
MANUALI 

PËR PËRPILIMIN E PYETJEVE NË MOODLE PLATFORMË 

 

Hapet platforma Moodle 

 

 

Shënoni Username dhe Password-in tuaj (Kujdes! Këto rubrika janë key sensitive, duhet të shkruhen 

saktë ashtu si i keni te shënuara; në të kundërtën nuk ju lejon qasje) 

 

Pasi të shenoni username dhe password hyni me Log in. 

 

 

Me Log in filloni qasjen në platformë 



Platforma është hapur. 

 

Zgjedhni Course categories: duhet të zgjedhni programin dhe vitin ne te cilin mbani mësim, për të 

zgjedhur lëndën tuaj. 

P.sh. STOMATOLOGJI – Viti I  

 

 

Zgjedhni lëndën tuaj. 



Hapet faqja e lëndës tuaj, e cila duket si në vijim. 

 

 

 

 

Hapni Actions menu 

Zgjedhni More 



 

 

Në pjesën e poshtme te faqes së hapur ndodhet seksioni Add category, që shërben për të shtuar 

kategoritë e reja të pyetjeve. 

Pyetjet mund t’i kategorizoni sipas një metodologjie të përshtatshme për ju.  

P.sh. Kategoritë e pyetjeve mund të jenë sipas  

Në Question bank 

zgjedhni Categories 



- kapitujve të librit (p.sh. në Biostatistikë pyetjet nga kapitulli - Probabilitetit, kapitulli -Lloji i 

variablave, kapitulli -Madhësitë mesatare, kapitulli -Masat e variabilitetit, kapitulli Chi-testi, etj.) 

- Kategoritë sipas afateve te provimit (p.sh. pyetjet e testit per afatin SHKURT 2020, AFATI PRILL 

2020, AFATI QERSHOR 2020, etj.) 

- Kategoritë sipas formatit të pyetjeve (p.sh. kategoria e pyetjeve MCQ, TRUE/FALS pyetjet, 

pyetjet NUMERIKE, pyetjet SHORT ANSWER, pyetjet EMBEDDED ANSWER (CLOZE), pyetjet DRAG 

AND DROP INTO TEXT, etj.) 

 

 

Pasi të krijohen të gjitha ketegoritë e nevojshme fillojmë me shtuarjen e pyetjeve në platformë. 

 

Zgjedhet Kategoria 

prindore – brenda se 

cilës do të jetë 

kategoria e re që e 

krijoni 

Shenoni emrin e 

kategorisë së re – p.sh. 

Afati SHKURT 2020,  

ose MCQ PYETJET, etj. 

Zgjedhet Add category 



 

 

Në Question bank 

zgjedhni Questions 

zgjedhni Create a 

new question… 



 

Formati: Multiple choice 

 

 

Nga lista zgjedhim tipin 

(llojin, formatin) e 

pyetjeve që dëshirojmë ta 

shtojmë. 

Zgjidhet Multiple choice 

Zgjedhet Add 



 

p.sh. 

 

 

 

 

Zgjidhet Categoria ku dëshironi 

të shtohet pyetja 

Shenohet teksti i pyetjes 

Shenohet sa pikë i fiton për përgjigje të 

saktë 



Vazhdohet me plotësimin e pjesës së pyshtme të faqes… 

 

p.sh. 

 

Vazhdohet me plotësimin e pjesës së pyshtme të faqes… 

 

Zgjedhet a do të jetë një përgjigje e saktë 

apo më shumë përgjigje të sakta 

Shenohen opcionet e përgjigjeve 

Zgjedhet a është e saktë apo jo. 

Te përgjigja e saktë zgjedhet 100% 

Furosemidi është gabim 

Spironolaktoni është 100% e 

saktë 

Triamtereni është gabim 



 

Mënyra si i del pyetja studentit 

 

 

 

 

Mund të shtohen edhe rubrika 

për tri opcione të reja 

Ruhen ndryshimet (save changes) 



Formati: Multiple choice (me më shumë përgjigje të sakta) 

 

Shmebull një pyetje me tri përgjigje te sakta 

 

 

Zgjedhet Multiple answers allowed 



 

 

Tri opcionet me minus pikë… (opcionet me minus pikë mundësojnë që nëse student i selekton të gjitha 

përgjigjet, atëhere fiton 0% të pikëve, sepse zgjedhjet elimonojnë njëra tjetrën) 

Shenohet përgjigja e parë e saktë 

Meqë do të jenë tri përgjigje të sakta, për 

këtë përgjigje studenti do të fitojë 33.33% 

të pikëve (kjo vlerë zgjedhet nga menya 

rënëse. 

Shenohet përgjigja e parë e pasaktë 

Meqë është përgjigje jo e saktë, studenti do 

të humbë -33.33% të pikëve (kjo vlerë 

zgjedhet nga menya rënëse. 



 

Mënyra si i del pyetja studentit 

 

 

 

 

Opcionet për zgjedhje janë me katrorë 



Formati: TRUE/FALSE 

 

 

 

Shenohet emri i pyetjes, teksti i pyetjes, numri i pukëve 

 



Zgjedhet Correct answer = TRUE (nëse është e saktë, në të kundërtën zgjedhet FALSE)

 

 

Ruhen ndryshimet (save changes) 



 

  



Formati: MATCHING questions 

 

 

Shenohet emri i pyetjes, teksti i pyetjes dhe numri i pikëve.. 

 

Shenohen përgjigjet sipas opcioneve: pyetja 1 dhe si është përgjigja për te; pyetja 2 dhe përgjigja për te; 

pyetja 3 dhe përgjigja për te, …..) 



Para se të shenohen pyetjet zgjedhet opcioni SHUFFLE (për t’i përzier program renditjen e përgjigjeve 

ndërmjet vete) 

 

 

Pyetja 1 (opcionet) 

Përgjigja për pyetjen 1 

Pyetja 2 (opcionet) 

Përgjigja për pyetjen 2 

Shuffle duhet të jetë i zgjedhur 



 

Mënyra si i del pyetja studentit 

 

 

  

Ruhen ndryshimet (save changes) 



Formati: SHORT-ANSWER questions 

 

 

Shenohet emri i pyetjes, teksti i pyetjes dhe numri i pikëve.. 

 

 



Shenohen përgjigjet sipas opcioneve: duhet të përcaktohen te gjitha mundesite sim und ta shkruajne 

studentet dhe kompjuteri tju merr sit e sakte (p.sh. student mund ta shkruaj “gjatë”, ose mund ta 

shkruaj “gjate”, mund ta shenojë “ekstraksion”, ose “extraksion” ose “extraxion” dhe në të gjitha këto 

raste përgjigja do të merret si e saktë (100%). 

 

Mënyra si i del pyetja studentit 

 

 



Formati: NUMERICAL questions 

 

 

 



 

Mënyra si i del pyetja studentit 

 

  

Vlera referente 
Gabimi standard është 1, kjo 

d.t.th. që vlerat që do t’i shenojë 

student në rangun 4.4 deri në 6.4 

do të numërohen sit ë sakta 

(100%). 



Formati: ESSAY 

 

 

 

 



 

Mënyra si i del pyetja studentit 

 

Nëse dëshironi që student të shkruaj një ESE të STRUKTURUAR atëhere format ii strukturës së esesë 

definohet te Response Template: 

Zgjedhet numri maksimal i rreshtave që mund 

t’i shkruaj student në ese. 

A lejohet bashkangjitja e ndonjë dokumenti 



 

Mënyra si i del pyetja studentit 

 

  



Te të gjitha këto forma të pyetjeve, nëse keni nevojë, te teksti i pyetjes mund të shtoni edhe fotografi, 

radiografi, vizatime, skica, figura, etj., të cilat mund t’i bartni në Question text, si në vijim: 

 

 

 

Vlera referente 

Shenohet teksti i pyetjes. 

Zgjedhet Insert or edit image 

Zgjedhet Browse repositories… 



 

Gjindet follderi ku e keni ruajtur fotografinë, skicën, figureën, etj. 

 

Zgjedhet Choose file 

Zgjedhet fotografia që do ta 

bartni 

Zgjedhet Open 



 

 

 

Gjenerohet fotografia në pyetje: 

Zgjedhet Upload this file 

Del emri i fajllit që do të bartet 

Zgjedhet Save image 



 

Mënyra si i del pyetja studentit 

 

 

 

 



 

 

Formati: DRAG and DROP INTO TEXT 

 

 

 

Në pjesën ëë1]] dhe ëë2]] student duhet të 

bartë tekstin që mungon. 



Shënohen opcionet 

 

Mënyra si i del pyetja studentit: (Studenti duhet të bartë tekstin adekuat që mungon në fjali) 

 

  



Formati: DRAG and DROP MARKERS 

 

 

 

 

 



 

 

Zgjedhet fajlli në follderin ku e keni ruajtur 

Zgjedhet fajlli i fotografisë që do të bartet. 

Procedura është paraqitur në vijim. 

 



 

 

Fajlli bartet (upload) dhe fotografia do të 

gjenerohet në pyetje 

 



 

 

Caktohen koordinatat e katroreve në foto. Mënyra e parë te fotografia gjenerohen tekstet ne kendin e 

sipërm të majtë. Merret teksti me rradhe dhe bartet deri te pjesa ku duhet të jetë në fotografi 

(koordinatat caktohen vet nga program). 

Nëse e keni verzionin më të vjetër të programit koordinatat shkruhen në pjesën “COORDINATES”, në 

këtë format: x,y;w,h  

X=largësia e këndit të majtë nga skaji i majtë 

Zgjedhet Shuffle për t’i përzier program 

katroret me pergjigje 

 
Shenohen teksti i katrorëve që duhet të barten 

në foto (në vendet e duhura) 

 

Numri sa herë do të paraqitet ky tekst. 

 

Zgjedhet forma ne te cilen do te jete teksti. Në 

këtë rast kemi zgjedhur formën e 

katërkëndëshit 

 

Zgjedhet teksti që do te jete ne katror 

 



Y= largësia e këndit të majtë nga skaji i sipërm 

W= gjatësia e katrorit 

H= lartësia e katrorit,  

p.sh. 72,24;124.43 per Cornea 

 

Mënyra si i del pyetja studentit 



 

 

  



Formati: DRAG and DROP INTO IMAGE 

 

 

 

 



 

 

Zgjedhet fajlli i fotografisë që do të bartet. 

Procedura është paraqitur në vijim. 

 



 

Fotografia del ne pyetje 

 

 



 

Vazhdohet me grupin e dytë të barnave.. 

 

Vazhdohet me grupin e tretë të barnave.. 

Te Draggable item 1 Zgjedhet Draggable text, 

sepse në foto do të bartet teksti i grupit të  pare 

të barnave 

 

Teksti i grupit të  pare të barnave: VD 

(vazodilatatorët) 

 

Teksti i grupit të  dytë të barnave: BIP (barnat 

inotrope pozitive) 

 



 

Vazhdohet me grupin e katërt të barnave.. 

 

 

 

 

Teksti i grupit të  tretë të barnave: ACEIs (ACE 

inkibitorët) 

 

Teksti i grupit të  katërt të barnave: Diur 

(Diuretikët) 

 



Në Drop Zones 

  

 

 

 

Vendosen grupet e barnave 

me rradhë dhe shkruhet edhe 

te teksti. 

 

Koordinatat e pozitës caktohen vet duke bartur 

grupin e barnave te pozita e duhur ne figureë. 

Procedura eshte në vijim. 

Merret grupi i barnave dhe bartet te pozita e 

duhur ne figurë 



 

 



 

 

Pas bartjes së grupeve te barnave koordinatat gjenerohen vetë nga program, si në vijim. 



 

 

Mënyra si i del pyetja studentit 

 

  



Formati: EMBEDDED ANSWER (CLOZE) 

 

 

 

Mënyra si i del pyetja studentit 

 



 

Formati: MISSING WORDS 

 

 

 

 



 

 

 

Mënyra si i del pyetja studentit 

 

  



PËRPILIMI I TESTIT PËR PROVIM 

Hapet platforma Moodle 

Shënoni Username dhe Password-in tuaj (Kujdes! Këto rubrika janë key sensitive, duhet të shkruhen 

saktë ashtu si i keni te shënuara; në të kundërtën nuk ju lejon qasje) 

 

Pasi të shenoni username dhe password hyni me Log in. 

Platforma është hapur. 

 

Zgjedhni Course categories: duhet të zgjedhni programin dhe vitin ne te cilin mbani mësim, për të 

zgjedhur lëndën tuaj. 

P.sh. STOMATOLOGJI – Viti I  

Me Log in filloni qasjen në platformë 



 

Hapet faqja e lëndës tuaj, e cila duket si në vijim. 

 

 

Zgjedhni lëndën tuaj. 



 

 

Faqja e merr këtë pamje: 

 

Hapet faqja si në vijim: 

Hapni Actions menu 

Zgjedhni Turn editing on 

Zgjedhni Add an activity or resource 



 

Hapet dritarja si në vijim: 

 

 

Zgjedhni Quiz 



 

 

 

 

 

 

Shenohet emri i testit (kuizit) 

Mund të përshkruani çka përmban testi, kujt i 

dedikohet, dhe shënime të tjera nëse keni nevojë 

(kjo rubrikë nuk duhet të plotësohet me çdo kusht). 

Te Time limit, zgjedhet Enable dhe 

shenohet kohëzgjatja e testit (p.sh. në 

këtë rast testi do të zgjatë 30 minuta) 

Te When time expires, zgjedhet Open attempts are 

submitted automatically që mundëson mbylljen 

automatike të testit kur të përfundon koha e përcaktuar e 

testit. 



 

Te Review options 

 

 

Te Attempts allowed, zgjedhet 1, që 

mundëson vetëm një hapje të testit nga 

studenti. Nëse studenti e mbyll testin, 

program nuk i lejon qasjen e sërishme në 

test. 

Te New page, përcaktohen sa pyetje do 

të dalin në në faqe të ekranit (opcioni 

Every question gjeneron nga nje pyetje 

në çdo faqe të re. Opcioni Every 3 

questions gjeneron nga tre peytje në një 

faqe të ekranit, etj. 

Te Question behaviour, zgjedhet YES te 

Shuffle within questions, kurse te How 

question behave zgjedhni Deferred 

feedback. 

Deselektoni The attempt te Immediately 

after the attempt dhe te Later, while quiz 

is still open. 



Si në vijim: 

 

 

Te Extra restrictions on attempts 

 

 

Te Overall feedback 

Shenoni passworden secrete, të cilën do 

t’ja shënoni ju studentit para aktivizimit 

të testit. Passworden e shenuar mund ta 

shihni nëse kllikoni në syrin në anën e 

djathtë të katrorit. 



 

 

Shenoni gradat sipas të cilave do të 

shenohen notat e testit. P.sh, nga 100% 

deri 91% është nota 10 

Nga 91% 

Shtohen edhe tri opcione të tjera 



 

Gjenerohet faqja si në vijim: 

 

 

Zgjedhet në fund Save and display 

Zgjedhim Edit quiz 



 

 

 

Hapet regjistri i pyetjeve që i keni krijuar në Question Bank., si në vijim: 

Hapim menynë Add 

Zgjedhim opcionin 

from question bank  



 

 

Hapet faqja si në vijim: 

Pyetjet të cilat dëshironi 

t’i bartni në test i 

zgjedhni me tik te 

katrori para pyetjes.  

Nëse tikun e vendosni në këtë katror 

(te shkronja T=total) selektohen të 

gjitha pyetjet që i keni në regjistër.  

Me Add selected questions to the quiz 

barten pyetjet e seklektuara në test.  



 

Nëse në systemin e vlerësimit e keni të përcaktuar që nga provimi sumativ student p.sh. i fiton 60 pikë 

maksimalisht, atëhere te Maximum grade e shenoni 60. (Në këtë rast studentit që i fiton 32 pikë, 

program ja shënon gradën makismale prej 60 pikëve, sa është e paraparë me syllabus). 

 

 

 

Shenohet grada maximale në test. Nëse dëshironi që pikët e fituara të 

studentët të llogariten si përqindje e plotësimit të testit, gradën max. e shenoni 

100. (Në këtë rast testi gjithsej i ka 32 pikë, që d.t.th. 100%. Student i cili i fiton 

16 pikë nga testi, do t’i shenohet suksesi 50%). 

Në fund e zgjedhni Save 

Para se ta përfundoni e zgjedhni opcionin 

Shuffle (për të bërë përzierjen e pyetjeve 

në mënyrë automatike. 



Nëse keni të krijuar një bankë me numër më të madh të pyetjeve, dhe dëshironi pyetjet të përzgjedhen 

në mënyrë të randomisuar nga vet program, atëhere zgjedhjen e pyetjeve nuk do ta bëni nga “from 

question bank”, por nga  

 

 

 

E zgjidhnui Add random question (10 pyetje do të barten në test në mënyrë të randomizuar, të 

rastësishme, sipas teorisë së gjasave. Këshut, asnjë studentë nuk do të ketë pyetje të njëjta në test). 

Zgjedhim opcionin 

from question bank  

Zgjedhni kategorinë prej nga 

do të merren pyetjet (p.sh. 

pyetjet nga kategoria Kapitulli 

1). 

Zgjedhni numrin e pyetjeve që do të 

merren nga ajo kategori (p.sh. 10 

pyetje nga Kapitulli 1, etj.) 



Në test mund të shtoni edhe numër të caktuar të pyetjeve nga kategoritë tjera dhe pasi të arrihet numri 

maksimal i dëshiruar i pyetjeve në test përfundohet testi me Save. 

 

 

 

  



EXPORTIMI DHE IMPORTIMI I PYETJEVE NË QUESTION BANK 

 

Pyetjet e krijuara në Moodle mund t’i exportoni në formate të ndryshme dhe ti bartni (importoni) në 

kumpjuterin tjetër (p.sh. në serverin e Kolegjit). 

 

 

Fajlli bartet në Downloads file sin ë vijim: 

Te Question bank zgjedhet opcioni 

Export 

Zgjedhet formati i fajllit që 

exportohet (p.sh. në rastin konkret 

eksportimin e pyetjeve do t’i bëjmë 

në Moodle XML format. 

Zgjedhet kategoria e pyetjeve që do 

të exportohen (p.sh. pyetjet nga  

kategoria - Kapitulli 1) 

Zgjedhet Export questions to file 



 

 

IMPORTIMI I PYETJEVE NË QUESTION BANK 

 

 

Fajlli i exportuar. Ky fajll kopjohet në 

USB, ose CD dhe bartet (kopjohet) 

në komjuterin tjetër.  

Pastaj fillojmë të bëjmë importimin 

e këtyre pyetjeve në Question bank 

të kompjuterit tjetër. 

Zgjedhni opcionin Import 



 

 

Zgjedhni formatin identik me të cilin 

keni bërë exportimin e pyetjeve (në 

rastin konkret në: Moodle XML 

format). 

Zgjedhni kategorinë ku dëshironi të 

barten pyetjet (p.sh. Kategoria – 

Kapitulli 2) 

Zgjedhni Choose a file… 



 

Te Downloads zgjedhet emri i fajllit të exportuar: 

 

Zgjedhni Choose a file… 

Zgjedhni fajllin 

Zgjedhni Open 



 

 

Pyetjet do të barten në question bank, në kategorinë Kapitulli 2 

Zgjedhni Upload this file 

Zgjedhni Import 



 

 

Zgjedhni Continue 



 

 

 

 

 


