
 AKP 1          29 qershor 2012 

 
 
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS 
AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE 

 
 
 

PROVIMI I MATURËS SHTETËRORE  2013 
 

I DETYRUAR 

 

SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT 

VARIANTI  A 

 

Lënda: Letërsi e thelluar 

 

 

 

Udhëzime të përgjithshme: 
 
• Testi përbëhet nga dy pjesë. 
• Testi përmban një total prej 40 pikësh. 
• Testi ka 20 pyetje. 10 me zgjedhje dhe 10 me zhvillim. 
• Për pyetjet me zgjedhje përgjigja e saktë vlerësohet me 1 pikë. 
• Për pyetjet me zhvillim përgjigjet konsiderohen orientuese dhe në skemë parashikohen variantet e 

mundësive të përgjigjeve të nxënësve. 
• Vlerësimi i pyetjes ese do të bëhet duke pasur parasysh rubrikat në tabelën e vendosur në fund të pyetjes 

dhe që është posaçërisht për vlerësuesit e testit. 
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PJESA  I   
 

Sabri Godo      Skënderbeu 
 

Pyetja 1 A 1 pikë  
Pyetja 2 B 1 pikë 
Pyetja 3 A 1 pikë 
Pyetja 4 D 1 pikë 
Pyetja 5 B 1 pikë 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Pyetja 6   2 pikë 
 

Model përgjigjeje 
  Karakteristika të Lekës: 
  rreptësia (nuk njihte mëshirën);  korrektësia (nuk falte vonesat);  këmbëngulja. 
 
2 pikë Nëse identifikon dy karakteristika të Lekës. 
 
OSE 
 
1 pikë Nëse identifikon vetëm një karakteristikë të Lekës.   
  
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Pyetja 7   2 pikë 
 
 Arsyet: 
  Ta gjejë Skënderbeun gjallë;  T’i japë sa më parë lajmin e fitores;  Shpreson se me lajmin e fitores Skënderbeu do të ndihet me mirë dhe kështu mund të shërohet;  Parandjenja se mund të mos e gjejë Skënderbeun gjallë. 
 
2 pikë Nëse identifikon dy arsyet që e shtyjnë Lekën të nxitojë drejt Lezhës. 
 
OSE 
 
1 pikë Nëse identifikon një arsye që e shtyjnë Lekën të nxitojë drejt Lezhës.   
  
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_______________________________________________________________________________________



Skema e vlerësimit: Letërsi dhe Gjuhë shqipe 

Letërsi e thelluar                                                                                                 Varianti  A  

 AKP 3          29 qershor 2013 

 

Pyetja 8   2 pikë 
  Elemente të jetës zakonore shqiptare:  puthja e dorës së të vdekurit;  ngushëllimi i familjarëve (Donikës dhe djalit);  shkulja e mjekrës dhe e flokëve;  përplasja e grushteve në gjoks;  mënyra e vajtimit. 
 

2 pikë  Nëse identifikon dy elemente të jetës zakonore shqiptare. 
 

OSE 
 

1 pikë Nëse identifikon vetëm një element të jetës zakonore shqiptare. 
 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

Pyetja 9  2 pikë 
 

Përgjigje e plotë 
  Po merr përmasa të jashtëzakonshme. Humbja e prijësit të madh të shqiptarëve nuk përjetohet vetëm nga 

Leka, por nga të gjithë; ushtria dhe populli. Vetë Leka e përjeton në një mënyra të pazakontë, nisur nga 
ajo se si e njihnin ushtarët. Ky njeri i luftës, që fiton beteja dhe të gjithë i binden në mënyrë të 
padiskutueshme, vajton me gjëmë dhe shembet nga dhimbja.  

 

OSE 
  Vdekja e asaj ditë është vdekja e gjithkujt. Të gjithë ndihen të humbur, Leka, ushtria dhe i gjithë vendi. 

Ata janë të shokuar nga humbja që kanë pësuar dhe e ndjejnë se asgjë nuk do të jetë më si më parë. 
Humbja e prijësit të madh do të ndihet shumë gjatë (vajtim i motshëm). 

 

Përgjigje pjesshme 
  Po, të gjithë ndihen të humbur. 
 

OSE 
  Leka vajton si askush më parë. 
 
OSE 
  Të gjithë ndihen të tronditur. 
 

OSE 
  Skënderbeun e vajton Leka dhe e gjithë ushtria. 
 

2 pikë  Nëse argumenton në mënyrë të plotë pse humbja e Skënderbeut merr përmasa të  
jashtëzakonshme. 

OSE 
 

1 pikë  Nëse argumenton në mënyrë të pjesshme pse humbja e Skënderbeut merr përmasa të  
jashtëzakonshme 

 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  
 

Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë, jep një shpjegim që nuk e përmban modeli i 
përgjigjes, por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë.  
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Pyetja 10  4 pikë  
 

 
 Pjesa historike vjen përmes trajtimit me saktësi të fakteve, ngjarjeve dhe personazheve realë historikë. 

Gjithçka jepet me përpikëri historike. 
 
Ilustrimet: 
  Lezha (emër vendi).  Skënderbeu, Lekë Dukagjini, Donika, Gjoni, Ahmet pasha (emra personazhesh historikë).  Vdekja e Skënderbeut, vrasja e Ahmet pashës, fitorja e luftës nga Lekë Dukagjini (ngjarje reale) 
  
 Pjesa letrare ka të bëjë me shkrirjen organike të historisë me trillin, dhënien e situatave, ngjarjeve, 

marrëdhënieve midis personazheve në mënyrë të letrarizuar. 
 
Ilustrimi  Rrugëtimi i Lekës për në Lezhë, për të çuar lajmin e fitores.   Vajtimi i Lekë Dukagjinit.  Përshkrimi i kohës ditën e vdekjes së Skënderbeut.  Etj. 
  
2 pikë  Nëse shpjegon kontekstin historik bashkë me ilustrimet përkatëse (1 pikë ilustrimet).  
 
DHE 
 
2 pikë  Nëse shpjegon kontekstin letrar bashkë me ilustrimet përkatëse (1 pikë ilustrimet).  

. 
 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  
 

Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë, jep një shpjegim që nuk e përmban modeli i 
përgjigjes, por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë.  
_______________________________________________________________________________________ 
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PJESA II    
 

Ismail Kadare    Darka e gabuar 
 

Pyetja 11 D 1 pikë 
Pyetja 12 C 1 pikë 
Pyetja 13 A 1 pikë 
Pyetja 14 C 1 pikë 
Pyetja 15 D 1 pikë 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Pyetja 16   2 pikë 
  Rrëfimi  në këtë fragment realizohet në vetën e tretë, pra autori qëndron jashtë tekstit në pozicionin e një 

rrëfimtari të jashtëm. Kjo zgjedhje siguron objektivitet dhe vërtetësi, njëkohësisht e nxit lexuesin të 
krijojë mendimin e tij mbi ngjarjen. 

 
OSE 
 
 Në këtë formë rrëfimi ndërthuret realja dhe irealja, si një nga tiparet e stilit rrëfimtar të Kadaresë, që në 

mënyrë të tillë sjell në vepër simbole dhe ide universale. Nëpërmjet elementeve biblikë, miteve dhe 
legjendave shkrimtari zbërthen të tashmen dhe të ardhmen e njerëzimit. 

 
Përgjigje e pjesshme  Rrëfimi realizohet në vetën e tretë; 
 Ndërthur realen me irealen; 
 Ndërthur legjendën dhe biblën me realitetin. 
 
 

2 pikë Nëse shpjegon në analizon në mënyrë të plotë një veçori kryesore të rrëfimit. 
 
OSE 
 

1 pikë Nëse vetëm identifikon një veçori kryesore të rrëfimit 
 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë, jep një shpjegim që nuk e përmban modeli i 
përgjigjes, por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë.  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pyetja 17  2 pikë 
 

Model përgjigjeje 
 
 Balada legjendare e vëllait të vdekur (Kostandini dhe Doruntina); 
 Balada e murimit (fjala e dhënë). 
 

2 pikë  Nëse identifikon dy baladat. 
 
OSE 
 
1 pikë  Nëse identifikon vetëm një baladë 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
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Pyetja 18  2 pikë 
 

Përgjigje e plotë 
  Titulli i romanit  është përcaktues për të ardhmen e personazhit kryesor. Është  pikërisht kjo darkë që 

bëhet shkak i arrestimit dhe ekzekutimit të tij në të ardhmen. 
  Ajo është një darkë e gabuar për doktor Gurameton. 
 

1 pikë  Nëse shpjegon si e kupton titullin e romanit. 
 
DHE 
 
1 pikë  Nëse tregon se për kë ishte e gabuar kjo darkë. 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pyetja 19 (a)  3 pikë 
  Elemente biblike:  Krishti, Juda dhe vetë darka që të kujton darkën e fundit të Krishtit. 
 
 Elemente  legjendare:  gojëdhëna, ftesa që bie në varreza dhe i vdekuri që vjen për darkë, pakti i bërë. 
 
 Elemente historike:  mjedisi dhe kohën reale e ngjarjes,Gjirokastra e vitit 1943, ardhja e gjermanëve dhe darka  reale nga e  

ka marrë frymëzimin autori për romanin “Darka  e gabuar”. 
 

1 pikë  Nëse identifikon një element biblik. 
 

DHE 
1 pikë  Nëse identifikon një element legjendar. 
DHE 
1 pikë  Nëse identifikon një element historik. 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Pyetja 19 (b)  3 pikë  
  Figura e Krishtit simbolizon sakrificën hyjnore. 
 Figura e  Judës simbolizon tradhtinë. 
 Në kontekstin e romanit figurat lidhen me aktin e doktor Gurametos, i cili u sakrifikua pa qenë as Krisht 

dhe as Judë (Që s’ishte Krisht, doktor Gurametoja, e aq më pak mysafirët gjermanë, kjo dukej që larg, 
por edhe Judë t’i quaje ishte e tepërt.). 

  
1 pikë Nëse tregon se ç’simbolizon figura e Krishtit. 
 

1 pikë Nëse tregon se ç’simbolizon figura e Judës. 
 

1 pikë Nëse tregon domethënien e këtij përdorimi (ose dhe kur jep vetëm ilustrimin). 
 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
 

Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë, jep një shpjegim që nuk e përmban modeli i 
përgjigjes, por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë.  
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Pyetja 20  6 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 si e tashmja zbërthehet përmes legjendave në veprën e Kadaresë;  argumenton qartë pozicionin që mban, bazuar në vepër;  përdor detaje mbështetëse të perifrazuara nga romani;  ka qartësi mendimi. 
 
KRITERI II: ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E ESESË    1 pikë 
 
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi: 
  respekton elementet e strukturës së esesë:     

 
hyrjen 
 
zhvillimin  
 
përfundimin 

 
 
KRITERI III: STILI DHE ORIGJINALITETI      1 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. 
 


