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PROVIMI ME ZGJEDHJE 
 

SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT 

VARIANTI  A 

Lënda:  Anglisht (Gjuhë e Dytë) 
 
1 / D 

 

2. Nxënësi do të marrë 1 pikë kur ai t’i përgjigjet saktë vetëm njërës pjesë të pyetjes, dhe 2 pikë kur të 
japë përgjigje për të dyja pjesët e pyetjes saktë dhe mbështetur në tekst. Më poshtë jepen dy variantet e 
përgjigjes së saktë. Vlerësuesi do të quajë të saktë çdo përgjigje të nxënësit që është si në skemë, por nuk 
mund të ndëshkojë nxënësin nëse ai jep përgjigje të ngjashme me ato të dhëna më sipër (pra, e shpreh të 
njejtën përmbajtje me fjalë të tjera). 
  
- The three brides all lived together happily in one family.  
- They lived happily because they never quarreled with each other. 

 

3 / D             4 / C           5 / A 

 

6. 

- Time passed and the elder brides spent all their money.   
- They had to ask the younger bride for help. 

7. Free answer based on the moral of the story. 

 

Në këtë pyetje nxënësi do të marrë 1 pikë kur ai thjeshtë jep një zgjedhje të tij të lirë, por mbështetur në 
moralin e përrallës. 
Nxënësi do të marrë 2 pikë kur ai të japë edhe spjegimin për zgjedhjen e bërë më parë. Vlerësuesi do ta 
ndëshkojë nxënësin vetëm në rast se ai del jashtë përmbajtjes së tekstit dhe duhet të respektojë çdo 
përgjigje të mundshme të nxënësit mbështetur në tekst. 
 

8 / A                      9a / A       9b / B       9c / D                      10a / C      10b / B 

 

11.  Disappear  / Careful  / Misunderstand / Dangerous / Workman 

 

12. 

a) The blue car was stolen. 
b) The thieves were arrested. 
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13. 

a) I bought a new dress at the store. 
b) I found my car keys in my pocket. 
c) I saw the horse jump over the fence. 

14.   
a) The old lady asked if I could help her. 

 
b) 14(b) ka dy variante përgjigjeje dhe nxënësi do të vlerësohet me 1 pikë nëse jep si përgjigje një nga 

dy variantet e mëposhtëme: 
 

- I made a mistake arguing with my boss. 
- It was my mistake to argue with my boss. 

15. 

a) Ken finished his new novel for a year. 
b) Norah lets her children stay up late only on Saturdays. 

16. go    

 

17. will catch 
 

18. What happened yesterday? What did it happen yesterday?  There was a fire. 
 

19. Where were you? I was reading a magazine. 
 

20. Udhëzim: Nxënësi për këtë ushtrim do të vlerësohet me 6 pikë kur ai të plotësojë të pesë kërkesat e 
dhëna në tabelën e vlerësimit sipas standardit të kërkuar mbështetur në kurrikulën dhe tekstet shkollore që 
ata kanë bërë gjatë viteve të shkollës së mesme. 
Për mos-plotësim të çdo elementi nxënësi, nuk përfiton vetëm ato pikë që ka elementi që ai nuk 
plotëson në shkrimin e temës së zgjedhur prej tij. 
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