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AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE 

  
_______________________________________________________________________  

 
PËRGJIGJET E KËRKESAVE TË TESTIT  

(SKEMA E VLERËSIMIT) 
 

          

 

 
Kjo është një skemë vlerësimi, në të cilën jepen disa orientime lidhur me vlerësimin e përgjigjeve të 

nxënësit. 
 

 Testi përmban një total prej 50 pikësh. 

 Testi ka 25 pyetje. 

 

 

Në vlerësimin e rubrikës të shkruajmë duhet pasur parasysh: 

 

 Përgjigjja e nxënësit duhet vlerësuar në tërësinë e saj, për cilësinë që paraqet, për ndjeshmërinë, 

mendimin, idetë që ka shprehur dhe origjinalitetin e tyre. 

  

 Nxënësit që kanë probleme në drejtshkrim, por arrijnë të komunikojnë me shkrim një të kuptuar të 

qartë të kërkesës, do të marrin pikët e plota për të kuptuarit. Nga ana tjetër, nxënësit që shkruajnë 

qartë, rrjedhshëm dhe pa gabime, por nuk dëshmojnë ndonjë të kuptuar të mirë të tekstit dhe 

kërkesës, do të marrin pikë për mënyrën e shprehjes, stilin dhe saktësinë drejtshkrimore, por nuk 

do të vlerësohen për të kuptuarin.  

 

 Gabime që nuk ndikojnë në cilësinë e përgjithshme të përgjigjes, nuk do të merren në konsideratë 

në vlerësim. Do të hiqen pikë vetëm për ato gabime që ndikojnë mbi cilësinë dhe që ju i gjykoni si 

të rënda. 
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PJESA I 
Pyetja 1  B 1 pikë 
 

Pyetja 2  D 1 pikë 
 

Pyetja 3  D 1 pikë 
 

Pyetja 4  B 1 pikë 
 

Pyetja 5  C 1 pikë 

_______________________________________________________________________________ 
 

Pyetja 6   2 pikë 
 

Model përgjigjeje 

 

 Përdorimi i imeilit, i celularit, kursimi i kohës, njerëzit duan të jenë më praktikë. 

 

2 pikë Nëse gjen dy nga arsyet që kanë sjellë uljen e numrit të letrave të shkruara. 

 

1 pikë Nëse gjen një nga arsyet që kanë sjellë uljen e numrit të letrave të shkruara. 

  

0 pikë  Përgjigjja është gabim ose nuk ka përgjigje fare. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Pyetja 7   2 pikë 

 

Model përgjigjeje  

 

Përgjigje e plotë 

Një letër e shkuar kohë më parë na sjell shumë kujtime, na risjell pjesë të një historie ndoshta të harruar, 

na ngjall nostalgji për diçka që mund të mos kthehet më.  

 

Letrat na lidhin me persona që mund të mos jenë më, që kanë qenë ose janë pjesë e jetës sonë të shkuar 

dhe të tanishme. Aty rizbulojmë detaje dhe copëza jete të harruara. Mënyra si është shkruar, na bën të 

rijetojmë emocione dhe ndjenja të përjetuara kohë më parë dhe që janë ende brenda nesh. 

 

Përgjigje e pjesshme 

Letrat na ngjallin kujtime. 

Një letër e shkruar me dorë na bën të jetojmë emocione të harruara. 

Një letër na kujton ngjarje të harruara. 

 

2 pikë  Nëse zbërthen në mënyrë të plotë nëntekstin e fjalisë së dhënë. 

1 pikë  Nëse zbërthen në mënyrë të pjesshme nëntekstin e fjalisë së dhënë. 

 

Shënim: 

Në rast se nxënësi jep një përgjigje që nuk përafrohet me modelin e dhënë më sipër, por që komisioni i  

vlerësimit e gjykon si të saktë, atëherë ai do të marrë pikët e plota. 
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Pyetja 8  A 1 pikë 

 

Pyetja 9  B 1 pikë  

 

Pyetja 10  C 1 pikë 

 

Pyetja 11  A 1 pikë 

___________________________________________________________________________________ 

 

Pyetja 12    2 pikë  

 

Model përgjigjeje 

 

Të jetë i shkuar nga mosha (i moçëm) dhe të dijë shumë gjëra (të ketë mësuar shumë gjëra). 

 

2 pikë Nëse zbulon dy veçori që i duhen një lisi për t’u bërë mbret. 

 

1 pikë Nëse zbulon një veçori që i duhet një lisi për t’u bërë mbret. 

 

0 pikë Nëse përgjigjja është gabim ose nuk ka përgjigje fare. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Pyetja 13 (A)  2 pikë 

 

 E veçanta: janë prapashtesa ndjesore, zvogëluese. 

 Funksioni: prapashtesat theksojnë faktin se gjithçka shikohet me sytë e një fëmije. Është vetë prirja e 

fëmijës për t’i zvogëluar ose zmadhuar gjërat, për të mos i parë me përmasat reale, por për t’i 

ekzagjeruar.  

OSE 

 Theksohet fantazia e vogëlushit, imagjinata e tij. 

 

1 pikë  Nëse tregon të veçantën e prapashtesave. 
 

1 pikë   Nëse tregon funksionin e tyre. 

 

0 pikë  Nëse përgjigjja është gabim ose nuk ka përgjigje fare.  

_______________________________________________________________________________ 

 

Pyetja 13 (B)  1 pikë 

 Përforcon mohimin (përforcon kuptimin mohor). 

OSE 

 E nxjerr më shumë në pah, e thekson atë. 

1 pikë   Nëse tregon rolin e përsëritjes së lidhëzës as. 

 

0 pikë  Nëse përgjigjja është gabim ose nuk ka përgjigje fare.  
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Pyetja 14 (A)  2 pikë 
 

Model përgjigjeje 

 

Përgjigje e plotë 
 

 Jo. Djali nuk është thjesht një vizitor, pasi ne ndiejmë një lidhje të brendshme midis tij dhe pyllit. 

Mënyra se si ai komunikon me pemët, tregon më se miri këtë lidhje ndjesore mes tyre. Ai i vesh pyllit 

tipare njerëzore (pemët kanë sy, flasin, lëvizin etj), flet me të, e kupton, e ndien. Pra, në një farë 

mënyre, ai është bërë pjesë e pyllit. 

 Një vizitor i thjeshtë nuk do të shikonte kaq shumë detaje dhe nuk do të krijonte përfytyrime të tilla.  

 

Përgjigje e pjesshme 

 

 Jo. Djali nuk është thjesht një vizitor, pasi duket që ai e njeh mirë pyllin. 

 Atij i pëlqen pylli dhe ndihet mirë kur është mes pemëve. 

 Ai flet me pemët dhe krijon përfytyrime të ndryshme në lidhje me to. 
 

 

2 pikë  Nëse argumenton në mënyrë të plotë se pse djali nuk është një vizitor i thjeshtë në  

pyll dhe e mbështet argumentimin me detaje ose pjesë nga historia, të drejtpërdrejta ose të 

nënkuptuara.  

1 pikë  Nëse argumenton në mënyrë të pjesshme se pse djali nuk është një vizitor i thjeshtë  

në pyll dhe përgjigjen nuk e mbështet me detaje ose pjesë nga historia. 
  

0 pikë  Nëse përgjigjja është gabim ose nuk ka përgjigje fare. 

 

Shënim: 

Në rast se nxënësi jep një përgjigje që nuk përafrohet me modelin e dhënë më sipër, por që komisioni i  

vlerësimit e gjykon si të saktë, atëherë ai do të marrë pikët e plota. 
______________________________________________________________________________ 
 

Pyetja 14 (B)  2 pikë 

 

Momentet:  

 Djali flet me pemët. 

 Djali krijon përfytyrime sikur pemët lëvizin, kanë sy të të gjitha ngjyrave, sikur flenë, janë të egra, të 

ndrojtura etj; 

 Çdo sy vështron vogëlushin e ulur mes çeltinës me një ndjesi vërtetë të çuditshme, sepse vështrimet i 

kanë shumë të ëmbla. 

 ... kur shohin dikë që iu avitet, shtrëngojnë darën e rrënjëve të tyre dhe bëjnë sikur kanë fjetur. 

 

2 pikë Nëse identifikon dy momente në fragment, të perifrazuara ose të cituara, ku kjo 

imagjinatë shfaqet dukshëm. 

1 pikë Nëse identifikon një moment në fragment. 

 

0 pikë  Nëse përgjigjja është gabim ose nuk ka përgjigje fare. 
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Pyetja 14 (C)  3 pikë 
 

Përgjigje e plotë 
 

 

 Jo, sepse këtu tregohet dhe theksohet më shumë ana jetësore e pemëve, si gjallesa të natyrës, e cila 

jepet me kuptimin e fjalës mbretëri. Gjithashtu thekson edhe prania e një bote sa reale aq edhe 

imagjinare, ku sundon e bukura, e magjishmja, fantastikja. Ndërsa kuptimi i fjalës pyll lidhet më 

shumë me sasinë e gjësë, që në rastin tonë janë drurët në një sipërfaqe toke.  

 

 Ilustrime: Pemët nuk janë të palëvizshme. Ato duket sikur flenë, sikur bien në gjumë të thellë që 

zgjat me shekuj. Po vetë vogëlushi e dinte farë mirë se pemët s’flenë. Vetëm se janë disi të egra e të 

ndrojtura, dhe kur shohin dikë që iu avitet, shtrëngojnë darën e rrënjëve të tyre dhe bëjnë sikur 

kanë fjetur  

 

Përgjigje e pjesshme 

 

 Jo, sepse këtu tregohet dhe theksohet më shumë ana jetësore e pemëve si gjallesa të natyrës, e cila 

jepet me kuptimin e fjalës mbretëri, ndërsa kuptimi i fjalës pyll lidhet më shumë me numrin e 

madh të pemëve në një sipërfaqe toke. 

 

2 pikë   Nëse  shpjegon në mënyrë të plotë ndryshimin midis dy emërtimeve. 

 

DHE 

 

1 pikë   Nëse jep ilustrimin e duhur që lidhet natyrshëm me shpjegimin e dhënë. 

 

OSE 

 

1 pikë   Nëse  shpjegon në mënyrë të pjesshme ndryshimin midis dy emërtimeve. 

 

0 pikë   Nëse përgjigjja është gabim ose nuk ka përgjigje fare. 
 

Shënim: 
 

Në rast se nxënësi jep një përgjigje që nuk përafrohet me modelin e dhënë më sipër, por që komisioni i  

vlerësimit e gjykon si të saktë, atëherë ai do të marrë pikët e plota. 
____________________________________________________________________________________ 
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Pyetja 15  A  1 pikë 

 

Pyetja 16 (A)   

 

1 pikë  fsh - prapashtesa trajtëformuese  

1 pikë  a - mbaresa  

 

Nëse nxënësi nuk i emërton morfemat trajtëformuese, por vetëm i gjen, ai do të marrë 0 pikë. 

 

Pyetja 16 (B)  

 

1 pikë antonime: e butë – e egër; është një mashtrim - ishte e vërtetë, e egër- e ndrojtur, 

flenë-s’flenë, qëndrojnë në të njëjtin vend- nuk janë të palëvizshme. 

 

Pyetja 16 (C) 

 

1 pikë lidhëza 

 

Pyetja 17 C  1 pikë 

 

Pyetja 18  

1 pikë më të madhe- shkalla krahasore 

 

Pyetja 19 (A) 

1 pikë asaj gjëje 

 

Pyetja 19 (B) 

 

1 pikë mënyra: dëshirore  koha: e tashme 

 

Pyetja 20 

 

1 pikë kryefjala: kurrkush 

1 pikë shprehur me: përemër të pacaktuar 

 

Pyetja 21 (A) 

 

1 pikë Lloji: kallëzues emëror 

1 pikë shprehur me: foljen këpujë janë+mbiemrin të palëvizshme 

 

Pyetja 21 (B) 

1 pikë lloji: rrethanor sasie 

1 pikë shprehur me: emër me parafjalë 
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Pyetja 22  

 

1 pikë  Të tërë në kuti shkrepësesh kanë për të përfunduar, kështu që kot mburren. 

(Pranohen të gjitha rastet kur formohet fjali me pjesë të nënrenditur rrjedhimore) 

 

Pyetja 23 C 1 pikë 

 

Pyetja 24 D 1 pikë 

 

 

Pyetja 25 6 pikë 

Për pjesën të shkruajmë do të ndiqen në vlerësim kriteret e mëposhtme 

 

KRITERI I: SHTJELLIMI I IDESË     2 pikë 

Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi: 

 tregon se çfarë dëshiron të pikturojë;   

 përshkruan qartë, përmes detajeve dhe shprehjeve të përzgjedhura veprën e tij, duke krijuar 

përfytyrime tek lexuesi; 

 ka qartësi mendimi. 

 

KRITERI II: STRUKTURA      1 pikë 

 respekton elementet e një eseje:     

hyrjen;  

zhvillimin;   

përfundimin. 

 

Nxënësi merr 1 pikë nëse përgjigjen e dhënë e strukturon sipas skemës së mësipërme.  

 

Nëse mungon njëra prej tyre, ai do të marrë 0 pikë për këtë rubrikë. 

 

KRITERI III: STILI DHE ORIGJINALITETI   1 pikë 
 

Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:  

 përmes gjuhës që përdor krijon një përshtypje të përgjithshme për atë që do të shprehë; 

 ka fjalor të pasur; 

 ka stil origjinal; 

 përdor fjali që variojnë në modele, gjatësi dhe ritëm. 

 

KRITERI IV: SAKTËSIA GJUHËSORE    2 pikë 

 

Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:  

 strukturon qartë përgjigjen nga pikëpamja gramatikore;  

 ndërton fjali që janë të sakta dhe të qarta; 

 ka saktësi drejtshkrimore. 

 


