
SKEMA E VLERËSIMIT TË  TESTIT TË PROVIMIT PROFESIONAL NGA 

GJUHA SHQIPE DHE LETËRSIA, JANAR 2020 

 

1. Është rrethuar numri 1: administrativ – 1 pikë  
 

2. A) Nxënësi/ nxënësja* merr 1 pikë nëse ka shkruar: I kushtohet Fabrikës 
së produkteve farmaceutike dhe kimike./SHPK. Monika/ Drejtoreshës së 
ndërmarrjes Monika 
 
B) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Dërgesa e prodhimeve të 
caktuara/furnizimi i farmacisë së veterinarisë me ilaçe të nevojshme (dhe 
përgjigje të tjera të sakta). 
 

3. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Nga Podgorica 
   

4. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Farmacia e veterinarisë “Bota 
shtazore”. 
 

5. Nxënësi merr 1 pikë për përgjigje plotësisht të saktë:  

KONSTATIMI SAKTË 
PASAKTË 

   SHPJEGIMI I PËRGJIGJES 

Kërkesa për botimin e 
katalogut të produkteve 
farmaceutike është 
dërguar më 12. 03. 2009 

S         P      Është dërguar më 28. 02. 2009. 
Atëherë është dërguar përgjigjja e 
ndërmarrjes SHPK „Monika“ me 
kërkesë të farmacisë së 
veterinarisë „Bota shtazore“.         

 
6. Nxënësi merr 1 pikë për përgjigje plotësisht të saktë: 
 

Parashikimi cilësor i motit arrihet me aplikimin e modelimit 
astrologjik të proceseve meteorologjike. 

   PO JO  

Për parashikimin cilësor të motit janë të rëndësishëm kompjuterët 
me procesorë paralel.. 

   PO      JO 

Vëzhgimi i fenomeneve meteorologjike me ndihmë të satelitëve të 
gjeostacionuar i kontribuon parashikimit më cilësor të kohës. 

   PO      JO 

 

7. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: matematika 
   

8. Është rrethuar numri 3: modelimi i proceseve meteorologjike – 1 pikë 
  

9. Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan ose perifrazon fjalinë: Elementet 

hidrologjike dhe gjendja e ndotjes atmosferike në rajon./ Gjendja e ujit dhe 

ndotja e ajrit. (dhe përgjigje të tjera të sakta)        

_______________________________  
*Në tekstin e mëtejshëm nxënësi 



10. A) Është rrethuar numri 2: Zeneli – 1 pikë 

 
 B) Nxënësi merr 1 pikë nëse argumenton përgjigjen: Zeneli është 

personazh i komedisë “Pas vdekjes”, kurse Gjini, Vangjeli dhe Marigona 

janë personazhe të komedisë “14 vjeç dhëndër”. 

 
11.  A) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Një tërësi të normave të së  

      drejtës zakonore 

 
 B) Nxënësi merr 1 pikë nëse përgjigjet: Etnologjisë 

 
12.  A) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Vlefshmërinë e kufizuar të 

lëndës së mbledhur të Kanunit për shkak të mosnjohjes nga autori të 
dokeve të kësaj treve  
 
 B) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Dialektin gegë 

 

13.  Gjithsej 3 pikë - nxënësi merr nga 1 pikë nëse shkruan saktë titullin e  
 veprës letrare dhe emrin dhe mbiemrin e autorit të saj: 
 

                       (vepra)                                   (emri dhe mbiemri i autorit) 
 

Janathas  _____Juda Makabe________         ______Gjergj Fishta________                                                                                                         
 
Zonja Kapulet___Romeo dhe Zhuljeta__        ______Uiliam Shekspiri______  
 

Vurkua ________Pas vdekjes_________         _____Andon Zako Çajupi____   

                                                                                                       

14.  Gjithsej 2 pikë - nxënësi merr nga 1 pikë nëse shkruan saktë njërin nga 
dy personazhet e kërkuar nga veprat dhe veprimi i tyre në to:  
Gjon Zaveri 
Vuk Mandushiq 
 

15.  Është rrethuar numri 3. kundrinë e zhdrejtë me parafjalë – 1 pikë 
 

16. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Abdyl Frashëri ka thënë: “Të 

bashkohemi në një besë të gjithë shqiptarët”. 

 

17.  A) Nxënësi merr 1 pikë për përgjigje plotësisht të saktë:  
 
1. Qiriri                     -  gjinia lirike  

2. Syrgjyn vdekur     -  gjinia lirike     

3. Don Kishoti           -  gjinia epike 

4. Hamleti                  - gjinia dramatike 

 
 B) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Don Kishoti/Vepra nën numrin 3.  



 

18.  A) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Vargjet e bardha  
 
 B) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Këto vargje nuk kanë numër të 

rregullt e të barabartë të rrokjeve dhe theks ritmik të organizuar si dhe nuk 

kanë rimë midis tyre. 

 
 

19. Gjithsej 2 pikë – nxënësi merr nga 1 pikë nëse gjen foljen dhe në qoftë se 

e rishkruan vargun duke e shtuar këtë gjymtyrë të nënkuptuar: Gjaku im 

rrodhi (u derdh) te lumi i Vodhit.   

 

20.  Gjithsej 2 pikë – nxënësi merr nga 1 pikë nëse shkruan se kërkesa e 

fundit e Milosaos ishte që të shohë Shkodrën dhe motrën, ndërsa Shkodra 

për të nënkupton lidhjen me vendlindjen, motra ishte i vetmi person i 

familjes që i kishte mbetur gjallë. 

 

 
21.  Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Në të pakryerën   

 

22. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar në tabelë: 

 

GJINIA LETRARE  

 Lirika  Epika (Narracioni)  Drama  

EPOKA 
LETRARE 

   

Antika    Antigona  

Renesanca  Kanconieri    

Barok     

Romantizmi      

Realizmi  Realizmi   

Moderne   Albatrosi   

Avangarda     

 
 

 
23. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Në vetën e tretë 

 
  

24. A) Është rrethuar numri 3: zhbllokoj – 1 pikë 

 

B) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka argumentuar përgjigjen: Për të qenë e 

saktë fjala e dhënë duhet të përdoret si parashtesë bashkëtingëllorja zh e 

cila formon saktë fjalën zhbllokoj  

 

25. A) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka vendosur presjet në fjalinë: “Mali i Korabit,   



     që ngrihet mbi 2000 metra, është maja më e lartë e Shqipërisë.” 

  

B) Është rrethuar numri 1: nënrenditje përcaktuese – 1 pikë 

 

26. A) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Nuk di të përdor telefonin e ri  
     mobil  
 
 B) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: 117/ Njëqind e shtatëmbëdhjetë 

                                                                     44/dyzet e katër 

 

27.  Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: epiteti              

 

28.  Është rrethuar numri 1: Akilit – 1 pikë 

 

29. Është rrethuar numri 1: trimëria – 1 pikë 

 

30. Skema për vlerësimin e emailit 

 

 

 

Përmbajtja Saktësia gjuhësore Lidhshmëria 
 

Forma grafike 
e tekstit 

Nxënësi merr 4 pikë nëse me 
stil dhe saktë ka shkruar 
emailin i cili i përmban të 
gjitha të dhënat e duhura: 
- adresën e emailit të Sokolit 
- tekstin e emailit 

(propozimin për udhëtimin 
e përbashkët deri në 
Berlin, banimin, mësimin e 
gjuhës gjermane dhe 
kthimin në Mal të Zi) 

- përshëndetjen e Petritit në 
fund (me emali adresë ose 
pa të)  

Respektimi i normës 

gramatikore (përdorimi i 

drejtë i rasave, shkrimi i 

saktë i formave foljore, 

kongruencës, përdorimi 

i gjuhës standarde). 

 

 2 pikë 

Respektimi i normës 
drejtshkrimore (shkrimi 
i drejtë i shkronjës së 
madhe, përdorimi i 
drejtë  i shenjave të 
pikësimit, respektimi i 
rregullave të shkrimit të 
fjalëve bashkë dhe 
ndaras, zbatimi i 
njohurive për alternimin 
e zanoreve përdorimi i 
drejtë i zanores ë). 
 
2 pikë 

 
 

Gjithsej 4 pikë 

Lidhshmëria 
e mirë në 
nivel të 
tekstit.  

 
1 pikë 
 

Përshtatja e 
organizimit të 
përgjithshëm 
dhe i formës 
grafike të tekstit, 
strukturës 
logjike të tij  
(shpërndarja 
logjike e të 
dhënave: p.sh. 
To: sokol@t-
com.me; 
Subject: 
shpërblimi; 
Teksti i emailit; 
në fund është 
përshëndetja e 
Petritit dhe 
ngjashëm) 

1 pikë 
 

 

Nxënësi merr 3 pikë nëse me 
stil dhe saktë ka shkruar 
emailin, por ka lënë anash pa 
përdorur një të dhënë nga 
teksti i emailit (p.sh. 
propozimin për udhëtimin e 
përbashkët në Mal të Zi) ose 
përshëndetjen e Petritit 

mailto:sokol@t-com.me
mailto:sokol@t-com.me


Përmbajtja Saktësia gjuhësore Lidhshmëria 
 

Forma grafike 
e tekstit 

Nxënësi merr 2 pikë nëse ka 
shkruar emailin, por ka lënë 
anash pa përdorur dy të dhëna 
të cilat nuk ndikojnë në 
kuptimin e emailit (p.sh. kush e  
shkruan emailin ose të dhënën 
nga teksti i emailit dhe 
ngjashëm) 

Respektimi i normës 

gramatikore me gabime 

të vogla (p.sh. gabimet 

që kanë të bëjnë me 

përdorimin semantik të  

parafjalëve për dhe 

mbi, përemrit i vet/ i tij, 

përdorimi i drejtë i 

ndërtimeve të tipit 

lidhur me këtë, duke 

marrë parasysh dhe i 

përemrave: që, i cili, e 

cila, të cilët etj.). 

  

1 pikë 

 

Respektimi i normës 

drejtshkrimore me 

gabime të pakta ( p.sh. 

ndonjë mospërdorim i 

drejtë i shenjave të 

pikësimit, 

mosrespektimi i 

rregullave të shkrimit të 

fjalëve bashkë dhe 

ndaras, mospërdorimi i 

drejtë i zanores ë).  

 

1 pikë 

 
Gjithsej  2 pikë 

 

  

Nxënësi merr 1 pikë nëse ka 
shkruar emailin i cili nuk i ka të 
gjitha të dhënat e nevojshme 
(është e domosdoshme adresa 
e emailit të marrësit) ose emaili 
është pa stil, por i kuptueshëm 

Nxënësi merr 0 pikë nëse ka 
shkruar një email i cili nuk ka 
lidhje me ngjarjen, ose nuk ka 
shkruar adresën e emailit, ose 
ka shkruar tekstin i cili nuk 
është një email... 

 


