqërore. 

Sa janë të varur adoleshentët nga rrjetet sociale? 

     Ne jetojmë në botën e rrjeteve sociale ku përditshmëria jonë lidhet shumë me 

informacionin që kërkojmë të marrim herë pas here. Varësia e adoleshentëve është në nivel 

më të lartë sesa tek fëmijët, kjo për arsye se vetë kureshtja e adoleshentëve i bën ata të 

hulumtojnë më shumë në botën virtuale. Duhet të jemi më specifik në ndarjen midis varësisë 

dhe kalimit të shumë orëve në rrjetet sociale për shkak të punës. Angazhimi në forma të 

ndryshme në mediat sociale është një aktivitet rutinë që sjell përfitime te fëmijët dhe 

adoleshentët qoftë në përmirësimin e komunikimit, lidhjeve shoqërore madje edhe rritjen e 

aftësive. Faqet e mediave sociale si Facebook dhe MySpace ofrojnë mundësi të shumta të 

përditshme për lidhjen me miqtë, shokët e klasës dhe njerëzit me interesa të përbashkëta. 

     Për shkak të kapacitetit të tyre të kufizuar për vetë-rregullim dhe ndjeshmërisë që 

kanë ndaj presionit të bashkëmoshatarëve, fëmijët dhe adoleshentët mund të gjenden në 

rrezik gjatë lundrimit dhe eksperimentimit në mediat sociale. Përdorimi me intensitet të lartë 

i mediave sociale i ekspozon fëmijët ndaj disa sjelljeve si: ngacmimi kibernetik, dërgimi i 

mesazheve me përmbajtje eksplicite, ekspozimi ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme, 

diskriminimi etj. 

     Disa nga rrjetet sociale më të përdorura nga adoleshentët: 

 Instagrami është një rrjet social që mundëson shpërndarjen e fotove, marrjen e fotove, 

aplikimin e filtrave mbi to dhe shpërndarjen në rrjete të tjera sociale si Facebook dhe Twitter. 

U krijua nga Kevin Systrom dhe Mike Krieger dhe doli për përdorim në tetor të vitit 2010. Sot, 

ky rrjet po përdoret në masë të madhe dhe llogaritet të jenë deri në 100 milionë shfrytëzues 

aktiv, sipas një hulumtimi të bërë tri vite më parë. 

Lexo tekstin dhe pastaj përgjigju në pyetjet 1, 2, 3, 4 dhe 5. 

 

. 
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Facebook është një rrjet social i hapur në shkurt të vitit 2004. Që nga shtatori i vitit 

2012, Facebook ka mbi një miliard përdorues aktiv, më shumë se gjysma e të cilëve e përdorin 

atë. Së pari përdoruesit duhet të regjistrohen, pastaj mund të krijojnë një profil personal, të 

shtojnë përdoruesit e tjerë si miq, të shkëmbejnë mesazhe etj. Përveç kësaj, përdoruesit 

mund t’iu bashkohen grupeve me interesa të përbashkëta, të organizuara sipas vendit të 

punës, shkollës ose kolegjit etj. 

     WhatsApp Messenger është platformë e mesazheve të menjëhershme për të gjitha 

pajisjet e mençura që kanë qasje në internet. Përveç mesazheve me tekst, përdoruesit mund 

të dërgojnë edhe fotografi, video edhe audio mesazhe. WhatsApp u themelua në vitin 2009 

nga amerikani Brian Acton dhe ukrainasi Jan Koum. 

Referencat:  https://www.psychologytoday.com/us/blog/stepmonster/201004/teens-and-

the-internet-how-much-is-too-much 

 

1. Cilat janë anët pozitive dhe negative të përdorimit të internetit? 
 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

2 pikë 

2. Përdorimi me intensitet të lartë i mediave sociale nxit tek fëmijët: 
 

1. Përkrahje morale e edukative 

2. Ngacmimin kibernetik 

3. Dërgimin e mesazheve me përmbajtje eksplicite 

4. Diskriminimin 

 
        Rretho numrin para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen barte në fletën e përgjigjeve. 

 

1 pikë 

 

3. Cili rrjet social përdoret më shumë nga adoleshentët? 

 

_______________________________________________________________________________  

1 pikë 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/stepmonster/201004/teens-and-the-internet-how-much-is-too-much
https://www.psychologytoday.com/us/blog/stepmonster/201004/teens-and-the-internet-how-much-is-too-much
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4. Shëno një veçanti që ofron facebook për përdoruesit e tij? 

 

_______________________________________________________________________________  

1 pikë 

5. Në  cilin vit dhe kush e themeloi  WhatsApp-in? 

 

_______________________________________________________________________________  

 
1 pikë 

 

 

Me zjarr ju flas..., me zjarr... 

  Në gjirin t’im kam hapur varr... 

  Që t’i jap shpresë-edhe t’ja marr... 

 

  Un’ik liqerit zemërak 

  Fatlum dhe’i pastër si zëmbak, 

  Po zemra ime kullon gjak: 

    

  Sevijnë-urtuar zoqtë-e mi,  

  Dh’ u jap ushqim me dashuri- 

  Një dashuri për llaftari: 

 

  Pa nis ah! Gjirin ta godas..., 

  Dh’ e hap ah! Gjirin më një ças..., 

  Dh’ i ngij ah!zoqtë-e vdes me gas!... 

 

6. Poezia “Vdekja e Nositit” është: 

1. lirikë filozofike 

2. lirikë e dashurisë 

3. lirikë deskriptive 

4. lirikë sociale 
 

Rretho numrin para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen barte në fletën e përgjigjeve. 
 

1 pikë 

Lexo vargjet nga poezia “Vdekja E Nositit“ e  Lasgush Poradecit dhe 

zhvillo detyrat 6, 7, 8 dhe 9. 

 

. 
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7. Strofa që përdor poeti në këtë poezi quhet:  
 

_______________________________________________________________________________  

1 pikë 

8. A) Poezia trajton motivin e: 
 

1. lidhjes së njeriut me natyrën  

2. vetëflijimit në emër të dashurisë dhe jetës  

3. vdekjes si proces natyror 

 

             Rretho numrin para përgjigjes së saktë. 

1 pikë 

 

               B) Argumento përgjigjen. 

 
_______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________  

 
1 pikë 

 

9. Shëno vargun në të cilin ndërtohet figura letrare e epitetit.  
 

 
_______________________________________________________________________________  

 
1 pikë 

 

 
 
 
Oh, nuk pritën shumë, jo. Zunë të turpërohen me mua në sytë e të tjerëve. Ja se ç’do 
të thotë t’i rritësh mirë fëmijët. Epo unë s’mund të veja në shkollë në këtë 
moshë.(Më dhemb, më dhemb shumë, o zot! Mjekët, ku janë mjekët, sikur të ma 
hapin kokën nuk do të vuaja kaq shumë).Vajzat, vajzat e mia! Anastasinë, Delfinë! 
Dua t’i shoh. Dërgoni merrini me policë me forcë! Drejtësia është me mua, të gjithë 
me mua janë, natyra, Kodi Civil. Unë protestoj! Atdheu do të shkatërrohet, në qoftë 
se prindërit merren nëpër këmbë. Kjo është e qartë. Boshti rreth të cilit sillet 
shoqëria, gjithë bota, është atësia; të gjitha do të shemben, nëse fëmijët nuk i duan 
prindërit e tyre…   
 

Lexo fragmentin, pastaj zhvillo detyrat 10, 11, 12 dhe 13. 

 

. 
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10. Shkruaje titullin e veprës, emrin dhe mbiemrin e autorit të saj. 

 
 

_______________________________________________________________________________  

 
1 pikë 

 

11. Forma e shprehur me të cilin realizohet ky fragment është:                                                                              

             

1. dialogu 

2. monologu 

3. përshkrimi 

Rretho numrin para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen barte në fletën e përgjigjeve. 
 

1 pikë 
 

12. Cili ves vihet në dukje në fragmentin e dhënë?  

 

_______________________________________________________________________________  
 

1 pikë 
 

13. Cili personazh i veprës i thotë këto fjalë: “Atdheu do të shkatërrohet, në qoftë se     

          prindërit merren nëpër këmbë”? 

 

_______________________________________________________  

 
1 pikë 

 

 14. A) Cila rrymë letrare fuqizoi përdorimin e gjuhës shqipe edhe përkundër ndikimit të  

                kulturave të huaja?                                                                        

 

_______________________________________________________________________________  
 

1 pikë 
 

         

           B) Shëno tre autorë që i përkasin kësaj rryme letrare? 

 

_______________________________________________________________________________  
 

1 pikë 
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15. Shëno dy tipare themelore të poetikës së lëvizjes “Stuhi e vrull”: 

                               

_______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________  

 
2 pikë 

  

16. A) Rretho numrin para tiparit kryesor të romantizmit shqiptar? 

 

1. himnizimi i ekzotikës 

2. largimi i heroit nga realiteti 

3. madhështia e natyrës në përgjithësi 

4. kulti i atdheut i natyrës dhe i ndjenjës 

 

1 pikë 

  

B) Argumento përgjigjen. 

 
_______________________________________________________________________________  
 

_______________________________________________________________________________  

 
2 pikë 

  
 
 
 

 
Ç’është një spital në një vend si Shqipëria, ku të gjithë janë të sëmurë? Është një shtëpi ku 

ata më të sëmurët, ata që janë në të vdekur e sipër, venë me shpresën patetike, po të 

marrë, se do të shërohen duke pirë ca ilaçe! Para dhe mundime të hedhura më kot për të 

shpëtuar njerëz që nuk është e mundur të shpëtojnë, - kurse me ato para dhe me ato 

mendime mund të organizohej anembanë vendit një luftë sistematike për të stërvitur 

popullin në parimet themeltare të shëndetit e të rrojtjes dhe për të gaditur një brez të ri 

prej njerëzish të shëndoshë, të paqmë, të shkathët, me trupe të hijshme dhe të forta, ku 

sëmundja të thyej dhëmbët e saj, posa të kafshojë dhe trupin mundës ta lejë të pacenuar. 

Ja një vepër me të vërtetë e madhe, një vepër aq fisnike, sa vlen të bëhet qëllimi dhe 

ambicia e një mendonjësi.   

 

 

Lexo fragmentin, pastaj zhvillo detyrat 17, 18 dhe 19. 

 

. 
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17. A) Shëno emrin e personazhit i cili i shpreh këto qëndrime në vepër?                                                                        

 

_____________________________________________  
 

1 pikë 

 

         

           B) Cilat ide dhe idetë e kujt përfaqëson personazhi në këtë fragment? 

 
_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

2 pikë  

18. Shkrimtari që përdori i pari në historinë tonë esenë dhe shkroi këtë vepër është: 

 

________________________________________________ 

 
1 pikë 

 

19. Vepra në fjalë i takon llojit letrar në prozë të quajtur? 

_______________________________________________________________________________  

1 pikë 

 

20. Disa nga fjalët e mëposhtme janë shkruar gabim. Rishkruaji saktë ato. 

 

1. Shqepar             __________________ 

2. Squfur                __________________ 

3. Sbokth               __________________ 

 
1 pikë 

 21. Shëno kohën dhe mënyrën e foljes të përdorur në fjali: 

        Edhe unë, po të isha në vendin tënd, kështu do të çuditesha.  

 
___________________________________________________________________________  
 

2 pikë 
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22. Shkronja e madhe është përdorur gabim tek: 

 
1. Dita e mësuesit 

2. Viti i ri 

3. 1 Janari 

4. Tetë Nëntori 

            
Rretho numrin para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen barte në fletën e përgjigjeve. 
 

1 pikë 

 

 23.  Rishkruaje tekstin duke respektuar shenjat e pikësimit. 

 

Shkoi dhe një herë pëllëmbën mbi fytyrë e sikur u qetësua Më merret fryma më ndalet zemra 

mundohem të kapem pas ajrit thërres Po më kot Zaharia thirri të vetët por s pati nevojë t i  

thërriste se të gjithë iu gjendën aty  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

       _______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

2  pikë 

24. Shkruaj një letër zyrtare (Numër: 02-254) me të cilën Nora Imeri në emër të IP SHMK  

          “VËLLAZËRIM - BASHKIM” në Ulqin, me datë 5 prill 2022 i drejtohet Këshillit Kombë- 

          tar të Shqiptarëve në Mal të Zi që nëse është e mundur t’ia sigurojnë shkollës së tyre  

          disa ekzemplar të lektyrave të parapara me programin mësimor për shkollat e mes- 

          me në gjuhën shqipe, për shkak të mungesës së tyre në bibliotekën e shkollës. 

 

         Respektoni formën e tekstit, me të gjitha të dhënat e domosdoshme që duhet t’i ketë   

         një LETËR ZYRTARE si dhe respektoni gjuhën standarde.  

 

8  pikë 

 

 



 

12 

 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

                                    KONCEPTI I LETRËS ZYRTARE 

. 
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________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

                                    KONCEPTI I LETRËS ZYRTARE 

. 
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________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________  
 

                                    LETRA ZYRTARE 

. 



 

15 

 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________   
 

                                    LETRA ZYRTARE 

. 
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25. Janë dhënë dy tema për hartimin e esesë. Rretho numrin para temës të cilën e ke  

          zgjedhur dhe shkruaje esenë që duhet të ketë nga 250 deri në 300 fjalë. 

 

 Me rastin e zhvillimit të temës, shfrytëzo shembujt relevant/të dhënat dhe 

argumento qëndrimet personale. 

 

 Respekto kërkesën për numrin e fjalëve +/-10%  

(vlerësohet punimi që ka 225 deri në 330 fjalë; nëse eseja ka më pak se 225 fjalë NUK 

LEXOHET FARE, kurse në fjalën e 330-të NDËRPRITET leximi). Eseja DUHET të 

shkruhet në fletët e parapara për shkrimin e esesë (eseja e shkruar në fletët e 

konceptit NUK LEXOHET). 

 

 Bëj kujdes për saktësinë gjuhësore dhe që teksti të jetë i lexueshëm. 

 

1. Elementet epike dhe lirike në veprën “Lahuta e Malcis”- Gjergj Fishta 

     UDHËZIME PËR SHKRIMIN E ESESË:  

 

 Shkruaj veçoritë e eposit, si ndërtohet dhe periudhën historike.  

 Trego si gërshetohen elementet epike dhe ato lirike në vepër? 

 Trego për veçoritë artistike të veprës.  

 

Fragment nga vepra 

 

Hej, moj Zânë, ti kjosh e bardhë! 

Tridhetë herë, mana, rreth diellit 

Hausit t’ qiellës toka ká ardhë, 

E aq herë lulet njethë janë Prillit, 

Se ti, purë m’ Lahutë t’ Malcis, 5  

N’ hullí menden mbajtë m’a ké, 

Qi të mûjshe vetë nipís 

S’ kohve t’ vona enè per t’ lé, 

Me u kumtue me ‘i kangë kreshnike, 

Si erdh t’ u regjë mendja e Shqyptarit, 10 

Prap per t’ gzuem lirín jetike, 

Trashigim lânë atij prej t’ Parit: 

E sa u bâ gjaku e medeti, 

Sa u tuer rrêna edhè tradhtija, 

Dér qi duel Shqypnija m’ veti, 15 
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Si premtue kisht’ Perendija. 

Por, qe, tash na u kapem m’ cak: 

Gjatë Parnasit mjaft m’ ké rrekun 

Mriz e m’ mriz, a lak më lak: 

Kangës ktu spiku tash do hjekun. 20 

Veç se po, moj bjeshkatare, 

Krah m’ krah bashkë na tue këndue, 

Ndertue kemi ‘i pomendare, 

Rrfé as mot mos m’ e dermue. 

N’ at London, larg n’ at dervend 25 

Të shtatë Krajlat bâjn kuvend, 

Bâjn kuvend me shoqishojn: 

Per Shqypní po bisedojn: 

Ashtû ndêjun rend mbas rendit 

Me at Inglizin n’ krye të vendit. 30 

Prá, per Zotin, moj Shqypní, 

Oren çuet, tham, ti m’ a ké! 

Nji pllamë vend, nji grusht njerzí, 

Vllá as fis kurrkand mbí dhé, 

Bukë pa bukë, e qe se prap 35 

Té shtat Krajlat çue ké peshë; 

T’ cillt po ngasin turr e vrap 

N’ at London m’ shoshojn me u ndeshë, 

Per me folë, me bisedue, 

Nji zojë m’ vedi tý me t’ qitë, 40 

Shkjaut e Turkut me t’ lirue:…  

 

2. Jeta e një adoleshenti 

    UDHËZIME PËR SHKRIMIN E ESESË:   

 

 Trego për nevojat që ka një adoleshent. 

 

 Shkruaj si ndikon shkolla dhe rrethi shoqëror në jetën e një adoleshenti? 

 

 Shkruaj sa është e përmbushur jeta kulturore e një adoleshenti në qytetin tënd, jepe 

përfundimin mbi jetën e një adoleshenti dhe pozitën e tij në shoqëri duke dhënë 

propozime konkrete për favorizimin e statusit të tij në mjedisin ku jeton.   

  

 
13  pikë 
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________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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