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1.Shëno vlerat e notave!                                                                                                                   /1⃝ 

a)        _______________________________    

b)   _________________________ _______ 

2.Nota e plotë përbëhet nga koka e zbrazët e notës  dhe zgjat______________          /1⃝ 

____________________________________________________________________________ 

3.Trego si quhet sinjali i mëposhtëm!                                                                                             /1⃝ 

  Sinjali në pentagram për heshtje që zgjat katër rrahje quhet:   
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4.Trego si quhet nota ; në vijat e zbrazëta emërto pjesët e notës.                                           /2⃝ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

5. Nota si 1 shënohet në vijën e ______________              të pentagramit.                          /1⃝ 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Emri e mbiemri_________________________ _____ kl. V-                      №_____                   Data___________ 

Çelësi i vlerësimit 0-4①,5-6 ❷ ,7-8 ❸ ,9-10 ❹,11-12 ❺      Gjithsejt 12 pikë 

 

T E S T  

SHF_________________________________________       Arsim muzikor 
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    Nota do 2 shënohet në zbrazëtirën e _____________  të pentagramit. 
   
    Nota mi  shënohet në vijën e _____________                 të pentagramit 
 

6 Masa kohore (takti) është pjesë e vogël e kompozimit muzikor dhe paraqet:                    /1⃝ 
 

_____________________________________________________________________________          
 

7.Në pentagramin e paraqitur çka tregon vija vertikale?                                                            /1⃝ 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 

8. Metri 4/4 e taktit është metër binar me katër rrahje Shuma e vlerave të notave            /1⃝ 

duhet të arrijë: 
_____________________________________________________________________________ 
 

9.Distanca në mes dy tingujve të përafërt quhet: ________________,kurse Vendi i          /1⃝ 

 

tingujve në shkallën muzikore quhet:_______________________________________________ 
 

10.Në pentagramin e paraqitur, sheno shkallën muzikore tonike duke  emërtuar              /2⃝                                                                                                     

Tingujt! 
 

 

 

 

 
 

 

Vlerësoi;_______________________________                                                              Prindi___________________ 
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Korigjim 

1.Shëno vlerat e notave! 

a)        ___Nje e katra____________________________    

b)   __Gjysme nota_______________________ _______ 

 

 

2.     Nota e plotë përbëhet nga koka e zbrazët e notës dhe zgjat_kater rrahje      

3          Sinjali për heshtje që zgjat katër rrahje quhet pushim i plotë                                                                                                          
 

4.     nota teteshe-     flamuri i notës 

                           vija e notës 

                            koka e plotë e notes 

5. Nota si1 shënohet në vijën e tretë të pentagramit. 

Nota do2 shënohet në zbrazëtirën e tretë të pentagramit. 

                                                                                                          

6. Masa kohore (takti) është pjesë e vogël e kompozimit muzikor dhe paraqet 

distancë nga njëra në tjetrën vijë të masës. 

 
7.Në pentagramin e paraqitur vija vertikale tregon vijat e masave. 

8. 8. Metri 4/4 e taktit është metër binar me katër rrahje Shuma e vlerave të notave duhet të 

arrijë katër nota katërshe. 

9. Distanca në mes dy tingujve të përafërt quhet shkallë,kurse Vendi i tingujve në shkallën 

muzikore quhet grade 

10. 
 

 

 


