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Pyetjet me zgjedhje
Numri i pyetjes

1

2

3

4

5

6

11

12

13

14

Përgjigja e saktë

A

A

C

B

C

B

D

B

A

A

Pyetjet me zhvillim

Në pyetjen 7, nxënësi do të marrë 2 pikë nëse i përgjigjet saktë dy elementëve të pyetjes sipas modelit të
përgjigjes më poshtë.
a) Les supermarchés n’offrent pas de transparence sur les produits.
b) Le marketing alimentaire est omniprésent.
Nxënësi do të marrë 1 pikë nëse i përgjigjet saktë një elementi të pyetjes si modeli i përgjigjes dhënë më
poshtë:
-

Les supermarchés n’offrent pas de transparence sur les produits.
OSE
Le marketing alimentaire est omniprésent.

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 8, nxënësi do të marrë 1 pikë nëse i përgjigjet saktë pyetjes si modeli i përgjigjes më poshtë, ose
një përgjigje të ngjashme me të.
-

Parce qu’on connait les risques liés à l’exposition à la cigarette.

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 1 pikë nëse i përgjigjet saktë pyetjes si modeli i përgjigjes më poshtë, ose
një përgjigje të ngjashme me të.
-

Encourager les acteurs de la chaîne alimentaire à adopter de meilleures pratiques pour la protection de la
santé.

 AKP

1

18 Qershor 2014

Skema e vlerësimit të testit: Frëngjisht

Varianti A

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 10, nxënësi do të marrë 6 pikë nëse vendos fjalët në hapsirat boshe sipas këtij rendi:
(a) Choqué(e)

(b) inacceptable
(c) condamne
(e) ignore
(f) ce scandale

(d) se mobiliser

Për pyetjet 15-19, nxënësi merr pikët përkatëse për çdo ushtrim nëse jep përgjigjet si zgjidhjet dhënë më
poshtë; në të kundërt vlerësohet me 0 pikë.
15.
a) La secrétaire les leur a remplis.
b) La grand - mère les lui a offerts.
16.
a) À l’agence de voyages une femme m’a dit que pour découvrir la France, il fallait prendre le TGV.
b) IL me demandait souvent ce que j’avais fait aux Etats-Unis.
17.
a) Le test de l’expression orale va être passé par tous les candidats.
b) Madame la Ministre de l’enseignement et du sport vient d’accueillir les champions de natation.
c) Les régions de notre pays sont visitées par beaucoup de touristes chaque année.
18.
J’aimerais qu’ils soient à mon cérémonie de diplôme.
Nous espérons qu’un jour les peuples dans le monde vivront en paix.
Si tu avais étudié plus pour l’examen, tu aurais eu de meilleurs résultats.
19.
a) bruyant
b) courageux
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