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PROVIMI ME ZGJEDHJE 
 

SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT 

VARIANTI  A 

Lënda:  Anglisht (Gjuhë e Parë) 
 
Për pyetjet me alternativa nxënësi do të vlerësohet me 1pikë nëse qarkon përgjigjet si më poshtë: 

 

1 / D         4 / D  5 / A           6/ D             7 / D    

                                                                                                                                      

 

Pyetja 2. Nxënësi do të vlerësohet me 3 pikë kur përgjigjia e tij të jetë e plotë, pra t’u përgjigjet tre 

elementëve të pyetjes. Përgjigjia duhet të jetë si ky model i dhënë më poshtë, ose e ngjashme me të. 

 

 The ring is usually inscribed with the name of the student.  

 It is engraved with the name of the school and the year of graduation. 

 The ring has a semiprecious birthstone placed in its center.  

 

Nxënësi do të vlerësohet me 2 pikë kur të japë dy nga tre përgjigjet e dhëna  më sipër, dhe 1 pikë kur të 

japë një, 0 pikë kur të mos ketë dhënë asnjë përgjigje, ose kur përgjigjet e tij të mos kenë lidhje me 

përmbajtjen e pyetjes. 

 

 

Pyetja 3. Kur nxënësi të japë një përgjigje si më poshtë, ose të ngjashme me të  ai vlerësohet me 2 pikë: 

 

 Yes there is. It’s a school ring which is considered as a tangible symbol that binds (connects) the 

student to the school and the memories of the four years spent there. 

 

Nëse nxënësi do të japë një pjesë të përgjigjes së mësipërme, atëherë ai do të vlerësohet me 1 pikë. Nëse 

ai nuk ka dhënë asnjë përgjigje ose përgjigjia e tij nuk ka lidhje me përmbajtjen e pyetjes atëhere ai 

vlerësohet me 0 pikë. 

 

 

Pyetja 8. Nxënësi do të vlerësohet me 1 pikë nëse jep një nga rastet e përgjigjeve si më poshtë ose të 

ngjashme me të:   

 

 The privilege may be cancelled. 

 The privilege may be revoked by the pricipal. 

 They will face/have restrictions 

 

Nxënësi do të vlerësohet me 0 pikë kur ai të mos japë asnjë përgjigje; kur përgjigjia e tij nuk ka të bëjë 

fare me pyetjen e bërë. 
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Pyetja 9. Nxënësi do të vlerësohet me 1 pikë nëse jep një nga rastet e përgjigjeve si më poshtë ose të 

ngjashme me të:   

 

 To prepare students for the adult world.  

 To make them feel more responsible in their future lives of adults. 

 To prepare them for their decisions in the future. 

 

Nxënësi do të vlerësohet me 0 pikë kur ai të mos japë asnjë përgjigje; kur përgjigjia e tij nuk ka të bëjë 

fare me pyetjen e bërë. 

 

Për pyetjet me alternativa nxënësi do të vlerësohet me 1 pikë nëse qarkon përgjigjet si më poshtë: 

 

10/ D  11/D  12/C  13/D  14/B  

 

 

15.    A.  failure          B.  technician      C. explosion        D. unbelievable    E. nervous 

 

 

Për ushtrimet nga 16 A deri tek 19 C nxënësi do të vlerësohet me një pikë për secilën fjali të transformuar 

si më poshtë:  

 

16. (a) It is a good habit to put/set some money(something) aside/ in case of hard times.  

      (b) Don’t let me forget to call Alma late in the afternoon. 

      (c) I asked my mother  if/whether she had written a note for Anna. 

 

 

17. (a) I  am used to getting up early. 

      (b) The author’s latest novel was written during her stay in Majorca.  

      (c) She needn’t have bought those flowers for me.  

 

 

18. (a) Neither Mary, nor John were willing to work at weekend. 

      (b) She had been gardening all morning and was exhausted. 

      (c) Tom wishes he had not/(hadn’t) gone on such an expensive summer holiday 
 
 

19. (a) Could you tell me when the course starts?   
      (b) The famous writer is expected to arrive in the city this morning. 

      (c) He probably won’t come to school today. 

 

 

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, ndëshkohet me heqjen e aq pikëve sa ka elementi që ai nuk 

plotëson në shkrimin e temës së zgjedhur prej tij. 
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