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ZIRINA LLAMBRO

ÇELESI I PERGJIGJEVE TE PROVIMIT TE LETERSISE

VLERËSIMI PRIVATET PROVIMET

PROVIMI I MATURËS SHTETËRORE 2011
SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT
VARIANTI A
Lënda: Letërsi dhe Gjuhë shqipe
Gjimnazi: Drejtimi shoqëror dhe i

përgjithshëm
PJESA I
Martin Camaj Nji vjet
Pyetja 1 A 1 pikë
Pyetja 2 C 1 pikë
Pyetja 3 B 1 pikë
Pyetja 4 A 1 pikë
Pyetja 5 B 1 pikë
Pyetja 6 A 1 pikë
Pyetja 7 2 pikë
Model përgjigjeje
Përgjigje e plotë
Është një ndjesi që shtrihet në raport me

kohën që nuk ndalet. Stinë shkojnë e vinë, jeta
vazhdon, por njeriu i dashur s’është më.
Ndërkohë çdo stinë ia kujton. Ajo ka ikur në
pranverë, në kohën e lulëzimit të gjithçkaje,
ndërsa poeti ndien mall gjatë gjithë kohës. Në
këtë mënyrë krijohet një kontrast midis jetës
që vazhdon, stinëve dhe asaj që s’është më, po
nuk ndodhet në këtë botë.

OSE
Ka kaluar një vit nga ikja e njeriut të dashur

e çdo stinë i kujton detaje të jetës së kaluar dikur
me të. E ndërkohë ajo s’është më, nuk e shijon
dot natyrën, bukuritë dhe gjallërinë e saj. Ndaj
heroi lirik, kur shikon stinët që shkojnë e vinë,
jetën që vazhdon, mungesa e saj i bëhet akoma
më e madhe.

Përgjigje e pjesshme
Stinët i kujtojnë njeriun e dashur;
Stinët janë në lëvizje të përhershme, kurse

jeta e njeriut është ndalur;
Në vjeshtë ai fillon të ndiejë mall për njeriun

e zemrës;
Ajo s’është më, kurse jeta vazhdon;
Natyra ndërron pas çdo stine, kurse ajo është

e ngrirë nën dhe.

2 pikë Nëse shpjegon në mënyrë të plotë
shtrirjen e ndjesisë në të katër stinët.

OSE
1 pikë Nëse shpjegon në mënyrë të pjesshme

shtrirjen e ndjesisë në të katër stinët.
0 pikë Nëse përgjigjja e dhënë nuk i

përmbahet thelbit të pyetjes ose nuk ka
përgjigje.

Pyetja 8 3 pikë
Model përgjigjeje
a) mjedisi: tipik malësor, fshatar, bjeshkë.
b) detaje: përroi, mani n’oborr, përroi u tha,

xhingalla ka britë e ka britë, mani asht pjekë, përroi
nën shpi, strehët e pullazit, ujin n’oborr, në kusi, era
nga bjeshka.

1 pikë Nëse përcakton mjedisin që shërben
si sfond i kësaj poezie.

DHE
2 pikë Nëse gjen dy detaje tipike të tij.
OSE
1 pikë Nëse gjen vetëm një detaj të këtij

mjedisi.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 9 2 pikë
Model përgjigjeje
a) sinonimi: vdiqe, ike nga kjo jetë, na le.
b) arsyeja: autori ka përzgjedhur këtë fjalë,

sepse do të shmangë ngarkesën negative të
fjalës vdiqe.

OSE
Vetë heroi e ka të pamundur të thotë që vdiq,

ndaj përdor këtë eufemizëm për të krijuar një
lloj ç’tendosjeje.

1 pikë Nëse g jen s inonimin e  fol jes
shkove.

DHE
1 pikë Nëse shpjegon arsyen e këtij

përdorimi.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në

përgjigjen e dhënë, jep shpjegime që nuk i

përmban modeli i përgjigjes, por që komisioni i
vlerësimit i gjykon të sakta.

Pyetja 10 2 pikë
Model përgjigjeje
Vargjet ku ndihet dhimbja:
Shkove në pranverë
e ti s’e ke ndie, as pa.
unë ndenja të dera tue mendue për ty.
e prapova tue mendue për ty / të ngrime nën dhe.
2 pikë Nëse gjen dy nga vargjet e mësipërme

ku ndihet dhimbja dhe vetmia e heroit lirik.
OSE
1 pikë Nëse gjen vetëm një varg ku ndihet

dhimbja dhe vetmia e heroit lirik.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 11 2 pikë
Model përgjigjeje
Heroi lirik mund të provojë një ndjesi faji;

ai ngrohet kurse ajo ndodhet e ngrime nën dhe.
OSE
Heroi lirik mund të provojë një ndjesi

dhimbjeje  f iz ike ,  kur  i  përhumbur  në
kujtime të së shkuarës, befas djeg dorën
në zjarr.

OSE
ÀÛ¾Ü Heroi lirik mund të provë një ndjesi

frike, trembjeje nga vdekja, kur, duke u ngrohur
pranë zjarrit, mes kujtimeve të së shkuarës,
befas i shfaqet si e gjallë, ajo.

1 pikë Nëse tregon ndjesinë që është duke
përjetuar heroi lirik.

DHE
1 pikë Nëse argumenton arsyen e këtij

përjetimi.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 12 3 pikë
Model përgjigjeje
a) Foljet: gjethen dhe lulojnë
b) Fjalëformimi: me prapashtesim
OSE
Të prejardhura

2 pikë Nëse gjen dy foljet që janë formuar
nga emrat (1 pikë për secilën folje).

DHE
1 pikë Nëse gjen mënyrën e tyre të

fjalëformimit.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 13 2 pikë
Model përgjigjeje
Kontraste: stinët në lulëzim të plotë – ajo

s’është më, e ngrime nën dhe, e ti s’e ke ndie, as pa.
Heroi lirik pranë zjarrit – ajo e ngrirë
 Kontrastet midis stinëve: dimri- vera,

vjeshta - pranvera
Kumbullat lulojnë mbi kodër – prroni nën

shpi u tha
2 pikë Nëse zbulon dy kontraste.
1 pikë Nëse zbulon vetëm një kontrast
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
PJESA II
Gëte Fausti
Pyetja 14 A 1 pikë
Pyetja 15 C 1 pikë
Pyetja 16 B 1 pikë
Pyetja 17 D 1 pikë
Pyetja 18 B 1 pikë
Pyetja 19 D 1 pikë
Pyetja 20 A 1 pikë
Pyetja 21 (a) 2 pikë
Model përgjigjeje
Fausti ndihet i dërrmuar, i shqetësuar, i

trishtuar, i drithëruar, ka një dhimbje pa fund.
OSE Fausti, i mbushur me dhimbje dhe

trishtim të jashtëzakonshëm, përfytyron si
mund të jetë ajo.

• Ai ngurron, stepet ta takojë, pasi e di se ai
është fajtor për gjendjen në të cilën ajo ndodhet.

OSE
Fausti ka frikë nga përballja me të. Thellë

në veten e tij ai e ndjen se kanë shkuar shumë
larg, kanë shkaktuar shumë vuajtje dhe tragjedi
me dashurinë e tyre.

Rezultatet do të dalin pas 10 ditësh të afishuara në shkolla. Ja skema e vlerësimit për maturantët

Letërsia, përgjigjet e sakta të testit
MASH: Nuk janë shënuar incidente. Nxënësit: Provimi ishte mesatar

Plot 41 mijë e 142
maturantë iu nënsh-
truan dje provimit të
parë të Maturës Sh-
tetërore, atij të Gju-
hës dhe Letërsisë.

Për rreth 2 orë e 30 minu-
ta ata zgjidhën testin me 25
pyetje, të cilat sipas au-
toriteteve të arsimit janë sh-
këputur nga programet mësi-
more. Rreth orës 2 u pub-
likua çelësi i përgjigjeve të
sakta. Për shkak të numrit të
lartë të klikimeve, faqja zyr-
tare e Ministrisë së Arsimit
ishte e bllokuar deri në
mbrëmje vonë. Gazeta pub-
likon përgjigjet e sakta për
gjimnazet e përgjithshme
dhe ato të profilizuar. Pas
testit, maturantët thanë se
pyetjet ishin të nivelit mesa-
tar, ndërkohë që sipas tyre ka
qenë e pamundur të kopjo-
hej, pasi ka pasur rregulla të
rrepta. Për herë të parë këtë
vit, nëse maturantët nuk
kalojnë katër provimet,

atëherë humbasin të drejtën
për t'u ulur në auditorët e
universiteteve. Sipas drej-
tuesve më të lartë të Minis-
trisë së Arsimit, matura e këtij
viti nuk shënoi asnjë inci-
dent. "Nëse edhe 3 provimet
e tjera do të jepen në të njëjtën
mënyrë si letërsia, atëherë ju
them me plot gojën se kjo do
të jetë matura me e mirë e re-
alizuar deri tani. Ka pasur
një ndërgjegjësim të
nxënësve, shumë pak raste

kur është tentuar të komuni-
kohet", shprehen specialistët
e MASH. Megjithatë, mes
maturantëve ka variante nga
më të ndryshmet. Nuk kanë
munguar edhe aludimet për
kopje, por asgjë zyrtare dhe
e vërtetuar. Maturantët këtë
vit do të pajisen me
diplomën e maturës, e cila do
të tërhiqet pranë agjencisë së
provimeve, dhe jo në shkol-
la. Pas 10 ditësh pritet të da-
lin rezultatet e provimit.

Vlerësimi do të kryhet në 6
qendra, dy prej së cilave në
Tiranë, të tjerat në rrethe. Ësh-
të një grup specialistësh i tra-
jnuar më parë që do të merret
me korrigjimin e testeve.
Maturantët kanë të drejtë të
tërheqin një fotokopje të tes-
tit, vetëm pasi të kenë përfun-

duar të gjithë provimet e
detyruara. Vlerësimi do të
bëhet në dy duar special-
istësh, për të qenë sa më ob-
jektiv. Më 15 qershor ata do
t'i nënshtrohen provimit të
dytë, atij të matematikës.  I
gjithë procesi i Maturës Sh-
tetërore do të mbyllet më 30

qershor, kur maturantët të
japin dy lëndët me zgjedhje.
Më pas, me marrjen e rezul-
tateve për këto lëndë, mat-
urantët do të plotësojnë for-
mularin A2. Me anë të tij do
të mund të përzgjedhin 10
preferencat ku do të konkur-
rojnë për në shkollat e larta.

Skema e vlerësimit është
një standard vlerësues i
njëjtë për çdo maturant.
Sipas rregullores,
vlerësimi i çdo
përgjigjeje të dhënë nga
kandidati për kërkesën
përkatëse mbështetet në
skemën e vlerësimit të
përgatitur nga hartuesit e
testeve. Vlerësimi i
përgjigjeve të
maturantëve në provimet
e detyruara dhe me
zgjedhje bëhet me pikë,
të cilat ekuivalentohen në
notë. Pas përfundimit të
çdo provimi të maturës,
AVA shpall skemën e
vlerësimit të testit.

Provimet e maturës do të
jenë kusht pranimi edhe
për kandidatët që do t'u
drejtohen universiteteve
private. Ndryshe nga vitet
e shkuara, pranimet për
vitin akademik 2011-2012
do të shoqërohen me
kritere më të rrepta jo
vetëm për institucionet e
arsimit të lartë publik, por
dhe për strukturat private.
Nxënësit e viteve të
katërta do të duhet të
mësojnë shumë për të
marrë të katërta provimet,
që të fitojnë një të drejtë
studimi, rregull ky që do
të jetë kriter pranues edhe
për universitet private.

Ndryshimet e bëra në
maturën e vitit 2011
konfirmojnë se
maturantët, nëse nuk
kalojnë provën e
provimeve me zgjedhje
krahas atyre të detyruara,
nuk e kanë mbaruar
shkollën e mesme e, për
rrjedhojë, nuk do të
lejohen të vijojnë
procedurën për ndjekjen
e studimeve të larta. Për
rrjedhojë, marrja e notave
kaluese në katër
provimet do të jetë kushti
bazë për të vijuar garën
për pranimet në
universitet gjatë vitit
akademik 2011-2012.

Foto: Vlasov Sulaj
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1 pikë Nëse tregon ndjenjat që provon Fausti
para takimit me Margaritën (një ndjenjë ose

disa).
1 pikë Nëse shpjegon pse ai ngurron ta takojë

atë.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 21 (b) 1 pikë
Model përgjigjeje
 Në këto vargje Gëte është duke aluduar për

skenën e famshme nga tragjedia “Makbeth”,
ku Zonja Makbeth, fajtore, duke ecur si
somnambul, imagjinon gjakun e Dunkanit në
duart e saj.

OSE
Tragjedinë “Makbeth”, gjakun ne duart e

Zonjë Makbeth.
OSE
Tragjedinë “Makbeth”.
OSE
 Shekspirin me veprën e tij.
1 pikë Nëse tregon skenën që të kujtojnë

vargjet e dhëna..
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 22 (a) 2 pikë
Model përgjigjeje
Margarita në këtë çast kalon në fazë

çmendurie. Përfytyrimi i plotë i imazhit të
fëmijës duke umbytur, tregon për mbresat e
thella që i ka lënë kjo ngjarje tragjike, ku ajo
është plotësisht fajtore.

OSE
Në gjendje delirante, e turbulluar, në prag

çmendurie të plotë, ajo i kërkon Faustit t’i
shpëtojë foshnjën, e cila ka kohë që ka vdekur.
Pra Margarita në këtë moment ka një shkëputje
të plotë nga realitetit dhe jeton në të shkuarën
e saj, e rrethuar nga një ndjesi e plotë faji.

• Fjala që mbart gjithë peshën e dramës së
saj është foshnja (foshnjëzën)

1 pikë Nëse përshkruan gjendjen mendore
në të cilën ndodhet Margarita.

1 pikë Nëse zbulon fjalën që mbart peshën e
dramës së saj.

0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk
përgjigjet fare.

Pyetja 22 (b) 2 pikë
Model përgjigjeje
Porosia për varret e të afërmve të saj tregon

se ajo vuan që u bë shkaktare për vdekjen e
tyre.

Ajo kërkon të varroset disi veçan si fajtore,
si njeri jo i denjë, për të qenë me ta, pasi u ka
shkaktuar vdekjen.

OSE
 Ajo s’e meriton të jetë me ta, në të njëjtin

varr.
• Jo larg tyre, pasi i do, janë njerëzit e saj.

Dashuria për ta ka qenë e pastër dhe nuk do ta
duronte të ishte shumë larg tyre.

1 pikë Nëse tregon pse Margarita e ndien se
duhet të “varroset” pak mënjanë.

DHE
1 pikë Nëse tregon pse nuk duhet të

“varroset” jo shumë larg tyre.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 23 2 pikë
Model përgjigjeje
a) Ajo e di se nuk mund t’i shpëtojë dënimit

për krimet që ka bërë.
b) E ngarkuar me ndjesinë e fajit, se ka

shkaktuar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo
vdekjen e të afërmve të saj, ajo e di se s’do të
ketë kurrë paqe përveçse në varr.

2 pikë Nëse tregon dy arsye pse Margarita
heq dorë nga dëshira për të jetuar.

OSE
1 pikë Nëse tregon vetëm një arsye pse

Margarita heq dorë nga dëshira për të jetuar.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 24 4 pikë
Model përgjigjeje
a) Detaji: mënyra e ekzekutimit (hanxharit

që pret qafën time), shpata (Ngule shpatën në mill),
qelia e burgut (kthinë të errët me lagështi / lëngon
ajo), emri Henrik (emër mbretërish nga mesjeta).

b) Funksioni i përsëritjes është të theksojë
çastin e ekzekutimit. Është dita e fundit e jetës
së saj, kur duhej të ishte dita e dasmës. Margarita
ndodhet në muzg të jetës së saj. Kontrasti bëhet
më i fortë nga kjo përsëritje: dita e fundit – dita
e dasmës. Theksohet nata e saj.

c) Fausti shprehet shkurt pasi ai është
shumë më racional se Margarita, ai e ka
qëllimin e qartë, i duhet të veprojë shpejt dhe
pa shumë fjalë. Margarita flet shumë, pasi

edhe gjendja e saj mendore nuk është shumë
e kthjellët, në kundërshtim me Faustin, i cili
është shumë më i fortë mendërisht dhe
fizikisht.

OSE
Për Faustin e kaluara është mbyllur (Ç’u bë,

u bë! Harro të shkuarën!). Fausti shikon përpara,
kurse Margarita jeton në të shkuarën, me
dhimbjen e saj dhe ka nevojë ta shprehë atë, ta
shkarkojë diku.

• Kjo tregon se ai është shumë i qartë dhe i
kthjellët. Është në natyrën e meshkujve të flasin
më pak dhe të veprojnë më shumë.

1 pikë Nëse tregon një detaj (nga të
mësipërmet) që tregon lidhjen e veprës me
sfondin mesjetar.

1 pikë Nëse tregon funksionin e përsëritjes
se fjalës “dita”.

1 pikë Nëse tregon pse Fausti shprehet kaq
shkurt.

DHE
1 pikë Nëse evidenton natyrën racionale të

Faustit, kthjelltësinë e tij.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 25 8 pikë
Për esenë do të ndiqen kriteret e

mëposhtme:
KRITERI I: SHTJELLIMI I IDESË 2 pikë
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:
• shkruan një ese ku argumenton ndikimin

e pakthyeshëm që kanë sjelljet dhe pasionet
ekstreme në jetën e njeriut.

• përshkruan ç’janë pasionet ekstreme dhe
shtjellon pasojat e tyre në jetën e njeriut.

• i mbështet idetë e veta me shembuj nga
fragmenti ose vepra.

• përdor detaje mbështetëse.
• ka qartësi mendimi.
KRITERI II: ORGANIZIMI DHE

STRUKTURA E ESESË 2 pikë
1 pikë Struktura e esesë
• respekton elementet e strukturës së esesë:
hyrjen
zhvillimin
përfundimin
Nxënësi merr 1 pikë nëse përgjigjen e dhënë

e strukturon sipas skemës së mësipërme.
1 pikë Organizimi i esesë
• organizim logjik, ku shfrytëzohen teknika

të tilla si koherenca dhe unifikimi i paragrafëve
(lidhja logjike mes paragrafëve, kalimi në
mënyrë të natyrshme).

KRITERI III: STILI DHE
ORIGJINALITETI 2 pikë

Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:
• përmes gjuhës që përdor, krijon një

përshtypje të përgjithshme për atë që do të
shprehë.

• shprehet me një gjuhë eseistike.
• ka fjalor të pasur.
• stil origjinal.
KRITERI IV: SAKTËSIA GJUHËSORE 2

pikë
(1 pikë sintaksa dhe 1 pikë drejtshkrimi)
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:
• strukturon qartë përgjigjen nga pikëpamja

gramatikore.
• ndërton fjali që janë të sakta dhe të qarta.
• përdor fjali që variojnë në modele, gjatësi

dhe ritëm.
• ka saktësi drejtshkrimore.

PROVIMI I MATURËS SHTETËRORE 2011
SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT
VARIANTI B
Lënda: Letërsi dhe Gjuhë shqipe
Gjimnazi: Drejtimi shoqëror dhe i

përgjithshëm
PJESA I
Martin Camaj Nji vjet
Pyetja 1 C 1 pikë
Pyetja 2 A 1 pikë
Pyetja 3 A 1 pikë
Pyetja 4 B 1 pikë
Pyetja 5 B 1 pikë
Pyetja 6 A 1 pikë
Pyetja 7 3 pikë
Model përgjigjeje
a) mjedisi: tipik malësor, fshatar, bjeshkë.
b) detaje: përroi, mani n’oborr, përroi u tha,

xhingalla ka britë e ka britë, mani asht pjekë,përroi
nën shpi, strehët e pullazit, ujin n’oborr, në kusi, era
nga bjeshka.

1 pikë Nëse përcakton mjedisin që shërben
si sfond i kësaj poezie.

2 pikë Nëse gjen dy detaje tipike të tij.
OSE

1 pikë Nëse gjen vetëm një detaj të këtij
mjedisi.

0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk
përgjigjet fare.

Pyetja 8 2 pikë
Model përgjigjeje
Vargjet ku ndihet dhimbja dhe vetmia:
Shkove në pranverë
e ti s’e ke ndie, as pa.
unë ndenja të dera tue mendue për ty.
 e prapova tue mendue për ty / të ngrime nën

dhe.
2 pikë Nëse gjen dy nga vargjet e mësipërme

ku ndihet dhimbja dhe vetmia e heroit lirik.
OSE
1 pikë Nëse gjen vetëm një varg ku ndihet

dhimbja dhe vetmia e heroit lirik.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 9 2 pikë
Model përgjigjeje
Përgjigje e plotë
Është një ndjesi që shtrihet në raport me

kohën që nuk ndalet. Stinë shkojnë e vinë, jeta
vazhdon, por njeriu i dashur s’është më.
Ndërkohë çdo stinë ia kujton. Ajo ka ikur në
pranverë,në kohën e lulëzimit të gjithçkaje,
ndërsa poeti ndien mall gjatë gjithë kohës. Në
këtë mënyrë krijohet një kontrast midis jetës
që vazhdon, stinëve dhe asaj që s’është më, po
nuk ndodhet nëkëtë botë.

OSE
Ka kaluar një vit nga ikja e njeriut të dashur

e çdo stinë i kujton detaje të jetës së kaluar dikur
me të. E ndërkohë ajo s’është më, nuk e shijon
dot natyrën, bukuritë dhe gjallërinë e saj. Ndaj
heroi lirik, kur shikon stinët që shkojnë e vinë,
jetën që vazhdon, mungesa e saj i bëhet akoma
më e madhe.

Përgjigje e pjesshme
 Stinët i kujtojnë njeriun e dashur;
Stinët janë në lëvizje të përhershme, kurse

jeta e njeriut është ndalur;
Në vjeshtë ai fillon të ndiejë mall për njeriun

e zemrës;
Ajo s’është më, kurse jeta vazhdon;
Natyra ndërron pas çdo stine, kurse ajo është

e ngrirë nën dhe.
2 pikë Nëse shpjegon në mënyrë të plotë

shtrirjen e ndjesisë në të katër stinët.
OSE1 pikë Nëse shpjegon në mënyrë të

pjesshme shtrirjen e ndjesisë në të katër stinët.
0 pikë Nëse përgjigjja e dhënë nuk i

përmbahet thelbit të pyetjes ose nuk ka
përgjigje.

Pyetja 10 3 pikë
Model përgjigjeje
a) Foljet: gjethen dhe lulojnë
b) Fjalëformimi: me prapashtesim
OSE
Të prejardhura
2 pikë Nëse gjen dy foljet që janë formuar

nga emrat (1 pikë për secilën folje).
DHE
1 pikë Nëse gjen mënyrën e tyre të

fjalëformimit.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 11 2 pikë
Model përgjigjeje
a) sinonimi: vdiqe, ike nga kjo jetë, na le.
b) arsyeja: autori ka përzgjedhur këtë fjalë,

sepse do të shmangë ngarkesën negative të
fjalës vdiqe.

OSE
Vetë heroi e ka të pamundur të thotë që vdiq,

ndaj përdor këtë eufemizëm për të krijuar një
lloj ç’tendosjeje.

1 pikë Nëse gjen sinonimin e foljes shkove.
DHE
1 pikë Nëse shpjegon arsyen e këtij

përdorimi.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 12 2 pikë
Model përgjigjeje
Kontraste:
 stinët në lulëzim të plotë – ajo s’është më, e

ngrime nën dhe, e ti s’e ke ndie, as pa.
heroi lirik pranë zjarrit – ajo e ngrirë
kontrastet midis stinëve: dimri- vera, vjeshta

- pranvera
kumbullat lulojnë mbi kodër – prroni nën

shpi u tha
2 pikë Nëse zbulon dy kontraste.
1 pikë Nëse zbulon vetëm një kontrast
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 13 2 pikë

Model përgjigjeje
Heroi lirik mund të provojë një ndjesi faji;

ai ngrohet kurse ajo ndodhet e ngrime nën dhe.
OSE
Heroi lirik mund të provojë një ndjesi

dhimbjeje fizike, kur i përhumbur në kujtime
të së shkuarës, befas djeg dorën në zjarr.

OSE
 Heroi lirik mund të provë një ndjesi frike,

trembjeje nga vdekja, kur, duke u ngrohur
pranë zjarrit, mes kujtimeve të së shkuarës,
befas i shfaqet si e gjallë, ajo.

1 pikë Nëse tregon ndjesinë që është duke
përjetuar heroi lirik.

DHE
1 pikë Nëse argumenton arsyen e këtij

përjetimi.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
PJESA II
Gëte Fausti
Pyetja 14 B 1 pikë
Pyetja 15 B 1 pikë
Pyetja 16 D 1 pikë
Pyetja 17 D 1 pikë
Pyetja 18 C 1 pikë
Pyetja 19 A 1 pikë
Pyetja 20 A 1 pikë
Pyetja 21 2 pikë
Model përgjigjeje
a) Ajo e di se nuk mund t’i shpëtojë dënimit

për krimet që ka bërë.
b) E ngarkuar me ndjesinë e fajit, se ka

shkaktuar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo
vdekjen e të afërmve të saj, ajo e di se s’do të
ketë kurrë paqe përveçse në varr.

2 pikë Nëse tregon dy arsye pse Margarita
heq dorë nga dëshira për të jetuar.

OSE
1 pikë Nëse tregon vetëm një arsye pse

Margarita heq dorë nga dëshira për të jetuar.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 22 (a) 2 pikë
Model përgjigjeje
 Fausti ndihet i dërrmuar, i shqetësuar, i

trishtuar, i drithëruar, ka një dhimbje pa fund.
OSE
 Fausti, i mbushur me dhimbje dhe trishtim

të jashtëzakonshëm, përfytyron si mund të jetë
ajo.

Fausti ngurron, stepet ta takojë, pasi e di se
ai është fajtor për gjendjen në të cilën ajo
ndodhet.

OSE
Fausti ka frikë nga përballja me të. Thellë

në veten e tij ai e ndjen se kanë shkuar shumë
larg,kanë shkaktuar shumë vuajtje dhe tragjedi
me dashurinë e tyre.

1 pikë Nëse tregon ndjenjat që provon Fausti
para takimit me Margaritën (një ndjenjë

1 pikë Nëse shpjegon pse ai ngurron ta takojë
atë.

0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk
përgjigjet fare.

Pyetja 22 (b) 1 pikë
Model përgjigjeje
Në këto vargje Gëte është duke aluduar për

skenën e famshme nga tragjedia “Makbeth”,
ku Zonja Makbeth, fajtore, duke ecur si
somnambul, imagjinon gjakun e Dunkanit në
duart e saj.

OSE
Tragjedinë “Makbeth”, gjakun ne duart e

Zonjë Makbeth.
OSE
Tragjedinë “Makbeth”.
OSE
Shekspirin me veprën e tij.
1 pikë Nëse tregon skenën që të kujtojnë

vargjet e dhëna..
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 23 4 pikë
Model përgjigjeje
a) Detaji: mënyra e ekzekutimit (hanxharit

që pret qafën time), shpata (Ngule shpatën në mill),
qelia e burgut (kthinë të errët me lagështi / lëngon
ajo), emri Henrik (emër mbretërish nga mesjeta).

b) Funksioni i përsëritjes është të theksojë
çastin e ekzekutimit. Është dita e fundit e jetës
së saj,kur duhej të ishte dita e dasmës. Margarita
ndodhet në muzg të jetës së saj. Kontrasti bëhet
më ifortë nga kjo përsëritje: dita e fundit – dita
e dasmës. Theksohet nata e saj.

c) Fausti shprehet shkurt pasi ai është shumë
më racional se Margarita, ai e ka qëllimin e
qartë, iduhet të veprojë shpejt dhe pa shumë
fjalë. Margarita flet shumë, pasi edhe gjendja e
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saj mendore nuk është shumë e kthjellët, në
kundërshtim me Faustin, i cili është shumë më
i forte mendërisht dhe fizikisht.

OSE
 Për Faustin e kaluara është mbyllur (Ç’u bë,

u bë! Harro të shkuarën!). Fausti shikon përpara,
kurse Margarita jeton në të shkuarën, me
dhimbjen e saj dhe ka nevojë ta shprehë atë, ta
shkarkojë diku.

Kjo tregon se ai është shumë i qartë dhe i
kthjellët. Është në natyrën e meshkujve të flasin
më pak dhe të veprojnë më shumë.

1 pikë Nëse tregon një detaj (nga të
mësipërmet) që tregon lidhjen e veprës me
sfondin mesjetar.

1 pikë Nëse tregon funksionin e përsëritjes
se fjalës “dita”.

1 pikë Nëse tregon pse Fausti shprehet kaq
shkurt.

DHE
1 pikë Nëse evidenton natyrën racionale të

Faustit, kthjelltësinë e tij.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 24 (a) 2 pikë
Model përgjigjeje
Margarita në këtë çast kalon në fazë

çmendurie. Përfytyrimi i plotë i imazhit të
fëmijës duke u mbytur, tregon për mbresat e
thella që i ka lënë kjo ngjarje tragjike, ku ajo
është plotësisht fajtore.

OSE
Në gjendje delirante, e turbulluar, në prag

çmendurie të plotë, ajo i kërkon Faustit t’i
shpëtojë foshnjën, e cila ka kohë që ka vdekur.
Pra Margarita në këtë moment ka një shkëputje
të plotë nga realitetit dhe jeton në të shkuarën
e saj, e rrethuar nga një ndjesi e plotë faji.

Fjala që mbart gjithë peshën e dramës së saj
është foshnja (foshnjëzën)

1 pikë Nëse përshkruan gjendjen mendore
në të cilën ndodhet Margarita.

1 pikë Nëse zbulon fjalën që mbart peshën e
dramës së saj.

0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk
përgjigjet fare.

Pyetja 24 (b) 2 pikë
Model përgjigjeje Porosia për varret e të

afërmve të saj tregon se ajo vuan, që u bë
shkaktare për vdekjen e tyre.Ajo kërkon të
varroset disi veçan si fajtore, si njeri jo i denjë,
për të qenë me ta, pasi u ka shkaktuar vdekjen.

OSE
Ajo s’e meriton të jetë me ta, në të njëjtin varr.
• Jo larg tyre, pasi i do, janë njerëzit e saj.

Dashuria për ta ka qenë e pastër dhe nuk do ta
duronte të ishte shumë larg tyre.

1 pikë Nëse tregon pse Margarita e ndien se
duhet të “varroset” pak mënjanë.

DHE
1 pikë Nëse tregon pse nuk duhet të

“varroset” jo shumë larg tyre.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 25 8 pikë
Për esenë do të ndiqen kriteret e

mëposhtme:
KRITERI I: SHTJELLIMI I IDESË 2 pikë
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:
• shkruan një ese ku argumenton ndikimin

e pakthyeshëm që kanë sjelljet dhe pasionet
ekstreme në jetën e njeriut.

• përshkruan ç’janë pasionet ekstreme dhe
shtjellon pasojat e tyre në jetën e njeriut.

• i mbështet idetë e veta me shembuj nga
fragmenti ose vepra.

• përdor detaje mbështetëse.
• ka qartësi mendimi.
KRITERI II: ORGANIZIMI DHE

STRUKTURA E ESESË 2 pikë
1 pikë Struktura e esesë
• respekton elementet e strukturës së esesë:
hyrjen
zhvillimin
përfundimin
Nxënësi merr 1 pikë nëse përgjigjen e dhënë

e strukturon sipas skemës së mësipërme.
1 pikë Organizimi i esesë
• organizim logjik, ku shfrytëzohen teknika

të tilla si koherenca dhe unifikimi i paragrafëve
(lidhja logjike mes paragrafëve, kalimi në
mënyrë të natyrshme).

KRITERI III: STILI DHE
ORIGJINALITETI 2 pikë

Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:
• përmes gjuhës që përdor, krijon një përshtypje

të përgjithshme për atë që do të shprehë.

• shprehet me një gjuhë eseistike.
• ka fjalor të pasur.
• stil origjinal.
KRITERI IV: SAKTËSIA GJUHËSORE 2

pikë
(1 pikë sintaksa dhe 1 pikë drejtshkrimi)
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:
• strukturon qartë përgjigjen nga pikëpamja

gramatikore.
• ndërton fjali që janë të sakta dhe të qarta.
• përdor fjali që variojnë në modele, gjatësi

dhe ritëm.
• ka saktësi drejtshkrimore.

PROVIMI I MATURËS SHTETËRORE 2011
SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT
VARIANTI A
PJESA I
Ermest Koliqi Kërcimtarja e Dukagjinit

(fragment)
Pyetja 1 A 1 pikë
Pyetja 2 D 1 pikë
Pyetja 3 B 1 pikë
Pyetja 4 C 1 pikë
Pyetja 5 B 1 pikë
Pyetja 6 C 1 pikë
Pyetja 7 2 pikë
Model përgjigjeje
a) Ngjarja që pritet të ndodhë është dhënia e

çmimit për kërcimtaren.
b) Detaji që pengon zhvillimin e mëtejshëm

të ngjarjes është hyrja e kërcimatres, Lules.
2 pikë Nëse nxënësi tregon se cila është

ngjarja.
DHE Nëse nxënësi gjen detajin.
1 pikë Nëse nxënësi tregon vetëm ngjarjen

ose vetëm detajin.
0 pikë  Nëse përgjigjja e dhënë nuk i

përmbahet thelbit të pyetjes ose nuk ka
përgjigje.

Shënim:
Ngjarja dhe detaji mund të jepen edhe me

ilustrim nga fillimi i fragmentit.
Pyetja 8 4 pikë
Model përgjigjeje
a) Lulja shfaqet para të pranishmëve me

bukurinë fizike dhe me kërcimin fantastik
(talentin e saj).

Ajo është e bukur dhe e talentuar.
Ajo prezanton bukuri dhe mrekulli.
Ose
Tiparet e Lules mund të jepen me ilustrime

dhe perifrazime nga fragmenti.
b) Similituda: si nji amë lulesh mali / si nji

gurgullim krojesh të ngrita / si lule qi sa po ka
çelë

c) gjith shpirtnat- përcakton gjithpërfshirjen
dhe ngazëllimin shpirtëror të të gjithëve.

4 pikë Nëse nxënësi zbulon dy tiparet e
Lules.

Nëse nxënësi gjen njërën nga similitudat.
Nëse nxënësi shpjegon përcaktorin.
3 pikë Nëse nxënësi zbulon vetëm njërin

tipar të Lules, gjen similitudën dhe jep rolin e
përcaktorit.

3 pikë Nëse nxënësi zbulon vetëm dy tiparet
dhe gjen similitudën.

3 pikë Nëse nxënësi zbulon vetëm dy tiparet
dhe shpjegon përcaktorin.

2 pikë Nëse nxënësi zbulon vetëm dy tiparet
e Lules.

2 pikë Nëse nxënësi zbulon vetëm
similitudën dhe shpjegon përcaktorin.

2 pikë Nëse nxënësi zbulon njërin tipar të
lules dhe gjen similitudën.

2 pikë Nëse nxënësi zbulon njërin tipar dhe
shpjegon përcaktorin.

1 pikë Nëse nxënësi gjen vetëm similitudën.
1 pikë Nëse nxënësi zbulon vetëm njërin

tipar të Lules.
1 pikë Nëse nxënësi shpjegon vetëm

përcaktorin.
0 pikë Nëse nxënësi përgjigjet gabim ose

nuk përgjigjet fare.
Pyetja 9 2 pikë
Model përgjigjeje
a) Rrëfimi është në vetën e tretë.
b) Rrëfimi në këtë vetë e vendos lexuesin

në syrin e vetë autorit. Lulja kërcen dhe të
tjerët shijojnë kërcimin e saj. Lexuesi është si
spektator rreth skenës së kërcimit. Ndërkohë
ai sodit dhe detajizon çdo element të këtij
kërcimi etj.

2 pikë  Nëse nxënësi tergon vetën dhe
shpjegon efektin e saj te lexuesi.

1 pikë Nëse nxënësi tregon vetën e rrëfimit.

1 pikë  Nëse nxënësi shpjegon rolin e
përdorimit të vetës së tretë.

0 pikë Nëse nxënësi përgjigjet gabim ose
nuk përgjigjet fare.

Shënim:për pikën b)
Pyetja 10 3 pikë
Model përgjigjeje
a) mbiemrat: madhshtore, të denduna, të

panjehuna, e lehta, të lëshuem, të bardhë,
hyjnuer.

b) Koliqi njihet për përdorimin e mbiemrit,
i cili i jep cilësi artistike përshkrimit, e poetizon
atë.

Mbiemri luan rol karakterizues e
përshkrues. Ai e bën përshkrimin plot gjallëri
e lëvizje, gjithëpërfshirës, ngazëllyes, dallues,
etj.

3 pikë Nëse nxënësi gjen dy mbiemra.
Nëse nxënësi shpjegon rolin e mbiemrave.
2 pikë Nëse nxënësi gjen vetëm dy mbiemrat

ose vetëm njërin mbiemër dhe shpjegon rolin
e tyre.

1 pikë Nëse nxënësi gjen vetëm njërin nga
mbiemrat ose shpjegon vetëm rolin e
mbiemrave.

0 pikë Nëse nxënësi përgjigjet gabim ose
nuk përgjigjet fare.

Shënim : për pikën b) do të pranohen
variante përgjigjesh të ndryshme nga skema,
mjafton që ato të afrojnë me logjikën e pyetjes
dhe të jenë të formuluara qartë.

Pyetja 11 3 pikë
Model përgjigjeje
a) Personazhet në fund të fragmentit

reagojnë me brohori, mahnitje. Ata shprehin
kënaqësi, dhe reagojnë të gjithë pa përjashtim.

Është e qartë që ata janë të impresionuar
nga gjithë ajo sa panë. Reagojnë menjëherë pas
kërcimit dhe i thurin vajzës lavde në shkallën
sipërore, etj.

Reagimi është: impresionues,
gjithpërfshirës, i menjëhershëm, plot lavde, etj.

b) Për të treguar gjithpërfshirjen përdoret
figura e sintaksës poetike: enumeracioni.

c) Nëna habitet njësoj si të tjerët sepse: Lulja
kurrë më parë nuk kishte shfaqur cilësi të kësaj
natyre, Lulja në shtëpi njihej si një vajzë me
fytyrë të bukur, por pa asnjë lloj dhuntie tjetër.
Nëna çuditet njësoj si të tjerët nga mrekullia e
kërcimit, etj.

3 pikë Nëse nxënësi jep një karakteristikë,
gjen enumeracionin dhe shpjegon arsyen e
habisë së nënës.

2 pikë Nëse nxënësi jep vetëm dy nga tri
përgjigjet e kërkuara më lart.

1 pikë Nëse nxënësi jep vetëm njërën nga
përgjigjet e kërkuara më lart.

0 pikë Nëse nxënësi përgjigjet gabim ose
nuk përgjigjet fare.

Shënim:
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në

përgjigjen e dhënë për pikën a) dhe c) jep
formulime që nuk i përmban modeli i
përgjigjes, por që afrojnë me këtë model dhe
me logjikën e pyetjes.

Pyetja 12 2 pikë
Model përgjigjeje
Një nga veçoritë e stilit të Koliqit është edhe

fakti se ai i sheh personazhet e tij nga një
këndvështrim i veçantë. Bota e tyre shpjegohet
me ndryshimet që ndodhin duke lidhur
veprimet me gjendjet, duke i parë ata të
funksionojnë në bazë të lidhjeve shkak-pasojë
ose nga brenda jashtë,

Në rastin tonë Lulja, që kërcen (veprimi) dhe
shija e magjia e tij kalon si përjetim dhe
mrekulli te të pranishmit (përjetimi).

Pasi të përshkruhet kërcimi, jepet edhe
përjetimi i personazheve të tjerë për të, etj.

2 pikë Nëse nxënësi shpjegon dy konceptet
veprim dhe përjetim.

1 pikë Nëse nxënësi shpjegon vetëm njërin
koncept.

0 pikë Nëse nxënësi përgjigjet gabim ose
nuk përgjigjet fare.

Shënim:
Nxënësi do të marrë pikë për çdo formulim

përgjigjeje pavarësisht formës individuale të
saj, kur ajo përputhet me logjikën e pyetjes dhe
me logjikën e orientimit në skemën e vlerësimit

PJESA II
ESKILI Koeforët (fragment)
Pyetja 13 C 1 pikë
Pyetja 14 A 1 pikë
Pyetja 15 D 1 pikë
Pyetja 16 A 1 pikë
Pyetja 17 D 1 pikë

Pyetja 18 C 1 pikë
Pyetja 19 B 1 pikë
Pyetja 20 3 pikë
Model përgjigjeje
a) Detajet:
o pik'së pari duhet të marr vesh,
o apo s'është tjetër veç thashetheme,
o diçka të sigurt ti a mund të thuash?,
o do ta shoh vetë shtegtarin,
o e pa me syt' e tij tek hiqte shpirt,
o Apo mos flet me ç'ka dëgjuar turbull?
Unë kam nuhatje, nuk gabohem lehtë.
b) Mosbesimi i Egistit buron nga frika e tij

për hakmarrjen e mundshme të Orestit.
3 pikë Nëse nxënësi gjen dy nga detajet dhe

jep shpjegimin.
2 pikë Nëse nxënësi gjen vetëm dy detajet

ose njërin nga detajet së bashku me shpjegimin..
1 pikë Nëse nxënësi gjen vetëm njërin detaj

ose jep vetëm shpjegimin.
0 pikë Nëse nxënësi përgjigjet gabim ose

nuk përgjigjet fare.
Shënim:
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në

përgjigjen e dhënë jep një shpjegim që nuk e
përmban modeli i përgjigjes, por që afron me
logjikën e pyetjes dhe që komisioni i vlerësimit
e gjykon të saktë.

Pyetja 21 3 pikë
Model përgjigjeje
a) fjalët antonimike: shuhet - ndez
b) Vargjet nga janë shkëputur këto fjalë japin

idenë që hakmarrja do të ndodhë në emër të së
drejtës. Oresti ka të drejtë të marrë hakun e të
atit, me të drejtën legjitime të trashëgimit të
fronit.

Por ndërkohë Eskili na mëson se e drejta
është e dyanshme. Ajo është edhe në krahun
tjetër, në momentin që Oresti rreket të kryejë
krimin, etj.

Në fragment është momenti kur kjo e drejtë
ose shuhet ose ndizet.

c) nënteksti i shprehjes zjarri në vatër është
i lidhur me figurën atërore, mbajtjen gjallë të
vazhdimësisë së jetës, trashëgiminë e fronit ose
të Kryetarit legjitim të fisit, familjes, atij që
qëndron në krye të vatrës, atij që ndez zjarrin,
etj.

3 pikë Nëse nxënësi përgjigjet për pikën a)
b) c).

2 pikë Nëse nxënësi përgjigjet vetëm për dy
nga pikat më lart.

1 pikë Nëse nxënësi përgjigjet vetëm për një
nga pikat më lart.

0 pikë Nëse nxënësi përgjigjet gabim ose
nuk përgjigjet fare.

Shënim: për pikën b) dhe c).
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në

përgjigjen e dhënë jep një shpjegim që nuk e
përmban modeli i përgjigjes, por është në
logjikën e pyetjes dhe që komisioni i vlerësimit
e gjykon të saktë.

Pyetja 22 3 pikë
Model përgjigjeje
a) Agamemnoni, Ifigjenia. (pranohen edhe

përgjigje si: ati i Orestit, mbreti, e bija e
Agamemnonit, motra e Orestit etj).

b) Gjendja psikologjike e Egistit është e
lidhur me ndjenjën e ankthit dhe të frikës, që ai
ndjen nga hakmarrja e Orestit. Ai e di mirë që
po vrave do të të vrasin. Ndërkohë ai njeh
mekanizmin e të drejtës që ka Oresti për të
qenë trashëgimtar i ligjshëm i fronit, etj.

Gjendja e tij është e mbushur me frikë, ankth,
pasiguri dhe është tejet e rënduar nga çasti që
po afron.

3 pikë Nëse nxënësi gjen dy vrasjet dhe
shpjegon gjendjen e Egistit..

2 pikë Nëse nxënësi shpjegon gejndjen e
Egistit dhe jep vetëm njërën nga vrasjet, ose
jep vetëm dy vrasjet.

1 pikë Nëse nxënësi jep vetëm shpjegimin
ose vetëm njërën nga vrasjet.

0 pikë Nëse nxënësi përgjigjet gabim ose
nuk përgjigjet fare.

Shënim:
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në

përgjigjen e dhënë, bën një përshkrim që nuk e
përmban modeli i përgjigjes, por që ka lidhje
me logjikën e pyetjes dhe që komisioni i
vlerësimit e gjykon të saktë.

Pyetja 23 2 pikë
Model përgjigjeje
a) Pasthirrma: Bobo, bobo! ...
b) Përsëritja e saj rrit tensionin dramatik, i

jep intensitet ndjenjës dhe përjetimit, krijon
efekt skenik,
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2 pikë Nëse nxënësi gjen pasthirrmën dhe
shpjegon rolin e pasthirrmës.

1 pikë Nëse nxënësi jep vetëm njërën nga
përgjigjet..

0 pikë Nëse nxënësi përgjigjet gabim ose
nuk përgjigjet fare.

Shënim: Shpjegimi i nxënësit për përsëritjen
do të vlerësohet pozitivisht edhe kur formulimi
i tij nuk është si në pikën b), por përgjigja e tij
ndjek logjikën e pyetjes dhe afron me përgjigjen
e skemës.

Pyetja 24 2 pikë
Model përgjigjeje
a) Roli i korit në të gjithë veprat dramatike

është mbështetës, paralajmërues, shtytës i
veprimit, tregues i emocionalitetit skenik, etj.
Në këtë fragment kori, paralajmëron se çfarë
do të ndodhë dhe ndërkohë mbështet Orestin
nisur nga e drejta që e shoqëron veprimin e tij.

b) Kori i drejtohet Zeusit, sepse personazhet
e veprave të antikitetit në veprimet e tyre
udhëhiqeshin nga perënditë. Ky ishte edhe
botëkuptimi i kohës.

2 pikë Nëse nxënësi shpjegon rolin e korit
dhe pikën b).

1 pikë Nëse nxënësi shpjegon vetëm njërën
prej tyre.

0 pikë Nëse nxënësi përgjigjet gabim ose
nuk përgjigjet fare.

Shënim:
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në

përgjigjen e dhënë, bën një analizë që nuk e
përmban modeli i përgjigjes, por që ka lidhje
me logjikën e pyetjes dhe që komisioni i
vlerësimit e gjykon të saktë.

Pyetja 25 8 pikë
Për esenë do të ndiqen kriteret e

mëposhtme:
KRITERI I: SHTJELLIMI I IDESË 2 pikë
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:
o shkruan një ese;
- ku argumenton pse fati njerëzor është i

paracaktuar,
- ku jep fakte mbi idenë që fati varet nga

mekanizmi shkak - pasojë,
- ku jep fakte që fati varet nga drejtimi që i

jep vetë individi, duke treguar destinimin
negativ, kur ai udhëhiqet nga pasione negative,
sikundër është hakmarrja.

o shtjellon temën duke e lidhur me fatin e
Orestit ose të tragjedisë në përgjithësi.

o i mbështet idetë e veta me shembuj nga
jeta.

o përdor detaje mbështetëse.
o ka qartësi mendimi.
KRITERI II: ORGANIZIMI DHE

STRUKTURA E ESESË 2 pikë
1 pikë Struktura e esesë
o respekton elementet e strukturës së esesë:
hyrjen
zhvillimin
përfundimin
Nxënësi merr 1 pikë nëse përgjigjen e dhënë

e strukturon sipas skemës së mësipërme.
1 pikë Organizimi i esesë
o organizim logjik, ku shfrytëzohen teknika

të tilla si koherenca dhe unifikimi i paragrafëve
(lidhja logjike mes paragrafëve, kalimi në
mënyrë të natyrshme).

KRITERI III: STILI DHE
ORIGJINALITETI 2 pikë

Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:
o përmes gjuhës që përdor, krijon një

përshtypje të përgjithshme për atë që do të
shprehë.

o shprehet me një gjuhë eseistike.
o ka fjalor të pasur.
o stil origjinal.
KRITERI IV: SAKTËSIA GJUHËSORE 2

pikë
(1 pikë sintaksa dhe 1 pikë drejtshkrimi)
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:
o strukturon qartë përgjigjen nga pikëpamja

gramatikore.
o ndërton fjali që janë të sakta dhe të qarta.
o përdor fjali që variojnë në modele, gjatësi

dhe ritëm.
o ka saktësi drejtshkrimore.

PROVIMI I MATURËS SHTETËRORE 2011
VARIANTI A
Shkolla e mesme e gjuhëve të huaja
PJESA I
Lasgush Poradeci Kënga pleqërishte
Pyetja 1 A 1 pikë
Pyetja 2 C 1 pikë

Pyetja 3 C 1 pikë
Pyetja 4 B 1 pikë
Pyetja 5 A 1 pikë
Pyetja 6 B 1 pikë
Pyetja 7 2 pikë
Model përgjigjeje
• Kjo dhimbje buron nga vetë përkushtimi

për artin. Akti i krijimit është i vështirë por i
bukur.

• Dhimbja prodhon të bukurën, poezinë dhe
është pjesë e shpirtit të tij. Është një proces që
kërkon shumë mund, përkushtim dhe mbi të
gjitha dashuri.

• Ilustrime: Mjerimi-i vetvetes të thjevi mes
për mes: Këtu vuajtja del në shkallën më të lartë,
një vuajtje madhështore që lidhet me misionin
e poetit.

• Detaje të tjera mbështetëse: të thjevi dhembja
jote, si lot i përvëluar..., më bën ujem! ti ngrihesh
dyke vuar, vaj, lot i zi, mall, psherëtimë.

1 pikë Nëse shpjegon pse poeti e përjeton
procesin krijues shumë të dhimbshëm e të

mundimshëm.
DHE
1 pikë Nëse e ilustron mendimin me detaje

nga fragmenti.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 8 3 pikë
Model përgjigjeje
• Poeti njëjtësohet me këngën. Ai ka nevojë

për të. Kjo shfaqet që në vargun e parë:
O këngë pleqërishte! Ti vjersh’ e Vendit t’em!

Kjo lidhje është në fakt një identifikim i poetit
me vendin, me qenësinë e tij.

• Rëndësia: poeti identifikohet me të dhe
thekson vlerën e saj, sepse e di se pa të nuk do
të ekzistonte as kënga e tij origjinale. Thirrjet:
këngë, vjershë, mall, psherëtimë, vaj, shpirt i
përvëluar , janë pikërisht shembull i këtij
frymëzimi personal, pikërisht te kënga
pleqërishte.

Kjo këngë është bërë kënga e re e vetë poetit.
2 pikë Nëse shpjegon plotësisht lidhjen midis

poetit dhe këngës pleqërishte.
OSE
1 pikë Nëse shpjegon pjesërisht lidhjen midis

poetit dhe këngës pleqërishte.
DHE
1 pikë Nëse tregon rëndësinë që kënga

pleqërishte ka për poetin.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në

përgjigjen e dhënë shpreh mendime që nuk i
përmban modeli I përgjigjes, por që komisioni i
vlerësimit i gjykon të sakta.

Pyetja 9 3 pikë
Model përgjigjeje
• Faza e ngjitjes: Pastaj fillon të ngrihesh, e nis

e ja thërret
OSE Rënkimi –i zemrës s’ate ronitet më të

ngjitur...
• Pika kulmore: që nga lartësira ku vate

fluturoj...,
• Faza e zbritjes: Me sulm e ulërimë këputet si

përroj... e rrjedh tatëpjetë
OSE Pastaj të shuhet zëri...e rrihesh... edhe vdes:
1 pikë Nëse gjen vargun që shënon fazën e

ngjitjes.
1 pikë Nëse gjen vargun që shënon pikën

kulmore.
1 pikë Nëse gjen vargun që shënon fazën e

zbritjes.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 10 2 pikë
Model përgjigjeje
• Metafora emërore: këngë pleqërishte, mall,

psherëtimë, vajë, lot,...
• Epitet metaforik : shpirt i përvëluar,

këngës magjiplotë, zë të përpalitur, dëshir’ e
varfëruar.

1 pikë Nëse gjen një metaforë emërore.
1 pikë Nëse gjen një epitet metaforik.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 11 2 pikë
Model përgjigjeje
• Detaj që krijon efekt pamor: mal, lartësi,

hije e kasolles, fluturon përroi, breshër, kulmit,
qielluar.

• Detaj që krijon efekt dëgjimor: zë të shtruar,
me të qarë, mërmëruar, më të ngjirur, ulërimë, shuhet
zëri, thërret.

1 pikë Nëse gjen në poezi një detaj që krijon
efekt pamor.

1 pikë Nëse gjen në poezi një detaj që krijon
efekt dëgjimor

0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk
përgjigjet fare.

Pyetja 12 2 pikë
Model përgjigjeje
• Mënyra urdhërore.
• Funksioni: Në këtë përdorim ndihet qartë

një thirrje, një përgjërim, një lutje, që kënga të
dëgjohet kudo, të përhapet kudo.

1 pikë Nëse gjen mënyrën urdhërore.
DHE
1 pikë Nëse shpjegon funksionin e këtij

përdorimi.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 13 3 pikë
Model përgjigjeje
• Figura e stilistikës: krahasim i zgjatur,

similitudë.
• Interpretimi: Kënga pleqërishte është bërë

këngë e poetit, gjiri i saj është zemra, del nga
fundi I zemrës, ngrihet dhe kthehet në
thellësinë e zemrës, për t’u bërë përfundimisht
këngë e saj. I gjithë ky fenomen është dhënë
përmes figurës së valës, e cila ngrihet përpjetë
për t’u përplasur sërish në thellësi të zemrës së
vet.

1 pikë Nëse gjen figurën e stilistikës.
DHE
2 pikë Nëse interpreton në mënyrë të plotë

nëntekstin e këtij përdorimi.
OSE
1 pikë Nëse interpreton në mënyrë të

pjesshme nëntekstin e këtij përdorimi, pra
tregon vetëm imazhin e krahasimit me
dukurinë e natyrës.

0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk
përgjigjet fare.

PJESA II
Balzak Evgjeni Grande
Pyetja 14 A 1 pikë
Pyetja 15 C 1 pikë
Pyetja 16 D 1 pikë
Pyetja 17 B 1 pikë
Pyetja 18 C 1 pikë
Pyetja 19 B 1 pikë
Pyetja 20 C 1 pikë
Pyetja 21 2 pikë
Model përgjigjeje
Zakone që dëshmojnë jetën që Evgjenia bën:
• Zjarrin e ndez vetëm ato ditë që e lejonte i ati
• Vazhdon të vishet si e ëma.
• Shtëpia e saj, pa diell, pa ngrohtësi, e zymtë, e

zbrazët.
• Në atë zemër nisi të rëndonte pesha e interesit

dhe e llogarive.
• Zjarrin e shuan sipas programit të ditëve të

çupërisë së saj.
2 pikë Nëse gjen dy zakone të vjetra, që

tregojnë jetën që ajo bën.
OSE
1 pikë Nëse gjen vetëm një zakon të vjetër,

që tregon jetën që ajo bën.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 22 3 pikë
Model përgjigjeje
a) Ndryshimi më i madh midis Evgjenisë

dhe të atit qëndron se Evgjenia ka shpirt fisnik,
bujar, ndihmon të tjerët dhe kryen shumë vepra
bamirësie.

b) Tipari dallues i mjedisit në të cilin jeton
Evgjenia është: provincializmi, të marrurit me
jetën të tjerëve, thashethemet, jeta e mbyllur.

c) Evgjenia i përkushtohet shumë
bamirësisë, pasi e ka në natyrën e saj të
ndihmojë të tjerët.

OSE
• Evgjenisë pasuria nuk i solli asgjë të mirë

në jetë, asaj s’i bën më përshtypje ajo, nuk është
qëllimi i jetës së saj, ndaj e përdor për qëllime
fisnike.

OSE
• Evgjenia i është përkushtuar bamirësisë

për të harruar dramën e saj, humbjen e
dashurisë. Gjen ngushëllim në veprën që bë.

OSE
• Ai ar i solli shumë trishtim në jetë, ndaj

është më mirë ta përdorë të paktën në mënyrën
e duhur.

1 pikë Nëse tregon ku qëndron ndryshimi
midis Evgjenisë dhe të atit.

1 pikë Nëse tregon një tipar dallues të
mjedisit ku jeton Evgjenia.

1 pikë Nëse shpjegon pse Evgjenia i
përkushtohet kaq shumë bamirësisë.

0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk
përgjigjet fare.

Pyetja 23 2 pikë
Model përgjigjeje
a) Figura e stilistikës: epiteti
b) Pjesa e ligjëratës: mbiemri
1 pikë Nëse gjen figurën e stilistikës.
1 pikë Nëse gjen pjesën e ligjëratës.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 24 (a) 3 pikë
Drama e  madhe e  je tës  së  Evgjeni

Grandesë qëndron në faktin se ajo humbi
gjithçka në këtë jetë: dashurinë dhe të qenit
nënë. Mjedisi  i  shkatërroi dëshirat dhe
ëndrrat e saj. Në fillim ajo humbi dashurinë
e  je tës ,  më pas ,  martesa  me interes  i
shkatërroi përfundimisht ëndrrat e saj. Ajo
mbetet e vetme në këtë jetë, pa askënd pranë
që ta kuptojë dhe dojë, si grua, nënë dhe
bashkëshorte.

Ilustrimi: Kjo është historia e kësaj gruaje, e cila,
ndonëse jetoi në këtë botë, nuk ish për këtë botë.Ajo
qe lindur për të qenë grua e shkëlqyeshme dhe nënë;
dhe tashti s’ka as burrë, as familje, as fëmijë.Vajza
buzëplasur dhe e vetmuar,

Zoti e rrethoi robëreshën e tij me thasë plot me
florinj.

2 pikë Nëse shpjegon në mënyrë të plotë
dramën e jetës së Evgjeni Grandesë.

OSE
1 pikë Nëse shpjegon pjesërisht dramën e

jetës së Evgjeni Grandesë.
DHE
1 pikë Nëse i mbështet mendimet me

ilustrime nga fragmenti.
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk

përgjigjet fare.
Pyetja 24 (b) 2 pikë
Përgjigje e lirë
Nxënësi duhet të tregojë ndjesinë që i

shkaktoi ky fragment (dhimbje, keqardhje,
etj).

Nxënësi shpreh një mendim të parë që i lindi
sapo e mbaroi së lexuari, por që lidhet me
thelbin e fragmentit ose romanit.

1 pikë Nëse tregon ndjesinë që i lindi nga
leximi i fragmentit.

1 pikë Nëse shkruan mendimin e parë që i
lindi kur e përfundoi.

0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk
përgjigjet fare.

Pyetja 25 8 pikë
Për esenë do të ndiqen kriteret e

mëposhtme:
KRITERI I: SHTJELLIMI I IDESË 2 pikë
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:
• shkruan një ese ku argumenton nëse do

t’ia rekomandonte ose jo një miku ta lexonte
romanin “Evgjeni Grande”

• i mbështet idetë e veta me shembuj nga
fragmenti ose vepra.

• përdor detaje mbështetëse.
• ka qartësi mendimi.
KRITERI II: ORGANIZIMI DHE

STRUKTURA E ESESË 2 pikë
1 pikë Struktura e esesë
• respekton elementet e strukturës së esesë:
hyrjen
zhvillimin
përfundimin
Nxënësi merr 1 pikë nëse përgjigjen e dhënë

e strukturon sipas skemës së mësipërme.
1 pikë Organizimi i esesë
• organizim logjik, ku shfrytëzohen teknika

të tilla si koherenca dhe unifikimi i paragrafëve
(lidhja logjike mes paragrafëve, kalimi në
mënyrë të natyrshme).

KRITERI III: STILI DHE
ORIGJINALITETI 2 pikë

Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:
• përmes gjuhës që përdor, krijon një

përshtypje të përgjithshme për atë që do të
shprehë.

• shprehet me një gjuhë eseistike.
• ka fjalor të pasur.
• stil origjinal.
KRITERI IV: SAKTËSIA GJUHËSORE 2

pikë
(1 pikë sintaksa dhe 1 pikë drejtshkrimi)
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:
• strukturon qartë përgjigjen nga pikëpamja

gramatikore.
• ndërton fjali që janë të sakta dhe të qarta.
• përdor fjali që variojnë në modele, gjatësi

dhe ritëm.
• ka saktësi drejtshkrimore.
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