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Lënda e Gjuhës Shqipe, në përmbyllje të ciklit nëntëvjeçar, është provim i 

detyruar për të gjithë nxënësit që e përfundojnë atë.  

Provimi i gjuhës shqipe do të zhvillohet mbi bazën e një programi orientues, i cili 

ndihmon të gjithë nxënësit dhe mësuesit në fazën parapërgatitore. 

 Programi synon të japë përmbledhjen e njohurive kryesore që zënë peshën më të 

madhe gjatë viteve të shkollimit. 

 

Programi orientues është hartuar duke u mbështetur te: 

 programet e lëndës së Gjuhës Shqipe, klasa II-IX; 

 udhëzimet dhe materialet e dhëna nga MASH-i; 

 

 

Kërkesa që duhen marrë parasysh për testin e provimit të Gjuhës 

Shqipe: 
 

 integrimi i gjuhës shqipe dhe leximit;  

 

 pesha specifike e linjave; 

 

 konceptet, njohuritë dhe shprehitë e linjave;  

 

 testi do të përmbajë dy fragmente: një letrar dhe një joletrar, të cilat nuk janë pjesë e 

teksteve të nxënësit.  
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Objektivat e të lexuarit 
 

Linja e parë do të vlerësohet përmes dy fragmentesh: një letrar dhe një joletrar. 

Objektivat e vlerësimit për këtë linjë janë si më poshtë. 

 

Nxënësi është i aftë: 

 

Niveli I 
 

1. të grupojë pjesët që lexon sipas gjinive dhe llojeve letrare; 

2. të identifikojë ngjarjet kryesore në një histori, shkaqet e tyre dhe ndikimin që ato 

kanë në zhvillimet e mëvonshme; 

3. të dallojë gjuhën dhe stilin e shkrimtarit; 

4. të dallojë personazhe- karaktere; 

5. të dallojë figurat letrare, si: personifikimi, epiteti, apostrofi, paralelizmi figurativ, 

metafora me qëllim që të përcaktojë funksionin e tyre; 

6. të dallojë në një tekst të dhënë jo më pak se tri elemente karakterizuese për 

personazhe, mjedise, gjendje, veprime, marrëdhënie etj.; 

7. të gjejë një titull tjetër të figurshëm, të ndryshëm nga titulli i tekstit të dhënë; 

8. të dallojë fjalët me kuptime të ndryshme. 

  

Niveli II 
 

1. të zbulojë karakteret e personazheve, duke provuar të bëjë edhe analiza të “botës” 

psikologjike të tyre; 

2. të zbulojë mesazhin në një tekst të dhënë; 

3. të përcaktojë shkaqet e veprimeve të një personazhi; 

4. të zbërthejë figurat letrare duke treguar funksionin shprehës të tyre; 

5. të komentojë fragmente të ndryshme përmes analizave të tekstit; 

6. të përmbledhë idetë dhe të mbajë qëndrim kritik ndaj tyre; 

7. të analizojë dhe kryejë operacione të thjeshta mbi vargëzimin gjatë analizave 

artistike të materialeve letrare; 

8. të analizojë fragmente të ndryshme, për të përcaktuar rolin e personazheve në 

konflikt. 

 

Niveli III 

 
1. të vlerësojë gjuhën e një teksti; 

2. të interpretojë qëllimet e autorit dhe përdorime të caktuara në vepër; 

3. të krahasojë pjesë të ndryshme brenda fragmentit; 

4. të komunikojë një përgjigje personale të ndjeshme dhe të arsyeshme, në lidhje me 

veprën e lexuar.  
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Objektivat e të shkruarit 

 
Strategjitë e të shkruarit 
Nxënësi është i aftë: 

1. të përzgjedhë një fokus, një strukturë organizative dhe një këndvështrim bazuar në 

qëllimin dhe kërkesat e pyetjes. 

 

2. të krijojë një material me disa paragrafë:  

a. një paragraf hyrës  

b. të krijojë një ide dhe e mbështet atë me një fjali që është pranë ose në paragrafin e 

parë. 

c. të përfshijë paragrafë mbështetës me detaje, fakte dhe shpjegime të thjeshta.  

d. të përfundojë me një paragraf që përmbledh tërë çështjen e trajtuar. 

   

3. të përdorë struktura tradicionale për dhënien e informacionit (rendin kronologjik, 

shkak dhe pasojë, ngjashmëritë dhe ndryshimet, prezantimin e një pyetjeje dhe 

përgjigjen etj). 

   

Zbatimi i të shkruarit 

 
1. Shkruajë përshkrime: 

a. të lidhë idetë, vëzhgimet në lidhje me një ngjarje ose përvojë; 

b. të sigurojë një kontekst për ta lejuar lexuesin të imagjinojë një ngjarje ose 

përvojë; 

c. të përdorë detaje të ndjeshme dhe konkrete; 

d. të sigurojë arsye se pse ngjarja e përzgjedhur ose përvoja është kaq e rëndësishme 

për t’u treguar. 

 

2. Shkruajë përgjigje letrare: 

a. të demonstrojë një të kuptuar të veprës letrare; 

b. të mbështesë gjykimet e dhëna përmes referencave në tekst ose në njohuritë 

paraprake.  

 

Saktësia gjuhësore 
 

1. Struktura e fjalisë: 

a. të përdorë fjali të thjeshta dhe të përbëra; 

b. të kombinojë fjali të ndryshme duke dëshmuar një zotërim të saktë të sintaksës 

për një qëllim të caktuar. 

2. të përdorë drejt shenjat e pikësimit: pikëçuditësen, pikëpyetjen, presjen, 

apostrofin, thonjëzat dhe trepikëshin. 

3. të përdorë drejt shkronjën e madhe. 

4. të shkruajë drejt emrat, mbiemrat, foljet, përemrat, fjalët e prejardhura, të përbëra.  
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Njohuri të sistemit gjuhësor 
 

Fushat Çështjet 

 

1. Morfologji 
 emri 

 mbiemri 

 përemri 

 folja 

 parafjala 

 ndajfolja 

 lidhëza 

 numërori 

 klasa e fjalëve 

 

2. Sintaksë 
 kryefjala 

 kallëzuesi 

 përcaktori 

 rrethanori 

 kundrinori 

 grupi emëror 

 grupi foljor 

 fjalia e thjeshtë sipas kumtimit dhe 

gjymtyrëve 

 fjalia e përbërë me bashkërenditje dhe 

nënrenditje 

 shndërrimet sipas gjymtyrëve 

 gjymtyrët homogjene 

 

3. Leksikologji dhe fjalëformim 
 fjalëformimi 

 sinonimet dhe antonimet 

 familja e fjalëve 

 shprehjet frazeologjike 

 

4. Drejtshkrim 
 shkrimi drejt i fjalëve, numrave dhe 

datave 

 shenjat e pikësimit 

 

 


