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NIVELI BAZË
Shkathtësitë e të lexuarit dhe të të kuptuarit e leximit

1. Lexo tekstin e mëposhtëm dhe rretho shkronjën para përgjigjes së saktë:

Filmi “Harry Poter And The Order Of  The Phoenix” ka grumbulluar jo më pak se 140 
milionë dollarë në kinematë amerikane, për pesë ditë të shfaqjes së tij, përfshirë këtu edhe 77 
milionë të fituar gjatë fundjavës.

Vazhdimi i pestë i serisë për magjistarin e ri, e ka thyer rekordin e premierave në mesin 
e javës së kaluar, duke sjellë përfitime më të mëdha nga “ish-kampioni” i përfitimeve, vazhdimi 
i dytë i filmit “Shrek” i cili, për pesë ditë nxori përfitime prej rreth 129 milionë dollarësh.

Teksti i dhënë:
a) përshkruan
b) komenton
c) përkufizon
d) informon
_____________________________________

2. Lexo vjershën dhe thuaj çfarë teksti është: 

Vrull

Zogj të bukur këndojnë me hare, 
Po zemra do t’më plasë mua në gji.
I helmuar e shkoj jetën te ky dhe,
Mërzitem në katund, në vetmi.

Hapet përpara meje deti i shkëlqyer,
Që zgjon në trutë e mi mendime shumë,
E shqetësimi zemrën time çjerr,
Aq sa vetëm pushoj kur bie në gjumë.
(...)

    Zef Serembe

a) letrar
b) joletrar

Rreth shkronjën para përgjigjes së saktë.
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3. Tekst letrar mund të quhet çdo tekst që përmban tipare letrare, siç janë: vargu, rima, ritmi, 
figurat (metaforat, simbolet etj.), tema, personazhi, ideja etj. 

Tekst i tillë mund të jetë:
a) poezia
b) tregimi
c) informata
d) autobiografia
e) romani
f) drama
g) novela

Rretho shkronjat para të cilave nuk gjenden tekstet letrare.

4. Janë dhënë dy shpjegime. Rretho shkronjën para përgjigjes në të cilën bëhet fjalë për 
argumentim:

a) Paraqit argumente për një çështje, vërtetoj me argumente, sjell prova.

b) Pjesë e një teksti të shkruar, që përfshin fjalitë nga njëra kryeradhë tek tjetra dhe që shpreh 
një mendim pak a shumë të plotë e të pavarur; nënndarje e një kapitulli, e një ligji etj., që 
fillon me kryeradhë dhe me një shenjë të posaçme.

5. Lexo tekstin e mëposhtëm dhe rretho shkronjën para përgjigjes së saktë:

Amfiteatri “Flavio” ose i njohur ndryshe si Koloseu, është ikona e perandorisë romake, 
i ndërtuar në qendër të qytetit të Romës. Struktura origjinale e tij ka një kapacitet prej rreth 
45000-50000 vendesh. Koloseu u shfrytëzua për përleshjet e gladiatorëve në sy të publikut. 
Amfiteatri, si ndërtesë më e madhe në gjithë historinë e perandorisë romake, u përfundua 
në vitin ’80 nën udhëheqjen e perandorit Titus, ndërkohë që u modifikua gjatë sundimit të 
Domitianit. Koloseu u shfrytëzua gjatë rreth një gjysmë mijëvjeçari për gara të ndryshme e 
luftime gladiatorësh.

Teksti është i shkruar me:
a) stilin letrar
b) stilin administrativ
c) stilin gazetaresk
d) stilin shkencor

          ________________________________
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6. Nëse teksti është administrativ, pas tij në vijë shkruaj “A”, nëse është publicistik, shkruaj “P”, e 
nëse është shkencor, shkruaj “SH”:

а) Paraqitja për sezonin e sivjemë të kampioneve tek ne dhe në botë ka filluar në fillim të 
marsit dhe deri më tani, siç mësojmë nga organizuesit e shoqatës “Hulumtuesit e rinj”, janë 
paraqitur 430 vullnetarë të rinj. Janë edhe 1.700 vende të lira, dhe paraqitja mund të bëhet 
derisa të plotësohen të gjitha kampet. ___________________

b) Fjalët u, do, të, me, për, pa, duke, më  përfshihen te pjesëzat që shërbejnë për të ndërtuar 
forma gramatikore foljore dhe shkallët e mbiemrave e të ndajfoljeve. Kur përdoren një varg 
kallëzuesish homogjenë, pjesëzat që shërbejnë për të ndërtuar forma gramatikore të foljeve 
përsëriten para çdo kallëzuesi: 

Pjesëza të para lidhores shkruhet gjithmonë kur përsëritet trajta foljore: 
Unë mendoj të takohemi e të bisedojmë të gjithë bashkë sa më shpejt.  
Po kështu shkruhen të plota me do të dhe format foljore të së ardhmes dëftore dhe të 
kushtores: 
Do të shkoj, do të studioj gjendjen dhe pastaj do të të informoj për gjithçka.
Po të kisha ditur, do të kisha nxituar e do të kishim vajtur bashkë atje. _____________

c) Mbrojtësi i qytetarëve është organ i pavarur shtetëror i cili i mbron të drejtat e qytetarëve 
dhe e kontrollon punën e organeve të administratës shtetërore, organit kompetent për 
mbrojtjen juridike të të drejtave pronësore dhe interesave të shtetit, si edhe organeve 
dhe organizatave tjera, ndërmarrjeve dhe institucioneve të cilave u besohen autorizimet 
publike._____________

7. Lexo tekstin dhe rretho shkronjën para përgjigjes së saktë:

Drita

Pjesa më e madhe e energjisë elektrike në llambë duhet të shndërrohet në dritë e jo 
në nxehtësi. Për këtë përdoren tela shumë të hollë që nuk shkrihen lehtë e që nxehen deri në  
2000oC. Me qëllim që të mos lëshojnë nxehtësi të madhe, telave u jepet forma e spirales. 
Oksigjeni, i cili në këtë temperaturë do të digjte menjëherë telin, nxirret jashtë llambës. Në të 
futet azot. 

Ndërkohë nata ra si një tym i zi dhe mbuloi luginat. Format e tokës nuk mund të 
njiheshin më. Po tani ndriçonin yjet e fshtrave që i përgjigjeshin njëri-tjetrit. E gjithë toka ishte 
mbuluar nga përshëndetjet e dritave. Çdo shtëpi ndizte yllin e saj para natës së pafund, ashtu 
si fari përpara detit të paanë...

Thuani cili stil është përdorur në tekstin e parë e cili në tekstin e dytë: 

а) stili i letërsisë artistike
b) Stili politiko-shoqëror
c) Stili shkencoro-teknik.
d) Stili administrativo-juridik.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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8. Lexo tekstin dhe rretho shkronjën para përgjigjes së saktë:

a) Fjala e Skënderbeut kur u kthye në Krujë, ashtu siç na e jep M. Barleti, është një shembull i 
gojëtarisë politike. Zgjimi i ndërgjegjes kombëtare në luftën për liri, që ishte qëllimi kryesor i 
Rilindjes, i dha hov këtij stili. Nga Enqiklika (letër qarkore) e N. Veqilharxhit (1846) arrijmë 
deri te vepra e shquar e S. Frashërit “Shqipëria ç’ka qenë, ç’është dhe ç’do të bëhet”. Pas vitit 
1944 ky stil iu nënshtrua tërësisht vetëm një ideologjie. Me vendosjen e pluralizmit politik, 
ka një gjallërim të këtij stili, që i bën më të mprehta edhe shfaqjet e tij gjuhësore. 

b) Një mesjetë si gjuhë e shkencës përdorej latinishtja. Prandaj edhe humanistët shqiptarë, si 
Barleti, Tomeu, Gazulli, i kanë hartuar latinisht veprat e tyre. Pjetër Bogdani është i pari që 
ka punuar me vetëdije për prozën shkencore shqipe.
Gjatë Rilindjes Kombëtare mendimi shkencor u përpunua sidomos për historinë, për 
kulturën dhe për nevojat e shkollës. Pas Pavarësisë atdhetarët i vijuan përpjekjet për shkollën 
e në veçanti për shkencat shoqërore. Shkencat shqiptare u zhvilluan në gjerësi pas Luftës së 
II Botërore. Sot proza shkencore ka arritur një nivel të kënaqshëm. Botohen revista e libra 
shkencorë dhe fjalorë të posaçëm.

Për cilat stile bëhet fjalë në këto dy tekste: 

а) stili i letërsisë artistike
b) Stili politiko-shoqëror
c) Stili shkencoro-teknik.
d) Stili shkencor

9. Para teje është një pjesë e përmbajtjes së një libri. Shikoje me vëmendje dhe përgjigju 
pyetjeve.
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a) Në cilat faqe mund të lexosh për kuptimet kryesore të rasave? Nga faqja 105-? 
________________________________
b) Në cilën faqe fillon teksti për rrjedhoren? 
________________________________

10. Shkrimi i shkurtër në fillim të një vepre letrare, shkencore etj., i cili jep disa sqarime për qëllimin 
e përmbajtjen e veprës, për parimet e idetë e saj, për rrethanat e hartimit të saj është:

a) citat
b) parathënie
c) përmbajtje
d) epilog

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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11. Secila nga pjesët kryesore të njëpasnjëshme, në të cilat ndahet lënda e një libri, e një rregulloreje 
është: 

a) citat
b) parathënie
c) kapitull
d) përmbajtje

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

12. Pjesë e shkurtër e nxjerrë fjalë për fjalë nga një vepër ose nga një tekst i shkruar; riprodhimi 
fjalë për fjalë i një shprehjeje ose i një mendimi të një tjetri është: 

a) citat
b) parathënie
c) kapitull
d) përmbajtje

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

13. Lexo tekstin e mëposhtëm dhe rretho shkronjën para përgjigjeve të sakta

Kur kullosnin delet dhe qengjat në lëndinë, ne nuk frikësoheshim fare se do të na 
humbshin... Ishim më të qetë për t’u marrë me ndonjë nga lojërat e shumta që dinim. Kur 
gjendeshin delet në lëndinë tërë përkujdesjen e ruajtjes së tyre ia lënim qenit tonë i cili linte 
të shpërndaheshin. Posa hetonte se ndonjëra nga delet ose qengjat, lakmonte kah dushkaja 
–qeni i dilte përpara dhe, me dy të lehura, e kthente prapë në kope. Meqenëse të gjitha delet 
frikësoheshin nga qeni, shpesh as që provonin të futeshin në dushkajë. Prandaj, edhe qeni, 
kur delet s’lakmonin dushkajën- pushonte; shtrihej në ndonjë hije dhe nga aty përgjonte çdo 
lëvizje të deleve. Kësisoj, pra, delet hanin bar në lëndinë, ne luanim lojërat që dinim, kurse, 
qeni pushonte nën hije...

Por kjo nuk ndodhte gjithherë, sepse në kope gjendej edhe qengji të cilin e thërritnim 
Curr. Këtë emër ia patëm ngjitur për shkak se ishte më i vogli i kopes dhe më lazdrani. Nuk 
qetësohej fare, por gjithnjë kërkonte hapësirë për të vrapuar, kërcyer; për t’u grindur me ndonjë 
mocanik të tij e për të bërë telashe. Ne e duronim qengjin, atë Currin tonë; e lenim të kërcejë e 
të bëjë ç’të dojë... por qeni jo se jo. Qeni gjithnjë e ndiqte. Në fillim nuk e kuptonim pse vallë e 
ndiqte qeni qengjin, por më vonë krejt e kuptuam. Ja ku ishte shkaku. 

Qeni kishte dëshirë të shtrihej në hije dhe të pushonte. Curri, mu në kohën kur qeni 
ishte në pushimin më të mirë, i afrohej dhe ia shkilte bishtin ose, në vrap e duke kërcyer, i sillej 
përreth... Kur e tepronte Curri me këso sjelljesh, qeni çohej dhe i turrej prapa. Si duket Currit 
i pëlqente vrapimi i qenit pas tij; ndoshta i dukej se qeni luante me të, e në realitet qeni ishte 
shumë i mllefosur në të. Bile na e merrte mendja se, po e zinte në atë rast të mllefosjes së tij, do 
ta shqyente Currin. E ky Curri kurrsesi të kuptonte e të largohej nga ai...

Një ditë Curri i hareshëm,- posa e pa qenin se si ishte shtrirë në hije dhe pushonte, iu 
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afrua dhe ia preku bishtin. Qeni ngriti kokën, hapi gojën dhe i tregoi dhëmbët për t’ia bërë me 
dije Currit se nuk bënte mirë që ia prekte bishtin. Por Curri, ose nuk e kuptonte, ose dëshironte 
ta ngucte edhe më shumë... Andaj, për herë të dytë ia preku bishtin...Qeni se ç’u ngrit me 
shpejtësi në këmbë dhe, me të lehura të shpeshta, iu turr prapa. Curri deshti t’i afrohet kopesë, 
por nuk pati sesi, sepse qeni ia zuri rrugën pikërisht kah ana e kopesë. Për këtë, Currit iu desht 
të ikën në drejtim tjetër...

E qeni s’i ndahej fare...

Kjo na bëri të frikësoheshim. Ashtu siç ishim, të frikësuar, e lamë lojën tonë dhe, unë 
e një shoku im, vrapuam andej kah përroi, ndonëse s’e shihnim fare as qenin e as qengjin. Një 
shokun tonë tjetër e lamë që të kujdeset për kopenë.

Nuk vonuam shumë së vrapuari dhe arritëm te përroi. Për çudinë tonë, te përroi nuk 
ishte as qengji e as qeni... Vazhduam rrugën teposhtë përroit... Por kot, sikur t’i kishte lëshuar 
toka: askund nuk ishin. Ai shoku im veç që nuk ia nisi të qajë sepse ai qengji ishte i deleve të 
tij.

“Ku-ku për mua... e çfarë do të them te shtëpia, kur të shkoj, pa qengj?”-ankohej.

“Do ta gjejmë, sigurisht do ta gjejmë!”-e ngushëlloja.

Pas afro një ore sa ishim duke kërkuar, arritëm te përroi i madh, aty ku grumbulloheshin 
edhe shumë përronj të tjerë. Por prapë qenin e qengjin nuk i gjetëm. Pas pak, andej kah majat 
e bjeshkëve - u ngritën disa re të mëdha; disa re të zeza të cilat na bënin me dije se, pas pak do 
të binte shi... Njëmend ashtu ngjau: njëherë mbi ne u sulën do pika të vogla, pastaj ato pika jo 
vetëm që u rritën, por edhe u shumuan... Pas një shkreptime të rrufesë sikur u bë rrëmujë e 
vërtetë... U strehuam nën degët e një lisi për t’u mbrojtur nga shiu. Aty para nesh hetuam se si 
uji i përroit sa vinte shtohej edhe më shumë. Mandej ai ujë nisi të sjellë edhe degë të drunjve; 
rrënjë të ndryshme. Për pak, krejtësisht harruam se ishim duke kërkuar qengjin dhe qenin e 
humbur... Dhe ndoshta, nga frika e madhe që kishim prej asaj vërshime edhe do të harronim 
sikur të mos e kishim vërejtur, matanë përroit qengjin e lagur që priste mu në breg të përroit. 
Kur pa se nëpër përrua kalonte vërshimë e madhe, u step qengji dhe ktheu kokën prapa, andej 
kah i vinte qeni... Mandej qengji bëri edhe dy hapa. Tash u gjend krejtësisht afër ujit, afër atyre 
dallgëve të mëdha, veç sa nuk i sharronte këmba në ujë.

“I pafati unë, më shkoi qengji! Më shkoi Curri im!”-klithi shoku,-“Oh, çfarë do të them 
në shtëpi kur të më pyesin prindërit e mi?”

Sa i humbëm të gjitha shpresat e në anën tjetër shokut tim i shkonin lotët faqes, edhe 
qengji njëmend rrëshqiti me këmbët e para dhe u gjend në atë valë përrockës...

“Ku-ku për mua!”-klithi edhe shoku im.

Edhe vetë qeni u gjuajt mbi valë.

“Oh, tani edhe qeni im i mirë u mbyt!”-vazhdoi klithmën ai shoku im.

Edhe unë mendova njëherë se, vërtet, edhe qeni u mbyt. Por nuk ngjau ashtu. Përndryshe 
po të ndodhte ashtu, siç mendonim ne gjatë atyre pak çasteve, kur qeni e qengji gjendeshin duke 
u kacafytur me dallgë, ky tregim do të përfundonte dhimbshëm. Por, për fat të mirë të qenit, 
qeni arriti me kohë dhe e kapi qengjin për qafe. Kur e shihnim qafën e qengjit në gojë të qenit 
mendonim se po e hante por, pas pak kohe, kur pamë se qeni e tërhoqi qengjin dhe e qiti në 
breg të përroit, u gëzuam pa masë. Curri ynë shpëtoi. Edhe shoku im i fshiu lotët... Krejtësisht 
harruam se ishte duke rënë shi i madh. Ashtu, nëpër shi- u nisëm andej kah bregorja, kah ajo 
lëndinë e madhe ku ishte kopeja, ku ishte edhe ai shoku ynë që e ruante kopenë. Qengjin e 
mbanim në dorë, sepse ishte lagur e lodhur sa që nuk mund të mbahej në këmbë të veta, kurse 
pas nesh vinte qeni ynë, ai qeni i guximshëm.
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Rretho shkronjat para deklaratave që përshaten me tekstin që e ke lexuar. 

a) Qengji që ra në ujë quhet Curri
b) Djemtë nuk mundnin të luanin rehat derisa qeni e ruante kopenë
c) Qengji ishte kanakar dhe të gjithë e donin
d) Qeni ishte dembel dhe nuk bëri asgjë t’i ndihmonte Currit

14.  Lexo me vëmendje tekstin e mëposhtëm:

Të enjten  më 26 mars doli nga shtypi numri i 3-të i revistës për teatër “Loja”. Ky numër 
i ri, me 210 faqe dhe 15 rubrika të ndryshme, tematikisht, në një pjesë të konsiderueshme 
të shkrimeve të tij, në nderim dhe përkujtim të 60 vjetorit të vdekjes, i kushtohet regjisorit, 
aktorit, dramaturgut dhe poetit francez, Antonin Artaud.

Shkrimeve të shumta u paraprin editoriali me titullin “Dashuria shqiptare e Antonin 
Artaud-së”, i shkruar nga kryeredaktori Bekim Lumi, në të cilin ai zbulon se, për disa vjet 
me radhë, gjeniu i teatrit Antonin Artaud ka qenë i dashuruar në aktoren shqiptare Génica 
Athanasiou (Eugjeni Thanasi). 

Më tutje, ky numër i revistës “Loja”, në rreth 70 faqe, për herë parë në shqip ia jep në 
plotni lexuesit të saj kryeveprën teorike – eseistike të Antonin Artaud-së “Teatri dhe ekipa i 
tij”, e cila, me të drejtë, para se teorizim, konsiderohet si një vizion i hapur, reformues, rebelues 
dhe revolucionar mbi teatrin dhe misteret e tij të shumta. Përkthimi dhe botimi i këtij libri 
të Artaud-së në shqip është një ndërmarrje e guximshme, e cila, për shkak të vlerës dhe të 
përmasave monumentale të vetë kësaj vepre, do të duhej të trajtohej si një ngjarje e veçantë 
kulturore për mjedisin tonë. 

Në vijat e mëposhtme shënoni përgjigjet:

1) Kujt i kushtohet ky numër i revistës “Loja”?
2) Si mban titullin ky editorial?
3) Në kë ishte i dashuruar dramaturgu dhe poeti francez?

1) __________________________________
2) ___________________________________
3) ___________________________________

15. Lexo me vëmendje tekstin e mëposhtëm: 

Edhe pse jo shumë i njohur për opinionin kosovar, Patrick Nou do të jetë njëri nga tre 
anëtarët e jurisë së emisionit të talentëve gjermanë, i ngjashëm si “American Idol” në SHBA, 
“Deutschland Sucht Den SuperStar”.

Shqiptari i lindur në Zvicër, Patrick Nou, i cili ka prejardhje nga Gjakova, gëzon famë 
të jashtëzakonshme në Evropën e Mesme, ndërsa tani do të jetë përkrah legjendës gjermane 
Dieter Bohlen dhe këngëtares tjetër Fernanda Bardao në spektaklin e televizionit gjerman RTL, 
i cili transmetohet çdo të shtunë dhe të mërkure.

Nou është bërë i njohur me hitet e tij “5 Days” dhe “Beautiful”, ndërsa nuk e ka lënë pas 
as modelimin, ku ishte jashtëzakonisht i suksesshëm. Ai ishte i martuar me yllin holivudian, 
Mally Schade
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a) Ku ka lindur shqiptari, Patrick Nou?
b) Shkruaj cilat janë hitet e tij më të njohura?
c) Me kë ishte i  martuar ai?

1) __________________________________
2) ___________________________________
3) ___________________________________

16. Lexo me vëmendje tekstin e mëposhtëm:

1) Kredia Hipotekare është linjë krediti që jepet nga Institucionet Financiare (bankat) 
në mënyrë që huamarrësit t’i përdorin ato për të blerë një shtëpi ose ndërtimi i një prone të 
destinuar për banim.

_____________________________________________________________________

2) Zakonisht, kreditë për shtëpi mbulojnë një përqindje të vlerës së pronës (70% apo 
më tepër) dhe kanë periudha shlyerjeje që arrijnë deri në 20 vjet ose edhe më shumë (banka të 
ndryshme aplikojnë afate të ndryshme). Huamarrësi e shlyen huanë/kredinë gjatë një periudhe 
të zgjatur, me një përqindje interesi të përshtatshme për të kompensuar huadhënësin/kreditorin 
për shpenzimet me të cilat përballet gjatë pergatitjes së huasë dhe për riskun që institucioni 
merr.

_____________________________________________________________________

3) Një kredi hipotekare mund të përdoret për blerjen, rikonstruksionin ose mobilimin 
e një shtëpie duke bërë vetëm një pagesë mujore të vlerës së investimit. Kredia hipotekare 
zakonisht garantohet me objektin që po blihet/rikonstruktohet apo rinovohet, duke i dhënë 
mundësine kredidhënësit të jetë i garantuar në rast se klienti nuk e shlyen kredinë.

_____________________________________________________________________

Në vija shkruaj informatat e rëndësishme nën 1), 2) dhe 3).
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17. Lexo me vëmendje tekstin e mëposhtëm dhe përgjigju në pyetje:

Kur kullosnin delet dhe qengjat në lëndinë, ne nuk frikësoheshim fare se do të na humbshin... Ishim 
më të qetë për t’u marrë me ndonjë nga lojërat e shumta që dinim. Kur gjendeshin delet në 
lëndinë tërë përkujdesjen e ruajtjes së tyre ia lënim qenit tonë i cili linte të shpërndaheshin. Posa 
hetonte se ndonjëra nga delet ose qengjat, lakmonte kah dushkaja –qeni i dilte përpara dhe, me 
dy të lehura, e kthente prapë në kope. Meqenëse të gjitha delet frikësoheshin nga qeni, shpesh 
as që provonin të futeshin në dushkajë. Prandaj, edhe qeni, kur delet s’lakmonin dushkajën- 
pushonte; shtrihej në ndonjë hije dhe nga aty përgjonte çdo lëvizje të deleve. Kësisoj, pra, delet 
hanin bar në lëndinë, ne luanim lojërat që dinim, kurse, qeni pushonte nën hije...

Por kjo nuk ndodhte gjithherë, sepse në kope gjendej edhe qengji të cilin e thërritnim 
Curr. Këtë emër ia patëm ngjitur për shkak se ishte më i vogli i kopes dhe më lazdrani. Nuk 
qetësohej fare, por gjithnjë kërkonte hapësirë për të vrapuar, kërcyer; për t’u grindur me ndonjë 
mocanik të tij e për të bërë telashe. Ne e duronim qengjin, atë Currin tonë; e lenim të kërcejë e 
të bëjë ç’të dojë... por qeni jo se jo. Qeni gjithnjë e ndiqte. Në fillim nuk e kuptonim pse vallë e 
ndiqte qeni qengjin, por më vonë krejt e kuptuam. Ja ku ishte shkaku. 

Qeni kishte dëshirë të shtrihej në hije dhe të pushonte. Curri, mu në kohën kur qeni 
ishte në pushimin më të mirë, i afrohej dhe ia shkilte bishtin ose, në vrap e duke kërcyer, i sillej 
përreth... Kur e tepronte Curri me këso sjelljesh, qeni çohej dhe i turrej prapa. Si duket Currit 
i pëlqente vrapimi i qenit pas tij; nodshta i dukej se qeni luante me të, e në realitet qeni ishte 
shumë i mllefosur në të. Bile na e merrte mendja se, po e zinte në atë rast të mllefosjes së tij, do 
ta shqyente Currin. E ky Curri kurrsesi të kuptonte e të largohej nga ai...

Një ditë Curri i hareshëm,- posa e pa qenin se si ishte shtrirë në hije dhe pushonte, iu 
afrua dhe ia preku bishtin. Qeni ngriti kokën, hapi gojën dhe i tregoi dhëmbët për t’ia bërë me 
dije Currit se nuk bënte mirë që ia prekte bishtin. Por Curri, ose nuk e kuptonte, ose dëshironte 
ta ngucte edhe më shumë... Andaj, për herë të dytë ia preku bishtin...Qeni se ç’u ngrit me 
shpejtësi në këmbë dhe, me të lehura të shpeshta, iu turr prapa. Curri deshti t’i afrohet kopesë, 
por nuk pati sesi, sepse qeni ia zuri rrugën pikërisht kah ana e kopesë. Për këtë, Currit iu desht 
të ikën në drejtim tjetër...

E qeni s’i ndahej fare...

Kjo na bëri të frikësoheshim. Ashtu siç ishim, të frikësuar, e lamë lojën tonë dhe, unë 
e një shoku im, vrapuam andej kah përroi, ndonëse s’e shihnim fare as qenin e as qengjin. Një 
shokun tonë tjetër e lamë që të kujdeset për kopenë.

Nuk vonuam shumë së vrapuari dhe arritëm te përroi. Për çudinë tonë, te përroi nuk 
ishte as qengji e as qeni... Vazhduam rrugën teposhtë përroit... Por kot, sikur t’i kishte lëshuar 
toka: askund nuk ishin. Ai shoku im veç që nuk ia nisi të qajë sepse ai qengji ishte i deleve të 
tij.

“Ku-ku për mua... e çfarë do të them te shtëpia, kur të shkoj, pa qengj?”-ankohej.

“Do ta gjejmë, sigurisht do ta gjejmë!”-e ngushëlloja.

Pas afro një ore sa ishim duke kërkuar, arritëm te përroi i madh, aty ku grumbulloheshin 
edhe shumë përronj të tjerë. Por prapë qenin e qengjin nuk i gjetëm. Pas pak, andej kah majat 
e bjeshkëve - u ngritën disa re të mëdha; disa re të zeza të cilat na bënin me dije se, pas pak do 
të binte shi... Njëmend ashtu ngjau: njëherë mbi ne u sulën do pika të vogla, pastaj ato pika jo 
vetëm që u rritën, por edhe u shumuan... Pas një shkreptime të rrufesë sikur u bë rrëmujë e 
vërtetë... U strehuam nën degët e një lisi për t’u mbrojtur nga shiu. Aty para nesh hetuam se si 
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uji i përroit sa vinte shtohej edhe më shumë. Mandej ai ujë nisi të sjellë edhe degë të drunjve; 
rrënjë të ndryshme. Për pak, krejtësisht harruam se ishim duke kërkuar qengjin dhe qenin e 
humbur... Dhe ndoshta, nga frika e madhe që kishim prej asaj vërshime edhe do të harronim 
sikur të mos e kishim vërejtur, matanë përroit qengjin e lagur që priste mu në breg të përroit. 
Kur pa se nëpër përrua kalonte vërshimë e madhe, u step qengji dhe ktheu kokën prapa, andej 
kah i vinte qeni... Mandej qengji bëri edhe dy hapa. Tash u gjend krejtësisht afër ujit, afër atyre 
dallgëve të mëdha, veç sa nuk i sharronte këmba në ujë.

“I pafati unë, më shkoi qengji! Më shkoi Curri im!”-klithi shoku,-“Oh, çfarë do të them 
në shtëpi kur të më pyesin prindërit e mi?”

Sa i humbëm të gjitha shpresat e në anën tjetër shokut tim i shkonin lotët faqes, edhe 
qengji njëmend rrëshqiti me këmbët e para dhe u gjend në atë valë përrockës...

“Ku-ku për mua!”-klithi edhe shoku im.

Edhe vetë qeni u gjuajt mbi valë.

“Oh, tani edhe qeni im i mirë u mbyt!”-vazhdoi klithmën ai shoku im.

Edhe unë mendova njëherë se, vërtet, edhe qeni u mbyt. Por nuk ngjau ashtu. Përndryshe 
po të ndodhte ashtu, siç mendonim ne gjatë atyre pak çasteve, kur qeni e qengji gjendeshin duke 
u kacafytur me dallgë, ky tregim do të përfundonte dhimbshëm. Por, për fat të mirë të qenit, 
qeni arriti me kohë dhe e kapi qengjin për qafe. Kur e shihnim qafën e qengjit në gojë të qenit 
mendonim se po e hante por, pas pak kohe, kur pamë se qeni e tërhoqi qengjin dhe e qiti në 
breg të përroit, u gëzuam pa masë. Curri ynë shpëtoi. Edhe shoku im i fshiu lotët... Krejtësisht 
harruam se ishte duke rënë shi i madh. Ashtu, nëpër shi- u nisëm andej kah bregorja, kah ajo 
lëndinë e madhe ku ishte kopeja, ku ishte edhe ai shoku ynë që e ruante kopenë. Qengjin e 
mbanim në dorë, sepse ishte lagur e lodhur sa që nuk mund të mbahej në këmbë të veta, kurse 
pas nesh vinte qeni ynë, ai qeni i guximshëm.

Në tekstin e dhënë më lartë informacioni më kryesor është:

a) Një nga djemtë u frikësua që e humbi qengjin 
b) Qeni vërtet e urrente qengjin
c) Qeni e shpëtoi qengjin
d) Qengji ishte i lazdruar, kërcente dhe bënte ç’donte

18. Lexo tekstin dhe  nënvizo në tekst veçoritë më të rëndësishme:

“Gjatë njëzet minutave të fundit, - ne ju paraqitëm shkaqet kryesore pse fëmijtë po 
i braktisin shkollat gjithnjë e më shumë. Të dhënat e mbledhura tregojnë qartë se shkaqet 
kryesore janë varfëria në rritje, niveli i ulët i mësimdhënies dhe i kushteve të mësimit në shkolla, 
si dhe problemet esenciale në familje. Çështja është se çfarë duhet bërë përtej këtij konstatimi. 
Të gjithë, që nga organet e larta të pushtetit deri te qytetari më i thjeshtë, kemi përgjegjësi për 
fatin e këtyre fëmijëve. Përgjegjësia e disave është ligjore. – e të tjerëve, morale. Edhe sa kohë 
do të vazhdojmë kështu, duke bërë një sy qorr dhe një vesh shurdh?
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19. Lexo tekstin me kujdes dhe  nënvizo veçoritë më të rëndësishme:

Të ndalohet ngrohja globale

Në Berlin u mbajt Konferenca Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për mjedisin. 
Merrnin pjesë 2000 vetë nga 17- vende të botës. Konferenca u drejtoi një apel vendeve të 
industrializuara dhe vendeve tjera që të mbrojnë mjedisin dhe të pakësojnë gazin karbonik të 
hedhur në hapësirë, që shkakton efektin serë. Vendet e Bashkimit Evropian kanë vendosur që 
pas vitit 2000 të mos e rritin sasin e gazit karbonik që hedhin në hapësirë. Këtë shembull duhet 
ta ndjekin edhe vendet e tjera të industrializuara.

20. Lexo tekstin me kujdes dhe  nënvizo veçoritë më të rëndësishme:

Lojëra pozitive

“Është provuar se neurogjeneza, simptomi i mirëqenies së trurit zgjat gjithë jetën”, 
tregojnë mjekët. Kjo mund të arrihet duke mos e lënë trurin të gjenerojë drejt plakjes. Mirë 
është ta stërvitësh atë pavarësisht moshës, por jo me aktivitete pasive si shikimi i televizorit, por 
me stimuj të rinj kulturorë, si loja me letra, zgjidhja e fjalëkryqeve dhe njohja e njerëzve të rinj. 
Por sot dihet edhe një tjetër faktor i rëndësishëm: kujdesi i nënës në fëmijëri.

21. Në tekstin e dhënë në detyrën 17, dallohen 5 pjesë. Cakto radhitjen e tyre me numra nga 1 deri 
te 5.

a) Qeni po e ruante kopenë e djemtë po luanin rehat __________
b) Qengji ( Curri ) ra në ujë  __________
c) Qengji ( Curri ) i afrohej qenit kur ishte duke fjetur dhe ia prekte bishtin __________
d) Djemtë u mërzitën shumë për qengjin ( Currin ) dhe qenin __________
e) Qeni e shpëtoi qengjin ( Currin ) __________

22. Lexo me kujdes paragrafët e dhënë dhe konstato radhitjen e tyre, duke e shkruar para secilës 
numrin 1, 2, ose 3.

____________Unë në këtë tregim nuk do të merrem me shumë gjëra, por do t’u rrëfej vetëm 
një esnafllëk të Shegës, atë të byrekbërjes. Ky esnafllëk ndodhte aty nga mesi i çdo jave, herë të 
mërkurën  e herë të enjten, rreth orës njëzet e një, kur të gjitha dyqanet e ushqimoreve ishin 
mbyllur.  Shega, me ndonjë filxhan çaji, filxhan kafeje apo gotë uji në dorë, trokiste te dera e 
njërës nga fqinjët dhe kërkonte atë për çka kishte nevojë.

____________Javën e parë të muajit që shkoi, fiks në orën njëzet e një e pesë minuta, trokiti në 
derën tonë dhe, pa hyrë mirë brenda, duke buzëqeshur e tërë përkëdhelka, i tha gruas sime:

____________- Uuu, pika më rëntë, moj Shanisha, si paskësha harruar të blija miell? E dija se 
kisha, po kur hapa dollapin, shiko e shiko, nga të gjitha llojet e ushqimeve kishte aty brenda, 
vetëm miell s’kishte… Mirëpo dua t’u bëj një byrek kalamajve, se u kam dhënë llafin. I thashë 
tim shoqi, Rustos: “T’u bëfsha, hidhu një vrap deri te dyqani i ushqimores dhe blija një qillo 
miell, se më paska mbaruar!…” Ai ma ktheu: “Po ku ka dyqan hapur në këtë orë, moj të qëlloftë! 
Merr ndonjë gotë te komshinjtë, pa ua kthen nesër…”  E, ja, erdha, moj Shanisha motra… Të 
ndodhet ndonjë gotë miell? Ta bie motra nesër…
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__________Shega është një fqinja jonë me një moshë rreth të pesëdhjetave. Fqinjësia është 
goxha e vjetër, mbi njëzetëvjeçare dhe, si i thonë, i njohim dhëmbë e dhëmballë njeri-tjetrit e 
njëra-tjetrës. E si të mos njihemi aq mirë, kur kemi marrë pjesë nëpër dasmat e secilës palë, 
kemi lindur fëmijët në të njëjtin pallat e në të njëjtin maternitet?… Edhe fëmijët aty u rritën e u 
bënë ca nga tetëmbëdhjetë e ca nga njëzetvjeçarë. E, pra, ne i njohim shoshoqit edhe kollën kur 
ngjitemi nëpër shkallë, të mos themi se i njohim edhe ato “kollitjet” e zonës së poshtme…

23. Shiko se si është ndërthurur tregimi i një aventure me “fund të lumtur”. 

a) basti që unë dhe xhaxhai vumë me miqtë se do t’ia dilnim mbanë të kalonim me barka me 
vela nga brigjet e Vlorës deri në Sarandë;

b) nisja me barka me vela nga porti i Vlorës në orën 10 të 16 korrikut; kohë e qetë dhe erë e 
mbarë;

c) pas dy orësh lundrimi ndryshon era dhe na shtyn larg, në det të hapur, peripecitë, ana 
dramatike, ana komike; 

d) Vetëm pas perëndimit të diellit një motovedetë e rojës bregdetare, e lajmëruar nga një 
peshkatar, na arrin në veriperëndim të ishullit të Sazanit e na sjell shëndosh e mirë në bregun 
e Radhimës;

e) Vërejtjet e ndihmësve, çlirimi nga ankthi i familjarëve dhe i shokëve, parashikimet për të 
nesërmen, të qeshurat e talljet etj.

f) Përcaktoni skemën e rrëfimit. Zakonisht një ngjarje ndahet në faza të përcaktuara mirë: 
parashtrimi, pika e lidhjes, ndodhia qendrore, zgjidhja e konfliktit dhe përfundimi. 

Rrethoni shkronjën para së cilës gjendet:

- parashtrimi
 - zgjidhja e konfliktit
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24.  Teksti përbëhet nga tri situata:  fillestare, ngjarja kryesore dhe përfundimi.

ÇLIRIMI NGA ANKTHI

Atë natë fjeta shumë keq: më zuri gjumi vetëm ndaj të gdhirë dhe pashë ca ëndrra të 
tmerrshme. Ishte më se e qartë se nuk isha i qetë e ndoshta e kisha edhe ndërgjegjen jo të 
pastër. Në orën shtatë u ngrita. Ishte një ditë e bukur. U vesha me nxitim dhe dola. Qytetin, 
që si gjithnjë zgjohej herët, e përshkrova në pak minuta. Ndihesha i tensionuar e nuk mund të 
mos mendoja se fundja ishte vetëm faji im që gjërat shkuan ashtu siç shkuan, natyrisht, në të 
ardhmen nuk do të ndodhte më.

Në tetë isha para shkollës, ku u futa mes nxënësve, të cilët ndanin të njëjtën ndjenjë 
frike me mua: dyshonin se mos mbeteshin në ndonjë lëndë dhe prisnin me ankth rezultatet 
përfundimtare. Zura vend pranë Evës dhe Artinit që ishin mbështetur te muri pranë derës së 
hyrjes. Në vend që të fjaloseshim e të qeshnim, siç bënim pak a shumë zakonisht, rrinim të  
heshtur, duke shkëmbyer në të rrallë ndonjë fjalë. 

Para disa minutash u përhap zëri se lista e notave u afishua. Para se të vendsoja të shikoja 
rezultatet, mora frymë thellë disa herë rresht e pastaj, me  hap të vendosur, iu afrova stendës. 
Kërkova listën e klasës sime. E lexova:F.R. Kalon. 

Për një çast mbeta si i ngrirë, pastaj vrapova jashtë, duke bërtitur nga qejfi e duke 
përqafuar të gjithë ata që takoja. Gjithçka kishte shkuar për mirë. Në rregull. Por vitin tjetër 
nuk dua ta përsëris më këtë përvojë të keqe. 

Nënvizo  ose shkruaj paragrafin i cili e tregon përfundimin:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

25. Para teje e ke programin televiziv të dy stacioneve televizive për ditën e premte. Shiko se çfarë 
do të jepet në TV në orën 15. Shkruaj titullin e emisionit ose filmit,... që jepet të premten në 
orën 15.

RTK       RTSH
12.00 Kush do të bëhet milioner  12.00 Telenovela “Njerëz dhe fate” Pj.14.
13.00 Promo RTK    13.00 Lajme
13.30 Lajme     13.30 Telenovela “Miranda”
15.00 Për pastërtinë e gjuhës   15.00 Program për fëmijë Kosovizion 7
15.15 Gjuha italiane, Mësimi nr.5  15.00 Filmi vizatimor “Libri i Xhunglës
16.30 “Zig-Zag”- direkt   16.30 Program argëtues Oxygen
18.30 Promo     18.15 Lajme- Zëri i Amerikës
19.00 Lajmet e orës 19:00   19.00 Dokumentar “Homazh Romës”
19.45 Tenis Daily Open – finalja  19.30 Lajme
22.00 Magazinë: Afrika e Jugut 2010  20.00 Futboll:”Liverpul-Atletico”-Direkt
22.30 Mozaiku     22.00 Këngë nga festivali i RTSH

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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26. Shiko me vëmendje tabelën e mëposhtme: 

Në tabelë Nënvizo kohën e kryer të tejshkuar.

27. Në tabelën e mëposhtme Nënvizo trajtat e shkurtra të bashkuara:



22

28. Njëqind qytetarë të rastësishëm të pyetur sa e shikojnë programin televiziv, janë përgjigjur: 

Aktivitetet    Përqindjet  

Shikoj  TV    17,4%  
Shoqërohem me shokë   (13,3%)  
Lexoj libra     (11,1%)  
Shëtis     (7,2%)  
Fle/pushoj    (6,6%)  
Merrem me sport    (4,4%)  
Kujdesem për fëmijë   (3,9%)  
Shkoj në gjueti/peshkim  (3,2%)  
Dëgjoj muzikë    (2,6%)  
Në rrethin familjar   (2,5%)  
Punoj në kompjuter   (2,2%)  
Lexoj gazeta    (2,0%)  
Punoj në kopsht   (2,0%)  
Shikoj filma    (1,8%)  
Merrem me punë dore   (1,8%)  
Luaj shah, letra    (1,2%)  
Bëj punët e shtëpisë    (1,0%)  
Rri me partnerin    (1,0%)  
Merrem me  art   (0,9%)  
Aktivitete tjera    (5,4%)  
Nuk kam kohë të lirë   (3,4%)  
Nuk kam përgjigje   (5,1%)  
Gjithsej     (100%)  

Sa përqind e qytetarëve e kalojnë kohën duke shikuar TV?

______________________________________________________
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Të shprehurit me shkrim

29. Shikuesit kujtuan se ajo që ndodhi ishte pjesë e shfaqjes. Ata qeshën dhe duartrokitën aq fort, 
sa desh u thyen xhamat e dritareve. Shfaqja doli për mrekulli. Sapo spektatorët e vegjël, miqtë 
dhe drejtori i cirkut u larguan të gëzuar, mjeshtri erdhi me vrap dhe e puthi Nelin në ballë.

Fjalitë e mësipërme shkruaj me shkronja të dorës. 

 __________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

30. a) Sa shkronja ka alfabeti i gjuhës shqipe:
b) Sa  zanore dhe bashkëtingëllore?
____________________________
____________________________

31. Cili rend i shkronjave është shkruar sipas alfabetit?

a) C, Ç, F, H, XH, U, SH, Q
b) C, Ç, F, H, Q, XH, U, SH
c) C, Ç, F, H, Q, SH, U, XH
ç) C, Ç, E, H, SH, Q, XH, U

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

32. Në sa mënyra u bë përngjitja e shkronjave të gjuhës shqipe?
Cilat janë ato?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

33. Detyra jote është të përshkruash katër  fjali lidhur me temën.

Në shkollë, gjatë kohës së pushimit të madh 

Në hartim shpjego ndonjë ngjarje e cila ka ndodhur në oborrin e shkollës gjatë kohës 
së pushimit të madh. Mund të zgjedhësh një ngjarje në të cilën je pjesëmarrës ose dëshmitar.
Përgjijgjja do të vlerësohet në bazë të asaj sa ke kujdes ti për strukturën e fjalisë dhe kuptimin 
e saj. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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34. Shkruaj një fjali për shkollën ose për klasën tënde, e cila do të ketë së paku dhjetë fjalë. Fjalia 
duhet të jetë e kuptueshme dhe sipas rregullave gramatikore.

________________________________________________________________________

35. Shkruaj shumësin për emrat e poshtëshënuar:

babai/i ati __________________

36. Tek ecte drejt lisnajës, shkrimtarit, që tashmë 

i kishte flokët…. (i thinjur). I dukej sikur kishte 
pranë çunakun……(i dikurshëm). Me t’u ngjitur
në krye të shpatit, pandehu se po shihte një ëndërr…. 
(i lig) e………… (tronditës). Në vend të lisave…
(i dendur), i dolën përpara vetëm cungje…
(i panumërt), që kishin mbetur nga lisat ……. 
(i prerë), trungje… (të kalbura) dhe grumbuj
…..(i vogël) bujashkash. 

37. Të shtunën mbahet koncerti i grupit të muzikës popullore. Shkruaj 3 deri 5 fjali me të cilat do të:

a) bindësh arsimtaren e Kulturës muzikore që klasën tënde ta çojë në koncert;
b) ta bindësh shokun tënd që të niset me ty.

a) ____________________________________________________________
b) ____________________________________________________________

38. Fjalia e dhënë i takon stilit bisedimor, jo formal. Zëvendëso ose  plotëso disa fjalë ashtu që fjalia 
të mund të përdoret edhe në situata formale zyrtare.

Vjosa erdhi me autobusin e kombinatit.

___________________________________________________________________

39. Shkruaj drejt me shkronja të dorës këtë fjali:

Bleta para se të bëjë mjaltin bën dyllin

___________________________________________________________________

40. Fjalia e dhënë i takon stilit bisedimor, jo formal. Zëvendëso ose  plotëso disa fjalë ashtu që fjalia 
të mund të përdoret edhe në situata formale zyrtare.

Shoferi dje ia shkeli gazin. 
___________________________________________________________________
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41. Para teje është një formular. Duhet ta plotësosh me të dhëna të sakta.

Emri e mbiemri  ..................................................................................................................
Datëlindja, vendlindja  ........................................................................................................
Gjinia  ....................................................................................................................................
Profesioni  ..…......................................................................................................................
Kombësia .............................................................................................................................
Adresa e saktë  .……............................................................................................................

42. 
Paraqitem për regjistrim në  __________________________
                                                                 (emërtimi i shkollës së mesme)

në
Profili arsimor për shkollë profesionale, përkatësisht për gjimnaz:

Emri dhe mbiemri i nxënësit
Dita, muaji dhe viti i lindjes
Emri dhe mbiemri i babait, profesioni i tij dhe 
adresa
Emri dhe mbiemri i nënës, profesioni dhe 
adresa
Emri dhe mbiemri i kujdestarit,  profesioni i 
tij dhe adresa (nëse nxënësi nuk ka prindër)
Adresa e nxënësit: komuna, vendbanimi, 
rruga dhe numri

43. Hartoni një letër duke pasur parasysh rregullat të cilat duhet respektuar::

Shkruaj natyrshëm, sikur jeni duke folur me letërmarrësin. I tregoni atij gjëra që ju interesojnë 
të dyve: Mund të filloni duke iu përgjigjur pyetjeve që ju ka bërë në letrën që ju ka shkruar, ose 
duke bërë komente rreth asaj që ju ka treguar. Më pas mund të jepni disa hollësira për vete, 
duke përdorur fjalët përshkruese.

Cilat rregulla duhet t’i keni parasysh kur të shkruaj ndonjë letër?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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44. Instituti i Gjuhësisë dhe Letërisë 

Rruga “Naim Frashëri”, 
Nr. .... Tiranë
Tel: ............ Fax...............
E-maili: __________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Përgjigjuni në pyetjet: 

Ku shkruhen letrat zyrtare?
Çfarë shkruhet nën kokë ?
Çfarë shkruhet në mbyllje të letrës?

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

45. Shkruaj korrekt fjalitë e mëposhtme duke marrë parasysh rregullat e drejtshkrimit.

1. këtë vit u mbushën 15 vjet qysh kur në ulqin ka nisur një veprimtari letrare me emrin 
kalimerja poetike organizuar nga shoqata e art club-it nga ulqini.
2. jemi dy qind vjet më pas kur bajroni botoi këngët e para të kryeveprës së tij ku përmend 
shqipërinë e shqiptarët.

46. Rretho shkronjën para fjalisë e cila është shkruar sipas rregullave të drejtshkrimit.

а) S’foli  për njëme me mua tërë natën.
b) Në detyrën e më të mirë që e kam ba spat parregullsi.
c) Frutat që i morëm nuk kenë me shije.
d) Të gjithë më kërkuan derisa nuk më gjetën se ku isha fshehur.

47. Pranë vizave shkruaj fjalët e mëposhtme sipas gjuhës letrare:

Ámël______  baj_____  dam______
Bâni____  kângë____  pruni_____
Syni____  me punue_____ me këndue_____
Me lakue_____  pa mësue_____ kam lân______
Kam ba_______ kam pre______ kam zgjidh______
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48. Shkruaj me shkronja këta numra:

48 ________________________________________________
128 ________________________________________________
500 ________________________________________________
XII ________________________________________________
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Gramatika, leksiku, gjuha popullore dhe letrare

49. 

bashkëtingëlloret e 
pazëshme t s sh c ç q k th f p h

bashkëtingëlloret e 
zëshme m n nj j l ll r rr d z zh x xh gj g dh v b

Cilit grup të bashkëtingëlloreve i takojnë bashkëtingëlloret  ç dhe h?

a) grupit të bashkëtingëlloreve të zëshme
b) grupit të bashkëtingëlloreve të pazëshme

 Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

  50. Sa zanore ka gjuha shqipe? 

a) 3
b) 5
c) 7
d) 4

51. Cilat janë dy fonemat që shërbejnë për të dalluar fjalët e mëposhtme të shënuara dhe trego se 
çfarë fonemash janë: zanore apo bashkëtingëllore?

vetull – petull: ___________,   _______________.
miell – diell: ___________,   _______________.
arë-urë:  ___________,   _______________.
gurë-murë: ___________,   _______________.
pullë – pallë: ___________,   _______________.

52. Shëno theksin (´) në fjalët e poshtëshënuara:

flutur dhe fluturoj

53. Në fjalët e mëposhtme trego se në cilën rrokje bie theksi i fjalës:

Robër _________________,
Vatër __________________,
Pasqyrë __________________,
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54. Shiko fjalinë e mëposhtme dhe nënvizo theksin e fjalive:

– Sa do të rrish? Ku ndodhet shpata e Skënderbeut?
– Jepjani Andit ta vizatojë. 

Në cilat fjalë bie theksi te fjalitë pyetëse dhe te fjalitë urdhërore?

Nënvizo theksin në fjalitë e mësipërme:
_______________________________________________
_______________________________________________

55. Në fjalët e mëposhtme theksi bie në: 

Shkollë, punëtor, përrua, mësues, përparimtar, libër, njeri, lexoj, dritare, student, pranverë
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

56. Radhit fjalët sipas llojit, sipas shembullit të dhënë te emri.

stadium, mace, i bukur, shkatërroj, kush, dinake, përvetësoj, im 

emër    mbiemër      përemër           folje 
stadium __________  ____________ _____________
________ __________  ____________ _____________

57. Trego se cilës pjesë të ligjëratës i takojnë fjalët e nënvizuara në fjalinë e dhënë:

Libri i vogël ndodhet nën tavolinë.

Shkruaj për secilën fjalë cilës pjese të ligjëratës i takon:
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________

58. Sipas kumtimit dhe intonacionit fjalët ndahen në fjali:

a) dëftore
b) dëftore-thirrmore
c) nxitëse
d) nxitëse thirrmore
e) pyetëse
f) pyetëse-thirrmore
g) dëshirore
Rretho shkronjën para atyre të cilat në fund marrin pikëçuditjen (!)
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59. Fjalinë e mëposhtme shkruaje sipas normave të gjuhës letrare:

Në pushim kam shku me shok.

___________________________________________

60. Gjej rrënjët e fjalëve:

a) padrejtësia 
b) këngëtari 
c) fletorja

61. Në fjalët e mëposhtme Nënvizo rrënjën e tyre:

1) Punoj, punim, i papunë, punëtor, punësoj, përpunoj

2) Shkruaj rrënjët e fjalëve: 
Padrejtësi ___________
Këngëtari ___________
Fletorja  ___________
Zhvendosje ___________
Këmbësorët ___________
Nëntokësor ___________

62.  Nga këto rrënjë formoni fjalë: 

Ditë ___________
Fletë ___________
bukuri ___________

63.  Fjalët e mëposhtme shndërroni në trajtën e shquar. 

Vegël___________
Gogël___________
Pupël ___________
Vepër ___________
Kokërr __________
Kabëll __________
I sotëm _________
Nxënës__________                               
cinizëm _________
Njerëz__________
I cekët__________
Kur humbet zanorja -ë?
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64. Sa fjali kallëzuesore janë në fjalinë e dhënë?

Edhe pse qeni ishte shumë i mllefosur në të, Currit i pëlqente të vrapojë qeni pas tij.
___________________________________________

65. Te fjalitë e mëposhtme gjej kryefjalën dhe trego se me çka është shprehur kjo kryefjalë. Shkruaj 
rasën, numrin ose vetën.

Dardanët atë ditë luftuan me gjithë forcat.

__________________________________________________________________,

Ai u vonua pak më shumë se zakonisht.

__________________________________________________________________.

66. Si quhet njësia sintaksore që merr pjesë në ndërtimin e 
fjalisë dhe që përbëhet, nga dy a më shumë fjalë 
kuptimplota, të cilat kanë lidhje të ngushta 
gramatikore e kuptimore me njëra tjetrën ?

P.sh. 
detyra të mëdha, bukë gruri, dy nxënës, mot me 
diell, shumë ditë etj.). 

Këto fjalë quhen: ___________________________________________________________

67. Nënvizo kallëzuesin në fjalitë e mëposhtme:

Tek buron uji i ftohtë dhe fryn veriu në verë. 
Tek i fryn bariu fyellit, tek kullosin bagëtia

Me çka është shprehur kallëzuesi?

__________________________________________________________________

68. Lexo me kujdes fjalitë e mëposhtme dhe rretho cila prej tyre është nxitëse.

a) Rigoni luan me top.
b) Çfarë po bën Aureli?
c) Aurel ma jep librin!
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69. Në tekstin e shkruar gjeji fjalitë  pyetëse.

- Osmanët na dogjën fshatin dhe morën gjithë bagëtinë.
Skënderbeu i  përkëledhi flokët.
Si të quajnë o trim.
Tanush.
Mirë, Tanush i vogël. Si munde të vish deri këtu.
I di të gjitha rrugicat.
A mundem të vij edhe unë me ju. ....
___________________________________
___________________________________
___________________________________

70. Fjalitë e  mëposhtme janë fjali:

a) Radiotekniku e rregulloi orën.
b) A e rregulloi radion radiotekniku?
c) Rregulloje radion!
d) Mos e rregullo orën.

Çfarë fjalish janë këto? 

71.  Fjalitë e  mëposhtme janë fjali:

             a) Radiotekniku rregulloi orën.

b) A e rregulloi radiotekniku  radion?
c) Rregulloje radion!
d)Ah, sikur radiotekniku të rregullonte orën!.
e) Çfarë fjalish janë këto? 

a) Radiotekniku rregulloi radion.
b) A e rregulloi radiotekniku radion?
c) Rregulloje radion!
d) Ah, sikur radiotekniku të rregullojë radion!

72. Lexo me vëmendje fjalinë e mëposhtme dhe nënvizo rrethanorët.

Dje u takuam në rrugë, biseduam gjatë dhe u kthyem në shtëpi.
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73. Rradhit fjalët e fjalisë sipas llojit në shembullin e dhënë:

Nxënësi i mirë zgjohet herët në mëngjes.Nxënës    __emër__

I mirë      _________  
Zgjohet  _________     
Herët      _________  
Në           _________  
Mëngjes  _________ 

74. Dallo fjalitë me një gjymtyrë kryesore nga ato me dy gjymtyrë kryesore.

a) Heshtja e gjatë. 
b) Dimër i ashpër.
c) Majat e maleve u mbuluan nga dëbora. 
d) Përreth tij qëndrojnë malet e patundura.

Cilat fjali janë njëkryegjymtyrëshe, dhe cilat dykryegjymtyrëshe?

75. Nënvizo kryefjalën në fjalitë e mëposhtme. Bëj analizën morfologjike të tri fjalive të para.

Analiza morfologjike: 

Ajri u mbush me shushullimën e gjetheve. 
_______________________________________
________________________________________

76. Para vetes  i ke disa fjali. Duke shikuar fjalët e nënvizuara në to provo t’i lidhësh me shtyllën 
nga ana e djathtë (me rasat përkatëse).

1. U sëmur nga gripi.     a)   Rasa rrjedhore   
2. Martës nuk i hahej fare.    b)   Rasa emërore
3. Javën e kaluar organizuam një ekskursion.  c)   Rasa gjinore
4. Qyteti i Vlorës është jashtëzakonisht i bukur. d)   Rasa dhanore
        e)   Rasa kallëzore 

77. Vendos në rasën e duhur përemrin në kllapa:

Ha!Ha!Ha! Ti shportë e vogël do të ma plotësosh
….(unë) dëshirën?! Largohuni tani! – dhe bëri një
 gjest që u thoshte …….(ata) të largoheshin. 
Era gënjeshtare lot me …….(unë) dhe shpërndan 
mall e këngë të vjetra lufte. Përse, fjala vjen, të mos 
dal unë bashkë me ……(ti) dhe Jakobin në shëtitje?
Vetëm disave iu dha e drejta t’u bashkoheshin ….(ata).
Po as ti nuk u ndihmon ……..(ata) për të kuptuar
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78. Në ç’gjini janë emrat e mëposhtëm? Shkruaji në rasën emërore të trajtës së shquar:

- mik _________________
- lule _________________
- mi __________________
- shtëpi________________
- fustan________________
- të folurit ______________

79. Në vijat përkatëse përballë fjalive të poshtëshënuara shkruaji rasën e emrit të nënvizuar:

Mësuesin e pashë para oborrit të shkollës.__________ 
Detyra e mësuesit është e shenjtë.________________ 
Mësuesi im është i sjellshëm. __________________
Prej mësuesit mësojmë shumë gjëra.______________ 
Mësuesit i dhanë një dhuratë. __________________

80. Shkruaj formën joveprore të foljeve të mëposhtme, duke mos ndryshuar mënyrën, kohën, vetën 
dhe numrin:

a) punonin __________________ b) mësoi
b) paskan zgjuar______________ c) të mbjellë
c) duke larë _________________ d) pa lexuar

81. Në vend të pikave vendos njërën nga foljet në kllapa:

(Qenka prishur, u pastruaka,  enkëshin, qoftë gëzuar, u plakshin)

Ato punë ……………….bërë lëmsh.
Më pëlqen urimi: “…………….bashkë!”
Si ……………. moti kaq shpejt?
……………….ai që na solli këtë lajm të mirë!
Mos u mërzit, se kjo njollë …………… shpejt.

82. Foljet e mëposhtme ktheji nga forma veprore në formën joveprore duke ruajtur vetën, numrin, 
kohën dhe mënyrën:

- të kishit dëgjuar …………………….
- kënduaka ……………………………
- do të kishe parë …………………….
- pastruan …………………………….
- ka veshur ……………………………
- haptë ………………………………..
- do të pëlqesh ……………………….
- mbarojnë ……………………………
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83. Në vend të pikave vendos njërën nga foljet në kllapa:  (do të ishim mbledhur, të mbushet, do të 
shërohesh, të njihej, do të isha zgjuar, të hidheshin)

Sot të kërkoj …………… shporta me florinj.
Po ta dija, …………më herët atë ditë.
Mbreti i urtë urdhëroi që copat e atij poçi të shtrenjtë …
në det. Po të kishe ardhur edhe ti, …….të gjithë bashkë si dikur.
Ajo e ka takuar kalorësin përpara se……………..me ty.
Po të tregohesh më i rregullt me ilaçet,…………..më shpejt.

84. “Çdo çifti të fjalive që është shkruar me gjuhë burokratike hiqja një vizë:

a) Meteorologët presin se koha do të ftohet. – Meteorologët presin se do të vijë një periudhë 
me temperatura të ulëta.
b) I kryejmë punët rreth veshjes së mobilieve. – I veshim mobiliet.
c) Nuk kemi mjaft mjete financiare. – Nuk kemi mjaft të holla. 
d) Çmimet janë rritur përsëri. – Përsëri është bërë rritja e çmimeve.

85. Fjalinë e mëposhtme shkruaj sipas normave dhe mirësjelljes:

Hiqe (largoje) nga koka  këtë  problem. Këtë e vendos unë. 

____________________________________________

86. Pasi të gjesh emrat në fragmentin e mëposhtëm, ndaji dhe nënvizoji emrat e gjinisë mashkullore 
dhe femërore: 

Fusha!... Jo, o djem të lumtur e të shëndoshë të
 fshatit, që me të kapërcyer pragun e shtëpisë dilni
 në mes të lëndinave të hapura, nën atë kupën e kaltër
 e qiellore, ju o syshqiponja, të mësuara të kundroni atë 
det të pamatur gjelbërimi, ju që nuk  jetoni të ndrydhur
 në mes të shtëpive të larta, jo, ju nuk e merrni me mend
se  ç’do të thotë një shesh i hapur për një djalë të 
Budapestit. 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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87. T’i bëjmë sytë katër = T’i hapim sytë.

Vëri gishtin kokës! = Mendo.
Mos ia qani hallin   = Mos e ankoni.
Nuk futen të gjithë njerëzit në një thes
   =Nuk barazohen të gjithë njerëzit.

Shembujt e paraqitur janë:

a) sinonime
b) antonime
c) frazeologjizma
ç) homonime

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë:]

88. Shkruaj antonimet e këtyre fjalëve:

a) hapet  _____________________
b) i gjerë _____________________ 
c) rini   _____________________ 
ç) afër  _____________________
d) i hollë  _____________________

89. Lidh fjalët të cilat kanë kuptimin sinonimik (d.m.th. janë sinonime)

 i ngathët  çati
 pullaz   i dashur
 i mirë   i shkathët
 mbaroj   udhë
 rrugë   ndërtoj

90. Cilës njësi leksiko –semantike i takojnë fjalët  e mëposhtme:

Verë (stinë) – Verë (pije)
Fletë (prej letre) –fletë (si gjeth)
Çam (lloj bredhi) – Çam (banor i Çamërisë)

a) sinonimisë
b) antonimisë
c) homonimisë

Rretho shkronjën pranë përgjigjes së saktë
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91. Rretho shkronjën para përgjigjes në të cilën fjala krah domethënë “e bëri më të fortë, e shtyu”e 
që ka kuptim figurativ:

a) Djali ndiente dhembje në krahun e djathë. 
b) Nëna e porositi të merrte një krah dru.
c) Në krahun e poshtëm të malit fillonte fusha me gurë.
d) Në fushë dilnin çdo ditë shumë krahë pune.
e) Biseda i dha krahë.

92. Shiko me vëmendje fjalët e mëposhtme:

       kurrizi i malit, kurriz rruge, kurrizi i dorës, kurrizi i hundës

       Si quhen këto fjalë që kanë më shumë se një kuptim?

______________________________________________________

93. Nënvizo fjalët shumëkuptimshe:

a) faqe (njeriu, mali, libri)
b) grykë (njeriu, shisheje, pushi, lumit)
c) makinë, trup, jetë, ujë, tokë, i bardhë. 

Rretho shkronjën para së cilës fjalët shumëkuptimëshe?

94. Tregoni kuptimin e frazës që kemi nënvizuar në tekstin e mëposhtëm:

Dukesh shumë i shqetësuar. Çfarë të ka ndodhur? E pyeti Ana?

Eh, ulu se do t’i them një për një!

a) Do t’i thotë diçka të rëndësishme.
b) Do t’ia thotë të gjitha
c) Do ta qortoj. 

_______________________________________________________

95. Në planin kuptimor si ndahen frazeologjizmat: 

a) ___________________
b) ___________________
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96. Në tekstin e mëposhtëm është nënvizuar një frazë

- Ç’pate që e humbe gojën, Luis? – i tha pronari.
- Apo edhe ti je përzier në këto punë?

Çfarë është kuptimi i frazës – e humbi gojën?

a) kemi bërë pauzë në të folurit
b) u bëmë memec, nuk na shkon fjala
c) kemi harruar çka donim të thoshnim
d) ndërpres dikë në të folurit
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

97. Në shembujt e mëposhtëm rretho fjalën shqipe që i përgjigjet fjalës së huaj të dhënë:

                  = qëllim
Tendencë = qëndrim
                  = prirje

                   = fillestar
Elementar   = i lehtë
                    = i vogël 

                = dhunoj
Abuzoj: = shpërdoroj
               = nënshtroj  

98. Çfarë kuptimi kanë fjalët e mëposhme:

 a) influencë_______________
 b) eksperiencë_____________
 c) absolutizoj______________
 d) abstenoj________________

Në viza shkruaj fjalën ose kuptimin që ka fjala me kuptim të njëjtë 
në gjuhën shqipe:

99. Çfarë kuptimi kanë fjalët:

 1) PAPËRLIGJSHËM
2) TERPENTINË 
3) SHKALUR mb.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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100.  Në çfarë marrëdhënie të ndërsjellë janë fjalët:

gëzim-hidhërim
ditë-natë
dritë-errësirë
verë-dimër

a) homonimike,
b) sinonimike,
c) antonimike.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë. 

 101. Lexo këtë fragment nga vepra “Arti dhe historia e tij”.

“Megjithatë, tipari më i rëndësishëm i arkitekturës romake, është përdorimi i harqeve. 
Kjo shpikje ka luajtur rol krejtësisht të vogël ose nuk ka luajtur fare në ndërtimtarinë greke, 
edhe pse, me siguri ka qenë e njohur për ndërtuesit grekë. Të ndërtosh harkun nga gurët 
trapezoidalë është shkathtësi mjaft e ndërlikuar në ndërtimtari”. 

1. Fjala “ndërtues” domethënë: 

a) skulptor
b) historian
c) ndërtimtar
d) hartues

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë. 

2. Shkruaj fjalën e cila e ka kuptimin e njëjtë si fjala “tipar” nga fjalia e parë. 

________________________________________

102. Lexo kuptimet e mëposhtme të fjalës kuzhinë të cilat janë nxjerrë nga Fjalori i Gjuhës së sotme 
shqipe dhe përgjigju në pyetjen. 

 KUZHINË f. sh. 

1. Kthinë e veçantë në një shtëpi a në një ndërtesë, pranë një ndërmarrjeje prodhimi etj., me 
pajisjet e nevojshme (me sobë, enë etj.), ku përgatiten dhe gatuhen gjellët; vendi ku gatuhen 
gjellët. Kuzhinë e madhe (e vogël). Kuzhina e kantierit (e spitalit, e konviktit). Kuzhinë me 
aneks. Dy dhoma e një kuzhinë. Dollap kuzhine. Enë kuzhine. 
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2. Mënyra e përgatitjes dhe e gatimit të gjellëve, mjeshtëria e gatimit; përmb. gjellët e gatuara 
sipas kësaj mënyre; gjellët më karakteristike për një popull. Kuzhinë e mirë (e lehtë). Kuzhina 
shqiptare. Kuzhina evropiane (orientale). Arti i kuzhinës. 

Shkruaj në vijë kuptimin figurativ të fjalës kuzhinë.

________________________________________

103.Si quhet personi i cili e nget biçikletën: 

a) ____________________ 
b) Lakoje këtë emër sipas rasave:
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

104.  Lexo me vëmendje përkufizimet e mëposhtme:

a) Vepër e madhe shkencore që përfshin njohuri për të gjitha fushat e jetës e të veprimtarisë të sistemuara 
në mënyrë të përmbledhur në trajtën e një fjalori; vepër e tillë që përfshin njohuri për një 
degë të veçantë të shkencës, të artit, të teknikës 

b) Tërësia e dijeve që ka dikush në një fushë të caktuar; tërësia e ideve dhe e nocioneve bazë të 
një shkence a të një fushe të caktuar; dituri.

Rretho shkronjën para nocionit që ka të bëjë me enciklopedinë. 

Kujt i referohet shprehja *enciklopedi e gjallë:

______________________________________

105. Cili është libri i parë i shkruar në gjuhën shqipe? Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë. 

a) “Çeta e profetëve” nga Pjetër Bogdani;
b) “Meshari” nga Gjon Buzuku;
c) “Historia e Skenderbeut” nga Marin Barleti;
d) “E mbësuame e krishterë” nga Lekë Matrënga.
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106. 1. Gjuha shqipe është pasardhëse e:

a) latinishtes
b) greqishtes
c) ilirishtes 
d) keltishtes

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

2. Si është quajtur gjuha shqipe gjatë mesjetës?

a) gjuhë shqipe

b) gjuhë arbërishte

107. 1. Shkruaj cilat janë dy dialektet kryesore të gjuhës shqipe?

_________________   dhe  __________________

2. Si quhet dokumenti më i vjetër i gjuhës shqipe? 

a) “Fjalori i fon Harfit” 
b) “Formula e pagëzimit” 
c) “Meshari”

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

108. 1. Libri i parë i gjuhës shqipe është:

a) “Historia e Skënderbeut” 
b) “Çeta e profetëve” 
c) “Meshari” 

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

2. Autor i librit të parë të gjuhës shqipe është:

a) Gjon Buzuku 
b) Pjetër Budi 
c) Lekë Matrënga
ç) Pjetër Bogdani

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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109. Lexo fjalët mëposhtme dhe nënvizo vetëm ato ato të dialektit toskë:

fërgoj, katun, fshat, skuq, kam ba,
rrej, gënjej, syni, tambël, qumësht, syri, 

110. 1.  Kush është autor i Gramatikës së gjuhës shqipe “Shkronjtore e gjuhës shqipe” (1886)?

a) Konstandin Kristoforidhi 
b) Jeronim de Rada 
c) Sami Frashëri 
ç) Naim Frashëri 

2. Kur dhe ku është krijuar alfabeti i sotëm i gjuhës shqipe?

a) në Stamboll më 1879
b) në Manastir më 1908
c) në Tiranë më 1972

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

“Shkronjtore e gjuhës shqipe” (1886)?

111. 1. Kur është krijuar alfabeti i sotëm i gjuhës shqipe?

a) në Stamboll më 1879
b) në Manastir më 1908
c) në Tiranë më 1972

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

2. Abetarja e parë e gjuhës shqipe e Naum Veqilharxhit është botuar më:

a) 1844
b) 1867
c) 1879

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

112. Në Serbi ekzistojnë disa gjuhë të pakicave kombëtare. Në rreshtin e mëposhtëm  janë theksuar 
disa prej tyre, nënvizoji cilat janë ato:

anglisht, rusisht, hungarisht, shqip, serbisht, frëngjisht, rumanisht.
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113. Në cilin grup bën pjesë gjuha shqipe?

_________________________________________________________________

114. Ku flitet sot gjuha shqipe dhe në cilën familje të gjuhëve bën pjesë?

_________________________________________________________________

115. Ku është krijuar “Shoqata e të shtypurit të shkronjave shqip”?

a) Tiranë
b) Stamboll
c) Bukuresht
ç) Manastir. 

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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Letërsia

116. Lidh me vijë titujt e veprave me autorët e tyre. Një titull është i tepërt.

Migjeni     Kështjella
Petro Marko    Malësorja
Naim Frashëri    Andrra e jetës
Ismail Kadare    Këngët e Sibilave
Nazmi Rahmani   Bagëti e bujqësia
Ndre Mjeda    Shpella e piratëve
      Luli i vocërr

117. Lidh me numra titujt e vjershave, duke i vendosur numrat para tyre në katrorët para emrave të 
autorëve. Kujdes një titull vjershe është tepër:

1. Gjuha shqype /__ / Migjeni; 
2. Vjeshta  /__ / A. Z. Çajupi;
3. Poema e mjerimit /__ / Gjergj Fishta;
4. Porosia e nënës /__ / Naim Frasheri
5. Shpreh  /__ / Esat Mekuli
6. Me jetue

118. Numrat para emrit të personazheve shkruaj në vijat përballë titullit të veprës përkatëse. Një 
personazh është më tepër.

1. Tana    “Nita...................____    ____       
2. Asim Vokshi   “Këngët e Milosaos”___  ___       
3. Zefi    “Hasta la Vista”.....___    ___   
4. Vangjeli   “Katërmbëdhjetë....___   ___
5. Hajrija    vjeç dhëndër”..........._____ 
6. Nita
7. Milosao
8. Xhemal Kada
9. Rina



45

119. Në cilën gjuhë është shkruar “Perikopea  e Ungjillit? Shkruaj në vizë:

_______________________________________

120. Para vetes i ke dy vjersha të shkruara në dy krijimtari letrare. Cila prej tyre i takon asaj gojore? 

a) - Ç’ke, o flamur, që s’valon?
- Jam sëmurë e po rënkoj,
  jam goditur brinjë më brinjë,
  që kur sollën Italinë...”

b) “Tokë e dashur,
Ti diçka ke kërkuar nga unë.
“Ndryshomë, o bir” – më ke thirrur nga grykat e maleve.

Rretho  shkronjën para përgjigjes së saktë:

121. Poezia “Gjuha shqipe” e autorit Gjergj Fishta i takon poezisë: 

a) popullore;
b) së shkruar artistike;
c) epike;
d) satirike.

122. Lexo me kujdes vargjet e mëposhtme: 

Dheu m`ka mlue, e fat s`i qita vedit
Po s`mora Tanushën e krajlit.
E unë Tanushën vetë e ko`pa,
Kur kena pas besë me krajli:
Gja ma t`mirë s`sheh njeriu nën kët qiell!
Vetulla e saj drejt si fiskaja,
Shteku i ballit, si shteku i malit
Kur nerr hana me prarue;
Syni i saj, si kokrra e qershisë,
E ka qerpikun, si krahi i dallëndyshës;
Ftyra e saj, si kuqet molla n`degë
Hunda e drejtë-o, si kalemi Tanushës;...
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Trego cilit cikël të këngëve popullore u takojnë këto vargje: 

a) ciklit të këngëve të kreshnikëve;
b) ciklit të këngëve legjendare;
c) ciklit të këngëve baritore;
d) ciklit të këngëve të djepit.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

123. Shkrimi i cili paraqet njerëzit, ngjarjet dhe dukuritë e ndryshme në çastin kur shihen, i cili 
shkrim dallon shumë nga romani, tregimi, novela, etj., sepse këtu ngjarjet paraqiten me më 
shumë saktësi dhe përshkrimet janë të vërteta. Në këto shkrime nuk ka trillime, pavarësisht se 
autori i shkruan ato nga këndvështrimi i tij. 

Si quhet ky lloj shkrimi?

a) ditar;
b) kronikë; 
c) reportazh;
d) fejton.

124. 1. Cilës gjini letrare i takon përralla?

_____________________________

125. Vepra  “Zhvarrimi i Pjetër Bogdanit” e autorit Teki Dervishi i takon gjinisë letrare të:

a) romanit;
b) dramës;
c) tregimit të shkurtër;
d) poezisë.

126. Lexo me kujdes vargjet e poezisë “Gjuha shqype” të Ndre Mjedjës dhe trego cilës gjini letrare i 
takon ajo: 

Gjuha Shqype

Përmbi za që lshon bylbyli, 
gjuha shqipe m’shungullon;
përmbi er’ që jep zymbyli, 
pa da zemren ma ngushllon. 

Ndër komb’ tjera, ndër dhena tjera, 
ku e shkoj jetën tash sa mot, 
veç për ty m’rreh zemra e mjera 
e prej mallit derdhi lot. 
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Nji kto gjuhë që jam tue ndie, 
jan’ të bukra me themel 
por prap’ kjo, si diell pa hije, 
për mue t’tanave iu del. 
 
a) poezisë lirike;
b) poezisë epike;
c) poezisë dramatike;

Rretho  shkronjën para përgjigjes së saktë:

127. Poezia “Syrgjyn vdekur” e Fan S. Nolit është:

a) ep heroik;
b) elegji;
c) poezi satirike;
d) baladë.

128.  Në shembujt e mëposhtëm  janë vargjet njërrokëshe, dyrrokëshe dhe katërrokëshe: Rretho 
shenjën nën të cilën gjenden vargjet njërrokëshe.

a) shoh,
  njoh,
  rronj
  shkronj...

b) i shumi
  si lumi...

c) Barku firë
  s’ kërcen mirë...

129. Përmbi za që lshon bylbyli,
gjuha shqipe m´shungullon,
përmi er` që jep zymbyli,
pa da zemrën ma ngushllon.
...................................................
Geg´ e tosk´, malsi jallia
janë një komb m´u da s´duron;
fund e maj´ nji a Shqipnia
e një gjuh` t´gjith´ na bashkon.

Lexo me kujdes vargjet e sipërshënuara dhe shkruaj në vija prej sa rrokjeve jenë përbërë këto 
vargje:
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gjashtë rrokjeve_________________________________
dymbëdhjetë rrokjeve:____________________________
dhjetë rrokjeve;__________________________________
tetë rrokjeve____________________________________

130. Lexo me kujdes vargjet e mëposhtme

Edhe hana paska hupë mbas çetash;
Edhe zanat janë largue prej gurrash;
Edhe kangën paskan me bylbylat:
At-herë djelt janë dyndë e ra te buni!

Me cilat rrokje janë shkruar vargjet?

a) gjashtërrokëshe;
b) dhjetërrokëshe;
c) tetërrokëshe;
d) të përziera.

Rretho  shkronjën para përgjigjes së saktë:

131. Lexo me kujdes vargjet e poezisë së dhënë dhe dallo se me çfarë lloji të rimës janë ndërtuar:

Përmbi za që lshon bylbyli, 
gjuha shqipe m’shungullon;
përmbi er’ që jep zymbyli, 
pa da zemren ma ngushllon. 

a) rima të puthitur (aa/bb);
b) rimë të ndërlikueme(ab/ab);
c) rimë të grumbullueme(aaa);
d) rimë vargnore(aba/bcb/mnmn/.

Rretho  shkronjën para përgjigjes së saktë:

132. Në linjë pas secilit fragmenti shkruaj si quhet forma e të folurit (monolog, dialog, përshkrim,  
rrëfim)

Kur kullosnin delet dhe qengjat në lëndinë, ne nuk frikësoheshim fare se do të na 
humbshin... Ishim më të qetë për t’u marrë me ndonjë nga lojërat e shumta që dinim. Kur 
gjendeshin delet në lëndinë tërë përkujdesjen e ruajtjes së tyre ia lënim qenit tonë i cili linte 
të shpërndaheshin. Posa hetonte se ndonjëra nga delet ose qengjat, lakmonte kah dushkaja 
–qeni i dilte përpara dhe, me dy të lehura, e kthente prapë në kope. Meqenëse të gjitha delet 
frikësoheshin nga qeni, shpesh as që provonin të futeshin në dushkajë.    Forma e të folurit është 
_______________
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Nuk duhet menduar shumë – tha me vete dhe hyri në librari. Ndoshta nuk do të jetë aq 
e shtrenjtë, ndoshta... – tha me vete.     Forma e të folurit është  ________________

-Po besa... Në tren!... Në tren do të kishte qenë më mirë se aty do të na kishin zënë si 
lepujt: kap e hajt! Pa bileta në xhep – në tren!

-E edhe po të na zinin pa bileta.... ç’do të bëhej?.... Asgjë. Na zbresin e hajt!

-Ti je i marrë!

-Pse?- pyeti Urimi. –I marrë, po thua? Premtim, shumë po tutesh. Nuk të bën kjo, s’të 
shkon. Na zënë pa bileta...

- Po, ani de! Në na zënçin, vetëm na zbresin e kurrgjë kurrkujt!    Forma e të folurit është 
______________

Mbante në dorë një ombrellë të kaltër, në qafë kishte lidhur një shall të madh të gjelbër, 
i cili ishte shumë i bukur dhe valëvitej nga puhia e lehtë. Kishte mbathur këpucë me take të 
larta dhe pak të çuditshme, por edhe ato ishin të bukura shumë. Fustanin e kishte të bardhë, të 
gjatë dhe më të bukur se çdo gjë tjetër që vishte. Në kokë kishte një kapelë të rrumbullakët prej 
kashte. Në të kishte ngjitur edhe ca lule, për të cilat nuk dinte askush se ishin artificiale apo të 
vërteta.  Forma e të folurit është ________________

133. Elefanti është kafshë barngrënëse që jeton në Afrikë e Azi. Është kafsha më e madhe në tokë. 
Meshkujt elefantë janë të mëdhenj dhe mund të arrijnë me peshë gjer në 9071 kg. Ata kanë 
një hundë të gjatë me të cilën kryejnë një seri veprimesh. Elefanti konsiderohet si kafsha e 
katërt më e zgjuar në botë, pas shimpanzesë, balenës dhe delfinit. Elefanti me gjithë peshën e 
tij të rëndë mund të vrapojë me shpejtësi rreth 40 km/h duke ia kaluar edhe njeriut. Elefantet i 
tremben lepujve dhe qenve qofshin keta edhe të vegjël. 

Lexo tekstin që ka të bëjë me elefantin dhe trego cilit lloj të tekstit i takon?

a) Tekstit deskriptiv;
b) Tekstit narrativ;
c) Tekstit informativ;
d) Tekstit argumentues.

134. (dhëndri me nusen mbeten vetëm) 
dhëndëri: lozëm ndonjë lodër?
të dua si motër. 
nusja: ç’motër më ke mua,
o lum’ e përrua?
ti më more grua. 
dhëndëri: pse u zemërove
dhe u hidhërove?
kur s’lot ndonjë lodër,
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s’të dua si motër,
të dua si mëmë!
po hajde të flemë,
se më mori gjumi. 
nusja: fli të marrtë lumi!

Lexo me kujdes pjesën e marrë nga komedia e A.Z. Çajupit “14 vjeç dhëndërr” dhe 
përgjigju në pyetjet e dhëna. Pjesa e dhënë është tekst:

a) monolog;
b) dialog; 
c) përrallë;
d) novelë.

135. Armët i kam pranë, po s`luftoj dot. Kitarën e kam pranë, po s`këndoj dot. Po vdes... këmba 
ime nuk do të shkel më kurrë mbi shkrepat e Sulit. Meteorët e përgjakur s`patën vend për këtë 
lëng të sertë që rrjedh nga plagët dhe që është jeta ime. Se gjaku i kombit tim është shprishur e 
rrjedh nëpër Ballkan e nëpër Evropë, kudo që ngre krye liria. 

Ne jemi gladiatorë, që shpërthyem arenën. Karpenisi. Mbi kokën time djeg dielli i huej 
i Eladës. I verdhë si limon ky qiell. Mbi buzën time po rreshken kripërat e fundit. S`kam një 
bulë ujë dhe zemra po më çahet nga malli. Nuk mundem të këndoj. Fytyra e Krizesë dhe e tim 
biri buzëqeshin përtej pyllit të gjelbër me ullinjë.

Ku jeni? Era gënjeshtare lot me mua dhe shpërndan mall e këngë të vjetra lufte, si atëherë 
kur ndotheshim tek Pesë Pusët, në Qafë, apo në kështjellën e Shën Venerandës.

Ku vemi? Ky vig që lëkundet më kujton djepin e nënës, që më merrte gjithmonë në 
shpinë. Me djepin tim e të Konstandinit im`ë u çonte barut luftëtarëve. Nga gjumi më zgjoi një 
krismë, dhe një krismë po më vë në gjumë.

... Më dhemb diçka. Diçka se kreva...

po mbërrijmë. Hapuni mporta, pa çka se çepallat e mia po mbyllen dhe shokët nuk i 
shquaj dot! Më varrosni pranë fortifikatës së Gjergj Kastriotit, që hija e tij të më qetësojë...

Teksti i dhënë më lartë duhet të lexohet me kujdes dhe të jepen përgjigjet e sakta në 
pyetjet e radhës. Dalloni cilit lloj të tekstit i takon ky fragment?

a) tekstit përshkrues;
b) tekstit narrativ;
c) monologut;
d) dialogut.
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136. Lexo vjershën dhe shkruaj cilës figurë stilistike i përgjigjen këto vargje

Syni i saj si kokrra e qershisë ose:
shqiponjë me krah të thyem! Vall shpirt i molisun!
Qëndro! Qëndro krenare! Mu si një zot i stolisun

     (Migjeni, Shpirti i ri)

_____________________________________________________________________

137. Bukuria jote, leshërat e tua 
posi pëndë korbi, të gjata mbi thua, 
ballëtë si diell, faqetë si mollë, 
qafa jot’ e gjatë, mesi yt i hollë, 
sisëtë si shegë, dhëmbët si thëlpënjë, 
buzët si burbuqe, sytë si gështënjë, 
dora si dëborë, fjala jote mjaltë, 
kurmi yt i derdhur, shtati yt i naltë; 
gjithë më kënaqin, të tëra t’i dua, 
po zëmëra jote u bë gur për mua! 
“Dashunija” Çajupi

Lexo me kujdes vargjet e mësipërme dhe trego figurën stilistike që është përdorur në 
këto vargje.

a) epiteti;
b) antiteza;
c) krahasimi;
d) metafora.

138. Ograja bleroshe,
Kodrina t`lulzueme,
Ti njeti kërkoshe,
O shpezë e bekueme,
Njat kangë, jo me shfrye
S`a vend ky për tye.
“I tretuni” Ndre Mjedja

Detyra jote është të tregosh figurën stilistike që ka përdorur poeti në këto vargje. 

Cila është ajo?

a) Krahasimi;
b) Epiteti;
c) Metafora;
d) Onomatopea.

Rretho  shkronjën para përgjigjes së saktë:
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139. Vendi dridhej, ay mbeti 

Se s’tronditej nga tërrmeti. 
Div drangoj i Dragobisë, 
Trim tribun i Vegjëlisë. 

O Bajram, bajrak i gjallë, 
More nam me gjak në ballë, 
Te një shpell’ e Dragobisë, 
Yll i rrall’ i burrërisë. 

Thon’ u shtri e thon’ u vrà, 
Po ti s’vdiqe, or Baba, 
As te shkëmb’ i Dragobisë, 
As te zëmr’ e Djalërisë. 

As je vrar’ e as po vritesh 
Legjendar Ante po rritesh. 
Dithiramb i Dragobisë, 
Tmerr, panik i mizorisë. 

“Shpell e Dragobisë”, Fan Noli

Lexo me vëmendje këto vargje dhe përgjigjuni në pyetjet e dhëna. Para pyetjes rretho 
përgjigjen e saktë. Cila është figura stilistike që i përshkon këto vargje?

a) krahasimi,
b) aluzioni;
c) simboli;
d) metafora.
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NIVELI I MESËM
Shkathtësitë e të lexuarit dhe të të kuptuarit e leximit

140. Lexo këto fjali. Njëra prej tyre është reklamë, kurse të tjerat janë përshkrime teknike, udhëzime. 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

a) Shiko këto kombinime të thjeshta
b) Bëhu aktiv, fol me miq!
c) Mos e prekni pa nevojë antenën!
d) Shifra e sigurimit ju ndihmon të ruani telefonin tuaj.

141. Lexo me kujdes fjalitë. Njëra prej tyre është udhëzim, kurse të tjerat janë përshkrime teknike, 
udhëzime. Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

а) Bëhu aktiv, bisedo me miqtë!
b) Djathë i kualitetit të lartë! 
c) Mos e prekni antenën pa nevojë!
d) Shifra personale ju ndihmon që të ruani telefonin tuaj! 

142. Lexo me kujdes tekstin e mëposhtëm dhe shkruaj cili përkufizim është përshkrim:

a) Lloj tregimtar i prozës së shkurtër letrare a 
publicistike, në të cilin jepen, pa hyrë në analizën e 
lidhjeve të brendshme të gjërave, tiparet e një 
njeriu, të natyrës etj. ose përshkruhet një dukuri e 
jetës, një ngjarje.

b) Vepër e vogël letrare në prozë, në të cilën 
përshkruhet zakonisht në një vijë një çast ose një 
ngjarje me rëndësi nga jeta e një heroi a 
personazhi, pa dhënë në mënyrë të hollësishme se 
ç’ka ndodhur më përpara a më pas.

c) Njoftim që marrim për diçka, të dhëna për 
gjendjen e punëve në një fushë të caktuar, për 
veprimtarinë e dikujt, për një ngjarje etj.; kumtim a 
lajm që jepet për dikë a për diçka

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë
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143. Ki kujdes për stilin me të cilin është shkruar teksti i mëposhtëm:

Linda më 29 nëntor 1814 në Maqë, koloni e vogël arbëreshe e Kalabrisë, e vendosur mbi 
një kodrinë të hapët, përballë detit Jon. Nëna ime, prej shtëpisë Braile, atëherë trashëgimtare e 
dy familjeve të vjetra, Avaiti e Sqiljizi, kishte lindur në koloninë e afërt Strigari. Stërgjyshërit e 
babait rridhnin ndoshta nga njëfarë Pjetër Anton Rada prej Shqipërisë, për të cilin në arkivin 
e Venedikut të vitit 1300 ndodhet një kontratë për shitblerje me Dogjen. Njëfarë Pjetër Antoni 
është i pari i shtëpisë Rada. 

Paragrafi i mësipërm është tekst:  

а) informativ
b) autobiografik
c) argumentues
d) paraqitës

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

144. Ki kujdes për stilin me të cilin është shkruar ky tekst.

Jam mirënjohëse për dashurinë që i dhe nënës dhe motrës sime”

Nga dosja mbushur me materiale për Nënë Terezën dalin edhe dy letra drejtuar Marie 
Krajës. Është e njohur tashmë miqësia që artistja e njohur shqiptare ka pasur me familjen e 
bamirëses. Vetë Kraja ka rrëfyer pas vdekjes së Nënë Terezës kujtimet e ruajtura nga familja e 
saj, Nënë Lokja dhe motra Age, por edhe takimet e para. Letra e parë mban datën 15 gusht të 
vitit 1989, vetëm pak ditë pasi Nënë Tereza ishte larguar nga Shqipëria, pas vizitës së parë në 
atdheun që i ishte mohuar. Letra e dytë është dërguar po në tetor të atij viti, si përgjigje e letrës 
që Kraja i kishte dërguar bamirëses

Fragmenti i takon tekstit i cili, sipas stilit funksional hyn në:

a) letrar-artistik
b) letrar
c) shkencor
d) gazetaresk

145. Lexo me kujdes tekstin e mëposhtëm dhe shkruaj cilit stil i takon:

Ajri që rrethon rruzullin tokësor, ka peshë. Megjithëse ne nuk e ndiejmë, ai shtyp 
sipërfaqen e tokës për shkak të peshës së tij nën veprimin e gravitetit. Pesha me të cilën ajri 
shtyp sipërfaqen e tokës, merr emrin shtypje atmosferike. Shtypja që ushtron atmosfera mbi 
çdo centimetër katror të sipërfaqes së Tokës, është rreth 1 kg.

_______________________________________________________________
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146. Lexo me kujdes tekstin e mëposhtëm dhe shkruaj cilit stil i takon:

Dhe për intelektualin, siç thotë dikush, demokraci është ai institucion ku asnjëri nuk 
ndiqet për fjalën e shprehur, për t’i vënë fjalës grackë; demokraci është ai podium, ku nuk 
përkulen përpara idhujve; demokraci është ai sistem, ku nuk zemërohen me talentet; demokraci 
është ai shesh, ku nuk ndalohet humori; demokraci është ajo odë, ku lejohet të qeshësh me çdo 
mbajtës gradash; demokraci është ajo shoqëri, ku nuk këndohet në kor; demokraci është ai 
vend, ku nuk ecet në rresht për një a për dy; demokraci është ai tempull, ku merr një respekt 
të veçantë ligji...

____________________________________________________

147. Autori 1 

Para pak kohe në 40 shkolla është bërë anketimi i cili ka të bëjë me dhunën e cila është 
e pranishme në mesin e nxënësve. Është konstatuar se në raportin  midis viktimës-dhunuesit 
58% e nxënësve nuk marrin pjesë. Me fjalë tjera, vetëm 58% e nxënësve nuk janë viktima, as 
dhunues. Domethënë, pak më pak se gjysma  e nxënësve, saktësisht 42% gjenden në “rrethin 
e dhunës”, qoftë si viktimë qoftë si dhunues. Në rolin e viktimës nga dhuna është një numër i 
madh i nxënësve, madje 37%. 

Disa viktima njëkohësisht janë edhe dhunues. Në grupin e  anketuar janë 8% nxënës 
të tillë. Në këtë grup, format më të shpeshta të sjelljes së dhunshme janë të ofenduarit dhe të 
përqeshurit. Pra, këta nxënës sulmojnë me fjalë.

Autori 2 

Numri më i madh i nxënësve ka deklaruar se gjatë shkollimit të vet, gjatë kohës së mësimit 
ose pas tij, kanë qenë të nënshtruar të përqeshurit, ofendimit, nofkave përbuzëse. Gjithashtu i 
theksojnë edhe pakënaqësitë tjera: të të ngacmuarit pa vend, përhapjen e gënjeshtrave për ta, 
ndikimin te shokët tjerë që të mos shoqërohen me ta. 

Edhe arsimtarët edhe të të punësuarit e tjerë në shkollë konfirmojë se ofendimi dhe 
goditja fizike  janë formë e përditshme e sjelljes së dhunshme në shkollë. Vetëm regjistrimi i 
problemit nuk domethënë se kemi arsye të ndihemi mirë. Përkundrazi, këto forma të dhunës 
lehtë mbulohen, kuptohen lehtë , “më lehtë” përballohen dhe “shërohen”, edhe pse mund të 
jenë mjaft të rënda dhe me pasoja mjaft të ndërlikuara. 

Rretho shkronjën para pohimit/gjykimit të saktë. 
Të dy autorët vetëm i kanë paraqitur të dhënat, pa pasur qëndrim për problemin të cilin e 
anketojnë.

a) Autori 1 është i brengosur më shumë se sa autori 2.
b) Autori 2 është i brengosur më shumë se sa autori 1. 
c) Të dy autorët njësoj janë të brengosur për shkak të dhunës në shkolla.
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148. Krahasoni gjuhën e dy personazheve, dhe shkruaj në vijat e mëposhtme se çfarë dallime keni 
vërejtur: 

Sulejman Tafili kthente kokën herë nga djepi në të djathtë, herë nga djepi në të majtë...

-Po ç’ke që kjan, moj ferishte?.... – dhe u ul mbi karroqen e kthyer përmbys. 

- Po trimat ku i ke, oj nanë? 

- E, o kumbar.... – zuri t’i përgjigjej teto Konxheja. Ata s’i mbledh as nata, jo më pastaj 
dita... I vogli ka shkuar për dru, i madhi, po si tërmonë, përtej Lumit të Vdekur, me pelat. 
Djemtë janë përndarë kush me dhen e kush me buaca. Po, ma merr mendja se do të kthehen 
shpejt sonte. Me këtë të ftohtë të hidhur, s’bëhet shaka, jo, kumtër.

- Te na, oj nanë, as shtojzovalleve që lindin me gojë s’u vjen gjuha aq herët sa i ka ardhur 
këti çunit tuej.... Na shyqyr, s’pamë edhe me sy, ja, kaluen sa muej... Malësorë, oj gjyshe s’tutemi 
lehtë na, jo. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

149. Lexo këto dy strofa dhe krahasoni:

 a) Ishte n’katund nji mi,  b) Ishte në katund një mi,
  Që me shumë paq jetote;  Që me shumë paqe jetonte
  Me marr’ nji tjetër shpi,  Kurrë nëpër mend s’i shkonte.
  Kurr’ npër men s’i shkote.  Të merrte një tjetër shtëpi

Rretho shkronjën para së cilës është shkruar strofa në gjuhën letrare.

150. Lexo me kujdes këtë tekst dhe cakto qëndrimin e autorit të tekstit.

DHUNA NË SHKOLLA

Para pak kohe në 40 shkolla është bërë anketimi i cili ka të bëjë me dhunën e cila është 
e pranishme në mesin e nxënësve. Është konstatuar se në raportin  midis viktimës – dhunuesit 
nuk marrin pjesë vetëm 58% të nxënësve. Me fjalë tjera, vetëm 58% e nxënësve nuk janë viktima, 
as dhunues. Domethënë, pak më pak se gjysma  e nxënësve, saktësisht 42% gjenden në “rrethin 
e dhunës”, qoftë si viktimë qoftë si dhunues. Në rolin e viktimës nga dhuna gjendet një numër 
tepër i madh i nxënësve, madje 37%. 

Disa viktima njëkohësisht janë edhe dhunues. Në grupin e  anketuar janë 8% nxënës 
të tillë. Në këtë grup, format më të shpeshta të sjelljes së dhunshme janë të ofenduarit dhe 
të përqeshurit. Pra, këta nxënës sulmojnë me fjalë duke mos qenë të vetëdijshëm se me fjalë 
mund të shkaktojnë aq dhembje sa edhe me goditje, madje edhe më shumë. Sjellja e dhunshme 
e nxënësve nga ky grup i të të rriturve zakonisht quhet çapkënëri, gjallshmëri e tepruar e të 
ngjashme, duke e zvogëluar në këtë mënyrë seriozitetin e aktit të dhunshëm të cilin këta fëmijë 
janë në gjendje ta bëjnë.

Çfarë është raporti  i autorit të këtij teksti sipas sjelljes së dhunshme të të rinjëve?
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Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

a) Është indiferent ndaj dhunës së të rinjëve.
b) I interesojnë të dhënat e mëtejme.
c) Është i brengosur.
d) Është i zemëruar për shkak të dhunës së të rinjëve.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

 

151. Një dre, i sfilitur nga etja, u afrua pranë një burimi; ndërsa pinte, imazhi i tij u shfaq në ujë e ai 
u ngazëllye duke parë se brirët e tij ishin kaq shumë të mëdhenj e të degëzuar. Por, i erdhi keq 
për këmbët e tij, të cilat ishin të dobëta e hollake. Dreri filloi të mburrte brirët dhe të shante 
këmbët e tij.

Ishte ende duke parë reflektimin e tij, kur ia behu një luan, i cili nisi të ndiqte. Dreri 
vraponte aq shpejt në fushën e gjerë, sa e la prapa luanin. Por kur filloi zona e pyllit, për shkak 
të brirëve, dreri ngeci mes degëve. Luani e arriti shumë shpejt dhe e mbërtheu. 

Ndërsa luani po i ngulte dhëmbët, dreri bërtiti: - Oh sa budalla u tregova që shava 
këmbët dhe lavdërova brirët. Te ato që pata besim u bënë rrënimi im. 

Shpesh na ndodh në jetë, që kur gjendemi në rrezik, bëhen shpëtuesit tanë ata që i kemi 
parë me dyshim, ndërsa ata që u kemi falur besimin, na kanë dalë tradhtarë. 

a) Çfarë veçorie ka teksti rrëfimtar?
_________________________________________________
b) Çfarë qëllimi kanë tekstet letrare?
__________________________________________________
c) Pse i përdorim tekstet letrare dhe joletrare:
__________________________________________________

152. Llojet e tekstit tregimtar janë:

a) Miti
b) Legjenda
c) Përralla
d) Fabula
e) Fjalët e urta
f) Tregimi
g) Novel
h) Romani.

Rretho përgjigjen e cila shpreh një fjali të shkurtër e cila shpreh një mendim të mençur 
(që përmbledh një përvojë të madhe jetësore)? 
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Të shprehurit me shkrim

153. Shkollën tënde e ka vizituar një sportist i njohur. Ai ka folur për nevojën që fëmijtë dhe të rinjtë 
të merren më shumë me sport dhe që sa më shumë djem dhe vajza të marrin pjesë në aktivitete 
sportive. Shkruaj me disa një lajm për gazetën e shkollës. Mos harro t’ia japësh titullin lajmit. 
Ki kujdes për të dhënat të cilat duhet të ketë lajmi.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

154. Ju keni marrë pjesë në një konkurs për matematikë. Shkruaj me disa fjali një lajm për revistën 
e shkollës . Ki kujdes për të dhënat të cilat duhet t’i ketë lajmi.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

155. Lexo tekstin me kujdes në raportin e mëposhtëm:

“Gjatë njëzet minutave të fundit, - ne ju paraqitëm shkaqet kryesore pse fëmijtë po i 
braktisin shkollat gjithnjë e më shumë në... Të dhënat e mbledhura tregojnë qartë se shkaqet 
kryesore janë varfëria në rritje, niveli i ulët i mësimdhënies dhe i kushteve të mësimit në shkolla, 
si dhe problemet esenciale në familje. Çështja është se çfarë duhet bërë përtej këtij konstatimi. 
Të gjithë, që nga organet e larta të pushtetit deri te qytetari më i thjeshtë, kemi përgjegjësi për 
fatin e këtyre fëmijëve. Përgjegjësia e disave është ligjore. – e të tjerëve, morale. Edhe sa kohë 
do të vazhdojmë kështu, duke bërë një sy qorr dhe një vesh shurdh? Ata fëmijë që janë në këtë 
çast në rrugë, duke shitur bajame e çakmakë, nuk presin. Ne, si hartues të këtij raporti, jemi 
gati të ulemi të diskutojmë me organet qeveritare dhe organizatat e interesuara jo-qeveritare 
dhe të bëjmë një plan veprimi, për t’i kthyer ata në shkollë – rruga e vetme që ata të kenë një të 
ardhme më të mirë. Ju faleminderit.

Me çfarë rekomandimesh përfundon teksti i dhënë:
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156.  Krahasoni këto dy tekste:

           a)  tash ngjante si t’ish lule tue luejt foshnjisht me përfytyrimin e saj në pasqyrën e nji uji të 
kullute; mandej dukej të këputte rrembtha të lulzuem te u ngitë maje gishtave të vegël. Herë 
ngitte nëpër shtroje si të ndiqte ndonjë flutur ari, here valëvitej sit a përkundte jehu i një 
jonës së largët që ngjallë malle të parpitura.

(sipas Ernest Koliqit)

b) Rroftë jeta!” Ashtu më dukej sikur përsërisnin ditë e natë, e sidomos natën, kur oshëtima e 
tyre ishte më e fuqishme, dallgët e detit Jon, që përplaseshin në bregun shkëmbor të fshatit tim 
Dhrimadhe. Këtë refren të përhershëm të dallgëve të detit Jon më dukej sikur e shprehnin pa 
zë edhe fshatarët e mi, se lufta që bënin, atë moto kishte: “Rroftë jeta!” Jeta mbi gurë, jeta në 
dallgët e detit, jeta kur ishte zor të jetoje, zor të dashuroje, zor të ëndërroje e zor të vdisje. 

(Sipas Petro Markos)
1) Ku është dallimi midis këtyre dy teksteve? 
2) Me cilën formë të gjuhës është shkruar teksti i parë dhe me cilën teksti i dytë? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

157.  Lexo me vëmendje fjalitë e mëposhtme:

1) Ajo s pat kohë me ardh te une.
2) Ajo nuk kishte kohë të vinte tek unë. 

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

158. Ku është dallimi midis gjuhës së folur dhe gjuhës së shkruar?

a) ___________________________________________
b) ___________________________________________
c) ___________________________________________

159. Nëse është theksuar vetia tipike për gjuhën e folur, në vijë pranë saj shkruaj “F”, kurse nëse 
është tipike për gjuhën e shkruar, shkruaj “SH”:

a) Realizohet në dialog. _________
b) Fjalitë i ka më të gjata dhe më të ndërlikuara._________
c) Plotësohet me gjeste dhe me mimikë. _________
d) Është formal (zyrtar). _________

160. Shkruaj drejt me shkronja të dorës këtë f]ali:

Do të shkojm në teatër për ta shiku dramën toka jon të kolë jakovës.

___________________________________________
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161. Nënvizo gabimet drejtshkrimore dhe rishkruaj saktë secilën fjalë: 

Kopështi i fëmijëve ______________ 
Libëra të reja  ______________
Ujra të rëmbyera ______________
Mjedise të mirë ______________

162. Nëse shkurtesa është shkruar si duhet, në vizën pranë saj shëno S, e nëse nuk është shkruar 
saktë, shkruaj G.

Nr. (numër)  ____
etj (e të tjera)  ____
psh. (për shembull) ____  
dr. (doktor)  ____
fq (faqja  ____
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Gramatika, leksiku, gjuha popullore dhe letrare

163. Në cilat zanore bie theksi në fjalitë e mëposhtme:

a)  Luftoj  
b)  Valoj   
c) Djalëri  

Theksi në fjalitë e mëposhtme bie në :

164. Theksi në fjalitë e mëposhtme bie në :

            a)  Të gjithë mirë ishin? – pyeti Artani. 
b) Jepjani Andit ta vizitojë.
c) Erdhi Skënderi dje. 
d) Këtu është fajtori, këtu!

Lexo fjalitë e mësipërme dhe Nënvizo fjalët e shqiptuara në të cilat bie theksi:

165. Shiko me kujdes shembujt e mëposhtëm:

Njeri – njerëz
Lumë – lumenj
Gjarpër – gjarpër
Gish – gishtërinj

Vendos theksin në këto fjalë:

166. Gjej bashkëtingëlloret e zëshme nga të pazëshmet:

b,th,dh,q,f,c,ç,x,zh,t,g,gj,sh,k,v,s,f,p,z,d

të zëshme_________________________________
të pazëshme_______________________________

167. Shkruaj në vija bashkëtingëlloret e zëshme në fjalët e dhëna:

Breg ________
Qengj ________
Elb     ________
Hidhte ________
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168. Bashkëtingëlloret k, g, h janë:

a) buzore
b) dhëmbore
c) qiellzore
ç) grykore 

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

169. Bashkëtingëlloret t,d,th,dh,ll janë?

a) hundore
b) shtegore
c) dhëmbore

170. Klasat fjalëve

Radhit fjalët e ndryshueshme dhe trego se çfarë tregojnë ato:

1)_____________
2) _____________
3) _____________
4)______________
5) ______________

171. a) “ U përgjigja mirë” 
b) Agon. U err. Tërmet

Çfarë fjalish janë këto?

_________________________________

172. Sipas mënyrës si janë formuar ndajfoljet e dhëna janë:

Fluturimthi, dorazi, trimërisht

a) të thjeshta
b) të prejardhura
c) të përngjitura
d) shprehje ndajfoljore

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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173. Shiko me vëmendje formimin e këtyre fjalëve:

Përditë
Mospëlqim
Mospranim
pabesi

a) parashtesa + rrënja 
b) prapashtesa + rrënja
c) prapashtesa + parashtesa

Rrretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

174. Shiko ndërtimin e fjalëve :

Mëmëdhe, kryeministër, udhëheqës, sypishë, qafëgjtë, dritëshkurtër, syshkruar, atdhedashuri. 

Si quhen këto fjalë dhe si janë formuar?

 _________________________________________________

175. a. Vërtet po vdes/, por mos mbani zi.
b. Nga gjumi më zgjoi një krismë/ dhe një krismë po më vë në gjumë. 

Çfarë fjalish janë këto?

_________________________________________________

 _________________________________________________

_________________________________________________

176. Kur gjendej vetëm te mulliri, ia thoshte ndonjë kënge të vjetër.

Fjalia e varur e nënvizuar është fjali:

a) qëllimore,
b) shkakore,
c) kohore,
ç) kushtore.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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177. Shiko me vëmendje fjalinë e mëposhtme:

 Tani do t’ju bëj një analizë të vjershës që të shiko se këto njëmbëdhjetë radhë janë një kryevepër e 
vërtetë.  Nga sa pjesë formohet kjo fjali? 

a) Tani do t’ju bëj një analizë të vjershës.
b) Që të shiko.
c) Se këto njëmbëdhjetë radhë janë një kryevepër e vërtetë. 

1. Cila nga këto fjali mund të qëndrojë më vete.

178. Fjalia e varur e nënvizuar është fjali:
 
a) qëllimore,
b) shkakore,
c) kohore,
ç) kushtore.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

179. Në fjalitë e mëposhtme nënvizo kallëzuesit emërorë: 

a) Autor i romanit “Kush e solli Doruntinën” është Ismail Kadare.
b) Qielli është i vrenjtur. 
________________________________________________________
________________________________________________________

180.  Togfjalëshi është: 

            Njësi sintaksore që merr pjesë në ndërtimin e 
fjalisë dhe që përbëhet, nga dy a më shumë fjalë 
kuptimplota, të cilat kanë lidhje të ngushta 
gramatikore e kuptimore me njëra tjetrën :
detyra të mëdha, bukë gruri, dy nxënës, mot me 
diell, shumë ditë etj.

Çfarë lloj togfjalësh ekzistojnë?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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181. Dyshimi u rrit, po nuk zgjati shumë.

a) Prej sa pjesësh formohet kjo fjali?

b) Me çfarë lidhen këto dy pjesë?

________________________________________________________
________________________________________________________

182. Nënvizo kryefjalën e shprehur me grup emëror. 

1. Besa e shqiptarëve dëshmohet nga një botë e tërë. 

183. Vendos në rasën e duhur përemrin në kllapa:

Ha!Ha!Ha! Ti shportë e vogël do të ma plotësosh
….(unë) dëshirën?! Largohuni tani! – dhe bëri një
gjest që u thoshte …….(ata) të largoheshin. 
Era gënjeshtare lot me …….(unë) dhe shpërndan 
mall e këngë të vjetra lufte. Përse, fjala vjen, të mos 
dal unë bashkë me ……(ti) dhe Jakobin në shëtitje?
Vetëm disave iu dha e drejta t’u bashkoheshin ….(ata).
Po as ti nuk u ndihmon ……..(ata) për të kuptuar

184. Shkruaj në numrin shumës emrat e mëposhtëm:

Popull  pellg  turg
Rrezik  akull  tog
Natë  peshk  ishull

185. Cili përemër i pacaktuar ndryshon sipas rasës:

a) diçka  
b) çdo  
c. ndonjë   
d) njëri

186. 1. Nënvizo togfjalëshin në këtë fjali dhe thuaj në cilën rasë është togfjalëshi. 

Sivjet në vjeshtë patëm mot me diell. 
2. Në cilën rasë është togfjalëshi?

________________________________________________
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187. Nënvizo cilat nga fjalët e poshtëshënuara janë  forma të pashtjelluara të foljes?

a) Dëshirorja, 
b) Përcjellorja
c) Lidhorja 
d) Pjesorja  
e) paskajorja 
f) kushtorja  

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

188. Çfarë lloj foljesh janë “jam” dhe “kam”: 

a) folje këpujore 
b) folje ndihmëse

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

189. Nënvizo foljet joveprore në mënyrën habitore dhe ato në mënyrën dëshirore. 

              Në ç’kohë, vetë e numër janë?

Ai qenkësh mësuar me këtë lloj jete.
U habita: ata u stërvitkëshin gjatë gjithë ditës.
Plaku nuk pushonte së uruari: “U gëzofshi e u trashëgofshi!”
I gjithë qyteti duket sikur qenka shkretuar.
E si u vendoskan kaq shpejt këto gjëra?
- Qofshi rregulluar dhe ju deri në atë kohë!
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

190.  Vendos në kohën e kërkuar foljen në kllapa:

Fshati ku (jetoj, e pakryera) _ djali i (kam, e pakryera) ___shtëpitë e shpërndara. 

Nënvizo foljen në të pakryerën. 
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191.  Shkruaj çfarë kuptimi ka fjalia:

1.  Kur autori thotë: “Edhe kur kryet do të na i mbulojnë thinjat....” mendon për:

a) flokët e thinjura
b) rininë
c) pleqërinë.
_________________________________________________________________

192. a) Çfarë figure është metonimia dhe si ndërtohet? 

... mbi kokë i rrijnë pranë e pranë
Naimi dhe Migjeni,
Nga dora kurrë s’ju ka lanë, 
N’ zemër të tij ju jeni. 

 b) Për kë e ka fjalën autori në këto vargje?

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

193. Me metonimi shprehen marrëdhëniet e shumta logjike, të cilat varen njëra prej tjetrës.

a).Vera na i thau bimët (thatësia e shkaktuar nga vapa e madhe e verës)
Vesa shkëlqeu nga dielli (rrezet e diellit)

b) Katundin e mbuloi tymi (prej zjarrit që i mori shtëpia)
Ushqehem me djersën e ballit (me punën që kryej) 

Cila marrëdhënie është shprehur në fjalinë e parë e cila në të dytën:

a) ________________________________________________________

b) ________________________________________________________

194. Lidhni me shigjetë frazeologjizmat sipas kuptimit: 

a) Më bëhet zemra mal.                     e ndihmon
b) U bënë pikë e pesë                        e sjell vërdallë
c) Ia zgjat dorën                                u shpërndan
d) E heq për hundë.                           gëzohem 
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195. 1) Lexo me kujdes fjalinë: 

Fëmijtë vështruan me kujdes babanë e tyre me buzë të varura.

1) Sa grupe të varura fjalish dallojmë në këtë fjali?
___________________________________________
2) Kjo fjali nga cilat pjesë të ligjëratës është përbërë? 
___________________________________________
3) Çfarë kuptimi kanë njësitë frazeologjike:

-  pa parë dritë me sy 
- u bëra kockë e lëkurë
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

196. 1) Tërësia e togjeve dhe e thënieve a e 
shprehjeve të qëndrueshme të një gjuhe, të cilat 
janë të pandashme nga ana leksikore, kanë kuptim 
tërësor, të njësishëm, të mëvetësishëm e gjithnjë 
të figurshëm, riprodhohen në ligjërim si njësi të 
gatshme dhe kryejnë funksionin e një fjale a të një 
fjalie të vetme.

2) Tërësia e fjalëve që përdoren në një fushë të 
caktuar të veprimtarisë shoqërore ose nga një 
rreth shoqëror i caktuar; tërësia e fjalëve që 
përdor një autor në veprën e tij, fjalori i një vepre.

3) Degë e gjuhësisë që studion prejardhjen e 
fjalëve të një gjuhe, duke u mbështetur në 
historinë e saj e në lidhjet me gjuhët e tjera.

Rretho përgjigjen që ka të bëjë me frazeologjinë. 

197. Cili është kuptimi i shprehjeve frazeologjike të dhëna:

Rreh gjoksin __________________________ 
I vëri gishtin kokës __________________________ 
Nuk ma mban __________________________ 
I mbanin lotët __________________________ 

Shkruaj përgjigjet në vijat e mësipërme.
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198. Lexo me kujdes fjalinë e mëposhtme dhe zgjidhe detyrën:

Në fund të shkurtit dhe në fillim të marsit, kohë e pazakonshme për këtë stinë të vitit, 
në Vlorë përnjëherë ka ndërruar moti, ka filluar të fryjë një puhi pranverore dhe drunjtë janë 
mbushur me gjelbërim. 

Fjalët e nënvizuara kanë të bëjnë me:

а) erën e ftohtë të pranverës;
b) erën e nxehtë të vjeshtës;
c) erën e lehtë freskuese;  
d) erën e dimrit mesatarisht të fortë.

199. Tekstin e paraqitur Lexoni me kujdes  dhe tregoni domethënien kuptimore të fjalisë së nënvizuar 
se në ç’kontekst janë përdorur:

Ne dikur ishim tok more mik, por tani, tani jemi bërë pikë e pesë, as nuk duam të 
shikohemi mes vete pa lere më të flasim. Jemi bërë për të na qarë hallin.

Fjalia ka kuptimin e:
a) ndarjes së njërit me tjetrin
b) bashkimit mes veti
c) afrimit nga pikëpamje vllazërore
d) ndarjes nga jeta

Nënvizo shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

200. Lexo fjalët e mëposhtme dhe shpjego kuptimin e tyre: 

a) ëndrra në diell _________________________
b) si kalë pa fre _________________________
c) stan me lepuj _________________________
d) petulla me ujë _________________________

Në vija shkruaj përgjigjen e saktë.
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Letërsia

201. Cilës periudhe të letërsisë i takon “Meshari” i Gjon Buzukut.

a) Rilindjes
b) Letërsisë së vjetër
c) Letërsisë bashkëkohore

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

202. Në cilin vit është botuar “Meshari”?

a) 1462
b) 1504
c) 1555
ç) 1685

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

203. Lexo fragmentin e dhënë më poshtë dhe përgjigju në pyetjet e mëposhtme

...Kush mundetë me i raam mboh se ma i vobek kje Vuça Pasha, i silli, për të mbledhë 
nji ushtërij 12 mijë vetësh, nuk’ imbastuenë shumë milionj aarm, se Kelmandasitë tanë, të sijtë, 
me nji zaan’ – Eja kush anshtë trim – mbëledhunë afërë 500 vetë, vraanë, Vuçe Pashënë, vjetit 
së Krishtit 1639, e ndë nevojë mpsuen me granë lëkurën’ e qarrit, posi të begatët majën’ e miellit 
ende atyne ajo gjellë ma shije u ka, se pashallarëvet e sanxhakëvet mishi i kingjave e vjetëvat 
njomë....

Pjetër Bogdani “Burrënija e malësorëve”

Trego cilit shekull i takon gjuha e këtij fragmenti?

a) gegërishtes së shek. XVI 
b) gegërishtes së shek. XVII 
c) toskërishtes së shek. XVI 
d) toskërishtes së shek. XVII 

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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204. “Meshari” i Gjon Buzukut i takon periudhës së:

a) Letërsisë bashkëkohore
b) Letërsisë së Rilindjes
c) Letërsisë së vjetër
d) Letërsisë moderne.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

205.  Numrat para emrit të personazheve shkruaj në vijat përballë titullit të veprës përkatëse. Një 
personazh është më tepër.

1. Tana   “Nita ____________________________
2. Asim Vokshi  “Këngët e Milosaos”______________________
3. Zefi   “Hasta la Vista” ________________________ 
4. Vangjeli  
5. Hajrija   “14 vjeç dhëndër” _______________________
6. Nita
7. Milosao
8. Xhemal Kada
9. Rina

206. Përballë titullit të çdo vepre letrare (në katrorë), shkruaj numrin përkatës, i cili gjendet para 
emrit dhe mbiemrit të shkrimtarit që e ka shkruar veprën.

/__/ “Rrethimi” - 1.Qamil Batalli
    2.Vedat Kokona
/__/ “Malësorja”  3.Tajar Hatipi
    4.Nazmi Rrahmani
/__/ “Aventurat e Cipolinos” 
    5.Xhani Radari 
    6.Esad Mekuli

207. Cilit lloj letrar i takon vepra ”Malësorja”?

a). romanit;
b)  dramës;
c)   tragjedisë;
d)  komedisë.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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208. Hajria është personazh kryesor i veprës letrare?

a). Kujtime të thinjura;
b) Lumi i vdekur;
c) Malësorja;
d) Gavroshi.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

209. Rikujto veçoritë e poemës, dhe në bazë të vargjeve cakto cili fragment i takon njërës poemë.

a)                                                                      b)
Histori e Skënderbeut (pjesa e parë)              Gjuha jonë sa e mirë!
Këndo, ëngjëll, urtësinë                                 Sa e ëmbël! Sa e gjerë! 
Edhe gjithë mirësitë,                                      Sa e lehtë! Sa e lirë!
Skënderben’ e trimërinë,                                Sa e bukur! Sa e vlerë! 
Q’i dha Shqipërisë dritë. 
Të lumtë goja, këndona, 
Me gjuhë t’ëmblë si mjaltë, 
Skënderben’ e madh tregona, 
Trimnë burrë, Zotn’ e naltë. 
Punëtë që ka punuar 
Kordhëtari i vërtetë, 
Kombinë duke nderuar 
Dhe Shqipërinë përjetë. 

Fragmenti me poemë është në shembullin______________.

210. Poezia refleksive është:

a) lloj i poezisë lirike
b) lloj i poezisë epike
c) lloj i poezisë epiko-lirike
 

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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211. Nënvizoji llojet e poezisë lirike, të cilat i takojnë vetëm letërsisë së shkruar artistike:

a) dashurisë, 

b) refleksive, 

c) rituale,

d) të dasmave,

e)baritore,

f) sociale.

212. Që ditën që vdiqe, që kurrë stë kam pare,
lotët që kam derdhur smë janë dhe tharë,
shumë vjet u bënë,sot u mbushën dhjetë,
që kur më ke lënë dhe stë shoh ndë jetë!
    Çajupi “Vaje”

Lexo vargjet e dhëna më lart, të cilat janë shkëputur nga vjersha “Vaje” e poetit A.Z. 
Çajupi dhe trego cilit lloj të lirikës i takon kjo vepër. Rretho përgjigjen e saktë.

a) Elegjisë;
b) Poemës;
c) Sonetit;
d) Himnit.

213. Lexo me kujdes këtë fragment:

Figura qendrore e letërsisë shqiptare të Rilindjes, ai që u bë shprehës i aspiratave të 
popullit për liri e përparim, si poet i madh i kombit, është Naim Frashëri, bilbili i gjuhës shqipe. 
Naimi lindi më 25 maj 1846 në Frashër, që ishte edhe një qendër bejtexhinjsh. Mësimet e para i 
mori tek hoxha i fshatit në arabisht e turqisht. Që i vogël nisi të vjershëronte. Studimet e mesme 
i kreu në Janinë, në gjimnazin e njohur “Zosimea”. Aty horizonti i tij kulturor u zgjerua së 
tepërmi, njohu letërsinë, kulturën dhe filozofinë klasike greke e romake, ra në kontakt me idetë 
e Revolucionit Borgjez Francez dhe me iluminizmin francez. Duke përvetësuar disa gjuhë, si: 
greqishten e vjetër e të renë, latinishten, frëngjishten, italishten e persishten, Naimi, jo vetëm 
që mori bazat e botëkuptimit të vet, por njohu edhe poezinë e Evropës e të Lindjes. Të gjitha 
këto tradita poetike ndikuan në formimin e tij si poet. Më 1870, pas mbarimit të shkollës, shkoi 
për të punuar në Stamboll, por u prek nga turbekulozi dhe u kthye në Shqipëri në klimë më të 
shëndetshme.

Gjatë viteve 1872-1877 Naimi punoi në Berat e në Sarandë si nëpunës. Kjo periudhë 
pati rëndësi të veçantë në formimin e tij. Atdhetar e si poet. Ai njohu më mirë jetën e popullit, 
zakonet, virtytet dhe aspiratat e tij, gjuhën e bukur e shpirtin poetik të njerëzve të thjeshtë, 
krijimtarinë popullore, bukurinë e natyrës shqiptare.
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Ky është fragment nga:

a) teksti shkencor
b) ditari
c) biografia
d) autobiografia

214.
 Lexo me kujdes këto vargje dhe në vijën përkatëse nën

vargjet e theksuara shkruaj figurën përkatëse stilistike e

cila është përdorur në këto vargje të bukura të Asdrenit:

Dhe hije e murrme vjen me fletët hapur,

me hovin e paprekur t’amëshimit,

ndër thonjtë e saj shpirtin duke ma hapur,

si bisha pa kurrfarë përdëllimi.

Nga vargu i fundit mund të shihet se poeti e ka përdorur:  ___________________

215.   Lexo me kujdes përkufizimet e mëposhtme:

a) Tërësia e shënimeve të përditshme a të kohëpaskohshme, që mbahen për ngjarje nga jeta 
vetjake ose nga jeta e një kolektivi; shënime për vëzhgimet që bëhen ose për përfundimet që 
arrihen gjatë ditës në një ekspeditë studimi, në një eksperimentim shkencor, në një udhëtim 
të gjatë etj.; fletorja a blloku ku mbahen këto shënime.

b) Jetëshkrimi i një njeriu, i hartuar nga ai vetë

c) Përshkrimi i jetës së një njeriu, jetëshkrim; të dhënat për jetën dhe për veprimtarinë e 
dikujt

Rretho përgjigjen e cila është autobiografi. 
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216. Kujtime fëmijërie

Të mpleksur në turmën e kolonizatorëve, prindërit e mi u ngulitën në këto plazhe me 
shpresën se do t’ia dilnin të kthenin në pjellore “Tokën e Premtuar”, që shtrihej përtej lotëve 
të tyre. Im atë rridhte nga një familje italianësh mali, të regjur me vështriësitë e jetës, ndërsa 
nëna ime, e cila i përkiste një familjeje të moçme shqiptare, iu desh t’i përballonte me dinjitet 
vuajtjet. 

U vendosën në Rohas, që, ashtu si pjesa më e madhe e fshatrave të Pampës, ishte një nga 
fortesat e shumta të ndërtuara nga spanjollët që e shënonte kufirinë e qytetërimit të krishterë. 

Çfarë lloj teksti është ky:

a) biografik
b) autobiografik
c) deskriptiv
d) informativ

217. Cilat figura stilistike janë përdorur në vargjet e mëposhtme:

 Duaje atdheun si shqiponja folenë 
Puna vjen me këmbë të arta.
S’tundet mali nga dëbora .
Gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra.
Fjala e ligë, më e rëndë se plumbi.
Qentë le të lehin, karvani shkon përpara.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Shkruaj në vija përgjigjet.

218.  Kur erdhi radha, Gjergji e hodhi bukur topuzin e vet dhe e qëlloi Bajlozin në shteg të ballit. 
Ky u përkul e u gremis i vdekur. Kur u shemb për dhe u tund e tërë fusha! Kali mori arratinë. 
Gjergji nxori menjëherë shpatën e mprehtë dhe ia ndau kryet nga trungu. Kryet ia vari në mollë 
të shalës, trungun (trupin) ia hoqi zvarrë për këmbë, nëpër fushë, përmes ferrash e drizash dhe 
ia hodhi në një përrua. Gjaku i Bajlozit të zi rrodhi nëpër përrua, nxiu gjithë burimin. Tre vjetë 
rresht vendi rreth e qark, kundërmoi ere të rëndë.

“Gjergj Elez Alia” - Mitrush Kuteli
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Në pjesën e lartëshënuar është përdorur figura stilistike:

a) Personifikimi
b) Metafora
c) Hiperbola
d) Gradacioni

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

219. Lexo strofën:

Molla t’kputuna nji deget,
Dy qershija lidhë n’ji rrfanë
Ku fillojnë kufijt e geget
Rrijnë dy çika me nji nanë

(Nga “Andrra e jetes” e N. Mjedës)

a) Thoni si i kuptoni vargjet e mësipërme:
2) Si quhet kjo figurë? 
______________________________
______________________________

220. Lexo strofën:

Molla t’kputuna nji deget,
Dy qershija lidhë n’ji rrfanë
Ku fillojnë kufijt e geget
Rrijnë dy çika me nji nanë

(Nga “Andrra e jetes” e N. Mjedës)

Thoni si i kuptoni vargjet e mësipërme:
Si quhet kjo figurë?
______________________________
_____________________________
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221.  Lexo me kujdes tekstin  e mëposhtëm, pastaj përgjigju pyetjes.

Ato prapë vështruan njëra-tjetrën në sy. Sytë e Dianës shkëlqenin si një dritare kujtimesh, 
kurse ato të Stelës qenë të menduar, të përshkuar nga kureshtja e jetës që s’e njihte.

Sa ishte rritur Stela! Jo, jo, ajo s’ishte aspak engjëll dhe, si për të pohuar këtë mendin- të 
fundit të së motrës, papritur Stela pyeti 

- Po ti Diana ke shëtitur me djem atje?

- Posi 

- Po ke dashuruar? 

- Eh, si të them...,

Ismail Kadare 
Fragment nga romani:”Qyteti pa reklama”

Dallo motivin të cilin e ka paraqitur shkrimtari. Rretho përgjigjen e saktë:

a) Motivin e njohjes;
b) Motivin e miqësisë;
c) Motivin e vetmisë;
d) Motivin e hidhërimit.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

222. Lexo me kujdes tekstin e mëposhtëm, pastaj përgjigju pyetjes: 

- Kishte kaluar kohë e gjatë që s’ishim parë.Takimi ishte i përmallshëm dhe emocional. 
Artës sytë i shkëlqenin si zambaku i pranverës, kurse Blerta ishte humbur në mendime dhe 
mundohej ta njihte, por vetëm një shenjë e vogël në fytyrë mundi Blertën ta kthente në femijërine 
e saj. U përqafuan dhe ashtu të shtrënguara mbetën për një kohe. Sa ishte rritur Arta. Jo, jo, ajo 
s’është engjëll, është shoqja ime e fëmijërisë. Dhe derisa e shikon njëra tjetrën Blerta e pyeti:

- Po ti Arta? - si ke kaluar këto vite?

- Po ke njohur shoqe të tjera?

- Po ke dashururar dikë?

- Eh si të them…jeta qenka e vështirë.

Dallo motivin e paraqitur në tekstin e lartëshënuar dhe rretho përgjigjen e saktë:

a) Motivin e vetmisë 
b) Motivin e miqësisë
c) Motivin e njohjes
d) Motivin e vdekjes.
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223. Elegjia është lloj i poezisë të cilën e karakterizon:

a) forma e përhershme e përcaktuar (e dy katrenave dhe e dy tercinave);
b) paraqitja e ngjarjeve dramatike lidhur me të cilat tregohen ndjenjat e forta;
c) fabula e zhvilluar e përshkruar me motive lirike;
ç) ankimi për diçka që është e pakthyeshme, e humbur dhe e kaluar (fëmijëria, rinia, 
dashuria).

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

224. Elegjia është lloj i poezisë të cilën e karakterizon:

a) forma e përhershme e përcaktuar (e dy katrenave dhe e dy tercinave);
b) paraqitja e ngjarjeve dramatike lidhur me të cilat tregohen ndjenjat e forta;
c) fabula e zhvilluar e përshkruar me motive lirike;
ç) ankimi për diçka që është e pakthyeshme, e humbur dhe e kaluar (fëmijëria, rinia, 
dashuria).

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

225. Në vijë nën secilin fragment shkruaj emërtimin e formës përkatëse të rrëfimit: (monolog, 
dialog, tregimin, përshkrim)

Shega është një fqinja jonë me një moshë rreth të pesëdhjetave. Fqinjësia është goxha 
e vjetër, mbi njëzetëvjeçare dhe, si i thonë, i njohim dhëmbë e dhëmballë njëri-tjetrit e njëra-
tjetrës. E si të mos njihemi aq mirë, kur kemi marrë pjesë nëpër dasmat e secilës palë, kemi 
lindur fëmijët në të njëjtin pallat e në të njëjtin maternitet?… Edhe fëmijët aty u rritën e u bënë 
ca nga tetëmbëdhjetë e ca nga njëzetvjeçarë. E, pra, ne i njohim shoqi-shoqit edhe kollën kur 
ngjitemi nëpër shkallë, të mos themi se i njohim edhe ato “kollitjet” e zonës së poshtme…

Forma e rrëfimit është ________________.

- Mirëmbrëma, o mik!
- Mirëmbrëma, - iu përgjegj udhëtari.
- Nga vjen zotrote?
- Nga qyteti.
- Ke ndonjë mik këtu, apo...
- Jo, jam inspektor arsimi.

Forma e rrëfimit është ________________.
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Sabri Tulani nuk e pyeti mikun nga qyteti përse qe munduar, se te shtëpia e tij vinin 
vazhdimisht blerës leshi, gjalpi, lëkurësh ose mish në këmbë. Mysafiri mbase donte katër a pesë 
shelegë për dasmë a ndonjë festë familjare.  Pas përshëndetjes së zakonshme, miku nga qyteti 
filloi të interesohej për punët e çobanit që ruante dhentë e tij.

Forma e rrëfimit është ________________.

226. a) Pjesë në prozë ose në vargje në një vepër 
letrare, që përmban kuvendimin e një personazhi 
me vetveten ose që u drejtohet lexuesve, 
dëgjuesve a shikuesve (në një shfaqje teatrale); 
pjesë dramatike me një personazh, zakonisht me 
një akt a me një skenë të vetme.

b) Pjesë e një vepre letrare që përmban 
bashkëbisedimin ndërmjet personazheve ose fjalët 
që shkëmbejnë ata; vepër letrare e shkruar në 
formë bashkëbisedimi.

c) Lloj tregimtar i prozës së shkurtër letrare a 
publicistike, në të cilin jepen, pa hyrë në analizën e 
lidhjeve të brendshme të gjërave, tiparet e një 
njeriu, të natyrës etj. ose përshkruhet një dukuri e 
jetës, një ngjarje

Rretho shkronjën para së cilës gjendet dialogu:

227. Në vijën nën tekst të secilit fragmenti shkruaj emërtimin e formës përkatëse të rrëfimit 
(monologu, dialogu, përshkrimi, naracioni)

A po vjen xhaxho?
Po vij, po vij!
A ke të ftohtë?
Po! 

Forma e rrëfimit është   _____________________________.

O Jeton: ...Ja, ku është peshku i kaltërt, duhet ta zëmë. Duhet  ta joshim disi, ta fusim 
rrjetin në ujë , dhe të presim të qetë... ti fare, mos merr frymë... dhe kur të  ngrit kokën  peshku, 
ta zëmë!... Kur të kërcej na ta fusim në rrjetë ....! 

Forma e rrëfimit është  _____________________________.
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Përmes dritares  së „dhomës së pritjes“ shihet një mollë e vjetër e cila është rritur vetëm 
disa metra larg shtëpisë, dhe pas saj gjendet kopshti me lule dhe me pemë, e ngjashme me një 
zabel. 

Forma e rrëfimit është  _____________________________.

Pas një kohe u paraqit një piktor i ri. Mbajti një ekspozitë me piktura dhe iu nënshtrua 
vlerësimit të opinionit publik. Pikturat nuk ishin të këqia. Unë si i huaj i vetmi edhe i kam 
shikuar, kurse nga vendasit nuk deshi asnjëri t’i shkojë. 

Forma e rrëfimit është  _____________________________.

228. Para teje e ke fragmentin e një libri. 

Në “Shtëpine e kukullës”, pronar legjitim i kukullës, është një bashkëshort, një baba dhe 
një qytetar shembullor. Në shtëpinë e tij të vogël, me 3 fëmijët dhe gruan, ne shohim strehën 
e ëmbël familjare, familjen e lumtur të ëndërruar. Zonja Helmer jeton e lumtur, e sigurtë se i 
ka realizuar me të vërtetë të gjitha ëndërrat për të qenë bashkëshorte dhe nënë ideale, për të 
pasur një bashkëshort ideal, i cili, në rast nevoje, do te mund të jepte edhe jetën për të shpëtuar 
nderin e saj. 

Teksti i shkruar është:

a) përshkrim
b) shpjegim
c) analizë

229. a) Përsërit me fjalët e mia, me shkrim ose me gojë, 
një pjesë të lexuar ose diçka të parë a të dëgjuar.

b) Zbërthimi i fjalëve ose i fjalive në pjesët 
përbërëse për të përcaktuar vlerat e tyre 
gramatikore, leksikore etj. veç e veç

c) Lloj tregimtar i prozës së shkurtër letrare a 
publicistike, në të cilin jepen, pa hyrë në analizën e 
lidhjeve të brendshme të gjërave, tiparet e një 
njeriu, të natyrës etj. ose përshkruhet një dukuri e 
jetës, një ngjarje

Rretho shkronjën para përgjigjes së ritregimit. 
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230. a) Përsërit me fjalët e mia, me shkrim ose me gojë, 
një pjesë të lexuar ose diçka të parë a të dëgjuar.

b) Zbërthimi i fjalëve ose i fjalive në pjesët 
përbërëse për të përcaktuar vlerat e tyre 
gramatikore, leksikore etj. veç e veç.

c) Lloj tregimtar i prozës së shkurtër letrare a 
publicistike, në të cilin jepen, pa hyrë në analizën e 
lidhjeve të brendshme të gjërave, tiparet e një 
njeriu, të natyrës etj. ose përshkruhet një dukuri e 
jetës, një ngjarje.

Rretho shkronjën para përgjigjes së analizës. 
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NIVELI I PËRPARUAR
Shkathtësitë e të lexuarit dhe të të kuptuarit e leximit

231. Autori 1

Manuali i djaloshit ambietalist

Nikolla ishte i gatshëm të mbronte me thonj idetë e tij ekologjike, por nuk e kishte pritur që do 
të zhvillonte një debat aq të ashpër me Leonardon, mikun e tij ambientalist.

Kishin bërë kutiza të vogla prej druri për mbledhjen e mbeturinave të letrës, që t’i vendosnin në 
çdo klasë. Ishin marrë vesh me përgjegjësit e Mirëmajtjes Urbane, që çdo javë ata të tërhiqnin 
mbeturinat. Sapo kishin mbaruar së lyeri me bojë vaji kutizat dhe kishin larë furçat, kur 
Leonardoja shkoi në tualet për të hedhur në WC bojën e mbetur. 

-Mos je çmendur vallë? – shpërtheu Nikolla.
Ç’të gjeti kështu? – ia ktheu Leonardoja.
Ku kujton ti se përfundon gjithçka që hedhim aty?
S’e di. Në det ndoshta?
E saktë! Sipas teje peshqit kënaqen po të hanë bojë?
Ah, a nuk e shikon se çfarë është shkruar në etiketë!

-Leonardoja mori kutinë dhe e lexoi: “Produkt ngjyrues. Përmban nitrobenzinë. Përmban 
elemente helmuese dhe acaron lëkurën dhe sytë. Të mbahet larg fëmijëve. Nuk duhet të hani e 
të pini apo konsumoni duhan gjatë përdorimit. Mbetjet mos i hidhni në ujëra të qarkullueshme 
apo edhe në puseta. Mos e shpërndani atë në mjedis.”

Nuk është e lehtë gjithmonë të kuptosh cilat janë gjërat që ndotin mjedisin. Prej disa vjetësh 
industrialistët janë të detyruar të shkruajnë në etiketa nëse produkti i tyre ndot shumë apo 
pak, nëse është i dekompenzueshëm apo nuk përhapet në mjedis, nëse është toksik ose i 
parrezikshëm. Por a jemi gjithmonë të kujdesshshëm, kur lexojmë etiketat e çdo produkti që 
përdorim?

Autori 2

Vajza sapo hyri në oborrin e shkollës shkoi të kërkonte zotin Filip. E përshkoi mes përmes edhe 
një herë oborrin dhe vajti trokiti te dera me xhama e portierit. Dua të takoj zotin Filip, - i tha 
ajo.

- Portieri e pa me habi.
-S’ka ardhur ende, - i tha dhe, si u mendua pak:
- Po më duket se ty të kërkon drejtoresha. Eja me mua.
-Lyllabaj i vajti pas pa fjalë. Ai ndaloi para një porte të lustruar dhe trokiti. Pastaj e hapi dhe ia 
bëri me shenjë Lullabajt që të hynte brenda. Që pas tryezësdrejtoresha e pa me atë shikimin e 
saj zhbirues.
-Hyr brenda dhe ulu. Po të dëgjoj!
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Lullabaj kur u ul te një karrige e pa tryezën e lyer me bojë. Kjo gjë shqetësoi sepse iu kujtuan 
gjërat e papastra e të lyera me lloj lloj bojërash të cilat i kishte parë në ujin e detit. 

-Doja të takoja zotin Filip, - tha, - Më ka shkruar një letër. 
-Drejtoresha ia ndërpreu fjalën. Zëri i saj ishte i ftohtë dhe i ashpër njëlloj si shikimi. 
-E di që ju ka shkruar. Edhe unë ju kam shkruar. Po s’është fjala aty, por te ti. Ku ke qenë gjithë 
këtë kohë? Me siguri që do të kesh për të na treguar gjëra interesante. E pra, po ju dëgjoj, 
zonjushë. 
-Lullabaj foli ngadalë, duke i kërkuar nga pak fjalët, sepse sikur e kishte humbur zakonin e të 
folurit.
-U mundua t’i rrëfente drejtoreshës për detin e kaltër me reflekse diamanti, për zhurmën e 
thellë të dallgëve, për horizontin fill të zi, erën e kripur ku fluturonin kryezinjtë e detit, por 
edhe për mbetuturinat të cilat ishin hedhur në të dhe për brengosjen e saj për papastërtinë e 
detit. 

Rretho shkronjën para pohimit të saktë.
Të dy autorët vetëm i kanë paraqitur të dhënat, pa pasur qëndrim 
për problemin të cilin e trajtojnë.
Autori 1 është i brengosur më shumë se sa autori 2.
Autori 2 është i brengosur më shumë se autori 1.
Të dy autorët njësoj janë të brengosur për shkak të mbeturinave që hidhen në det. 

232. a) Elefantët përdorin veshët e tyre llapushë si sistem ftohës, duke i pehatur ata. Shputat e 
elefantit janë të mëdha dhe të rrumbullakëta. Më parë, elefantët janë vrarë dhe lëkura e tyre 
është përdorur për qëllime të  ndryshme por veçanërisht çmohen eshtrat e tyre. Edhe sot, 
ata ende nuk janë të mbrojtur gjithkund me ligj dhe vriten vetëm për eshtrat e tyre që shiten 
mirë. 

b) Ka dy lloje elefantësh: ai afrikan dhe ai indas ose aziatik. Elefanti dallon me veshët e mëdhenj 
ndërsa ai indas identifikohet lehtë sepse ka veshë të vegjël. 

Theksoni dallimet e këtyre elefantëve.

_______________________________________________________

_____________________________________________________

233. Në shembullin e dhënë janë tri fjali. Nënvizo kryefjalët  dhe togfjalëshat e tyre: 

Vera e atij viti filloi me vapë të madhe_____________________________
Fjalët e kësaj kënge të bukur vijnë nga lashtësia______________________.
Faqja e kësaj shtëpie me dy kate është shumë e bukur__________________.

Shkruaj në vija përgjigjen e saktë. 
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234. Lexo me kujdes këtë tekst dhe zgjidhi detyrat.

Duke lexuar ndotjen e atmosferës shkencëtarët kanë konstatuar se Australia hedh 
në atmosferë më shumë gazra të dëmshme për një banor nga secili shtet tjetër i zhvilluar 
industrialisht. Për shkak të shtimit të numrit të banorëve dhe rrahjes së pyetjeve gjatë tre 
dhjetëvjetëshave Australia është bërë një nga ndotësit më të mëdhenj të gazrave të cilat i 
kontribuojnë të të ashtuquajturit “efektit të serrës së ngrohtë “. Kështu në Australi në vitin 1990 
janë hedhur  në atmosferë 36.4 tonë dioksid-karboni për një banor, ndërsa njëkohësisht në 
SHBA kjo sasi ka qenë 25,3 ton, në Kanada 23,1 ton, në Gjermani 18 ton dhe në Norvegji 12,1 
ton. 

Thekso tri fjalë vendimtare nga ky tekst: 

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________

235.  Lexo me kujdes këtë tekst dhe zgjidhi detyrat.

Së fundi është zbuluar se elefantët mund të komunikojnë në mes tyre në distancë prej disa 
kilometrash, duke përdorur tinguj infrasonikë, të cilët nuk mund t’i dëgjojë veshi i njeriut. 

Thekso tri fjalë vendimtare nga ky tekst: 

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________

236.  Tashmë të gjithë e pranojmë se shumë vrasje e krime nëpër fshatra bëhen për “kanun”, duke 
folur për këtë të fundit si të ishte idhull pagan që ende sundon skutat e rrëzat e provincës, të 
fshatit e të malit, për t’u kuturisur ndonjëherë edhe para kamerave urbane e për t’u krekosur në 
faqet e para të gazetave e në titujt e lajmeve televizive. Dikur institucionn rregullues i jetës së 
përditshme. Kanuni funksionin tani si alibi e shëmtisë etike ose e krimit për motive të dobëta. 
Për faj të këtij leximi të çartur të ligjit të maleve, sot e kësaj dite shumë fëmijë rrinë të ngujuar 
e larg shkollave e shesheve të lojërave për t’i shpëtuar gjakmarrjes. Edhe pse vrasja e fëmijëve 
nuk sanksionohet gjëkundi... Çfarë është Kanuni sot, përveçse pretekst për të përligjur shtysat 
hakmarrëse ose fjalë që u është përtharë kuptimi prej kohësh. 

(...)

      (Fragment nga komenti publicisitik:
      Tru të hekurosur, gazeta shekullli, 26 janar 2008)

Thekso tri fjali kryesore në këtë tekst:

 1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
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237.  Odiseu dhe Konstandini

Homeri rrëfen në librin e 23-të të Odisesë se si Odiseu, pas luftës së Trojës dhe pas 
peripecive të tij të shumta kthehet së fundi në atdheun e tij, në Itakë. Midis kthimit të Odiseut 
dhe kthimit të Konstandinit – Ymer Agos ka, besoj, mjaft pika kontakti: 

1) Odiseu niset si burrë i ri për në luftë dhe lë në shtëpi gruan e tij të re e besnike Penelopën; 
Konstandin – Ymer Aga niset si dhëndërr i ri për në luftë dhe lë të shoqen besnike në 
shtëpi.

2) Pasi Odiseu 20 vjet me radhë nuk kthehet, Penelopës i mblidhen rreth një tok kandidatës 
duke insistuar që të martohet me njërin prej tyre. Nusja e Konstandinit – Ymer Agos e pret 
të shoqin nëntë vjet ditë dhe së fundi e shpien të martojnë me një tjetër.

3) Odiseu kthehet nga lufta, në fillim i panjohur prej njerëzve të tij. Konstandinin – Ymer Agua 
kthehet nga lufta dhe nuk e njohin as prindërit e vet.

4) Odisenë e njeh së pari vajza e tij: Kjo pas zakonisht zakonit grek i lan këmbët mikut të  huaj 
dhe atëherë e njeh Odisenë me një shenjë që i kish lënë në kofshë një derr i egër në një gjah. 
(...)

Thekso katër fjalë vendimtare nga ky tekst: 

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________

238. Shiko me kujdes tabelën dhe përgjigju  në pyetje.

a) Cilat janë okluzive dybuzore? _______________________
b) Rretho sonantet dridhëse
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239.  Shiko me kujdes abelën e mëposhtme:

Fjalia Fjalia jo e parme ndahet në:

Fjalia e prejardhur formohet Fjalia jo e parme formohet 
me: 

E prejardhur 

E përbërë

E përngjitur

Parashtesë + temë 
fjalëformuese

Temë fjalëformuese + 
parashtesë

Parashtesë + 
temëfjalëformuese + 
parashtesë

Temë + temë

Emër + emër

Emër+mbiemër

Emër+folje

Ndajfolje+emër

Përemër + emër

Të përngjitur janë:

Të përngjitur janë: Emra, 
ndajoflje

Përemjra

Parafjalë

Pjesëza

pashthirma

Si ndahet fjalia jo e parme?____________________________________

240. Shiko me kujdes abelën e mëposhtme:

Fjalët e ndryshueshme të ligjëratës Fjalët e pandryshueshme të ligjëratës

Emri Parafjalët

Mbiemri Ndajfoljet

Folja Lidhëzat

Përemri Pjesëzat

numrat pasthirrmat

Nënvizo ku gjenden pjesëzat.
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Të shprehurit me shkrim

241.  Rretho vetëm shenjat e pikësimit që janë karakteristike për ligjëratën e drejtë. Vendos ku duhet 
shenjat e pikësimit që mundojnë.

Sot e hodha llafin për Viktorin dhe ajo menjëherë më tha: Oh nuk mbaj më 
korrespondencë me të – dhe kur e pyeta: - Bëtë llafe? I kujt është faji? U përgjigj: jo jo thjesht i 
dhashë duart. – Çdo të thotë i dhashë duart?

242. Rretho shkronjën para fjalisë e cila është shkruar saktë, sipas rregullave drejtshkrimore.

a) Kush e di kur do të kthehet.
b) Ai do të punojë në një ndërmarrje shumë të njohur.
c) Për herë të parë kam dëgjuar për “Bashkimin Evropian”.
d) Tridhjetëepesë mijë spektatorë ishin mbledhur në stadium.

243. Rretho fjalën e shkruar drejt:

Pema ishte mbushur plot me ___________të pjekura:

a) kokërra        
b) kokëra   
c) kokrra    
d. kokra
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Gramatika, leksiku, gjuha popullore dhe letrare

244. Fjalët e dhëna ndaj në rrokje:

hekurudhë          ______________
pasardhësi          ______________
bashkudhëtar     ______________
vetedukimi        ______________

245. 1) Edhe foljet e mëposhtme në rrokje: 

a) ura ______________
b) ari ______________
c) puna ______________

2) Si quhen foljet të cilat mbarojnë me bashkëtingëllore:  

lis,  fik  mik
______________________________________________________________

246. Lexo me vëmendjen tregimin e mëposhtëm

Vullneti

U mendova, u mendova dhe më në fund e gjeta atë që nuk shkonte, ishte vullneti. Domethënë 
se vullnetin e kam, po jo të fortë; madje a kam fare të dobët. Kur kam diçka për të bërë, nuk e 
urdhëroj veten që ta bëj. Dhe kur nuk duhet ta bëj një gjë, nuk e mbaj dot veten që të mos e bëj. 
Ja kur filloj të lexoj ndonjë libër interesant, lexoj, lexoj dhe nuk e lë dot. Sado që vjen koha të 
filloj detyrat ose të bie për të fjetur, vazhdoj leximin. Nëna më thotë të shkoj në shtrat dhe babai 
më lajmëron se ka ardhur koha e gjumit. Unë nuk tundem nga vendi. Kjo zgjat gjersa shuajnë 
dritën që të mos mund të lexoj më. Po kjo më ndodh edhe në futboll. Nuk kam aq vullnet sa të 
lë lojën në orën e duhur. Ç’ka ç’të bëj tjetër!

Madje jam çuditur shumë me veten time, si qenka kështu kjo punë. E dija se isha me karakter 
e me shumë vullnet, kurse unë qenkam një njeri i dobët. Kam marrë një vendim të forcoj 
vullnetin. Vallë ç’duhet bërë për këtë? Njeriu nuk duhet të bëjë vetëm atë që ia ka ënda, po edhe 
aqë që nuk i pëlqen. 

Dhe pikërisht këtë mbrëmje nëna ka bërë ëmbëlsirën që më pëlqen më shumë për ta ngrënë me 
çaj. Më dha copën më të mirë, atë të mesit, por unë nuk e preka. 

-Pse s’po e ha ëmbëlsirën? – më pyeti nëna.
-Do ta lë në pjatë gjer pasnesër në darkë, dy ditë. Pasnersër mbrëma do ta ha.
-Ke marrë ndonjë zotim , Viktor?
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-Po, kam marrë një zotim. Në qoftë se nuk e ha përpara kohës që kam caktuar, do të thotë se 
kam vullnet .
-Po në qoftë se e ha? – më pyeti Lika. – Po ta ha, do të thotë se jam i dobët. A s’e kupton?

a) Shkruaj në vijat e mëposhtme cilat janë dëshirat a djaloshit?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

247. 1. Dy bashkëtingëllore të ndodhura në mes dy zanoresh me cilën zanore shkojnë? 

a) pushka____________________ 
b) kodra_____________________
c) vegla_______________________

248.1. Nënvizo fjalët të cilat janë shkruar drejt: 

dhembje, dhëmbje, emër, ëmëror, femër, fëmërore, gjemb, gjëmbaç. 

2. Trego pse këto fjalë shkruhen me zanoren e /-e/ jo me /-ë/.
______________________________________________

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

249. Në cilën nga fjalët e dhëna nuk është bërë qiellzorëzimi? Nënvizo atë fjalë. 

a) kungull- kunguj
b) lepur- lepuj
c) peshk- peshq
d) baba- baballarë
e) breg-brigje

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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250. Si quhet ndërrimi i këtyre bashkëtingëlloreve. 

k/q: plak – pleq, mik – miq, peshk, peshq
g/gj: breg- brigje, shteg – shtigje, lëng - lëngje
ll/j:  shekull- shekuj, kunguj-kungull, portokall - portokaj
r/j:   bir – bij, lepur – lepuj, flamur – flamuj

Po ndërrimi i zanoreve:
a/e: dash – desh, plak – pleq, natë - net, marr-merr

251. Shkruaj shumësin e këtyre emrave: 

bujk_______________________
lak________________________
cak________________________
armik______________________
sfurk_______________________
ermik_______________________

bakall_______________________
çakall_______________________
mashkull_____________________
shekull_______________________

252. 1. Çfarë theksi ka gjuha shqipe.

 _____________________________________________

2. Trego a ndryshon theksi te mbaresat e shumësit?
dhëndër, gisht, gjarpër, babá

253. Cakto theksin e:

emrit mal_________________________ 
foljes: punoj_______________________

Trego ku bie theksi te këto dy fjalë?

2. Në cilat rrokje më shpesh bie theksi në gjuhën shqipe?
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254. 1. A bie theksi mbi mbaresat rasore të emrave, të mbiemrave dhe të përemrave., psh.: 

____________________________________________________________
I shkollës, shkollës, shkollën, djalë i mirë, i një djali të mirë,  imi, timit.

2) Vendos theksin e këtyre fjalëve të prejaradhura:

 Përplas, përpunoj, stërgjysh, mosbesim, përmbyll, mbishkrim.

255. Në fjalinë e mëposhtme nënvizo fjalët në të cilat ka rënë theksi:

Nga dashuria e madhe për atdheun buronin ato fjalë zemre të mërgimtarëve. 

256. 1) Sa folje mund të ketë fjalia e thjeshtë?

a) një folje,
b) dy e folje
c) dy e më shumë folje,

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

2) Vite e vite ai i kishte dalë zot truallit të të parëve dhe ia kishte mbrojtur nderin Çfarë fjalie 
është fjalia e mësipërme? – Thuaj pse? Nënvizo foljet.

257. Nënvizo fjalinë e cila  e ka togfjalëshin e lirë: 

a) baltë baltë e kuqe, shumë ditë, bukë gruri
b) Kishte hyrë vjeshta e tretë . Vuante nga mëlçia e zezë.

Rretho shkronjën para togfjalëshave të lirë. 

258. Çfarë gjymtyre është përdorur në fjalinë e mëposhtme? Nënvizo gjymtyrën.

Kujdesi për prindërit është detyrë e shenjtë.
___________________________________
Shkruaj përgjigjen në vijë.

259. 1) Sa folje mund të ketë fjalia e përbërë?

a) një folje,
b) dy e folje
c) dy e më shumë folje,

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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260. Në vijat përkatëse përballë fjalive të poshtëshënuara shkruaji rasën e emrit të nënvizuar:

a) Mësuesin e pashë para oborrit të shkollës. ________________
b) Detyra e mësuesit është e shenjtë.  ________________
c) Mësuesi im është i sjellshëm.  ________________
ç) Prej mësuesit mësojmë shumë gjëra. ________________
d) Mësuesit i dhanë një dhuratë.  ________________

261. Emrat e gjuhës shqipe ndahen në? 

a) emrat e gjinisë mashkullore që mbarojnë me –i.
b) emrat e gjinisë mashkullore që mbarojnë me –u.
c) emrat e gjinisë femërore që mbarojnë me a ose ja.
d) Emrat e gjinisë asnjënëse që mbarojnë me –it, -ët, t. 

Rretho shkronjën e saktë para emrave të cilët mbarojnë me zanore të theksuara dhe me 
bashkëtingëlloret k,g,h.

262.  Shkruaj foljen në kohën e duhur: 

 Plaku (mbështes – më se e kryer) _____ dorën në supin e Aurelit.
Një ditë , ndaj të ngrysur, teze Poli (dal – e kryera e tejshkuar) _____ me një letër në dorë.

Në atë kohë (jam – e kryera)________ e re , e bukur e shëndetshme.
As ai nuk (kuptoj – e ardhmja e përparme) _______ përse isha i shqetësuar.
Ngrica filloj – më se e kryera) _______ të zbutej. 
Në jetën tuaj nuk (dëgjoj – e kryera) _ _________një gjë të tillë.

263. Lakoni emrin e gjinisë mashkullore vëlla, në trajtën e shquar dhe të pashquar, njëjës dhe 
shumës.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

264. Cakto kuptimin e fjalëve të nënvizuara në fjalën e ardhshme.

 - Mos na shit mend tani, - i tha Rina, - se ta dimë forcën e trimërinë. 
  
Shet mend do të thotë _______________________
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265. Cili është kuptimi i plotë i fjalisë së nënvizuar:

Të ndalemi pak te çështja e Hidrocentralit
të ndalojmë pak te Hidrocentrali
Të merremi pak me çështjen e Hidrocentralit. 
Të ndalemi në Hidrocentral.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë

266. Lexo me kujdes këtë tekst dhe zgjidh detyrën:

Muzika e Indisë në shekullin e vjetër

Muzika e Indisë së vjetër ka formë të veçantë. Melodinë indiane e karakterizon një 
spektër i gjerë, si edhe një ecuri e lirë ritmike dhe formale.

 Indianët e vjetër e kanë bërë dallimin e madh midis muzikës spirituale dhe laike.

Meloditë shpirtërore bazoheshin në tekste të librave fetarë (Veda) dhe ishin të qeta, me 
ritëm të ngadalshëm dhe dinjitoz. Në brendi muzikat laike  ishin melodike dhe mallëngjyese.  
Këto melodi gjithnjë i këndonin në kohën që më parë të caktuar.

Fjalia e nënvizuar e nënkupton:

а) muzikën orientale;
b)  muzikën e qetë dhe me ritëm të ngadalshëm;
c)  muzikën popullore, joreligjioze; 
d) muzikën religjioze, kishtare.

267. Lexo me kujdes fjalët e mëposhtme dhe shpjegoje kuptimin e tyre:

ABSURD
ADAXHIO
MPRIHEM
MRIJOJ
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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268. Lexo me kujdes tekstin dhe zgjidh detyrën.
Gjatë vitit 2009, popujtë e e shumtë e kanë shënuar njëzetvjetorin e rënies së perdes 

së hekurt e cila dikur e ka ndarë Kontinentin e vjetër. Megjithatë, dy dhjetëvjetësha pas kësaj 
ngjarjeje vendimtare, kujtimet për perden e  hekurt edhe më tutje janë të pranishme në kujtesën 
e banorëve të vjetër të kontinentit. 

Fjalët e nënvizuara kanë domethënien se: 

a) muri nga hekuri, është i ngjashëm me murin e Kinës;
b) krijesë joekzistuese, e trilluar.
c) kufi ideologjik, kufi bllokues;
d) Rrjedhë e ujit e ngrirë e madhe lundruese.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

269. Lexo vargjet e mëposhtme:

Marshi i Barabbajt 

Allalla, o rezil e katil, allalla,
Shtroni udhën me hithr’ e me shtok turfanda,
Gumëzhit, o zinxhir e kamçik, batërma,
Lehni, laro, kaba: Hosanna, Barabba!

Tradhëtor, ti na nxive, na le pa atdhe,
Ti na çthure, na çkule, na çduke çdo fe,
Varfëri, poshtërsi, robëri ti na dhe,
Derbeder, ujk e derr: Hosanna, Barabba!

O stërnip i Kainit, tepdil si bari,
Ti na shtyp e na shtryth e ti gjakun na pi,
Ti na ther e na grin e për qejf na bën fli;
O kokuth e lubi: Hosanna, Barabba!

Në budrum, nëpër llom’ e kufom’ u-mallkofsh,
Në skëterrën, katran e tiran, u-harbofsh,
Me tam-tam e allarm’ e me nëm’ u-shurdhofsh,
Në zëndan mbretërofsh: Hosanna, Barabba!

O i çgryer, i zhyer, i vyer për hu,
Turp-e-ndot-kundërmonjës të krusen mbi gju
Dallkaukët, kopukët e turmat pa tru,
Zëmër-krund-e-gërdhu: Hosanna, Barabba!

Allalla, o rezil e katil, allalla,
Shtroni udhën me hithr’ e me shtok turfanda,
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Gumëzhit, o zinxhir e kamçik, batërma,
Lehni, laro, kaba: Hosanna, Barabba!

      (“Marshi i Barabajt”, Fan Noli. 

Shkruaj cila figurë stilistike është përdorur në vargjet e kësaj vjershe të bukur?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

270. Në vijën përkatëse në fund të çdo vargu të poezisë së Naim Frashërit “Bilbili”, shkruaj fjalët të 
cilat mungojnë:

Qiej? Yj e dhe,_______________ 
Tani juve, kush u_____________ 
Vini veshin edhe_____________ 

Bilbili, bilbili_______________ 

271. Lexo vargjet e mëposhtme:

Nji sokol qi ishte mëseu
Bate zheg-o te nji prrue.
Shkoni fllanxa me pushue, 
Flllanxën ma ka rrejtun gjumi.
Thotë sokoli: un’ i lumi! 

      (Këngë popullore)

Shkruaj cila figurë stilistike është përdorur në vargjet e kësaj strofe?

a) metafora
b) simboli
c) alegoria
d) metonima

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë:
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Letërsia

272. Në një roman nga lektyra jote është përshkruar kështjella e lashtë shqiptare dhe rrethimi nga 
ana  e turqve. Është përshkruar jeta e popullsisë shqiptare nën rrethim dhe përpjekjet e pashës 
së Turqisë të pushtojë kështjellën. 

Për cilin roman është fjala? Kush e shkroi këtë roman?

Titulli i romanit: _________________
Autori i romanit: _________________

273. Më ktheni paqen time

Në zhurmën e mirënjohur lindi urna ime, ligësi.
Burim që trazira gurgulloi në e parë e gjithnjë, 
Nga agimi në mbrëmje kërkova Pranverën time
Nga mbrëmja në agim kot lëkundej qenia ime.
U bë ç`u bë, do të lind Pranvera me lule!
Jam duke ndjerë një jehonë që pas do të vijë – 
Jehona rritet dhe rritet përditë më shumë;
Ju lutem, Pranvera jo, më ktheni paqen time. 

Në njërën prej veprave letrare nga lektyra gjendet edhe poezia të cilën e kemi dhënë më 
lartë, në të cilën autori tregon për jetën e vet. Shkrimtari është nga treva ku jeton edhe ti. Për 
cilën vepër bëhet fjalë? Trego titullin e veprës dhe kush është autori i saj?

titulli i veprës: _________________________
autori i veprës: _________________________

274. Në një roman nga lektyra jote shkollore përshkruhet fati i mjerë i femrës shqiptare – për fatin 
e së cilës vendosin të tjerët.

…Neziri e kishte edhe gruan tjetër. Sa herë e mendonte jetën me të, Hajrinë e kaplonte 
një far dëshprimi i madh, sepse me të duhet të presë net të tëra pa gjumë, ndërsa i shoqi, në 
dhomën tjetër, flinte në gji të tjetër kujt.

a) Fragmenti është nxjerrë nga romani  ________________________________
b) Këtë roman e shkroi    ________________________________
c) Personazhi kryesor i këtij romani është  ________________________________
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275. Lexo vargjet e mëposhtme:

Në mes tuaj kam qëndruar 
E jam duke përvëluar, 
Që t’u ap pakëzë dritë, 
Natënë t’ua bënj ditë. 
Do të tretem, të kullohem, 
Të digjem, të përvëlohem, 
Që t’u ndrinj mir’ e të shihni, 
Njëri-tjatërin të njihni. 
Për ju do të rri të tretem, 
Asnjë çikë të mos mbetem, 
Të digjem e të qanj me lot, 
Se dëshirën s’e duronj dot. 
Unë zjarrit nuk i druhem 
Dhe kurrë s’dua të shuhem, 
Po të digjem me dëshirë, 
Sa të munt t’u ndrinj më mirë. 
Kur më shihni se jam tretur, 
Mos pandehni se kam vdekur; 
jam i gjall’ e jam ndë jetë 
jam në dritët të vërtetë, 
Unë jam në shpirtit tuaj, 
Mos më kini për të huaj, 
M’është falurë durimi, 
Andaj po digjem si trimi, 
Se ma k’ënda t’u bënj mirë, 
Të mos mbeti n’errësirë.

Lexo me kujdes vargjet e dhëna më lartë:

Trego titullin e vjershës: _________________________________________;
Trego autorin e vjershës: _________________________________________; 

276. Poezia refleksive është:

a) lloj i poezisë lirike
b) lloj i poezisë epike
c) lloj i poezisë epiko-lirike

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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277. Marshi i Barabajt

Allalla, o rezil e katil, allalla, 
Shtroni udhën me hithr’ e me shtok turfanda, 
Gumëzhit, o zinxhir e kamçik, baterma, 
Lehni, laro, kaba: Hosanna, Barabba! 
Tradhëtor, ti na nxive, na le pa atdhe, 
Ti na çthure, na çkule, na çduke çdo fè, 
Varfëri, poshtërsi, robëri ti na dhe, 
Derbeder, ujk e derr: Hosanna, Barabba! 
0 stërnip i Kainit, tepdil si bari, 
Ti na shtyp e na shtryth e ti gjakun na pi, 
Ti na ther e na grin e për qejf na bën fli; 
0 kokuth e lubi: Hosanna, Barabba! 
Në budrum, nëpër llom’ e kufom’ u mallkofsh, 
Në skëterrën, katran e tiran, u harbofsh, 
Me tam-tam e allarm’ e me nëm’ u shurdhofsh, 
Në zëndan mbretërofsh: Hosanna, Barabba! 
0 i çgryer, i zhyer, i vyer për hu, 
Turp-e-ndot-kundërmonjës të krusen mbi gju 
Dallkaukët, kopukët e turmat pa tru, 
Zëmër-krund-e-gërdhu: Hosanna, Barabba! 
Allalla, o rezil e katil, allalla, 
Shtroni udhën me hithr’ e me shtok turfanda, 
Gumëzhit, o zinxhir e kamçik, batërma, 
Lehni, laro, kaba: Hosanna, Barabba!

Lexo poezinë e dhënë dhe trego llojin letrar të saj. Poezia e dhënë është:

a) poezi refleksive;
b) poezi satirike; 
c) poezi idilike;
d) patriotike.

278. Shiko me vëmendje raportin midis autorit, subjektit lirik dhe tregimit në vargje:

Në mes tuaj kam qëndruar 
E jam duke përvëluar, 
Që t’u ap pakëzë dritë, 
Natënë t’ua bënj ditë. 
Do të tretem, të kullohem, 
Të digjem, të përvëlohem, 
Që t’u ndrinj mir’ e të shihni, 
Njëri-tjatërin të njihni. 
Për ju do të rri të tretem, 
Asnjë çikë të mos mbetem, 
Të digjem e të qanj me lot, 
Se dëshirën s’e duronj dot. 
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Unë zjarrit nuk i druhem 
Dhe kurrë s’dua të shuhem, 
Po të digjem me dëshirë, 
Sa të munt t’u ndrinj më mirë. 
Kur më shihni se jam tretur, 
Mos pandehni se kam vdekur; 
jam i gjall’ e jam ndë jetë 
jam në dritët të vërtetë, 
Unë jam në shpirtit tuaj, 
Mos më kini për të huaj, 
M’është falurë durimi, 
Andaj po digjem si trimi,

Në bazë të tekstit, nxirr përfundimin:

a) Është theksuar origjinaliteti i autorit dhe i subjektit lirik 
b) Është i qartë dallimi midis autorit dhe subjektit lirik
c) Raporti midis autorit dhe subjektit lirik nuk mund të vërehet
d) Subjekt lirik është qiri

279. Llojet letrare të cilat paraqiten në letërsinë popullore dhe në letërsinë e shkruar (artistike) 
janë:

a) balada,
b) përralla,
c) poema,
ç) tregimi,
d) romani,
dh) kënga lirike.

Rretho shkronjat para përgjigjeve të sakta.

280. Që ditën që vdiqe, që kurrë stë kam pare,
lotët që kam derdhur smë janë dhe tharë,
shumë vjet u bënë,sot u mbushën dhjetë,
që kur më ke lënë dhe stë shoh ndë jetë!
Çajupi “Vaje”

Lexo vargjet e dhëna më lart, të cilat janë shkëputur nga vjersha “Vaje” e poetit A.Z. 
Çajupi dhe trego cilit lloj të lirikës i takon kjo vepër. Rretho përgjigjen e saktë.

Elegjisë;
Poemës;
Sonetit;
Himnit.
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281. Lexo vargjet e mëposhtme

Rini, thueja kangës ma të bukur që di!
Thueja kangës sate, që të vlon në gji.
Nxirre gëzimin tand, të shpërthejë me vrull.
Mos e freno kangën! Le të marri udhë.

       (Kanga e rinisë)

(...)

Por a do të vijë dita kangët me u zgjue
Apo ndoshta shekujt me ne prapë po tallen
Jo, Jo! Se liria filloi me lulzue
Dhe e ndjej nga Dielli (alegorik) valën.

       (Migjeni)

Përgjigju në pyetjet e mëposhtme

a) Për çka flet autori në këto vargje? 
b) A mendon poeti se ndokush mund ta pengojë lulëzimin e lirisë?
___________________________________________
___________________________________________

282. Lexoji me kujdes këto vargje:

“O, si nuk kam një grusht të fortë
t’i bij mu në zemër malit që s’bëzanë
ta dij dhe ai se ç’domethënë i dobët,
n’agoni të përdridhet si vigan i vramë”

Kur vëmë re se nga një varg në tjetrin mungojnë
rima dhe numri i caktuar i rrokjeve, siç shihet dhe
në vargjet e sipërshënuara të Migjenit:
Këto quhen vargje__________________.
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283. Lexo vargjet e mëposhtme:

Emri i Zotit

Zot i vërtetë, 
Bota e tërë 
Gjithë ç’ke bërë 
E ç’ka në jetë 
Të gjitha ç’janë 
Yje dhe diej, 
E dhé e qiej, 
Një gjuhë kanë, 
Që thotë emrin tënt! 
Ngado që shikonj, 
Atë emër dëgjonj. 
E shoh më ç’do vënt. 
Dheu, që rrimë ne, 
     (...)
Emrin tënt thonë, 
Ty të tregojnë 
E të lëvdojnë, 
Ty gjithë monë! 
Po njeriu, o Zot! 
S’ta di emrin tënt, 
Se s’gjendet me mënt. 
Ah! S’e thotë dot;  
     (Naim Frashëri) 
Lexo me vëmendje dhe përgjigju:

Si e paramendon poeti Zotin në këto vargje?

________________________________________________

284. Lexo me kujdes fjalitë e mëposhtme dhe trego cila figurë stilistike është përdorur?

„uh, m`u thaftë gjuha po kah më erdhi  ajo tash? 
 Mbas pesë  vjetësh,kur   këmbët i  shkelën  përsëri  në  katund...
     N . Rrahmani “Rruga e shtëpisë sime”

_____________________________________________________________



102

285. Lexo me kujdes fjalitë e mëposhtme dhe trego cila figurë stilistike është përdorur?

A ndarë qyqja në muranë të varrit të ri
Ka përbe shtegtarin kah po shkon:
- Amanet, more shtegtari i malit;
Në qofsh tuj këndue kësajt, kangën me e pushue.
Në qofsh tuj qa, gjamën për me zanë!
(Popullore)

Shpjego kuptimin e kësaj figure stilistike.
     N .  Rrahmani “Rruga  e shtëpisë  sime”

286. Plotësoni tabelën me krahasime të tjera që përdoren për përshkrimin e portretit:

Portreti Krahasimi
shtati (trupi) ______________________
goja ______________________
buzët e kuqe ______________________
dhëmbët ______________________

287. Lexo me kujdes fjalët e mëposhtme dhe shkruaj cilës figure stilistike i takojnë: 

Bleta  -punë
Qengji  -ëmbësli, pafajësi
Shqiponja -fuqi, shqiptar, zotërim, perandori, gjeni
Gomari  -thjeshtësi, mediokritet, budallëk
Hiri  -vdekje, shkatërrim, pleqëri
Hekuri,  -durueshmëri, forcë, papërkulshmëri
Ulliri  -paqe, pafajësi,
Flutura  -lehtësi imoralitet
_____________________________________________

288. Lexo vargjet e mëposhtme:

fryn e çfryn veriu,          a
ngrin, mërdhin i ziu
Dhe mangallit i afrohet
Që të ngrohet. 

   (Shën Pjetri mbi mangall”, Fan Noli)

Si quhen këto vargje?
_____________________________________________
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289. Lexo me kujdes dhe shëno çfarë vargu kanë këto vargje: 

Nën barrën e vetmisë,
nën barrën e pakënaqësisë      
    pesha
që na rëndon është 
    dashuria
_____________________________________________

290. Tani shiu godet me shkelma xhamave
Atje qielli i zi si negativi i një shkretëtire,
Llora

Si quhet ky varg?
_____________________________________________

291. Lexo vargjet:

Nuseja në rrugë,
Karajfili me tubë;
Nuseja në derë
Karajfil me erë...

(Kangë popullore) 

Ulu, rreze malit,
Njatje posh-o zallit,
Me zylyf të ballit,
ç’po i vjen era djalit,
Si gjyljak pazarit. 

Me çfarë vargu janë shkruar këto vargje.

_____________________________________________

292. Lexo fragmentin nga Ninulla popullore Nina-nana djalin 
Nina – Nana djalin...

Nina-nana, o more bir,
Flej se gjumi të ban mirë
Të ban mirë e të rehaton,
Shtatin, bir, ta pushton.
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Gjumi, gjumi rehatshumi,
Vjen me të marrë porsi pëllumbi
Nina-ninë sheqer në letër,
M’u bafsh, bir, plak i vjetër!
Ç’po i këndon-o djali djepit
Si bylbyli në gemb të plepit.  Gemb – bisku, dega

Flej, o djalë, ti flesh i bardhë
E gjithkund t’u dhashtë mbarë!
Ma gzosh emnin që ta kam ngjitë
Mori mollë, ma gëzofsh të ritë!
Lumja nana, bir, që të ka,
Bir që t’ka edhe të pastë, 
Me të mirë mprapa të lantë
Të mira, bir, sa zemra të dashtë!

Për çfarë poezie bëhet fjalë në këtë tekst? 

Për poezinë:

а) e cila vështirë kuptohet;
b) me ndjenja të sinqerta;
c) me urime të përzemërta;
d) pa rimë.

293. Lexo vjershën Llora të Ismail Kadaresë, e pastaj përgjigju në pyetje.

Tani shiu godet me shkelma xhamat.
Atje qielli i zi si negativi i një shkretëtire.
Llora,
Më ka marrë malli 
Malli bojë hiri.
Tani natë si një mbulesë vigane
Qëndisur me drita anëve,
Karfosur me paralele dhe meridianë
Nga lindja në perëndim
Na mbulon e shqetësuar.
Ne shtrihemi nën të,
Si në ethe zbulohemi
Të ndarë,
Të largët,
Të vetmuar.
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Lexo vjershën „Llora“ të Ismail Kadaresë. Me fjalët e tua arsyeto pse mendon se 
shkrimtari  ka dhënë një pasqyrë reale të hidhërimit dhe të vuajtjes për shkak të dashurisë ose 
pse nuk e ka arsyetuar këtë ndjenjë. Thekso së paku dy shkaqe.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

294. Lexo fragmentin nga romani Eleganca e iriqit e Mjuriel Barbarit. Në këtë fragment autori është 
përpjekur që në mënyrë figurative të përshkruajë një familje. 

Nëse doni të kuptoni familjen tonë, vetëm shiko macet. Dy macet tona janë trashulaqe 
të cilat nuk kanë kurrfarë afrie të përbashkët me njerëzit. Zvarriten nga një krevat në tjetrin, 
kudo i gjen qimet e tyre, dhe askush sikur nuk e ka kuptuar se ato ndaj askujt nuk e kanë as 
simpatinë më të vogël. Të vetmen dobi nga macet e kemi se janë sende stolisëse që lëvizin, gjë 
nga pikëpamja intelektuale është interesant koncepti, por nuk mund të aplikohet në këto tonat, 
sepse e kanë barkun mjaft të lëshuar.

A e ka realizuar autori me sukses qëllimin e vet?
PO     JO

Arsyetoje përgjigjen tënde duke iu referuar tekstit. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

295. Lexo tekstin e dhënë nga Jetëshkrimi i Ferid Selimit dhe thuaj se çfarë ishin ndjenjat e tij kur u 
takua me Ramadanin e Fazë Kuqit: 

Pas dyzet viteve, për të parën herë takoja Ramadanin e Fazë Kuqit. Ishte një ndjenjë që 
në mua zbarkoi shumë pyetje, që u duhej përgjigje. E ato ishin të shumta. Çfarë është ky njeri? 
Çfarë sjellje ka? Për çfarë do të bisedojmë?  Kah t’ia fillojmë etj. 

Ndjenjat e autorit ishin: 

a) të fuqishme
b) nuk pati ndjenja
c) kjo ndjenjë i shkaktoi autorit shumë pyetje.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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296. Lexo fragmentin e dhënë nga drama “Burri i dheut i Andon Zako Çajupit:

Fragment nga drama “Burri i dheut”
Murati*)

Ndëgjo mirë se ç’të themi,
Të duamë gjithë ç’jemi
sulltana, një shqipëtarkë,
të mban për drek’ e për darkë,
dhe unë, ti e di vetë,
të nderoj me të vërtetë,
të mirat që të kam bërë
i di, zonjë, bot’ e tërë.
Të dua si time bijë,
prandaj rende mos te vije,
Tani nder’ i Shqiperise
dhe madhëri e Turqisë
një punë nga ti kërkojnë
dhe mir e ndë paq’ të rrojnë.
Duhetë, ti dhe Selimi,
q’u rrëfye kaqë trimi,
me luftëra që ka bërë
q’e lëvdon një bot’ e tërë,
duhetë, them të bashkoni
dhe që sonte, të martoni.
Të kam dashur si një pjellë,
shumë ligsht më je sjellë,
po shumë do të të dua,
zonjë, po të ndëgjosh mua,
ndryshe do të qash me lot,
se me mua s’e nxjerr dot.
(...)
Sot lajme të mira mora:
të ka shpëtuar nga dora
Skënderbeu Kastrioti.
im vëlla, me faltë zoti.
N’është e vërtetë kjo fjale,
në kam sot vëlla të gjallë,
është mbret’ i Shqipërisë,
dridhu, sulltan’ i Turqisë,
dhe futu vëtë mbë vërë,
se shumë faje ke bërë.
(...)
Mamica

S’e dua. se e ke djalë’)
mos ma trego, e di vetë
q’është trim me të vërtetë;
vendet që ka sot ndër duar,
ay trim i ka zotuar;
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tërë bota e lëvdojnë
me gisht të tër’ e tregojnë,
Selimi shum’ u ndëgjua.
Do të qe burrë për mua,
të mos e keshe ti djalë,
këtë trim kaqë të rrallë.
Murat, preje këtë shprese,
hiq dorë nga kjo martesë,
se Selimi zëmërmirë
s’ka sot të tillë dëshirë,
dhe di që s’mund ta marre burre,
kjo krushqi s’bëhet dot kurrë,
Mamica, të thonë, mori
të bir’ e një gjakëtori?
Ku e botoi autori Dramën? 

Kujt ia kushtoi autori këtë dramë?

Ku zhvillohet ngjarja?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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297. Lexo vargjet nga poema “Bagëti e bujqësi” të Naim Frashërit. 

O malet e Shqipërisë e ju, o lisat e gjatë,
fushat e gjera me lule q’u kam ndër mend dit `natë,
ju, bregore bukuroshe, e ju, lumenjt’ e kulluar,
çuka, kodra, brinja, gërxhe dhe pyje të gjelbëruar,
do të këndoj bagëtinë që mbani ju e ushqeni
o vendëthit e bekuar ju mendjen ma dëfreni
                       (…)
Kur dëgjon zëthin e s’ëmës qysh e lë qingji kopenë
blegërinë dy a tri herë edhe ikën e merr dhenë,
edhe në i prefshin udhën njëzet a tridhjetë vetë,
e ta trembin ai s’kthehet, po shkon në mes si shigjetë.
Ashtu dhe zemra ime, më lë këtu, tek jam, mua,
vjen me vrap e me dëshirë aty, në viset e tua.
                 (...)

Ti Shqipëri, më ep nder, më ep emrin shqipëtar,
zemrën ti ma gatove plot me dëshirë e me zjarr.

Për çka shkruan poeti? Shkruaj për ndjenjat dhe për shqetësimet e tij të cilat i shpreh 
në këtë poemë. 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Shembujt për pjesën e testit në provimin e fundit të cilat do t’i anketojnë detyrat e 
reja të pabotuara 

298. Në bibliografinë e dhënë nën cilin numër gjendet  Albert Dauzat, me veprën L’Europe 
linguistique?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

299.  Nëse e dini përgjigjen se si shkruhet bibliografia përgjigjuni në vijat e mëposhtme:

 a) Si shkruhet bibliografia?
b) Po kur ka më shumë se një autor si shkruhet bibliografia?
c) Jepni një shembull.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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300. Si shkruhet ndonjë burim nëse nuk ka autor?

a) Në tekstin e mësipërm të bibliografisë gjeni ndajfoljen cilësisht:

b) Si shkruhet ndonjë burim nëse nuk ka autor?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

301. Shiko me vëmendje tekstin e mëposhtëm:

Libri i gjashtë i aventurave të Harry Potterit i cili pritet të dalë nga shtypi së shpejti, 
përsëri është vënë në qendër të vëmendjes, këtë radhë jo si informacion për kureshtarët, por si 
një lajm i keq për autoren e Librit J.K. Rowlingun

Në të vërtetë, në një faqe të interntit u publikua oferta elektronike për librin e gjashtë 
të Rowlingut, porse, siç merret vesh, kjo ishte një piratëri kundër së cilës u intervenua duke 
e hequr atë faqe të internetit. Për shkak të paraqitjes ilegale në internet të pjesës së gjashtë të 
këtij romani ende të pabotuar, shumë adhurues të tij ndihen të zhgënjyer, por megjithatë, kanë 
vendosur të presin librin e vërtetë. 
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Cilat janë pjesët e tekstit dhe si ndahet një tekst? Si ndahet libri?
Teksti  ka titullin dhe ndahet në paragrafë. Një libër ndahet në pjesë.
Në tekstin e mësipërmë nënvizoni titullin dhe një paragraf.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

302. Lexo me vëmendje këto përkufizime:

 a) Ngjarje a veprim që ka ndodhur në të vërtetë; 
diçka që ekziston objektivisht e realisht, diçka që 
është e vërtetë

b) Shpjegimi e vlerësimi që bëhet rreth një 
ngjarjeje shoqërore a politike; mendime e vërejtje 
që japim për një ngjarje, për një veprim, për një 
vendim.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

303. Lexo me vëmendje këto përkufizime:

 a) Që gjykon drejt dhe nuk niset nga interesat, 
nga ndjenjat ose nga qëllimet vetjake, që nuk 
ndikohet nga ndonjë paramendim; i paanshëm.

b) Sendi a pika ku drejtohet syri i njeriut a një 
aparat optik për ta parë ose për ta fotografuar.

c) Veprimtari e gjerë që zhvillohet me anë të 
shtypit, të radios, të fjalimeve etj. për të përhapur 
dhe për të ngulitur në masat një doktrinë a një ide 
të caktuar, dije të caktuara etj., për t’i bindur dhe 
për t’i mobilizuar ato për diçka etj. 

Rretho shkronjën e cila e përkufizon objektivitetin e dikujt. Psh.

_________________________________________
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304. Lexo fragmentin nga romani Arti dhe historia e tij. Në tekst autori flet për një reliev të vjetër 
grek

Duke e dhënë komentin e vet. Nënvizo fjalinë në të cilën gjendet komenti. 

“Në këtë reliev Atllasi është pasqyruar se është nisur të shkojë te Herakli me dy mollë të 
arta, i cili e përballonte me një forcë të qëndrueshme barrën e vet të madhe. Athina ia ka vënë 
jastëkët në krahë. Në dorën e djathtë nganjëherë e ka mbajtur gjylen e metaltë. Tërë rrëfimi 
është rrëfyer me një thjeshtësi dhe qartësi të paparë. Athina është e kthyer në drejtimin tonë 
dhe vetëm kokën e ka të kthyer në drejtim të Heraklit. 

305. Lexo me kujdes këtë shkrim: 

a) Psh., kur Noli thotë: ...në Turqi kishte pashallarë vetëm me katëra tuje... ky është një fakt real, 
i vërtetë dhe ne nuk kemi të drejtë të shtrembërojmë atë.
Ose p.sh., te vargu natyra e qeshur, ne nuk kemi të drejtë që këtë figurë letrare ta quajmë 
krahasim, pasi në këtë mënyrë gabojmë, ( e qeshur është epitet).
______________

b) Por nga ana tjetër, në shkrimin komentues ne sjellim dhe këndvështrimin tonë, i cili është i 
ndryshëm nga i tjetrit. 
Psh., kur Noli thotë: ...Kështu ne nuk e shpikëm patriotizmin shqiptar, e gjetëm. E vetmja gjë 
që bëmë është që....” Ky është këndvështrimi i Nolit ndaj mesazhit të kësaj poezie popullore. 
______________

Rretho shkronjën para përgjigjes e cila e përkufizon vlerësimin subjektiv nga ai objektiv. 
Nënvizo fjalinë e cila përmban elemente objektive.

306. Lexo fragmentin me kujdes. 

Kam zbuluar arsyen pse Dora ka ndryshuar kaq shumë ose më saktë, është kthyer siç 
ishte më parë, d.m.th., para dimrit të shkuar. Gjatë katër javëve në Francë ka gjetur te mami një 
shoqe të vërtetë! Sot e hodha llafin për Viktorin, dhe ajo menjëherë më tha vetëm: - Oh, nuk 
mbaj më korrespondencë me të.- Dhe kur e pyeta: - Bëtë llafe? I kujt është faji? – U përgjigj: - jo, 
jo, thjesht i dhashë duart. Çdo të thotë i dhashë duart? Nuk është nisur për në Amerikë, apo jo? 
– dhe atëherë u përgjigji: - E dashur Rita, është mirë ta sqarojmë njëherë e përgjithmonë këtë 
punë. E lashë fare duke iu bindur dëshirës së drejtë të nënës sonë të dashur. – Duhet të shtoj që 
edhe pse e dua me gjithë shpirt mamin, nuk mund ta mendoj ta kem për shoqe qoftë edhe një 
çast. E si mund të jesh shoqe me mamin tënd? Dora nuk e ka idenë se ç’është miqësia e vërtetë. 
Ka gjëra të cilat një vajzë nuk mund t’i diskutojë me të ëmën, psh., nuk mund ta pyes: “E di 
ç’do të thotë në të vërtetë ka ndodhur ndonjë gjë? Nuk jam madje as e sigurt nëse ajo e di ç’do 
të thotë, sepse kur ajo ishte 13 ose 14 vjeç, me siguri njerëzit përdornin shprehje të ndryshme, 
dhe ndoshta këto që përdorim ne tani, në atë kohë kishin një kuptim tjetër. E ç’miqësi është 
ajo kur mami i thotë Dorës: - Nuk duhet të dalësh tani, sepse nga çasti në çast mund të plasë 
shtrëngata, ndërsa mbrëmë i tha: - Dora , shiko se duhet të vësh shallin. Miqësia mes nënës dhe 
vajzës është e pamundur, ashtu siç është edhe miqësia mes babait dhe djalit. Sepse mes shokësh 
nuk mund të ketë urdhra ose kufizime, dhe ajo që është më e rëndësishme, me prindërit nuk 
mund të bisedosh për të gjitha gjërat që do të doje të dije. Mbrëmë për shembull, i thashë: - 
Natyrisht që mami të ka ndaluar të flasësh për disa çështje, dhe ti këtë e quan miqësi? – Ajo u 
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përgjigj ëmbël-ëmbël: Rita, mami nuk më ka ndaluar, por e kuptoj vetë se jam nxituar që të kam 
folur për disa gjëra. Serioziteti  në jetë mësohet shpejt. – Ia plasa të qeshurit dhe thashë: - Dhe 
ti e quan serioziteti i jetës? Nuk të kujtohet se dikur na vinte për të qeshur me këtë gjë? Shpresoj 
vërtet që shoqja ime do të vijë, sepse kam aq shumë nevojë për të, siç ka dhe ajo për mua

Në fragmentin e dhënë vajza shpreh:

a) opinionet dhe argumentet e shokëve të saj
b) opinionet dhe ndjenjat e veta
c) gjykimet dhe vlerësimet e veta
d) mendimet dhe ndjenjat e Dorës

307. Lexo me kujdes vargjet e poshtëshënuara të Asdrenit, të cilat janë nxjerrë nga përmbledhja 
“Vepra të zgjedhura” :

Me sy habie shoh tej largësirën
dhe retë nën vetull si dremitin,
shoh rrezet qysh e prekin errësirën,
me mijëra shtiza syresh që rrëshqitin.

Në vargun e dytë: dhe retë nën vetull si dremitin,
poeti ka përdorur këtë figurë stilistike:

Cilën figurë stilistike e ka përdorur poeti:

a) personifikimi
b) metofora
c) alegoria
d) metonimia

308. Në vend të pikave vendos njërën nga trajtat e shkurtra ose të shkurtra të bashkuara në kllapa 
(të, i , ia, e, më)

Atëherë ajo shkroi një copëz kartë,….. lidhi pëllumbit 
në këmbë dhe, në kohën që djalli hapi tokën për të dalë,
e lëshoi fshehurazi zogun. Ja ku po të them se, …….
ka marrë uria shumë. Ti nuk do as ta vështrojnë, as
të mos………..vështrojnë. Ti nuk do as të……… 
pyesin dhe as që të heshtin. Çfarë do ti, në të vërtetë?
Ai puthi vajzën e vogël që………… hapi portën dhe 
i mori pallton t’ia varte. 
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309. Në vend të pikave vendos në trajtën e duhur emrat në kllapa:

Nëpër …………(rrugë) e vjetra dhe të heshtura të……….(qytete) të Shqipërisë, në 
………(net)  e freskëta të pranverës ose në ……..(ditë) e ftohta të dimrit, populli e njihte tashmë 
(makinë) që mbante piano. Emrat dhe ……..(vepra) e Moxartit, Rosinit, Verdit, Belinit, Bizesë 
e të shumë kompozitorëve të tjerë po dëgjoheshin edhe në ……..(qytete) më të humbura të 
Shqipërisë. Ata po bëheshin të njohur nëpërmjet……..(këngëtarëve) shqiptarë. 

310. 1. Numëro llojet dhe nënllojet e fjalëve:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

311. Rretho pjesët e ndryshueshme të ligjëratës:
a) parafjala
b) emri
c) folja
d) lidhëza
e) mbiemri
f) përemri
g) ndajfolja

312. Lexo me kujdes fragmentin e dhënë dhe përgjigju në pyetje:

Gjeneralët e Napoleonit Davendi, Ney  dhe Murati, që ndodheshin në afërsinë e rrethit  
të zjarrit dhe nganjëherë hynin brenda në të, hodhën shumë herë me radhë në këtë rreth të 
zjarrtë masa të rregullta dhe të shumta trupash. Po, në kundërshtim me sa kishte ndodhur 
përherë në të gjitha betejat e mëparshme, në vend që të arrinte lajmi i pritur i shpartallimit të 
armikut, masat e rregullta të trupave ktheheshin që andej si kope të tmerruara në rrëmujë. Ata i 
vinin përsëri në rregull, po numri i ushtarëve po paksohej gjithnjë. Aty nga mezi i ditës, Murati 
i dërgoi Napoleonit një agjutant kampi të tij për t’i kërkuar përforcime.

Napoleoni rrinte ulur poshtë kodrinës dhe pinte një ponç, kur agjutanti i Muratit arriti 
me vrap dhe e siguroi se rusët do të thyheshin , në rast se Madhëria e Tij do të jepte edhe një 
divizion.

“Përforcime!” mejtoi Napoleoni. “Si ësht’ e mundur të kërkojnë përfocime , kurse kanë në 
dorë gjysmën e ushtrisë së drejtuar kundër një krahu të dobët dhe të pafortifikuar të rusëve.”
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Nga fragmenti që ke lexuar shkruaj cilit lloj romani i takon ky tekst:

a) historik
b) shoqëror
c) filozofik
d) psikologjik

Në planin dhe programin e lektyrës sate ke lexuar disa romane të cilat i takojnë këtij lloji: 
Thekso ndonjërin prej tyre:____________________

313. Mëngjes

Lexo vargjet e vjershës Mëngjesi të Lasgush Poradecit. Krahaso kuptimin e titullit me 
kuptimin e vargjeve të vjershës.

Si shpirt i zi në kraharuar
U mbyll liqeri nënë male.
Nga fundi i tij, e pasqyruar 
Po shuhet nata mengadale
       Agimi – koha kur zbardh dita
Tashi dhe agimi llamburitës   llamburitës – që bën dritë
Po svagullon në fund liqeri   svagullon – ndrit përsëri
Po tretet tinëz yll’i dritës                       
Posi një sumbull prej sheqeri.   Sumbull-a – kopsë, këtu: kokërr sheqeri

Pra, ja! Pra, ja! Se dita ndezi,                                        
Se fund’ i ujit vetëti,    vetëti – këtu; u shfaq mallëngjimi
Se posi lajmëtar mëngjesi
Del zogu i bardh’i i një nositi.   Pelikan, shpend i madh uji me pendë të bardha
                          Lasgush Poradeci

Pse autori ia ka dhënë titullin kësaj vjershe Mëngjesi? Kujt ia ka kushtuar këtë vjershë? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



314. Lexo fragmentin nga tregimi Livadhi  i D.K.

Livadhi

Shkonte pranë lumit, si Bakshi. Në ajër ndihej një aromë e ozonit e përzier me aromë të 
shtogut. Dheu të cilin sapo e kishte gërmuar urithi dukej i skuqur si dregëza. Kur përnjëherë 
doli dielli. Në livadh u paraqitën luleshqerrat. Kamomilja lëshoi aromë, pastaj u mbush ajri me 
një mori aromash. E shikonte se si qeni i tij e kafshonte lulen e pranverës, derisa nga feçka i 
rridhnin jargët e gjelbërta. Pastaj edhe ai u shtri në bark, afër urithit i cili avullonte si kulaç. E 
kafshonte me dhëmb gjethin e lëpjetës së egër ende të njomë.

Ishte zbathur, me pantallona të shkurtër blu nga liri. Midis gishtërinjëve në duar i 
dukeshin dregëzat e zgjebes.

Nënvizo në tekst përshkrimin e natyrës i cili në mënyrë figurative dhe sipas kuptimit ka 
të bëjë me pamjen e duarve të heroit nga ky fragment. 

315. Lexoje me kujdes këtë fragment:

Dikush tha: Selaniku është qytet i madh, ka afro 
gjysmë milioni banorë. Përkah madhësia është qyteti
i dytë i Greqisë. Qytet tregtar. Por i rëndësishëm i
Mesdheut. Dikush tjetër shtoi: Në Selanik, në 
lokalet e natës mund të dëgjohen tingujt e
ëmbël të buzukut. Mund të pihet
edhe metaksa. Rrugët e Selanikut ishin të etshme 
për njerëz.

Fragmenti i sipërshënuar është marrë nga:

a) monografia,
b) udhëpërshkrimi,
c) ditari.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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Zgjidhjet

1. d) informon

2. a) letrar

3. Përgjigjet nën c) dhe d) nuk janë tekste letrare.

4. a) Paraqit argumente për një çështje, vërtetoj me argumente, sjell prova.

5. c) stilin gazetaresk

6. а) P, 
 b) Sh, 
 c) А

7. Teksti I
 c) stili shkencoro-teknik
 
 Teksti II
 a) stili i letërsisë artistike

8. a) Stili politiko-shoqëror
 b) stili shkencor

9. a) 107-110
 b) 110

10. b) parathënie

11. a) kapitull

12. a) citat

13. a) Qengji që ra në ujë quhet Curri
 c) Qengji ishte kanakar dhe të gjithë e donin

14. 1) Ky numër i kushtohet regjisorit, aktorit, dramaturgut dhe poetit francez, Antonin Artaudit
 2) Ky editorial mban titullin “Dashuria shqiptare e Antonin Artaud-së”.
 3) Antonin Artaud ka qenë i dashuruar në aktoren shqiptare Génica Athanasiou (Eugjeni 

Thanasi). 

15. a) Patrick Nou ka lindur në Zvicër
 b) Hitet e tij më të njohura janë “5 Dayes” dhe “Beatiful”
 c) Ai ishte i martuar me yllin holivudian, Mally Schade. 

16. 1)  Kredia hipotekare mund të përdoret për blerje, rikonstruktim dhe mobilim.
 2) Kredia mbulohet me përqindje të vlerës së pronës dhe kanë periudha shlyerjeje.
 3) Kreditë hipotekare i japin institucionet financiare. 

17. c) Qeni e shpëtoi qengjin  
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18. “Gjatë njëzet minutave të fundit, - ne ju paraqitëm shkaqet kryesore pse fëmijtë po i braktisin 
shkollat gjithnjë e më shumë. Të dhënat e mbledhura tregojnë qartë se shkaqet kryesore janë 
varfëria në rritje, niveli i ulët i mësimdhënies dhe i kushteve të mësimit në shkolla, si dhe 
problemet esenciale në familje. Çështja është se çfarë duhet bërë përtej këtij konstatimi. Të 
gjithë, që nga organet e larta të pushtetit deri te qytetari më i thjeshtë, kemi përgjegjësi për fatin 
e këtyre fëmijëve. Përgjegjësia e disave është ligjore. – e të tjerëve, morale. Edhe sa kohë do të 
vazhdojmë kështu, duke bërë një sy qorrr dhe një vesh shurdh?

19. Të ndalohet ngrohja globale

 Në Berlin u mbajt Konferenca Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për mjedisin. Merrnin 
pjesë 2000 vetë nga 170 vende të botës. Konferenca u drejtoi një apel vendeve të industrializuara 
dhe vendeve tjera që të mbrojnë mjedisin dhe të pakësojnë gazin karbonik të hedhur në hapësirë, 
që shkakton efektin serë. Vendet e Bashkimit Evropian kanë vendosur që pas vitit 2000 të mos 
e rritin sasinë e gazit karbonik që hedhin në hapësirë. Këtë shembull duhet ta ndjekin edhe 
vendet e tjera të industrializuara.  

 Pasojë e problemeve erioze të teknologjisë
 Rritja e rrezatimit
 Dyfishimi i dioksidit të karbonit

20. “Është provuar se neurogjeneza, simptomi i mirëqenies së trurit zgjat gjithë jetën”. Kjo mund të 
arrihet duke mos e lënë trurin të gjenerojnë drejt plakjes. Mirë është ta stërvitësh atë pavarësisht 
moshës, por jo me aktivitete pasive si shikimi i televizorit, por me stimuj të rinj kulturorë, si 
loja me letra, zgjidhja e fjalëkryqeve dhe njohja e njerëzve të rinj. Por sot dihet edhe një tjetër 
faktor i rëndësishëm: kujdesi i nënës në fëmijëri.

21. a) Qeni po e ruante kopenë e djemtë po luanin rehat 1;
 b) Qengji ( Curri ) ra në ujë 4; 
 c) Qengji ( Curri ) i afrohej qenit kur ishte duke fjetur dhe ia prekte bishtin 2;
 d) Djemtë u mërzitën shumë për qengjin ( Currin ) dhe qenin 3;
 e) Qeni e shpëtoi qengjin ( Currin ) 5

22. 2, 
 3,
 4, 
 1

23. a) parashtrimi
 d) zgjidhja e konfliktit

24. Për një çast mbeta si i ngrirë, pastaj vrapova jashtë, duke bërtitur nga qejfi e duke përqafuar 
të gjithë ata që takoja. Gjithçka kishte shkuar për mirë. Në rregull. Por vitin tjetër nuk dua ta 
përsëris më këtë përvojë të keqe.

25. Për pastërtinë e gjuhës;
 Program për fëmijë Kosovizion 7;

26. koha e kryer e tejshkuar.

27. trajtat e shkurtra të bashkuara.

28. 17,4% e qytetarëve e shikojnë programin televiziv
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29. Shikuesit kujtuan se ajo që ndodhi ishte pjesë e shfaqjes. Ata qeshën dhe duartrokitën aq fort, sa 
desh u thyen xhamat e dritareve. Shfaqja doli për mrekulli. Sapo spektatorët e vegjël, miqtë dhe 
drejtori i cirkut u larguan të gëzuar, mjeshtri erdhi me vrap dhe e puthi Nelin në ballë.

30. Gjuha shqipe ka 36 shkronja.
 I ka 7 zanore dhe 29 bashakëtingëllore.

31. c) C, Ç, F, H, Q, SH, U, XH

32. Përngjitja u bë në tri mënyra: 
 1) me bashkëngjitjen e dy shkronjave të njëjta l + l = ll, r + r = rr
 2) me bashkëngjitjen e dy shkronjave të ndryshme kur e dyta është j: g+j = gj, dhe n+j = nj
 3) duke bashkuar një shkronjë me shkronjën h: d+h = dh, t+h = th, z+h = zh

33. Në secilën fjali vlerësohet a është e kuptueshme ajo dhe a është në rregull në kuptimin 
gramatikor.

34. Fjalia vlerësohet sa është e kuptueshme dhe sipas rregullave gramatikore.

35. baballarë, etër 

36. Tek ecte drejt lisnajës, shkrimtarit, që tashmë 
 i kishte flokët…. (të thinjur). I dukej sikur kishte 
 pranë çunakun……(e dikurshëm). Me t’u ngjitur
 në krye të shpatit, pandehu se po shihte një ëndërr…. 
 (të ligë) e  (tronditëse). Në vend të lisave…
 (të dendur), i dolën përpara vetëm cungje…
 (të panumërt), që kishin mbetur nga lisat ……. 
 (e prerë), trungje… (të kalbur) dhe grumbuj
              (të vegjël) bujashkash. 

37. Vlerësohen varietetet gjuhësore. a) formal; b) joformal.

38. Vjosa erdhi me autobusin e linjës që shkon në kombinatin e tekstilit.

39. Bleta, para se të bëjë mjaltin,  bën dyllin.

40. Dje shoferi i dha gaz veturës më shumë dhe e shpejtoi shpejtësinë.

41. p.sh.   Agim Gashi, 
 10.05.1999. Preshevë, 
 mashkull,
 nxënës, 
 shqiptar, 
 Rruga Nënë Tereza  36
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42. 
Paraqitem për regjistrim në ________GJIMNAZ________
                                                                 (emërtimi i shkollës së mesme)

në
Profili arsimor për shkollë profesionale, përkatësisht për gjimnaz:

Emri dhe mbiemri i nxënësit Ron Shkoza
Dita, muaji dhe viti i lindjes 14.11.1996
Emri dhe mbiemri i babait, profesioni i tij dhe 
adresa
Emri dhe mbiemri i nënës, profesioni dhe 
adresa
Emri dhe mbiemri i kujdestarit,  profesioni i 
tij dhe adresa (nëse nxënësi nuk ka prindër)
Adresa e nxënësit: komuna, vendbanimi, 
rruga dhe numri

43. Çdo letër duhet të ketë: kokën e letrës, përshëndetjen, 
 Duhet të keni parasysh që:
 Letra të jetë interesante.
 Të ketë formën e duhur
 Të jetë e qartë dhe të lexohet lehtë. 

44. Letrat zyrtare shkruhen në të ashtuquajturat letra me kokë.
 Poshtë kokës shkruhet data, zakonisht në anën e majtë të letrës
 Në mbyllje të letrës vihet përshëndetja mbyllëse, si dhe emri, funksioni dhe nënshkrimi i 

letërshkruesit, ose i titullarit që përfaqëson institucionin.

45. 1. Këtë vit u mbushën 15 vjet qysh kur në Ulqin ka nisur një veprim letrar me emrin Kalimerja 
poetike, organizuar nga shoqata e Art Club-it nga Ulqini.

 2. Jemi dyqind vjet më pas kur Bajroni botoi këngët e para të kryeveprës së tij ku përmend 
Shqipërinë e shqiptarët. 

46. d) Të gjithë më kërkuan derisa nuk më gjetën se ku isha fshehur.

47. ëmbël  bëj  dëm 
 Bëri  këngë  pruri
 Syri  duke punuar duke kënduar
 Duke lakuar pa punuar kam lënë
 Kam bërë kam prerë kam zgjidhur

48. Dyzet e tetë, njëqind e njëzet e tetë, pesëqind, dymbëdhjetë

49. b) grupit të bashkëtingëlloreve të pazëshme

50. c) 7

51. v  dhe  p,  bashkëtingëllore,
 m dhe  d,  bashkëtingëllore,
 a  dhe  u,   zanore,
 g  dhe  m,  bashkëtingëllore,
 u  dhe  a,   zanore
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52. flútur dhe flutúroj

53. Robë-ri:  në rrokjen e fundit
 Va-tër: në rrokjen e parë,
 Pas-qyrë: në rrokjen e dytë

54. Në fjalitë me fjalë pyetëse theksi bie mbi fjalën pyetëse, kurse në fjalitë urdhërore mund të 
theksohet kallëzuesi, por edhe ndonjë gjymtyrë tjetër. 

 a) – Sa do të rrish? Ku ndodhet shpata e Skënderbeut?
 b) – Jepjani Andit ta vizatojë. 

55. Shkóllë, punëtór, përrúa, mësúes, përparimtár, líbër, njerí, lexój, dritáre, studént, pranvérë

56. emër- stadium, mace;
 mbiemër- i bukur, dinake;
 përemër- im, kush;
 folje-shkatërroj, përvetësoj

57. Libri = emër,
 i vogël = mbiemër
 Ndodhet = folje

 Nën = ndajfolje
 Tavolinë = emër

58. Shenjën e pikësimit: pikëçuditjen e marrin:
 b) Fjalitë dëftore-thirrmore!
 d) Fjalitë nxitëse-thirrmore!
 f) Fjalitë pyetëse-thirrmore marrin pikëpyetje dhe pikëçuditje ?!
 g) Fjalitë dëshirore!

59. Unë kam shkuar me shokët në pushim.

60. a) drejtë
 b) këngë
 c) fletë

61. Punoj, punim, i papunë, punëtor, punësoj, përpunoj
 Drejtë, këngë, fletë, vendos, këmbë, tokë

62.  Ditën, Ditëlindje, ditëpërditshëm, ditë-punë, ditëprerë etj
 Fletëbardhë, fletëdalje, fletëdendur, fletë-fletë, fletëgaranci etj.
 Bukuri, bukurosh, bukurshkrim, bukurshqiptim, bukurtingëllues 
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63. Vegla
gogla
pupla
vepra
kokrra
kabllo
i sotmi
Nxënësit
njerëzit
Cinizmi
I cekti
Rënia e ë-së ndodh në fjalët me –ël, ëll, -ër, -ërr, ëm, ës, ët i ëz kur pas këtyre grupeve vjen një 
mbaresë vokalike. 

64. dy ( 2 )

65. Dardanët = kryefjalë=emër=kallëzore=shumës.
 Ai     =kryefjalë=përemër= veta e tretë = njëjës.

66. Togfjalësh

67. Tek buron uji i ftohtë dhe fryn veriu në verë. 
 Tek i fryn bariu fyellit, tek kullosin bagëtia
 Kallëzuesi është shprehur me folje.

68. c) Aurel ma jep librin!

69.  Si të quajnë o trim?
 Si munde të vish deri këtu?
 A mundem të vij edhe unë me ju?

70. Këto fjali janë:
 a) dëftore
 b) pyetëse
 c) nxitëse
 d) urdhërore.
 Këto fjali janë.

71. a) dëftore
 b) pyetëse
 c) urdhërore
 d) dëshirore
 Këto fjali janë veprore.

72. Dje; në rrugë; gjatë; në shtëpi
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73. Nxënës  emër
 I mirë    mbiemër  
 Zgjohet  folje  
 Herët     ndajfolje  
 Në          parafjalë
 Mëngjes  emër

74. Fjalitë njëkryegjymtyrëshe:
 a) Heshtja e gjatë. 
 b) Dimër i ashpër.
 Fjalitë dykryegjymtyrëshe:
 c)  Majat e maleve u mbuluan nga dëbora. 
 d) Përreth tij qëndrojnë malet e patundura.

Fjalitë njëkryegjymtyrëshe  e  kanë vetëm një gjymtyrë, ose vetëm kryefjalën ose vetëm 
kallëzuesin, kurse fjalitë dykryegjymtyrëshe janë ato fjali që e kanë edhe kryefjalën edhe 
kallëzuesin.

75. Ajri u mbush me shushullimën e gjetheve.
 Ajri – emër i përgjithshëm, konkret, trajta e shquar, gjinia mashkullore, numri njëjës, rasa 

emërore, Lakimi i I 

76. 1. U sëmur nga gripi- b) Rasa emërore;
 2. Martës nuk i hahej fare- d) Rasa dhanore;
 3. Javën e kaluar organizuam një ekskursion- e) Rrasa kallëzore;
 4. Qyeti i Vlorës është jashtëzakonisht i bukur- c) Rasa gjinore

77.  Ha!Ha!Ha! Ti shportë e vogël do të ma plotësosh
 ….(mua) dëshirën?! Largohuni tani! – dhe bëri një
 gjest që u thoshte …….(atyre) të largoheshin. 
 Era gënjeshtare lot me …….(mua) dhe shpërndan 
 mall e këngë të vjetra lufte. Përse, fjala vjen, të mos 
 dal unë bashkë me ……(ty) dhe Jakobin në shëtitje?
 Vetëm disave iu dha e drejta t’u bashkoheshin ….(atyre).
             Po as ti nuk u ndihmon ……..(atyre) për të kuptuar

78. - miku  - mashkullore
 - lulja  - femërore
 - miu_   - mashkullore
 - shtëpia_ femërore
 - fustani_ mashkullore
 - të folurit  - asnjënëse

79. Në vijat përkatëse përballë fjalive të poshtëshënuara shkruaji rasën e emrit të nënvizuar:

 Mësuesin e pashë para oborrit të shkollës.  kallëzore 
 Detyra e mësuesit është e shenjtë.             gjinore
 Mësuesi im është i sjellshëm.                   emërore
 Prej mësuesit mësojmë shumë gjëra.       rrjedhore
             Mësuesit i dhanë një dhuratë.                  dhanore

80. a) punoheshin_________________ b) u vizatua
 b) qenkan zgjuar______________ c) të mbillet
 c) duke u larë ________________ d) pa u lexuar
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81. Ato punë qenkëshin bërë lëmsh.
 Më pëlqen urimi: “u plakshin bashkë!”
 Si qenka prishur moti kaq shpejt?
 Qoftë gëzuar ai që na solli këtë lajm të mirë!
 Mos u mërzit, se kjo njolla pastruaka shpejt.

82. - të ishit dëgjuar 
 - u kënduaka 
 - do të ishe parë
 - u  pastruan
 - është ka veshur
 - u haptë
 - do të pëlqehesh
 - mbarohen ……

83. të mbushet 
 do të isha zgjuar 
 të hidheshin
 do të ishim mbledhur
 të njihej
 do të shërohesh

84. a) Meteorologët presin se do të vijë një periudhë me temperatura të ulëta.
 b) I kryejmë punët rreth veshjes së mobilieve
 c) Nuk  kemi mjaft mjete financiare
 d) Përsëri është bërë rritja e çmimeve.

85. Mos mendo për këtë problem. Do të mundohem që ta zgjidh unë.

86. 
Femërorë Mashkullorë 
Fusha djem
shtëpia fshati
lëndina pragun
kupa det
syshqiponjë shesh

djalë
Budapest

87. c) frazeologjizma

88. a) mbyllet
 b)i ngushtë
 c) pleqëri 
 ç) larg
 d) i trashë

89. pullaz – çati; 
 rrugë - udhë  

90. c) homonimisë

91. e) Biseda i dha krahë.
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92. Këto fjalë quhen fjalë shumëkuptimshme.

93. faqe (njeriu, mali, libri)
 grykë (njeriu, shisheje, pushi, lumit)

94. b) do t’ia thotë të gjitha

95. a) Frazeologjizmat mbiemërorë (kanë kuptimin dhe funksionin e mbiemrit
 b) Frazeologjizmat foljorë (kanë kuptimin e funksionit të foljes)

96. b) Nuk bëmë memec, nuk na shkon fjala

97. Qëllim
 Fillestar
 Shpërdoroj

98. a) ndikim
 b) përvojë
 c) E vlerësoj jashtë mase
 d) uk marr pjesë në votim, nuk shprehem as «po» as «jo» për një vendim që merret me votim; 

nuk marr pjesë në një punë, shmangem

99. 1) Që nuk mund të pranohet si i drejtë a i rregullt, që nuk mund të përligje
 2) Lëng pa ngjyrë, i tejdukshëm e i avullueshëm, me erë karakteristike të ngjashme me atë të 

pishës, që nxirret nga rrëshira e disa drurëve dhe që përdoret për pastrimin e njollave, në 
mjekësi, në kimi e sidomos për përgatitjen e bojërave të ndryshme. 

 3) I shituar, i shuplakur (sipas besëtytnive).

100. c) antonimike

101. 1. c) ndërtimtar
 2. veçori, karakteristikë, tipar dallues, veti  

102. Vend ku përgatitet diçka e fshehur, vend në prapaskenë e një veprimtarie të tillë. (Nuk vlerësohet 
se a e ka shkruar nxënësi një pjesë të fjalës-termit me germë të vogël apo të madhe, as përdorimi 
i pikës si shenjë e pikësimit.)

103. 1 . motoçiklist 
 2.   emërore –     motoçiklisti
 gjinore  -      i, e motoçiklistit
 dhanore  -    motoçiklistit
 kallëzore -   motoçiklistin
 Rrjetore -    prej motoçiklistit

104. a) Vepër e madhe shkencore që përfshin njohuri për të gjitha fushat e jetës e të veprimtarisë 
të sistemuara në mënyrë të përmbledhur në trajtën e një fjalori; vepër e tillë që përfshin 
njohuri për një degë të veçantë të shkencës, të artit, të teknikës 

 * Enciklopedi e gjallë i thuhet njeriut që ka njohuri të gjëra nga shumë fusha të dijes e të 
veprimtarisë shoqërore. 

105. b) “Meshari” i Gjon Buzukut

106. 1. c) ilirishtes 
 2. b) gjuhë arbërishte
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107. 1. dialekti gegë dhe toskë
 2. b) “Formula e pagëzimit” 

108. c) “Meshari” 
 a) Gjon Buzuku 

109. fshat, skuq, kam, gënjej, qumësht, syri, 

110. c) Sami Frashëri
 2. b) në Manastir më 1908

111. c) në Tiranë më 1972
 c) 1844 

112. hungarisht, shqip, rumanisht. 

113. Gjuha shqipe bën pjesë në familjen e gjuhëve indoevropiane, ku hyjnë gjuhët indoiranike, 
greqishtja, gjuhët romane, gjuhët baho-sllave, gjuhët gjermane.

114. Gjuha shqipe është gjuhë indoevropiane që flitet në Shqipëri, Kosovë, Republikën e Maqedonisë, 
në Luginën e Preshevës. Gjuha shqipe flitet gjithashtu edhe përgjatë bregdetit lindor të Italisë 
dhe në Sicili, në jug të Greqisë si dhe në Gjermani, Suedi, Shtetet e Bashkuara, Kanada, Ukrainë 
dhe Belgjikë. Shqipja është një ndër gjuhët moderne që përfaqëson një degë më vete në familjen 
e gjuhëve indoevropiane.

115. b) Stamboll

116. Migjeni – Luli i vocërr;
 Petro Marko – Shpella e piratëve;
 Naim Frashëri – Bagëti e bujqësia;
 Ismail Kadare – Kështjella;
 Nazmi Rahmani – Malësorja;
 Ndre Mjeda – Andrra e jetës

117. /1/ Gjergj Fishta
 /2/ Asdreni
 /3/ Migjeni
 /4/ Esat Mekuli
 /5/ Naim Frashëri

118.  2 6
  7 9
  2 8
  4 1

119. a) Formula e pagëzimit

120. a) 
 - Ç’ke, o flamur, që s’valon?
 - Jam sëmurë e po rënkoj,
 jam goditur brinjë më brinjë,
 që kur sollën Italinë...”

121. b) së shkruar artistike;
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122. a) ciklit të këngëve të kreshnikëve;

123. c) reportazh;

124. Epikës

125. b) dramës;

126. a) poezisë lirike;

127. b) elegji

128. a) shoh,
   njoh,
   rronj
   shkronj...

129. d) tetë rrokjeve.
130. b) dhjetërrokëshe;
131. b) rimë të ndërlikueme(ab/ab);
132. rrëfim, monolog, dialog, përshkrim
133. a) Tekstit informativ
134. b) dialog;
135. c) monologut;
136. c) monologut;
137. c) Krahasimi
138. b) Epiteti;
139. d) metafora.
140. b) Bëhu aktiv, fol me miq!
141. d) Shifra personale ju ndihmon që të ruani telefonin tuaj!

142. a) Lloj tregimtar i prozës së shkurtër letrare a 
 publicistike, në të cilin jepen, pa hyrë në analizën e 
 lidhjeve të brendshme të gjërave, tiparet e një 
 njeriu, të natyrës etj. ose përshkruhet një dukuri e 
 jetës, një ngjarje. 

143. b) autobiografik

144. d) gazetaresk

145. Stilit shkencor-teknik.

146. Stilit politiko-shoqëror

147. b) Autori  i 2-të  është më shumë i brengosur se sa autori i 1-rë.

148. Në këtë tekst është përdorur gjuha gojore dhe letrare.

149. b)  Ishte në katund një mi,
   Që me shumë paqe jetonte
   Kurrë nëpër mend s’i shkonte.
   Të merrte një tjetër shtëpi.



128

150. c) Është i brengosur

151. a) Teksti rrëfimtar ka si veçori kryesore rrëfimin. Teksti rrëfimtar (joletrar) i shpjegon dikujt 
me fjalë ose i tregon me lëvizje të dorës diçka që ta dijë a ta mësojë; e drejtoj për atje ku 
duhet; dëftej, tregoj.

 b) Tekstet letrare nuk e kanë për qëllim sjelljen e informacionit, por edukimin artistik të lexuesit 
me shijen e së bukurës

 c) Tekstet letrare dhe joletrare i përdorim:
  - për kënaqësinë e të lexuarit
  - për zhvillimin e imagjinatës
  - për edukimin e ndjenjave
  - për të njohur përvojat ose mendimet e të tjerëve.

152. e) fjalët e urta

153. Lajmi duhet të ketë përgjigjet në pyetjet: Kush, çka, ku, kur, si (pse).

154. Lajmi përmban informata në pyetjet; kush, çfarë, ku, kur, si (pse).

155. Raporti i dhënë përfundon me rekomandimet e hartuesve. 

 Ne, si hartues të këtij raporti, jemi gati të ulemi të diskutojmë me organet qeveritare dhe 
organizatat e interesuara jo-qeveritare dhe të bëjmë një plan veprimi, për t’i kthyer ata në 
shkollë – rruga e vetme që ata të kenë një të ardhme më të mirë

156. 1)Teksti i dytë është shkruar sipas rregullave gramatikore. 
 2) Teksti i parë është shkruar në gjuhën e folur, kurse i dyti në gjuhën standarde. 

157. 2) Ajo nuk kishte kohë të vinte tek unë.
 a) Gjuha e folur u drejtohet një numri shumë të kufizuar personash, kurse gjuha e shkruar u 

drejtohet shumë personave ose mbarë kombit. 

158. a) Gjuha e folur u drejtohet një numri shumë të kufizuar personash, kurse gjuha e shkruar u 
drejtohet shumë personave ose mbarë kombit. 

 b) Në gjuhën e folur zotërues është dialogu apo ligjërimi i mbërthyer, ndërpersonal, kurse në 
gjuhën e shkruar formë zotëruese është monologu. 

 c) Në gjuhën e folur temat e bisedës zakonisht janë të thjeshta; ato i përkasin jetës së përditshme 
dhe plotësohen nga gjestet, mimika, intonacioni etj.

159. a) F
 b) SH
 c) F
 d) F

160. Do të shkojmë në teatër për ta shikuar dramën “Toka jonë” të Kolë Jakovës.

161. a) Kopështi i fëmijëve -kopshti
  Libëra të reja    - libra të rinj
  Ujra të rëmbyera  - ujëra të rrëmbyer
  Mjedise të mire - mjedise të mira
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162. S 
 G
 S
 S
 S

163. a) o  
 b) o
 c) a

164. a)  Të gjithë mirë ishin? – pyeti Artani. 
 b) Jepjani Andit ta vizitojë.
 c) Erdhi Skënderi dje. 
 d) Këtu është fajtori, këtu!

165. Njerí – njérëz
 Lúmë – luménj
 Gjárpër – gjarpërínj
 Gísht – gishtërínj

166.  - të zëshme: b, d,dh,g,gj,v,x,xh,z,zh
 - të pazëshme: p,t,th,k,q,f.c,ç,s,sh

167. g,
 gj,
 b,
 dh, 

168. c) grykore 

169. c) dhëmbore

170. Emri – emërton dukuri, frymorë, objekte 
 Mbiemri – shpreh cilësi të frymorëve dhe sendeve
 Folja  - tregon veprim, gjendje
 Përemri – tregon në mënyrë të përgjithshme pa i emërtuar frymorët, sende tipare
 Numërori – tregon sasi të caktuara sendesh a qeniesh të një lloji

171. a) “U përgjigja mirë” (kuptohet unë). Quhet fjali mungesore sepse i mungon njëra nga gjymtyrët 
e saj kryesore, ose edhe të dyja bashkë. 

172. b)  të prejardhura

173. a) parashtesa + rrënja

174. Mëmë-dhe, krye-ministër, udhë-heqës, sy-pishë, qafë-gjatë, dritë-shkurtër, sy-shkruar, 
atdhedashur. 

 Këto fjalë quhen të fjalë të përbëra dhe formohen nga bashkimi i temave të dy ose më shumë 
fjalëve.

175. a. Vërtet po vdes/, por mos mbani zi.
 b. Nga gjumi më zgjoi një k rismë/ dhe një krismë po më vë në gjumë. 
 Fjalia e parë është me bashkërenditje kundërshtuese, ku pjesa e dytë kundërshton të parën, 

kurse fjalia e dytë është me bashkërenditje shtuese, ku pjesa e dytë i shton informacionin pjesës 
së parë.
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176. c) kohore

177. 1. Kjo fjali formohet nga tri pjesë: 
 a) Tani do t’ju bëj një analizë të vjershës.
 b) Që të shikoni.
 c) Se këto njëmbëdhjetë radhë janë një kryevepër e vërtetë. 
 2. Vetëm fjalia e parë mund të qëndrojë më vete.
   a) Tani do t’ju bëj një analizë të vjershës.

178. c) kohore

179. a) Autor i romanit “Kush e solli Doruntinën” është Ismail Kadare.
 b) Qielli është i vrenjtur. 

180. Togfjalësh i thjeshtë (i përbërë).
 Togfjalësh nënrenditës (bashkërenditës, këpujor).
 Togfjalësh me (pa) parafjalë. 
 Togfjalësh emëror (mbiemëror, foljor, ndajfoljor).  
 Togfjalësh i varur (i pavarur).
 Pranohen edhe vetëm tri përgjigje të sakta.

181. Kjo fjali formohet nga dy pjesë.

 a) Dyshimi u rrit. dhe
 b) Nuk zgjati shumë.
 Këto dy pjesë lidhen me lidhëzën bashkërenditëse PO.

182. 1. Besa e shqiptarëve dëshmohet nga një botë e tërë. (emër bërthamë + emër në rasën 
gjinore.

183. mua  atyre
 mua  ty
 atyre  atyre
 atyre

184. Popuj  pellgje  turq
 Rreziqe  akuj  togje
 Net  peshq  ishuj

185. a) njëri 
 c) kushdo   
 d) ndonjëri

186. Sivjet në vjeshtë patëm mot me diell. 
 Togfjalëshi është në rasën kallëzore.

187. Përcjellorja
 Pjesorja  
 paskajorja 

188. b) ndihmëse

189. Qenkësh – v. III, habitore, njëjës.
 U habita: v. I njëjës, e kryer e thjeshtë; v.III shumës habitore
 v.III njëjës, e pakryer; v.II shumës, dëshirore
 v. III njëjës, e tashmja, v.III njëjës dëshirore
 v.III shumës habitore, 
 V.II shumës, dëshirore
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190. Fshati ku jetonte djali i kishte shtëpitë e shpërndara.

191. Autori mendon: “Kur do të vijë pleqëria, kur do të plakemi”,
 c) pleqërinë

192. a) Metonimia është një fjalë e figurshme. Ajo ndërtohet duke zëvendësuar një emër të një 
objekti a dukurie me një emër tjetër që lidhet ngushtë me të, është i afërt me të.

 b) Autori nuk e ka fjalën për vetë shkrimtarët, Naimin dhe Migjenin, po për fotografitë dhe për 
librat e tyre. 

193. Në fjalinë e parë është shprehur shkaku në vend të rrjedhës.
 Në fjalinë e dytë është shprehu rrjedha në vend të shkakut. 

194. a) Më bëhet zemra mal.              gëzohem
 b) U bënë pikë e pesë                 u shpërndanë
 c) Ia zgjat dorën                          e ndihmon
 d) E heq për hundë.                    e sjell vërdallë 

195. 1) Tri grupe fjalish: 
 Vështruan babanë (folje + emër)
 Babanë e tyre (emër + mbiemër)
 Vështruan me buzë të varura (folje + njësi frazeologjike)

 2) nga foljet, emrat,  përemrat dhe njësitë frazeologjike.

  -  pa parë dritë me sy domethënë = i veçuar plotësisht nga të tjerët
 - u bëra kockë e lëkurë = u dobësova shumë.

196. 1) Tërësia e togjeve dhe e thënieve a e 
 shprehjeve të qëndrueshme të një gjuhe, të cilat 
 janë të pandashme nga ana leksikore, kanë kuptim 
 tërësor, të njësishëm, të mëvetësishëm e gjithnjë 
 të figurshëm, riprodhohen në ligjërim si njësi të 
 gatshme dhe kryejnë funksionin e një fjale a të një 
 fjalie të vetme

197. a) Rreh gjoksin – mburret
 I vëri gishtin kokës - mendoi
 Nuk ma mban – nuk kam mundësi, nuk jam i zoti
 I mbanin lotët   - përmbaheshin

198. c) erë e lehtë freskuese; 

199. ndarjes së njërit me tjetrin

200. Këto fjalë e kanë domethënien: 
 a) ëndrra në diell = ëndërrime të kota, gjëra të pabesueshme, gjepura
 b) si kalë pa fre  =  i harbuar
 c) stan me lepuj = grumbull njerëzish të paaftë e të papërshtatshëm për punë
 d) petulla me ujë = plan që nuk mund të vihen në jetë

201. b) Letërsisë së vjetër

202. c) 1555
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203. b) gegërishtes së shek. XVII

204. c) letërsisë së vjetër

205. 3 6
 7 9
 2 8
 4 1

206. /3 / Rrethimi
 /4 / Malësorja
 /5 / Aventurat e Cipolinos 

207. a) romanit;

208. c) Malësorja;

209. a) Fragmenti me poemë është në shembullin e parë nën a).

210. a) lloj i poezisë lirike

211. b) refleksive 

212. b) Elegjisë

213. c) biografia

214. Krahasimi

215. b) Jetëshkrimi i një njeriu, i hartuar nga ai vetë

216. b) autobiografik

217. krahasim
 metaforë – (të arta – epitet)
 metaforë, (mali – edhe simbol i qëndrueshmërisë)
 epitet
 epitet
 simbol

218. c) Hiperbolaës

219. Për të dhënë idenë se dy motrat janë të bukura dhe e duan fort njëra-tjetrën, Mjeda i quan 
molla (duke nënkuputar: të bukura) dhe dy qershia të nji rrfane (duke nënkuptuar: të lidhura 
fort ndërmjet tyre). 

 Kjo figurë quhet metaforë.

220. Për të dhënë idenë se dy motrat janë të bukura dhe e duan fort njëra-tjetrën, Mjeda i quan 
molla (duke nënkuputar: të bukura) dhe dy qershia të nji rrfane (duke nënkuptuar: të lidhura 
fërt ndërmjet tyre). 

 Kjo figurë quhet metaforë.

221. a) Motivin e miqësisë

222. d) motivin e njohjes

223. ç) ankimi për diçka që është e pakthyeshme, e humbur dhe e kaluar (fëmijëria, rinia, 
dashuria).

224. ç) ankimi për diçka që është e pakthyeshme, e humbur dhe e kaluar (fëmijëria, rinia, dashuria).



133

225. Përshkrim
 Dialog
 Rrëfim

226. b) Pjesë e një vepre letrare që përmban 
  bashkëbisedimin ndërmjet personazheve ose fjalët 
  që shkëmbejnë ata; vepër letrare e shkruar në 
  formë bashkëbisedimi.

227. Dialog, monolog, përshkrim, rrëfim

228. c) analizë

229. a) Përsërit me fjalët e mia, me shkrim ose me gojë, 
  një pjesë të lexuar ose diçka të parë a të dëgjuar.

230. b) Zbërthimi i fjalëve ose i fjalive në pjesët 
  përbërëse për të përcaktuar vlerat e tyre 
  gramatikore, leksikore etj. veç e veç

231. Të dy autorët njësoj janë të brengosur për shkak të mbeturinave që hidhen në det. 

232. Elefanti afrikan dallon për shkak se i ka veshët jashtëzakonisht të mëdhenj, kurse ai indas 
shumë të vegjël.

233. Vera e atij viti filloi me vapë të madhe.(atij viti është togfjalësh)
 Fjalët e kësaj kënge të bukur vijnë nga lashtësia. (e kësaj kënge - togfjalësh)
 Pamja e kësaj shtëpie me dy kate është shumë e bukur.(pamja e kësaj shtëpie – togfjalësh i 

zgjeruar)

234. 1. atmosfera
 2. ndotja ose të ndoturit
 3. Australia 
 (Nuk është me rëndësi renditja e pohimeve)

235. 1. komunikojnë në mes tyre
 2.  tinguj infrasonikë
 3. nuk mund t’i dëgjojë veshi i njeriut 
 (Nuk është me rëndësi renditja e pohimeve)

236. 1. Tashmë të gjithë e pranojnë se shumë vrasje e krime nëpër fshatra bëhen për “kanun”. 
 2. Kanuni funksionin tani si alibi e shëmtisë etike ose e krimit për motive të dobëta. 
 3. Shumë fëmijë rrinë të ngujuar e larg shkollave e shesheve të lojërave për t’i shpëtuar 

gjakmarrjes.

237. 1) Odiseu niset si burrë i ri për në luftë dhe lë në shtëpi gruan e tij të re e besnike Penelopën; 
Konstandin – Ymer Aga niset si dhëndërr i ri për në luftë dhe lë të shoqen besnike në 
shtëpi.

 2) Pasi Odiseu 20 vjet me radhë nuk kthehet, Penelopës i mblidhen rreth një tok kandidatës 
duke insistuar që të martohet me njërin prej tyre. Nusja e Konstandinit – Ymer Agos e pret 
të shoqin nëntë vjet ditë dhe së fundi e shpien të martojnë me një tjetër.

 3) Odiseu kthehet nga lufta, në fillim i panjohur prej njerëzve të tij. Konstandinin – Ymer Agua 
kthehet nga lufta dhe nuk e njohin as prindërit e vet.

 4) Odisenë e njeh së pari vajza e tij: Kjo pas zakonisht zakonit grek i lan këmbët mikut të  huaj dhe 
atëherë e njeh Odisenë me një shenjë që i kish lënë në kofshë një derr i egër në një gjah 
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238. a) p,b ;  

 b) r, rr

239. 
Fjalia jo e parme ndahet në:

E prejardhur 
E përbërë
E përngjitur

240.  1) Pjesëzat nuk janë pjesë të ndryshueshme të ligjëratës.
 2) jo, ja, nuk

241.  Sot e hodha llafin për Viktorin, dhe ajo menjëherë më tha: “Oh, nuk mbaj më korrespondencë 
me të”. - dhe, kur e pyeta: - Bëtë llafe? I kujt është faji?- u përgjigj: - jo, jo, thjeshtë i dhashë 
duart. - Çdo të thotë i dhashë duart?

242. c) Për herë të parë kam dëgjuar për “Bashkimin Evropian”.

243. c) kokrra

244. he-kur-udhë, pas-ardhë-si, bashk-udhë-tar,  vet-edu-ki-mi

245. a) u-ra 
 b) a-ri
 c) pu-na
 2. Foljet të cilat mbarojnë me bashkëtingëllore quhen folje të mbyllura. 

246. a) Në veprimet e djaloshit vërejmë dy anë të kundërta.
 - Dëshira për të pasuar avullnet
 - Vendimi për të mos ngrënë ëmbëlsirën
 - Vendimi për të mos luajtur

247. a) shkojnë me zanoren e dytë kur ka në gjuhën shqipe fjalë që fillojnë me bashkëtingëllore: 
 a) pu-shka 
 b) ko-dra
 c) ve-gla
 

248. Janë shkruar drejt fjalët: 
 Dhembje, emër, femër, gjemb.
 2. Shkruhen dhe shqiptohen me e e jo me ë fjalët ku zanorja është e theksuar dhe ndiqet nga 

bashkëtingëlloret hundore: m, n, nj. 

249. d) baba-baballarë

250. Ky ndërrim në gjuhën shqipe quhet qiellzorëzim ose palatalizim
 Ky ndërrim i  zanoreve a/e quhet metafoni. 

251. Këta emra e formojnë shumësin me ndryshimin e tingujve (qiellorzimin) : 

 Bujk / bujq
 Lak/ leqe
 Cak/ caqe
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 Armik /armiq
 Sfurk/sfurqe
 Ermik - ermiq

 Bakall/ bakek
 Çakall / çakej
 Mashkull/mashkuj
 Shekull/shekuj

252. 1. Shqipja ka theks të lirë të palëvizshëm në rrënjë të fjalës: mál, mále, máleve.
 2. Theksi ndryshon te mbaresat e shumësit, të tipit:
 Dhëndër – dhëndúrë
 Gísht – gishtërínj
 Gjárpër – gjarpërínj
 Babá - baballárë

253. Te emri mal dhe te folja punoj theksi bie në rrënjë të fjalës:
 Mál – málit, i m málit, málin, mále, málet, málesh, máleve: 
 Punoj – punój, punón, punójmë, punóni, punójnë, punója, punóje.
 Në gjuhën shqipe theksi më shpesh bie në njërën nga dy rrokjet e fundit të fjalës    (më rrallë në 

rrokjen e tretë ose në të katërtën). 

254. 1. Theksi asnjëherë nuk bi mbi mbaresat rasore të emrave, mbiemrave ose përemrave.
 2. Në fjalët me prejardhje parashtesore, theksi vendoset në rrënjë: 
  Përplás, përpunój, stërgjýsh, mosbesím, përmbýll, mbishkrím.

255. Nga dashuria e madhe për atdheun buronin ato fjalë zemre të mërgimtarëve.

256. 1. Fjalia e thjeshtë ka vetëm një folje në një nga mënyrat e zgjedhimit të saj.
 një folje,

257.  a) baltë e kuqe, shumë ditë, bukë gruri 

258. Në fjalinë e mësipërme është përdorur gjymtyra emërore. 
 Kujdesi për prindërit është detyrë e shenjtë.

259. 1. Fjalia e përbërë mund të ketë:
 a) një folje,
 b) dy folje
 c) da a më shumë folje.

260. a) kallëzore
 b) gjinore
 c) emërore
 ç) rrjedhore
 d) dhanore

261.  b) emrat e gjinisë mashkullore të cilët në trajtën e shquar marrin zanoren –u, mbarojnë me 
k,g,h, ose me zanore të theksuara a, e, i.

262. Plaku (mbështes – më se e kryer) kishte mbështetur dorën në supin e Aurelit.
 Një ditë, ndaj të ngrysur, teze Poli (dal – e kryera e thjeshtë doli me një letër në dorë.
 Në atë kohë (jam – e kryera)_kam qenë  e re , e bukur e shëndetshme.
 As ai nuk (kuptoj – e ardhmja e përparme) nuk do të ketë kuptuar përse isha i shqetësuar
 Ngrica filloj – më se e kryera kishte filluar  të zbutej. 
 Në jetën tuaj nuk (dëgjoj – e kryera) kam dëgjuar një gjë të tillë.
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263. 
Rasat Njëjësi Shumësi
 Trajta e pashq. Trajta e shq. Trajta e pashq. Trakta e shq.
E. një vëlla vëlla-i disa vëllezër vëllezëri-t

GJ. i,e një vëlla-i i,e vëlla-it i,e disa 
vëllezër-ve

i,e vëllezër-ve

DH. një vëlla-i vëlla-it disa vëllezër-ve vëllezër-ve
K. një vëlla vëlla-në disa vëllezër vëllezëri-t
RR. prej një vëlla-i prej vëlla-it prej disa 

vëllezër-ish
prej vëllezër-ve

264. Kur dikush përpiqet të tregohet më i ditur a më i zoti sesa është; është mendjemadh e mburret 
përpara të tjerëve; i është rritur mendja;

265. Të merremi pak me çështjen e Hidrocentralit.

266. c)  muzikën popullore, joreligjioze;

267. ABSURD - Që është në kundërshtim me arsyen e shëndoshë 
 e me logjikën, që është pa kuptim, jashtë mendjes. 
 Mendim (gjykim) absurd. Pikëpamje (ide) 
 absurde. Është krejt absurde.
 ADAXHIO - Ngadalë, në mënyrë të ngadalshme e të zgjatur 
 (për mënyrën e ekzekutimit të një pjese). E luaj 
 adaxhio.
 MPRIHEM vetv. - i keqësoj shumë marrëdhëniet me dikë, 
 acarohem me dikë; zihem, grihem.
 MRIJOJ kal. 
 Hap pak për ijësh kapakun e tenxheres që të dalë 
 avulli, që të mos derdhet gjella

268. c) Kufi ideologjik, kufi bllokues;

269. Fan Noli me alegori shprehet kundër ngadhënjimit të Ahmet Zogut. Ai me vargje e satanizon 
atë si sundues e njeri të ligë. Sado që ai flet për Barabajin, që, sipas një legjende biblike, ishte 
një vrasës gjakpirës, të cilin populli e fali dhe kërkoi që në vend të tij të kryqëzohet Krishti, në 
të vërtet, Barabaj këtu përfaqëson alegorikisht Zogun.

270.  pushoni
 dëgjon?
 dëgjoni
 këndon

271. b) simboli

272. „Kështjella“, Ismail Kadare.

273. “Rekuiem për Kalanë”, Qerim Arifi

274. a) “Malësorja”
 b) Nazmi Rrahmani
 c) Hajrija

275. Fjalët e qiririt
 Naim Frashëri.

276. a) lloj i poezisë lirike
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277. b) poezi satirike;

278. a) Është theksuar origjinaliteti i autorit dhe i subjektit lirik

279. a) balada
 b) përralla
 ç) tregimi

280. b) Elegjisë

281. a) Poeti flet për rininë.
 Poeti është i bindur se asgjë s’mund ta pengojë më lulëzimin e lirisë, ku do të shpërthejë hovshëm 

gjithë ato këngë, që ende i flenë në shpirt. Kjo është intuita e poetit, i cili ka aftësinë ta ndjejë i 
pari rrezen e ngrohtë të Diellit të jetës së re.

282. të lira

283. Në këto vargje poeti e paramendon Zotin të shtrirë kudo, te njeriu dhe te natyra. 

284. Metonimia

285. Personifikimi
 Personifikimi ndërtohet në bazë të fjalëve që thonë kafshët ose sendet e shpirtëzuara dhe është 

i përhapur shumë në krijimtarinë popullore. I vesh një kafshe, një sendi etj. vetitë a tiparet e 
njeriut, e paraqit diçka si qenie njerëzore.

286. si selvi (bajrak)
 si kuti
 si qershi
 si inxhi

287. Në këto vargje është i pranishëm simboli.

288. Vargjet e kësaj strofe quhenë katrena.

289. Ky varg quhet i thyer.

290. Ky varg quhet Varg i lirë.

291. Këto vargje janë shkruar me gjashtërrokësh.

292. b) me ndjenja të sinqerta;
 c) me urime të përzemërta;

293. Nxënësi tregon se e ka kuptuar vjershën. Shpreh qëndrimin e vet ashtu që e arsyeton pajtimin/
mospajtimin e qëndrimeve të shkrimtarit për ndjenjën e vuajtjes dashurore dhe ndjenjën e 
dhembjes. Jep argumentet e veta.

294. Pranohen përgjigjet në të cilat është rrethuar PO në të cilat janë theksuar (fjalëpërfjalë ose me 
fjalët tuaja) një ose më shumë nga këto hollësira: 

 PO. Macet në këtë fragment janë quajtur trashulaqe, me çka rrëfyesi e tregon peshën e tyre; 
rrëfyesi thotë se macet janë të këqia sepse e kanë barkun e lëshuar, madje nuk mund të jenë as 
sende stolisëse. Përveç kësaj, rrëfyesi thotë se macet zvarriten, gjë që e tregon përtacinë e tyre, 
përkatësisht përtacinë e anëtarëve të kësaj familjeje. Në bazë të kësaj mund të fitohet përshtypja 
për pamjen, sjelljen dhe pasurinë e familjes në të cilën jetojnë macet. 

295. c) kjo ndjenjë i shkaktoi autorit shumë pyetje
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296. Fragmenti është marrë nga drama në vargje «Burri i dheut». Drama u mbarua në vitin 1907. 
Miku i Çajupit, Sofokli Çapi e botoi në Kajro të Egjiptit (1937) veprën e lënë dorëshkrim. 
Çajupi shkruante se këtë dramë ia kushtoi atdheut dhe njëkohësisht porosiste të birin, Stefanin, 
që të nderonte përherë kujtimin e heroit të madh, Skënderbeut:

 Me këtë vepër që shkrova,
 për atdhenë them punova,
 dhe për djalën tim Stefanë,
 që të kujtojë babanë
 të nderojë Skënderbenë
 që ka nderuar atdhenë!

297. Motivi i mallit për atdhe zë fill që në këto vargje dhe e përshkron gjithë poemën. Larg vendlindjes, 
larg maleve dhe fushave, larg netëve të magjishme dhe mëngjeseve plot zhurma jetësore, poeti 
ndien një mall zhuritës për çdo gjë shqiptare. Në atdhe gjithçka është e bukur, ndaj dhe dëshira 
për t’u kthyer është e papërmbajtur.

 Ti Shqipëri, më ep nder, më ep emrin shqipëtar,
 zemrën ti ma gatove plot me dëshirë e me zjarr.

 Në këto dy vargje Naimi mishëron një ide të madhe e të përjetshme: nderin, dinjitetin njeriut 
ia jep Atdheu, balta e vendlindjes, e gatuar me gjak e djersë, me historinë e me traditat, me 
fisnikërinë, bujarinë e gjithë vlerat e tjera morale; lumturinë, gëzimin dhe kuptimin e jetës 
njeriu mund ta gjejë në atdhè, në vatrën e vet, mes njerëzve të vet.

298. Nën numrin 3.

299. a) Bibliografia shkruhet sipas rendit alfabetik të mbiemrave të autorit. 
 b) Kur ka më shumë se një autor , burimi renditet alfabetikisht në bazë të  mbiemrit të autorit 

të parë. 
 c) Alushi, B. (1980). Titulli i librit me shkronja të pjerrëta. Vendi i botimit: Shtëpia botuese.
  Alushi, B dhe Abazi, M. (1980) Titulli i librit. Vendi i botimit. Shtëpia botuese

300. cilësisht 0113
 Në qoftë se burimi nuk k aautor, atëherë renditeni alfabetikisht në bazë të shkronjës së parë të 

titullit. 
 Enciklopedia rinore (1980) Tiranë: Shtëpia botuese X. 

301. Pjesët e tekstit janë: hyrja, shtjellimi, pjesa qendrore dhe mbyllja. Teksti  ka titullin dhe ndahet 
në paragrafë. Një libër ndahet në pjesë, krerë, (kapituj) paragrafë.  

 Doli në shitje Harry Potteri i rrejshëm
 Libri i gjashtë i aventurave të Harry Potterit i cili pritet të dalë nga shtypi së shpejti, përsëri 

është vënë në qendër të vëmendjes, këtë radhë jo si informacion për kureshtarët, por si një lajm 
i keq për autoren e Librit J.K. Rowlingun

302. b) Shpjegimi e vlerësimi që bëhet rreth një 
 ngjarjeje shoqërore a politike; mendime e vërejtje 
 që japim për një ngjarje, për një veprim, për një 
 vendim.
 Psh. 
 Artani kishte luajtur më së miri. 
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303. a) Që gjykon drejt dhe nuk niset nga interesat, 
  nga ndjenjat ose nga qëllimet vetjake, që nuk 
  ndikohet nga ndonjë paramendim; i paanshëm 
  Psh. 
 U dëshmuan fjalët të cilat i kishte thënë Vjosa. 

304. Tërë rrëfimi është rrëfyer me një thjeshtësi dhe qartësi të paparë.

305. a) Psh., kur Noli thotë: ...në Turqi kishte pashallarë vetëm me katëra tuje... ky është një fakt real, 
i vërtetë dhe ne nuk kemi të drejtë të shtrembërojmë atë.

 Ose p.sh., te vargu natyra e qeshur, ne nuk kemi të drejtë që këtë figurë letrare ta quajmë 
krahasim, pasi në këtë mënyrë gabojmë, ( e qeshur është epitet). 

 - objektiv

 b)  Por nga ana tjetër, në shkrimin komentues ne sjellim dhe këndvështrimin tonë, i cili është i 
ndryshëm nga i tjetrit. 

 Psh., kur Noli thotë: ...Kështu ne nuk e shpikëm patriotizmin shqiptar, e gjetëm. E vetmja gjë që 
bëmë është që....” Ky është këndvështrimi i Nolit ndaj mesazhit të kësaj poezie popullore. 

 - subjektiv

306. a) opinionet dhe ndjenjat e veta

307. a) personifikimin

308.  Atëherë ajo shkroi një copëz kartë, ia….. lidhi pëllumbit
 në këmbë dhe, në kohën që djalli hapi tokën për të dalë, e 
 lëshoi fshehurazi zogun. Ja ku po të them se, më ka 
 marrë uria shumë. Ti nuk do as ta vështrojnë, as të mos
 e vështrojnë. Ti nuk do as të të pyesin dhe as që të heshtin.
 Çfarë do ti, në të vërtetë?Ai puthi vajzën e vogël që
 ia hapi portën dhe i mori pallton t’ia varte. 

309. Nëpër …………(rrugët) e vjetra dhe të heshtura të……….(qytetit) të Shqipërisë, në ………
(netët)  e freskëta të pranverës ose në ……..(ditët) e ftohta të dimrit, populli e njihte tashmë 
(makinën) që mbante piano. Emrat dhe ……..(veprat) e Moxartit, Rosinit, Verdit, Belinit, Bizesë 
e të shumë kompozitorëve të tjerë po dëgjoheshin edhe në ……..(qytetet) më të humbura të 
Shqipërisë. Ata po bëheshin të njohur nëpërmjet……..(këngëtarëve) shqiptarë.

310. Fjalët mund të jenë:
 Fjalë të parme (e prejardhur, e përngjitur). 
 Fjalë e ndërmjetme. Fjalë të ndryshueshme (e 
 pandryshueshme, e palakueshme). 

311. Ndahen në pjesë të ndryshueshme dhe të pandryshueshme.
  b) emri
 c) folja
 e) mbiemri 
 f) përemri

312. a) historik
 b) “Kështjella” e Ismail Kadaresë; “Gjenerali i ushtrisë së vdekur” i Ismail Kadaresë

313. Autori këtë vjershë ia ka kushtuar natyrës së vendlindjes së poetit, liqenit të Pogradecit.
 Pranohen edhe përgjigjet në të cilat poeti flet për ndjenjat dhe mallëngjimin që ka për 

vendlindje.
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314. Dheu të cilin sapo e kishte gërmuar urithi dukej i skuqur si dregëza.

315. c) ditari
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Lista e standardeve për arsim të cilat anketohen me detyrat në provimin e fundit

NIVELI BAZË

Nxënësi/nxënësja në nivelin bazë:

Shkathësitë e të të lexuarit dhe të të kuptuarit e leximit

GJSH.1.1.2. I dallon tekstet e ndryshme letrare dhe joletrare; është në gjendje të përcaktojë qëllimin 
e tekstit: paraqitjen, përshkrimin, të treguarit, argumentimin, propagandimin; 

GJSH.1.1.3. I njeh stilet e ndryshme funksionale në shembujt e thjeshtë; 
GJSH.1.1.4. Dallon pjesë të ndryshme themelore të tekstit dhe i librit (titullin, mbi titullin, nëntitul-

lin, tekstin bazë, kapitullin, fusnotat, përmbajtjen, parathënien, epilogun); dallon citatet; 
shërbehet me përmbajtjen e tekstit për të gjetur pjesë të caktuara të tij;

GJSH.1.1.5. Gjen dhe veçon informacione të rëndësishme nga teksti sipas kritereve të dhëna;
GJSH.1.1.6. E dallon të rëndësishmen nga jo e rëndësishmja, esencialen nga jo esencialja;
GJSH.1.1.7. I lidh informatat dhe idetë të dhëna në tekst, vëren qartë marrëdhëniet e paraqitura 

(hapësirën kohore, mjetet – qëllimi, shkaqet – pasojat etj.) dhe sjell përfundime bazuar 
në tekstin bazë; 

GJSH.1.1.8. Lexon elemente të thjeshta jolineare të tekstit: legjendat, tabelat, diagrame e grafikone;

Të shprehurit me shkrim 

GJSH.1.2.1. Di dhe përdor alfabetin;
GJSH.1.2.2. Ndërton fjali sipas rregullave gramatikore dhe me kuptim;
GJSH.1.2.5. Bën përshtatjen e gjuhës së tij mediumit shprehës (të folurit, gjegjësisht të shkruarit), 

temës, rastit, etj.; njeh dhe përdor forma të ndryshme të gjuhës (formale ose joformale);
GJSH.1.2.6. I zotëron zhanret themelore të komunikimit me shkrim: harton letra, plotëson formu-

lar dhe teste të ndryshme të cilat i has në shkollë dhe në jetën e përditshme;
GJSH.1.2.8. I zbaton normat drejtshkrimore (nga çdo fushë drejtshkrimore) në shembujt thjeshtë;

Gramatika, leksiku, gjuha popullore dhe letrare

GJSH.1.3.1. I di karakteristikat dhe llojet e tingujve; ndan fjalët në rrokje; aplikon normat e gjuhës 
letrare në aspektin e ndryshimit të tingujve; 

GJSH.1.3.3. E përcakton pozitën e theksit në fjali;
GJSH.1.3.4. I dallon llojet e fjalëve; njeh karakteristikat themelore të fjalëve (pjesëve) të ndry-

shueshme; zbaton normat e gjuhës letrare në lidhje me format e fjalëve; +fjalë sipas 
modeleve ekzistuese fjalëformuese; 

GJSH.1.3.5. I dallon fjalët e thjeshta nga ato të formuarat; dallon rrënjën e fjalës; krijon fjalë sipas 
modeleve ekzistuese fjalëformuese; 

GJSH.1.3.6. I njeh njësitë sintaksore (fjalën, sintagmën, fjalinë kallëzuesore dhe komunikuese);
GJSH.1.3.7. I dallon llojet themelore të fjalive të pavarura (dëftore, pyetëse, urdhërore);
GJSH.1.3.8. I përcakton pjesët/gjymtyrët e fjalive në shembujt tipik (shkollor); 
GJSH.1.3.9. I përdor drejt në fjali dhe sintagmë;
GJSH.1.3.10. I përdor drejt format e foljeve (pos të pakryerës);
GJSH.1.3.11. E dallon gjuhën birokratike si mënyrë e padëshiruar e të shprehurit;
GJSH.1.3.12. I njeh fenomenet themelore leksikore: fjalë kuptimplotë dhe shumë kuptimplote; mar-

rëdhëniet themelore leksikore; sinonimet, antonimet, homonimet; mataforën si meka-
nizëm leksikor; 

GJSH.1.3.13. E dallon kuptimin e ndryshëm të fjalëve shumëkuptimplotë të cilat gjejnë përdorim në 
kontekstin e komunikimit të përditshëm (në shtëpi, shkollë, etj); 
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GJSH.1.3.14. E di kuptimin e fjalëve dhe frazeologjizmave të përdorur në kontekstin e komunikimit 
të përditshëm (në shtëpi, shkollë, etj.), si dhe ato që paraqiten shpesh në tekstet shkol-
lore (në libra, në tekstet e lektyrës, etj.);

GJSH.1.3.15. E përcakton kuptimin e fjalëve të panjohura dhe shprehjeve bazuar në përbërjen e tyre 
dhe / ose kontekstit në të cilin ato janë përdorur (raste të thjeshta);

GJSH.1.3.16. Përdor fjalor, doracak dhe libra enciklopedik;
GJSH.1.3.17. I dallon konceptet e gjuhës letrare dhe popullore; di të dhënat themelore për zhvillimin 

e gjuhës letrare tek Shqiptarët (nga fillimi e deri më sot);
GJSH.1.3.18. I di të dhënat elementare rreth prejardhjes dhe dallimeve në gjuhën shqipe; 
GJSH.1.3.19. I di të dhënat elementare për gjuhët e pakicave nacionale;

Letërsia 

GJSH.1.4.1. I lidh titujt e veprave të lexuar (të parapara me programet nga klasa e V –të – VIII) me 
emrat e autorëve të atyre veprave;

GJSH.1.4.2. I dallon tipat e krijimeve letrare (letërsisë gojore dhe asaj të shkruar);
GJSH.1.4.3. I dallon gjinitë themelore letrare: lirikën, epikën dhe dramën; 
GJSH.1.4.4. I dallon llojet e vargjeve (vargjet me rimë dhe pa rimë; tetërrokëshin dhe dhjetër-

rokëshin); 
GJSH.1.4.5. I dallon mënyrat e rrëfimit në tekstin letrar dhe artistik: narracionin, përshkrimin, 

dialogun dhe monologun;
GJSH.1.4.6. E dallon ekzistimin e figurave stilistike letrare (epitetin, krahasimin, onomatopenë);
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NIVELI I MESËM

Nxënësi/nxënësja në nivelin e mesëm:

Shkathtësitë e të të lexuarit dhe të të kuptuarit e leximit

GJSH.2.1.2. njeh lloje të teksteve joletrare (prezantim, përshkrimin teknik, tregime, debate, reklama); 
GJSH.2.1.3. Identifikon dhe dallon mjetet gjuhësore, karakteristikë e stileve të ndryshme funksionale; 
GJSH.2.1.4. I dallon të gjitha pjesët e ndryshme të tekstit dhe librit, duke përfshirë konceptet dhe 

bibliografinë dhe di t’i përdorë ato; 
GJSH.2.1.5. Gjen, veçon dhe i krahason e informacionet nga dy tekste të shkurtra ose nga më 

shumë sish (në bazë të kritereve të dhëna);
GJSH.2.1.6. E dallon faktin prej komentit, objektivitetin nga paragjykimet dhe propagandën në 

shembuj të thjeshtë;
GJSH.2.1.7. E njeh qëndrimin e autorit të tekstit joletrar dhe e dallon nga qëndrimet tjera të paraq-

itura në tekst; 

Të shprehurit me shkrim 

GJSH.2.2.2. E harton lajmin, referatin dhe raportin; 
GJSH.2.2.4. I njeh karakteristikat themelore të gjuhës së folur dhe të shkruar; 
GJSH.2.2.5. I njeh dhe zbaton normat drejtshkrimore në shumicën e rasteve.

Gramatika, leksiku, gjuha popullore dhe letrare

GJSH.2.3.1. E përcakton vendin e theksit brenda fjalës; njeh rregullat themelore të normave për 
përcaktimin e theksit;

GJSH.2.3.2. I dallon ndryshimet e tingujve;
GJSH.2.3.3. I njeh llojet e fjalëve; dallon nënllojet e fjalëve; di të përcaktojë format e fjalëve të ndry-

shueshme; 
GJSH.2.3.4. I njeh mënyrat themelore të ndërtimit të fjalëve (të prejardhura, të përngjitura të 

kombinuara, të përbëra, të transformuara);
GJSH.2.3.5. I njeh nënllojet e njësive sintaksore (llojet e sintagmave, fjalitë e pavarura dhe të varura 

kallëzuesore); 
GJSH.2.3.6. I përcakton fjalitë dhe pjesët e sintagmave (shprehjeve) në shembujt e ndërlikuar;
GJSH.2.3.7. E dallën rëndësinë kryesore të rasave në shprehjet frazeologjike dhe në fjali;
GJSH.2.3.8. E njeh kuptimin kryesor dhe funksionet e formave të foljes;
GJSH.2.3.9. E njeh metoniminë si mekanizëm leksikor; 
GJSH.2.3.10. E di kuptimin e fjalëve dhe të frazeologjizmave që gjenden në tekstet shkollore (në li-

bra, teksteve nga lektyra, etj.), si dhe në tekstet letrare dhe tekstet mediatike, gazetareske 
dedikuar të rinjëve dhe t’i përdorë drejt ato; 

GJSH.2.3.11. E përcakton kuptimin e fjalëve të panjohura dhe të shprehjeve bazuar në përmbajtjen e 
tyre ose në kontekstin në të cilin ato janë përdorur (shembuj të ndërlikuar);  

Letërsia 

GJSH.2.4.1. E bën lidhjen e veprës së lexuar, nga lektyra e obliguar, me kohën kur ajo është krijuar 
dhe kohën kur ajo merret për t`u lexuar dhe shpjegohet;

GJSH.2.4.2. I lidh titujt e veprave nga lektyra, gjininë letrare, llojin dhe personazhin e veprës; njeh 
gjininë dhe llojin letrar të veprës në bazë të fragmentit, personazheve, situatave karak-
teristike; 

GJSH.2.4.3. I dallon llojet liriko-epike (baladën, poemën);
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GJSH.2.4.4. dallon llojet e teksteve letraro-shkencore: biografia, autobiografia, ditari, udhëpërsh-
krimi dhe tekstet shkencoro-publike; 

GJSH.2.4.5. I identifikon dhe i dallon figurat e caktuara (të kërkuara) stilistike në tekstin letraro-
artistik (personifikimi, hiperbola, gradacioni, metafora, kontrasti);

GJSH.2.4.6. I përcakton motivet, idetë, kompozicionin, formën, veçoritë e personazhit (psikologjike, 
sociologjike, etike) si dhe lidhjen midis tyre;

GJSH.2.4.7. I dallon format e tregimit në tekstin letraro-artistik: narracioni, përshkrimi, monologu/ 
monologu i brendshëm, dialogu;

GJSH.2.4.8. E identifikon dallimin në mes ritregimit dhe analizës së veprës; 
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NIVELI I PËRPARUAR

Nxënësi/nxënësja në nivelin e përparuar:

Shkathtësia e të të lexuarit dhe të të kuptuarit e leximit

GJSH.3.1.1. I gjen, veçon dhe krahason e informatat nga dy tekste të gjatë me strukturë komplekse 
ose nga më shumë tekste (në bazë të kritereve të dhënë);

GJSH.3.1.2. I veçon fjalët kyçe dhe bënë rezimenë/përmbledhjen e tekstit; 
GJSH.3.1.3. I veçon prej tekstit argumentet në favor të një teze (qëndrimi), ose argumentet kundër 

saj; nxjerr përfundime bazuar në tekste komplekse;
GJSH.3.1.4. Lexon dhe interpreton elemente komplekse jolineare të tekstit; legjenda, tabela, dia-

grame dhe grafikone të shumëfishta;

Të shprehurit me shkrim

GJSH.3.2.5. Di dhe në vazhdimësi i aplikon rregullat drejtshkrimore;
 
Gramatika, leksiku, gjuha popullore dhe letrare

GJSH.3.3.1. E ndan fjalën në rrokje në raste më të ndërlikuara/komplekse; 
GJSH.3.3.2. I dallon ndryshimet e tingujve ( di të indentifikojë, të sqarojë dhe të emërtojë); 
GJSH.3.3.3. Di dhe në të folurit e tij përdor normat e theksit; 
GJSH.3.3.4. I njeh nënllojet e fjalëve; shfrytëzon terminologji përkatëse në lidhje me llojet dhe nën-

llojet e fjalëve dhe klasat e tyre gramatikore;
GJSH.3.3.5. I njeh dhe i emërton nënllojet e njësive sintaksore (llojet e shprehjeve/sintagmave, fjali 

të pavarura dhe të varura kallëzuesore);
GJSH.3.3.6. E njeh kuptimin kryesor të rasave dhe kuptimet e formave të foljeve (di të shpjegojë 

dhe di terminologjinë përkatëse të tyre); 
GJSH.3.3.7. Është në gjendje të përcaktojë kuptimin e fjalëve dhe shprehjeve të panjohura duke u 

bazuar në përbërjen e tyre, kontekstin në të cilin ato janë përdorur, ose në bazë prejard-
hjes së tyre;

GJSH.3.3.8. E di kuptimin e fjalëve dhe të frazeologjizmave të përdorura në tekstet shkencoro-
popullore, të cilat u janë dedikuar të rinjëve dhe t`i përdorë drejt ato; 

Letërsia

GJSH.3.4.1. E cakton titullin e veprës, autorin, gjininë dhe llojin, bazuar në fragmentin/pjesën e 
dhënë, personazhin, karakteristikat e temës dhe motivin;

GJSH.3.4.2. I veçon format themelore të gjinive dhe llojeve letrare në tekstin konkret; 
GJSH.3.4.3. E dallon veprimin e autorit nga subjekti/heroi lirik dhe narratorit/rrëfyesit në vepër;
GJSH.3.4.4. I gjen dhe emërton figurat stilistike; përcakton funksionin e figurave stilistike në tekst; 
GJSH.3.4.5. E përcakton dhe emërton llojin e vargut dhe strofës; 
GJSH.3.4.6. iI nterpreton elementet e ndryshme letrare dhe artistike duke iu referuar vetë veprës;
GJSH.3.4.7. E shpreh qëndrimin e tij rreth një vepre konkrete dhe e arsyeton me argumente; 
GJSH.3.4.8. I lidh ose bashkon tekstet letrare dhe artistike me tekste tjera të cilat përpunohen 

mësimidhënie; 
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