
 
 

Alb1-SFP-ESA-2019   Seite 1 von 12 
 

 

 

 

Freie und Hansestadt Hamburg  

Behörde für Schule und Berufsbildung 

 

 

 

 

Sprachfeststellungsprüfung 

Schuljahr 2018/2019 

 

 

 
Erster allgemeinbildender Schulabschluss (ESA) 

 

Albanisch 
 

Freitag, 3. Mai 2019, 9:00 Uhr 
 

 

 

 

Allgemeine Arbeitshinweise 
 Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren den Namen 

deiner Schule und deinen Namen ein. 
 Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und deine Reinschrift. 

 

Fachspezifische Arbeitshinweise 

 Die Arbeitszeit beträgt 135 Minuten. 
 Erlaubte Hilfsmittel: keine, nur dieser Aufgabensatz 

 

 

Aufgaben 
 Du erhältst vier unterschiedliche Aufgaben. 

 Überprüfe anhand der Seitenzahlen, ob du alle Unterlagen vollständig 
erhalten hast. 

 Bearbeite alle vier Aufgaben. 
 Wenn du möchtest, darfst du die Heftklammer entfernen. Bitte sortiere die 

Blätter aber vor der Abgabe wieder in die richtige Reihenfolge. 
 Schreibe auf alle Blätter deinen Namen. 

_
________ / ___________ 

              Schule / Name 
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Aufgabe I  Leseverstehen  

I.  Hilfreiche Urlaubstipps für junge Leute     

Ushtrim:  
 

 Lexo mbishkrimet(1-6) dhe më pas textet e pershtatshme (A-H).  
 Gjej për ҫdo pjese te tekstit mbishkrimin e duhur. 

 Shkruaj shkronjën e saktë (A-H) në anën e djathtë te mbishkrimit. 
 Shkronjat mund të përdoren vetëm një herë. 
 Dy shkronja mbeten tepër. 

 Është dhënë dhe një shembull (0). 

 

 

 

0 
 

Oferta udhëtimesh për të rinjtë  
 
Z 

1 Njihu me rajonin lokal    

2 Të shkosh në një koncert gjatë pushimeve   

3 Kursè kostot e  larta te udhetimit  

4 Në udhëtim me një kafshë shtëpiake  

5 Të kalosh pushime me sportet e ujit   

6 Pushime në periudhën e ftohtë të vitit.   

 

Shembull:  
 

Z 

Të rinjte nuk i kalojnë pushimet gjithmonë ne mënyrë argëtuese. Ka 
edhe ndryshe. Agjenci të ndryshme të udhëtimeve janë specializuar për 
ofertat udhëtimesh për të rinjtë. Por edhe shumë klube dhe organizata 

rinore ofrojnë turne interesante për të rinjtë.  
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A 

Për të rinjtë autobusi ështe automjeti më i frekuentuar i transportit. Disa 

agjenci udhëtimesh ofrojnë udhëtime edhe me aeroplan, por kjo bën, që 
udhëtimi të jetë shumë i shtrenjtë. Paratë që të rinjtë i kursejnë, i përdorin 
më me dëshire për ekskursione, ngjarje sportive ose për mbrëmje festive  

gjatë pushimeve.  

B 

Udhëtimet e gjata me makinë janë për qentë shumë të lodhshme. Nëse 

nuk ka mundësi tjetër, atëhere duhet të kihet parasysh,  që të merret 
mjaftueshëm ujë me vete, dhe ditën e udhëtimit të mos i jepet për të 

ngrënë qenit. Gjithashtu në ҫdo dy-tre orë të bëhet nje pushim gjatë 
rrugës,  ku të ndërmerren shëtitje të shkurtra me qenin.   

C 

Gjatë pushimeve të shkurtra në bregdet, nuk kishte shumë lëvizje në atë 
vend. Vetëm pak dyqane për mallra e ushqime ishin të hapura në dhjetor. 

Shumë turistë, sic ështe normale ne verë, nuk ishin aty.  Vetem disa 
udhëtues me biҫikleta ishin nëpër rrugë dhe ne mund te shkonim gjithkund 

ne rërë pa paguar.   

D 

Një ditë e vetme mjafton, që të mund të zhytesh në një botë të panjohur, 
të harrosh të përditshmen dhe të ndërmarresh gjëra te ҫmendura.  Në një 

park argëtues femijët dhe të rinjtë jetojnë një kohë të paharrueshme dhe 
të rriturit zbulojnë përsëri fëmijërine në vetvete.    

E 

Të rinjtë nuk duan vetëm që të eksplorojnë vende të reja dhe të njihen me 
njerëzit, por ata duan të merren edhe me sport, që të kenë mundësi të 

ҫlodhen pas një dite të lodhshme shkollore. Ata duan të qëndrojnë të 
shëndetshëm dhe të marrin forcë. Një shetitje disaditore me biҫikletë është 

një mundësi e mirë, për të kombinuar qëndrimin në natyrë dhe stërvitjen e 
trupit.     

F 

Jo ҫdo njeri ka mundësi ose dëshiron që të kalojë pushime të shtrenjta. Por 

pushimet në shtëpi mund edhe të organizohen të tilla, që të mbahen 
gjithmonë të kendshme në kujtesë.  Kështu për shembull është e 
mundshme të udhëtosh me autobuz ose tren në vende jo larg vendlindjes 

dhe t´i eksplorosh këto vende, nganjëhere ndoshta edhe pa ndonjë plan të 
parapërgatitur.   

G 

Kampi ynë i sërfit është për fëmije, të rinj dhe të rritur. Pjesëmarrësit 
ndahen në kurse të përshtatshme në varësi të aftësive të tyre. Kurset për 

Windsurf janë paradite. Fillestarët e mësojne sërfin nga fillimi ndërsa të  
avancuarit mësojne manovra të reja. Grupet e vogla dhe mësuesit e 
windsurfing me eksperiencë bëjnë të mundur të mësuarit dhe argëtimin 

maksimal. 

H 

Në Danimarkë mund të kalosh pushime në bregdet, ku kombinohet koha e 

lirë me kulturën. Në Roskilde zhvillohet një nga festivalet më të mëdha  të 
Evropes Veriore  një herë në vit që nga  1971. Në këtë njarje me muzikë  
Rock, Pop, Metal dhe Elektro marrin pjesë deri në 115.000 vizitorë. Ky 

festival organizohet nga vullnetarë të lirë dhe fitimet u dhurohen 
organizatave bamirëse.  

___ / 12 P. 
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Aufgabe II  Leseverstehen  

II. Klassenfahrt mit dem Fahrrad 

 Lexo tekstin vijues. 
 Kryqëzo nëse është e vërtetë ose gabim. 

 
Sali Sommerheld rrëfen për një udhëtim të veҫantë me klasën.  

Me biҫikletë nga Hamburgu në Londër - ky ishte plani i klasës 9b të një shkolle 

në Hamburg. Pas 16 ditësh me  biҫikletës u kthyen të 23 nxënësit me dy 

mësuesit e tyre.   

15-vjeҫari Sali Sommerfeld rrëfen për përvojën e tij:   

Ne udhëtuam për në Britaninë e madhe nga Franca, Luksemburgu dhe Belgjika 

me biҫikletë. Gjithsej kemi kaluar 850 kilometra për dymbëdhjetë ditë. Netët i 

kaluam në vende kampimi të ndryshme përgjate rrugës me biҫikletë.    

Në Londër kaluam edhe tre ditë të tjera.  Aty i kaluam netët në një shkollë. Gjatë 

ditës pamë qytetin dhe disa nga vendet e famshme.  

Kjo ishte shumë mbreslënese. Por edhe Brukseli, ku ne kaluam disa ditë me 

parë, më pëlqeu shumë. Kur mbaroi koha e pushimeve, u kthyem me autobuz 

dhe tren. Biҫikletat u transportuan për në shtëpi në rimorkion e vagonit 

shoqërues.   

Udhëtimi me biҫikletë ishte i lodhshëm, sidomos në fillim. Për bagazhin kishim 

për fat një makinë me vete. Po kështu u dëmtuan disa biҫikleta dhe ndodhen 

disa aksidente të vogla. Një shok madje duhet të shkonte në spital.  

Problemet teknike mund t´i zgjidhnim gjithmonë shpejt, sepse disa prej nesh 

ishin të aftë ne riparimin e biҫikletave. Disi e panjohur ishte për ne në Angli, kur 

duhet të udhetonim për herë të parë në krahun e majtë.    

Por kjo ishte një eksperiencë interesante për ne të gjithë.  

Ideja për këtë udhëtim erdhi në fillim nga mësuesi ynë Markus Sallmann. Ai na 

bindi ne dhe prindërit tanë shumë shpejt. Falë zotit Sallmann ishte edhe udhëtimi 

i mëparshëm shumë argëtues dhe gjithҫka tjetër përveҫse e zakonshme.   

 
Quelle: http://www.badische-zeitung.de/freiburg/klassenfahrt-mit-dem-fahrrad-139774036.html (letzter 
           Zugriff: 21.01.2019) 
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  Esakte  Gabim  

0 
Nxënësit dhe nxënëset duhet të kalonin nëper tre 
vende, për të mbërritur në Britaninë e Madhe  

x  

7 
Në Angli  të rinjtë morrën pjesë edhe në mësimin 
shkollor.  

  

8 
Sali kishte kohë, të shikonte vende të famshme 
turistike ne Londer.   

  

9 
Salit iu duk e lodhshme, që i duhej të transportonte 
ҫantën dhe ҫadrën e tij mbi biҫikletë.   

  

10 Një nxënës kishte nevojë për ndihmë mjekësore.    

11 
Biҫikletat e prishura ҫoheshin për t´u riparuar në një 

ofiҫinë britanike.   
  

12 
Zotit Sallmann i´u desh shumë kohë per t´i bindur 
prindërit për udhëtimin me klasën në Londër.  

  

 

 ___ / 12 P. 
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Aufgabe III Sprachmittlung  

III. Sportwoche    

Tek kjo detyrë behët fjalë për dhënien e informacionit të rëndësishëm në 
gjuhën tënde në fjali të plota por jo në perkthimin fjalë per fjalë.  

 
Detyra III – nje klub sporti  organizon një udhëtim final pas një sezoni të 
suksesshëm.   Me anë të një letre bëhet informimi për udhëtimin.  Një djalë  nga 

klubi sportiv, i ardhur para pak kohesh në Gjermani nga një vend tjeter, është i 
interesuar për këtë udhëtim. Ai nuk e kupton letrën dhe të kërkon ty ndihmë.  
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SPORTVEREIN AMMELONA 1980 e. V.   

Ansprechpartner: Elke Meier, Fruchtallee 20, 24219 Hamburg, Tel: 040/552343 

Sportwoche in der Landessportschule Bad Malente vom 26. – 29.05.2019 

Liebes Mitglied,  

damit die Fahrt nach Bad Malente für uns alle ein schönes Erlebnis wird, geben 

wir euch vor Beginn noch einige Hinweise.  
 
Wir treffen uns am 26.05.2019 um 9.45 Uhr am Busbahnhof Ammelona. Mit 

einem Bus werden wir nach Bad Malente fahren und voraussichtlich am 29.05. 
gegen 20.00 Uhr wieder in Ammelona ankommen.  

Die Unterbringung erfolgt in einem tollen Sporthotel, hauptsächlich in 

Dreibettzimmern. Bitte bringt eure Trainingsbekleidung und Hallenturnschuhe für 
die Turnhalle, angemessene Badesachen für die Schwimmhalle sowie feste 

Schuhe und Kleidung für draußen mit. 

Bitte denkt auch an eure Rollschuhe, denn es gibt dort eine schöne Strecke zum 
Fahren. Ihr könnt gerne auch Skateboards oder Ähnliches mitnehmen.  

Der Beitrag für die Teilnahme an der Sportwoche beträgt 130,- €. Die restlichen 

Kosten übernimmt der Sportverein. Der Beitrag ist sofort auf unser Konto zu 
überweisen.  

Wir werden in dieser Woche alle viel trainieren. Wer keine Lust auf Training und 
Zusammensein mit anderen jungen Leuten hat, sollte lieber zu Hause bleiben. 

Elektronische Spiele sind während der Sportwoche nicht erlaubt. Auch Handys 
müssen auf den Zimmern bleiben.  

Während der Sportwoche müssen alle Jugendlichen den Anweisungen der Trainer 

und Trainerinnen folgen. Wenn sich jemand nicht an die Regeln hält oder sich 
nicht am Training beteiligt, wird er oder sie nach Hause geschickt und muss 
abgeholt werden.  

Auf dem Gelände gibt es einen kleinen Laden, in dem Getränke und belegte 
Brötchen gekauft werden können. Dafür ist etwas Taschengeld nötig.  

Wir freuen uns auf eine schöne und erfolgreiche Fahrt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Elke Meier 

Nach www.Schwimmvereinapolda.de/images/Downlad%20Dokumente/Elternbrief%20Bad%20Blankenburg.pdf 
(letzter Zugriff 21.01.2019)  
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Bitte trage die Antworten in deiner Herkunftssprache ein.   

1. nxënësi:  Kush e organizon udhëtimin? 1 P. 

 ti: 
 
 

 
 

 
 

2. nxënësi: Ku do te flejne te rinjte?  1 P. 

 ti: 
 

 

 
  

 
 

3. nxënësi: Ҫfare veshjesh duhet të sjell me vete?  

Përmend dy shembuj 

2 P. 

 ti: 

 
 

 

 
 

 

 
 

4. nxënësi: Sa i kushtueshëm do të jetë udhëtimi per mua?    1 P. 

 ti: 
 
 

 
 
 

 
 
 

5. nxënësi: Ku mund të telefonoj me shokët e mi?  1 P. 

 ti: 
 

 

  

6. nxënësi: Ҫfarë preference duhet te kem unë, qe te marr pjesë në këtë 

udhëtim? Përmend dy shembuj   

2 P. 

 ti: 

 
 

  

7. nxënësi: Për ҫfarë arsyesh do të më kthenin në shtëpi? Përmend dy 

shembuj  

2 P. 

 ti: 
 

 

  

8. nxënësi: Ҫfarë mund të blej ne terrenin e godinës?  

Përmend dy shembuj. 

2 P. 

 ti: 
 

 
 

  

 

___ / 12 P. 
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Aufgabe IV  Textproduktion 
 
IV. Eine Klassenreise planen 

Imagjino, ti je në një grup pune, që planifikon udhëtimin final për klasën tënde.  
 
Shkruaji një shokut tënd në gjuhën tënde me temën “Planifikimi i 

udhëtimit me klasën” duke patur patjetër parasysh këto pika që vijojnë: 
 

 Shpjegoi se për ku do të udhëtohet. 

 Përshkruaj vendin ku do të flihet, ushqimin dhe koston e udhëtimit. 

 Përmblidh disa aktivitete, që mund t´i ndërmerrni gjatë ditës ose gjatë 

natës. 

 Shkruaj disa përparësi që ka udhëtimi me klasën. 

 …. 

Shkruaj midis 150 dhe 180 fjalëve.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Numëroi fjalët para se ta dorëzosh provimin. Të lutem mos i numëro emrat e 

perveҫëm si dhe fjalët gjermane.                                                                         

                                                                                       Inhalt: ___ / 12 P.  

                                                                                       Sprache:___ / 18 P. 

Gesamt:___ / 30 P. 
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