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Udhëzim për vlerësim
− Secila detyrë vlerësohet me më së shumti 1 pikë.
− Për cilëndo përgjigje e cila dallohet nga zgjidhja e dhënë në Udhëzimin për vlerësim nxënësi e fiton 0 pikë.
− Nxënësi mund të fitojë 0,5 pikë vetëm për detyrat në të cilat kjo është parashikuar me Udhëzim
Nr. i
Zgjidhja:
det.
1. Biente, fyelli, filluan, qiellin, kthye, shiu. ( ie, ye, ua, ie,ye,)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Rezultati në nivel të detyrës

Përgjigjja e saktë –
1 pikë.
a) Fusnotë
Përgjigjja e saktë –
1 pikë.
1. Mësuesi zgjodhi dy nxënës përfaqësues, një vajzë dhe një djalë.
Dy përgjigjet e sakta –
2. Urojmë që klasa jonë t’ia dali mbanë.
1 pikë.
a) Një veprim të mundshëm a të dëshiruar
Përgjigjja e saktë –
1 pikë.
c) dramatike
Përgjigjja e saktë –
1 pikë.
c) përshkrues
Përgjigjja e saktë –
1 pikë.
a) Noriku dhe Luani po shikonin në vitrinën e një dyqani që shiste
Për dy përgjigje të sakta –
biçikleta.
1 pikë.
c) Mjeku po e këshillonte Anën se si duhej t’i merrte ilaçet.
Për një përgjigje të saktë –
0,5 e pikëve.
a) Pema është një nga elementët më përfaqësues të natyrës. Në veprat e Të gjitha përgjigjet e sakta një
piktorit Vinsent Van Gog (1853-1890) mund të shohësh pemë nga më pikë –
të ndryshmet. Në në letër ai i shkruan vëllait: “Jam në vrullin e punës, 1 pikë.
sepse pemët janë të gjitha në lulëzim dhe e gjitha kjo është një gëzim i
pabesueshëm”. Në këtë vrull krijues ai realizoi shtatë piktura pemësh në
lulëzim.
c) Fjalime, raporte
Përgjigjja e saktë –
1 pikë.
FTESË
Për përgjigjen e saktë –
1 pikë.
Për: (emri mbiemri për kë është ftesa)
Ju (Ftoj-më) të (ditën) më (datën) , (ora)
në (vendin ku mbahet aktiviteti) .
					Me respekt:
			Kush (emri mbiemri i dërguesit të ftesës)
Dikush më solli një ftesë. Në ftesë shkruhej se të gjithë ishim të ftuar
Për përgjigjen e saktë –
1 pikë.
për ditëlindjen e Arianit. Deri atë ditë askush nuk e dinte se Ariani do ta
festonte ditëlindjen në klasë. Ne njoftuam njëri-tjetrin. Askush s’mbeti pa u
lajmëruar. Secili nga ne u ngarkua me nga një detyrë.
a) Në, për,
Për pesë përgjigje të sakta –
b) Jo, po,
1 pikë.
c) Eh, uh,
Për katër përgjigje të saktë –
ç) edhe, sapo
0,5 e pikëve.
d) atje, poshtë
- Makina jonë është kryefjala dhe është e përbërë nga një grup emëror i
Për përgjigjen e saktë –
përbërë nga një emër dhe përemër pronorë.
1 pikë.
- Afrua është kallëzues dhe i shprehur me folje
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Nr. i
det.
14. b) paragjykimin.
15.

16.

17.

Zgjidhja:

Rezultati në nivel të detyrës

Mirëdita të nderuar miq, ja ku po takohemi, për të përcjellë ndeshjen e
futbollit midis Flamurtarit dhe Teutës. Është kjo ndeshja e fundit për këtë
sezon. Topin e merr skuadra e Flamurtarit që niset në sulm, një pasim
i bukur tek sulmuesi i krahut të majtë ai pason tek qendër sulmuesi, i
cili gjuan në drejtim të portës dhe gooooollll ! 1 me 0 për skuadrën e
Flamurtarit. Dhe me këtë gol të mrekullueshëm të nderuar miq, Flamurtari
shpallet kampion i super ligës për këtë sezon.
a) Tavolina
b) Ajo
c) Flas
d) I vjetër
e) I lartë
b) I takojnë periudhës së Rilindjes Kombëtare;

18.

/4/ Kronikë në gurë
/6/ Gjahu i malësorëve
/1/ Kroi i fshatit tonë

19.

b) Është mendjemadh e mburret para tjerëve

20.

Në këto vargje është përdorur personifikimi

Përgjigjja e saktë –
1 pikë.
Përgjigjja e saktë –
1 pikë.

Për përgjigjen e saktë –
1 pikë.

Për përgjigjen e saktë –
1 pikë.
Për tri përgjigje të sakta –
1 pikë.
Për dy përgjigje të sakta –
0,5 e pikëve.
Për përgjigjen e saktë –
1 pikë.
Për përgjigjen e saktë –
1 pikë.

Vërejtje:
1. Nuk pranohet përgjigjja të cilës i është hequr vizë dhe e cila është korrigjuar.
2. Nuk pranohet përgjigjja e cila është shkruar vetëm me laps të thjeshtë.
3. Nuk pranohet përgjigjja në të cilën janë përdorur shkurtesat, përveç në detyrat në të cilat anketohet se si
shkruhen shkurtesat.
4. Pranohet përgjigjja e shkruar me shkronja të shtypit, përveç nëse në detyrë nuk është kërkuar që detyra
të shkruhet me shkronja të shkrimit.
5. Pranohet përgjigjja e saktë e cila është shkruar qartë dhe nëse është shkruar në mënyrë tjetër nga ajo e
parshikuar (psh., fjala ose teksti është rrethuar, kurse është dashur të nënvizohet; shkronjës i është hequr
vizë ose i është hequr një vizë një shkrimi, kurse është dashur të rrethohet).
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