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Për ushtrimet nga 1-7, nxënësi duhet të përgjigjet sipas skemës së mëposhtëme për të marrë pikët e caktuara 

për çdo pyetje. 

 

1 / A     2  / B       3 / D      4 / B  5  / A     6 / A      7 / C 

 

Në pyetjen 8, nxënësi do të marrë 2 pikë nëse i përgjigjet saktë dy elementëve të pyetjes sipas modelit të 

përgjigjes më poshtë. 

 

- Paris est devenu plus bourgeois, plus à la mode.  

 

Nxënësi do të marrë 1 pikë nëse i përgjigjet saktë një elementi të pyetjes si modeli i përgjigjes dhënë më 

poshtë: 

 

- Paris est devenu plus bourgeois. 

- Paris est devenu plus à la mode.  

 

Nxënësi do të marrë 0 pikë nëse nuk i përgjigjet saktë asnjë elementi të pyetjes, ose përgjigja e tij del 

komplet jashtë kontekstit të pyetjes. 

 

Në pyetjen 9, nxënësi do të marrë 2 pikë nëse i përgjigjet saktë dy elementëve të pyetjes sipas modelit të 

përgjigjes më poshtë. 

 

- Les immeubles étaient très gris, très sales. 

 

Nxënësi do të marrë 1 pikë nëse i përgjigjet saktë një elementi të pyetjes si modeli i përgjigjes dhënë më 

poshtë: 

 

- Les immeubles étaient très gris. 

- Les immeubles étaient très sales. 

 

Nxënësi do të marrë 0 pikë nëse nuk i përgjigjet saktë asnjë elementi të pyetjes, ose përgjigja e tij del 

komplet jashtë kontekstit të pyetjes. 
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Në pyetjen 10, nxënësi do të marrë 2 pikë nëse i përgjigjet saktë dy elementëve të pyetjes sipas modelit të 

përgjigjes më poshtë. 

 

- On a construit / le Forum 

 

Nxënësi do të marrë 1 pikë nëse i përgjigjet saktë një elementi të pyetjes si modeli i përgjigjes dhënë më 

poshtë: 

 

- On a construit  

- le Forum 

 

Nxënësi do të marrë 0 pikë nëse nuk i përgjigjet saktë asnjë elementi të pyetjes, ose përgjigja e tij del 

komplet jashtë kontekstit të pyetjes. 

 

Për ushtrimin 11, nxënësi do të marrë 7 pikë nëse vendos për vërtetësinë e fjalive si më poshtë: 

 

a) Vrai     b) Faux      c)  Vrai     d)  Faux     e)  Faux       f) Vrai       g) Faux 

 

Për pyetjet 12-17, nxënësi do të marrë nga 1 pikë për çdo pyetje nëse qarkon alternativat e sakta sipas 

modelit të përgjigjeve dhënë më poshtë. Në të kundërt, vlerësohet me 0 pikë. 

 

12 / A        13 / D        14 / A      15 / C        16 / B       17 / D 

 

Për pyetjet 18-24, nxënësi merr pikët përkatëse për çdo ushtrim nëse jep përgjigjet si zgjidhjet dhënë më 

poshtë; në të kundërt vlerësohet me 0 pikë.  

 

18.  

a) Nous l’avons mise sur la table.   

b) Elle lui en  a envoyé.   

 

19.     

a) Les portes du bâtiment seront ouvertes par cette télécommande. 

b) Votre disquette va être  remplacée par  cette clé  d’USB. 

20.  

a) Calme - bruyant(e)  

b) Claire – sombre 

 

21.  

Il est vrai qu’avec l’internet j’ai accès à tous les journaux quand je veux. Cependant ce matin j’ai décidé 

d’acheter  plusieurs exemplaires. 

 

22.  

a) Il faut  que vous  alliez à cette fête.  

b) Si je n’avais pas de cours  mardi, je viendrais chez toi.  

 

23.  

a) L’évaluation 

b) L’ouverture  

 

24.  

a) Le studio  où je  vais habiter est immense. 

b) Le livre qui, a gagné le premier prix est écrit par un écrivain albanais.  
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25. Instructions: Dans cette section l’étudiant sera évalué pour: 

 
 L’organisation de l’ sujet                   2 points 

 Le contenu                                          2 points 

 La grammaire                                    2 points 

 Le lexique                                           2 points 

 L’orthographe et la ponctuation      2 points 

 


