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Gjuhë shqipe Testi 3
Udhëzim për vlerësim
− Secila detyrë vlerësohet me më së shumti 1 pikë. 
− Për cilëndo përgjigje e cila dallohet nga zgjidhja e dhënë në Udhëzimin për vlerësim nxënësi e fiton 0 pikë. 
− Nxënësi mund të fitojë 0,5 pikë vetëm për detyrat në të cilat kjo është parashikuar me Udhëzim.

Nr. i 
det. Zgjidhja: Vlerësimi

1. a) Stili politiko-shoqëror
b) stili shkencor

Dy përgjigje të sakta
1 pikë
Një përgjigje e saktë
0,5 pikë

2. a) Patrick Nou ka lindur në Zvicër
b) Hitet e tij më të njohura janë “5 Dayes” dhe “Beatiful”
c)  Ai ishte i martuar me yllin holivudian, Mally Schade. 

Tri përgjigje të sakta
1 pikë

3. c) përmbajtje Përgjigjja e saktë
1 pikë

4. c)përjetime personale të këndshme ose të pa këndshme Përgjigjja e saktë
1 pikë

5. a) argumentues Përgjigjja e saktë
1 pikë

6. Dje shoferi i dha gaz veturës më shumë dhe e shpejtoi shpejtësinë. Përgjigjja e saktë
1 pikë

7. 1. Këtë vit u mbushën 15 vjet qysh kur në Ulqin ka nisur një veprim letrar me emrin Kalimerja poetike, 
organizuar nga shoqata e Art Club-it nga Ulqini.
2. Jemi dyqind vjet më pas kur Bajroni botoi këngët e para të kryeveprës së tij ku përmend Shqipërinë e 
shqiptarët. 

Dy përgjigje të sakta
1 pikë
Një përgjigje e saktë
0,5 pikë

8. Dyzet e tetë, njëqind e njëzet e tetë, pesëqind, dymbëdhjetë Përgjigjja e saktë
1 pikë

9. a) F
b) F
c) F
d) SH

Katër përgjigje të sakta 
1 pikë

10. G; S; S; S; S Katër përgjigje të sakta 
1 pikë

11. Në fjalitë me fjalë pyetëse theksi bie mbi fjalën pyetëse, kurse në fjalitë urdhërore mund të theksohet 
kallëzuesi, por edhe ndonjë gjymtyrë tjetër. 
a)– Sa do të rrish? Ku ndodhet shpata e Skënderbeut?
b)– Jepjani Andit ta vizatojë. 

Dy përgjigje të sakta
1 pikë

12. Nxënës        emër
I mirë          mbiemër  
Zgjohet       folje  
Herët         ndajfolje  
Në             parafjal
Mëngjes    emër

Gjashtë përgjigje të sakta
1 pikë

13. Genci (bleu)  dy bileta për ndeshjen e futbollit.
(Doli) për të shëtitur nëpër rrugët e qytetit.
Ata i (u përshëndetën ) shokët kur i (takojnë) në rrugë.
Ne (u nisëm) nga shkolla në ora 12.
Ai (u zgjua) shumë herët në mëngjes.

Pesë përgjigje të sakta
1 pikë
Dy përgjigje të sakta
0,5 pikë

14. b) grykore Përgjigjja e saktë
1 pikë

15. Emra -  barkat, hunjtë, bregut
Foje – (u) afruan
Mbiemër – e para
Numëror - dy
Përemra – ata, të tjerat
Ndajfolje - shpejt
Pasthirrmë - bobo

Shtatë përgjigje të sakta
1 pikë

16. b) dhjetërrokëshe; Përgjigjja e saktë
1 pikë

17. c) krahasimi; Përgjigjja e saktë
1 pikë

18. c) përsërit me fjalët e mia, me shkrim ose me gojë, 
një pjesë të lexuar ose diçka të parë a të dëgjuar.

Përgjigjja e saktë
1 pikë

19. a) Motivin e njohjes; Përgjigjja e saktë
1 pikë

20. C) shkencor -  fantastik Përgjigjja e saktë
1 pikë
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Vërejtje:
1. Nuk pranohen përgjigjet të cilave u është hequr vizë ose të cilat janë korrigjuar.

2. Nuk pranohen përgjigjet të cilat janë shkruar vetëm me laps grafit.

3. Nuk pranohen përgjigjet në të cilat përdoren shkurtesat përveç në rastin kur me detyra 

    anketohet njohuria e shkurtesave.

4. Pranohen përgjigjet e shkruara me shkronja të shtypit nëse në detyrë nuk është kërkuar shprehimisht që 
përgjigjja të shkruhet me shkronja të shkrimit.

5. Pranohen përgjigjet në të cilat nxënësi saktësisht është përgjigjur, por përgjigjjen e saktë qartë e ka 
nënvizuar në mënyrë tjetër të parashikuar (psh., fjalën ose tekstin e ka nënvizuar, por është dashur ta 
rrethojë, i ka rënë vizë shkronjës, e që është dashur ta rrethojë).


