
GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI 
KONTROLLIMI EKSTERN I DIJES NË FUND TË CIKLIT III TË SHKOLLËS FILLORE 

QERSHOR, VITI MËSIMOR 2020-2021 

UDHËZIM PËR VLERËSIM 
______________________________________________________________ 

VËREJTJE: Gabimet në gramatikë duhet anashkaluar, vetëm nëse është 

qëllimi i detyrës kontrollimi i rregullës së caktuar gramatikore ose 

drejtshkrimore.  

 

DETYRA 1: Nxënësi/nxënësja* merr 1 pikë nëse ka shkruar: Janë lexuar  

           373.790 vende matëse./Janë lexuar 93% të vendeve matëse (dhe  

           përgjigje të ngjashme)  

 

DETYRA 2: nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Rajoni numër 2./ Rajoni  

           dy./Podgorica, Cetina, Danillovgradi (dhe përgjigje të ngjashme) 

  

DETYRA 3: nxënësi merr 1 pikë për përgjigje plotësisht të saktë: P, S, S.    

 

DETYRA 4: është rrethuar numri 2 – me rastin e kurorëzimit të Nikollës I  

           Petroviq në Cetinë 

           1 pikë 

 

DETYRA 5: nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: laka; renditsha  

 

DETYRA 6: nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: shtatëmbëdhjetë  

 

DETYRA 7: gjithsej 2 pikë – nxënësi merr 1 pikë për titullin e veprës:  

           Kështjella dhe 1 pikë për emrin dhe mbiemrin e autorit: Ismail     

           Kadare 

 

DETYRA 8: nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: gjinisë epike/romanit 

 

DETYRA 9: gjithsej 2 pikë:  

A) është rrethuar numri 4- rrëfimi - 1 pikë 

B) nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: përshkrimi 

 

DETYRA 10: nxënësi merr 1 pikë nëse ka nënvizuar: na dhe ata 

 

DETYRA 11: nxënësi  merr 1 pikë nëse ka shkruar: Qëndresën 

 

____________________   

*Në tekstin e mëtejshëm nxënësi 
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DETYRA 12: gjithsej 2 pikë:  

A) nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Me zbulimin e burimit të 

ujit do të pushtonte kështjellën dhe do të korrte fitore./ Do të 

arrinte fitoren e ëndërruar (dhe përgjigje të tjera të sakta) 

B) nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Kështjellarët ndjehen të 

tmerruar në ankth, me gjak të ngrirë (dhe përgjigje të tjera të 

sakta) 

 

DETYRA 13: gjithsej 2 pikë: 

       kryefjala – ata na (1 pikë)  

        kallëzuesi – e prenë (1 pikë)   

 

DETYRA 14: nxënësi merr 1 pikë për përgjigje plotësisht të saktë:  

         Gardhi – emërore 

         shumicës – gjinore 

         ushtarëve – dhanore  

  

DETYRA 15: gjithsej 4 pikë: 

A) nxënësi merr nga 1 pikë për vendosjen e saktë të presjeve në 

fjalitë:      

          1) Ishim, siç thuhet, ngrij e shkrij. (1 pikë) 

          2) Jemi mbledhur te portat, gati për t’i hapur e për t’u hedhur      

             mbi ta, po të jepet urdhri. (1 pikë) 

B) nxënësi merr nga 1 pikë për sqarimin e saktë të vendosjes së 

presjeve në fjalitë: 

1) Në fjalinë e parë me presje ndahen fjalët e ndërmjetme.  

(1 pikë) 

2) Në fjalinë e dytë ndahet fjalia e bashkërenditur me lidhëz      

Kundërshtuese po. (1 pikë) 

 

DETYRA 16: nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: zhvendos  

 

DETYRA 17: gjithsej 2 pikë për përgjigje plotësisht të saktë: 

          ngujuar – mbyllur 

          prejardhjen – origjinën, zanafillën, ...   

            Nxënësi merr 1 pikë për një sinonim të shkruar saktë. 
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DETYRA 18: nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Lexuesi e ka lavdëruar   

            librin e ri të autorit/ Lexuesi lavdëroi (dhe përgjigje të tjera të     

            sakta) 

 

DETYRA 19: gjithsej 2 pikë:  

         Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar saktë titullin e veprës:    

         Këngët e Milosaos 

 

         Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar saktë emrin dhe mbiemrin      

         e autorit: Jeronim De Rada  

 

         Vërejtje: Pranohet edhe nëse nxënësi ka shkruar vetë mbiemrin     

         e autorit. 

 

DETYRA 20: Skema e vlerësimit të hartimit Një zanat i vjetër 

 

Përmbajtja – 10 pikë 

 

Kërkesa 1.  

   Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan disa profesione me të cilat merren   

   njerëzit sot. 

 

   Nxënësi merr 1 pikë nëse përshkruan një prej këtyre profesioneve duke e   

   konsideruar si më me interes. Nëse jep një përgjigje më të plotë dhe më   

   me stil, merr 2 pikë.  

    

   Gjithsej 3 pikë 

 

    Kërkesa 2.  

   Nxënësi merr 1 pikë nëse veçon një nga zanatet e vjetra.  

 

   Nxënësi merr 1 pikë nëse cek shkaqet për të cilat e ka veçuar pikërisht    

   atë zanat të vjetër. Nëse jep një përgjigje më të plotë dhe më me stil, merr  

   2 pikë. 

 

   Gjithsej 3 pikë 

 

Kërkesa 3.  

   Nxënësi merr 1 pikë nëse përshkruan zanatin të cilin e ka veçuar.  
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   Nëse jep një përgjigje më të plotë dhe më me stil, merr 2 pikë. 

 

   Gjithsej 2 pikë 

 

Kërkesa 4.  

   Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan çfarë ka zgjedhur (zanatin e vjetër apo  

   ndonjë profesion i cili është i popullarizuar sot) dhe përse. 

 

   Nëse jep një përgjigje më të plotë dhe më me stil, merr 2 pikë.  

 

   Gjithsej 2 pikë 

 

Gjuha dhe struktura e tekstit - 8 pikë 

 

Leksiku Saktësia gjuhësore Lidhshmëria  Struktura e 

tekstit 

→ të shprehurit e 

qartë dhe të 

saktë, zgjedhja 

përkatëse e 

fjalëve, leksiku i 

pasur 

 

2 pikë   

 

 

 

 

 

→ të shprehurit e 

qartë dhe të 

saktë, leksiku i 

varfër dhe 

përsëritja e 

shprehjeve 

 

pjesërisht e 

GRAMATIKA 

→ respektimi i normës 

gramatikore (përdorimi 

i drejtë i rasave, 

formave gramatikore,  

kongruencës) 

2 pikë 

 

DREJTSHKRIMI  

 

→ respektimi i normës 

drejtshkrimore 

(përdorimi i drejtë i 

shkronjës së madhe 

në fillim të fjalisë dhe i 

shenjave bazë  të 

pikësimit, respektimi i 

rregullave për shkrimin 

bashkë dhe  

ndaras të fjalëve, si 

dhe për ndarjen e 

→ renditja e  

natyrshme e të  

dhënave të 

ofruara,  

lidhshmëria e 

mirë në nivelin 

e tekstit dhe 

pjesëve të tij 

1 pikë   

 

→ s’ është i   

lidhur në nivel 

të tekstit dhe 

pjesëve të tij 

0 pikë  

 

 

 

 

 

 

→ përshtatja e 

organizimit të 

përgjithshëm 

dhe  formës 

së tekstit  

strukturës së tij 

logjike  

 

1 pikë 
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saktë  

 

1 pikë   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fjalëve në fund të 

rreshtit) 

 

2 pikë 

 

Gjithsej 4 pikë 

GRAMATIKA 

 

→ respektimi i normës 

gramatikore me 

gabime të vogla (p.sh. 

gabimet  

semantike...)  

 

pjesërisht e saktë  

- 1 pikë 

DREJTSHKRIMI  

 

→ respektimi i normës 

drejtshkrimore me 

gabime të vogla  

(gabimet e vogla në 

shenjat e pikësimit: 

presja te fjalitë e  

ndërmjetme, 

inversioni, te fjalitë  

bashkërenditëse dhe 

nënrenditëse,  

respektimi i rregullave  

për shkrimin bashkë 

dhe ndaras të fjalëve, 

si dhe për ndarjen e 

fjalëve në fund të 

rreshtit) 

pjesërisht e saktë  

- 1 pikë 

Gjithsej 2 pikë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


