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Varianti B

Pyetjet me zgjedhje
Numri i Pyetjes

1

2

3

4

5

6

11

12

13

14

Përgjigja e saktë

B

A

C

C

A

D

D

D

B

B

Pyetjet me zhvillim

Për pyetjen 7, nxënësi do të marrë 2pikë nëse përgjigjja e tij do të jetë si modeli i përgjigjes së dhënë më
poshtë, ose një përgjigje të ngjashme me të.
- Il nuovo libro era il frutto di una ricerca. Cercava una risposta che ancora non aveva trovato “Com’è potuto
accadere?” Anche lei a 7 anni era finita in un campo di concentramento in Giappone. Aveva sofferto la fame, il
freddo, la paura. “È una ferita che rimane tutta la vita”- svela la scrittrice.

Nxënësi do të marrë 1pikë kur të japë saktë njërën nga përgjigjet. (Përgjigjja e nxënësit mund të jepet edhe më
shkurt, por mjafton që përmbajtja e saj të jetë si modeli i dhënë më poshtë.)
Il nuovo libro era il frutto di una ricerca. Cercava una risposta che ancora non aveva trovato “Com’è potuto
accadere?”
Anche lei a 7 anni era finita in un campo di concentramento in Giappone. Aveva sofferto la fame, il freddo, la
paura. “È una ferita che rimane tutta la vita”- svela la scrittrice
Nxënësi do të marrë 0 pikë nëse nuk jep asnjë nga përgjigjet, ose nëse përgjigja e tij nuk ka lidhje me pyetjen e
bërë; pra kur nxënësi jep një përgjigje që është jashtë përmbajtjes së pyetjes dhe tekstit.
Për pyetjen 8, nxënësi do të marrë 1 pikë nëse përgjigjja e tij do të jetë si modeli i përgjigjes së dhënë më
poshtë ose një të ngjashme me të. (Përgjigjja e nxënësit mund të jepet edhe më shkurt, por mjafton që
përmbajtja e saj të jetë si modeli i dhënë më poshtë.)
-

Figlia dello scrittore ed etnologo Fosco Maraini e della nobile pittrice siciliana Topazia Alliata di
Salaparuta.

Nxënësi do të marrë 0 pikë nëse nuk jep asnjë përgjigje, ose nëse përgjigja e tij nuk ka lidhje me pyetjen e bërë;
pra kur nxënësi jep një përgjigje që është jashtë përmbajtjes së pyetjes dhe tekstit.
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Për pyetjen 9, nxënësi do të marrë 1pikë nëse përgjigjja e tij do të jetë si modeli i përgjigjes dhënë më poshtë
ose një të ngjashme me të. (Përgjigjja e nxënësit mund të jepet edhe më shkurt, por mjafton që përmbajtja e saj
të jetë si modeli i dhënë më poshtë.)
-

Il suo nuovo libro tratta la storia di Amara, una giornalista inviata dal suo direttore a descrivere come si
vive all’Est; parallelamente cerca di rintracciare il suo amico Emanuele; da bambini i due hanno giocato
nei giardini di Firenze e si sono amati.

Nxënësi do të marrë 0pikë nëse nuk jep asnjë përgjigje, ose nëse përgjigja e tij nuk ka lidhje me pyetjen e bërë;
pra kur nxënësi jep një përgjigje që është jashtë përmbajtjes së pyetjes dhe tekstit.

Në pyetjen 10 nxënësi do të vlerësohet me 6 pikë nëse plotëson tekstin me fjalët e dhëna renditur si më poshtë:
1 / vita

2 / verbale

3 / Se

4 / che

5 / hobby 6 / argomenti

Për ushtrimet 15-19, nxënësi duhet të bëjë zgjidhjen e ushtrimeve sipas modelit dhënë më poshtë. Nëse kryen
këtë model zgjidhjeje, merr pikët e caktuara për ushtrim; në të kundërt vlerësohet me 0 pikë.
15.
(2pikë)
a) I ragazzi saranno rimasti alcuni giorni dai noni.
b) Appena avrò finito i compiti, verrò da voi.

16.

(3pikë)

a) sarebbe mancata
b) aveste preso
c) avessi avuto

17.
a) Quante volte ti ha raccontato la stessa storia?

(2pikë)

- Me l’ha raccontata (Me l’avrà raccontata) almeno 5 volte.
b) Chi ha detto a Maria che ho 25 anni?
- Gliel’ho detto io.
18.
(3pikë)
a) Prenderemo un taxi, senza che Marcello debba venire a prenderci all'aeroporto.
b) Mi dispiace che ieri il papà si sia preoccupato per me.
c) Non vedo l'ora che venga l'estate.

19.

(2pikë)

a) Si incontrano
b) Si prende
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