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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 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/eseja është shkruar me laps të thjeshtë  

 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!   
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Celulari dhe kompjuteri po ju plakin më shpejt – Efektet në organizëm  

Drita blu që lëshon nga telefoni, tableti apo kompjuteri ka një ndikim të fortë në jetëgjatësinë 

tone.  

Në kohën moderne, të gjithë  duan të jetojnë më gjatë dhe i druhen plakjes dhe shenjave të 

saj në fytyrë. Kjo është edhe arsyeja përse njerëzit kanë interes jo vetëm ndaj kremrave dhe 

ndërhyrjeve të shtrenjta, por edhe dietave dobësuese. Sikur të mos mjaftonte, mosha, 

ushqyerja, mjedisi e të tjera si këto, së fundmi plakjen po e nxit edhe përdorimi I teknologjisë. 

Së fundmi, shkencëtarët kanë zbuluar se drita blu që lëshon nga telefoni, tableti apo 

kompjuteri ka një ndikim të fortë në jetëgjatësinë tonë. Shkencëtarët në Universitetin 

Shtetëror të Oregonit kanë zbuluar se qelizat e lëkurës janë tepër të brishta dhe nuk e 

përballojnë mirë dritën blu . Për më tepër, pigmenti i lëkurës nis e shuhet si pasojë e 

ekspozimit afatgjatë ndaj dritës blu, duke shkaktuar kështu njolla dhe humbje të ngjyrës së 

njëtrajtshme të lëkurës. Kësisoj, paraqitja e lëkurës është më e plakur. Këtë teori e mbështesin 

edhe dermatologët. Sipas tyre, drita blu penetron në shtresat e thella të lëkurës, duke i bërë 

ato më të holla e si rrjedhojë duke e bërë lëkurën më të brishtë. Nga ana tjetër, drita blu 

ndikon edhe tek prodhimi i melatoninës. Kjo e fundit luan një rol të rëndësishëm në 

rregullimin e orës biologjike dhe tek cilësia e gjumit. Mungesa e gjumit nga ana tjetër, përveç 

ndikimit në shëndetin e përgjithshëm, lë gjurmë edhe në lëkurë. Mungesa e gjumit dhe 

çrregullimi i orës së trupit ndikon tek hormonet, të cilat janë faktorë edhe në shfaqjen e 

sëmundjeve të rrezikshme . 

Sipas ekspertëve, jetëgjatësia e njeriut është rritur dramatikisht në shekullin e shkuar. Kjo ka 

ndodhur falë aftësisë së njeriut për të trajtuar sëmundjet. Megjithatë, njerëzit po kalojnë 

gjithnjë e më shumë me celularin në dorë, një burim i vazhdueshëm i dritës blu që shkatërron 

lëkurën. Ekspertët bien dakord që disa njerëz nuk e kanë as luksin e as mundësinë të heqin 

dorë nga telefoni apo laptopi. Megjithatë, ata sugjerojnë mbajtjen e syzeve të përshtatshme 

që filtrojnë dritën blu dhe na mbrojnë sytë. 

Burimi: https://agroweb.org/jetosmart/celulari-dhe-kompjuteri-po-ju-plakin-me-shpejt/ 

 

 

 

1. Cili është qëllimi i shkrimit të këtij teksti? 

 

___________________________________________________________________________  
1 pikë  

Lexo tekstin dhe zhvillo detyrat 1, 2, 3, 4 dhe 5. 

 

. 

https://agroweb.org/jetosmart/celulari-dhe-kompjuteri-po-ju-plakin-me-shpejt/
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2. Identifiko nga paragrafët në tekst dhe përshkruaj çfarë shkakton drita blu në 

      lëkurë dhe organizëm. 

 

___________________________________________________________________________  
1 pikë 

3. Informacioni i ri jepet përmes renditjes: 

1. kronologjike 

2. shkak-pasojë 

3. shtjellimit të përkufizimit   

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

1 pikë 

 

4. Si ndikon melatonina në shëndetin e njeriut? 

 

___________________________________________________________________________  
1 pikë 

5. Cili është sugjerimi të cilin ekspertët e parashohin si zgjidhje? Jepe dhe një sugjerim     

shtesë. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

2 pikë 

 

 

 

 

Tani mendoj i dëshpëruar: 

Gjithë natën burrat e botës u therën për çmimin e një vashe: jo vlen kaq, jo vlen aq! Thua se 

te metali, te një hiç qëndron vlera e një njeriu! Ç’ ironi për të vrarë vetën. Një djalë qytetar vlen 

300 napolona, kurse një djalë katundar zero napolona; një vajzë katundare vlen 20 napolona, 

kurse një vajzë qytetare vlen zero napolona! Thua se djali katundar dhe vasha qytetare janë 

sende pa vlerë, janë lecka njeriu. Pastaj, themi se njeriu është i paçmuar, kurse në njëmendësi 

çmimi i tij është caktuar në metal!...me një gjë pa shpirt, me një hiç! P.sh., Pola mua më blinte 

për 300 napolona, kurse unë përbuza atë dhe bleva Afërditën me 20 napolona! Sa e rrezikshme 

është gjendja shoqërore – martesa, dua të them,-  me vlera të hollash, sa shpejt i del kallaj  

dashurisë së rinisë. E... kërko ende, në qoftë se do, dashuri! 

Lexo fragmenti nga romani ”Pse?!” (S. Spase) dhe zhvillo detyrat 6, 7, 8 dhe 9. 

 

. 
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6. Si quhet protagonisti i këtij romani? 

 

___________________________________________________________________________   
1 pikë 

7. Gjatë gjithë këtij fragmenti gjendja psikologjike e personazhit kryesor është: 

 

1. e shqetësuar 

2. e trishtuar 

3. e dëshpëruar 

4. e revoltuar 

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

1 pikë 

 

8. Identifiko nga fragmenti i dhënë se  nga se vuan ndërgjegjja e heroit? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

1 pikë 

9. Shprehja frazeologjike e nënvizuar ‘’ i del kallai ’’ në kontekstin e dhënë  ka kuptimin: 

 

1. vjetërsohet 

2. humbë vlerën 

3. zbehet ngjyra 

4. tjetërsohet 

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

1 pikë 

 

 

 

Të rrosh a të mos rrosh – kjo është çështja! 

                                             M’e lart’ është vallë të durosh 

                                             Hobe, shigjeta fati të tërbuar, 

                                             A të përballsh një det të turbullt helmesh 

  Me arm’ e funt t’u japësh. Të vdeç- të flesh- 

                                             Jo më!- dhe me një gjumë të mbarosh 

                                             Çdo zemërdhëmbje, mijëra tronditje, 

                                             Që trupi prej natyrës trashëgon. 

(‘’Hamleti’’, Uilliam Shekspir) 

Lexo fragmentin në vazhdim dhe zhvillo detyrën 10. 

 

. 
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10. Cila është tema që trajtohet në tragjedinë ‘’Hamleti’’? 

 

___________________________________________________________________________ 
1 pikë 

11. Plotëso pjesën që mungon në  tabelën e dhënë. 

Vepra letrare Emri dhe mbiemri i autorit Drejtimi letrar 

 Dante Aligieri  

‘’ Ana Karenina’’  Realizmi 

1 pikë 

 

 

 

 

E pashë në rrugë- syngulun në largësi: 

në bebzat e hapuna tmerri ishte strukë; 

fytyrëveshkun e verdhë si shafrani, 

prej përleshjes s’ mbrendëshme buzët shkrum 

dhe- duert... 

të mbërthyeme në grushta- 

t’ashpra si lëvore 

e të thata si thupra; 

pasqyrë e përpjekjeve të tija- agimeve 

t’ hershme dhe prehjeve të vona; 

(....) 

Sot e pashë kurbetçiun, vllaun tim- 

kurban mjerimi. 

 

12. Shkruaje titullin e veprës nga e cila janë shkëputur vargjet e dhëna si dhe emrin e   

    mbiemrin e autorit. 

 

___________________________________________________________________________  
1 pikë 

 

13. Përshkruaje nga poezia një metaforë dhe një krahasim me të cilat autori paraqet    

    gjendjen e mërgimtarit. 

 

Metaforë _________________________________________ 

krahasim _________________________________________  

2 pikë 

Lexo vargjet dhe zhvillo detyrat 12, 13 dhe 14. 

 

. 
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14.     A) Rretho numrin e vargut që  përmbledh gjithë figurën e mërgimtarit? 

 

1. në bebzat e hapuna tmerri ishte strukë 

2. fytyrëveshkun e verdhë si shafrani 

3. vllaun tim,  kurban mjerimi. 
                                                                                1 pikë 

                  B)  Argumento përgjigjen . 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

2 pikë 

15. Veço dhe argumento njërën nga karakteristikat që ka të bëjë me  karakterin e  Zylo 

Kamberit në veprën ‘’ Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo’’. 

tragjik                                                        komik                                                           tragjiko-komik 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

2 pikë 

 

 

 

 

Ky udhëtarë krahëgjatë  sa është i pagjallëri! 

                                        I bukur ka qenë, tani gaz i botës, shëmti 

    Njëri ia ngacmon sqepin, për t’ qeshur,  me çibuk, 

                                        Tjetri e imiton, e tall, e përqesh, e ç’nuk! 

 

                                         Poeti i ngjan këtij princi të madh të reve, 

                                         S’e tremb dot stuhia as qitësi i shpezëve; 

                                         Syrgjynosur në tokë, n’ bisht t’ shpotisë ngeci 

                                         Krahët e tij viganë e pengojnë të eci. 

16. A) Rretho paralelizmin që krijohet në vargjet që posa lexove. 

 

1. jetës dhe vdekjes 

2. shpendit dhe poetit 

3. të mirës dhe të keqes 

 

1 pikë 

Lexo fragmentin nga poezia ‘’Albatrosi’’(Sh. Bodler), pastaj puno detyrën 16. 

 

. 
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             B) Argumento përgjigjen e saktë. 

___________________________________________________________________________  

1 pikë 

17. Romantikët shqiptarë, quhen ndryshe rilindas sepse: 

 

1. i përkushtohen çështjes së zgjimit kombëtar të popullit 

2. paraqesin realitetin duke u mbështetur në ngjarje e dukuri reale 

3. përqendrohen në zhvillimin e  rrymave dhe formave të reja letrare 

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

1 pikë 

 

18. Lexo definicionin dhe përgjigju në pyetje. 

 

Katarsis komik quhet teatri i cili e bën spektatorin të qeshë me të metat e  të tjerëve, por 

njëkohësisht edhe e ndërgjegjëson për të metat  e veta të ngjashme me ato të  personazheve 

komikë . 

A)       Katarsis-i komik është karakteristik në teatrin e ____________________________.  

1 pikë 

B)      Shëno  se cili është qëllimi i autorit  me përdorimin e  katarsis-it  komik. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

1 pikë 

19. Nënvizo formën e saktë të të shkruarit të fjalëve. 

pavion—pavijon 

regjisor—regjizor 

dizanteri—dizenteri 

1 pikë 

 

20. Shëno në kllapa kur folja jetoj është kalimtare dhe jokalimtare. 

A)  Kishte jetuar gjatë dhe në paqe me botën. (__________________________) 

B)  Kishte jetuar jetën që kishte dashur. (______________________________) 

2 pikë 
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21. Shkruaj shumësin e emrave: mendim,  qytet dhe fshat duke shpjeguar ndryshimin 

që vëreni në gjini. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

2 pikë 

22.  A) Rretho marrëdhënien që kanë pjesët e fjalisë së përbërë:: 

       Ata kishin rënë dakord të takoheshin pas një ore, prandaj po ecte me nxitim. 

    1. përmbyllëse 

    2. kundërshtuese 

    3. veçuese 

 

1 pikë 

               B) Argumento përgjigjen e saktë. 

__________________________________________________________________________________ 

1 pikë 

23. Dallo dhe përshkruaj fjalët me të cilat  shprehen gjymtyrët homogjene dhe trego       

funksionin e tyre në fjali. 

Fusha, mali e deti  u bënë një nën perçen ngjyrë plumbi të reve. 

Fjalët ______________________ 

Funksioni___________________ 

2 pikë 

24. Shkruaj një  ftesë zyrtare me të cilën Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve ‘’Art 

Club’’ fton të gjithë adhuruesit e librit në një Orë letrare për të shënuar Ditën 

Ndërkombëtare të Librit, me datë 23 prill 2021( e premte) , ora 18:00. Aktiviteti do të 

mbahet në Galerinë e Qendrës për Kulturë, në Ulqin. Mbrëmjen do ta zbukurojnë të 

ftuarit special që do të mbeten surprizë për pjesëmarrësit. 

 

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

një ftesë zyrtare si dhe respektoni gjuhën standarde.  
8 pikë 
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                                            KONCEPTI I FTESËS ZYRTARE 
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                                                FTESA ZYRTARE 

. 
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25. Janë dhënë dy tema për shkrimin e esesë. Rretho numrin e 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, kurse në fjalën e 330-të, NDËRPRITET leximi).  

 

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

 
1. Don Kishoti- M. de Servantes 
 
 Në këto e sipër, shkoqiti për së largu nja tridhjetë a dyzet mullinj me erë, që ndodhen në atë 

fushë, dhe , posa i pa, Don Kishoti i tha shqytarit të tij: 

-Fati po i rregullon punët më mirë se ç’ dëshirojmë ne vetë. Se ja , shiko atje, i dashur Sanço 

Pança, janë shfaqur nja tridhjetë e ca më tepër viganë kolosalë me të cilët kam ndërmend të 

bëj betejë dhe t’i vras që të gjithë, pastaj do t’i plaçkitim dhe kështu do të nisim të 

pasurohemi. Se kjo është një luftë e mirë dhe një shërbim i lartë që i bëjmë perëndisë, duke 

e spastruar faqen e dheut nga ky xhiblet. 

- Ç’ viganë?- tha Sanço Pança. 

- Ata që shikon atje, -iu përgjigj ustai,-  me krahë të gjatë prej afro dy kilometrash. 

- Shiko mirë, imzot,-  iu përgjigj Sançoja,- se ata që duken atje nuk janë viganë, po mullinj me 

erë, edhe ata që duken si krahë janë pëlhurat, të cilat vërtiten prej erës dhe rrotullojnë gurin 

e mullirit. 

- Merret vesh,- iu përgjigj Don Kishoti,- që s’ke haber fare nga aventura. Ata janë viganë. Po,  

në ke frikë, largohu dhe shko iu fal perëndisë, kurse unë shkoj e hyj në betejë inegale me ta. 

Dhe, duke thënë këto, i ra me mamuze Rosinantit pa vënë re klithmat e Sanços, që e siguronte 

se, pa fjalë, ishin mullinj me erë e jo viganë ata me të cilët gatitej të përpiqej. Po atij i ishte 

mbushur koka që ishin viganë dhe s’i dëgjonte klithmat e Sanços, as hapte sytë për të shikuar 

se ç’ ishin, ndonëse ishin afruar, por thoshte me zë të lartë: 

-Mos ikni, frikacakë e burracakë, se një kalorës i vetëm po ju atakon! 

 

(fragment i shkëputur nga romani ‘’ Don Kishoti’’, Miguel de Servantes) 
 

Udhëzime për shkrimin e esesë: 

→ Shkruaj tiparet themelore të veprës (autorin, formën letrare, drejtim letrar )            

→ Përshkruaj dyshen Don Kishot- Sanço Panço (tiparet dhe marrëdhënien e tyre) 

→ Në formë të përfundimit trego se çfarë nënkupton shprehja’’ të luftosh kundër mullinjve    
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      të erës’’ duke dhënë mendimin tënd rreth kësaj domethënieje. 

 

 

2. Ndikimi i mediave në talentin e të rinjve 
Udhëzime për shkrimin e esesë:  

→ Trego se çfarë janë mediat duke numëruar disa lloje të tyre. 

→ Trego se cila nga mediat frekuentohet më tepër nga të rinjtë dhe pse. 

→ Jepe mendimin tënd nëse mediat nxisin në talentin e të rinjve duke e argumentuar me  

     shembuj konkret. 

 
13 pikë 
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