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ESKE
Beurteilungsraster 7 bis 9 Jahre Schulerfahrung
ALBANISCH

Name:

________________________________________________________

Sprache:

________________________________________________________

Schulhaus und -Ort:

________________________________________________________

Datum:

________________________________________________________

Zusammenfassung der Ergebnisse.
Kreuzen Sie die Beurteilung der einzelnen Aufgaben hier an . Wenn die Aufgaben mindestens zur
Hälfte richtig beantwortet bzw. weitgehend bis vollständig erfüllt sind, kann dies als Hinweis auf eine
entsprechende Schulerfahrung gewertet werden.
Aufgabe Vollständig erfüllt
(bzw. Richtig)
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Weitgehend erfüllt

Ansatzweise erfüllt

Nicht erfüllt
(bzw. Falsch)
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Aufgaben
1. Lexo tekstin dhe përgjigju në pyetjet.

Beurteilung

Çipsat nga patatet (patatina)

☐ Vollständig erfüllt (4-5 korrekt)
☐ Weitgehend erfüllt (3 korrekt)
☐ Ansatzweise erfüllt (2 korrekt)
☐ Nicht erfüllt (0-1 korrekt)

Çipsat nga patatet (patatinat) janë feta të
holla të patatës të fërguara dhe janë njëri nga zbulimet më të
diskutuara të shekullit të 19-të…
Për çka e shkroi autori këtë tekst?
☒ Për të informuar lexuesit mbi historinë e çipsave të
patates (patatina).
Që lexuesit të i argëtoj me një tregim qesharak.
☐ Që të ju tregoj lexuesve se si prodhohen çipsat nga
☐ patatet (patatinat).

Schriftliche Bearbeitung: max. 3 Minuten

Kommentar:

A e dimë ne kush i ka zbuluar çipsat nga patatet (patatinat)?
☐ Po, ishte George Crum.
☒ Jo, mund të kenë qenë shumë persona.
☐ Jo, por ne e dimë se kur u zbuluan ato.
Ne dimë përafërsisht kur u
zbuluan çipsat nga patatet
(patatinat).

Saktë ☒
Pasaktë ☐

Çipsat nga patatet (patatinat)
janë shitur së pari në Europë.

Saktë ☐
Pasaktë ☒

Ekzistojnë arsye të ndryshme
për të cilat njerëzit në shekullin
e 20-të kanë ngrëne çipsat nga
patatet (patatinat).

Saktë ☒
Pasaktë ☐

2. Më poshtë gjindet një tekst i shkurtër
dhe katër diagrame klimatike për katër
qytete të ndryshme. Lexo tekstin, shiko
diagramet dhe spjego shkurt me gojë
për çfarë bëhet fjalë.

Temperatura dhe të reshurat
Në disa vende të botës, në verë bie shumë shi…

Mündliche Bearbeitung: max. 3 Minuten
☐ Vollständig erfüllt
(Inhalt zutreffend und vollständig
zusammengefasst; Text selbständig als
informativer Sachtext mit Diagrammen
erkannt; differenzierte Erläuterung der 4
Diagramme)
☐ Weitgehend erfüllt
(Inhalt zutreffend zusammengefasst; Text
mit Unterstützung als informativer Sachtext
erkannt; grobe Erläuterung der 4
Diagramme)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Teile des Inhalts zusammengefasst)
☐ Nicht erfüllt
(Keine Kommentare zum Text)
Kommentar:
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3. Pyetjet për tekstin „Temperatura dhe të
reshurat“ (detyra 2)
A.

Kryqëzo në bazë të tekstit dhe diagramit në detyrën numër 2
qytetin e saktë në skemë.
Hanoi

Tunis

Dublin

Jakutsk

Gjatë vitit
ndryshon
temperatura
mesatare në
mes të 5 dhe 15
Grad Celsius.

Shiko diagramin e qytetit Jakutsk nga detyra numër 2 dhe
kryqëzo këtu shprehjen e saktë.

Moti në nëntor në Jakutsk i përgjigjet...
Afërsisht 0°C dhe afërsisht 20 mm reshje.

☐

Afërsisht -10°C dhe afësisht 50 mm reshje.

☐

Pak nën 10°C dhe afërsisht 60 mm reshje.

☐

Afërsisht -30°C dhe gati 10 mm reshje.

☒

C.

Schriftliche Bearbeitung: max. 2 Minuten
3A

☐ Vollständig erfüllt (3 korrekt)
☐ Weitgehend erfüllt (2 korrekt)
☐ Ansatzweise erfüllt (1 korrekt)
☐ Nicht erfüllt (0 korrekt)
Kommentar:

Qyteti ka në
verë më së paku
reshje dhe nga
maji deri në tetor
ka 20 apo më
tepër Grad
Celsius.
Të reshurat prej
tetorit deri në
prill mund të
bien edhe si
dëborë.
B.
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3B

☐ Richtig
☐ Falsch
Kommentar:

Në cilat qytete ndryshojnë sasia e të reshurave dhe
temperaturat më së shumti, në bazë të diagrameve në
detyrën numër 2? Rrumbullakëso qytetet e sakta.

Sasia e të reshurave më së shumti ndryshon në:
Hanoi

Tunis

Dublin

Jakutsk

Temperaturat më së shumti ndryshojnë në:
Tunis
Hanoi
Dublin

Jakutsk

3C Niederschlagsmenge

☐ Richtig
☐ Falsch

3C Temperatur

☐ Richtig
☐ Falsch

Kommentar:
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4. Lexo këto dy letra të lexuesve dhe
spjego shkurt me gojë për çfarë bëhet
fjalë.
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Mündliche Bearbeitung: max. 4 Minuten

Qumështi i takon tryezës së drekës
Herbert Müller nuk dëshiron që fëmijët në shkollë të pinë
qumësht…

☐ Vollständig erfüllt
(Inhalt zutreffend und vollständig
zusammengefasst; Textsorte und
Textfunktion zutreffend erläutert)
☐ Weitgehend erfüllt
(Inhalt zutreffend zusammengefasst;
Textsorte knapp erläutert)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Teile des Inhalts zusammengefasst)
☐ Nicht erfüllt
(Keine Kommentare zum Text)

Susanne Pfister
Reprezantuese e organizatës „Për Bujkun“

Kommentar:

Letra e lexuesit 1
Jepni fëmijëve ujë në vend të qumështit
Qumështi i lopëve nëpër shkolla nuk është natyral…
Herbert Müller
Drejtori i organizatës „Ushqimi vegjetarian“

Letra e lexuesit 2: Përgjigjje Herbert Müller-it

5. Kryqëzo në bazë të dy letrave të
lexuesve në detyrën numër 4
përgjegjjet (thënjet) e sakta.
a)

Përse zonja Pfister e sheh të rëndësishme që
nxënësit të pinë qumësht?
Fëmijët hanë më shumë, nëse pinë qumësht.
☐
Konsumimi i qumështit e zgjatë jetën.
☐
Qumështi përmban shumë materje ushqyese.
☒

b)

Përse zotëri Müller mendon, që për fëmijët është
më mirë të pinë ujë se sa qumësht?
Uji kushton më lirë se qumështi.
☐
Uji është më i mirë për ambientin.
☒
Uji e shuan etjen më mirë.
☐

c)

Çfarë tregojnë hulumtimet sipas letrave të
lexuesve?
Konsumimi i qumështit ka pasoja pozitive dhe
☒
negative.
Shujtat në shkollë përmbajnë mjaft materje
☐
ushqyese edhe pa qumësht.
Konsumimi i qumështit i forcon eshtrat.
☐

d)

Përse zonja Pfister shkruan letrën e lexuesve?
Ajo dëshiron t’a sqaroj, përse ajo është e
☒
mendimit se zotëri Müller nuk ka të drejtë.
Ajo dëshiron të sqaroj se uji është i dobishëm për
☐
ambientin.
Ajo nuk dëshiron që nxënësit të hanë pak ushqim.
☐

e)

Zotëri Müller argumenton, që jeta e
jonë është më e shkurtër nëse ne pimë
shumë qumësht.

E saktë ☒
E pasaktë ☐

f)

Zotëri Müller dhe zonja Pfister, në dy
letrat e lexuesve, nxjerrin në pah të
njejtat rezultate nga hulumtimi.

E saktë ☐
E pasaktë ☒

g)

Shkenctarët janë të një mendimit në
lidhje me efektet e konsumimit të
qumështit.

E saktë ☐
E pasaktë ☒

Schriftliche Bearbeitung: max. 2 Minuten
☐ Vollständig erfüllt (6-7 korrekte
Antworten)
☐ Weitgehend erfüllt (4-5 korrekte
Antworten)
☐ Ansatzweise erfüllt (3 korrekte
Antworten)
☐ Nicht erfüllt (0-2 korrekte Antworten)
Kommentar:
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6. Cila nga dy letrat e lexuesve në detyrën
numër 4 mendon se është më bindëse?
Spjego me gojë përse.
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Mündliche Bearbeitung: max. 3 Minuten
☐ Vollständig erfüllt
(auf die Frage eingegangen; eigenständige
Gedanken ins Gespräch eingebracht und
eigene Meinung überzeugend mit
Argumenten unterstützt)
☐ Weitgehend erfüllt
(auf die Frage mit kurzer Antwort
eingegangen und eigene Meinung
formuliert)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Frage nur zum Teil beantwortet; eigene
Meinung wird nicht deutlich)
☐ Nicht erfüllt
(Keine Antwort)
Kommentar:

7. Çka nënkuptojnë këto terme? Kryqëzo
kuptimin e saktë.
a)
☒
☐
☐

Etika është...
çka ne bëjmë dhe nuk bëjmë dhe si reagojnë njerëzit e
tjerë..
bindjet se çka është e drejtë dhe jo e drejtë.
një periudhë historike.

b)
☐
☐
☒

Çka përshkruan gramatika?
si shqiptohen fjalët.
sa është i gjatë një tekst.
si janë formuar fjalët dhe fjalitë.

c)
☐
☒
☐

Cili është personazhi kryesor në një tregim?
personi i cili e ka shkruar tekstin.
personazhi më i rëndësishëm i tregimit.
personi i parë i cili është përmendur në tregim.

d)
☒
☐
☐

Çka do të thotë konsensus?
marrëveshje (dakordim)
shumicë.
leje.

e)
☐
☒
☐

Çka është hipoteza?
rezultati i një studimi.
një pohim i cili mund të testohet.
një tekst faktik.

Schriftliche Bearbeitung: max. 1 Minute
☐ Vollständig erfüllt (5 korrekte
Antworten)
☐ Weitgehend erfüllt (4 korrekte
Antworten)
☐ Ansatzweise erfüllt (2-3 korrekte
Antworten)
☐ Nicht erfüllt (0-1 korrekte Antworten)
Kommentar:
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8. Shiqo skemën dhe përgjigju në pyetjet.
Nico është 15-vjeqar …

Schriftliche Bearbeitung: max. 2 Minuten
☐ Vollständig erfüllt (4 korrekt)
☐ Weitgehend erfüllt (3 korrekt)
☐ Ansatzweise erfüllt (1-2 korrekt)
☐ Nicht erfüllt (0 korrekt)
Kommentar:

Pyetjet
1.

Sa orë të matematikes i ka Nico çdo jave?

Përgjigje :

4

2.
Përgjigje :
3.

Cilën lëndë e ka vetëm një herë në javë Nico?

MUZ
Cilat lëndë Nico nuk i ka para pushimit të drekës?

Përgjigje : EdF,

MUZ
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9. Shkruaje një tekst mbi rregullat e
sjelljes të cilat vlejnë për fëmijët në
familjen tënde (për shembull nëse
fëmijët mund të vendosin vetë se kur
mund të shkojnë të flenë). Përgjigju
gjithashtu edhe në pyetjet në vazhdim:
a. Cilat rregulla vlejnë për fëmijët
në familjen tënde?
b. Cilat nga ato të duken të
arsyeshme ose të pa arsyeshme
dhe përse?
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Schriftliche Bearbeitung: max. 10 Minuten
☐ Vollständig erfüllt
(Gut lesbare und flüssige Handschrift;
sprachformal überzeugend;
Aufgabenstellung inhaltlich erfüllt; Text ist
kohärent aufgebaut und bringt eigene
Erfahrungen und Vorstellungen
überzeugend zum Ausdruck)
☐ Weitgehend erfüllt
(Lesbare Handschrift; sprachformal
befriedigend; Aufgabenstellung inhaltlich
erfüllt; Text bringt eigene Erfahrungen und
Vorstellungen zum Ausdruck)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Handschrift schwer lesbar; Text
verständlich, aber sehr kurz (1-2 Sätze oder
Satzfragmente)
☐ Nicht erfüllt
(Kein Text verfasst)
Kommentar:

