
Наставен план: Наставен план за 6 одделение - деветгодишно
- албански

1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Sipas origjinës, gjuha shqipe bën pjesë në familjen e gjuhëve:

Gjuha shqipe ka prejardhje nga:

Sa dialekte ka gjuha shqipe?

Si quhet libri i parë i shkruar në gjuhën shqipe:

Cilat togje të bashkëtingëlloreve janë përdorur te fjala: ndërkombëtar?

Sa gjini ka emri në gjuhën shqipe? 

Sa trajta ka emri në gjuhën shqipe?

Mbiemri në gjuhën shqipe ka:

Mbiemrat  zakonisht kanë:

Sa veta i ka folja në gjuhën shqipe?

Pjesa e ndryshueshme e ligjëratës që zëvendëson emrin quhet:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Shkalla e dytë e mbiemrit quhet:

Fjalia: Ai e ndjente veten më mirë., fjala e nënvizuar është:

Mbiemri i mirë është në gjininë:

Fjalia : I çmoj ata djem që janë mbledhur këtu., fjala e nënvizuar është:

Fjalët dhe shprehjet e reja, që sapo kanë filluar të përdoren në gjuhën letrare
quhen:  

Fjalët që përdoren vetëm në një krahinë a të folme të caktuar quhen:

Fjalët: dialog, koekzistencë, reciprocitet etj., janë:

Poezia lirike që shpreh gjendjen më intime të të dashuruarve quhet:

Autor i poezisë “Poema e mjerimit” është:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Fjala përcaktuese që i shtohet emrit, për të cilësuar një tipar karakteristik të tij
quhet:

Poezitë të cilat për motiv kanë dashurinë për atdheun, historinë dhe traditën,
gjuhën dhe lirinë quhen poezi:

Kur një send, një mendim dhe një dukuri e krahasojmë me një gjë tjetër me
qëllim që të parën ta njohim më mirë, kjo figurë stilistike quhet:

Në sa gjini letrare ndahet vepra letrare?

Kur krijimet lirike shkruhen në vargje, ato quhen:

Veprat që shkruhen për t’u luajtur në skenë quhen:

Emërtimi i një sendi me emrin e një sendi tjetër në bazë të ngjashmërisë quhet: 

Cilës figurë stilistike i takojnë këto shprehje: qytet i bekuar, pëllumb i shkruar,
etj., 

Vjersha e njohur “Poema e mjerimit” përmban:

Vepra dramatike  në të cilën përqeshen veset dhe dobësitë e njeriut dhe
shoqërisë njerëzore, është:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Vepra e Sofokliut:, “Antigona,” është: 

Shprehjet: Ma ka shtatin si selvi, ma ka syrin si filxhan..., i takojnë  figurës
stilistike: 

Letërsia gojore bartet nga gjenerata në gjeneratë nëpërmjet:

Vargjet në vijim:    “Malet me gurë,

                                fushat me bar shumë,

                                arat me grurë

                                më tutje një lumë”

janë me motiv:

Në cilën periudhë të zhvillimit të poezisë tematika patriotike ka qenë më
dominuese dhe më e madhe?

Bashkëbisedimi që zhvillohet ndërmjet dy personave quhet:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Nënë Tereza me origjinë është:

Biseda që zhvillon një personazh duke fol me veten, duke iu drejtuar
auditorit (lexuesve, dëgjuesve, shikuesve) quhet:

Fjalët grunë, thekën, lakën... janë në dialektin:

Ku u mbajt Kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe?

Si quhet dokumenti i parë i shkruar në gjuhën shqipe?

Cili dialekt në masë më të madhe është përfshirë në gjuhën e
standardizuar:

Njësia më e vogël tingullore që bart funksion, quhet:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Shkenca që merret me studimin e tingujve të një gjuhe quhet:

Gjymtyrët kryesore të fjalisë janë :

Cila nga fjalët e mëposhtme është e ndarë drejt në rrokje?

Kur rrokjet mbarojnë me zanore janë:

Bashkëtingëlloret f, v janë:

Mbiemri është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës që tregon:

Sa kohë kryesore kanë foljet  në gjuhën shqipe:

Mbiemri: i bardhë , i takon gjinisë:

E bukur,  është mbiemër: 

Në fjalinë:  Ai ishte më i mirë se shoku i tij, mbiemri  gjendet në shkallën:

Folja: lexojnë, është në:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Kryefjala në fjali tregon: 

Me pyetjen ç'bën?, gjendet:

Në fjalinë: Ermira mëson mirë., fjala mëson është:

Krahinarizmat  përdoren në:

Fjalët: dialog, novitet etj., janë:

Poezitë shkruhen në:

Autor i dramës “Katërmbëdhjetë vjeç dhëndër” është:

Poezinë, “O moj Shqypni,” e ka shkruar:

Poezitë në të cilat poeti shpreh qëndrimet dhe botëkuptimet e veta ndaj
shoqërisë quhen poezi:

Poezitë në të cilat poeti përshkruan pamjen e natyrës dhe dukurive të saj quhen:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Sa lloje vargjesh ka poezia shqipe?

Autor i romanit “Lumi i vdekur”, është:

Forma e shkurtër e shkrimit në prozë quhet:

Vepra  epike që shkruhet në rreshta quhet: 

Fabula në një vepër letrare është:

Vjersha e Çajupit:, “Fshati im” përmban motiv: 

Komedia zakonisht përfundon:

Shprehja: Koha, atë mëngjes, aty qante, aty qeshte ..., i takojnë  figurës
stilistike: 

Shprehja: Ai është ujk i vjetër., i takon figurës stilistike:

Figura stilistike antiteza shprehet me:

Shprehjen e njohur:                  “Punë, punë natë e ditët.

                                                Që të shohim pagëz dritë. – 

e ka thënë:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Dialekti i veriut quhet:

Fjalët: rërë, lakër, grurë etj., janë në dialektin:

Fjalët: grue, çikë, tash etj., janë në dialektin:

Fjalët: bakllava, byrek, janë:

Kur është mbajtur Kongresi i Manastirit?

Fjalët: xhezve, filxhan janë:

Fjalët e panevojshme që përdoren në gjuhën shqipe quhen:

Gjuha shqipe ka:

Zanorja I, është:

Ç’ kuptim ka fjala fonetikë:

Zanorja Y, është:

Cila nga fjalët e mëposhtme është e ndarë drejt në rrokje?

Te cilat nga këto fjalë është përdor drejt tog zanorshi ua?



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Cila nga fjalët e mëposhtme NUK është e ndarë drejt në rrokje?

Te cilat nga këto fjalë është përdor drejt tog zanorshi ie?

Te cilat nga këto fjalë është përdor drejt tog zanorshi ue?

Te cilat nga këto fjalë është përdor drejt tog zanorshi ye?

Emrat që tregojnë veprime a gjendje abstrakte quhen:

Fjala, lule është në trajtën:

Emrat që tregojnë qenie ose sende që mund të shikohen, të preken, të
numërohën quhen:

Emrat që tregojnë një send ose vetëm një qenie a dukuri të vetme quhen:

Mbiemri: i mesëm , i takon gjinisë:

Fjala, molla është në trajtën:

Mbiemri elegante, është mbiemër i gjinisë: 

Emri shtëpia është emër:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Cili emër  është i gjinisë  mashkullore? 

Cili nga këto emra nuk i takon gjinisë  mashkullore: 

Shkalla e parë e mbiemrit quhet:

Cili prej këtyre mbiemrave është i panyjshëm:

Në fjalinë: '' Hajni është arrestuar'', ku është fryefjala?

Gjymtyra kryesore e fjalisë që tregon sende apo frymorë quhet:

Kur në fjali mohohet një pohim, kjo fjali quhet:

Gjymtyra kryesore e fjalisë, që tregon një veprim apo gjendje të kryefjalës :

Fjalia: Ajo këndonte bukur.,  fjala e nënvizuar është:

Në fjalinë: Arta mëson mirë., fjala e nënvizuar është

Me pyetjet kush?, cili?, cila?, etj., gjejmë:

Kryefjala e fjalisë NUK mund të shprehet me:

Cila nga këto fjali është fjali e thjeshtë pa folje?



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Fjalët: ortografi, kuantitet etj., janë:

Fjalët: kollomboq, xhit, shpaj, vdorë., janë:

Poeti i njohur shqiptar Migjeni është i lindur në: 

Si quhet vepra kryesore e Çajupit?

Si quhet vepra kryesore e Pashko Vasës?

Cili është autor i veprës “Oxhaku”?

Epopeja është:

Elegjia është:

Elegjia është:

Gjinitë kryesore letrare janë:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Shprehjet:  Akil këmbëshpejti; Dhelpra dinake, i përkasin figurës stilistike:

Vepra “Oxhaku” e Mihal Gramenos, është:

Drama “14 vjeç dhëndër” e Çajupit, është:

Shprehjet:  e bardhë si bora; posi shigjetë, i përkasin figurës stilistike:

Shprehja: Syrgjin gjallë e syrgjin vdekur  , i përket figurës stilistike:

Tregimi i shkurtër epik që gërshetohet me mjaft elemente lirike quhet:

Legjenda është:

Sa lloje kryesore të gjinisë dramatike kemi:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Në cilën nga këto lloje të dramatikës përqeshen e satirizohen të metat, veset,
botëkuptimet qesharake të një shtrese shoqërore:

Vargjet në vijim:                                “Porsi kanga e zogut t’verës
                                                          Që vallzon n’ blerim të prillit

                                                          Por si vala e bregut t’ detit

                                                          Por si ushtima e  njij tërmeti

                                                          Njashtu a gjuha jonë shqiptare.  

janë me motiv:

Vargjet në vijim:  

“Tim për tim kah nji dash t` pjekun,

tim për tim kah  nji vash me ja djergun

dit me dit kah nji kreshnik me premun...”

i takojnë



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Biobliteka vetiake ndryshe quhet:

Kur përmes telefonit bisedojmë, ajo bisedë quhet:

Kur një gazetar ose udhëheqës i programit e pyet bashkëbiseduesin e tij për
çështje të ndryshme, kjo bisedë quhet:  

Personi teknik që bën xhirimin e ndonjë filmi apo programi tjetër me
kamerë quhet:

Letrat të cilat në fillim fillojnë me fjalët, i dashur/e dashur janë:

Në hyrje të ditarit zakonisht shkruhet:

Sipas strukturës gramatikore, gjuha shqipe është degë:

Alfabeti i gjuhës shqipe është bazuar në shkronjat:

Cila prej këtyre gjuhëve e ka prejardhjen nga ilirishtja:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Dallimet midis  dy dialekteve të gjuhës shqipe janë:

Dokumenti i dytë i gjuhës shqipe quhet:

Në cilin shekull kanë filluar përpjekjet e para për një gjuhë letrare?

Kush e shkroi “Ëvetarin” (abetaren e parë) në gjuhen shqipe?

Dokumenti i tretë i gjuhës shqipe quhet:

Jugu i Shqipërisë flet dialektin:

Gjuha e sotme letrare shqipe ka për bazë

Si quhet  autori që  i pari e shkroi  “Fjalorin” shqip?

Neologjizmat janë:

Në Kosovë  zakonisht flitet:

Lumi në Shqipëri që ndan dialektet e gjuhës shqipe quhet:

“Meshari” i Gjon Buzukut  është:

Fjalët : shpi, prrue, ftue... i takojnë dialektit:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Fjalët : mësua, këndua, çupë... i takojnë dialektit:

Fjalët: tenxhere, kadaif... janë:

Fjalët: kualitet, dialog, proporcion ... janë:

Sa dokumente të para të shkruara të gjuhës shqipe kemi deri më tani?

Theks është: 

Alfabeti i gjuhës shqipe ka : 

Rrokjet mund të jenë:

Në fjalët në vijim zanorja -ë  fundore duhet të shkruhet:

Tingulli është:

Tingujt, ua, ie, ue  në gjuhën letrare shqipe quhen: 

Të theksuara dhe të patheksuara mund të jenë:

Cila nga këto fjalë është shkruar gabim ?

Gjuha është sistem:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Cila nga këto fjalë në vijim është shkruar gabim ?

Ngritja dhe ulja e zërit gjatë të folurit quhet:

Cilat grupe të bashkëtingëlloreve janë përdorur te fjala: ndërmend?

Cilat grupe të bashkëtingëlloreve janë përdorur te fjala: brenda?

 Cila fjalë është ndarë drejt në rrokje ?

Cilat grupe të bashkëtingëlloreve janë përdorur te fjala: ndërmjetës?

Cilat togje  të  zanoreve janë përdorur në fjalët: përrua - diell:

Cilat grupe të bashkëtingëlloreve janë përdorur te fjala: shkëmb?



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

 Është shkruar gabim tingulli rr në fjalën:

Cila nga fjalët e mëposhtme është ndarë drejt në rrokje:

Cilit grup të bashkëtingëlloreve i takojnë bashkëtingëlloret “ç”dhe“s” ?  

Tingujt: p, b, m, janë:

Gjinia mashkullore, femërore dhe ajo asnjanëse  janë gjini të:

Numrat e emrit janë:

Emrat që në trajtën e shquar marrin zanoret  i dhe u  fundore janë: 

Sipas kuptimit leksikor emri mundet  të jetë: 

Emri që emërton frymorë, sende apo ide të përgjithësuara quhet: 

Veta është kategori gramatikore e:

Fjalët: armiku, cungu, trafiku janë emra të gjinisë:

Fjalët: shtëpi, telefon, libër janë:
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Прашање

Fjalët: vazoja, rrufeja, kalaja janë emra të gjinisë:

Emri është i përveçëm  kur emërton:  

Foljet: punova, mësova, tregova janë në:                                

Emri është i përveçëm atëherë kur emërton:                              

Emri është i përgjithshëm  kur emërton:  

Mënyra, koha, dhe diateza janë kategori gramatikore të: 

Në fjalinë: Deti Adriatik është shumë më i thellë., mbiemri është: 

Gjymtyrët kryesore të fjalisë janë:

Cila mënyrë e foljes formohet me pjesëzën  të që vihet para foljeve?

Si bën folja takoj  në formën joveprore?

Cili nga këto emra është shumësi i emrit piktor ? 



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Në fjalinë: Ai mëson shumë., përemri ai është: 

Kryefjala zakonisht mund të zëvendësohet me:

Fjalët që tregojnë vend, kohë, shkak, qëllim, mënyrë dhe sasi, janë:

Në fjalitë e mëposhtme gjeni fjalinë dëshirore !

Fjala më e përshtatshme për t’ju drejtuar dikujt  është:     

Biblioteka nacionale ndryshe quhet edhe:

Tregimi është jo artistik kur rrëfejmë:     

Fjalori drejtshkrimor shërben për të shpjeguar: 

Cila prej këtyre veprave të Çajupit është komedi? 

Përmbledhjen e poezive  “Vargjet e lira” e ka shkruar: 

Karakteristikë kryesore e komedisë është: 

Ç’pasqyron Migjeni te poezia “Poema e mjerimit”?  

Me Monolog, nënkuptojmë, momentin kur:   
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Прашање

  Sa lloje të veprës dramatike dallojmë:   

Në dialogun në skenë zakonisht bisedojnë:   

Dramën “Koprraci” e ka shkruar:   

Në një vepër letrare përmbajtja është një prej bartësve kryesore të:   

Poezia patriotike njëkohësisht mund të quhet edhe:   

Poezia lirike ndryshe quhet edhe:   

Veprat dramatike zakonisht shfaqen në:   

Poezia sociale  ndryshe quhet edhe:   

Romanin “Malsorja”, e ka shkruar:   

Si quhet personazhi  kryesor i dramës “Emira”?   

Vepra dramatike e Molierit,  “Koprraci” është:   

Çka simbolizon luljanë poezinë “Vallja e luleve” e Poradecit ?
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Прашање

Kë  thumbon Çajupi në poezinë “Fshati im”?

Vepra “Kënga e sprasme e Balës”  është: 

Vepra “Oxhaku” i Mihail Gramenos është: 

Vepra “Emira” e Anton Santorit  është:

Me akte, skenë dhe pjesë shkruhen: 

Shprehja: Ai është lepur., i takon figurës stilistike: 

Legjenda, përralla, miti janë:   

Shprehja: E ka hundën si qiri., i takon figurës stilistike: 

Shprehja: E ka hundën si qiri., i takon figurës stilistike: 

Në legjenda zakonisht flitet për: 



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Vargu në vijim:          “Ujët e ftoftë,

                                                era pun e madhe,

                                                bilbili ia thotë,

                                                gratë si sorkadhe”

është me motiv:

Vargu në vijim:          “O Bajram, bajrak i gjall,

                                                More nam me gjak në ballë

                                                Te një shpellë e Dragobisë

                                                Yll i rrallë i burrërisë”

është me motiv:
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Прашање

Në shprehjet në vijim:   “Gardhi ka sy,

                                                      Muri ka vesh,

                                                      Dardha ka bisht mbrapa” 

-  
është përdor figura stilistike:

Në vargjet në vijim:   “Hunda si qiri

                                    Goja si kuti

                                   Buza si qershi

                                  Vetullat si gajtan"

-  
është përdor figura stilistike:
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Прашање

Filmi është vepër:

Diskutimi është komunikim me:

Televizioni, radioja, gazeta, interneti... janë:

Cila prej familjeve gjuhësore në vijim është më e pasur me gjuhë?

Gjuha e sotme shqipe shkruhet me:

Bashkimi i dy dialekteve të shqipes në një gjuhë të përbashkët quhet edhe :

Si quhet sot  qyteti në Shqipëri  që më herët është quajtur “Dyrrah” ?
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Прашање

Cilat prej këtyre fjalëve të poshtshënuara kanë prejardhje latine?

Cila nga këto fjalë nuk është shkruar drejtë ?

Filmi i cili ka përmbajtje dokumentare quhet:

Filmi shfaqet:

Programi COBISS OPATIS është:

Përmbledhja poetike “Baba Tomori”e ka shkruar:

Poezinë “Dhe pranvera erdhi” e ka shkruar:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Nëqoftëse “Formula e pagëzimit” është dokument i parë i shkruar në shqip,
cila është vepra e parë e shkruar në shqip?

Në cilën periudhë është bërë përpjekje për krijimin e gjuhës letrare kombëtare? 

Si formohet forma mohore e foljeve di, dua, bëj etj.? 

Forma mohore e fjalëve formohet me: 

Në parimin fonetik, morfologjik dhe historik tradicional mbështetet:

Në fjalinë e dhënë: Pas tyre erdhën të tjerët., fjala e nënvizuar tyre, është:

Në cilën prej   fjalive  të poshtshënuara mbiemri është në numrin shumës?



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Në fjalinë: Gjuha bashkon kombin., në cilën gjini dhe numër është dhënë emri
Gjuha? 

Njëra prej rregullave të diskutimit është:

Si quhet shtëpia në Korçë për të cilën flet Mihail Grameno në novelën “Oxhaku”.
?

Përmbajtja, shtresa kuptimore, personazhet dhe skema janë elemente kryesore
të:

Në komedi, ironia është: 

Nëpërmjet  satirës, autori  dramaturgu në komedi demaskon: 

Me akte, skenë dhe pjesë shkruhen: 

Rregulli për zhvillimin e diskutimit është:     



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Nëse nuk jemi të  sigurtë se si shkruhet pa gabim një fjalë, ndihmën do ta
kërkojmë në fjalorin:

Shprehjet:  gacë e mbuluar; det i tërbuar, i përkasin  figurës stilistike:

Cili prej këtyre emrave nuk është shënuar  në numrin shumës:

Fjalia: Vapë e madhe është shprehur me:

Shkalla bazë (themelore ) e mbiemrit quhet:

Përemri dëftor -ky  tregon gjininë:

Foljet njëvetore janë folje që përdoren vetëm në:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Përemri kush përdoret për të pyetur vetëm për:

Fjalët  të bardhët, të folurit etj., janë emra të gjinisë:

Shkalla  e tretë e mbiemrit quhet :

Kryefjala në një fjali zakonisht tregon:   

Me pyetjen –Kush?, në fjali  gjejmë:   

Me pyetjen –Ç’bën?, në fjali  gjejmë:   

Kallëzuesi në fjali zakonisht tregon:   

Në fjalinë: Shkrimtari shkruan libra., fjala e nënvizuar shkruanështë:   

Në fjalinë: Bukëpjekësi pjek bukë., fjala e nënvizuar bukëpjekësi është:   

Cilat prej këtyre fjalëve të mëposhtme nuk është shkruar drejt?   

Cilat prej këtyre fjalëve të shënuara më poshtë nuk është shkruar drejt?   

Foljet  shkoja, lexoja, doja etj., janë dhënë në:

Numri i foljes tregon se veprimi kryhet:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Foljet e tipit (s’më) besohet, (s’më) kujtohet, (s’më) pëlqen janë:

Si bëjnë foljet mendoj dhe udhëtoj në kohën e pakryer:

Cilës gjini i takojnë përemrat pyetës cila?, dhe cilat?

Në cilin numër janë dhënë përemrat pyetës,cilët?,cilëve?, dhe cilat?

Emira, Kalina dhe Miriani janë: 

Dramat shkruhen për t'u shfaqur në:

Ku zhvillohet ngjarja në dramën “Emira”?

Në sa linja zhvillohet veprimi në dramën “Emira” ?

Pranë qendrave studimore-shkencore, industriale etj., ngrihen:

Filmi është produkt i:

Fonemat ose tingujt:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Çfarë theksi ka fjala populli?

Nga fjala gjysh do të krijohet fjalë e re nëse i shtohet pjesa:

Bashkëtingëllimi i tingujve në fund të vargjeve quhet :

Çfarë shpreh poeti në  poezinë lirike ?

Poezitë të cilat nuk kanë rime janë poezi me:

Shprehja: 

Tim për tim kah nji dash t` pjekun, 

tim për tim kah nji vash me ja djergun., 

i takon

Cilat  nga fjalët e mëposhtme janë emra?

Kur një emri i shtohet një fjalë përcaktore për të vënë në dukje një cilësi ose
tipar karakteristik, atëherë bëhet fjalë për figurën poetike:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Fjala “antitezë” do të thotë:

Në momentin kur krahasojmë një send, një mendim dhe një dukuri, atëherë
flasim për:

Autori i veprës ‘’Kënga e sprasme e Balës’’ është:   

Autori i poezisë “Dhe pranvera erdhi” është:

Ku bën pjesë Revista:

Si quhet Fletorja me shënime të rëndësishme të ditës dhe me data të
shkruara?

Kush është personazh kryesor i dramës Antigona? 



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Në gjininë lirike bëjnë pjesë: 

Alfabeti i Gjuhës shqipe ka:

Si quhet shqiptimi i një rrokje me forcë më të madhe?                 

Në fjalinë: Liqeni i Ohrit është më i thellë se liqeni i Prespës., mbiemri është:

Mbiemri lakohet në:

Gjymtyrët kryesore të fjalisë janë:

Institucioni ku huazohen dhe kthehen librat quhet:

Si quhet shkalla e tretë e mbiemrit:

Gjuhë me origjinë indoeuropiane,  dhe degë më vete është:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Çfarë shënoi viti 1908 në pikëpamjen e zhvillimit gjuhësor?

Në vitin 1844 u botua vepra:

Në sa variante letrare është shkruar gjuha shqipe gjatë Rilindjes
Kombëtare?

Në vitin 1904 u botua vepra: 

Cila ishte detyra e parë që duhej zgjidhur për njësimin e gjuhës shqipe? 

Deri kur shqipja ishte shkruar prej disa alfabeteve si ai turko-arab, grek
etj.?

Kur dhe ku përefundimisht u njësua shqipja standarde?

Fjalori i parë i shkruar vetëm në shqip ishte vepër e:

Gjuha shqipe origjinën e ka nga:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Çfarë shënon viti 1555?

Në cili shekull i ka fillimet  letërsia shqipe tek arbreshët e Italisë? 

Rregullat e drejtshkrimit të gjuhës shqipe u miratuan në: 

Alfabetin  shqiptarët e përdorin sot u miratua në:

Cila prej fjalëve  është theksuar derjt? 

Te foljet theksi bie rregullisht mbi: 

Fjalët e thksuara punëtòr, udhëtàr, qytetàr, rregullòre, malòr etj.,janë:

Në cilën prej këtyre fjalëve bie theksi? 

Në gjuhën shqipe pjesa më e madhe e fjalëve shqiptohen me:  

Te përgjashmimi i bashkëtongëlloreve: s’dëgjoj, s’guxoj, s’vjen etj.,
shkronja S është:  



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Theksi është përdor drejt në fjalinë:  

Emrat  vazo, piano, rrufe, kala etj., në trajtën e shquar mbarojnë me mbaresën:
 

Nëse emri “një nxënës” është në numrin njëjës, si bën në numrin shumës?  

Formën e njëjtë si në njëjës ashtu edhe në shumës i kanë emrat: 

Si e formojnë shumësin këta emra: peshk, mik, fik, armik...?

Mbiemrat  zemëbardhë, dorëlirë, zemërmirë  etj., i takojnë gjinisë:  

Me cilën mbarësë mbarojnë emrat: Remzi, Sami, Qani, Sali, Bari etj., ?

Në fjalinë: Një gotë e madhe., në cilën gjini është dhënë mbiemri? 

Si bën numri shumës i emri libri ?

Fjalët lumenj, kusherinj, arinj, shqiptarë etj., janë emra në numrin:  



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Në cilën rasë është dhënë mbiemri në fjalinë: Prej vajzës së bukur.?

Emrat  peshk, mik, cung, krah, etj., në trajtën e shquar mbarojnë me
mbaresën:  

Në fjalinë: Fustani i kuq është i saj., në cilën gjini është dhënë mbiemri? 

Mbiemrat  dinak, pedant, patriot, bukurosh etj., gjininë femërore e
formojnë:  

Emrat: të lexuarit, të mësuarit, të kuqtë, të verdhat,  të ftohtët etj., janë emra
të:  

Në fjalinë: Nxënës të zellshëm ka kjo shkollë., në cilin numër është dhënë
mbiemri? 

Në cilën gjini dhe rasë është mbiemri në fjalinë  Një shami e kuqe.?

Në fjalinë: Bregdeti i Shqipërisë është jashtëzakonisht i bukur., në cilën
shkallë është dhënë mbiemri?

Në cilën shkallë të mbiemrit përdoren ndajfoljet? 



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Cila vetë e përemrave vetorë në numrin njëjës dhe shumës dallon
gjininë?

Në fjalinë: Unë them po, ajo thotë jo., fjalët -unë dhe -ajo janë përemra:

Foljet  vetëtin, bubullin, resh, veson etj., janë folje:   

Përemrat vetorë të vetës së parë dhe vetës së dytë përdoren për:

Në foljet mësova, mësove, mësoi etj., veprimi është kryer në:  

Në cilin numër është shprehur përemri dëftor në fjalinë:Këta romane i kam
lexuar më herët. ?

Sa folje përmban fjalia: Shumë zhurmë për asgjë. ?

Në fjalinë: Cila ishte ajo që lunte bukur..., bëhet fjalë për përemrin:

Në foljet  mendoja, mendoje, mendonim, mendonit etj., veprimi është kryer
në:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Në këtë fjali: Përse nuk shkove sot në teatër?., cila prej fjalëve është
kallëzues?

Sa kallëzues përmban fjalia: Një gjuhë, një flamur, një komb, një shtet. ?

Sa kryefjalë përmban fjalia  Edhe kau ka gjuhë të madhe, por s'flet dot
. ?

Në këtë fjali: Kafshatë që të metet në fyt dhe të ze trishtimi?., cila prej fjalëve
është kryefjalë?

Parimi themelor i drejtshkrimit të shqipës është:

Mospërdorimin e drejtë të zanoreve I dhe Y për shkak se:  

Për të shkruar pa gabime dhe sipas rregullave duhe t’i drejtohemi:

Pse gjuha shqipe bën pjesë në mesin e gjuhëve të kompjuterizuara?

Poezinë të tingëllon bukur e bën:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Lexo strofën!

Dua Shqipërinë,

                                    se atje e kam shtëpinë,

                                    mbi bar dua të prehem,

                                    të këndoj, të dëfrehem., 

trego cilat vargje njëra me tjetrën rimohen!

Në pozinë erotike zakonisht djali i këndon vajzës duke i/e:

Përveç ndjenjave të gëzimit dhe bukurisë, kur e hasim pikëllimin në
poezinë e dashurisë në mes dy të dashuruarëve?



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Lexo strofën!

Vijnë vashat valle-valle

                               Gushë-e-gji-stolisura.,

                               Një pëllumb, një sy-sorkalle

                              Seç vjen m’e mollisura., 

trego për cilin motiv bëhet fjalë!

Poeti social, për të krijuar pozi, zakonisht frymzohet nga:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Lexo fragmentin!

Mjerimi e ka vulën e vet të shëmtueme;

                            Asht e neveritshme, e keqe, e turpshme;

                            Ballin që e ka, syt që e shprehin;

                            Buzët që më kot mundohen ta mshefin.

Trego për cilin motiv bëhet fjalë!

Për të shkruar poezi lirike të peizazhit, duke e shprehur botën e tijë
shpirtërore, poeti frymëzohet nga përshkrimi:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Lexo fragmentin!

           Ujët të ftoftë,

                                     era pun’ e madhe,

                                     bilbili  ia thotë,

                                     gratë si sorkadhe. 

Trego për cilin motiv bën fjalë poeti!

Poezia “O moj Shqypni”  është shkruar në periudhën e:

Pse poezia “O moj Shypni” është me motiv patriotik?

Elementet dëgjimore mbi të cilat ndërtohet poezia janë:

Të shprehurit e figurshëm është veçori dalluese vetëm e:



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

MERUSHJA:
Ah! Rexhep!...Ti këtu?... Ah! Perëndi!

             REXHEPI:
Ah! Merushe! arçë të të shpëton ty!

             MERUSHJA:
Hesht... se...

             REXHEPI:
Ai i cili është?.. Gjaksori i t’yt eti!?... Ay që të rrëmbeu ty?...

Fragmenti i shkëputur është gjini:

Çfarë proze gojore është teksti në vijim?

 Kur shterroi pellgu, dy bretkosa u larguan prej andej, për të gjetur një vend
tjetër me ujë.
Sapo mbërriten në një pus, njëra prej tyre, pa u menduar, i tha tjetrës të
zbrisnin atje.
Por tjetra i tha: - Po nëse shterron uji , atëherë si do  të dalim jashtë?



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Për kë bëhet fjalë në pjesën e leximit “Një natë në Stamboll”?

Cila ishte vuajtja më e madhe e Hajries në romanin “Malësorja”? 

Lexo fragmentin dhe trego prej cilës pjesë leximi është marrë!

          “
Sa shumë e ndryshuan Hajrinë ato tetëmbëdhjetë vjet të martesës së
dytë, habitej edhe ajo vetë. Nëpër fëtyrën dikur të njomë e të bukur...
ishin kryqëzuar tash do rrudha që ia kishin bërë koha dhe vuajtjet”

Për çka bëhet fjalë në pjesën e leximit “Lumi i vdekur”?

Kori, Kreoni, Rojtari dhe Ismena janë personazhë në:

Në dramën “Emira” me realizëm janë pasqyruar:              



1. Албански јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Shprehjet: Gjumi i thelle; Akil këmbëshpejti; Dhelpra dinake; Rikard
"zemerluani";  Aleksandri i "Madh." janë:

Harpagoni, Kleanti, Eliza dhe Komisari janë personazhë në:

Lexo thënien!

            “
Me gjak  jam jam shqiptare: Me shtetësi, indiane. Për sa i përket besimit,
jam murgeshë katolike. Sipas thirrjes i përkas botës”... 

Trego të kujt fjalë janë këto!.

Narratori në veprën letrare vetëm:

2. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cila prej këtyre fjalëve nënkupton ushqim kryesor?



2. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Me anije lundrojmë nëpër:

Mund të shkojmë dhe të blejmë në:

Para se të hamë në tavolinë vendosim:

Letrat i dërgojmë në:

Me çka hamë supë?

Futboll luajmë në:

  Letrat elektronike na arrijnë në:

Cili prej instrumenteve ka tela?

Cila prej festave të dhëna është dita e gënjeshtrave?

Vendi, ku mjet kryesor transportues janë devet quhet:



2. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Në dimër mbulohemi me: 

Përfundo fjalinë vijuese: We can swim in the …

Përfundo fjalinë: "I should watch that video _________."

Përfundo fjalinë vijuese: We can order pancakes in _________.

Përfundo fjalinë vijuese: His grandparents have a house in _______.

 Përcakto shprehjen e duhur për fjalinë: "________ is my favorite musical
instrument."

Përfundo fjalinë:  I can’t imagine spending a day without my ______.

Përfundo fjalinë vijuese: My brother always works a lot, he is very
_________

Përfundo fjalinë: When we eat in a restaurant, my mother never eats the
____________.

Përfundo fjalinë: He is playing football at the _________.



2. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Plotëso fjalinë: My parents take me to the ____________ every weekend
for a family lunch.”

Cila prej fjalëve më poshtë është mbiemër përshkrues? 

Cila prej fjalëve vijuese është folje modale?

Cila prej këtyre fjalëve është folje modale në formë mohore?

Cila prej fjalive vijuese është në formë urdhërore:

Cila nga fjalët në vijim është folje në kohën e kaluar?

Në pyetjen: "What are you doing tomorrow?" vijon përgjigjja:

Përcakto se cila fjalë duhet të qëndrojë në fjalinë: "Give _____ their money
back!"

Si do t’i thuash shokut tënd që të mos vijë?



2. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përcakto shprehjen që nënkupton: "Mos fol!"

Cila do të ishte përgjigjja e pyetjes: "Are you coming to my birthday?"

Përcakto se cila fjalë duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në fjali: "She
_________ at the pictures."

Në pyetjen: "Were you at the birthday party?" vijon përgjigja:

Përcakto se cila fjalë duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në fjalinë: "She
________ the computer every day."

Përcakto se cila fjalë duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në fjalinë: 
"The lion is a wild animal, he ________ in the jungle."

Përcakto se cila fjalë duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në fjali: "Where
______ you last weekend?"

Përcakto se cila folje ndihmëse duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në
fjali: "What ______ this word mean?"



2. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cila fjalë duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në fjalinë: "We
_____________ for a new computer yesterday."

Cila fjalë duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në fjali: "You ___________
smoke that much."

Cila do të ishte përgjigjja e pyetjes: Where were you yesterday?

Plotëso fjalinë: He ________ in the pool now.

Plotëso fjalinë:  She _________ her cousin next week.

Plotëso fjalinë:  Maria _________ а lot of  talking on her  mobile phone.

Plotëso fjalinë: I_____ sleeping when the phone rang.

Si do të ishe përgjigjur nëse dikush të pyet: Çka do t’i  dhurosh mësueses
tënde për ditëlindje?

Cila është forma e shkurtër e fjalisë: "She was not at the party."?

Në pyetjen: "A mund të lexosh në gjuhën angleze?" vijon përgjigjja:



2. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование
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Si do të kishe thënë se mund të vizatosh shumë mirë?

Në pyetjen: Ku ishe mbrëmë? do të përgjigjesh me:

Si do të ishe përgjigjur nëse dikush të pyet: Çka do të bësh në mbrëmje?

Si do të pyesësh: A mundeni të më ndihmoni?

Si do të thuash se nëna jote është mjeke?

Si do t’i përgjigjesh pyetjes: Where were you last weekend?

Fjalia: "Ushqimi im i preferuar është supa." në gjuhën angleze është:

Me cilët prej këtyre fjalëve japim urdhër?

Me cilën prej këtyre fjalëve japim këshilla?

Përcakto shprehjen që nënkupton: Eja të shkojmë në not.

Kur dikujt i dëshirojmë pushim të këndshëm themi:
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Përcakto shprehjen që nënkupton: Çka do të dëshironi të hani? 

Me cilën shprehje kërkojmë falje?

Me cilën prej këtyre shprehjeve do të konfirmosh marrjes e ftesës?

Cila prej këtyre fjalive nënkupton rutinë të përditshme?

Cila prej këtyre fjalive nënkupton dhënie udhëzimesh?

Me cilën nga fjalitë e dhëna do ta përshkruash lumin i cili kalon përmes qytetit
tënd?

Cila nga fjalitë në vijim jep këshillë?

Në cilën nga fjalitë në vijim bëhet fjalë për ftesë?

Si do t’i kishe dhënë këshillë shokut tënd që të mësojë më tepër? 

Cilën shprehje e përdor që të refuzosh diçka?
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Si do ta kishe ftuar shoqen tënde që të hani bashkërisht?

Fjalia: "I am sorry, but I must go to the hospital.” nënkupton njëjtë ashtu
si: 

Si do ta pyesësh shokun tënd: A ishe në shkollë?

Si do ta përshkruash qytetin ku jetojnë shumë njerëz?

Si do ta kishe prezantuar shokun tënd?

Si do të përshkruash interesin tënd?

Si do të tregosh se çka mësoni në lëndën e gjeografisë?

Si do t’i përshkruash karakteristikat fizike të shokut:

Si do t'ia kërkosh telefonin shokut?

Si do ta kishe këshilluar shokun të fillojë të konsumojë ushqim të shëndetshëm?

Si do të tregosh se çka mësoni në lëndën e arsimit muzikor?
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Si do ta përshkruash shoqen tënde?

Si do t’i thuash shokut të heshtë?

Cila prej këtyre fjalive shpreh propozim?

Si do t’i kishe dëshiruar shokut tënd uikend të këndshëm?

Me cilën prej këtyre shprehjeve mund ta përshkruash qytetin tënd? 

Si do ta kishe ftuar shokun tënd që të vijë në shëtitje me ty?

Cilën prej këtyre shprehjeve e përdor që të porositësh sanduiç në restorant për
ushqim të shpejtë? 

Si do të përgjigjesh nëse dikush të pyet: What would you like to order? 

Si do të përgjigjesh nëse dikush të pyet: Çka do të bësh nesër?

Si do ta kishe pyetur shokun tënd për lëndën e preferuar shkollore?

Si do të përgjigjesh në pyetjen: Pse nuk erdhe dje në shkollë?

Si do ta pyesësh dikend: Ku ishe në pushim?
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Si do të pyesësh: Kur ishe në Itali?

Si do të thuash se të pëlqen të mësosh histori?

Si do të thuash se mund t'i biesh kitarës?

Si do të pyesësh me mirësjellje: Çka duhet të bëjmë?

Si do të pyesësh: Ku ishe në pushime?

      Si do të përgjigjesh nëse të pyesin: Cili është vendi yt i preferuar për
pushim?

Si do të thuash se koncerti ishte mbresëlënës?
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Dardan is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Dardan likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.
 Kush i bie kitarës?

Dardan is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Dardan likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Çka dëshiron të jetë Dardani në të ardhmen?
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Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the the design. 

Për kë blen Beni dhuratë për Krishtlindje?

Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the design.

Sa funte ka nxjerrë Beni prej bankës?
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Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the design.

Çka ka blerë Beni për dhuratë?

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who asked her to marry him. In 1981, Dianna got married
to Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

Në afërsi të cilit qytet ka lindur princesha Dajana?
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My parents bought me a laptop for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the laptop. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from University.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the laptop shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the laptop to be repaired and we really
miss it. 

Cili ishte kushti nga prindërit për përdorimin e laptopit?

Adrian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Adrian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.

Ku ishin Adriani dhe autori i tekstit dje?
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Dardan is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Dardan likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Kur shokët e Dardanit shkojnë çdoherë ta shikojnë atë?

Dardan is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Dardan likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Sa kohë Dardani i bie kitarës?
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Dardan is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Dardan likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Pse Dardani nuk ka marrë pjesë mbrëmë në koncert?

Dardan is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Dardan likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Për çka shpresojnë shokët e Dardanit?
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Dardan is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Dardan likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Si është Dardani me shokët e tij?

Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the design.

Kush i jep të holla Benit?
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Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the design.

Çka ka bërë Beni pasi që e ka blerë dhuratën?

Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the design.

Vallë pse Beni ka blerë dhuratë me merimanga?
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Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the design.

Ku e ka lënë Beni dhuratën pasi e ka mbështjellë?

Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the design.

Çka ka bërë nëna e Benit pasi që e ka hapur dhuratën?
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Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the design.

Sa funte i kanë mbetur Benit pasi që e ka blerë dhuratën?

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses. 

Çfarë nxënëse ka qenë princesha Dijana?
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Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses. Çka ka dashur të bëhet princesha Dijana kur do të rritet? 

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

Çka ka punuar princesha Dijana pasi që ka përfunduar me shkollimin?
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Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

      Me kënd ishte kurorëzuar princesha Dijana?
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Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

Sa fëmijë ka pasur princesha Dajana?
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My parents bought me a laptop for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the laptop. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from university.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the laptop shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the laptop to be repaired and we really
miss it. 

Për çka e përdorte laptopin autori i tekstit?

My parents bought me a laptop for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the laptop. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from university.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the laptop shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the laptop to be repaired and we really
miss it. 

Për çka e përdorte laptopin motra e autorit të tekstit?
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Adrian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Adrian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.

Cilin film e kanë shikuar Adriani dhe autori i tekstit?

Adrian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Adrian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.

Si dukej Sherllok Holms?
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Adrian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Adrian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.

Si është shoku i Sherllokut, Xhon Uatson?

Me biçikletë shëtisim nëpër:

Not mund të bëjmë në:
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Përfundoje fjalinë në vijim: The guitar is…

Cila nga fjalët në vijim është mbiemër përshkrues?

Për pyetjen:  What are you doing this afternoon? Vijon përgjigjja:

Cila fjalë duhet të shkruhet në vendin e zbrazët në fjali?
Give ………your pencil!
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Si do t'i thuash shoqes tënde të mos shkojë?

Si do të përgjigjesh nëse dikush të pyet: Çka do të bësh nesër?

Jonida lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are different kinds of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there. Në tekstin e lartshënuar cila fjalë
nënkupton shumë:
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Jonida lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kinds of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there. Ku jeton Jonida? 

Jonida lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are different kinds of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Në Shkup ka:

Jonida lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are different kinds of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Emri i qytetit në të cilin jeton Jonida është:
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Jonida lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are different kinds of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Majmunët janë:

Jonida lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are different kinds of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Kopshti zoologjik është vendi ku Jonida:

Jonida lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops  in the city.
The zoo is the place where she goes very often. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She
gives them some food when she is there.
Si quhet qyteti ku jeton Jonida? 
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Cila prej këtyre fjalëve NUK është mbiemër përshkrues?

Çka dëshirojnë të shikojnë fëmijët në TV?

Kur dikush nuk është punëtor, themi se është:

Kur dikush është shumë punëtor, themi se është:

Në lëndën e historisë mësojmë për:

Kur dëshirojmë të shikojmë dramë shkojmë në:

Vendi ku notojnë peshqit e mëdhenj quhet:

Sipërfaqja më e madhe ujore nga deti quhet:



2. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Me cilën prej këtyre fjalëve këshillojmë?

Cila shprehje nënkupton: Le të shkojmë të vallëzojmë!

Kur dëshirojmë uikend të këndshëm, ne themi:

Përcakto shprehjen që nënkupton: Çka dëshiron të pimë?

Me cilët prej këtyre fjalëve japim përshkrim?

Kur këshillojmë ne themi:

Si do të këshillosh shokun tënd që të mbetet në shtëpi dhe të pushojë?

Cilën shprehje do ta përdorësh që të porositësh diçka në restorantin e qumështit?

Si do ta këshillosh shokun tënd nëse ka kokëdhembje?

Si do ta ftosh shokun tënd që të shëtitni?
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Fjalia: I`m sorry,  but I must go to my music class, nënkupton njëjtë ashtu si:

Si do ta pyetësh shokun tënd: A ishe në festën e ditëlindjes?

Si do ta përshkruash vendbanimin tënd?

Si do ta ftosh shokun në zbavitjen tënde të ditëlindjes për të nesërmen?

Cilën shprehje përdor për të refuzuar ftesën me mirësi?

Kur je në restorant apo në piceri, si të pyet shërbyesi se çka dëshiron të
porositësh?

Si do t'i kishe dëshiruar shokut tënd pushim veror të këndshëm?

Si do ta kishe ftuar shokun tënd të vijë në treg me ty?

Cilën prej shprehjeve të theksuara e përdor që të porositësh Pepsi?

Si do të përgjigjesh nëse dikush të pyet: What would you like to order?
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Si do të përgjigjesh nëse dikush të pyet: Çka do të bësh uikendin e ardhshëm?

Si do ta këshillosh shokun tënd të mësojë më tepër anglisht?

Si do t'i dëshirosh shokut tënd ditë të mirë?

Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Cila fjalë në tekst nënkupton të preferuara?
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Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Si quhet qyteti në të cilin jeton Arta?

Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Në tekstin e lartëpërmenduar cila fjalë nënkupton lloje.
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Blerta goes to school every day. She has many school subjects like
maths, English, history, geography, IT, biology, sports, music, art, etc.
Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water
colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own
guitar. After classes she goes to the park with her school friends. She is
playing on the guitar and her friends are singing popular songs.
Kur shkon Blerta në shkollë?

Blerta goes to school every day. She has many school subjects like
maths, English, history, geography, IT, biology, sports, music, art, etc.
Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water
colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own
guitar. After classes she goes to the park with her school friends. She is
playing on the guitar and her friends are singing popular songs.

Nga teksti i lartpërmendur cila fjalë nënkupton lëndë mësimore.
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Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Në Shkup ka:

Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Sa kinema, teatro dhe shitore ka në qytet?
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Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Kafshë të preferuara të Artës janë:

Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Në kopshtin zoologjik ka:
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Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Ku shkon Arta çdo muaj?

Blerta goes to school every day. She has many school subjects like
maths, English, history, geography, IT, biology, sports, music, art, etc.
Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water
colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own
guitar. After classes she goes to the park with her school friends. She is
playing on the guitar and her friends are singing popular songs.

Blerta ka:
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Blerta goes to school every day. She has many school subjects like
maths, English, history, geography, IT, biology, sports, music, art, etc.
Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water
colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own
guitar. After classes she goes to the park with her school friends. She is
playing on the guitar and her friends are singing popular songs.

Ku shkon Blerta pas orëve?

Blerta goes to school every day. She has many school subjects like
maths, English, history, geography, IT, biology, sports, music, art, etc.
Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water
colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own
guitar. After classes she goes to the park with her school friends. She is
playing on the guitar and her friends are singing popular songs.

Lënda e preferuar e Blertës është:
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Blerta goes to school every day. She has many school subjects like
maths, English, history, geography, IT, biology, sports, music, art, etc.
Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water
colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own
guitar. After classes she goes to the park with her school friends. She is
playing on the guitar and her friends are singing popular songs.

Cili është instrumenti i preferuar muzikor i Blertës?

Blerta goes to school every day. She has many school subjects like
maths, English, history, geography, IT, biology, sports, music, art, etc.
Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water
colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own
guitar. After classes she goes to the park with her school friends. She is
playing on the guitar and her friends are singing popular songs.

Çka pëlqen Blerta?
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Blerta goes to school every day. She has many school subjects like
maths, English, history, geography, IT, biology, sports, music, art, etc.
Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water
colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own
guitar. After classes she goes to the park with her school friends. She is
playing on the guitar and her friends are singing popular songs.

Çfarë këngësh këndojnë shokët e Blertës?

Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.
Nga teksti i lartpërmendur nxjerr përfundim: Cili është vendi më i preferuar i
Artës në Shkup?
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Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Çka u jep ajo tigrave?

Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Kur u jep Arta ushqim tigrave?
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Cila prej këtyre fjalëve nënkupton ushqim kryesor?

Me çfarë mund të presim ushqimin?

Si quhet vendi ku mund të kursejmë para?

Në ajër udhëtojmë me:

Ku mund të skijohet?

Krevatin e mbulojmë me:

Simite blejmë në:

Me çka e presim bukën?

Përfundo fjalinë vijuese:The violin is a …

Çka mund të blejmë në shitoren për teknologji kompjuterike?
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Përfundo fjalinë vijuese:We can swim in the …

Përfundo fjalinë vijuese:We can order main course in a…

Cila prej këtyre fjalëve është mbiemër përshkrues?

Cila prej këtyre fjalëve është folje modale?

Në pyetjen: What are you doing this weekend? Vijon përgjigja:

Përcakto se cila fjalë duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në fjali: Give
………your book!

Si do i thuash shoqes tënde që mos të vonohet?

Cila shprehje më poshtë nënkupton: Hesht!

Cila do të ishte përgjigja e saktë e pyetjes:Are you coming to my house?
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Si do i kishe thënë shokut tënd se jeton në vend të vogël?

Si do të kishit pyetur se sa e gjatë është Arta?

Në pyetjen: Were you at the market? Vijon përgjigja:

Si do të përgjigjesh nëse dikush të pyet: Ku do të shkosh javën e ardhshme?

Cila është forma e shkurtër e shprehjes: She was not at the library?

Si do të përgjigjesh nëse dikush të pyet: Sa e madhe është shtëpia në të cilën
jeton?

Cila fjali shpreh veprim në kohën e kaluar?
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Si do ta këshilloje shokun tënd nëse ka dhimbje dhëmbi?

 Përfundo fjalinë:”I cut bread with a _________.”

  Plotëso fjalinë:”I like _______movies because they make me laugh.”
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    Përfundo fjalinë:”I like _________ because we make a lot of experiments in
class.”

   Përfundo fjalinë:”The first meal you eat in a restaurant is ______.”

   Plotëso fjalinë:”My grandmother lives in a small _______ near Strumica“.
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 Plotëso fjalinë:”She likes going to the ______ to watch movies.”

   Plotëso fjalinë:”He eats a lot of ______, and now he has bad teeth.”

   Plotëso fjalinë:”The ______ Vardar is very polluted.”

   Përfundo fjalinë:”I am studying for my ______.”
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 Plotëso fjalinë:”I usually have ____________ in the morning.”

  Plotëso fjalinë:”I love watching _______, Tom and Jerry is my favorite.”

   Plotëso fjalinë:”I am writing ______ to my teacher.”

  Plotëso fjalinë:”I am going _______  a new jacket.”
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  Përfundo fjalinë:”We are going to Egypt to see the _______.”

  Përfundo fjalinë:”I eat my soup with a ______.”

  Plotëso fjalinë:”Tom _____ in Spain last weekend.”
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  Si do të pyesësh se vallë Tomi dhe Marku kanë qenë të padëgjueshëm?

Si do të përgjigjesh në pyetjen:”Were you and John there?”

  Si do ti përgjigjesh pyetjes:”Were you busy last night?”

 Si do të shprehësh se ke qenë në shtëpi?
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   Si do të thuash se shoqja jote Suzana ka qenë në diskotekë?

 Si do ta pyesësh shokun e vallë mbrëmë ka qenë në kinema?

  Si do të thuash se këtë verë nuk ke qenë në pushim?

Si do të thuash se mbrëmë ke qenë në mjek?

  Si do të thuash se mbrëmë ke qenë në shtëpi?
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    Plotëso fjalinë:”My favorite TV show _______ in a minute.”

   Plotëso fjalinë:”___ Susan working  this week?”

    Plotëso fjalinë:”All my friends ______ to my birthday party next week.”

   Plotëso fjalinë:””We ________ a barbeque on Sunday.”
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  Plotëso fjalinë:”`I __________ to the supermarket tomorrow.”

    Si do të pyesësh se kush ka qenë në gosti?

Cila prej përgjigjeve të dhëna është falje?
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  Si do të pyesësh se kush vallëzon më mirë në familjen tënde?

  Si do të pyesësh shokun se sa është i gjatë?

Si do të pyesësh se ku mundesh të blesh qumësht?

    Si do të pyesësh se sa kushton biçikleta?
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 Si do të pyesësh se kush ka qenë në gosti  ?

Si do të pyesësh se kush do të përgatit darkë mbrëmë?

   Si do të thuash se Maks javën e kaluar ka qen në Londër?

  Si do të thuash se fëmijët mbrëmë nuk kanë qenë të rehatshëm?
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   Si do të thuash se Daniell tash është yje e famshme?

  Si do të thuash se prindërit tuaj janë shumë krenar me ty sot?

  Si do të thuash se Piter ka qenë nxënës kur ka qenë i ri?

   Si do të thuash se Semi dhe Sara mbrëmë kanë qenë në shkollë?
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  Si do të thuash se Sara tash luan në kompjuter ?

   Si do të thuash se Sara mbrëmë ka qenë e përgjumur?

   Si do të thuash se vëllai yt ka qenë në Kinë?
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 It was Halloween, the last day of October. It was October 31st.
Halloween was Freddy’s favorite day. Halloween was a day to play
costume dress-up. For Freddy, Halloween was Superman day. On
Halloween, Freddy wore a Superman costume. He wore his blue t-shirt
with a big red “S” on it. Superman was Freddy’s hero.

   Vallë pse Fredi e preferon Supermenin?

It was Halloween, the last day of October. It was October 31st.
Halloween was Freddy’s favorite day. Halloween was a day to play
costume dress-up. For Freddy, Halloween was Superman day. On
Halloween, Freddy wore a Superman costume. He wore his blue t-shirt
with a big red “S” on it. Superman was Freddy’s hero.
   Me cilën figurë maskohet Fredi për natën e shtrigave?
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It was Halloween, the last day of October. It was October 31st.
Halloween was Freddy’s favorite day. Halloween was a day to play
costume dress-up. For Freddy, Halloween was Superman day. On
Halloween, Freddy wore a Superman costume. He wore his blue t-shirt
with a big red “S” on it. Superman was Freddy’s hero.
  Cilën ditë është festa Nata e shtrigave?

Mexico is one of my favorite vacation places. I like the weather there
because it never gets cold. People are nice and they never laugh at my
broken Spanish. Mexico City is an interesting place to visit. It has great
museums and lots of old buildings. If you are planning a trip to Mexico,
you should definitely see the Mayan temples near Merida.
 Vallë pse i pëlqen autorit koha në Meksikë?
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Прашање

Mexico is one of my favorite vacation places. I like the weather there
because it never gets cold. People are nice and they never laugh at my
broken Spanish. Mexico City is an interesting place to visit. It has great
museums and lots of old buildings. If you are planning a trip to Mexico,
you should definitely see the Mayan temples near Merida.

    Cili është vendi i autorit më i preferuar për pushim?

It was Halloween, the last day of October. It was October 31st.
Halloween was Freddy’s favorite day. Halloween was a day to play
costume dress-up. For Freddy, Halloween was Superman day. On
Halloween, Freddy wore a Superman costume. He wore his blue t-shirt
with a big red “S” on it. Superman was Freddy’s hero.

Si duket bluza e Supermenit?
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Mexico is one of my favorite vacation places. I like the weather there
because it never gets cold. People are nice and they never laugh at my
broken Spanish. Mexico City is an interesting place to visit. It has great
museums and lots of old buildings. If you are planning a trip to Mexico,
you should definitely see the Mayan temples near Merida.

  Çka ka interesant të shikohet në Meksiko Siti?
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It was Halloween, the last day of October. It was October 31st.
Halloween was Freddy’s favorite day. Halloween was a day to play
costume dress-up. For Freddy, Halloween was Superman day. On
Halloween, Freddy wore a Superman costume. He wore his blue t-shirt
with а big red “S” on it. Superman was Freddy’s hero.

   Vallë pse nata e Shtrigave është dita më e preferuar e Fredit?
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Mexico is one of my favorite vacation places. I like the weather there
because it never gets cold. People are nice and they never laugh at my
broken Spanish. Mexico City is an interesting place to visit. It has great
museums and lots of old buildings. If you are planning a trip to Mexico,
you should definitely see the Mayan temples near Merida.

   Cila është karakteristika më e rëndësishme në Meksikë?

Mexico is one of my favorite vacation places. I like the weather there
because it never gets cold. People are nice and they never laugh at my
broken Spanish. Mexico City is an interesting place to visit. It has great
museums and lots of old buildings. If you are planning a trip to Mexico,
you should definitely see the Mayan temples near Merida.

    Pse i pëlqen Meksika autorit?



2. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Si do të kërkosh falje se nuk mundesh të marrësh pjesë dikund?

Ben has a new girlfriend. Her name is Holly. Holly is shy. She likes to read. She
has red hair. She is kind. She loves her family. She is very different from Ben's
old girlfriend, Marianne. Marianne was loud. She liked to watch TV. She was
mean sometimes. She had a lot of money. Ben used to love Marianne. She was
cool at first. Holly is better for him. He can imagine marrying Holly someday.

Cila është e dashura e Benit?

Ben has a new girlfriend. Her name is Holly. Holly is shy. She likes to read. She
has red hair. She is kind. She loves her family. She is very different from Ben's
old girlfriend, Marianne. Marianne was loud. She liked to watch TV. She was
mean sometimes. She had a lot of money. Ben used to love Marianne. She was
cool at first. Holly is better for him. He can imagine marrying Holly someday.
Kush ka dashnore të re?
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Ben has a new girlfriend. Her name is Holly. Holly is shy. She likes to read. She
has red hair. She is kind. She loves her family. She is very different from Ben's
old girlfriend, Marianne. Marianne was loud. She liked to watch TV. She was
mean sometimes. She had a lot of money. Ben used to love Marianne. She was
cool at first. Holly is better for him. He can imagine marrying Holly someday.

Si do ta përshkruash të dashurën e re të Benit?

Marija and Marko were in Vevchani last weekend. They were staying at
their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for the
Carnival. Like every year, this year too, the Carnival was a big event in
the village. The people from the village were wearing mask-costumes for
the Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed by the whole show there. People singing and dancing all day
long. And then, the next day, they were burning the masks. For Marko,
the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying it at all. He
was cold and he saw people drinking all the time. He was thinking he
would love to come to Vevchani, but in spring or summer, when the
weather would be warm and he would be able to see the Vevchani
springs, and visit other places there.    Çka ka bërë Mirko kur kanë ardhur
mysafirët.
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Marija and Marko were in Vevchani last weekend. They were staying at
their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for the
Carnival. Like every year, this year too, the Carnival was a big event in
the village. The people from the village were wearing mask-costumes for
the Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed by the whole show there. People singing and dancing all day
long. And then, the next day, they were burning the masks. For Marko,
the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying it at all. He
was cold and he saw people drinking all the time. He was thinking he
would love to come to Vevchani, but in spring or summer, when the
weather would be warm and he would be able to see the Vevchani
springs, and visit other places there.Çka ka dashur të shikoj Marko në
Vevçani?
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Marija and Marko were in Vevchani last weekend. They were staying at
their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for the
Carnival. Like every year, this year too, the Carnival was a big event in
the village. The people from the village were wearing mask-costumes for
the Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed by the whole show there. People singing and dancing all day
long. And then, the next day, they were burning the masks. For Marko,
the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying it at all. He
was cold and he saw people drinking all the time. He was thinking he
would love to come to Vevchani, but in spring or summer, when the
weather would be warm and he would be able to see the Vevchani
springs, and visit other places there.Çka ka ndodhur atë ditë pasi që ka
përfunduar karnavali?
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Ben has a new girlfriend. Her name is Holly. Holly is shy. She likes to read. She
has red hair. She is kind. She loves her family. She is very different from Ben's
old girlfriend, Marianne. Marianne was loud. She liked to watch TV. She was
mean sometimes. She had a lot of money. Ben used to love Marianne. She was
cool at first. Holly is better for him. He can imagine marrying Holly someday.
Vallë pse Benit më tepër i pëlqen Holi?

Ben has a new girlfriend. Her name is Holly. Holly is shy. She likes to read. She
has red hair. She is kind. She loves her family. She is very different from Ben's
old girlfriend, Marianne. Marianne was loud. She liked to watch TV. She was
mean sometimes. She had a lot of money. Ben used to love Marianne. She was
cool at first. Holly is better for him. He can imagine marrying Holly someday.
Me çka dallohen Hol dhe Merien?
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Cila prej këtyre fjalëve nënkupton ushqim kryesor?

Me anije lundrojmë nëpër:

Mund të shkojmë dhe të blejmë në:

Para se të hamë në tavolinë vendosim:

Letrat i dërgojmë në:

Me çka hamë supë?

Futboll luajmë në:

  Letrat elektronike na arrijnë në:

Cili prej instrumenteve ka tela?

Cila prej festave të dhëna është dita e gënjeshtrave?
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Vendi, ku mjet kryesor transportues janë devet quhet:

Në dimër mbulohemi me: 

Përfundo fjalinë vijuese: We can swim in the …

Përfundo fjalinë: "I should watch that video _________."

Përfundo fjalinë vijuese: We can order pancakes in _________.

Përfundo fjalinë vijuese: His grandparents have a house in _______.

 Përcakto shprehjen e duhur për fjalinë: "________ is my favorite musical
instrument."

Përfundo fjalinë:  I can’t imagine spending a day without my ______.

Përfundo fjalinë vijuese: My brother always works a lot, he is very
_________

Përfundo fjalinë: When we eat in a restaurant, my mother never eats the
____________.

Përfundo fjalinë: He is playing football at the _________.
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Plotëso fjalinë: My parents take me to the ____________ every weekend
for a family lunch.”

Cila prej fjalëve më poshtë është mbiemër përshkrues? 

Cila prej fjalëve vijuese është folje modale?

Cila prej këtyre fjalëve është folje modale në formë mohore?

Cila prej fjalive vijuese është në formë urdhërore:

Cila nga fjalët në vijim është folje në kohën e kaluar?

Në pyetjen: "What are you doing tomorrow?" vijon përgjigjja:

Përcakto se cila fjalë duhet të qëndrojë në fjalinë: "Give _____ their money
back!"

Si do t’i thuash shokut tënd që të mos vijë?
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Përcakto shprehjen që nënkupton: "Mos fol!"

Cila do të ishte përgjigjja e pyetjes: "Are you coming to my birthday?"

Përcakto se cila fjalë duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në fjali: "She
_________ at the pictures."

Në pyetjen: "Were you at the birthday party?" vijon përgjigja:

Përcakto se cila fjalë duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në fjalinë: "She
________ the computer every day."

Përcakto se cila fjalë duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në fjalinë: 
"The lion is a wild animal, he ________ in the jungle."

Përcakto se cila fjalë duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në fjali: "Where
______ you last weekend?"

Përcakto se cila folje ndihmëse duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në
fjali: "What ______ this word mean?"
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Cila fjalë duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në fjalinë: "We
_____________ for a new computer yesterday."

Cila fjalë duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në fjali: "You ___________
smoke that much."

Cila do të ishte përgjigjja e pyetjes: Where were you yesterday?

Plotëso fjalinë: He ________ in the pool now.

Plotëso fjalinë:  She _________ her cousin next week.

Plotëso fjalinë:  Maria _________ а lot of  talking on her  mobile phone.

Plotëso fjalinë: I_____ sleeping when the phone rang.

Si do të ishe përgjigjur nëse dikush të pyet: Çka do t’i  dhurosh mësueses
tënde për ditëlindje?

Cila është forma e shkurtër e fjalisë: "She was not at the party."?

Në pyetjen: "A mund të lexosh në gjuhën angleze?" vijon përgjigjja:
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Si do të kishe thënë se mund të vizatosh shumë mirë?

Në pyetjen: Ku ishe mbrëmë? do të përgjigjesh me:

Si do të ishe përgjigjur nëse dikush të pyet: Çka do të bësh në mbrëmje?

Si do të pyesësh: A mundeni të më ndihmoni?

Si do të thuash se nëna jote është mjeke?

Si do t’i përgjigjesh pyetjes: Where were you last weekend?

Fjalia: "Ushqimi im i preferuar është supa." në gjuhën angleze është:

Me cilët prej këtyre fjalëve japim urdhër?

Me cilën prej këtyre fjalëve japim këshilla?

Përcakto shprehjen që nënkupton: Eja të shkojmë në not.

Kur dikujt i dëshirojmë pushim të këndshëm themi:
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Përcakto shprehjen që nënkupton: Çka do të dëshironi të hani? 

Me cilën shprehje kërkojmë falje?

Me cilën prej këtyre shprehjeve do të konfirmosh marrjes e ftesës?

Cila prej këtyre fjalive nënkupton rutinë të përditshme?

Cila prej këtyre fjalive nënkupton dhënie udhëzimesh?

Me cilën nga fjalitë e dhëna do ta përshkruash lumin i cili kalon përmes qytetit
tënd?

Cila nga fjalitë në vijim jep këshillë?

Në cilën nga fjalitë në vijim bëhet fjalë për ftesë?

Si do t’i kishe dhënë këshillë shokut tënd që të mësojë më tepër? 

Cilën shprehje e përdor që të refuzosh diçka?
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Si do ta kishe ftuar shoqen tënde që të hani bashkërisht?

Fjalia: "I am sorry, but I must go to the hospital.” nënkupton njëjtë ashtu
si: 

Si do ta pyesësh shokun tënd: A ishe në shkollë?

Si do ta përshkruash qytetin ku jetojnë shumë njerëz?

Si do ta kishe prezantuar shokun tënd?

Si do të përshkruash interesin tënd?

Si do të tregosh se çka mësoni në lëndën e gjeografisë?

Si do t’i përshkruash karakteristikat fizike të shokut:

Si do t'ia kërkosh telefonin shokut?

Si do ta kishe këshilluar shokun të fillojë të konsumojë ushqim të shëndetshëm?

Si do të tregosh se çka mësoni në lëndën e arsimit muzikor?
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Si do ta përshkruash shoqen tënde?

Si do t’i thuash shokut të heshtë?

Cila prej këtyre fjalive shpreh propozim?

Si do t’i kishe dëshiruar shokut tënd uikend të këndshëm?

Me cilën prej këtyre shprehjeve mund ta përshkruash qytetin tënd? 

Si do ta kishe ftuar shokun tënd që të vijë në shëtitje me ty?

Cilën prej këtyre shprehjeve e përdor që të porositësh sanduiç në restorant për
ushqim të shpejtë? 

Si do të përgjigjesh nëse dikush të pyet: What would you like to order? 

Si do të përgjigjesh nëse dikush të pyet: Çka do të bësh nesër?

Si do ta kishe pyetur shokun tënd për lëndën e preferuar shkollore?

Si do të përgjigjesh në pyetjen: Pse nuk erdhe dje në shkollë?

Si do ta pyesësh dikend: Ku ishe në pushim?
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Si do të pyesësh: Kur ishe në Itali?

Si do të thuash se të pëlqen të mësosh histori?

Si do të thuash se mund t'i biesh kitarës?

Si do të pyesësh me mirësjellje: Çka duhet të bëjmë?

Si do të pyesësh: Ku ishe në pushime?

      Si do të përgjigjesh nëse të pyesin: Cili është vendi yt i preferuar për
pushim?

Si do të thuash se koncerti ishte mbresëlënës?
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Dardan is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Dardan likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.
 Kush i bie kitarës?

Dardan is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Dardan likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Çka dëshiron të jetë Dardani në të ardhmen?
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Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the the design. 

Për kë blen Beni dhuratë për Krishtlindje?

Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the design.

Sa funte ka nxjerrë Beni prej bankës?
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Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the design.

Çka ka blerë Beni për dhuratë?

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who asked her to marry him. In 1981, Dianna got married
to Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

Në afërsi të cilit qytet ka lindur princesha Dajana?
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My parents bought me a laptop for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the laptop. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from University.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the laptop shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the laptop to be repaired and we really
miss it. 

Cili ishte kushti nga prindërit për përdorimin e laptopit?

Adrian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Adrian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.

Ku ishin Adriani dhe autori i tekstit dje?
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Dardan is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Dardan likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Kur shokët e Dardanit shkojnë çdoherë ta shikojnë atë?

Dardan is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Dardan likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Sa kohë Dardani i bie kitarës?
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Dardan is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Dardan likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Pse Dardani nuk ka marrë pjesë mbrëmë në koncert?

Dardan is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Dardan likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Për çka shpresojnë shokët e Dardanit?
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Dardan is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Dardan likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Si është Dardani me shokët e tij?

Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the design.

Kush i jep të holla Benit?
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Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the design.

Çka ka bërë Beni pasi që e ka blerë dhuratën?

Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the design.

Vallë pse Beni ka blerë dhuratë me merimanga?
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Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the design.

Ku e ka lënë Beni dhuratën pasi e ka mbështjellë?

Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the design.

Çka ka bërë nëna e Benit pasi që e ka hapur dhuratën?
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Ben wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Ben’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Ben
puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Ben
takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall.
He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf
with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves
scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes
it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the
tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see
the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she
screams with fright because she sees many spiders on the design.

Sa funte i kanë mbetur Benit pasi që e ka blerë dhuratën?

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses. 

Çfarë nxënëse ka qenë princesha Dijana?
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Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses. Çka ka dashur të bëhet princesha Dijana kur do të rritet? 

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

Çka ka punuar princesha Dijana pasi që ka përfunduar me shkollimin?
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Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

      Me kënd ishte kurorëzuar princesha Dijana?
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Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

Sa fëmijë ka pasur princesha Dajana?
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My parents bought me a laptop for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the laptop. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from university.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the laptop shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the laptop to be repaired and we really
miss it. 

Për çka e përdorte laptopin autori i tekstit?

My parents bought me a laptop for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the laptop. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from university.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the laptop shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the laptop to be repaired and we really
miss it. 

Për çka e përdorte laptopin motra e autorit të tekstit?
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Adrian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Adrian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.

Cilin film e kanë shikuar Adriani dhe autori i tekstit?

Adrian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Adrian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.

Si dukej Sherllok Holms?
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Adrian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Adrian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.

Si është shoku i Sherllokut, Xhon Uatson?

Me biçikletë shëtisim nëpër:

Not mund të bëjmë në:
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Përfundoje fjalinë në vijim: The guitar is…

Cila nga fjalët në vijim është mbiemër përshkrues?

Për pyetjen:  What are you doing this afternoon? Vijon përgjigjja:

Cila fjalë duhet të shkruhet në vendin e zbrazët në fjali?
Give ………your pencil!
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Si do t'i thuash shoqes tënde të mos shkojë?

Si do të përgjigjesh nëse dikush të pyet: Çka do të bësh nesër?

Jonida lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are different kinds of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there. Në tekstin e lartshënuar cila fjalë
nënkupton shumë:
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Jonida lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kinds of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there. Ku jeton Jonida? 

Jonida lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are different kinds of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Në Shkup ka:

Jonida lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are different kinds of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Emri i qytetit në të cilin jeton Jonida është:
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Jonida lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are different kinds of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Majmunët janë:

Jonida lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are different kinds of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Kopshti zoologjik është vendi ku Jonida:

Jonida lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops  in the city.
The zoo is the place where she goes very often. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She
gives them some food when she is there.
Si quhet qyteti ku jeton Jonida? 
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Cila prej këtyre fjalëve NUK është mbiemër përshkrues?

Çka dëshirojnë të shikojnë fëmijët në TV?

Kur dikush nuk është punëtor, themi se është:

Kur dikush është shumë punëtor, themi se është:

Në lëndën e historisë mësojmë për:

Kur dëshirojmë të shikojmë dramë shkojmë në:

Vendi ku notojnë peshqit e mëdhenj quhet:

Sipërfaqja më e madhe ujore nga deti quhet:
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Me cilën prej këtyre fjalëve këshillojmë?

Cila shprehje nënkupton: Le të shkojmë të vallëzojmë!

Kur dëshirojmë uikend të këndshëm, ne themi:

Përcakto shprehjen që nënkupton: Çka dëshiron të pimë?

Me cilët prej këtyre fjalëve japim përshkrim?

Kur këshillojmë ne themi:

Si do të këshillosh shokun tënd që të mbetet në shtëpi dhe të pushojë?

Cilën shprehje do ta përdorësh që të porositësh diçka në restorantin e qumështit?

Si do ta këshillosh shokun tënd nëse ka kokëdhembje?

Si do ta ftosh shokun tënd që të shëtitni?
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Fjalia: I`m sorry,  but I must go to my music class, nënkupton njëjtë ashtu si:

Si do ta pyetësh shokun tënd: A ishe në festën e ditëlindjes?

Si do ta përshkruash vendbanimin tënd?

Si do ta ftosh shokun në zbavitjen tënde të ditëlindjes për të nesërmen?

Cilën shprehje përdor për të refuzuar ftesën me mirësi?

Kur je në restorant apo në piceri, si të pyet shërbyesi se çka dëshiron të
porositësh?

Si do t'i kishe dëshiruar shokut tënd pushim veror të këndshëm?

Si do ta kishe ftuar shokun tënd të vijë në treg me ty?

Cilën prej shprehjeve të theksuara e përdor që të porositësh Pepsi?

Si do të përgjigjesh nëse dikush të pyet: What would you like to order?
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Si do të përgjigjesh nëse dikush të pyet: Çka do të bësh uikendin e ardhshëm?

Si do ta këshillosh shokun tënd të mësojë më tepër anglisht?

Si do t'i dëshirosh shokut tënd ditë të mirë?

Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Cila fjalë në tekst nënkupton të preferuara?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Si quhet qyteti në të cilin jeton Arta?

Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Në tekstin e lartëpërmenduar cila fjalë nënkupton lloje.
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Blerta goes to school every day. She has many school subjects like
maths, English, history, geography, IT, biology, sports, music, art, etc.
Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water
colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own
guitar. After classes she goes to the park with her school friends. She is
playing on the guitar and her friends are singing popular songs.
Kur shkon Blerta në shkollë?

Blerta goes to school every day. She has many school subjects like
maths, English, history, geography, IT, biology, sports, music, art, etc.
Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water
colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own
guitar. After classes she goes to the park with her school friends. She is
playing on the guitar and her friends are singing popular songs.

Nga teksti i lartpërmendur cila fjalë nënkupton lëndë mësimore.
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Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Në Shkup ka:

Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Sa kinema, teatro dhe shitore ka në qytet?
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Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Kafshë të preferuara të Artës janë:

Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Në kopshtin zoologjik ka:
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Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Ku shkon Arta çdo muaj?

Blerta goes to school every day. She has many school subjects like
maths, English, history, geography, IT, biology, sports, music, art, etc.
Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water
colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own
guitar. After classes she goes to the park with her school friends. She is
playing on the guitar and her friends are singing popular songs.

Blerta ka:
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Blerta goes to school every day. She has many school subjects like
maths, English, history, geography, IT, biology, sports, music, art, etc.
Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water
colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own
guitar. After classes she goes to the park with her school friends. She is
playing on the guitar and her friends are singing popular songs.

Ku shkon Blerta pas orëve?

Blerta goes to school every day. She has many school subjects like
maths, English, history, geography, IT, biology, sports, music, art, etc.
Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water
colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own
guitar. After classes she goes to the park with her school friends. She is
playing on the guitar and her friends are singing popular songs.

Lënda e preferuar e Blertës është:
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Blerta goes to school every day. She has many school subjects like
maths, English, history, geography, IT, biology, sports, music, art, etc.
Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water
colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own
guitar. After classes she goes to the park with her school friends. She is
playing on the guitar and her friends are singing popular songs.

Cili është instrumenti i preferuar muzikor i Blertës?

Blerta goes to school every day. She has many school subjects like
maths, English, history, geography, IT, biology, sports, music, art, etc.
Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water
colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own
guitar. After classes she goes to the park with her school friends. She is
playing on the guitar and her friends are singing popular songs.

Çka pëlqen Blerta?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Blerta goes to school every day. She has many school subjects like
maths, English, history, geography, IT, biology, sports, music, art, etc.
Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water
colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own
guitar. After classes she goes to the park with her school friends. She is
playing on the guitar and her friends are singing popular songs.

Çfarë këngësh këndojnë shokët e Blertës?

Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.
Nga teksti i lartpërmendur nxjerr përfundim: Cili është vendi më i preferuar i
Artës në Shkup?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Çka u jep ajo tigrave?

Arta lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Arta goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers. They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Kur u jep Arta ushqim tigrave?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Cila prej këtyre fjalëve nënkupton ushqim kryesor?

Me çfarë mund të presim ushqimin?

Si quhet vendi ku mund të kursejmë para?

Në ajër udhëtojmë me:

Ku mund të skijohet?

Krevatin e mbulojmë me:

Simite blejmë në:

Me çka e presim bukën?

Përfundo fjalinë vijuese:The violin is a …

Çka mund të blejmë në shitoren për teknologji kompjuterike?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Përfundo fjalinë vijuese:We can swim in the …

Përfundo fjalinë vijuese:We can order main course in a…

Cila prej këtyre fjalëve është mbiemër përshkrues?

Cila prej këtyre fjalëve është folje modale?

Në pyetjen: What are you doing this weekend? Vijon përgjigja:

Përcakto se cila fjalë duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në fjali: Give
………your book!

Si do i thuash shoqes tënde që mos të vonohet?

Cila shprehje më poshtë nënkupton: Hesht!

Cila do të ishte përgjigja e saktë e pyetjes:Are you coming to my house?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Si do i kishe thënë shokut tënd se jeton në vend të vogël?

Si do të kishit pyetur se sa e gjatë është Arta?

Në pyetjen: Were you at the market? Vijon përgjigja:

Si do të përgjigjesh nëse dikush të pyet: Ku do të shkosh javën e ardhshme?

Cila është forma e shkurtër e shprehjes: She was not at the library?

Si do të përgjigjesh nëse dikush të pyet: Sa e madhe është shtëpia në të cilën
jeton?

Cila fjali shpreh veprim në kohën e kaluar?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Si do ta këshilloje shokun tënd nëse ka dhimbje dhëmbi?

 Përfundo fjalinë:”I cut bread with a _________.”

  Plotëso fjalinë:”I like _______movies because they make me laugh.”



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

    Përfundo fjalinë:”I like _________ because we make a lot of experiments in
class.”

   Përfundo fjalinë:”The first meal you eat in a restaurant is ______.”

   Plotëso fjalinë:”My grandmother lives in a small _______ near Strumica“.



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

 Plotëso fjalinë:”She likes going to the ______ to watch movies.”

   Plotëso fjalinë:”He eats a lot of ______, and now he has bad teeth.”

   Plotëso fjalinë:”The ______ Vardar is very polluted.”

   Përfundo fjalinë:”I am studying for my ______.”



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

 Plotëso fjalinë:”I usually have ____________ in the morning.”

  Plotëso fjalinë:”I love watching _______, Tom and Jerry is my favorite.”

   Plotëso fjalinë:”I am writing ______ to my teacher.”

  Plotëso fjalinë:”I am going _______  a new jacket.”



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

  Përfundo fjalinë:”We are going to Egypt to see the _______.”

  Përfundo fjalinë:”I eat my soup with a ______.”

  Plotëso fjalinë:”Tom _____ in Spain last weekend.”



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

  Si do të pyesësh se vallë Tomi dhe Marku kanë qenë të padëgjueshëm?

Si do të përgjigjesh në pyetjen:”Were you and John there?”

  Si do ti përgjigjesh pyetjes:”Were you busy last night?”

 Si do të shprehësh se ke qenë në shtëpi?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

   Si do të thuash se shoqja jote Suzana ka qenë në diskotekë?

 Si do ta pyesësh shokun e vallë mbrëmë ka qenë në kinema?

  Si do të thuash se këtë verë nuk ke qenë në pushim?

Si do të thuash se mbrëmë ke qenë në mjek?

  Si do të thuash se mbrëmë ke qenë në shtëpi?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

    Plotëso fjalinë:”My favorite TV show _______ in a minute.”

   Plotëso fjalinë:”___ Susan working  this week?”

    Plotëso fjalinë:”All my friends ______ to my birthday party next week.”

   Plotëso fjalinë:””We ________ a barbeque on Sunday.”



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

  Plotëso fjalinë:”`I __________ to the supermarket tomorrow.”

    Si do të pyesësh se kush ka qenë në gosti?

Cila prej përgjigjeve të dhëna është falje?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

  Si do të pyesësh se kush vallëzon më mirë në familjen tënde?

  Si do të pyesësh shokun se sa është i gjatë?

Si do të pyesësh se ku mundesh të blesh qumësht?

    Si do të pyesësh se sa kushton biçikleta?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

 Si do të pyesësh se kush ka qenë në gosti  ?

Si do të pyesësh se kush do të përgatit darkë mbrëmë?

   Si do të thuash se Maks javën e kaluar ka qen në Londër?

  Si do të thuash se fëmijët mbrëmë nuk kanë qenë të rehatshëm?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

   Si do të thuash se Daniell tash është yje e famshme?

  Si do të thuash se prindërit tuaj janë shumë krenar me ty sot?

  Si do të thuash se Piter ka qenë nxënës kur ka qenë i ri?

   Si do të thuash se Semi dhe Sara mbrëmë kanë qenë në shkollë?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

  Si do të thuash se Sara tash luan në kompjuter ?

   Si do të thuash se Sara mbrëmë ka qenë e përgjumur?

   Si do të thuash se vëllai yt ka qenë në Kinë?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

 It was Halloween, the last day of October. It was October 31st.
Halloween was Freddy’s favorite day. Halloween was a day to play
costume dress-up. For Freddy, Halloween was Superman day. On
Halloween, Freddy wore a Superman costume. He wore his blue t-shirt
with a big red “S” on it. Superman was Freddy’s hero.

   Vallë pse Fredi e preferon Supermenin?

It was Halloween, the last day of October. It was October 31st.
Halloween was Freddy’s favorite day. Halloween was a day to play
costume dress-up. For Freddy, Halloween was Superman day. On
Halloween, Freddy wore a Superman costume. He wore his blue t-shirt
with a big red “S” on it. Superman was Freddy’s hero.
   Me cilën figurë maskohet Fredi për natën e shtrigave?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

It was Halloween, the last day of October. It was October 31st.
Halloween was Freddy’s favorite day. Halloween was a day to play
costume dress-up. For Freddy, Halloween was Superman day. On
Halloween, Freddy wore a Superman costume. He wore his blue t-shirt
with a big red “S” on it. Superman was Freddy’s hero.
  Cilën ditë është festa Nata e shtrigave?

Mexico is one of my favorite vacation places. I like the weather there
because it never gets cold. People are nice and they never laugh at my
broken Spanish. Mexico City is an interesting place to visit. It has great
museums and lots of old buildings. If you are planning a trip to Mexico,
you should definitely see the Mayan temples near Merida.
 Vallë pse i pëlqen autorit koha në Meksikë?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Mexico is one of my favorite vacation places. I like the weather there
because it never gets cold. People are nice and they never laugh at my
broken Spanish. Mexico City is an interesting place to visit. It has great
museums and lots of old buildings. If you are planning a trip to Mexico,
you should definitely see the Mayan temples near Merida.

    Cili është vendi i autorit më i preferuar për pushim?

It was Halloween, the last day of October. It was October 31st.
Halloween was Freddy’s favorite day. Halloween was a day to play
costume dress-up. For Freddy, Halloween was Superman day. On
Halloween, Freddy wore a Superman costume. He wore his blue t-shirt
with a big red “S” on it. Superman was Freddy’s hero.

Si duket bluza e Supermenit?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Mexico is one of my favorite vacation places. I like the weather there
because it never gets cold. People are nice and they never laugh at my
broken Spanish. Mexico City is an interesting place to visit. It has great
museums and lots of old buildings. If you are planning a trip to Mexico,
you should definitely see the Mayan temples near Merida.

  Çka ka interesant të shikohet në Meksiko Siti?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

It was Halloween, the last day of October. It was October 31st.
Halloween was Freddy’s favorite day. Halloween was a day to play
costume dress-up. For Freddy, Halloween was Superman day. On
Halloween, Freddy wore a Superman costume. He wore his blue t-shirt
with а big red “S” on it. Superman was Freddy’s hero.

   Vallë pse nata e Shtrigave është dita më e preferuar e Fredit?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Mexico is one of my favorite vacation places. I like the weather there
because it never gets cold. People are nice and they never laugh at my
broken Spanish. Mexico City is an interesting place to visit. It has great
museums and lots of old buildings. If you are planning a trip to Mexico,
you should definitely see the Mayan temples near Merida.

   Cila është karakteristika më e rëndësishme në Meksikë?

Mexico is one of my favorite vacation places. I like the weather there
because it never gets cold. People are nice and they never laugh at my
broken Spanish. Mexico City is an interesting place to visit. It has great
museums and lots of old buildings. If you are planning a trip to Mexico,
you should definitely see the Mayan temples near Merida.

    Pse i pëlqen Meksika autorit?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Si do të kërkosh falje se nuk mundesh të marrësh pjesë dikund?

Ben has a new girlfriend. Her name is Holly. Holly is shy. She likes to read. She
has red hair. She is kind. She loves her family. She is very different from Ben's
old girlfriend, Marianne. Marianne was loud. She liked to watch TV. She was
mean sometimes. She had a lot of money. Ben used to love Marianne. She was
cool at first. Holly is better for him. He can imagine marrying Holly someday.

Cila është e dashura e Benit?

Ben has a new girlfriend. Her name is Holly. Holly is shy. She likes to read. She
has red hair. She is kind. She loves her family. She is very different from Ben's
old girlfriend, Marianne. Marianne was loud. She liked to watch TV. She was
mean sometimes. She had a lot of money. Ben used to love Marianne. She was
cool at first. Holly is better for him. He can imagine marrying Holly someday.
Kush ka dashnore të re?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Ben has a new girlfriend. Her name is Holly. Holly is shy. She likes to read. She
has red hair. She is kind. She loves her family. She is very different from Ben's
old girlfriend, Marianne. Marianne was loud. She liked to watch TV. She was
mean sometimes. She had a lot of money. Ben used to love Marianne. She was
cool at first. Holly is better for him. He can imagine marrying Holly someday.

Si do ta përshkruash të dashurën e re të Benit?

Marija and Marko were in Vevchani last weekend. They were staying at
their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for the
Carnival. Like every year, this year too, the Carnival was a big event in
the village. The people from the village were wearing mask-costumes for
the Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed by the whole show there. People singing and dancing all day
long. And then, the next day, they were burning the masks. For Marko,
the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying it at all. He
was cold and he saw people drinking all the time. He was thinking he
would love to come to Vevchani, but in spring or summer, when the
weather would be warm and he would be able to see the Vevchani
springs, and visit other places there.    Çka ka bërë Mirko kur kanë ardhur
mysafirët.



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Marija and Marko were in Vevchani last weekend. They were staying at
their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for the
Carnival. Like every year, this year too, the Carnival was a big event in
the village. The people from the village were wearing mask-costumes for
the Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed by the whole show there. People singing and dancing all day
long. And then, the next day, they were burning the masks. For Marko,
the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying it at all. He
was cold and he saw people drinking all the time. He was thinking he
would love to come to Vevchani, but in spring or summer, when the
weather would be warm and he would be able to see the Vevchani
springs, and visit other places there.Çka ka dashur të shikoj Marko në
Vevçani?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Marija and Marko were in Vevchani last weekend. They were staying at
their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for the
Carnival. Like every year, this year too, the Carnival was a big event in
the village. The people from the village were wearing mask-costumes for
the Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed by the whole show there. People singing and dancing all day
long. And then, the next day, they were burning the masks. For Marko,
the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying it at all. He
was cold and he saw people drinking all the time. He was thinking he
would love to come to Vevchani, but in spring or summer, when the
weather would be warm and he would be able to see the Vevchani
springs, and visit other places there.Çka ka ndodhur atë ditë pasi që ka
përfunduar karnavali?



3. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Ben has a new girlfriend. Her name is Holly. Holly is shy. She likes to read. She
has red hair. She is kind. She loves her family. She is very different from Ben's
old girlfriend, Marianne. Marianne was loud. She liked to watch TV. She was
mean sometimes. She had a lot of money. Ben used to love Marianne. She was
cool at first. Holly is better for him. He can imagine marrying Holly someday.
Vallë pse Benit më tepër i pëlqen Holi?

Ben has a new girlfriend. Her name is Holly. Holly is shy. She likes to read. She
has red hair. She is kind. She loves her family. She is very different from Ben's
old girlfriend, Marianne. Marianne was loud. She liked to watch TV. She was
mean sometimes. She had a lot of money. Ben used to love Marianne. She was
cool at first. Holly is better for him. He can imagine marrying Holly someday.
Me çka dallohen Hol dhe Merien?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Prej cilëve dy fjalë të lashta greke rrjedh emri i lëndës mësimore gjeografia?

Prej kur fillon zhvillimi i gjeografisë si shkencë?

Gjeografia fizike është disiplinë shkencore e cila bën pjesë në:

Si quhet hapësira e pafund qiellore mbi Tokën?

Cilët trupa të shumtë qiellor vërehen në orët e vona të natës?

Cili është ylli më i afërt në Tokë?

Galaktika është e njohur edhe si:

Cili është sateliti natyror i Tokës?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Si quhen ende planetoidet?

Sa planetë ka në sistemin Diellor?

Cili yll ndriçon më tepër dritë?

Cili është planeti më afër Diellit?

Cili planet ka më tepër satelitë?

Format e ndryshme të Hënës në shkencë janë të njohura si:

Cilët trupa qiellor te populli quhen  „Yje me bishta“?

Sipas lëndës së studimit gjeografia është e ndarë në:



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Cila gjeografi e studion formimin e ujërave në Tokë?

Vallë pse në orët ditore përveç Diellit ndonjëherë edhe Hënës nuk
vërehen trupat tjerë qiellor?

Çfarë trupa qiellor janë yjet?

Cili grup i yjeve dallohet më lehtë në Republikën e Maqedonisë?

Çka paraqet Galaktika?

Sistemi Diellor është një pjesë e vogël e:

Largesia e mesatare e Tokës nga Dielli është:



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Si quhet pozita e Tokës ndaj Diellit më 22 qershor?

Si quhet pozita e Tokës rreth Diellit më 22 dhjetor?

Për sa herë diametri i Diellit është më i madh nga diametri i Tokës?

Nga sa sfera koncentrike është e përbërë masa Diellore?

Në sa grupe janë të ndarë planetët sipas karakteristikave fizike?

Cili planet te populli është i njohur si ylli i Natës dhe Ditës?

Sa planetë në sistemin Diellor janë nga lloji Tokës?

Në cilën periudhë kohore lundërtari portugez Fernando Magelani me ekspeditën e
tij përreth  Tokës ka kaluar në vijën ujore?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Në cilin vit kozmonauti rus Jurij Gargarin fluturoi në kozmos?

Toka përafërsisht ka:

Shkencërisht është vërtetuar se Toka ka?

Sa kilometra është gjatësia e ekuatorit?

Sa kilometra është gjatësia e meridianit fillestar bashkë me meridianin e kundërt
të tij me çka ndërtojnë rreth të plotë?

Sa është sipërfaqja e planetit Tokë?

Toka rrotullohet nga:  

Si quhet lëvizja e Tokës rreth boshtit të saj?

Si quhet lëvizja e Tokës rreth Diellit?

Sa është e mbuluar sipërfaqja e tokës me ujë?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Sa sipërfaqe tokësore përfshinë sipërfaqja e Tokës?

Sa paralele të supozuara ka në Tokë?

Sa meridianë  ka në Tokë?

Gjerësia gjeografike matet në:

Gjatësia gjeografike matet në:  

Sa është gjatësia e orbitës apo ekliptikës?

Me cilën datë Toka është më afër Diellit?

Në cilën shkallë të gjerësisë gjeografike veriore dhe jugore shtrihet
ekuatori?

Ku bien rrezet e diellit nën kënd të drejtë më 23 shtator?
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Прашање

Ku bien rrezet e diellit nën këndin e drejtë më 22 qershor?

Ku bien rrezet e diellit nën këndin e drejtë më 22 dhjetor?

Ku bien rrezet e diellit nën kënd të drejtë më 21 mars?

Në cilën datë Toka është më tepër larg nga Dielli?

Prej 21 mars Dielli me sa duket lëviz kah:

Prej 22qershorit Dielli dukshëm lëshohet në:

Prej 23 shtatori Dielli dukshëm lëviz kah:

Prej 22 dhjetori Dielli dukshëm lëviz kah:

Në cilën shkallë të gjerësisë gjeografike veriore dhe jugore shtrihet brezi
i nxehtë?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Në cilën shkallë të gjerësisë gjeografike veriore dhe jugore shtrihen
brezat mesatar të ngrohtësisë?

Rrezet e diellit të cilat prekin në Tokë kanë: 

Në përgjithësi sa breza të ngrohtësisë janë të zhvendosur me simetri në veri dhe
jug nga brezi i ngrohtë i nxehtësisë?

Në cilën datë në gjysmësferën jugore fillon pranvera?

Në cilën datë në gjysmësferën jugore fillon vera
?

Cila është njësia matëse themelore e kohës?

Sa ditë ka viti kalendarik?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Të gjitha vendet që shtrihen në meridianët e njëjtë kanë: 

Cili meridian merret si kufiri i datës?

Sa ditë është dallimi ndërmjet kalendarit të ri dhe të vjetër?

Cili lloj i përpjesëtimit përdoret më tepër?

Për të gjitha vendet që gjenden në meridianet e njëjtë themi se ka: 

Me cilën shkallë të zvogëlimit pëpilohen hartat plane?

Me cilën shkallë të zvogëlimit përpilohen hartat topografike?

Malet e ulëta janë me lartësi mbidetare ndërmjet:

Si mal i lartë konsiderohet nëse është i lartë mbi:



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Sa zona kohore ka në Tokë?

Sa meridianë apo shkallë të gjatësisë përfshinë secila zonë kohore?

Zonën e parë kohore e përfshinë hapësira nëmes:

Moska për dallim nga Shkupi ka kohën më të hershme nga:

Londra për dallim nga Moska ka kohë më të vonshme nga:

Cili qytet ka kohën më të hershme lokale?

Cili qytet ka kohën më të vonshme lokale?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Cili lloj i hartave nuk bën pjesë në ndarjen themelore të hartave?

Si quhet përmbledhja e disa hartave të ndryshme?

Kur  disa hizohipse janë afër njëri tjetrit themi se toka është:

Si quhen vendet më të ulëta nga niveli i detit?

Cila sferë gjendet nën litosferë?

Cila sferë gjendet nën mbështjellësin e bërthamës tokësore?

Toka nga planetët tjera dallohet për shkak të pasurisë me:

Në sa sfera është e ndarë brendia e Tokës?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Sa është trashësia e litosferës nën kontinente?

Sa është trashësia e litosferës nën oqeanet?

Mbështjellësi i bërthamës së Tokës shtrihet në thellësi prej:

Ngritja dhe lëshimi i pjesëve të kores së Tokës paraqitet për shkak të:

Vendi i sipërfaqes së Tokës ku del një masë e lëngët lavë quhet: 

Më shpesh para paraqitjes së erupsionit vullkanik ka:

Vendi ku tërmeti ndjehet me fuqi më të madhe të sipërfaqes së Tokës quhet: 

Si quhet vendi ku ndodh tërmeti?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Rrënimi i shkëmbinjve me emër të përgjithshëm quhet: 

Kur shtresohet materiali i shtresuar i përpunuar, themi se paraqitet procesi i: 

Sa përqindje të sipërfaqes së Tokës zenë kontinentet apo pjesa tokësore?

Sa kontinente ka në Tokë?

Sa përqindje të sipërfaqes së hemisferës jugor të Tokës zënë kontinentet?

Sa përqind të hemisferës veriore të Tokës zënë kontinentet?

Cili nocion nuk është lloj i tokës?

Si quhet pjesa pjellore e tokës punuese?

Cila tokë është më e pasur me humus?

Cili është kontinenti më i vogël i Tokës?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Cili është kontinenti i dytë për nga madhësia e Tokës?

Sa është sipërfaqja e kontinentit Akullnajor Antarktik?

Me përpunimin e cilit shkëmb krijohet mermeri?

Cili është kontinenti i tretë për nga madhësia në  Tokë?

Sa është intensiteti i tërmetit sipas shkallës të Rihterit?

Sipas formimit, përbërjes dhe pamjes shkëmbinjtë janë të ndarë në:

Cilët shkëmbinj nuk janë  shtresor apo sedimentues?

Sa është sipërfaqja e Detit Botëror?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Sa është sipërfaqja e Oqeanit të Qetë ose Paqësor?

Në një kilogram ujë deti ka mesatarisht:

Cili prej nocioneve të theksuara nuk është lëvizje e ujit të detit?

Shtretërit e lumenjve të lakuar „gjarpëror“ quhen?

Oqeani Indian shtrihet ndërmjet:

Vija në të cilën bashkohen toka dhe deti quhet:

Tërmetet të cilat ndodhin nën sipëfaqen e detit shkaktojnë paraqitjen e: 

Cila është rryma më e njohur e ngrohtë në Oqeanin Atlantik?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Ngritja dhe ulja i nivelit të ujit të detit quhet:

Sa lloje të burimeve ka sipas origjinës së ujit?

Burimet e fuqishme ujore quhen:

Kufiri ndërmjet dy pellgjeve lumore quhet:

Nëse gryka e lumit hyn më thellë dhe më gjatë në pjesën tokësore themi se
është krijuar:

Sa herë gjatë 24 orëve paraqitet batica dhe zbatica?

Si burime të dobëta konsiderohen ata burime e cila sasi e ujit është:

Si quhet pjesa e thellë e shtratit të lumit? 



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Sa është thellësia më e madhe në Oqeanin e Qetë?

Të gjithë lumenjtë e një pellgu e përbëjnë apo ndërtojnë:

Mbështjellësi i gaztë ajror mbi Tokë quhet:

Sa  përqind azot përmban atmosfera?

Sa është përqindja e oksigjenit në ajër mbi sipërfaqen e Tokës?

Sfera më e lartë ajrore është:

Në cilën sferë ka koncentrim të madh ozoni?

Kufiri i sipërm i atmosferës shtrihet deri  në:

Nëse rrezet e Diellit bien nën kënd të vogël,nxehja e sipërfaqes së Tokës do të
jetë:

Shkalla e nxehjes së ajrit quhet:



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Vijat të cilat i lidhin të gjitha vendet me temperaturë të njëjtë quhen:

Sa është shtypja normale e ajrit?

Shtypja e ajrit matet me veglën e quajtur:

Erërat e uraganit lëvizin me shpejtësi më të madhe prej:

Cila sipërfaqe e Tokës më shpejt nxehet dhe ftohet?

Gjatë lëvizjes horizontale të masave ajrore formohet:

Në sa grupe janë të ndara erërat sipas fuqisë dhe intensitetit  
(qëndrueshmërisë)?

Ku paraqiten erërat monsunike?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Çfarë ere është stuhia?

Erërat perëndimore janë:

Çfarë ere është tornado?

Kur do të dendet avulli i ujit mbi sipërfaqen e Tokës krijohet:

Lagështia relative është:

Në cilën periudhë kohore më tepër bie breshër?

Cila prej këtyre reshjeve nuk është tokësore?

Sa është sasia më e madhe e reshjeve që bie gjatë vitit në shkretëtira, viset
polare?

Sa është sasia më e madhe e reshjeve që bie në Tokë?

Regjimi disavjeçarë i kohës quhet:



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Pavarësisht pozitës gjeografike mbi cilën lartësi mbidetare paraqitet klima
malore?

Te klima shkretinore sasia e reshjeve është nën:

Sa lloje klimatike dallohen ne brezin e nxehte te ngrohtesise 

Madhësia e shtypjes së ajrit nuk varet prej:

Orari horizontal i shtypjes ajrore paraqitet me:

Çka paraqet shtypja e ajrit?

Era plotësisht e lehtë quhet:

Çfarë mund të jenë erërat periodike?

Ku paraqitet era koshava?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Era tornado më së shumti paraqitet në:

Në cilin brez të ngrohtësisë bie sasia më e vogël e reshjeve?

Ku nuk është e përfshirë klima subpolare?

Ku paraqiten më tepër reshjet e shiut në vit?

Sa tipe klimatike dallohen te brezat mesatar të nxehtësisë?

Ku gjendet më tepër druri i kauçukut?

Cili dru është pjesë e pyjeve gjetherënëse në brezin mesatar të ngrohtësisë?     

Ku gjenden preriet?

Për shkak të faktorëve natyror, bota shtazore më tepër është e përfshirë në:



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Sot në planetin Tokë ka mbi:

Në cilin vend haset më tepër akrepi?

Në cilin brez të ngrohtësisë njeriu i ka ndërtuar vendbanimet e para?

Dallimi ndërmjet numrit të personave të lindur dhe të vdekur quhet:

Me përzierjen e popullsisë të racës së bardhë dhe të zezë janë formuar:

Me përzierjen e popullsisë nga rasa e verdhë dhe e bardhë janë krijuar:

Në cilin shtet në Amerikën Jugore në numër ka më tepër melezë?

Ndikim më të vogël për shpërndarjen e botës organike kanë:

Në sa breza të ngrohtësisë është e përhapur bota bimore?

Numri i banorëve të planetit Tokë, rritet në vjet për: 

Cilët shtete kanë rritje të ulët apo rritje natyrore negative të popullsisë?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Sa përqind përfshinë anekumena apo pjesa jo e populluar e Tokës?

Cila bimë nuk gjendet në tundër?

Cila bimë gjendet në tajga?

Në cilin kontinent sot në përqindje ka më tepër popullsi të përzier (melez)?

Cili nocion nuk është pjesë apo shenjë e trashëgimisë kulturore?

Në cilin kontinent më tepër janë të përhapur religjionet hinduizmi dhe budizmi?

Ku haset bambusi?

Religjioni islamik më tepër është i përhapur në:



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Cilët popuj krijohen me përzierjen e racave?

Cila metodë nuk shfrytëzohet për paraqitjen e elementeve gjeografike?

Cili është liqeni më i njohur gëlqeror dhe karstik në Gadishullin Ballkanik?

5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Si i themi me një fjalë vëllaut dhe motrës time?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Si quhet dita e parë e javës?

Babai i nënës sime është :

Në cilën orë këndojmë dhe shkruajmë nota?

Johani është nga Viena. Ai flet __________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cila lëndë është Erdkunde?

Çka mund të jetë përkëdhelësi ynë?

Përgjigju pyetjes: Welches Wort passt nicht?

Përfundo fjalinë:Morgen habe ich Sport. Ich brauche mein _________.

Përgjigju fjalisë: Wie viele Stunden hast du am Freitag?

Plotëso fjalinë: Mein Haustier ist eine________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Nëse dikush thotë që të luani bashkarisht si do të thuash se pajtohesh?

Kur nuk kuptoj, them:

Si do të përshëndetemi në ora 12?

Në fund të vitit shkollor marrim:

Sot është dita e tretë e javës. Ajo është _______

Nëna ime secilin mëngjes pi....

Nëna ime quhet Klaudija, motra e sajë është _________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cili muaj nuk bën pjesë në stinën e vitit të verës:

___________ në ora 20 do të shkojë në kinema.

Në mëngjes çdoherë ha ________.

Plotëso fjalinë: Meine Eltern und meine Schwester sind __________.

Plotëso fjalinë:Mein Vater heißt Fritz.Der Vater von Papi ist
____________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

In Musik spielen wir__________.

Heute ist Samstag und morgen ist ________.

Plotëso:Morgen bin ich alleine zu Hause.  Meine Eltern sind __________.

Plotëso fjalinë:Wir zeichnen und malen. Wir haben ________.

Am Samstag und Sonntag ist_____________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Die Hauptstadt Deutschlands ist _______.

Heute habe ich Mathe und ich brauche:

Nëna ime është 26 vjeçare ________.

Morgen habe ich Kunst. Ich brauche _______.

Çka pëlqejnë fëmijët?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Unë duhet të mësojë, meqë neser kam _________ në matematikë.

Nxënësit për në shtëpi kanë___________.

Si thuhet viti 1660 në gjuhën gjermane?

Cili përemër vetor mungon në vendin e zbrazur?Wo ist mein Bleistift? –
Hier ist ___ doch.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Me cilën folje do të plotësohet pyetja, që të jetë e saktë?Wir
____________10 Jahre alt.

Cili përemër vetor mungon në fjalinë?
___________isst eine Pizza.

Cila përgjigje i përshtatet pyetjes?Was machen Petra und Simon
a?

Plotëso fjalinë që të jetë e kompletuar:___________spricht gut Deutsch.

Plotëso fjalinë:Das ist mein Freund Alex. ____ kommt aus Amerika.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Plotëso fjalinë:Wo ist ______Bruder?  Er ist nicht da.

Plotëso fjalinë: Wo ist denn dein Heft? - Hier ist ______ doch.

Mein Vater arbeitet
_____________.

Ist  das ein Heft?

Das ist meine Freundin Inge. Sie ______in Italien.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Meine Freundin_________gut Englisch.

____ findest du Bio? – Gut

Plotëso fjalinë: Ist das _______Bleistift? Nein, das ist kein Bleistift, das ist mein
Farbstift.

Plotëso fjalinë: ______wohnst du? In Berlin.

Përcakto se cila formë e foljes mungon në fjali:Ich lese gern, meine
Schwester ___  auch gern.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përgjigju pyetjes:  Ist das dein Stundenplan?

Plotëso: Meine Tante heißt Vera, und wie heißt ________ Tante?

Plotëso:Das sind meine Freundinnen. _____ Freundinnen gehen in die erste
Klasse.

Përfundo fjalinë: Ich möchte __________.

Nëse të pyet dikush, a jeton në Gjermani, si do të përgjigjesh?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Plotëso fjalinë:Ja, das ist ______Hund
.

Meine Freundin Anna ____ in der Schweiz studieren.

Mit dem Hund ___________ wir jeden Tag.

Ich habe ________Kuli.

______ du eine Fahrkarte?A ke biletë për vozitje?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Jetzt sind wir _____ München.Tani ne jemi __ Minhen.

 ________mir bitte dein Heft!

Ist das dein Hund? Ja, das ist ______Hund.

Çka thua kur shkon në gjumë?

Si do ta pyesësh shokun tënd se sa vjeçar është?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Zgjedhe fjalinë e saktë: Ich gehe schlafen.

 Plotëso:Tschüss Maria.   Tschüss, ______.

Kur vonohemi për në orë themi:

Ist hier noch frei? Vallë është e lirë?

Cila është përgjigja e pyetjesWas macht ihr?        



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Si do të thuash se e pëlqen arsimin figurativ?

Si është përgjigja e pyetjes?Wo sind Paul und Sabine?

Si do t’i përgjigjesh pyetjesMöchtest du  eine Tasse Kaffee?

Ngjyrat e flamurit gjerman janë:



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përgjigju pyetjes: Wo ist das Matheheft?

Si do të thuash se më tepër e pëlqen lëndën e historisë?

Përgjigju pyetjes: Kommst du auch aus der Schweiz?

Përgjigju pyetjes: Bist du
schon 10 Jahre alt
?

Zgjedhe përgjigjen e saktë:Wie bitte? Ich ____________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cila është përgjigja e pyetjes:

Meine Schere ist da.

Paula ka gjashtë vjet dhe shkon në shkollë. Cila klasë është ajo?       

Si do t’i përgjigjesh drejtë pyetjes:Ich möchte allein sein. ______________.    

Ich gehe jetzt schlafen. Dann________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përfundo drejtë fjalinë!Gehen wir jetzt ins Kino? Nein,
danke,_____________
.

Si do ta udhëzoni shokun që të mos flet shpejtë?

Trego kohën me numra: Es ist Viertel vor eins.

Plotëso fjalinë: Ich habe Durst. Ich möchte __________.

Plotëso :Tschüss Maria.    ___________, Herr Böhm.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Parashtro pyetje: Nein, tut mir Leid.

Je i hidhëruar meqë të mungon gdhendësja. Çka thua?

Përgjigju në mënyrë pohore pyetjes: Bist du neu hier?

Si është përgjigja e pyetjes: Was macht Martin?      

Wir haben ein Problem: Frau Uli, die Mathelehrerin, spricht immer sehr
schnell. Wir verstehen dann die Aufgaben nicht.

Si quhet arsimtarja e matematikës?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Wir haben ein Problem: Frau Uli, die Mathelehrerin, spricht immer sehr
schnell. Wir verstehen dann die Aufgaben nicht.
Si ligjëron arsimtarja e matematikës?

Wir haben ein Problem: Frau Uli, die Mathelehrerin, spricht immer sehr
schnell. Wir verstehen dann die Aufgaben nicht.

Çka nuk kuptojnë nxënësit?

Das ist Thomas und er ist 37 Jahre alt. Er kommt aus der Schweiz aber er wohnt
schon zehn Jahre in Deutschland. Er arbeitet in der Schule und unterrichtet
Mathe. Er ist sehr nett und die Kinder lieben ihn.

Çka është Tomasi me profesion?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Am Samstag geht Mario zu Tante Claudia. Auf einmal sieht er Florian. Florian
steht da und schaut. Und vor Florian steht ein Hund, ein großer Hund. Er schaut
nur den Hund an. Da ruft Mario: Rex! Rex, komm her!
Was steht vor Florian?

Am Samstag geht Mario zu Tante Claudia. Auf einmal sieht er Florian. Florian
steht da und schaut. Und vor Florian steht ein Hund, ein großer Hund. Er schaut
nur den Hund an. Da ruft Mario: Rex! Rex, komm her!

Wohin geht Mario?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Liebe Karola,

viele Grüße aus Rom. Hier ist es sehr schön.  ...

Viele Grüße

Inge

Kush e shkruan letrën?

Martin ist 14 Jahre alt und kommt aus Venedig. Es ist Sommer und er ist
bei Oma in Berlin. Dort ist es sehr schön.

Ku e kalon Martini pushimin?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Ich heiße Lina und mein Lieblingsfach ist Kunst. Ich lerne nicht gern
Erdkunde.

Was macht Lina gern?

Ich heiße Mario Donneli und komme aus Palermo. Das ist in Italien. Aber jetzt
wohne ich in Stuttgart. Meine Eltern sind auch hier. Mein Vater arbeitet bei
Siemens, meine Mutter auch. Meine Schwestern  Martina und Karla sind schon 18
und 20 Jahre alt und wohnen in Rom.
Prej ku vjen Mario?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Ich heiße Mario Donneli und komme aus Palermo. Das ist in Italien. Aber jetzt
wohne ich in Stuttgart. Meine Eltern sind auch hier. Mein Vater arbeitet bei
Siemens, meine Mutter auch. Meine Schwestern  Martina und Karla sind schon 18
und 20 Jahre alt und wohnen in Rom.
Ku jeton momentalisht Mario?

Ich heiße Mario Donneli und komme aus Palermo. Das ist in Italien. Aber jetzt
wohne ich in Stuttgart. Meine Eltern sind auch hier. Mein Vater arbeitet bei
Siemens, meine Mutter auch. Meine Schwestern  Martina und Karla sind schon 18
und 20 Jahre alt und wohnen in Rom.

Ku punojnë prindërit e Marios?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Liebe Anna,
wie geht es dir in Frankfurt? Hier in Stuttgart ist alles wie immer. Herr Schmidt
möchte am Freitag einTest machen. Ich möchte am Donnerstag mit Leo zu Teos
Party gehen. Na ja. Wie ist deine neue Klasse? Und Lehrer?
Bis bald. Tanja

Kush organizon aheng?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Liebe Anna,

wie geht es dir in Frankfurt? Hier in Stuttgart ist alles wie immer. Herr
Schmidt möchte am Freitag ein Test machen. Ich möchte am Donnerstag
mit Leo zu Teos Party gehen. Na ja. Wie ist deine neue Klasse? Und die
Lehrer?

Bis bald. TanjaKu jeton Ana?

Ich heiße Maja und ich mag am liebsten Kunst. Ich lerne nicht gern
Mathe. Die Formeln verstehe ich auch nicht.

Was mag Anna nicht gern?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Ich habe zwei Freundinnen. Sie heißen Tina und Lina und sind Zwillinge.
Sie gehen in die dritte Klasse.     

Tina und Lina sind _________.

Florian macht sehr gern Experimente. Er möchte später in einem Labor arbeiten.

Cilën lëndë e dëshiron Floriani?

Florian macht sehr gern Experimente. Er möchte später in einem Labor arbeiten.
Ku dëshiron të punojë Floriani?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Robert steht  jeden Tag um acht Uhr auf. Sein Bruder Andreas steht aber
schon um 7 Uhr auf. Er macht jeden Morgen seine Gymnastik.
Robert macht nur dreimal in der Woche Sport im Fitnessclub. Er frühstückt, isst
gern Müsli und trinkt  Milch. Das ist gesund. Andreas ist schon fertig und wartet.
Robert nimmt schnell seine Schultasche und sie gehen in die Schule.

Kush bën gjimnastikë secilin mëngjes?

Ich bin Anna, 12, und gehe in die Klasse 6a. Ich spiele Klavier, aber ich möchte
auch Gitarre lernen. Meine Freundin und Mitschülerin heißt Tina und sie ist auch
12.Në cilit instrument muzikor luan Ana?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Ich bin Anna, 12, und gehe in die Klasse 6a. Ich spiele Klavier, aber ich
möchte auch Gitarre lernen. Meine Freundin und Mitschülerin heißt Tina
und sie ist auch 12.

Në cilën klasë shkon Ana?

Hallo, ich bin Mario. Manchmal spiele ich mit meinem Freund Alex Fußball. Er ist
14, so wie ich und geht in meine Klasse. Der Bruder von Alex spielt bei Werder
Bremen. Das ist ja lustig.Sa vjet ka Mario?

Hallo Simone, hier ist Ronald. Bist du mit der Hausaufgabe in Mathe
fertig? Marko, Alex und ich verstehen nichts. Hilfst du mir? Ruf mich
bitte an.

Kujt i paraqitet Ronaldo?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Hallo Simone, hier ist Ronald. Bist du mit der Hausaufgabe in Mathe
fertig? Marko, Alex und ich verstehen nichts. Hilfst du mir? Ruf mich
bitte an.

Cila prej këtyre shprehjeve është e saktë?

Përgjigju pyetjes:  Wo wohnt sie?

Die Eltern meines Vaters sind  meine___________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Si do të përgjigjesh në pyetjen:Ich komme aus Mazedonien. Und du?

Sa ditë ka java?

Përgjigju pyetjes: Was möchten Sie trinken?

Plotëso fjalinë:
Meine kleine Schwester sieht _________ am liebsten im Kino.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Plotëso pyetjen: Mein Lieblingsfach ist _________?

Përgjigju se cila fjalë nënkupton ngjyrën e kuqe.

Si do të përgjigjesh në pyetjen: Wohin fährt Marko? Nach ________.

Si do të përgjigjesh në pyetjen: Was trinken wir, wenn wir krank sind?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përfundo fjalinë: Basketball spielt man _____________.

Nëna e babait tim është:

Përgjigju pyetjes: Wie heißt deine beste Freundin?

Shfaqjen e re teatrale mund ta shikojë në:



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Plotëso:  Was ist richtig?Guten Appetit! __________.

Përfundo fjalinë: Meine Freundin liest ein_________.

Cila prej fjalëve të dhëna nënkupton kartolinë?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Ist das dein Auto?Ja, aber _______fährt nicht.

Përcakto se me cilën folje do të plotësohet fjalia:
Nein, aber ich _________gern Musik.

Plotëso: ____ist das? Das ist mein Lehrer.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Plotëso pyetjen: Was sind Sie ____ Beruf?

Plotëso fjalinë: Ich habe Angst _________ großen Hunden.

Cila folje përshtatet. Wir _____________ nach Deutschland.

Plotëso fjalinë me foljen adekuate.
Meine Schwester_______gern Schokolade.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cila  prej këtyre fjalive e ka renditjen e saktë të fjalëve: 

Plotëso: Meine Schwester ______ gern.

Plotëso fjalinë që të jetë e saktë: Ist das dein Freund? – Ja, ________ist sehr
nett.

Plotëso fjalinë: Ich fahre morgen nach England und meine Freundin_______ erst
am Wochenende.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Plotëso pyetjen:______wohnst du?

Plotëso: Das ist meine Schwester. ____ ist 10 Jahre alt.

Plotëso fjalinë me foljen adekuate?
Ich ___________Christian.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Si do ti thuash dikujt në takimin e ardhshëm?

Si do ti përgjigjesh pyetjes.Ist hier noch frei?

Përgjigju:Vielen Dank für Ihren Besuch.

Përgjigju pyetjes: Arbeitet Herr Мüller hier?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përgjigju: Wo schaut man einen Film an?

Përgjigju pyetjes: Was ist zum Beispiel frei?

Përgjigju pyetjes: Wie findest du Kunst?

Plotëso: In der Apotheke kauft man ___________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përgjigju pyetjes:Wann geht man nicht in die Schule?

Shoku të është përgjigjur
 „Aus Skopje“.

Pyetja jote është:

Si do ti përgjigjesh pyetjes?

Bist du neu hier?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Kur dikush han themi:

Im Winter ist die bekannte Nordseeinsel ziemlich leer – aber sehr gemütlich.
Nach einem Spaziergang im Wind schmeckt der Friesentee in einer typischen
Friesenstube am Kamin noch viel besser. Auf der „Whiskey-Meile“ sind auch
Teetrinker richtig. So sagen die Sylter zu der Straße Am Strönwai in Kampen, an
der viele Lokale sind. Dort ist auch im Winter etwas los. Es gibt Partys, aber auch
gutes Essen. Ein für Sylt typisches Lebensmittel ist zum Beispiel die Sylter Royal,
eine Auster. Wer noch mehr typisch Nordisches kennenlernen will, sollte das
Gourmetfestival Mitte Januar besuchen. Oder bis zum 21. Februar warten. Dann
findet das traditionelle Biikebrennen statt, bei dem die Sylter Weihnachtsbäume
verbrennen. Aber dann ist die Insel nicht mehr so leer.Çka është e shijshme
për të pirë në dimër?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Ich bin Louise und ich bin Lehrerin von Beruf und mein Mann Michael ist Arzt. Wir
wohnen in Frankfurt, in Bockenheim. Unsere Wohnung ist nicht schlecht. Sie hat
vier Zimmer, eine Küche, ein Bad und eine Gästetoilette. Sie liegt sehr günstig.
Leider ist die Wohnung sehr laut und sie hat keinen Balkon. Wir bezahlen 865
Euro. Ein Haus mit Garten ist unser Traum. Es gibt aber leider wenige Häuser.
Und die sind fast immer sehr teuer und liegen meistens außerhalb der Stadt.
Mein Mann und ich, wir arbeiten beide in Frankfurt, und wir wollen hier auch
wohnen. Eigentlich möchten wir gerne bauen, aber das geht nicht. In Frankfurt
kann das niemand bezahlen. Çka është Luize sipas profesionit?

Ich bin Louise und ich bin Lehrerin von Beruf und mein Mann Michael ist Arzt.
Wir wohnen in Frankfurt, in Bockenheim. Unsere Wohnung ist nicht schlecht. Sie
hat vier Zimmer, eine Küche, ein Bad und eine Gästetoilette. Sie liegt sehr
günstig. Leider ist die Wohnung sehr laut und sie hat keinen Balkon. Wir
bezahlen 865 Euro. Ein Haus mit Garten ist unser Traum. Es gibt aber leider
wenige Häuser. Und die sind fast immer sehr teuer und liegen meistens
außerhalb der Stadt. Mein Mann und ich, wir arbeiten beide in Frankfurt, und wir
wollen hier auch wohnen. Eigentlich möchten wir gerne bauen, aber das geht
nicht. In Frankfurt kann das niemand bezahlen.

Cila është ëndërra e tyre?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Roberto geht heute Abend zu Dr. Müller zu Besuch und will jetzt noch schnell
Geschenke kaufen. Er weiß nicht, was er kaufen kann. Er spricht mit Herrn
Jochan und er gibt ihm einige Vorschläge. Johan meint, die Damen mögen
Blumen sehr gern und die Männer brauchen oft etwas zum Rauchen. Die Kinder
freuen sich am meistens für Schokoladen und Bombons. Das macht ihnen
bestimmt Freude.

Kë dëshiron Roberti ta vizitojë?

Roberto geht heute Abend zu Dr. Müller zu Besuch und will jetzt noch schnell
Geschenke kaufen. Er weiß nicht, was er kaufen kann. Er spricht mit Herrn
Jochan und er gibt ihm einige Vorschläge. Johan meint, die Damen mögen
Blumen sehr gern und die Männer brauchen oft etwas zum Rauchen. Die Kinder
freuen sich am meistens für Schokoladen und Bombons. Das macht ihnen
bestimmt Freude.

Çka dëshiron zotëri Muler t’ju dhurojë fëmijëve?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Roberto geht heute Abend zu Dr. Müller zu Besuch und will jetzt noch schnell
Geschenke kaufen. Er weiß nicht, was er kaufen kann. Er spricht mit Herrn
Jochan und er gibt ihm einige Vorschläge. Johan meint, die Damen mögen
Blumen sehr gern und die Männer brauchen oft etwas zum Rauchen. Die Kinder
freuen sich am meistens für Schokoladen und Bombons. Das macht ihnen
bestimmt Freude.

Kush propozon për dhuratë?

Da sind die zwei Jungen, Martin und Franco. Francos Eltern kommen aus Italien.
Aber er ist in Deutschland geboran. Er spricht aber noch gut Italienisch und er
spielt sehr gut Fußball.

Si quhen djelmoshat?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Da sind die zwei Jungen, Martin und Franco. Francos Eltern kommen aus Italien.
Aber er ist in Deutschland geboran. Er spricht aber noch gut Italienisch und er
spielt sehr gut Fußball.

Cilin sport e luan Franku mirë?

Liebe Мaja,
vielen Dank für die Einladung zu deinem 18.Geburtstag. Ich komme sehr gerne,
aber ich habe am Freitag immer von 18-20 Uhr einen Englischkurs. Ich komme
damm eben später.
Liebe Grüsse
Marta

Çka feston Maja?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Liebe Мaja,
vielen Dank für die Einladung zu deinem 18.Geburtstag. Ich komme sehr gerne,
aber ich habe am Freitag immer von 18-20 Uhr einen Englischkurs. Ich komme
dann eben später.
Liebe Grüsse
Marta

Ku shkon Marta të premten?

Si do të përgjigjesh në pyetjen: Wie geht es dir?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Louise lädt Maja zum Geburtstag ein.Maja ist mit ihrer Mama in der Stadt, um ein
Geschenk für Louise zu kaufen.Sie kaufen ihr eine Puppe und einen Luftballon.
Zu Hause packen Maja und ihre Mama das Geschenk schön ein.Louise freut sich
sehr über die neuen Sachen.

Wie heißt Majas Freundin?

Rosa und Rita sind vierzehn Jahre alt und gehen in die achte Klasse.Wie alt sind
die Zwillinge?

Im Garten von Peters Großeltern steht ein großer,wunderschöner Apfelbaum. Er
ist fast so alt wie Peters Vater. Peters Oma backt jeden Sommer ganz viele
Apfelkuchen.Was backt Peters Oma jeden Sommer ?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Louise lädt Maja zum Geburtstag ein. Maja ist mit ihrer Mama in der Stadt, um
ein Geschenk für Louise zu kaufen.Sie kaufen ihr eine Puppe und einen Luftballon
.Zu Hause packen Maja und ihre Mama das Geschenk schön ein. Louise freut sich
sehr über die neuen Sachen.

Was schenkt Maja ihrer Freundin zum Geburtstag?

Louise lädt Maja zum Geburtstag ein. Maja ist mit ihrer Mama in der Stadt, um
ein Geschenk für Louise zu kaufen. Sie kaufen ihr eine Puppe und einen
Luftballon. Zu Hause packen Maja und ihre Mama das Geschenk schön ein.
Louise freut sich sehr über die neuen Sachen.

Wo kaufen Maja und ihre Mama die Geschenke?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Im Garten von Peters Großeltern steht ein großer, wunderschöner Apfelbaum. Er
ist fast so alt wie Peters Vater. Peters Oma backt jeden Sommer ganz viele
Apfelkuchen.

Wo steht ein großer, wunderschöner Apfelbaum?

Mien Bruder und meine Schwester sind _____________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Das ist Frau Maixner._______ Mann ist Lehrer.

Meine Freundin Erna hat _____________  Hund.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Es ist Freitag. Gleich beginnt der Unterricht. Da kommt auch schon die Lehrerin.
Sie sagt:___________.

Wie schreibt man das Jahr 1980?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Es ist Freitag, 12.00 Uhr. Gleich beginnt der Erdkundenunterricht. Da kommt
auch schon die Lehrerin. Sie sagt:___________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Wo ist Nigeria?Das lernst du in __________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Ergänze.
Heute habe ich Sport. Ich brauche meine __________.
 

Wie schreibt man die Zahl 98?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Ergänze.
Der vierte Tag in der Woche ist  _________.

Ergänze.
Wir lernen Noten und singen. Wir haben _________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Marta ist neun Jahre alt und wohnt in Berlin. Im Winter fährt Marta oft zu ihrer
Oma. Sie wohnt in  Österreich.
Wo wohnt Omi?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Es ist Freitag, 12.00 Uhr. Gleich beginnt der Erdkundenunterricht. Da kommt
auch schon die Lehrerin. Sie sagt:___________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Hallo, ich bin Mario. Manchmal spiele ich mit meinem Freund Alex Fußball. Er ist
14, so wie ich, und geht in meine Klasse. Der Bruder von Alex spielt bei Werder
Bremen. Das ist ja lustig.Hat Marios Freund einen Bruder oder eine Schwester?

Me një fjalë si i quaj gjyshen dhe gjyshin tim?                 

 Plotëso fjalinë:Rex ist mein____________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cila  prej këtyre fjalive e ka renditjen e saktë të fjalëve: 

Plotëso fjalinë me foljen adekuate.

 „Ich möchte  eine Pizza __________“.

Plotëso fjalinë:

 „Meine Mutter ist immer ________ zu mir“.

Si do ti përgjigjesh pyetjes?

 „Hallo!Sprichst du Französisch“?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përfundo fjalinë:
 „In Österreich spricht man ____________“.

Plotëso fjalinë:

 „Ich gehe schlafen.____________“!

Cila prej këtyre fjalëve nuk nënkupton mjete shkollore

Tregoje kohën me fjalët:„4:15“!                                         



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Petriti duhet ta vizatojë simbolin e krishterimit. Petriti do ta vizatojë simbolin e
paraqitur në fotografi:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Sabahudini është nga feja myslimane. Në lutje ai shkon në objektin fetar të
paraqitur në:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Kodeksin e sjelljes në shkollë, nxënësi e respekton nëse: 

Sillemi moralshëm atëherë kur:

Çka nga e theksuara NUK bën pjesë në të mirën ?

Cila nga karakteristikat e mëposhtme është etike:

Etika është shkencë edukative-arsimore dhe ka për qëllim t’ju ndihmojnë
njerëzve në formimin e:     

    



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Etika është shkencë e: 

Personi “përgjegjës” është ai që:

  Fjala “etikë” rrjedh nga fjala “etos” që është me prejardhje nga gjuha:

Me cilat nga kodekset e theksuara duhet të sillet nxënësi ? 
  

Në orën e Etikës së religjioneve, Fatimja nuk ka shkruar detyra shtëpie. Cilin prej
veprimeve të Fatimes do ta kishe vlerësuar si etike? 



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Krijues të qetë i quajmë ata njerëz të cilët jetojnë:

Enesi dëshiron të shkruan një ese rreth një vlere morale dhe etike. Ai do të
shkruan rreth:

Në sjellje morale dhe etike mes gjithë njerëzve ka ftuar:

Morali ishte i pranishëm në shoqërinë njerëzore qysh me krijimin e:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Seadi tenton të jetë i moralshëm në sjelljen e tij. Ai është i moralshëm kur:

Enesi dëshiron ta blejë librin e shenjtë Kuranin. Libri që të jetë i shenjtë duhet të
jetë:

  Ejupi është musliman. Ai është i kujdesur të mos del nga besimi. Cili nga gjërat
e mëposhtme e nxjerr njeriun nga besimi: 



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Çka do të kishte ndodhur sikur të mos ekzistonin rregulla etike për sjelljen e
njerëzve në shoqëri?

Si vlera kryesore morale me të drejtë, mund të konsiderohen:

Çka kа ndodhur me ato shoqëri që nuk e kanë respektuar moralin?

Elementet e së mirës janë:

Çfarë studion etika?



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Cili është rregulli i artë i të gjitha religjioneve në botë ?

Themelues i mësimeve evangjeliste-metodiste është:

Si quhet kleriku fetar në hebraizëm?

Libri më i shenjtë i krishterëve është:

Nëna e Jezu Krishtit është quajtur:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Themelet etike të Hebraizmit janë të bazuar në:

Kreu suprem i Kishës Katolike është:

Njerëzit të cilët i prinë lëvizjes metodiste janë quajtur:

Cila është vlera më e madhe në jetën njerëzore?   

Ku janë shkruar parimet etike dhe morale të religjioneve ?  

Jeta në shoqëri do të ishte më e lehtë përderisa:

Cila nga këto është festë ortodokse:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Kisha evangjeliste – metodike në Maqedoni ekziston më tepër se:

Bazë e etikës në mësimet evangjeliste-metodiste është:   

Në krishterizëm si shembull më i madh i moralit konsiderohet:

Si quhen ligjet që Zoti ua dha njerëzve të besimit katolik që të udhëhiqen sipas
tyre?

Mësimet ortodokse ruhen në librin e shenjtë të quajtur: 

Cila nga festat e theksuara krishtere është më e madhe?

Në cilin qytet Jezu Krishti kaloi fëmijërinë: kade isus go pominal detstvoto.



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Cila nga këto rregulla të arta etike rrjedh nga Bibla ?

Sipas krishterëve, ku janë shkruar ligjet dhe rregullat që Zoti i dha për jetën e
njerëzve ?

Në cilin qytet ka lindur Jezu Krishti?

Kisha evangjelike – metodistike në Maqedoni është më aktive në:

Shenjë themelore dhe qenësore në secilin religjion është: 

Religjion është:

Si quhet vendi ku hebrejët i kryejnë lutjet e tyre ? 



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Festa më e rëndësishme tek hebrenjët, e ashtuquajtur edhe si Dita e Shenjtë e
pushimit, quhet:
 

Cila nga këto është festë hebreje:

Hebraizmi predikon besimin në:

Kisha katolike ekzistuese në botë dërgon priftërinjë dhe monakë ta përhapin
krishterimin dhe ata i quan:

Selia e Papës është e vendosur në:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Bashkësia më e madhe krishtere është:   

Simboli i hebreizmit është:

Baza e moralit në të mësuarit evangjelike-metodistike janë: 

Besimtarët hebraik, librin e tyre të shenjtë e quajnë:

Libri i shenjtë Bibla ndahet në:

Petriti do ta sqarojë fjalën katolicizëm përmes:   

Nadica ka marrë detyrë të gjejë fotografi nga Menora. Çka duhet të jetë
paraqitur në ilustrim?



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Klara duhet të shkruaj ese për misionaren e parë që e ka predikuar mësimin
evangjelist – metodik në Maqedoni. Ajo do të shkruaj për: 

Joshua duhet të shkruaj për fenë i cili e feston festën Roshha Shana. Ai do të
shkruaj për:

Mihaili duhet të shkruaj ese duke përdorur librin e shenjtë Torën. Esei i tij do të
flet për: 

Jasna dëshiron ta huazojë nga biblioteka Librin e shenjtë të mësimit evangjelist –
metodistik. Ajo duhet ta marrë:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Davidi dëshiron të udhëtojë në tokën ku Xhon Uesli e ka themeluar mësimin
Evangjelist – metodik. Ai duhet të udhëtojë në: 

Dragomiri do të shkruan rreth fesë që festojnë Pashkët. Ai do të shkruan për

Sara është nga religjioni në të cilin me ligj për ushqimin ndalohen prodhimet e
mishit dhe qumështit që të shërbehen në të njëjtën sofër. Prej cilit religjion është
Sara? 



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Gjoni dëshiron të shkruan një ese duke shfrytëzuar Librin e Shenjtë Biblën. Esei i
tij do të flet për:

Filipi është i krishter. Ai për çdo javë shkonë në kishë për lutje. Ai lutjet e tij i
realizon:

Kur lutet njeriu, prej kujt ka nevojë të kërkoj ndihmë?   

Sa janë kushtet e bindjes (imanit)?



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Sa herë brenda ditës dhe natës obligohet muslimani të falë namazin?    

Personi që thëret ezanin quhet:

Si quhet koha kur përfundon agjërimi dhe fillon ushqimi?

Harami është vepër e:

Obligimi islam, i cili kryhet pesë herë në ditë quhet:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Si quhej gjidhënësja e Muhammedit a.s.?

Gruaja e parë e Muhammedit a.s. ishte :

Cili është pejgamber i fundit?

Nata në të cilën ka filluar shpallja e Kur’anit është:

Cili libër u shpall Natën e Kadrit ?

Ç’është mevludi ?



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Si quhet nëna e Ismailit ?

Në cilën festë therret kurbani ?

Cilat janë festat e muslimanit ?   

Në cilin vend  kryhet haxhi ?

Ngrënie e ushqimit gjatë natës, para agjërimit quhet?

Falja e namazit në fenë islame është:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Cilët janë farzet e guslit?

Cilët janë farzet e abdesit ?

 

Pastërtia për muslimanin është:

 

Cilat janë kushtet e islamit ?

Në cilën moshë i erdhi shpallja Muhammedit a.s. ?

Lufta e parë në islam është:

Ku ndërroi jetë Muhammedi a.s.?



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Cilësia “sheh gjithëçka” është cilësi e:

Me cilën fjalë shprehim falenderim ndaj All-llahut xh.sh.?

Sa pejgamber janë të përmendur në Kur’an ?

Xhebraili është i obliguar për :

Nga se janë të krijuara melekët ?

Çka ka krijuar All-llahu xh.sh. ?

Shpallja e Kur’anit ka zgjatur:

All-llahu e urdhëroi Ibrahimin a.s. që ta bëj kurban djalin e tij:

Kur jepet Sadekatul Fitri ?



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Fitër Bajrami vjen pas:

Çfarë quhet mihrab ?

Islami na mëson t’i përshëndesim:

Shoku më i ngushtë i njeriut duhet të jetë:

Zeqati, është ajo pjesë e pasurisë që u jepet të varfërve në mënyrë:
                                                                   

Cila prej këtyre shprehjeve nënkupton “vepër e obliguar në mënyrë të prerë” ?

Fjalia me të cilën njeriu bëhet musliman, quhet:

Kibleja e muslimanëve kur falen është:

Muhamedi a.s. në mesin e arabëve njihej me emrin:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Ku u lind Muhamedi a.s.?

Çifti i parë bashkëshortor në tokë janë:

Cili libër i është shpallur Musait a.s.?

Si quhet meleku që përcjellte shpalljet e All-llahut te pejgamberët ?

Kur’ani është fjalë e:

Lëshuarja e fytyrës në tokë gjatë namazit quhet:

Therja e kurbanit bëhet në ditën e:

Nëse njeriu pendohet për gabimin e bërë, All-llahu xh sh :



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Vetëvrasja sipas islamit është:

Muslimani kur falë namazin duhet të drejtohet në drejtim të:

Sunetet e abdesit janë:

Gusli është :

Pas vdekjes së Muhammedit a.s. udhëheqës i muslimanëve bëhet:

Hava është krijuar nga :

Cilit pejgamber i ka zbritur Inxhili ?

Zeburi është libri që i ka zbritur :



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Çfarë kanë për detyrë melekët Munkiri dhe Nekiri ?

Israfili është meleku që ka për detyrë:

Vjedhja është:

Cila është nëna e gjithë njerëzimit ?

Personi që u prinë besimtarëve gjatë faljes së namazit quhet:

Puna në fenë islame konsiderohet:

Cila ishte fjala e parë që zbriti në Kur’an ?

Sa herë jepet zekati ?

Në cilën moshë është martuar Muhammedi a .s.?



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

 Nga se është i krijuar Ademi a.s. ?

Kush e di se kur do të ndodh dita e gjykimit ?

Hixhret quhet:

Në cilin muaj është Nata e Kadrit ?

Cilësi e besimtarit të mirë është:

Ku shfaqet morali i muslimanit ?

Për muslimanët një ditë në javë është ditë e shenjtë. Ajo ditë është dita e:

Muslimani kur hyn në xhami, duhet të dijë se është:

Cilin prej personave të mëposhtëm nuk e do All-llahu ?

Sipas fjalës së Muhammedit a.s.: Dhuratë më e mirë e prindit ndaj fëmijës
është:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Haxhi llogaritet ibadet:

Farzi (obligimi) më i rëndësishëm në islam është:

Punë të parë që bëri Muhammedi a.s. në Medine ishte:

 Sipas mësimeve islame, Allahun xh.sh. ka krijuar:

Para se të fillojmë të hamë ushqim duhet të themi:
 

Emineja është muslimane. Ajo kur të rritet ka për obligim ta mbulojë tërë trupin
me përjashtim të:

Seidi ka mësuar se muslimani duhet të jetë i moralshëm. Ai duhet të jetë i
sjellshëm dhe i moralshëm:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Muslimanët festojnë Kurban Bajramin. E festojnë këtë festë sepse është e lidhur
ngushtë me:

Ademi kishte lexuar në libra fetar rreth ndërtimit të Qabes. Ai kishte mësuar se
Qaben e kanë ndërtuar:

Aliu ka mësuar se mbajtja e arit dhe mëndafshit është e ndaluar. Ajo është e
ndaluar për:

Suhejbi ka mësuar se përfundimi i zbritjes së Kuranit ka qenë në ditën e Arafatit,
në ditën e nëntë të muajit Dhulhixhe. Të nesërmen, dita e dhjetë është:

Besimi dëshiron të madhëron dhe falënderon Allahun me anë lëshuarjes së
fytyrës në tokë. Ai me këtë veprim është duke bërë:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Arbeni e din se muslimanët në ditën e festës therrin kafshë për kurban. Therrja e
kurbanit bëhet në diten e:

Fatmireja sa herë që përfundon ushqimin, e falënderon Allahun duke thënë:

Adnani dëshiron gjithnjë të jetë i pastër në trupin e tij. Ai për të qenë i tillë merr:

Fatmiri përkujton ngjarjen e Vitit të Ri të Hixhrit. Kjo ngjarje shënon:

Gafuri sa herë që gabon shpreh pendimin për gabimin e bërë duke thënë:

Senadi kishte vjedhur ca të holla nga i ati i tij. Veprimi i tij është:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Sara gjatë ushqimit është shume e kujdesshme. Ajo sa herë që fillon të hanë
thotë:

Zeqati është pastrim i pasurisë dhe ndihmë për të varfërit. Ai jepet:

Festimi e di se fillimi i njerëzimit ështe me Ademin a.s. Allahu atë e ka krijuar:

Zubejri tenton të jetë besimtarë i mirë. Mes cilësive të mira janë edhe:

Fatlumi është edukuar të jetë i moralshëm. Ai moralin e tij e shfaq:

Enveri dhe Hatixhja kanë lexuar rreth gjinive në islam. Ata kanë vërejtur se
meshkujt dhe femrat janë:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Muneverja ka lexuar shumë thënie të Muhamedit a.s.. Ajo ka kuptuar se sipas
islamit, dhuratë më e mirë e prindit ndaj fëmijës është:

Ferideja ka mësuar se obligimet në islam janë të shumta, por më i rëndësishmi
është:

Pastërtia në islam është çështje shumë me rëndësi. Ajo përfshinë:

Muhammedi a.s. pasi emigroi nga Mekeja për në Medine, punë të parë që bëri
ishte:

Hyseni është besimtar i devotshëm. Ai gjithnjë bënë vepra të mira ngase synon:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Ejupi është në gjendje të vështirë shëndetësore dhe materiale. Ai duhet të
kërkonë ndihmë vetëm prej:     

Selamiu është personi që rregullisht e falë namazin ditën e Premte në xhami me
xhematë. Selamiu falë namazin e:

Amiri gjatë ditës pesë herë thërret ezanin. Kjo do të thotë se ai është:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Ziberi e di se në islam ka shumë obligime, por obligimi që kërkohet një herë në
jetë është:

Selma e di se pejgamberët që duhet patjetër besuar janë 25. Pejgamberi i fundit
është:

Nuhiu shpeshherë merr pjesë në manifestimin e mevludit. Mevludi për te shënon:

Besimtarët musliman gjatë vitit kanë dy festa. Ato janë:    

Musai dëshiron ta kryej obligimin e haxhit. Ai për ta realizuar këtë duhet të shkon
në:

Fëmijët musliman gëzohen shumë gjatë festës së Fitër Bajramit. Ajo vjen pas:



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

  Jasmini dëshiron që shokut të tij nga besimi katolik t’ja uroj lindjen e Zotit Jezu
Krishti. Jasmini do ti dërgoj uresë për:

Sevgim dëshiron ta blejë librin e shenjtë Kuranin. Në cilën gjuhë duhet të
shënohet libri që të jetë i shenjtë?

Ahmed  İslam dinine mensup bir kişidir. Bu durumda Ahmed ibadetini
gerçekleştirmek için aşağıdaki dini inşaatların hangisine gitmelidir?



6. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Nëna Terezë është lindur në:

7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Si quhet besimi i lashtë në ekzistimin e shpirtrave?

Gjatë bisedës me Sashon unë zbulova se ai nuk beson në perëndi dhe
perëndesha. Ai është :

Fisi Aboro ka besuar se ka origjinë nga ariu dhe se iniciatori i tyre i gjinisë është
ariu. Përcakto se për çfarë lloj të besimit bëhet fjalë?

Cila nga pohimet e poshtëshënuara NUK është njëra ndër Dhjetë urdhëratë e
perëndisë?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Kur fillon Sabati hebrenjve?

Cila nga pohimet e theksuara më së miri i përshkruan të mësuarit krishtere për
bukën dhe verën?

Njerëzit e bashkësive më të lashta krishtere janë mbledhur në:

Sipas tregimit të Biblës, për sa ditë Perëndia e krijoi botën?

Çfar lloji i religjionit është judaizmi?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Religjioni interpreton dhe  sqaron botën  dhe njeriun në të, duke përfituar:

Kentauri, Pegazi, Himera dhe Minotaur janë shembuj për:

Dallimi ndërmjet teizmit dhe ateizmit përbëhet në:

Për religjionet fillestare i caktojmë ato religjione të cilat sipas periudhës kohore i
takojnë :

Cila nga religjionet e theksuara NUK është politeiste?

Vizatimet e njeriut të lashtë të kafshëve të shpuara ose të zëna në kurth , të cilat
gjenden nëpër shpella , janë pasqyrim i mënyrës primitive të besimit sepse:



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Besimi se një grup njerëzish kanë origjinë prej ndonjë kafshe, bime ose sendi
quhet:

Ku ndodhet muri i vajit?

Perëndia krishtere paraqitet në tre persona të perëndisë: Perëndi baba, Djalë i
Perëndisë dhe Perëndi e shpirtit të shenjtë që paraqet:

Katër ungjillorët në të cilat përshkruhet jeta e Jezusit gjenden në:

Nëna e Jezusit – djalit të Perëndisë është quajtur

Cila nga të përmendurat më poshtë Nuk është simbol i Krishterimit?

Вesimtarët në Islam quhen:



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Pse për myslimanët Meka është vend i shenjtë?

Ku shkoi Muhamedi në vitin 622?

Me fjalën Hixhri në botën e myslimanëve nënkuptohet shpërngulja e Muhamedit
nga Meka në Medine. Prej kur:

Për cilët nga perënditë e përmendur paraqesin mitologjinë e vjetër sllave?

Nocioni sekularizëm ka kuptimin e ndarjes së:

Vizita e personaliteteve të larta krishtere në xhamitë për festën e Bajramit është
shembull për:

Cakto shembullin i cili tregon bashkëpunimin ndër religjioz.

Kush është Perëndia e lartëmadhërishme, Perëndia e perëndive, nga mitologjia e
vjetër helene ?

Cila nga festat e theksuara është e ndërlidhur me lindjen e Jezus Krishtit?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Religjioni mëson për ekzistimin e :

Fakti se ekzistimi i qenies mbinatyrore Perëndi nuk mund të tregohet JO na jep
të drejtë besimin në Perëndi ta caktojmë si:

Çka paraqesin rregullat dhe kapitujt në religjion të cilat e përcaktojnë sjelljen e
njeriut?

Ritet në të cilat njeriu primitiv ka shqiptuar fjalë sekrete dhe i ka ftuar fuqitë
mbinatyrore, të bëjnë diçka që nuk mund të bëjë njeriu i thjeshtë, janë
karakteristike për:

Përrallat të cilat përshkruajnë ngjarje lidhur me krijimin e botës, ekzistimin e më
shumë perëndive, perëndeshave, gjysmëperëndive ose heronjve , quhen:

Cili është religjioni i parë monoteis?

Mësimi i Jezusit i shkruar në Dhiatën e re, njerëzit i mëson për:



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Predikimi më i rëndësishëm i Jezusit ku angazhohet për lumturi, dashamirësi,
drejtësi dhe dashuri ndaj armikut është:

Dhjetë urdhrat e Perëndisë janë rregulla me të cilat caktohet:

Kishat janë të zbukuruara me ilustrime të shenjtorëve, të quajtur:

Përveç asaj që është profet – bartës i urdhrave të Profetit Muhamed është edhe:

Në islam, obligimet religjioze të cilat janë shprehje e disiplinës etike të
besimtarëve janë të njohur si:

Çfarë veprimi është misioni i një grua krishtere e cila shkon në Indi për t’iu
ndihmuar miliona njerëzve?

Papa Jovan Pavle në sheshin në Romë në fjalimin e tij iu drejtua të gjithë
krishterëve, të gjithë myslimanëve dhe hebrenjve për paqe dhe tolerancë.
Cila është porosia nga fjalimi i tij?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Kisha maqedonase ortodokse në vitin 1967 e fitoi:

Ligji i çifutëve, themeli i fesë së çifutëve quhet:

Çka krijoi njeriu i hershëm, në gjurmë pas përgjigjes për ekzistencën e tij dhe
ekzistencën e botës?

Si quhet besimi në mbinatyroren, i cili besim ndihmoi njeriun të tejkalojë rreziqet
nga e panjohura?

Çka nënkuptojmë me fjalën religjion?

Për t’i kënaqur nevojat e besimit, njeriu dëshiron të vijë në “kontakt” me
mbinatyroren nëpërmjet:



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Mvarësisht nga dobia apo dëmi si rezultat i dukurive natyrore, njerëzit besonin se
me dukuritë natyrore udhëheqin shpirtërat, që i përcaktonin si:

Si përcaktim më i përgjithshëm i termit religjion, konsiderohet besimi ose
përcaktimi i :

Në forma të ndryshme religjioni sot është më i përhapur te:

Cilës botë i jep rëndësi religjioni?

Te cilat religjione Zotit i jepen karakteristika njerëzore?

Si quhet përulja ndaj hyjnive që njerëzit u bënin skulptura dhe tempuj?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Kujt i përuleshin njerëzit si Zotit, që kur filluan ta përpunojnë tokën, ndërsa fisi
mvarej nga ajo se sa i pjellshëm do të ishte viti?

Cili është qëllimi i zakoneve dhe rregullave morale te religjionet monoteiste?

Me cilin qëllim njerëzit e lashtë krijonin kërcime, muzikë, ngjyrosje të trupit dhe
riatuale të tjera?

Si quhen përrallat ku flitet për zanat, prinçesat, princët?

Me çka është i ngjajshëm tregimi me mitin?

Çfarë mund të jenë mitet sipas përmbajtjes së tyre? 



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Përmbledhja e miteve nga disa religjione, popuj, njësi gjeografike, janë të
njohura si:

Si quhen në mitologji krijesat të lindura nga hyjnitë dhe njeriu?

Në cilën mënyrë sipas religjionit njeriu lidhet me Zotin?

Sipas religjionit nëse njeriu e zgjedh të mirën, kjo nënkupton se:

 “ Ta godas drurin, që mos të ndëgjojë e keqja”, është bestikny që lidhet me



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Si e shpjegonte njeriu i hershëm jehonën në natyrë?

Sipas besimeve të hershme animike, shpirti mundeshte të shpërngulet te njerëzit
e tjerë, kafshët, bimët për shkak se paraqiste:

Çfarë do t’i ndodhte fisit nëse ndonjë njeri e vriste kafshën totemike?

Nga çka mvarrej përzgjedhja e totemit te fiset?

Cila kafshë më së shpeshti zgjedhej si totem i njerëzve që jetonin pranë ujit?

Si kufizoheshte sjellja e njerëzve në grupin totem?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Çka mund të konkludohet nga fakti që te stema e maqedonasve antik hasej luani
ose dielli?

Çka mund të thuhet se e zëvendëson tabunë në shoqërinë bashkëkohore?

Cila është tabuja më e vjetër e fisit?

Çka paraqet tabu në kohërat e sotshme?

Cili nga shkrimtarët e përmendur është krijues i njohur i tregimeve?

Cili nga llojet e literaturës të përmendura më poshtë ka karakter hyjnor?

Cili është motivi kryesor te përrallat?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Si quhet objekti, bima ose kafsha nga të cilat besonin se e kanë prejardhjen fiset
e hershme?

Cila ngjarje e shënon natyrën hyjnore të Jezusit dhe paraqet gëzimin më të
madh për krishterët?

Nga shekulli XI deri në shekullin XVI, krishterizmi ndahej në:

Njëri nga religjionet më të përhapur në Ballkan dhe Europë Lindore është:

Cili është religjioni më i përhapur në Lindjen e Mesme?

Judaizmi është religjion dominant në shtetin prej ku edhe ka prejardhjen, ndërsa
ai shtet quhet:



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

A janë të pikturuar në xhamitë dhe sinagogat Allahu dhe Jehova?

Më poshtë është treguar dallimi mes judaizmit, krishterizmit dhe islamit?

Çka është karakteristike për tre religjionet monoteiste në raport me ushqimin?

Si quhet shtylla e tretë në Islam që nënkupton të ndihmuarit e të varfërve?

Si quhen udhëheqësit fetar të cilët e trashëgojnë profetin Muhamed pas vdekjes
së tij?

Çka paraqet Zoti te çdo religjion monoteist, për dallim nga religjionet politeiste?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Si quhet muaji i agjërimit në Islam që mbaron me festën e Bajramit?

Kush është sipas islamit kushti themelor për jetën e përbashkët të njerëzve?

Çka arrihet nëqoftëse ekziston lidhje e njerëzve dhe paqe në Tokë, sipas Kuranit?

Si quhet shtëpia e lutjeve të çifutëve?

Kush konsiderohet si themelues i religjionit çifut?

Kush janë njerëzit e parë të botës sipas tregimeve biblike?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Përse Adami dhe Eva u larguan nga parajsa?

Si quhet shkretëtira nëpëmjet të cilës kaluan çifutët nga Egjipti në Tokën e
premtuar?

Ku janë ruajtur dy pllakat nga gurri te të cilat janë shkruar Dhjetë urdhëresat e
Zotit?

Cili simbol e shënon kaçuben që digjet, mirëpo nuk digjet deri në fund?

Si quhen udhëheqësit shpirtëror çifut?

Kush e ndërtoi tempullin e parë çifut?

Me cilën festë çifutët i përjetojnë kujtimet e çlirimit nga robëria egjiptase?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Nën pushtetin e kujt ishte pjesa më e madhe e Palestinës në kohën kur u lind
Jezu Krishti?

Cili libër nga Bibla është shkruar pas vdekjes së Jezusit, nga ana e ithtarëve të
tij?

Ku lindi Jezusi?

Sipas tregimit biblik, kush i solli tre të mençurit në vendin ku është i lindur
Jezusi?

Kush e pagëzoi Jezusin në lumin Jordan?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Sa apostuj e ndjekin Jezusin edhe pas vdekjes së tij dhe përhapin mësimet e tij?

Çka nënkupton ungjilli?

Cili takim bëhet të enjten mbrëma para se të burgoset Jezusi?

 Si quhet tempulli i shenjtë krishter?

Katër Ungjëjt në Dhjatën e re i mbajnë këto emra:

Çka simbolizon pëllumbi në krishterizëm?

Nga ana e kujt u pranua feja krishtere për herë të parë?

Përse komunitetet e para krishtere gjendeshin në katakombe?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Cili është njëri nga udhëheqësit më të mëdhenj të hershëm krishter i cili udhëtoi
përgjatë Perandorisë Romake, themeloi bashkësi krishtere dhe përhapi mësimet
e Jezusit?

 Çka formohet me lidhjen e bashkësive krishtere?

Në cilën gjuhë është shkruar Kurani?

Nga sa pjesë është i përbërë Kurani?

Si quhet komuna e parë e themeluar nga Muhamedi?

Cili është tempulli i shenjtë në Mekë i vendosur mbi gurin e madh të zi?

Cilin obligim e kryejnë muslimanët me ardhjen në Qabe?

Shtëpia për lutje në Islam është:



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Nën udhëheqjen e kujt realizohet lutja e së premtes në Xhami?

Çka simbolizojnë pesë shtyllat e Islamit?

Principi i hakmarjes ose kthimit me të njejtë masë haset në shprehjen:

Sipas religjionit islam, me Kuranin realizohet dëshira e Allahut për atë çka është:

Çka simbolizon larja e duarve dhe fytyrës para hyrjes në xhami?

Kisha protestante donon mjete dhe e ndërton spitalin e parë për fëmijë në Shkup
pas tërmetit. Si është ndikimi i religjionit në këtë rast?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Si quhet lëvizja për pajtim dhe unitetin e të gjitha kishave krishtere?

Cili është kushti themelor për bashkëpunim mes institucioneve fetare?

Kush është prijësi i parë i kishës ortodokse Maqedonase?

Cila organizatë është përgjegjëse për zhvillimin e jetës fetare të myslimanëve në
shtetin tonë?

Me formimin e universitetit të parë në Ohër në shekullin IX, së pari herë bëhen
përkthime të:

Cila sjellje është arsyeja themelore për padrejtësitë në botë? 



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Gjithmonë në histori kur mësimet fetare predikohen dhe zbatohen në mënyrën e
vërtetë dhe të sinqertë kemi:

Në shtetet bashkëkohore, njëra nga të drejtat themelore për mbrojtjen e
individin është:

Kur thuhet për ndonjë shtet se është sekular, kjo nënkupton se:

Çka fitohet me ndarjen e religjioneve nga shteti?

Kreu i kishës ortodokse maqedonase dhe imami i bashkësisë fetare islame në
deklaratat e tyre thonë: “Jeta e fëmijëve dhe njerëzve në përgjithësi, kanë vlerën
më të madhe, pa marrë parasysh cilës fe i takojmë”. Çka dëshirojnë të thonë me
këtë?

 Luftërat dhe persekutimi i njerëzve në emër të religjionit janë veprime të cilat
janë:



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Nëse besimi në fuqinë e asaj mbinatyrore është forma më e vjetër e sjelljes së
njeriut, sqarimi i njeriut për botën, atëherë ajo religjioze ekziston: 

Nëse besimtarët për çdo ditë tregojnë lutje ndaj Perëndisë atëherë çka paraqet
për ata besimi në Zot?    

Nëse sipas besimit religjioz shpirti i njeriut nuk vdes, por has në jetën shpirtërore
të përjetshme, atëherë shpirti është:

Cilët janë burimet më të sigurta të njohurive për mënyrat e sjelljes së njeriut në
religjionet e para? 

Përveç besimeve religjioze, çfarë sqarime për ekzistimin e botës dhe njeriut janë
zhvilluar në shoqërinë bashkëkohore? 

Çka na tregojnë varret e mëdha të faraonëve ku janë gjetur gjërat dhe ofertat
për kurban?

Në çka kanë besuar njerëzit të cilët ardhjen e pranverës e kanë sqaruar me
mbulimin e shpirtit të borës dhe paraqitja e shpirtit të barit dhe ujit?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

,,Nëse Isa nuk është ringjallur, atëherë feja jonë është në hamendje’’, ka shkruar
Shën Pavle. Çka paraqet ringjallja në krishterim? 

Nëse besimtari në lutjet e tij mbart Kipah, Talit dhe e lexon Toratën atëherë ai
beson në: 

Çka nga e poshtëpërmendura është e përbashkët në shpalljen e Lindjes së Isës
dhe përcjellja e shpalljeve të Zotit Profetit Muhamed?

,,Dëgjo Israil, Zoti Perëndi është një Zot i ynë  dhe duaje Zotin, Zoti yt me tërë
zemrën tënde me tërë shpirtin tënd dhe tërë forcën tënde’’.  Me këtë rrëfim të
fesë fillojnë pesë librat e para nga Bibla, të cilën hebrenjtë e quajnë:

Nëse në një vend njerëzit munden lirisht ta rrëfejnë fenë e tyre në kisha, xhami
apo sinagoge ajo nënkupton se:

Nëse njerëzit janë religjioz dhe besojnë në ekzistimin e një Zoti atëherë ata
janë: 



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Çka festojnë hebrenjtë  kur dhurojnë mollën e shkrirë në mjaltë me urimin
,,Shana tova’’ ?

Çka na paraqet mendimi: ,,Të gjithë njerëzit rrjedhin nga fuqia e re e Zotit,
njëjtë se vallë ajo emërohet si Zot, Perëndi apo Allah’’? 

Çfarë pasoja mund të paraqet qëndrimi: ,,Vetëm religjioni im është i drejtë’’
ndërsa religjionet tjera janë ,,të gabueshme’’ dhe ,,jo të drejta’’?

Çfarë besime janë ato te të cilët ekziston Zot i veçantë për dukuri të
ndryshme në botë, për shembull: Perëndia e qiellit, Perëndia e luftës,
Perëndesha e luftës, Perëndesha e pranverës apo Perëndesha e urtësisë?

Cila periudhë e kulturës njerëzore është e njohur sipas vizatimeve të
bizonëve, elenëve dhe mamutëve si dhe skena nga gjuetia të ilustruara
në muret e shpellave në të cilat njerëzit kanë jetuar
?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Për cilin besim është karakteristik ekzistimi i shpirtit për të cilin njerëzit
kanë menduar se janë pjesë e natyrës, ata i kanë njohur në psherëtimën
e drunjëve dhe të erës
?

Çka kanë paraqitur thatësia dhe breshëri për njeriun primitiv kur ka
filluar ta përpunojë tokën dhe të pres fryte nga ajo
?

Si pjesë dhe karakteristikë e secilit religjion janë krijuar aktivitetet të
ndryshme dhe traditat të cilat i theksojmë si
:



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Njeriu primitiv kur ka pasur vit të frytshëm është gëzuar dhe ka
vallëzuar duke shprehur dashuri ndaj Perëndisë. Me cilin qëllim i ka
shprehur ndjenjat religjioze të veta
?

Me këto fjalë fillon Bibla: ,,Në fillim Perëndia i ka krijuar qiellin dhe tokën. Dhe
tha se perëndia le të jetë drita dhe ka qenë dritë“.
Nëse sipas tregimit Biblik Perëndia e ka krijuar universin, botën dhe njeriun
atëherë Perëndia
është simbol për:



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

,,
Mos bën idole për veten, idole për çka do që të jetë, çka është lart në
qiell apo poshtë në tokë apo në ujë apo nën tokë, mos ju përul e as mos
ju shërbe
“.

Sipas urdhrit të dytë nga Dekalogi, si është raporti i religjioneve
monoteiste kah idoloklonimi
?

Me shkrirjen e borës dhe paraqitjen e luleve, njerëzit kanë besuar se frymëzimi i
dimrit mbulohet dhe paraqitet frymëzimi i pranverës. Çka ndodh në natyrë sipas
besimit animistik?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Çfarë lloj i mitit është miti për krijimin e botës nga një vezë e madhe
kozmike, në të cilën përfshihen të gjithë gjësendet të cilat duke e thyer
lëvoren e vezës ngadalë dalin jashtë
?

Si ka qenë raporti i anëtarëve të fisit ndaj kafshëve të cilëve u janë
paraqitur totem
?

Si quhet ndalesa të mbytet apo të hahet mishi i ujkut, në fisin ku ujku
është totem i tyre
?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Nëse ndezja e zjarreve për Pashkët sipas religjionit krishterë është i
ndërlidhur me ritualet politeiste kushtuar perëndive të ndryshëm dhe
perëndeshave nga mitologjia e vjetër sllave, atëherë ajo nënkupton se
ky ritual konsiderohet si
:

Çka konsiderohet se ka pasur vend qendror në Tempullin e Solomonit
para se të fillojnë shkatërrimet e tij gjatë shekujve
?

Në cilin religjion Zoti quhet Allah
?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Si quhet perëndia te krishterët
?

Si quhen lidhjet të cilat perëndia i bën me Abrahamin, Noen dhe Mojsiun
?

Për shkak të cilave rrethana Muhamedi A.S. është dashur të kalojë nga
Meka në Medinë, fillimi i veprimtarisë së vetë si profeti i dërguar i
Allahut
?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Si ka qenë raporti me sunduesit romak ndaj Isës dhe mësuesve krishterë
të cilët e kanë predikuar mësimin e Isës
?

Në cilën ditë ndodh mesha kryesore në religjionin krishterë
?

Për cilin religjion Jerusalemi ka rëndësi të posaçme, rëndësi të shenjtë
?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Në cilin libër të shenjtë janë shënuar Shpalljet e Zotit nga Allahu për
Profetin Muhamed
?

Si janë të njohura rregullat të cilat janë të shënuara në librin e dytë të
Mojsiut, ndërsa kanë të bëjnë për jetën etike të besimtarëve
?

Me çfarë qëllimi janë të shënuara rregullat në librat e shenjta, të cilët e
udhëzojnë njeriun nga e mira dhe sjellja me përgjegjësi
?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Kur është paraqitur islami si religjion monoteistik më i ri
?

Nëse i shikojmë kryqin, zemrën dhe çengelin
,
në cilët tre mesazhe themelore krishtere na rikujtojnë këto simbole
?

Shndërrimi i ujit në verë është puna e parë e besueshme të cilën Isa e ka
bërë në dasmën në Kana. Si quhet kjo dukuri e veprimit të Perëndisë
përmes Isës
?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Me çfarë qëllimi Isa i ka bërë çudirat të cilat janë të përshkruara në
Dhiatën e Re nga ana e nxënësve të tij
?

Vallë pse judaizmi, krishterimi dhe islami janë quajtur religjione në
shpallje
?

Në cilin shekull mbreti Konstantin e pranon krishterimin si religjion
oficial në perandorinë romake, dhe në atë mënyrë ndërpritet persekutimi
i krishterëve
?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Kur ndërmjet njerëzve të religjioneve dhe kulturave të ndryshme
ekziston bashkëpunim dhe respekt në bashkësinë ku jetojnë, atëherë në
atë mjedis do të ketë
:

Cila prej përgjigjeve të mëposhtme përshtatet më tepër me funksionin
themelor të secilit institucion fetar
?

Kur pushteti ndaj bashkësive fetare në vend përkatësisht njëjtë i trajton
atëherë ai shtet është
:



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Sipas librave të shenjtë të tre religjioneve monoteiste, kur njerëzit
besojnë në Zot ata besojnë në të mirën, pa marrë parasysh se a e
emërojnë si Jahve, Zot apo Allah. Kjo fjali e tregon kryesisht
:

Çka paraqet vlerë më të madhe për afrimin e njerëzve të cilët janë të
pasur dhe të pastrehë
?



7. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Luftërat të cilat janë zhvilluar përmes historisë në emër të perëndisë dhe
religjionit janë të paarsyeshme dhe johumane. Çka është arsyeja për
numrin e madh të konflikteve në botë, nëse dimë se ende ekzistojnë
ndarje
?

Ekumenizmi është kërkesë për:

8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Bashkësia e rregullave për sjelljen e drejtë në botën kompjuterike paraqet:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Çka paraqet kopjimi jolegal dhe distributori i programeve të autorizuar
kompjuterik?

Cila nga  alternativat e shënuara më poshtë paraqet informatë?

Çka nga e shënuara paraqet të dhënë?

Si mund të paraqitet e dhëna?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Cila bënë përpunimin e të dhënave në kompjuter?

Кu përgjithmonë ruhen të dhënat dhe programet?

Trego cilat nga pohimet e dhënë paraqesin pjesë periferike të kompjuterit.

Cili nga shënimet e dhënë për sasinë e informatave është shënuar drejt?

Me cilën shkronjë shënohet sasia më e vogël e informatave në kompjuter?

Sipas dedikimit çfarë shenje mund të ketë CD-ja?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Cilët janë komponentët themelore të kompjuterit?

Si mund të jenë monitorët sipas dimensioneve?

Fotografi të vogla të shpërndara në sipërfaqen punuese të sistemit operativ të
cilat paraqesin programe ose shkurtesa të programeve quhen:

Që të selektohet grup prej fletëve jo fqinje shfrytëzohet tasti:

Çka do të ndryshohet nëse një skedar kopjohet nga një lokacion në tjetrin?

Me cilen shkronjë është shënuar hard disku në adresen e dhënë?C:\\My
Documents\Files\cookie.txt



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Çfarë softueri duhet të shfrytëzojmë për përpunim të tekstit?

Radhiti kapacitetet e memorieve nga më i vogli kah më i madhi.

Кur monitori ka madhësi 19 inç ajo d.m.th se:

Кu instalohet sistemi operativ?

Me cilat urdhëresa një folder zhvendoset nga një lokacion në tjetrin?

Trego cila pako programore NUK i takon grupit të programeve shfrytëzuese.



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Çka nga të dhënat paraqet sistem operativ?

Çka nga të dhënat paraqet emër të shënuar drejt në fajll?

Cila nga karakteristikat e dhëna i përket RОM memories?

Mënyren për zvoglim të madhësisë së shënimeve video dhe zërimit e quajmë:

КОDEK është shkurtesë për:

Cilat elemente multimediale shtohen gjatë përpunimit të video regjistrimit?

Për çfarë lloj të fajllit bëhet fjalë nëse është paraqitur me formatin WAV, OGG,
WMA dhe CDA?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Çfarë lloji të programeve janë softueri arsimor, lojërat kompjuterike dhe
enciklopeditë elektronike?

Elma dëshiron të incizojë fjalim në kompjuterin e saj. Elmës i nevojitet:

Sipas rolit në rrjetin kompjuterik kompjuterët ndahen në:

Posta e cila këmbehet me shfrytëzim të Internetit quhet:

Cila shkurtesë shfrytëzohet në  ueb faqet komerciale?

Fjalët që shënohen në shiritin për kërkim të ueb kërkuesit dhe me të cilët
mundësohet gjindja e informative të nevojshme në Internet quhen:

Shenja mk në fund të URL аdresa http://www.na.org.mk përcakton se adresa:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Cili nga kuptimet e dhënë paraqet servis të Internetit?

Çfarë dokumente mund të dërgohen me postë elektronike?

Si quhet rrjeti kompjuterik ku janë ndërlidhur rrjete kompjuterike lokale në më
shumë shtete?

Fjala e posaçme e shënuar ose fotografia e cila paraqet lidhje me informata
plotësuese ose ueb faqe tjera quhet:

Fjala „e-learning“ nga email аdresa e-learning@gmail.com paraqet:

Çka është e nevojshme të bëhet që të largohen viruset kompjuterike nga
kompjuteri?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Si quhet program i cili mundëson shikimin e ueb -faqeve?

Cila nga shprehjet vijuese është shënuar drejt në ueb - adresë?

Për lidhje të kompjuterëve në rrjet lokal shfrytëzohet kabëll special dhe:

Të vjen е -mail porosi me dokument të vendosur nga ndonjë dërgues i panjohur.
Si do të veprosh drejt që me siguri ta shfrytëzosh posten elektronike?

Fotografia kompjuterike përbëhet nga pikat të vogla të quajtur:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Numri i pikave në njësi sipërfaqe me të cilat është krijuar fotografia quhet:

Krijimi dhe përpunimi i fotografive me kompjuter quhet:

Me përdorimin e veglës për zmadhim në programin për vizatim ndryshohet:

Në programin për vizatim me operacionet kthim prapa dhe pjerrtëzim bëhen:

Për çfarë softuer bëhet fjalë kur shfrytëzojmë programin për vizatim?

Trego cili NUK i takon grupit të programeve për përpunim grafik.



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Cili shënim paraqet shënim të rregullt të emrit të fajllit grafik?

Me cilin numër është shënuar fotografia e cila ka rezolutë më të madhe?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Emri i programit për vizatim në të cilin punon Avniu mund ta shohë në dritaren
punuese:

Me cilin transformim nga fotografia 1 fitohet fotografia 2?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Në programin për vizatim, Avniu dëshiron të rrotullojë pjesë të vizatimit. Cilin
operacion së pari duhet ta përdorë?

Si më së thjeshti do të fshihet pjesa e selektuar nga fotografia 1 në program për
vizatim?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Mënyra e shënimit të shenjave të alfabetit në programin për përpunimin e tekstit
quhet:

Në programin për përpunim të tekstit, shiriti i cili jep informata për dokumentin
p.sh. Numrin e faqeve quhet:

Në programin për përpunim të tekstit, shiriti i cili përmban vegla me të cilat
arrihet, shpejtë deri te urdhëresat për rregullim të tekstit (ndryshim fonti,
ndryshim të madhësive të shkronjave..) quhet:

Vegla e cila përdoret për rregullim (hapje) të dokumentit më pare të krijuar
është shënuar me nr:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Si quhet vija vertikale e cila lëvizë dhe e cakton vendin ku vendoset tekst në
dokumentin në programin për përpunim të tekstit?

Në programin për përpunimin e tekstit, vija e cila përmban vegla me të cilat
mund tëvendosen objekte grafike në dokument quhet:

Avniu përmes postës elektronike vëllait dhe shokëve të tij të përbashkët u ka
dërguar porosi ofenduese. Ky paraqet shembull për:

Sa vlera të ndryshme  mund të ketë një bit?

Me cilat shifra mund të paraqitet sasia informatave - bit?

Cilat funksione kryhen kur bëhet përpunim i të dhënave?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Si quhet pjesa e shtëpizës e cila mundëson lidhje të gjithë elementeve të
harduerit?

Cili nga kuptimet e dhënë paraqet tip të monitorit?

Çka do të tregohet me shënim të adresës www.etwinning.net në ueb kërkuesin?

Cilat nga kuptimet e dhënë përcaktojnë emër të ueb - еnciklopedisë?

Në cilën nga fushat vijuese gjejnë zbatim kompjuterët?

Cila nga shprehjet e dhëna është informacion?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Kopjim, rregullim dhe shfrytëzim të veprave të autorëve me kod të hapur
paraqet:

Njëra nga rregullat më të shpeshtë të kompjuterit thotë – “mos e shfrytëzoni
kompjuterin për:

Radhiti memoriet sipas kapacitetit nga më e vogla deri te më e madhja:

Si quhet pjesa makinerike e kompjuterit?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Me cilën tast ndizet dhe fiket pjesa numerike e tastierës?

Cila nga pajisjet e përmendura NUK është njësi hyrëse ?

Në shtëpizën e kompjuterit, patjetër duhet të ketë:

Memoria e kompjuterit në të cilën pas çkyçjes nuk ka ruajtur asgjë quhet:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Cilin funksion e kryen sistemi operativ?

Cili nga formatet e përmendura tregon shënim zëri?

Besa realizon në kompjuterin e saj një projekt i cili përmban tekst, fotografi dhe
animacion. Nga cili lloj është projekti i Besës?

Multimedia në arsim mund të shfrytëzohet në:

Rjeti më i njohur kompjuterik është:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

 Rrjeti më i vogël kompjuterik  përbëhet prej:

Transformimet gjeometrike mund të bëhen në programin:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Në programin për vizatim, sa here duhet ta zbatosh urdhrin për ngjitje (paste)
ashtu që nga Situata 1 të fitosh Situatën 2?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Vegla me të cilën është vizatuar “Vizatimi 1” në programin për të vizatuar është
e shënuar me numër:

Në programin për përpunim të tekstit është e mundshme:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Në programin për përpunimin e tekstit, rrafshimi i tekstit mundet të jetë:

Cili është numri më i vogël i rreshtave dhe kolonave që mund të ketë një tabelë?

Si quhet mjeti më i vjetër për llogaritje?

Cilat funksione mund ti kryej kompjuteri?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Kompjuteri që të mund të punojë duhet të ketë të instaluar:

Tastet e tastierës të shënuara me shkronjat prej F1 deri F12 janë:

Besa dëshiron që fotografinë më të dashur ta fus në kompjuter. Prandaj Besës i
nevojitet:

Dosja shfrytëzohet për:

Cila nga pajisjet e dhëna më poshtë do të mundëson përgjimin e zërit?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Qëllimi i lojrave Arcade është:

Nëse kemi haruar se ku e kemi ruajtur fajllin:

Të dhënat e një DVD me madhësi prej 4,7 GB mund të ruhen në:

Cila nga pajisjet e shënuara NUK është pjesë e harduerit për multimedia?

Dy ose më shumë kompjuterë të lidhura mes vete me qëllim të këmbehen të
dhëna mes vete quhet:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Cila nga adresat e shënuara është adresë elektronike?

Virusi kompjuterik NUK mund të bartet në kompjuter me:

Për çka na shërben vegla e paraqitur në figurë tek programi për vizatim?

Image not found.



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Cila nga shënimet vijuese NUK është e formatit të fotografive?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Me ndihmën e cilës vegël tek programi për vizatim mund të vizatohet figura e
dhënë?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Në programin për vizatim, sa herë duhet ta zbatosh urdhërin për kopjim (Copy)
që më shpejtë nga Situata 1 ta fitosh Situatën 2?

Çfarë mund të shtohet në programin për përpunim të tekstit?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Në programin për përpunim të tekstit vegla shfrytëzohet për:

Kompjuterët e lidhur ndërmjet veti në një klasë me qëllim të këmbimit të të
dhënave paraqet rrjet të llojit:

Çka nga e theksuara nuk është ueb shfletues:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Emri i shfrytëzuesit të pronarit të postës elektronike përdoret si:

Çka nga të përmendurat NUK është e patjetërsueshme hyrja deri në Internet?

Radhiti memoriet sipas madhësisë, nga më i madhja deri te më e vogla.



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Si quhet pjesa programore e kompjuterit?

Me cilën vegël vendosen shkronjat dhe shenjat në kompjuter?

Cila nga njësitë vijuese NUK është njësi dalëse?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Çka nga e theksuar NUK është pajisje harduerike?

Cila memorie e kompjuterit ka kapacitet më të madh për rruajtjen e të dhënave

Në cilin grup të lojërave kompjuterike bënë pjesë shahu, letrat dhe tetrisi?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Çka nga të theksuarat NUK është ueb kërkues?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Cilët kompjuterë do të vazhdojnë të komunikojnë ndërmjet veti nëse çkyçet
serveri?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Në programin për vizatim, sa herë mund ta zbatosh urdhëresën për vendosje
(Paste) pasi që ta kopjosh figurën 1?

Me cilin numër rendorë është shënuar vegla me të cilën mundet të vizatohen
figura rrethore?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Cilin transformim duhet ta bësh në fotografinë e parë për ta fituar fotografinë e
dytë?

Për çka përdoret vegla e treguar në figurë?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Me cilat metoda fshihet teksti në programin për përpunim të tekstit?

Për shënim të shkronjës së madhe në fjali në programin për përpunimin e tekstit
e shfrytëzojmë tastin?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Bashkësia e të dhënave e organizuar nën të njëjtin emër dhe të vendosura në një
lokacion të caktuar quhet:

Në cilat nga përgjigjet e ofruara numri 12 është shndërruar në informacion?

Në kompjuterin e shkollës, si projekt shkollor, Omeri krijon një skenar për tekst
dramatik. E drejta e shkrimit të skenarit i përket:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Për të shkruar ese në gjuhën maqedonase, Shpresa shfrytëzon Internetin. Si
duhet të veprojë Shpresa para se t’ia dorëzojë esenë mësimdhënësit që të veproj
në mënyrë etike?

Cilët procese sipas radhitjes realizohen në procesin e përpunimit të të dhënave
në kompjuter?

Trego në cilën situatë e dhëna, 38 NUK paraqet informacion.

Cila nga gjykimet e dhëna  paraqet rregull etike për shfrytëzimin e
kompjuterëve?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Datoteka me madhësi prej 3400 МВ mund të ruhet në:

Në sipërfaqen punuese (desktop) janë bërë 3 dosje me emrin ushtrimi1,
ushtrimi2, ushtrimi3. Ushtrimi3 është zhvendosur dhe është futur në ushtrimin2.
Pas veprimeve të bëra, gjendja e saktë është paraqitur në figurën me numër:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

   Në sipërfaqen punuese (desktop), krijo 2 dosje dhe emëroi – ushtrimi1 dhe
ushtrimi2. Dosjen ushtrimi1 zhvendose dhe fute në ushtrimi2. Pas veprimeve të
bëra, gjendja e saktë është paraqitur në figurën me numër:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Në strukturën e paraqitur në figurë, në qoftë se në dosjen me emër folder1 është
përdorur tasti  Delete nga tastiera, do të fshihen dosjet:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Trego çfarë pajisje është paraqitur në figurë?

Datoteka me madhësi prej 760 MB mund të ruhet në:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Në cilin numër është konektori të cilin Kaltrina duhet ta përdorë për t’i
bashkëngjitur autoparlantët në kompjuterin e saj?

Marigona nga celulari i saj i bartë video fajllat në kompjuter. Kur mundohet që ta
emitojë videon e bartur në kompjuter i paraqitet porosia, nuk mund të emitohet.
Pse?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Për prezantimin e programeve multimediale kompjuterët kanë nevojë për:

Në cilin numër është vendosur simboli i cili tregon se në porosinë elektronike ka
dokument të bashkëngjitur?

Për çka përdoren programet e kundër virusit?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Shpresa kërkon të dhëna në Internet. Që të kthehet në faqen e parë të fillimit,
duhet të klikojë në veglën të caktuar me numër rendor:

Berini ka krijuar fjalëkalim në e-mailin e tij. Çka duhet të përmbajë fjalëkalimi?
Fjalëkalimi duhet të:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Erditi dëshiron përmes Internetit të gjejë informata për qytetin e Strugës.
Përderisa nuk ka të dhënë ueb adresë, çka duhet të përdorë Erditi për të arritur
deri te të dhënat e dëshiruara?

Kush e definon emrin shfrytëzues në adresën elektronike?

Në Internet tani një kohë të gjatë luan lojë kompjuterike së bashku me një
fëmijë të moshës së njëjtë të cilin e ke njoftuar në Internet dhe me të cilin je
shoqëruar. Në qoftë se të pyete për informata personale (emrin e mbiemrin, ku
mëson, ku jeton) si duhet të veprosh?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Në qoftë se dikush të dërgon porosi ofenduese në Internet, duhet:

Nëse porosia elektronike është adresuar ashtu sikurse në figurën e dhënë,
atëherë ajo do të dërgohet deri te:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Çfarë duhet bërë që të vizatohet fotografia 1 në programin për vizatim?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Elma ka marrë detyrë, në programin e vizatimit, nga fotografia 1 ta fitojë
fotografinë 2. Si do ta bëjë këtë në mënyrë më të shpejtë? Elma duhet të:

Në programin për vizatim, që të fitohet vizatimi i dhënë është përdorë vegla për
vizatim:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Në programin për vizatim, që të fitohet vizatimi i paraqitur në figurë janë
përdorë:

Elma dëshiron në programin për vizatim të ngjyrosë një pjesë të vizatimit ku ka
përdorë veglën me ngjyra. Por, në vend që ta ngjyrosë vetëm një pjesë të
vizatimit, ngjyrosi tërë sipërfaqen e dedikuar për vizatim . Ku qëndron gabimi?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

 Në programin për përpunimin e tekstit, zhvendosja e tekstit mundësohet me:

Rinori dëshiron teksti i tij të ketë pamje si në figurën e dhënë. Cilin operacion
duhet ta përdorë Rinori?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Times New Roman, Mac C Times, Calibri, Arial paraqesin:

Nëse në fjalën KOMPJUTER treguesi është ndërmjet shkronjave O dhe M, cila
shkronjë e fjalës do të fshihet nëse e shtypim tastin Delete në tastierë?

Ensari shkruan në programin për përpunimin e tekstit. Gjatë shkrimit të tekstit,
një fjalë është zhvendosur në rreshtin të ri ashtu siç shihet në figurën e
dhënë. Ensari ku duhet ta vendosë treguesin që ta bashkojë përsëri fjalën me
ndihmën e tastit Backspace në tastierë?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Berini dëshiron tekstin të cilin e fut në programin për përpunimin e tekstit të jetë
i vendosur në mes të faqes. Çka duhet të përdor Berini?

Enesi dëshiron në programin për përpunimin e tekstit të selektojë tabelën. Për
këtë qëllim ai do të përdorë veglën të caktuar me numër:

Që të përdoret urdhri Paste (Ngjit) paraprakisht teksti duhet të:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Në programin për përpunimin e tekstit, me urdhrin e numërimit automatik është
bërë lista. Cilin numër rendor do ta fitojë Rinori pasi që të futet në listën ashtu
siç është dhënë në figurë?

Përshëndetje. Quhem Elma pikërisht sot është ditëlindja ime e 10-të.
Teksti i dhënë më lartë është shkruar me _______ të ndryshëm:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Në programin për përpunimin e tekstit, shigjetat në tastierë të dhënë në figurë
shfrytëzohen për:

Në programin për përpunimin e tekstit, Erditi duhet ta vendosë shenjën më i
vogël dhe i barabartë (≤) e cila nuk është në tastierë. Për këtë qëllim ajo do ta
shfrytëzojë operacionin për futjen e:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Cili është hapi i parë gjatë kopjimit (Copy) të tekstit në programin për
përpunimin e tekstit?

Në programin për përpunimin e tekstit për të shkruar tekst me shkronja më të
trasha, të pjerrëta dhe të nënvizuara duhet të përdoren opsionet për:

Çka ndodh pas shtypjes së tasteve Shift +V në programin për përpunim të
tekstit?

Në programin për përpunimin e tekstit, në shiritin e statusit, tregohet numri i:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Me cilin numër është caktuar orientimi i peizazhit në shembullin e dhënë?

Çfarë lloji të fajllit paraqet ,,agron.txt”?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Në programin për përpunimin e tekstit duhet të shtypen faqet 5,10, 15 të
dokumentit. Çka duhet të shkruash në vendin/dritaren për zgjedhjen e faqeve
për shtypje?

Me cilin emër është ruajtur dokumenti i dhënë në figurë?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Arlindi e krijoi tabelën e dhënë në programin për përpunimin e tekstit. Çka do të
fshihet nëse është selektuar kolona e dytë dhe shtypet tasti Delete në tastierë?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Ndryshimi i shenjave para fjalëve, ashtu siç është dhënë në figurë, mund të
bëhet me zgjedhjen e:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Tabela e cila është dhënë në figurë, në programin për përpunimin e tekstit,
Agroni do ta fitojë me opsionin:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Vallë mundet në programin për përpunimin e tekstit, nga tabela 1 të fitohet
tabela 2?

Në programin për përpunimin e tekstit Enesi e hap dokumentin me emrin
„ushtrim.doc“. Ndryshon një pjesë të tekstit dhe pastaj e ruan me Save (Ruaj).
Tash Enesi ka:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Erditi punon në programin për përpunimin e tekstit. Rastësisht shtypi në veglat
për fshirje dhe i tërë teksti u fshi. Që problemin ta zgjidh sa më shpejtë, Erditi së
pari duhet ta zgjedhë opsionin:



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Cilët kompjuterë do të vazhdojnë të shkëmbejnë të dhëna me serverin, nëse
kompjuteri me emër client 2 çkyçet nga rrjeti:

Çka nga e theksuara paraqet procedurë etike?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

 
  Cilin operacion duhet ta përdorësh në programin për vizatim që ta fitosh
fotografinë 2?

Dyshon se porosinë elektronike të cilën e ke hapur ka pasur virus. Çka duhesh
SË PARI herë të ndërmarrësh?

Grafika kompjuterike sipas mënyrës të krijimit të fotografive mund të jetë:

Me çfarë shenja mund të bëhet numërimi në programin për përpunimin e tekstit?



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Përcakto cilat aktivitete  janë përdorë që të fitohet vizatimi i dhënë në programin
për vizatim.



8. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Në programin për vizatim, që të fitohet vizatimi i dhënë janë përdorë veglat për:

 
Në sipërfaqen e punës (desktop) bëji 2 dosje dhe emërtoji - ushtrimi1 dhe
ushtrimi2 në mënyrë adekuate. Dosja ushtrimi 2 kopjoje dhe fute në ushtrimin 1.
Pas aktiviteteve të ndërmarra, gjendja e saktë është dhënë me fotografinë nën
numrin:



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Si quhet shkenca, e cila merret me gërmimin dhe studimin e gjurmëve materiale
nga e kaluara?

Kur u mbajtën lojrat e para Olimpike?

Kush konsiderohet si “ baba” i historisë ?

Kush është autor i teorisë shkencore, sipas së cilës njeriu rrjedh nga një lloj
majmuni?

Si quhet koha e vjetër e gurit?

Si quhet kultura të cilën e krijuan Ahejët?

Ndërmjet kujt u zhvillua Lufta e Peleponezit?

Shteti i Vjetër i Egjiptit u formua pranë luginës së lumit:

Si quhej sundimtari i Egjiptit të Vjetër?

Cili nga lokalitetet arkeologjike NUK ndodhet në Maqedoni?

Parahistoria përfshin periudhën kohore:



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Disciplina olimpike Maraton e ka marrë emrin sipas vendit prej nga ushtari pas
vrapimit të gjatë ka shpejtuar ta japë lajmin për:

Çka ndodhi me reformat e Klistenit në Athinë?

Shfaqjet teatrale në Heladë u paraqitën si rezultat i:

Për çfar arsye egjiptasit ndërtonin piramida?

Karakteristikë kryesore e jetës politike tek ilirët, ishte se:

Cili ka qenë qëllimi i edukimit spartan?

Çka është e përbashkët për shtetet e Lindjes së Vjetër?

Në cilin nga shtetet e përmendura popullsia ka patur të drejta politike?

Cili mbret i Maqedonisë Antike, i pari farkoi monedhën e vet?

Cili ishte Zoti suprem i maqedonasve antikë?

Cila dinasti sundoi në Maqedoni pas vdekjes së Aleksandrit III?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Sipas legjendës, kush e themeloi qytetin e Romës?

Popullsia e lirë në Romë ndahej në:

Cili ishte organi më i lartë në shtetin romak, në periudhën e republikës?

Sa lufta Punike u zhvilluan?

Cili perandor romak, në vitin 313 p.e.sonë e pranoi krishterimin?

Kush ishte në krye të Mbretërisë Ilire gjatë Luftës së Tretë Iliro-Romake?

Kur u shkatërua Perandoria Romake e Perëndimit?

Cili ishte raporti i Filipit II me Shtetin e Athinës?

Si reagonin ushtarët maqedonas ndaj luftërave të gjata dhe largimit nga shtëpitë
e tyre?

Çka përfaqësonin “diadokët” në shtetin e Maqedonisë.



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Proverbi i njohur “ Hanibali para dyerve të romës” ( Hanibal ante portas) u
paraqit gjatë:

Cila është esenca e mësimit të krishterë?

Mbreti ilir, Genti dhe Mbreti maqedonas, Perseu hyrën së bashku në:

Çka është e përbashkët për qytet-shtetet greke dhe Shtetin romak?

Cila është karakteristikë e përbashkët e të gjitha luftërave, të cilat i ka zhvilluar
Aleksandri III kundër Persisë?

Në cilën nga mbretëritë e përmendura ilire, në krye të shtetit ishte mbretëreshë
një femër?

Cilët nga qytetet e përmendura janë qendra që përfaqësojnë zhvillimin kulturor
të ilirëve?

Cila nga mbretëritë e përmendura ilire ka patur flotë dhe këmbësori të fuqishme
ushtarake?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Zbulimi më i rëndësishëm i njeriut parahistorik ishte:

Në parahistori njerëzit besonin në:

Maqedonia ka qenë e banuar qysh në:

Kush qëndronte në krye të bashkësisë gjinore?

Ku u përdor shkrimi kunjor?

Në cilin prej shteteve të përmendura u ndërtuan piramidat?

Babilonia ishte qytet në:

Kur u formua shteti i vjetër i Kinës?

Në kohën e cilit sundimtar Athina e arriti lulzimin më të madh?

Tempulli Partenon ndodhet në:

Kur ka filluar bashkimi i fiseve maqedonase në një shtet?

Cila ishte kryeqendra e parë e Maqedonisë Antike?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Kush e transferoi kryeqendrën e Maqedonisë Antike nga Ajga në Pellë?

Cili ishte mësuesi i Aleksandrit III?

Kur ka sunduar Aleksandri III i Maqedonisë?

Nga gjuha e maqedonasve antikë, sot janë të ruajtura:

Beteja vendimtare ndërmjet ushtrisë së Aleksandrit të Madh dhe Darit III u
zhvillua te vendi i quajtur:

Sa vite ka sunduar Aleksandri III i Maqedonisë?

Me cilin mbret maqedonas, mbreti ilir Genti, krijoi aleancë në luftë kundër
romakëve?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Në cilin vit  Perandoria Romake u nda në dy pjesë? 

Kush ishte në krye të Kryengritjes së Madhe ilire kundër sundimit romak?

Njeriu parahistorik prej metaleve prodhoi:

Si e shpjegonin popujt e vjetër krijimin e botës ?

Në shtetet e vjetra të Lindjes së lashtë sundimtari ishte:

Cili ishte roli i Këshillit të Pleqëve në Spartë?

Ku qëndronte dallimi ndërmjet popullsisë së Athinës dhe popullsisë së shteteve
tjera në Kohën e Vjetër?

Cilat kultura patën ndikim të rëndësishëm mbi kulturën ilire?

Çfarë ndryshimesh ndodhën me Mbretërinë e Ardianëve, gjatë kohës së
mbretëreshës Teuta?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Çka ndodhi me helenët pas betejës së Heronesë?

Ushtarët e Aleksandrit III ndaj familjes së robëruar të Darit III u sollën:

Cilat ishin shkaqet e kthimit të ushtrisë së Aleksandrit III nga India?

Si sillej Aleksandri III me bashkëpuntorët e tij?

Për çfar shkaku egjiptasit e balsamonin trupin e faraonëve dhe anëtarëve të
familjeve të tyre?

Si e forcoi Maqedoninë Antike, mbreti Filip II?

Pse Aleksandri III konsiderohet si pushtues më i madh në histori?

Cilat ishin shkaqet për shkatërrimin e shtetit të Aleksandrit III, pas vdekjes së
tij?

Për çka ishin të ngjashme luftërat iliro-romake dhe ato romako-maqedonase?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Historia si shkencë e studion:

Cili ishte mbreti i parë i Maqedonisë antike?

Perëndi supreme në Egjipt ka qenë:

Qytet-shtetet e para u shfaqën në:

Hieroglifet janë:

Cili nga fiset e përmendura ilire i pari arriti të krijojë mbretërinë e vet?

Vallë, qytetet-shtetet helene u bashkuan ndonjëherë në një shtet të vetëm?

Cila periudhë e historisë së Heladës njihet si Koha Homerike?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Perëndia e luftës te ilirët ishte:

Grabosi ishte mbret:

Helada ka qenë e ndarë në më shumë qytete–shtete të vogla të cilët janë
quajtur:

Në fund të shek. V p.e.s. u krijua Mbretëria e parë ilire në krye me mbretin:

Qyteti Argos, prej nga edhe ka origjinën familja mbretërore maqedonase gjendet
në:

Në cilën periudhë sundoi Filipi  II i Maqedonisë?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Paraardhës mitik i maqedonasve antikë ka qenë:

Qendër e jetës religjioze dhe kulturore e maqedonasve antikë ka qenë qyteti:

Në lumin Hidasp në Indi, Aleksandri III i Maqedonisë ngriti një shtyllë në të cilën
shkruan:

Pas cilës betejë Aleksandri III i Maqedonisë u shpall mbret i Azisë?

Cilët ishin banorët më të vjetër të Gadishullit Apenin?

Oratori më i njohur romak ka qenë:



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Sa ishte numri i ushtarëve që përbënte legjionin romak?

Cila shprehje e paraqet mënyrën me të cilën romakët  më lehtë i nënshtronin me
popujt e pushtuar?

Çka paraqet mileniumi?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Njerëzit e parë kanë jetuar në:

Në afërsi të Negotinës gjenden gjurmë të qytetit:

Si i kanë numëruar vitet egjiptasit?

Kur filluan njerëzit të ndërtojnë shtëpi primitive?

Ilirët që kanë jetuar në bregdet, në shekullin V dhe IV p.e.s. ishin vënë  nën
ndikimin e:

E drejta Evropiane dhe legjislacioni bazën e tyre e marrin nga:



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Gjatë shekujve IV dhe III p.e.sonë ilirët arritën të formojnë:
 

Si quhet periudha kohore prej 100 vitesh?
 

Perikliu në shekullin V p.e.sonë ishte në krye të qytet-shtetit:



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Zejtarët dhe tregtarët, në shtetet e Lindjes së Vjetër ishin:

Popullsia e Spartës ndahej në:

Periudha, e cila filloi nga viti 3200 p.e.sonë dhe mbaroi në vitin 476 të e. sonë,
njihet si  periudha e:

Për cilët persona dhe pse janë të rëndësishme burimet historike?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Nëse je historian, i cili e studion një periudhë ose proces të caktuar, në çfar
mënyre do t’i prezentosh rezultatet nga hulumtimet e tua?

Si mundet një historian t’i shfytëzojë legjendat si burime historike?

Në cilin vend të Maqedonisë u zbuluan vendbanimet mbi hunj?

Në çfarë mënyre fitojmë njohuri mbi jetën e njerëzve parahistorik?

Çka paraqet nocioni vëllazëri, i cili përdoret për bashkësitë e para të njeriut?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Kur filloi epoka e kohës së metaleve?

Kur filloi të zhvillohet zejtaria?

Çfarë nënkuptojmë me fjalën totem?

Në çfar mënyre jetonte njeriu parahistorik?

 Nëse në orë mësimore mëson për krijimin e njeriut, atëherë do të takosh të
dhënën e cila thotë se sipas pikëpamjes religjioze njeriu është:



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Ku qëndron rëndësia e zbulimit të zjarrit në parahistori?

Si e ndryshoi jetën e njeriut parahistorik, paraqitja e të folurit?

Zoti Ashur ishte zot i:

Cila shtresë e popullsisë në shtetet e vjetra ishte në pozitë më të vështirë?

Cili ishte roli i sundimtarëve në shtetet e vjetra?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Çka mund të kuptohet nga “Epi i Gilgameshit” ?

Nëse në orën e historisë flitet për sundimtarin, i cili kishte urdhëruar të
përpilohet ligji i parë i njohur botëror, atëherë ka të bëjë me:

Pse ishte i rëndësishëm mbreti Sargon?

Cilat njohuri dhe të arritura i gëzojmë sot, ndërkaq të njëjtat patën filluar t’i
përdorin shumë më herët popujt e Mesopotamisë?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Nga cila dinasti e ka prejardhjen mbretëresha egjiptase Kleopatra?

Nëse në orën mësimore të historisë flitet për nocionet: piramida, mumia dhe
balsamim, atëherë mësohet historia e :

Pas vdekjes së cilit mbret maqedonas, mbreti Glauk i zgjeroi territoret e
mbretërisë së Taulantëve?

Çfarë ndikimi patën Lojrat Olimpike në botën helene gjatë kohës kur mbaheshin
ato?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

 Autori i cili ka shkruar për ngjarjet gjatë kohës së Luftës së Trojës është:

Çka kishin të përbashkët Dalmatët, Histrët, Ardiejët, Pleuratët, Taulantët dhe
Dardanët?

Çka ndodhi me fiset ilire në kohën e mbretit ardian, Agronit?

Cilin lum, në pjesën më veriore, e kaloi Aleksandri III i Maqedonisë?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Me prerjen e Nyjes Gordiane, Aleksandri III i Maqedonisë në mënyrë simbolike u
bë:

Si sillej gjatë betejave luftarake mbreti Aleksandri III?

Pse Arhelaj I e transferoi kryeqendrën e mbretërisë prej Ajge në Pella?

Çka i bashkon Aleksandrin II, Perdikën III dhe Filipin II?

Çka i bashkon brigët, pajonët, dhe pellagonët?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

 Në çfarë mënyre mbreti Filipi II i nënshtroi më lehtë helenët?

 Në çfarë moshe, mbreti i ardhshëm Aleksandri III filloi ta shoqërojë ose ndërrojë
të atin e tij në ekspeditat pushtuese:



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Njëra nga karakteristikat me të cilët dallohet shteti i Aleksandrit III të
Maqedonisë është ajo se:

Nëse në orën e historisë flitet për dasmën masovike të organizuar nga ana e
Aleksandrit III të Maqedonisë, atëherë ka të bëjë me:



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Në çfarë mënyre përfundoi jeta e mbretit maqedonas, Filipi II.?

Pse për romakët ishte më e vështirë Lufta e Dytë Punike?

Për çka është i njohur udhëheqësi ushtarak Gaj Jul Cezari?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Pse romakët zhvilluan luftëra me kartagjenasit?

Çka i bashkon etrurët dhe latinët?

 Çka i bashkon maqedonasit dhe ilirët kah fundi i shekullit III p.e.sonë dhe gjatë
shekullit II p.e.sonë?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

 Me çka janë të ngjashëm shteti romak dhe shteti i Aleksandrit III të
Maqedonisë?

Nëse në orën e historisë filtet për kryengritjen e gladiatorëve, atëherë mendohet
në:



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Çfarë rregullimi shtetëror kishte shteti romak gjatë ekzistimit të tij?

Çka përfaqësonte për romakët rruga Via Egnatia?

Çka u ndodhi maqedonasve dhe ilirëve në vitin 168 p.e.sonë?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

 Pse në fillim krishterët ishin të përndjekur nga ana e Perandorisë romake?

 Çka ndodhi me shtetin romak në vitin 395?
 

 Si u paraqit dhe çka do të thotë nocioni kulturë helenistike?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

 Në çfarë mënyre njerëzit e parë i zbuluan xehet?
 

Ç’është e përbashkët për lokalitetet : Lepenski Viri në Serbi, Krapina në
Kroaci dhe Govërlevë në Maqedoni, në raport me parahistorinë ?

Analizo dallimin ndërmjet bashkësive:  gjini dhe vëllazëri, në kohën e re
të gurit.

Në çfarë mënyre njerëzit primitiv e organizonin jetën e tyre?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Cili është dallimi themelor ndërmjet kohës së gurit dhe kohës së
metaleve ?

Në Egjipt e quanin Amon Ra, në Babilon-Marduk, në Asiri-Ashur, ndërkaq
ai përfaqësonte:

Analizo si qeverisnin  sundimtarët në shtetet e lashta?

Ç’është e përbashkët në kohën e vjetër për territoret të cilat shtriheshin
pranë luginave të lumejve Tigër dhe Eufrat në Mesopotami, Nil në Egjipt,
Ind në Indi, Lumi i Kaltër dhe Lumi i Verdhë në Kinë?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

  Çka kanë të përbashkët: sfinga, piramidat dhe fanari në Aleksandri ?

Në cilin shtet të botës së lashtë  u  përsos prodhimi i letrës -papirusit?

Çka është e përbashkët për shkrimin hieroglif dhe shkrimin kunjor ?

Çfarë  simbolizonte  kurora egjiptase, e cila përmbante dy ngjyra , të
bardhën dhe të kuqen?
 

Ku qëndron rëndësia e sundimit të mbretëreshës ilire, Teuta ?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Çfarë është e përbashkëta ndërmjet mbretit ilir Bardhylit dhe mbretit maqedonas
Filipit II ?

Për çfarë mënyre të të folurit bëhet fjalë, nëse ai quhet të folurit
lakonik?

  Analizo, pse helenët asnjëherë nuk arritën të krijonin një shtet të
përbashkët?

Për cilën luftë bëhet fjalë, në qoftë se janë zhvilluar beteja në fushën e
Maratonës, në Termopile dhe Platea?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Ç‘është e përbashkëta për Solonin dhe Klistenin?

 Ç‘është e përbashkëta për Herodotin, Tukididin dhe Ksenofanin?

  Çka i ndërlidh Akilin dhe Hektorin ?

Për cilët perëndi është fjala, nëse emrat e tyre janë: Silvan, Bindos dhe Medaur?

Për cilët perëndi është fjala, nëse emrat e tyre janë: Zeus, Silvan dhe
Dios?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Pas sundimit të Aleksandrit të Madh të Maqedonisë, shteti u shpartallua
dhe me të sunduan dinasti të reja, si:

Ku qëndron lidhëshmëria ndërmjet Antigonit me një sy, Antipatrin dhe
Ptolomeun?

Ç'është e përbashkët për lokalitetet Trebenishte, Marvinc dhe Bregu i
Vardarit?

Analizo, pse ushtria e Aleksandrit të Madh e mundi ushtrinë e Darit III,
të Persisë ?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Çka nuk arriti të realizojë Filipi II, gjë të cilën e arriti biri i tij, Aleksandri
i Madh?

 Cili është përfitimi më i rëndësishëm për MaqedoninëAntike pas fitores
tek beteja e Heronesë?

Për çka është i njohur sundimi i mbretit maqedonas Arhelaj I ?

 Ç’është e përbashkëta për qytetet Ajga dhe Pella ?

Si sillej pushteti romak ndaj të krishterëve deri në kohën e sundimit të
Konstantinit të Madh ?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Si  quhej sheshi romak dhe vendi ku mbaheshin lojrat dhe luftërat e
gladiatorëve?

Çfarë dëshmuan arkeologët gjatë gërmimeve në qytetin Pompej dhe
Herkulanum ?

Cili poet romak shkruante sipas shembullit të Homerit?

Për çka ishte i njohur Ciceroni?

Cili ishte suksesi i kryengritjes së Spartakut?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Si thotë legjenda lidhur me themelimin e Romës?
 

Analizo, ku qëndronte dallimi ndërmjet  legjionit  romak dhe fallangës
maqedonase ?

Analizo dhe përgjigju: Ç'do të thotë për ty "Via Egnatia"?

Çka i ndërlidh vendet Bargalla, Heraklea, Stobi dhe Lyhnida?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Për çka njihet kryengritja  maqedonase e vitit 149 p.e.s. kundër  Romës
?
 

Si ishte raporti i Aleksandrit III ndaj popujve të cilët i nënshtroi?  

Ilirët besonin në kultin ndaj:

Cilët qytete ishin përfaqësonin qendra të zhvillimit kulturorë të ilirëve?

Cili nga popujt e shënuar ishte njëri ndër më të vjetërit në Gadishullin
Apenin?



9. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

   Cila është karakteristikë e përbashkët për kultuërn krete dhe mikene?

10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Në familjen e gjuhëve romane bëjnë pjesë këto gjuhë:

Cilët popuj antik kanë folur dhe shkruar në gjuhën e vjetër greke?

Cilët popuj antik kanë folur dhe shkruar në gjuhën latine?

Si quhet shkrimi i helenëve të vjetër?

Në çfarë forme është ruajtur dorëshkrimi antik në papirus?

Pergamena si material për të shkruar ka qenë i përpunuar nga:



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Çka janë latinizmat?

Në papirus është shkruar me:

Në cilin lloj të alfabetit bën pjesë alfabeti cirilik, latin dhe alfabeti i sllavishtes së
vjetër?

Në cilat gjuhë ka qenë e shkruar letërsia helene dhe romake?

Në cilin ep të Homerit shpjegohet për heroin kryesor të Luftës së Trojës, Akilin?

Cili poet romak është autor i epit ,,Eneida“?

Si quhet poetesha e famshme e lirikës helene e ishullit Lezbos e cila këndoi për
dashurinë, miqësinë, bukurinë e trupit dhe gëzimet sensuale?

Për nder të cilës perëndi janë realizuar garat dramatike në Heladë?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Cilat tre lloje të fjalimeve janë shkruar dhe janë mbajtur nga folësit antik?

Komediografët e famshëm romak të cilët shënuan dramën romake ndër shekuj
janë:

Titulli i gjinisë letrare ,,dramë’’ është greqizëm dhe sipas kuptimit themelor
është:

Pse për letërsinë antike thuhet se është në mënyrë fragmentare?

Përveç shpjegimit, epi merr edhe përmbajtjen kryesore nga:

Poeti lirik Pindari ka shkruar këngë fituese për fituesit e garave në atletikë në
Heladë. Këto këngë korale laike janë të njohura si:

Drama si gjini letrare është zhvilluar nga:



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Çka kontribuoi më së shumti që të zhvillohet oratoria në Athinë si veprimtari
letrare dhe praktike?

Si janë ruajtur këngët e poetëve epik si Homeri dhe Hesiodi deri në shekullin e VI
p.e.s ku për herë të parë janë shkruar në papirus?

Poetët antik të dramës kanë shkruar tragjedi dhe komedi që:

Çka nënkuptojmë me termin tragjediograf?

Cili është kuptimi thelbësor i fjalës mit?

Nga kultet antike në Heladë më i njohur dhe më i përhapur ishte kulti i:

Cilat mistere janë të ndërlidhura me mitin për Demetrën dhe Persefona?

Kujt u janë përkushtuar misteret e Orfeut?

Cili rit fetar te helenët dhe romakët konsiderohej si mënyrë e zakonshme e
komunikimit të njerëzve me perënditë?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Sipas besimeve të helenëve dhe romakëve, ku ka qenë vendbanimi i perëndive
olimpik?

Gjenitë në mitologjinë romake të personifikuara në qenie të mbinatyrshme:

Familjet Lari në mitologjinë romake janë konsideruar si mbrojtës të:

Roli i klerikëve në antikë ka qenë:

Cili ndërtim është shpikje e njohur e ndërtuesve helen?

Cili ndërtim është shpikje e njohur te ndërtuesit romak?

Cilat janë tre stilet e shtyllave në ndërtimtarinë antike?

Çka janë termet?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Çka simbolizon porta triumfale si vend i rëndësishëm?

Çka është freska?

Kur prapavija është e ngjyrosur, madje artistët ja vënën ngjyrën e argjilit të
pjekur, stili i këtillë në pikturimin helen të vazove quhet:

Tema figurative e gdhendur në sipërfaqe të rrafshtë quhet:

Ndërtimi i cili simbolizon shkathtësinë ndërtimore, fuqinë dhe lavdinë romake
është:

Personazhet e idealizuara të perëndisë dhe portrete njerëzish të punuara deri në
bel ose deri në kraharorë quhen:

Roli i pedagogut në kohën antike ka qenë:



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Gjuhëtari i cili merret kryekëput me gramatikë fëmijëve u mësonte:

Gimnaziumi është hapësirë e rrafshët e hapur përkushtuar për:

Çka nënkupton termi ,,simposion” te helenët?

Si quhej sheshi i qytetit në Athinë?

Si quhen ndërtesat në të cilat kryesisht kanë jetuar popullatë e varfër romake?

Cili ka luajtur rolin kryesor në udhëheqjen me Republikën Romake?

Çka kanë mësuar djemtë romak të cilët e kanë vazhduar shkollimin në shkollat
retorike?

Pjesën e madhe të pëlhurës së thurur të cilën romakët e kanë mbajtur në të
gjitha pjesët e trupit quhet:

Në kohën e prijësit antik Perikleu, gratë:



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Me çka e kanë përforcuar veshjen helenët dhe romakët?

Кë, përveç prindërve, fëmijëve dhe të afërmit, ka bashkuar termi latin ,,familje’’?

Amfiteatrot romake më së shumti janë shfrytëzuar për:

Në luginën e Kodrës së Zajçevës, në bregun e majtë të lumit Vardar, janë
zbuluar gjetje të qytetit antik:

Cili ishte shkaku ku popullata e braktisi qytetin Skupi?

Qyteti i lashtë antik Stobi e arriti kulminacionin e tij të zhvillimit në:

Mbetjet e qytetit antik Herakleja Linkestis gjenden në:

Shkenca e cila merret me studimin e mbishkrimeve të lashta të gdhendura në
material të qëndrueshëm quhet:



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Me çfarë përpunime artistike janë dekoruar dyshemetë e objekteve publike dhe
private në qytetin Stobi?

Çka paraqet bazilika?

Vendi arkeologjik ku bëhen gropimi dhe studimi i objekteve dhe sendeve të
gjetura quhet:

Teatri në Skupi është ngritur me rastin e vizitës të një mbreti romak në shekullin
e II të e.s. Për cilin mbret bëhet fjalë?

Cili qytet antik në Maqedoni e arriti kulmin e zhvillimit të tij dhe u bë kryeqyteti i
provincës romake në shekullin e V të e.s?

Si quhet rruga romake e ndërtuar në shekullin e II p.e.s. përmes së cilës janë
ndërlidhur qytetet antike në Maqedoni?

Në cilën shkathtësi bazohet oratoria?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Tekstet, mbishkrimet dhe përshkrimet të shkruara në dorë
quhen:

Filologjia klasike është shkencë e cila merret me studimine:

Ditirambi është këngë korri kushtuar:

Cili është shkrimi më i lashtë i njohur deri më sot?

Demosteni ka qenë:

Erdha, pashë, fitova!“ (,,Veni, vidi, vici!”) paraqet:

Orkestra së pari ka qenë hapësirë në të cilën:

Hapja e hapësirës së rrafshët me banja dhe porta ku janë mbajtur ligjëratat
filozofike dhe të tjera në Greqinë e Vjetër
quhen:



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Këmisha apo fustani që ka mund të jetë nga leshi apo liri , ndërsa është mbajtur
në supe dhe lidhur për beli, është quajtur:

Kur është veshur për të dalë aristokrati romak ose pjesëmarrës i klasës
shoqërore ka veshur:

Amfiteatri më i madh nga koha antike është:

Vajzat e Athinës, Spartës dhe Romës janë arsimuar deri:

Dy shtresat shoqërore të qytetarëve në Romë kanë qenë:

Cilat prodhime ushqimore janë përfshirë në ushqimin e përditshëm te helenët
dhe romakët?

Ushqimi i gatshëm dhe i shpejtë i blerë në kioske ka qenë karakteristike për të
ushqyerit e :

Në mitet kosmogjenike shpjegohet për krijimin e :

Akueduktët kanë pasur funksion të bartin:



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Në cilat dy grupe kryesore janë grupuar mbishkrimet sipas përmbajtjes të tekstit
të shkruar?

Cili është dekorimi më i vjetër i vazove?

Si quhet shkenca e cila merret me zbulimin, studimin dhe ruajtjen e ndërtimeve
të vjetra, gjësendeve dhe përmendoreve tjera?

Shfaqja për ngjarjet historike, për mënyrën dhe jetën dhe traditat n të kaluarën
merret:

Kur Heraklea e ka arritur vrull më të madh?

Sipas cilit urdhër ka qenë ndërtuar lagja antike Lihnid?

Cilat mistere janë të ndërlidhura me mitin për Demetrën dhe Persefona?

Përmes cilave gjësende ka ekzistuar dhe është zhvilluar qyteti Stobi para se të
ndalet jeta në të?

Epigrafia është shkencë ndihmëse historike e cila merret me studimin e:

Në cilat vende janë ngritur qytetet antike të cilët më vonë janë bërë qendra të
njohura tregtare, ushtarake ose kulturore?

Në cilët dy ishuj të Egjeut janë ruajtur pikturat e murit nga historia e lashtë e
helenëve?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Cili qytet ka qenë i konzervuar nga erupsioni i Vezuvit?

Cilat festa janë kremtuar për nder të perëndisë Dionis?

Cila perëndeshë në mitologjinë romake i përshtatet perëndeshës Artemida në
periudhën Helene?

Mbishkrimi me përmbajtjen në vijim: „Këtu pushon Gaj Julij Bas, djali i Gaj, nga
Mezia dhe nga Pellagonia , veteran i braktisur nga legjioni i tetë i Augustit ,
shërbente si ushtar 25 vite, ndërsa jetoi 75 vite. Përmendoren e kanë ngritur
trashëgimtarët e tij ...’’ bënë pjesë në kategorinë e :

Cila ka qenë arsyeja për shkak së cilës popullata e ka braktisur Skupin?

Cila nga pohimet në vijim NUK ka të bëjë me shprehitë e veshjes të romakëve?

Në cilët nga emrat e ofruar romak është nënvizuar saktë nofka e familjes?

Në cilin element të ndërtimit bazohet porta triumfale?

Cila pjesë e tempullit ka qenë e zbukuruar me plastikë relievi?

Paraqitja verbale e perëndive është realizuar përmes:

Cila nga pohimet e theksuara nuk ka të bëjë në edukimin e fëmijëve spartak?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Në cilin shtet edhe sot flitet dhe shkruhet në gjuhën latine?

Si quhet mbishkrimi më i lashtë i zbuluar në gjuhën latine?

Mitet teogonike shpjegojnë për:

Si quhet profetesha romake librat profetike të cilat janë mbajtur në tempullin e
Jupiterit? 

. Kujt Pitia i paralajmëroi fitore me profeci: „ Me shpatë argjendi do ta
përvetësosh botën“?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Si quhet arti figurativ i formësimit dhe krijimit të figurave dhe gjësendeve prej
materialeve të forta, ngurta?

Nga aspekti ndërtimor, cili ndërtim antik është i përbërë nga radhët e shtyllave
dhe trarët?

Sipas vendit të përpunimit mozaiku ndahet në: 

Kush kishte të drejtë të garojë në lojërat olimpike në Olimpia?

Cilin vit janë mbajtur lojërat e para olimpike  në Heladë?

Çka janë artefaktet?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Çka është sinagoga?

Shkenca e cila merret me studimin e monedhave të lashta quhet:

Cilës familje të gjuhëve i përket gjuha maqedonishte?

Në  fjalinë „Republika e Maqedonisë ndodhet në Gadishullin Ballkanik’’ në gjuhën
latine është shkruar fjala:

Në fjalinë „Në bibliotekë ka shumë libra për lexim“ në gjuhën greke është fjala:



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

 Domus propria, domus optima! paraqet:

Me cilin emër shqip mund të zëvendësohet fjala që rrjedh nga gjuha latine
ministër ?

Kur në ndonjë situatë përdoret fraza ,,alfa dhe omega“, kjo nënkupton:

Çka paraqet trilogjia?

Çka nënkupton termi manuskript?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Në Heladë kryerja e adhurimit të fshehtë është quajtur:

Si quhet disiplina që si lëndë të saj të hulumtimit shkencor e posedon mitin si
fenomen  kulturor?

Prej çka është krijuar bota (kozmosi), sipas kozmogonisë të Hesiodit?

Cilët ishin mbrojtësit e shpirtrave të vdekur në mitologjinë



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Përkujtimet e caktuara hyjnore me aktivitete të caktuara të kultit, në vend dhe
kohë të caktuar  gjatë vitit e përbëjnë:

Cila është baza e konstruksionit arkitektonik të tempullit?

Cilin element të ndërtimtarisë e kanë konstruktuar romakët, ndërsa në veçanti
është përdorë gjatë ndërtimit të akueduktë?

Ku vizatohen freskat?

Si quhet lloji i pikturës i krijuar nga guralecë, me të cilat janë zbukuruar muret
dhe dyshemetë në ndërtimet publike?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Cila pjesë e emrit Gaj Julij Cezar tregon emrin personal (praenomen )?

Sipas provave historike të ruajtura në Athinë dhe Spartë mësuam se secili fëmijë
ka pasur pedagogun (edukatorin) i cili ka qenë i detyruar t’ua mësojë:

Për çka është konsideruar krijimi i familjes dhe trashëgimisë në Heladë dhe në
Romën e lashtë?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Arsimi fizik me ushtrime luftarake, shkathtësi ushtarake, si dhe sjellja rigoroze
ndaj pasardhësve quhet:

Në sa kohë janë mbajtur lojërat olimpike në stadiumin në Olimbia të në
Peloponezit?

Për çfarë qëllimi ka shërbyer teatri në qytetin antik Skupi?

Qyteti antik Skupi, para se të shndërrohet në lagje qyteti, së pari ka qenë:



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Pas heroit mitik i cili ishte iniciator i dinastisë maqedonase  akralike Argeadi
është emërtuar një qytet antik në Maqedoni. Cili është ai hero mitik?

Nga gjuha byzantine greke është zhvilluar gjuha me të cilën janë shërbyer edhe
sot banorët e Greqisë fqinje, ajo gjuhë është:

Cili nga epet e përmendura është vepër e Hesiodit?

Si quhet shkrimi më i vjetër , që është krijuar në Mesopotami, në Sumer rreth
3100 vite para erës sonë?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Berk, liri, kokërr mani dhe kallami …..këto lëndë përpunuese nga shekulli i IX e
këndej në Evropë i kanë përdorë për prodhimin e:

Sipas një tradite në mitologjinë Helene, Premeteu njeriun e krijoi nga:

Cilës perëndeshë i dedikoheshin Misteret Eleusiniane?

Cili nga perënditë romake i përket Perëndisë Helene të Posejdonit?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Çka nënkuptojmë me sqarimin më të përhapur mitik për ekzistimin e njerëzve-
se ata janë autoktonë?

Cilit zot i përkiste vendi i shenjtë në Delfi?

Si e kanë quajtur grekët hapësirën e hapur të rrafshtë dedikuar për ushtrime
gjimnastikore, ligjërata dhe aktivitete tjera, ku e kanë vizituar djemtë mbi 18
vjet:

Duke pasur parasysh se ushqimi i përditshëm i helenëve ka qenë mesatar, për
shkak të vendpozitës, cili lloj i ushqimit më së shumti është përfshirë në ushqim?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Përgjigju cili ep fillon me vargun: „Këndoj për shpatën dhe Mashkullin qe i pari
nga bregu i Trojës…“. 

me cilën folje të maqedonishtes mund  të zëvendësohet fjala latine preferoj?

fraza latine lapsus linguae e përdorur në fjali ka kuptimin:
 

Si është quajtur gjuha e përbashkët greke e cila është përdor për komunikim të
përgjithshëm  me popujt nga civilizimet tjera antike?

Çka është rozeta? 



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Si quhet materiali i lashtë për të shkruar i dhënë në këtë fotografi?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Si quhet vegla e lashtë për të shkruar e paraqitur në këtë fotografi?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Si quhet vegla e lashtë për të shkruar e paraqitur në fotografi?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Si quhet materiali i lashtë për të shkruar i paraqitur në fotografi?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Për çfarë lloji të shkrimit bëhet fjalë në këtë fotografi?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Cili nga të përmendurit nuk është poet epik?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Në mitologjinë helene përmendet si një nga lirikët e parë. Fytyra e tij është
mitike, ai ishte i biri i Zotit Apolon dhe i zanës Kaliopa. Sipas traditës mitike,
përderisa ai ka ekzekutuar në lira dhe ka kënduar me zë melodik i ka lëkundur
edhe shkëmbinjtë dhe drunjtë,  i ka zbutur edhe bishat e egra dhe ka mahnitur
njerëzit. Si quhet ky këngëtar mitik dhe ekzekutues i paraqitur në këtë fotografi?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Cila nga këngët lirike në vijim nuk bën pjesë në këngët e zakoneve, traditave?

Si quhet ndërtimi antik i paraqitur në fotografi në të cilën janë luajtur  veprimet 
nga teksti dramatik?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Çka simbolizojnë dy maskat të paraqitura në këtë fotografi, ku njëra vuan e
tjetra buzëqesh?

Kur për veprat  e letërsisë antike thuhet se janë fragmentare, me çka ka të
bëjë ky konstatim?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Cili prej oratorëve antik të theksuar ka origjinën nga bota romake?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Si quhet hyjnia  në fotografi e cila  ka parashikuar ngjarjet e ardhshme  në
 orakull  të perëndisë Apolon në Delfi?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Cili nga përshkrimet vijuese saktë e përshkruan perëndinë Ares?

Cilat mite e sqarojnë shkakun për ndryshimet në natyrë  dhe për ndërrimin e
stinëve vjetore?
 

Në mitologjinë e helenëve dhe romakëve heronjtë kanë pasur gjak njeriu dhe
perëndie, ato ishin hibridë ndërmjet racës së njeriut dhe racës së perëndive. Cili
nga personazhet mitologjike në vijim është hero?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Si quhet qenia mitologjike e paraqitur në fotografi  e cila i ngjason djallit me një
sy të rrumbullakët? Në këngën epike  Odiseja nga Homeri trimi Ahaj Odise e
verbëroi djallin për të ikur nga shpella në të cilën ishte robëruar  së bashku me
shokët e tij.



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Ai është sundues i detrave.  Arma e tij ishte shkopi me tre dhëmbë. Jeton në
thellësinë e detit dhe ndonjëherë  sfidon shembje  dhe tërmete, veçanërisht  kur
është i shqetësuar dhe i parespektuar nga njerëzit. Për cilën perëndi antike bëhet
fjalë?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Cilën formë të skulpturës e njeh në këtë fotografi?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Cilin ndërtim antik arkitektonik e njeh në këtë fotografi?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Cilin ndërtim antik arkitektonik e njeh në këtë fotografi?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Cilin stil të pikturimit e njeh te vazo helene të paraqitur në këtë fotografi?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Si quhet  arti figurativ  i paraqitur në fotografi të cilën romakët e vjetër kryesisht
e kanë aplikuar në mure dhe dysheme në ndërtimet publike dhe ato private?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Cilin  stil antik arkitektonik të shtyllës e njeh në këtë fotografi ?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Cilën formë të skulpturës e njeh në këtë fotografi?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Familjet e pasura romake kanë jetuar në shtëpi lukse të ngritura në një kat me
paradhomë të brendshme  dhe paratempull?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Enët e kuqe prej argjiri të paraqitura në këtë fotografi të cilët romakët i kanë
importuar nga Helada në shekullin e I dhe të II e. s.  Dhe kanë shërbyer si vegla
për kuzhinë për gatimin e ushqimeve janë të njohura si:



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Në cilën moshë të rinjtë romak kanë mundur  të fillojnë karrierën shoqërore?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Si quhet hapësira e rindërtuar nga kisha e lashtë kishtare në Stobi e paraqitur në
fotografi ku janë  ku janë pagëzuar besimtarët e ri?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Teksti i shkruar në pllakën prej guri i paraqitur në fotografi quhet:



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Afër shtëpisë në Poliharm të paraqitur në fotografi gjendet shtëpia për lutje e
ngritur për bashkësinë evropiane e cila ka jetuar në Stobi gjatë periudhës antike.
Për çfarë ndërtimi bëhet fjalë?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Në cilin qytet antik është zbuluar udhëzimi i artë i paraqitur në fotografi?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Në fotografi  vërehen mbetje/gërmadha nga bazilika të ngritura në qytetin antik
heraklea Linkestide.  Dyshemeja e ndërtimit ka qenë e zbukuruar me tema
figurative me simbolikë krishtere. Cili art figurativ  është aplikuar në sipërfaqen e
dyshemesë?



10. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Udhëzimet e varrezave në lokalitetet arkeologjike zbulohen në hapësirën e qytetit
të quajtur:
 

Teatri  në Lihnid para së gjithash u ngrit për:

Një lagje antike ka qenë e ndërtuar në zonën e cila në periudhën e lashtë antike
e ka banuar  fisin e lashtë maqedonas Linkesti. Për cilën lagje të qytetit bëhet
fjalë?

Në cilin nga shembujt në vijim është nënvizuar emri i gjinisë?

Cili ishte shkaku që intelektualët helen e kanë mësuar gjuhën latine?



11. Македонски јазик за учениците од другите заедници -
Задолжителен предмет

Прашање

Аптека е место каде има:

Во пошта се испраќаат:

Колку денови има една недела?

 Родителите на тато и мама се наши:

 Шумско животно е:

Просторијата каде што спиеме се вика:

Колку минути има еден час?

Птиците преселници одат на:

На пладне поздравуваме со:

 Кога велиме БЛАГОДАРАМ, тогаш нашата комуникација е:

Кога има снег на Попова Шапка и кога одиме повеќе денови тогаш одиме на:

 Каде треба да гледаш додека говориш?

Која од следните особини е позитивна?



11. Македонски јазик за учениците од другите заедници -
Задолжителен предмет

Прашање

 Одговори што точно се опишува во реченицата:„Добриот дедо Абаз има
долга брада и бели мустаци.“

„Кога детето се врати, старецот спиеше на столот, а сонцето беше зајдено.
Детето го зеде старото војничко ќебе од креветот, па го фрли преку
рамењата на старецот.“Каква форма на изразување е употребена во
извадокот што е даден?

„Клупата беше дрвена и мала, но доволна за пишување и чкртање по
нејзината мазна зелена површина.“ Во горниот извадок е даден опис на:

„Две дечиња си одеа по улица. Беа братче и сестричка. Пред нив одеше една
бабичка. Беше ситничка, подгрбавена и сета натоварена со полни торби.“Во
горниот извадок има кус опис на една бабичка. За каков опис станува збор? 



11. Македонски јазик за учениците од другите заедници -
Задолжителен предмет

Прашање

„Ливадите набујале. Житата класат. Дрвјата се облечени во зелена облека
како за празник.“Во извадокот е даден опис на:

„Некој старец имал мошне слаба и стара крава. Таа, речиси, воопшто не
давала млеко. Затоа старецот решил да ја продаде.“
За каква форма на изразување станува збор во горниот извадок?

 Именка од машки род е:

 „Блерим __________ убава книга.“Кој збор треба да стои на празната
линија?

Кој збор од дадениве примери е правилно напишан?

„______________ има дванаест месеци.“Кој збор е испуштен во реченицата? 

„Часовникот ____________ три часот.“Кој збор е испуштен во реченицата?  



11. Македонски јазик за учениците од другите заедници -
Задолжителен предмет

Прашање

Во која од следниве реченици што се дадени како примери  правилно е
употребена придавката вредно?

 Во која од следните реченици е опишано годишното време лето? (

Тој свири на кавал.Кој збор претставува  заменка во реченицата?

„Оваа сказна се роди во еден лифт. Потоа излезе на улицата и стана голема.
Орхан се качи на деветтиот кат. Славчо на седмиот, а Агим на четвртиот кат
со лифтот. Секој од нив зборуваше на друг јазик. Но, сепак се разбираа.“Кои
се ликовите во горниот  извадок? 

„И гората се разбуди и овошките почнаа да расцветуваат и птиците долетаа
од југ.“
Во горната реченица препознаваш слика на годишното  време:



11. Македонски јазик за учениците од другите заедници -
Задолжителен предмет

Прашање

„Блерта е девојче на околу десет години. Таа секогаш е прва во училиште.
Има руса коса. Кога ќе се насмее на лицето  ù се појавуваат две дупчиња.“
Во горниот извадок даден е опис на:

„Оваа сказна се роди во еден лифт. Потоа излезе на улицата и стана голема.
Орхан се качи на деветтиот кат. Славчо на седмиот, а Агим на четвртиот кат
со лифтот. Секој од нив зборуваше на друг јазик. Но, сепак се разбираа.“
На кој спрат живеел Агим?

„Оваа сказна се роди во еден лифт. Потоа излезе на улицата и стана голема.
Орхан се качи на деветтиот кат. Славчо на седмиот, а Агим на четвртиот кат
со лифтот. Секој од нив зборуваше на друг јазик. Но, сепак се разбираа.“

Одреди каде се родила сказната?

„Оваа сказна се роди во еден лифт. Потоа излезе на улицата и стана голема.
Орхан се качи на деветтиот кат. Славчо на седмиот, а Агим на четвртиот кат
со лифтот. Секој од нив зборуваше на друг јазик. Но, сепак се разбираа.“На
кој спрат живеел Славчо? 



11. Македонски јазик за учениците од другите заедници -
Задолжителен предмет

Прашање

. „Кога мразот стега
и снегови има,
секој во топло бега
од ладната...“ За кое годишно време се споменува во горната строфа?

Тројца патници едно утро се сретнаа на еден извор. Тука забележаа натпис:
ЗЕМЕТЕ ПРИМЕР ОД МЕНЕ.“ Каде се сретнале тројцата патници?

„Еден човек набрал дрва во гората, ги нарамил и ги носел в град да ги
продава. Дрвата биле долги, а дрварот силно викал:
Вардете се, вардете се!“

Какви биле дрвата што ги набрал човекот?

„Клупата беше дрвена и мала, но доволна за пишување и чкртање по
нејзината мазна зелена површина.“
Клупата по боја била:

„Клупата беше дрвена и мала, но доволна за пишување и чкртање по
нејзината мазна зелена површина.“
Од каков материјал била направена клупата?
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„Децата крај патот насадија дрвце. Тоа беше младо. Убаво се фати и почна
да расте. Крај него помина едно момче. Скина еден лист, потоа го смачка и
го фрли.
-Зошто го скинав листот? – си помисли момчето, но веднаш се предомисли и
рече: Ех, тоа не е ништо. Само еден лист! Дрвото има многу лисја.“Каква
порака можеме да извлечеме кога ќе го прочитаме горниот извадок?

„-Зошто го скинав листот? – си помисли момчето, но веднаш се предомисли и
рече: Ех, тоа не е ништо. Само еден лист! Дрвото има многу лисја.“Со кого
разговарало  момчето во горниот извадок?

„Децата крај патот насадија дрвце. Тоа беше младо. Убаво се фати и почна
да расте. Крај него помина едно момче. Скина еден лист, потоа го смачка и
го фрли.Одреди каде се случува дејството во извадокот што ти е даден.
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„Кога детето се врати, старецот спиеше на столот, а сонцето беше зајдено.
Детето го зеде старото војничко ќебе од креветот, па го фрли преку
рамењата на старецот.“Определи во кое лице раскажува раскажувачот во
горниот извадок.

„Кога детето се врати, старецот спиеше на столот, а сонцето беше зајдено.
Детето го зеде старото војничко ќебе од креветот, па го фрли преку
рамењата на старецот.“
 
Определи во кој дел од денот се случува дејството во претходниот извадок.

„Мајка ми е добра, мила
насмеана кротка, блага
како сонце топли, грее
топи мразој, топи тага...“
 Кој е пораката во строфата од песната?
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. „Мајка ми е добра, мила
насмеана кротка, блага
како сонце топли, грее
топи мразој, топи тага...“
  Според структурата горниот извадок е:

„Мајка ми е добра, мила
насмеана кротка, блага
како сонце топли, грее
топи мразој, топи тага...“
 Во горната строфа е даден опис на:
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 „Мајка ми е добра, мила
насмеана кротка, блага
како сонце топли, грее
топи мразој, топи тага...“

Каков опис е даден за мајката во горниот извадок?

„Милчо чита. Книги земаше од библиотеката. Тој внимателно ги читаше. Еден
ден зеде нова книга. Ја прочита и од неа научи многу работи. Потоа ја стави
на полицата.“ Каде Милчо земал книги?

„Учениците Агим и Ремзи одеа заедно на училиште. По пат ги сретна Азра и
им се придружи. Тие разговараа за активностите што ги имаа тој ден во
училиштето.“ Кој е главниот женски лик во горниот извадок?

„Учениците Агим и Ремзи одеа заедно на училиште. По пат ги сретна Азра и
им се придружи. Тие разговараа за активностите што ги имаа тој ден во
училиштето.“ Каде се случило дејството во горниот извадок?
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„Многу години летото на планини не беше толку убаво како ова. Секој ден
сјајното сонце, патуваше по безоблачното небо, а цвеќињата ги ширеа
своите крунички, се шаренееја и убаво мирисаа. Навечер сонцето ја фрлаше
својата пурпурна и розова светлина на карпите и снежното поле и се губеше
во златното пламено море.“ Во горниот извадок е даден опис нa.

„Многу години летото на планини не беше толку убаво како ова. Секој ден
сјајното сонце, патуваше по безоблачното небо, а цвеќињата ги ширеа
своите крунички, се шаренееја и убаво мирисаа. Навечер сонцето ја фрлаше
својата пурпурна и розова светлина на карпите и снежното поле и се губеше
во златното пламено море.“
  За кое годишно време станува збор во горниот извадок?

Кога пуштаме писмо во пошта на пликот секогаш треба да напишеме

„Во Струга кој не сака да се разлади и освежи, кај светлосните длабочини на
Охридското Езеро и да ги види мостовите на Дрим“. Која река тече низ
Струга?

„Портокалов е убаво овошје. Тоа е полно со витамини. Портокалот е црвен
или жолт. Многу е благ, сочен и вкусен. Може да е голем и мал.“ Во горниот
извадок портокалот е претставен преку:
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„Кој пее, _____ не мисли.“ Дополни ја народната изрека со зборот кој
недостасува.

. „Драго другарче, долго време не сме се виделе, а и не се допишуваме
почесто како порано. Сигурно и двајцата имаме многу обврски па заради тоа
сме спречени. Дали би сакал да дојдеш кај мене? Пиши ми одговор! Те чекам
и поздравувам од срце!“ Горниот извадок од текстот според содржината е:

„Јасмине седна до баба си, молчејќи и со намуретено лице.“ Како е опишана
Јасмине во реченицата?

Кога двајца разговараат, таа форма на разговор се вика: 

„Книгата е _ _ _ _ _ _ _ _ другар на човекот“.  Одговори кој збор е испуштен
во народната поговорка.
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„Некогаш имало еден бел, најбел, најубав коњ на светот, со сребрени гриви,
со златни потковици и тело мазно како свила.“ Во горниот извадок има кус
опис на едно суштество.За каков опис станува збор во горниот извадок?

Во Штип, од 25 до 27 септември, се одржа првиот национален театарски
фестивал за деца и млади „Малиот принц“.
Беа прикажани три претстави на професионални театри од земјава, што е и
еден од условите да се биде дел од оваа манифестација, чија цел е од
најмали нозе да се гради театарска публика. На фестивалот се изведоа:
„Бескрајни соништа“ во изведба на Театарот за деца и младинци од Скопје,
„Волшебникот од Оз“ со актерите на театарот „Антон Панов“ од Струмица и
„Калифот Штрк“ на Центарот за култура „Марко Цепенков“ од Прилеп.
 
Кое е името на првиот национален театарски фестивал за деца и млади?
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„Во нашето училиште се реализираат многу активности. Традиционално
водиме грижа за чистата и еколошки здрава животна средина, па затоа
повеќепати во текот на годината реализираме екоакции.“
Какви акции реализирале учениците?

Детските списанија се наменети за:

Кој збор е погрешно напишан? „Шарената џамија се наоѓа во тетово.“

Кој збор е погрешно напишан со мала или со голема буква?„Градот Гостивар
е сместен на Брегот на реката Вардар.“

 Кој збор е погрешно напишан со мала или со голема буква?„Надвор врне
Силен дожд.“
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„Татко му и мајка му на орхан заминаа в село.“Кој збор од горната реченица
е неправилно напишан со мала буква?

„Ученичката Шпреса чита убава Книга.“ Кој збор од горната реченица  е
неправилно напишан со  голема буква?

Дополни ја реченицата со тоа што ќе ја напишеш согласката која е
испуштена во примерот: У__ ЕНИК.
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Како се викаат зборовите со кои именуваме суштества, предмети, појави и
поими?

Кои именки се пишуваат со голема буква?

Според морфолошката класификација на зборовите зборот вода е:

Од кој род е именката НАСТАВНИК?

Од кој род е именката БОЛНИЧАРКА?

Од кој род е именката ОВЧАРЧЕ?

Именка од женски род е:

„Шивачот шие фустан за роденденот на Кренаре.“Кој збор претставува
вршител на дејството во дадениот пример?
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Определи на кој род припаѓа именката дете.

На кој род припаѓа именката сунѓер?

Зборовите: јас, ти , тој, таа, тоа, ние, вие, тие  се:  

„Јас одам во кино.“Кој збор претставува заменка во горната реченица?

„Ти се грижиш добро за учебниците.“Определи ја заменката во горната
реченица.
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„Ние утре ќе одиме на екскурзија во Охрид.“Кој збор во дадениот пример
претставува заменка?

„Тие ќе задоцнат на состанокот.“Кој збор во претходната реченица
претставува заменка?

 Која од личните заменки не е во множина?

Зборовите кои означуваат својства на суштествата, предметите и појавите се
викаат:

 Придавките ги објаснуваат:

Која од следниве придавки е од машки род?

Според морфолошката класификација на зборовите зборот убава е:
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Во еден од следниве зборови правилно е даден пример на придавка во
среден род еднина?

„Убавото девојче се појави на фестивалот.“ Во наведенава реченица
придавкае:

. „Фатиме има мало носе.“ Придавка во горната реченица е:(

Прочитај ги внимателно дадените примери и одреди каде правилно е
усогласена придавката со именката според граматичките карактеристики?

Кој од наведениви примери  е точен според усогласувањето на придавката со
именката?

Глаголите се зборови со кои искажуваме:
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Според морфолошката класификација зборот шета е:

Глагол во следниве зборови е:

Глаголот во реченицата секогаш е:

Речениците во кои има два или повеќе глаголи во лична глаголска форма се
викаат:

„Пекарот пече леб.“Каква е оваа реченица според составот?

„Башким вози убав автомобил“. Глагол во горната реченица е:
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 „Намик јаде зрели праски.“Кој збор претставува глагол во дадениов пример?

„Зухра прво читаше, а потоа прераскажуваше“. Според составот реченицата
е:

„Ние сакаме да одиме и да учиме во училиште.“Определи каква е оваа
реченица според составот.

„Зошто си ми купил ладен леб?“ Според содржината реченицата е:

. „Мајлинда_ _ _ _ ѓеврек“. Дополни ја реченицата со соодветен глагол.

Како се вика реченичниот член кој го означува вршителот на глаголското
дејство?
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 „Гонџа јадеше свежо овошје.“Кој збор претставува подмет во реченицата?

„Нермине ја чита книгата“.  Кој збор претставува прирок во дадениот
пример?

 „Пекарот пече бел леб.“Определи го прирокот во горната реченица.

Бабата плете.Определи каква е оваа реченица по состав?

Кои граматички категории ги разликуваме кај глаголите?

Што претставуваат зборовите: јас,ти,тој,таа,тоа,ние,вие,тие?:
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На крајот на расказните реченици секогаш се пишува:

На крајот на извичните реченици секогаш се пишува:

На крајот на прашалните реченици секогаш се пишува:

Речениците со кои нешто се одрекува се викаат?:

Речениците со кои се тврди нешто се викаат:

Народните или авторски творби создадени со цел да се вежба нивното брзо
изговарање се викаат:
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Природата да ја чуваме,и стари и млади,свежина да блика,во нашите гради.
За каква порака станува збор во дадената строфа:

Определи во кој од дадениве примери неправилно е напишан зборот?

Во кој од дадениве примери правилно е напишан зборот?

Секоја реченица започнува:

Определи во кој род е именката лист?

„Ех, што се изморив!“ Според содржината реченицата е:

„Колку убав глас!“ Според интерпункцискиот знак (точка, прашалник и
извичник) со кој се обележува интонацијата реченицата е:
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Определи во кој од дадениве примери правилно е употребена множина од
именката креда?

Насекаде снег белее,вее ветар лут,гладни волци в гора вијат,стега голем
студ.Кое годишно време го препознаваш во дадената строфа?

На крајот на која од следниве реченици треба да стои интерпункцискиот
знак прашалник (?)?

Како гласи личната заменка за второ лице еднина?

Именка од машки род како вршител на дејство има употребено во:

Определена именка од среден род во еднина има употребено во реченицата:

Во која реченица има употребено лична заменка за прво лице множина?
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Во која реченица како подмет е употребена лична заменка за второ лице
еднина?

Кој од дадениве зборови е точно поделен на слогови?

Со голема буква не се пишуваат :

Што значи скратеницата бр.?

Што занчи скратеницата ОУ?

Кој збор во посочените  примери е правилно напишан?



11. Македонски јазик за учениците од другите заедници -
Задолжителен предмет

Прашање

Во кој од дадените примери имаме  погрешно напишан збор?

Во кој од посочените примери правилно е употребена голема буква?

„Јас живеам на ул. „Индустриска“ бр. 75 во Тетово.
Колку скратеници има во реченицата?

„Некогаш имало еден бел, најбел, најубав коњ на светот, со сребрени гриви,
со златни потковици и тело мазно како свила.“

Каков вид  зборови се употребени за подобро да се опише коњот во горниот
извадок?
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Во кој од дадените примери има употрбено скратеница?

Во која реченица има лична заменка во трето лице еднина?

Во библиотека одиме за да земеме:

Кога одиме во книжарница купуваме:

Коj e третиот ден во седмицата?

Тато и мама се мои:

Домашно животно е:

Просторијата каде што се подготвува храна се вика:

Во  еден час има:
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Птиците преселници одат на југ во:

Претпладне поздравуваме со:

Кога добиваме подарок велиме:

Кога завршува учебната година учениците заминуваат на:                            

На таванот има:

Кој од следните  зборови предизвикува позитивно чувство?

„Тој ден Ана првпат, отиде в училиште без домашна задача. Уште на првиот
час, учителката бараше од учениците да ги прочитаат своите состави. Дојде
ред и на Ана.“
  Каква форма на изразување е употребена  во горниот извадок?

Во аголот на библиотеката лежеше една нова книга.Корицата на книгата
беше  интересна  и шарена во разни бои.
  Во овој извадок е даден опис на:
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. „Сузана носеше бело фустанче со сини риги. На косата имаше бела
панделка, а на нозете и светеа новите чевлички.Таа личеше на пеперутка.“
Во горниот извадок има кус опис на едно девојче. За каков опис станува
збор?

„Пролетното сонце грееше. Развигорот го разнесуваше пријатниот мирис од
цвеќињата. Од далечината се слушаше гласот на славејот.“ Во горниот
извадок даден е опис на:

„БАБАТА: Добро утро, соседу!
       ПРОДАВАЧОТ: Добро утро мајко!  Какво добро Ве донесе кај мене?
       БАБАТА: Ех,добро... и е добро, и не е добро...
       ПРОДАВАЧОТ: Да слушнам мајко!  “ Каква форма на изразување е
употребена  во горниот извадок?

„Во тетратка пишуваме со__________ .“Кој збор треба да стои на празната
линија?

„Блерим __________ убава песна.“ Кој збор треба да стои на празната
линија?

„Тие _____ ученици во моето училиште.“ Кој збор е испуштен во реченицата?

„______________ има четири годишни времиња.“ Кој збор е испуштен во
реченицата?
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„Часовникот ____________ три часот.“ Кој збор е испуштен во реченицата?

Во која од следните реченици зборот храбро правилно е употребен? 

 Во која од следните реченици е опишано годишното време зима?

Во која од следните реченици е даден опис на библиотека?

„Стариот даб и младата бреза се на крајот од гората. Северецот најсилно
налетува низ нив. И додека дабот со своите широки и јаки плеќи му се
спротивставува, кревката бреза исплашена и премрзната со сета сила води
борба со него.“
  Кои се ликовите во извадокот?

Во кој род е именката топка?
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„Сузана е девојче на околу десет години. Таа секогаш е прва во училиште.
Има руса коса. Кога ќе се насмее на лицето и се појавуваат две дупчиња.“ Во
горниот извадок е даден опис на:

Определи во кој род е придавката зелен?

„Оваа сказна се роди во еден лифт. Потоа излезе на улицата и стана голема.
Орхан се качи на деветтиот кат. Славчо на седмиот, а Агим на четвртиот кат
со лифтот. Секој од нив зборуваше на друг јазик. Но, сепак се разбираа.“
  Каде излегла сказната?

„Оваа сказна се роди во еден лифт. Потоа излезе на улицата и стана голема.
Орхан се качи на деветтиот кат. Славчо на седмиот, а Агим на четвртиот кат
со лифтот. Секој од нив зборуваше на друг јазик. Но, сепак се разбираа.“
  На кој кат се качил Орхан?
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„Насекаде снег белее,
вее ветар лут
гладни волци в гора вијат,
стега голем студ...“ Кое годишно време се споменува во горната строфа?

„Газменд и Љах се сретнаа кај чешмата. Газменд се доближи до чешмата и
почна да пие вода.“ Каде се сретнале Газменд и Љах?

Зборот ВИЕ претставува лична заменка во:

„Девојчето носеше бело фустанче со сини риги. На косата носеше бела
панделка, а на нозете и светеа новите  сини чевлички.“

Чевличките по боја биле:
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Со задоволство  пишуваше по белите страници на тетратката со црвениот
пластичен молив.
  Од каков материјал бил направен моливот?

„Да чуваме планини,
природни убавини
на голите терени
се да се раззелени.
 
Садници да садиме
во градови и села
прекрасна да ни е
Родината цела.“
  Која порака можеме да ја извлечеме од овие стихови?

„-Морам да ја напишам домашната задача, но не знам како. Мамо, како би
напишала ти за промените во природата наесен?
- Кога јас би имала домашна задача сигурно би знаела како да напишам.
- А, како би напишала? – беше упорна Маја..“ Со кого разговара Маја во
претходниот извадок?
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„Маја без престан скокаше околу масата во собата. По секоја цена сакаше да
го сврти вниманието на себе. Погледна  во дворот низ прозорецот од собата.
Каде се случува дејството во претходниот извадок?

„Маја без престан скокаше околу масата во собата. По секоја цена сакаше да
го сврти вниманието на себе. Погледна во дворот низ прозорецот од собата“
Во кое лице раскажува раскажувачот во горниот извадок?

 „Кога учебната година заврши, Давор беше многу радосен. Првиот ден од
распустот се разбуди како и обично, па кога се досети дека не мора да оди
на училиште се сврте на другата страна и повторно заспа.“
 
Во кој дел од учебната година се случува дејството во претходниот извадок?



11. Македонски јазик за учениците од другите заедници -
Задолжителен предмет

Прашање

Зборовите со кои се означуваат некакви карактеристики на предметите,на
суштествата и на појавите се викаат:

„Училиште осамено во селото
       со стари дрвени врати,
       ја замолив светулката
       влезот да ти го злати...“
  Според структурата горниот извадок е:

„Училиште осамено во селото
       со стари дрвени врати,
       ја замолив светулката нежна
       влезот да ти го злати...“
  Во горната строфа даден е опис на:
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„Училиште осамено во селото
       со стари дрвени врати,
       ја замолив светулката нежна
       влезот да ти го злати...“
  Каков опис е даден на училиштето?

. „Изутрина, кога станав, отидов да купам леб и млеко,- почна да раскажува
Ана.-Потоа отидов до аптека да земам лекови , за баба. Кога се вратив дома ,
на баба Дара и помогнав да ги внесе дрвата во визба.“ Каде отишла Ана да
земе лекови?

. „Ученичките Ана и Ајла одеа заедно на училиште. По пат ги сретна Агим и
им се придружи. Тие разговараа за активностите што ги имаа тој ден во
училиштето.“ Кој е главниот машки лик во горниот извадок?
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„Учениците Агим и Ремзи одеа заедно на училиште. На улица ги сретна Азра
и им се придружи. Тие разговараа за активностите што ги имаа тој ден во
училиштето.“ Каде се случило дејството во горниот извадок?

„Црвената е добра, да, но со зелената можеме да ги прикажеме убавините на
природата...Планините се зелени, лозјата се зелени, ливадите... Со која боја
да се прикаже пролетта? Зелената е боја на младата трева, на нежниот
лист... со ниедна друга боја не може да се прикаже сето тоа.“ Со каква  боја
е даден опис на природата?

„Црвената е добра, да, но со зелената можеме да ги прикажеме убавините на
природата...Планините се зелени, лозјата се зелени, ливадите... Со која боја
да се прикаже пролетта? Зелената е боја на младата трева, на нежниот
лист...со ниедна друга боја не може да се прикаже сето тоа.“   За кое
годишно време станува збор во горниот извадок?
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 Кога испраќаме честитка во пошта  секогаш треба да напишеме:

„Така заврши разговорот меѓу Вардар и Шара, а со тоа и приказната  за
раѓањето на Мавровското Езеро.“Во горниот извадок е дадено името на
реката која учествувала во разговорот. а тоа е :

„Се обидував да најдам зборови за да ја опишам убавата глетка  на нашиот
прв излет. И сè ми се мешаше: цвеќињата со полжавчињата, птиците и
сонцето, небото и ливадите...“За каков опис станува збор во горниот
извадок?

„Убавиот збор-железна _____ отвора.“Прочитај ја изреката и дополни ја со
зборот  што недостасува.
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„Во изворот што клокоти, врие,
       под оние карпи, под планината,
       ќе чуеш како спокојно бие
       срцето на татковината!“Горната строфа претставува извадок од:

„Јасмине седна до баба си, пеејќи и со насмеано лице.“Што дознаваме од
горната реченица?

Кој збор е правилно напишан во дадениве примери?

„Кучето е _ _ _ _ _ _ _ _ пријател на човекот“. Дополни ја народната
поговорка со зборот  кој е испуштен.
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„Момчето беше облечено во необична тенка, фина и светликава облека. На
главата носеше тропски шлем. Лицето му беше бледо, всушност сино...“
Во горниот извадок има кус опис на едно суштество. За каков опис станува
збор?

„Повеќе од 250 ученици од Основното училиште „Страшо Пинџур“ во Вевчани
оваа учебна година ја почнаа во нова училишна зграда. За четири години
беше изграден современ објект  кој располага со голем работен простор.“

Кога ќе го прочиташ внимателно извадокот од детското списание „Колибри“
ќе забележиш дека станува збор за пуштање на нова:
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Во Штип, од 25 до 27 септември, се одржа првиот национален театарски
фестивал за деца и млади „Малиот принц“.
Беа прикажани три претстави на професионални театри од земјава, што е и
еден од условите да се биде дел од оваа манифестација, чија цел е од
најмали нозе да гради театарска публика. На фестивалот се изведоа:
„Бескрајни соништа“ во изведба на Театарот за деца и младинци од Скопје,
„Волшебникот од Оз“ со актерите на театарот „Антон Панов“ од Струмица и
„Калифот Штрк“ на Центарот за култура „Марко Цепенков“ од Прилеп.
  Како се вика првиот национален театарски фестивал за деца и млади?

„Во нашето училиште се реализираат многу активности. Традиционално
водиме грижа за чистата и еколошки здрава животна средина, па затоа
повеќепати во текот на годината реализираме екоакции.“
Какви акции реализирале учениците?
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„Меѓу учениците што минатата учебна година постигнале успеси на
општински и републички натпревари се: Ева Митовска, која освои прва
награда по ликовно на општински натпревар; Ана Атанасова е
првонаградена на регионален натпревар на БРО; Кристијан Ткалчев,
првопласиран на државен натпревар по германски јазик.“

Прочитај го внимателно текстот за да можеш да одговориш:: Одговори која
ученичка освоила прва награда на регионален натпревар.

„Другарче“ е најстарото списание и е првото списание кое е отпечатено во Р.
Македонија. По „Другарче“ подоцна почнаа да излегуваат и други списанија.
По него излезе „Развигор“. Списанијата се определуваат според возраста.
„Другарче“ е за децата од прво и второ одделение, „Развигор“ за трето и
четврто одделение, а неколку години подоцна како бренд се постави и „Наш
свет“. „Росица“ е „најмладото“ списание кое е наменето за најмладите во
градинките.“

Кое детско списание е најстаро во Р.Македонија?
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Детските списанија им се наменети :

Кој збор е правилно напишан со голема буква?

Кој збор е погрешно напишан со мала или со голема буква? „Тетово се наоѓа
во подножјето на шар Планина.“

Кој збор е погрешно напишан со мала или со голема буква?„во градот
Струмица има најубави пиперки.“

Кој збор е погрешно напишан со мала или со голема буква?„Во автомобилот
влезе Тато па мама.“

„Татко му и мајка му на Адем заминаа во селото шипковица“. Која именка во
горната реченица е неправилно напишана според  правилото за употреба на
голема буква?

„Ученичката Шпреса пее убава Песна.“ Во кој збор е неправилно употребена
големата буква?

Која согласка е испуштена во зборот ШИ__Е?
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Со именките именуваме :

Со каква буква се пишуваат сопствените именки?

Кој од следните зборови е именка?

Од кој род е именката ВОЛК?

Од кој род е именката ЛАСТОВИЧКА?

Од кој род е именката ДЕВОЈЧЕ?

Која од следниве именки која означува вршител на дејство е од женски род?

„Шивачката шие фустан за роденден на Хана.“ Вршител на дејство од женски
род  е зборот:

Од кој род е именката СОНЦЕ?

Од кој род е именката МОЛИВ?

Зборовите: јас, ти , тој, таа, тоа,  се:  

„Тој влезе во продавница.“ Кој збор во реченицата е заменка?
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„Јас се грижам  добро за учебниците.“ Кој збор во реченицата е заменка?

„Утре вие ќе одите на екскурзија во Охрид.“ Кој збор во реченицата е
заменка?

. „Ние ќе дојдеме на натпреварот.“ Кој збор во реченицата е заменка?

Која од личните заменки не е во множина?

Придавките се зборови кои   означуваат ----------------- на суштествата,
предметите и појавите :

Придавките ги објаснуваат:

 Придавката и именката се усогласуваат според следните граматички белези:
(карактеристики)

Која од следниве придавки е од женски род?

Кој од следниве зборови е придавка во среден род еднина?

„Веселото девојче се појави на фестивалот.“ Во наведенава реченица
придавкае:
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„Фатиме има црвено носе.“ Придавка во горната реченица е:(

Каде е правилно усогласена придавката со именката според граматичките
категории?

Кој од наведениви примери  е точен според усогласувањето на придавката со
именката?

Зборовите со кои искажуваме дејства и состојби се викаат:

Кој од наведените зборови е глагол?

Прочитај ги внимателно дадените примери и пронајди го глаголот.

Прирокот во реченицата секогаш е:

Простата реченица содржи:

Која реченица е проста реченица?
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Дедо чита весник.Одреди каква е реченицата по состав?

„Блерим купи нов велосипед“.Глагол во горната реченица е:

 „Мајката дојде од село.“Кој збор во горната реченица претставува глагол?

Кој од дадениве примери е сложена реченица?

„Зухра прво стоеше, а потоа седна“. Според составот реченицата е:
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„Ние сакаме да патуваме  и да одиме на екскурзија.“Определи според
составот каква е оваа реченица.

„Дежурниот ученик не ја избриша таблата.“ Според содржината реченицата
е:

„Ластовичката _ _ _ _ високо“.Дополни ја реченицата со соодветен глагол.

Подметот е член во реченицата кој го означува:

 „Ученикот пишува домашна задача.“Кој збор во  реченицата е  подмет?

„Ениса ја пишува лектирата.“  Определи го прирокот во горната реченица.



11. Македонски јазик за учениците од другите заедници -
Задолжителен предмет

Прашање

„Мама купи бел леб.“
Кој збор во реченицата претставува глагол?

 Со расказните реченици  нешто :

Со прашалните реченици нешто:

Извичните реченици ги кажуваме со: 

Знакот точка (.) секогаш се пишува на крајот на:

Знакот извичник (!) секогаш се пишува на крајот на:

 На крајот од реченицата „Зошто дојде тука “, треба да стои:

„Се сетив, се сетив!“ Според содржината реченицата е:



11. Македонски јазик за учениците од другите заедници -
Задолжителен предмет

Прашање

Во кој број е именката петел?

Кој збор е неправилно напишан?

Реченицата „Дали напишавте домашна задача?“, според содржината е:

Реченицата „Ураа, ќе цртаме виножито!“ според содржината е:

„Денес децата не играа на ливадата.“ Оваа реченица според содржината е:

„Дежурниот ученик го натопи сунѓерот и  ја избриша таблата.“ Според
содржината реченицата е:



11. Македонски јазик за учениците од другите заедници -
Задолжителен предмет

Прашање

„Леле, ама се  исплашив!“ Според содржината реченицата е:

„Ќе цртам што сакам!“ Според интерпункцискиот знак (точка, прашалник и
извичник) со кој се обележува соодветната интонација реченицата е:

„Каков ученик си ти“  Кој интерпункциски знак треба да стои на крајот од
реченицата?

Кој збор е правилно напишан?

Која од следниве реченици е прашална?

Како гласи личната заменка за второ лице множина?

Во која реченица е употребена именка од машки род како вршител на
дејство?



11. Македонски јазик за учениците од другите заедници -
Задолжителен предмет

Прашање

Во која реченица е употребена именка од женски род како вршител на
дејство?

Во која реченица има употребено лична заменка?

Во која реченица како подмет е употребена лична заменка?

Кој збор е точно поделен на слогови?

Кога пишуваме лични имиња тие секогаш се пишуваат со почетна:

Што значи скратеницата СТР?

Погледни ги примерите што ти се дадени и одговори што значи скратеницата
ООН.



11. Македонски јазик за учениците од другите заедници -
Задолжителен предмет

Прашање

Во кој од наведените примери имаме правилно напишан збор?

Во кој од наведените примери имаме погрешно  напишан збор?

Во кој од дадениве примери правилно е употребена голема буква?

Определи во која од дадените реченици има употребено скратеница?

Јас сум ученик во ГУЦ.Определи колку скратеници има во дадената
реченица?



11. Македонски јазик за учениците од другите заедници -
Задолжителен предмет

Прашање

„Некогаш имало еден бел, најбел, најубав коњ на светот, со сребрени гриви,
со златни потковици и тело мазно како свила.“

Прочитај го внимателно текстот и одреди колку именки има во горниот
извадок.

Скратеница има употребено во реченицата:

Во која од наведените реченици има лична заменка во второ лице множина?

Кога сакаме од именката татко да добиеме придавка точен е одговорот:



11. Македонски јазик за учениците од другите заедници -
Задолжителен предмет

Прашање

Во реченицата „ Неиграј со цвеќињата во мојата градина“ еден збор не е
правилно напишан.
Кој збор не е правилно напишан во реченицата?

 Реченицата „Зеди не сакаше да игра.“ е:

Образувај множина од именката маса.

12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Cila thyesë jo e drejtë i përgjigjet pikës A nga boshti numerik:



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Me pjesën e hijëzuar në vizatim është paraqitur thyesa:

Cili nga numrat: 31, 37, 41 dhe 50 është numër i përbërë?

Cili nga numrat: 48, 50, 53 dhe 55 është numër i thjeshtë?

Cili numër i përgjigjet pikës A nga boshti numerik?  

Nëse numrin 2345 e pjesëton përmendësh me numrin 100 do të fitosh:

 Secilin numër më të vogël se zero e quajmë:



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Nëse numrin 235 e shumëzon me 100 do të fitosh:

Numri 23 591 i rrumbullaksuar në mijëshen më të afërt është:

Numri 23 491 i rrumbullaksuar në qindëshen më të afërt është:

Në cilin nga numrat e dhënë vlera e shifrës 5 është 50 000?

Cili nga numrat është i pjesëtueshëm me 25?

Një numër është i pjestueshëm me 25 kur:

Cili nga jobarazimet është i saktë?

Cila nga përqindjet është më afër thyesës ?

Me cilën nga përqindjet është paraqitur thyesa ?



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Cili numër mund të jetë mbetje gjatë pjestimit me 11?

Thyesa e shënuar si numër decimal është:

Numri  10152 lеxohet:

Sa nga numrat 1, 2, 27, 43, 46, 89, 99, 111 janë të përbërë?

Sa nga numrat 1, 2, 14, 17, 21, 29, 55 janë të thjeshtë?

Sa pjesëtues ka numri  15?

Në cilin numër shifra 2 kа vlerë dy mijë?

Cila është vlera e shifrës 9 në numrin 392,75?

 Cila është vlera e shifrës 9 në numrin 72,9?



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Të gjithë numrat e thjeshtë ndërmjet 10 dhe 20 janë:

Cila është vlera e shifrës 7 në numrin 234 560,07 ?

Cila është vlera e shifrës 7 në numrin 606 456,7 ?

Në shitore të sportit ka pasë 530 kësula për notim. Diten e parë janë shitur 236
kësula, dhe kanë sjellë 420 kësulë të reja. Sa kësula për notim ka për shitje ?

I cilit lloj është thyesa (a dhe b janë numra të plotë pozitiv), nëse a> b?

Numri decimal nuk ndryshon nëse pas decimales së fundit I shënohen:

Një numër është i pjestueshëm njëkohësisht me 2 dhe me 5 nëse shifra e
njësheve të atij numri është:

I cilit lloj është thyesa (a dhe b janë numra të plotë pozitiv), nëse a < b?

 Një numër është i pjestueshëm me 5 nëse shifra e njësheve të atij numri është:



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Një numër është i pjesëtueshëm me 100 nëse mbaron me shifrat:

Numrat negativ të paraqitur në bosht numerik janë:

Presja dhjetore e ndan numrin decimal në dy pjesë. Shifrat pas presjes quhen:

Nëse numëruesi dhe emëruesi i një thyese shumëzohen me numër të njejtë, të
ndryshëm nga zero, fitohet:

  Sa të dhjeta ka në 1 të tërë?

I çfarë lloji është thyesa ?

  Numri më i madh i thjeshtë dyshifrorë është:

Cili nga numrat e dhënë është 100 herë më i madh se numri 232?



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Numri decimal i cili nga e djathta ka zero, nuk ndryshon nëse:

Thyesa me të cilën është paraqitur numër më i vogël se 1 quhet:

Thyesë është:

Me cilin nga barazimet e dhëna do të zbresish thyesat me emëruesa të njejtë?

Cila nga shifrat e dhëna mund të qëndrojë në vend të * te numri 12 32*, që
numri i fituar të jetë i pjestueshëm me 2?

  Shuma 7,75 + 2,25 është:

Numri i vetëm i thjeshtë dhe çift është numri



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Numri më i vogël i thjeshtë është:

  Cili nga numrat: 11, 16, 17 dhe 19 është numër i përbërë?

Cili nga numrat: 12, 13, 15 dhe 18 është numer i thjeshtë?

Nëse dihet shuma dhe njëri mbledhës, mbledhësi tjetër (i panjohur) caktohet
ashtu që:

Shuma 7,8 + 2,2 është:

Numrat që kanë vetëm dy pjestues quhen:

 Një numër është i pjestueshëm me 4 nëse:



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Kur i pjesëtojmë dy numra të njëjtë (të ndryshëm nga zero) fitohet herësi:

Nëse 1230 + 670 = 1900, atëherë sa  është (1230 + 300) + 670?

Shumfishi më i vogël i përbashkët i numrave 12 dhe 15 është

Shumëfishi më i vogël i përbashkët i numrave 6 dhe 20 është:



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Shumëzuesit  e numrit 18 janë numrat:

Cili nga numrat vijues njëkohsisht është i pjestueshëm me 2 dhe me 5?

  Numri 4 është pjesëtues i:

Me cilin barazim numri 21 është paraqitur si prodhim i shumëzuesve të thjeshtë?

E panjohura x  në barazimin x – 375  = 115, njehsohet me:



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Numri   25  i shenuar si thyesë me emrues 10  është:

Numri 7 i shenuar si thyesë me emrues 3 është:

Numri 8 i shenuar në të shtatat është:

Numri i përzier i shndërruar në thyesë jo të drejtë është:

Me cilën nga thyesat është paraqitur numri i përzier ?

Thyesa e paraqitur në numër të përzier është:

Me thyesën është paraqitur numri natyrorë:

Thyesa e paraqitur në numër të përzier është:



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Cilat nga çiftet vijuese të thyesave janë të barabarta?

Cila nga thyesat e dhëna është e barabartë me thyesën ?

Sa është shuma e numrave 14,03 dhe 13,80?

Cila thyesë është anëtari i ardhshëm i vargut , , ,_____?

Thyesa e shënuar si numër i përzier është:

Cila thyesë është anëtari i ardhshëm i vargut , , ,_____?

Cilat nga thyesat e dhëna janë të barabarta?

Cila nga thyesat e dhëna është е barabartë me thyesën ?

Sa është prej 200 denarë?



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Sa është në barazimin ?

Sa është në barazimin ?

E panjohura x në barazimin është:

Shënuar si numër decimal, shuma 1 + + është:

Shënuar si numër decimal, shuma + + është:

Cili numër decimal ështëi barabartë me thyesën ?

Me cilin numër decimal është shenuar thyesa ?

Me cilën shprehje numerike mund të njehsohet 12% prej 150?

Numri 2 i shënuar si thyesë me emërues 9 është:



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

  Sa është shuma 3,4 + 12,5?

Sa është ndryshimi
13,4
-
12,3
?

Cili nga numrat e theksuar është

njëkohësisht pjestues i numrave
130
dhe
5?

Cila shifër mund të qëndrojë në vend të  * në numrin 51*6, ashtu që numri I
fituar të jetë i pjestueshëm me 4?



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Numri 22 mund të shënohet si prodhim i shumëzuesve vijues:

Përqindja është shënim ndryshe për:

Në cilin nga numrat e dhënë do të ndryshohet vlera pozicionale e shifrave të
numrit, nëse nga ana e djathtë i shtohen dy zero?

Numri 5 i shënuar në formë të thyesës me emërues 2është:

Numri  9  i shënuar në formë të thyesës me emërues 5  është:



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Sa është shuma e numrave 10,4 dhe 25,48?

Numri i panjohur xnë barazimin = 8kа vlerë:

Cili numër decimal është i barabartë me thyesën ?

Thyesa e thjeshtuar deri në thyesë të pathjeshtueshme është :

E shënuar si numër decimal shuma është:

Për cilin numër natyrorë x është i saktë barazimi ?

Sa është x në barazimin ?

Cili numër i zmadhuar për 3,25 e jep numrin 36,62?

Në vargun prej të gjithë numrave pozitiv të plotë, numri 1 nuk ka:



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

   Të gjithë pjestuesit e numrit 92 janë:

Nëse në pjestimin a : b, numri q është herës, e r është mbetje, atëherë:

Cili nga numrat e dhënë është njëkohësisht pjesëtues i numrave 120 dhe 150?

Cila shifër duhet të qëndrojë në vend të
*
në numrin
274*, а
shtu që numri i fituar të jetë i pjestueshëm me
4?

Pjesëtues të numrit 8 janë numrat:

Cili nga numrat vijues  njëkohësisht është i pjesëtueshëm me 2 dhe me  5?



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Sa të tretat ka në 1 të tërë?

Numri  2  i shënuar si thyesë me emërues 10  është:

Sa është shuma e numrave 2,03 dhe 13,80?

Sa gjysma ka në tri të tëra?

Sa është  25% prej 400 denarë?

Cili numër decimal është i barabartë me thyesën ?



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Shuma , e shënuar si numër decimal është:

Numri 1  i shënuar si thyesë me emërues 8 është:

 Sa është numri 0,9 i shënuar në përqindje?

Nëse 13 prej 20 biskota nga një kuti janë  thyer, sa është numri i biskotave të
thyera i shënuar në përqindje?

Cila thyesë e pathjeshtueshme do të fitohet nga ?

Janë dhënë numrat decimal: 5,151 ;  5,51 ;  5,15 ;  5,051. Cili prej tyre është
më i vogli?

Nëse 1230 + 670 = 1900, atëherë sa  është (1230 + 300) + 670?



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Në boshtin numerik thyesa gjendet ndërmjet numrave:

Numri 5 i shënuar si thyesë me emërues 10  është:

Sa është shuma e numrave 12,03 dhe 13,80?

E shënuar si numër decimal, shuma , është:

Nëse numri 2,64 dyfishohet e pastaj zbritet 1, fitohet:

Numri 25849 i rrumbullaksuar në qindëshen më të afërt është:

Si do të ndryshojë vlera e shifrës 3 në numrin 473 nëse nga ana e djathtë i
shkruajmë dy zero?

Shuma e numrave 12,04 dhe 0,16 është е barabartë me:



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Теmperatura të martën ka qenë – 13°С, e të merkurën ka qenë ma nxehtë për
6°С. Sa ka qenë temperatura të mërkurën?

Shuma e numrave: 10 të plota e 5 të qindtat dhe numrit 3 të dhjetat është e
barabartë me:

Numri i thjeshtë çift është:

  Në cilën nga shprehjet e dhëna numrat negativ janë drejt të renditur?

Shuma e numrave 9,94 + 0,6 është е barabartë me:

Shuma e numrave 7,3 + 3,07 është е barabartë me:

Të hënën në pishinë kanë notuar 130 notues në mëngjes  dhe 142 notues pas
dite. Sa gjithsej notues kanë notuar në pishinë atë ditë?



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Agroni ushtron në shtegun notues të gjatë 250 metra. Nëse Agroni ka notuar 145
metra edhe sa duhet të notojë që të arrijë te caku?

  Qendra për rekreim ka pranuar 4 372 denarë të premten dhe 2 157 denarë të
shtunën. Sa denarë gjithsej ka pranuar qendra këto dy ditë?

Në barazimin e dhënë 12 + х = 18 numri х është:

Në barazimin e dhënë 15 + у = 24 numri у është:

Në barazimin e dhënë 22 - t = 20 numri që mungon është:

Në barazimin e dhënë 50 - 2m = 20 numri që mungon është:

  Në barazimin e dhënë 34 + m = 71, numri m që mungon është:



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

  Në barazimin e dhënë 4·n = 408, numri n që mungon është:

  Në barazimin e dhënë 6·р = 450, numri p që mungon është:

Në kinema, në çdo rend kа nga 20 karrige. Sa karrige kа në 2 rende?

Në kinema, në çdo rend kа nga 25 karrige. Sa karrige kа në 10 rende?

Një pako përmban 24 shishe me ujë. Sa shishe ka në 3 pako?

Një pako përmban 26 shishe me lëng frutash. Sa shishe ka në 5 pako?



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Me shfrytëzim të numrave decimal, gjatësia 6 cm 3 mm e shënuar në centimetrа
është:

Me shfrytëzim të numrave decimal, gjatësia 12 cm 9 mm e shënuar në
centimetrа është:

Me shfrytëzim të numrave decimal, gjatësia 75 mm e shënuar në centimetrа
është:

Gjatësia 148 mm, e shënuar në centimetra është:

Gjatësia 14 m 39 cm, е paraqitur në metra është:

Me shfrytëzim të numrave decimal, shënoje gjatësinë 827 cm në metra. Cilin nga
numrat e dhënë e fitove?

  Me shfrytëzim të numrave decimal, gjatësia 52 m 60 cm е paraqitur në metra
është:



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Me shfrytëzimin e numrave decimal, gjatësia 8 km 600 m, e shënuar në
kilometra është:

Gjatësia 4 km 130 m, е paraqitur në kilometra është:

 Cila është vlera e shifrës 7 në numrin 670 346,5?

Cila është vlera e shifrës 7 në numrin 702 138 ?

Është dhënë jobarazimi vijues x - 1300 > 6500 Cili nga numrat mund të qëndrojë
në vend të x që jobarazimi të jetë i saktë?

  Cili nga numrat është shumëfish i 8?

Cili nga numrat është pjesëtues i numrit 30?



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Gjeji të gjithë pjestuesit e numrit 24.

Gjeji të gjithë pjestuesit e numrit 32.

Gjeji të gjithë pjestuesit e numrit 25.

Jаnë dhënë katër numra: 55,5 ; 555 ; 5550 dhe 55 500. Cili nga këta numra
është 100 herë më i vogël se 555000?

Një varg fillon me numrin 200 dhe secili anëtarë vijues fitohet me zbritje të 30,
shembull. 200, 170, 140... Cilët janë dy numrat e parë më të vegjël se zero në
këtë varg?

Cili numër është saktë në mes, ndërmjet 2,8 dhe 3,4?

Cila është vlera e shifrës 9 në numrin 4,69?

Cila është vlera e shifrës 9 në numrin 19,03?

Cila është vlera e shifrës 9 në numrin 19,11?
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 Cila është vlera e shifrës 9 në numrin 9,06 ?

Numri që mungon në barazimin х · 0,6 = 6 është:

 Numri që mungon në barazimin х · 4,1 = 410 është:

Numri që mungon në barazimin х · 0,13 = 13 është:

 Numri që mungon në barazimin 103 : х = 1,03 është:

Numri që mungon në barazimin 7,6 : х = 0,076 është:

Numri që mungon në barazimin 0,09 · х = 90 është:

Теmperatura në ora 8 në mbrëmje është -2˚С. Deri në mesnatë ka zbritur për
6˚. Cila është temperatura në mesnatë?
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Теmperatura në ora 8 të mëngjesit është -1˚С. Deri në mesditë është rritur për
4˚С. Cila është temperatura në mesditë?

 Janë dhënë numrat: 1,5 ; 1 ;  0,5 ;  -0,5 ;  -1. Cilat çifte të numrave vijues
dallohen për 2? 

Cili nga numrat e dhënë është më afër numrit 190000? 

Rradhiti sipas madhësisë numrat vijues : 613 082 ; 231 068; 213 608; 613
820,duke filluar nga më i vogli.

Cili është  numri që mungon në 28,13 = 28 + х + 0,03?

Ndërtesa më e lartë në botë është Burxh Halifa në Dubai. E lartë është 892,84
metra. Cila është lartësia e saj e rrrumbullaksuar në numrin më të afërt të plotë?
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  Cili është shumfishi më i vogël i përbashkët i 8 dhe 12?

 Cili nga numrat decimal është më i madh?

Cili nga numrat decimal është më i vogël?

Nëse 1250 + 750 = 2000, atëherë sa është (1250 – 500) + 750?

Nëse 8750 – 750 = 8000, atëherë sa është (8750 – 500) – 750?

Nëse 9230 – 230 = 9000, atëherë sa është 9230 – (230 + 100)?



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Nëse a + b = 1000,atëherë sa është (a + 30) + (b - 30)?

Nëse a – b = 8970, atëherë sa është (a + 30) – (b +30)?

Sa është 54 – 24 : 6 ?

Sa është 22 + 20 : 4?

Тre sinjale zëri janë të kyçura në të njëjtin moment. I pari aktivizohet në çdo 20
minuta, i dyti në çdo 15 minuta, e i treti në çdo 10 minuta.  Pas sa minuta më së
shpejti do të dëgjohen të gjithë tre sinjalet e zërit njëkohësisht?   
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Nga 80 rrathë të kuq dhe 36 të bardhë duhet të bëhen bylyzykë të njëjtë. Sa
bylyzykë më së shumti mund të bëjmë ashtu që në secilin të ketë numër të
njëjtë rrathë me ngjyrë të njëjtë  dhe të gjithë të jenë të përdorur?

Vlera e shprehjes numerike 50 – 5 · 2 – 24 : 6 është:

Vlera e shprehjes numerike 920 + 5 · (18 – 8 : 4) është:

Nëse ndonjë numër zmadhohet dy herë, e pastaj zvoglohet për 1 240, ndryshimi
do të jetë 100. Cili është ai numër?

Cili numër është dy herë më i madh se shuma e numrave 125 dhe 325?

Cili numër është tre herë më i vogël se ndryshimi i numrave: 555 dhe 222?

Me cilin numër duhet të pjestohet numri 13 400 që të fitohet herës 100?
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Cili numër gjatë pjestimit me 10 jep herës 12 dhe mbetje 5?

Me cilin numër duhet të pjestohet numri 285300 që të fitohet herësi 2853?

Blerimi ka blerë pesë çokolada të njëjta për 250 denarë. Sa kushtojnë gjashtë
çokolada të njëjta?

  Sa është prodhimi i shumës dhe ndryshimit të numrave: 22 dhe 11?

Cili numër është tre herë më i vogël nga numri më i madh treshifrorë?

Numri më i vogël pesëshifrorë i cili në pozitën e njëmijësheve e ka shifrën 6
është:
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Sa është shuma e numrit më të vogël treshifrorë dhe numrit më të madh
dyshifrorë?

Për cilën vlerë të x thyesat dhe janë të barabarta?

Fatmiri mbush shishet me ujë dhe një shishe e mbush për 50 sekonda. Sa kohë i
nevojitet të mbushë 30 shishe me ujë?

Cila thyesë e pathjeshtueshme do të fitohet nga ?

Cila thyesë e pathjeshtueshme do të fitohet nga ?

Sa përqind paraqesin 6 orë të ditës?

Cili numër është për 0,05 më i madh se numri 3,65?

Cili numër është për 0,12 më i madh se numri 13,88?
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Janë dhënë numrat decimal: 8,151 ;  8,51 ;  8,15 ;  8,051. Cili prej tyre është
më i madh?

Nga numrat decimal: 1,151 ;  1,051 ;  1,15 ;  0,9587 më i vogël është:

Zgjidhje e barazimit x + 11,03  = 12,73 është:

Zgjidhje e barazimit  7,88 + x = 16 është:

Zgjidhje e barazimit  9,4 - x = 2,1 është:

Nga cili numër duhet të zbritet numri 6,2 që të fitohet numri 100?

Numri decimal 0,18 i rrumbullaksuar në një decimale është:

Numri decimal 12,82 i rrumbullaksuar në numër të plotë është:

Thyesa mund të thjeshtohet me numrin:

Nga numri 7,82 dhjetë herë më i madh është  numri:
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Sa do të jetë shuma a + b = 100, nëse numrina e zmadhoj për 65, e numrinb
nuk e ndryshoj?

Nëse a – b = 200,atëherë sa do të jetë (a – 45) – (b – 45)?

Me cilat nga barazimet është paraqitur numri 75 si prodhim i shumzuesve të
thjeshtë?

Mbetja, kur numri 59 pjestohet me 4, është

Vlera e numritx në barazimin 50 : (x + 2) = 10 është:

Vlera e shprehjes numerike180 – (5 · 30 – 160 : 16) është:
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Cilin numër do ta fitosh nëse herësin e numrave 33 dhe 11 e zmadhon për 100?

  Për cilin numër duhet të zvoglohet numri 73,34 që të fitohet 3,35?

Cilët numra duhet të jenë në vend tëa dhe b që të jetë i saktë barazimi

?

Shuma e tre numrave është 601,25. I pari prej tyre është 100,25, e i dyti është
4 herë më i madh se i pari. Sa është numri i tretë?

Sa mbuloja të jastëkut më së shumti  mund të qepen prej 40,4 m stof, nëse për
një mbulojë nevojiten 2m stof?

Numri më i madh me të cilin kur të pjestohen numrat 845 dhe 275 mbetja në të
dy rastet është e barabartë me 5, është:

Nëse në pjestimin a:b, numri a mbetet i njëjtë, kurse numrib zmadhohet 7 herë, 
atëherë herësi:
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Në një klasë me 36 nxënës, 25 % e nxënësve janë të shkëlqyeshëm. Sa është
numri i nxënësve të shkëlqyeshëm në klasë?

Sa është x në barazimin ?

Nëse a – b = 100, atëherë sa është (a + 30) – (b + 30)?

Me cilin barazim numri 140 është paraqitur si prodhim i shumëzuesve të
thjeshtë?

Shuma e numrave 14 dhe 7 është e pjestueshme me numrin: 

Dy anije nisen njëkohësisht nga limani i njejtë. E para kthehet në liman çdo 20
ditë, kurse e dyta çdo 24 ditë.  Pas sa ditë anijet më së shpejti do të takohen në
limanin e njëjtë?      

Janë dhënë dy tela me gjatësi prej 8 metra dhe 12 metra të cilët duam ti ndajmë
në pjesë të barabarta . Cila do të jetë gjatësia më e madhe e pjesës së prerë?
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Vlera e shprehjes numerike 45 – 5 · 3 – 24 : 6 është:

Vlera e shprehjes numerike 96 –  4 · (18 – 8 : 2) është:

Sa është herësi i shumës dhe ndryshimit të numrave 33 dhe 22?

Në një shitore ka zbritje prej 20%. Për sa denarë do të jetë ulur çmimi i produktit
i cili para zbritjes ka kushtuar 5000 denarë?

Në shitore ka zbritje prej 20%. Sa denarë do të paguajmë për produktin i cili
para zbritjes ka kushtuar 5000 denarë?

Cili numër është për 3,69 më i madh se numri 3,69?

Zgjidhje e barazimit 9,03 + x = 12,73 është:

Vlera e shprehjes numerike 45 + 5 · 3 – 24 : 6 është:
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Sa është herësi i shumës dhe ndryshimit të numrave 66 dhe 22?

Sa është prej 400 denarë?

Zgjidhje e barazimit 10,08 + x = 12,73 është:

Për tre ditë Оlta ka notuar  896 metra. Të hënën ka notuar 267 metra, të martën
ka notuar 358 metra  dhe pjesën tjeter e ka notuar të mërkurën. Sa metra ka
notuar Olta të mërkurën?

Në shitoren e qendrës për rekreacion ka pasë 620 syza për notim. Ditën e parë
janë shitur 275 syza dhe 340 ditën e ardhshme. Sa syza për notim kanë ngelur
pa u shitur?

Me formulën L = 50 · t është shënuar rruga e kaluar me automobil për kohën
prej  t orësh, e shprehur në kilometra. Sa rrugë ka kaluar automobili për kohën
prej 2 orë?
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Me formulën L = 60 · t   është shënuar largesa e kaluar me automobil për kohën
prej  t orëve, e shprehur në kilometra. Sa rrugë ka kaluar automobili për kohën
prej 5 orëve?

Formula për shndërrimin e dollarëve në euro është 1 dollar = 0,7 euro. Sa euro
fitohen për 20 dollarë?

Formula për shndërrimin e dollarëve në euro është 1dollar = 0,7 euro. Sa eura
shkëmbehen me 100 dollarë?

  Një pako përmbanë 20 shishe me ujë. Sa shishe ka në n pako?

Biskotat janë paketuar në kuti me nga 8 copë. Sa biskota ka në n kuti?

Cili nga numrat e dhënë  është numër i thjeshtë më i vogël se 30 dhe shuma e
shifrave të tij është 8?
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Cili nga numrat e dhënë  është numër i thjeshtë, i cili gjendet ndermjet numrave
30 dhe 60 dhe shuma e shifrave të tij është 10?

Cilin numër duhet ta shtosh në numrin 4,79 që të fitosh 10?

Cilin numër duhet ta zbresish nga numri 10 që të fitosh 5,36?

Libri ka 300 faqe, e nxënësi ka lexuar prej tyre. Sa faqe ka lexuar nxënësi?

Libri ka 300 faqe, e nxënësi ka lexuar prej tyre. Sa faqe kanë ngelur pa u
lexuar?

Vija e mbyllur e thyer dhe hapësira e saj e brendshme formojnë formë 2D e cila
quhet:

Këndi i drejtë është gjysma e:
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Sa boshte të simetrisë ka drejtkëndëshi?

Cila nga figurat e poshtshënuara ka saktë 3 bоshte të simetrisë?

Sa boshte të simetrisë ka katrori?

Në cilin kuadrant shtrihet pika me koordinata (7,-9)?

Brinjët e drejtkëndëshit me perimetër 20 cm mund të jenë me gjatësi:

Prej sa kubeve me brinjë 1 cm është përbërë trupi?  



12. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Sa çifte brinjësh paralele ka trapezi?

Një nga dy këndet që kanë shumë është . Sa shkallë ka këndi
tjeter?

Nëse dhe kanë shumë dhe , atëherë këndi është:

Nëse dhe kanë shumë dhe , atëherë këndi kа:

Nëse dhe kanë shumë dhe , atëherë këndi kа:

Çfarë këndi formojnë shigjetat e orës në ora 15 ?

  Shigjetat e orës në ora 18 formojnë:

Nëse shuma e dhe është , dhe atëherë këndi është:

Nëse shuma e këndeve dhe është dhe këndi atëherë këndi
kа:

Sa shkallë ka këndi i cili është për më i vogël se këndi i drejtë?
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Sa shkallë ka këndi i cili është për më i madh se këndi i cili ka ?

Çfarë këndi përshkruan shigjeta e minutave të orës për kohën prej gjysëm ore?

Njeri nga dy këndet shuma e të cilëve është 180o është 34o. Sa shkallë ka këndi
tjeter?

Nëse kаnë shumë 180о dhe atëherë këndi α kа:

Nëse dhe kаnë shumë dhe atëherë këndi kа:

Segmentet AB dhe CD janë të përputhshme. Sa është gjatësia e segmentit CD
nëse gjatësia e segmentit AB është 4 cm?

Trekëndëshi barakrahas me perimetër 90 cm dhe bazë 10 cm kа krah me
gjatësi:
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Sa është perimetri P i shumkëndëshit në përputhje me të dhënat në vizatim?
                                      

Është dhënë pika А(3,2). Pika e saj simetrike ndaj boshtit y kа koordinata:

Pika me koordinata (2,4) kа pikë simetrike ndaj boshtit x me koordinata:

Shuma e dy këndeve është 150o.  Njiëri kënd është dy herë më i madh se tjetri.
Nga sa shkallë janë këndet?

Cila nga pikat e dhëna gjendet mbi boshtin x dhe majtas nga boshti y?
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  Cila nga pikat e dhëna gjendet nën boshtin x dhe majtas nga boshti y?

 Cila nga pikat e dhëna gjindet nën boshtin x dhe djathtas nga boshti y?

Njëri nga dy këndet shuma e të cilëve është 180о është për 36о   më i madh se
tjetri. Nga s a shkallë kanë këndet?

Njëri nga dy këndet shuma e të cilëve është 90о është për 26о   më i madh se
tjetri. Nga sa shkallë kanë këndet??

Njehso perimetrin e trekëndëshit ABC nëse = 35 mm, = 4 cm dhe =
45 mm.

Ndryshimi i këndeve dhe është:

Trekëndëshi barabrinjës ka perimeterP = 27 cm. Sa është gjatësia e brinjës së
tij?

Cilit kuadrant i takon pikaМ me koordinata (3, - 4)?
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Cilit kuadrant i takon pikaМ me koordinata (–5, –6)?

Cilit kuadrant i takon pikaМme koordinata (–3, 4)?

Në cilin kuadrant shtrihet pika А(-1,3)?

Në cilin kuadrant shtrihet pika М me koordinata (10, - 5)?

Në cilin kuadrant shtrihet pika М me koordinata (–1, 8)?

Në cilin kuadrant shtrihet pika М me koordinata (–0,5; –1)?

Në cilin kuadrant shtrihet pika А(3,5)?

Nëse koordinatat e tre kulmeve të katrorit janë: А(-2, -2),  B(2, -2), C(2, 2),
cilat janë koordinatat e pikës D?

Nëse koordinatat e tre kulmeve të katrorit janë: А(-1, -3),   B(2, -3), C(2, 0),
cilat janë koordinatat e pikës D?
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Shuma e gjatësive të brinjëve të një trekëndëshi paraqet:

Njësi më e madhe matëse për gjatësi se metri është:

Sa milimetra ka në 1 metër?

Njësia matëse e masës është:

Njësia themelore për kohën është:

Cili nga çiftet e numrave është i llojit të njejtë?

Njësia themelore matëse për gjatësi është:

Gjeje mashtruesin në njësitë matese: mililitra, centimetra, metra  dhe kilometra.
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Sa orë ka në 50 ditë?

Në 1 metër ka:

  Në një kilogram ka:

Cila nga njësitë matëse të gjatësisë është më e madhja?

Sa javë ka në 35 ditë?

  Sa vite ka në në një dekadë?

Sa vite ka në një shekull?

Sa ditë ka në një vit (i cili nuk është i brishtë)?

Sa vite ka në 240 muaj?
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Sa muaj  ka në 5 vite?

  Cila nga njësitë matëse është njësi për masë?

Trekëndëshi barakrahas me perimeter 50 cm dhe bazë 20 cm kа krah me
gjatësi:

  Trekëndëshi barakrahas me gjatësi të krahut 25 cm dhe bazë 30 cm kа
perimeter:

Trekëndëshi barabrinjës me gjatësi të brinjës kа perimeter:

Sa është perimetri P i katërkëndëshit ABCD nëse = 3cm, = 20mm,
= 40 mm dhe = 50 mm ?

Sa është perimetri P i katërkëndëshit ABCD nëse = 5cm, = 25mm, =
45mm dhe = 1cm?

Sa gramë (g) kа në 2,2 kg?
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Petriti ka ngrënë 0,26 kg  dredhëza. Sa gramë janë ato?

Sa cm kа në 1 mm?

Sa  ml kа në  1 l (litër)?

Sa orë ka në 2 javë?

Sa sekonda kа në 2 orë?

Nëse 1h 30min i shndërrojmë në minuta, fitojmë:

Numri 1h 10min i shndërruar në sekonda është:

Numri 1h 10min i shndërruar në sekonda është:
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Nëse 3m 4cm e shndërrojmë në centimetra do të fitojmë:

Numri 2 kg 20 g është i barabartë me numrin:

Nëse numrin 5 kg 500 g e shndërrojmë në gram, do të fitojmë:

Cili nga hapat e dhënë të zgjidhjes do të përdoret që të njehsohet  4,25 m – 31,4
cm?

Syprina e një drejtkëndëshi është  6 m2.   Nëse njëra brinjë e tij është 2 m,
gjatësia e brinjës tjetër të tij është:

Sa orë ka në 3 ditë?

147 orë, nëse i shndërrojmë në ditë dhe orë, janë:
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Çmimi i një bluze është 1300 denarë. Sa denarë duhet të paguhet për tri bluza
me çmim të njëjtë?

Numri 3m 2cm i shndërruar në centimetra (cm) është:

Njëra brinjë e trekëndëshit është 40 cm, e tjetra 24 cm. Sa është brinja e tretë e
trekëndëshit nëse ajo është dy herë më e vogël nga njëra nga brinjët e dhënë?

Rradhiti sipas madhësisë njësitë matëse 1 m, 1km, 1 cm duke filluar nga më e
madhja.

Gjergji ka ngrënë 0,17 kg  mollë. Sa gram janë ato?

Sa metra kа në 1 cm?
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Çmimi i 1 m stof është 120 denarë. Sa denarë duhet të paguhet për 3 m stof?

Cilin nga hapat për zgjidhje do ta përdorish që të njehsosh  6,25 m – 61,4 cm?

Gjergji  ka ngrënë 0,19 kg mollë. Sa gram janë ato?

Sa është 12,405 m në cm?

Sa është 2,34 kg në gram?

Sa metra ka në 350 cm?

Perimetri i një katrori është 84 cm. Gjatësia e brinjës së tij është:

Sa minuta ka në 3,5 orë?
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Nëse brinja e një trekëndëshi barabrinjës është 25 cm, atëherë perimetri i tij
është:

Sa cm kа në 2,73 m?

Redoni është nis rrugës me biçikletë. Ditën e parë ka kaluar 65 km, ditën e dytë
43 km. Sa gjithsejt kilometra ka kaluar për dy ditët?

Sara ka blerë bylyzyk për €3,25. Shitësit i ka dhënë €5.00. Sa para i ka  kthyer
shitësi ?

Nëse tri javë dhe dy ditë i shprehim në ditë, do të fitojmë:

Numri 2 m 5 cm i shndërruar në centimetra është:

Perimetri i një katërkëndëshi është 64 m, kurse shuma e gjatësive të tre brinjëve
të tij është 44 m. Sa është gjatësia e brinjës së katërt?
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Sa është gjatësia e brinjës , nëse perimetri i katërkëndëshitABCD është P =
125 mm,e gjatësitë e brinjëve të njohura janë: = 50 mm, = 25 mm dhe

= 15 mm?

Sa është krahu b i trekëndëshit barakrahas me bazëa = 10 cm dhe perimetërP =
40 cm?

Sa është brinja e trekëndëshit barabrinjës me perimetërP = 75 cm?

Një arë në formë katërkëndëshi me gjatësi të brinjëve  10 m, 20 m, 30 m dhe 40
m është mbështjellë me tre rende teli. Sa metra tel nevoiten gjatë rrethimit?

Nëe shuma e gjatësive të segmenteve , dhe
atëherë segmenti kа gjatësi:

Çmimi i 2 m stof është 460 denarë. Sa denarë duhet të paguhet për 10 m stof?

Numri  2m 6cm 7mm i shndërruar në cm është:
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Çmimi i 1 kg mishi të bluar është 320 denarë. Sa kushtojnë 250 g nga mishi?

Një dërrasë ka gjatësi2 m 74 cm, e tjetra 3 m 2 cm. Sa është gjatësia e
përgjithshme e të dy dërrasave?

Për një rend të rrethojës nevojiten tel me gjatësi2 m 43 cm. Sa metra tel
nevojiten për 3 rende rrethojë?

Për dy rende të rrethojës nevojiten tel me gjatësi20 m 89 cm. Sa metra tel
nevoiten për 4 rende rrethojë ?

Treni sipas itenerarit të ri arrin në12 h 30 min. Nëse vonohet 1 h 20 min, në sa
ora do të arrijë?

Numri 5m 29cm, i shndërruar në metra është:

Lе të jetëM, N dhe P brinjë të trekëndëshit. Nëse gjatësia e brinjës = 32 mm

= 25 mm dhe = 52 mm, atëherë paerimetri i trekëndëshit është:
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Sa është perimetri i drejtkëndëshit nëse njëra brinjë e tij ka gjatësi16 cm, e
tjetra brinjë e tij ka gjatësi 10 cm?

Perimetri i drejtkëndëshit është 52 cm, njëra brinjë e tij ka gjatësi 16 cm.  Sa
është gjatësia e brinjëve tjera?

Trekëndëshi barabrinjës kа perimetër 120 mm. Sa është gjatësia e brinjës së tij?

Trekëndëshi barakrahës kа perimeter 45 cm. Sa është gjatësia e bazës, nëse
krahu ka gjatësi 130 mm?

Sa është perimetri i katrorit me brinjë 5,8 cm?

Numri 4 kg 1 g i shëndrruar në gram është:
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Sa është ndryshimi 5,623 kg – 323 g?

Numri 6,02 kl i shëndrruar në litra është ?

Sa është ndryshimi 8 m – 31,5 cm?

Sa orë ka në një javë?

Numri 4m 3cm 2mm, i paraqitur në cm është:

Çmimi i 1 kg mishi është 240 denarë. Sa kushtojnë 250 g mish?

Trekëndëshi barakrahas me perimetër 70 cm dhe bazë 10 cm kа krah me
gjatësi:
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Çmimi i 1 m stof është 240 denarë. Sa denarë duhet të paguhet për 3 m stof?

Sa orë ka në dy javë?

Perimetri i një trekëndëshi është 13 cm, e brinja më e shkurtë 3 cm. Brinja më e
gjatë mund të jetë:

Eranda ka blerë 2 kilogram domate. Nga to ka shfrytëzuar 400 gram që të bëj
çorbë. Edhe sa gram i kanë ngelur?

Roza ka shirit zbukurues të gjatë 2 m. Nga ajo ka prerë një copë të gjatë 65 cm.
Sa pjesë i ka ngelur nga shiriti?

Brinjët e një trekëndëshi janë të gjata 5 cm, 12 cm dhe 13 cm. Sa është
perimetri i trekëndëshit?

Аhmeti ka ecur këmbë  malit deri në destinacionin e largët 6 km. Sa metra ai do
të kalojë deri në atë vend dhe mbrapa të kthehet?
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Në etiketën e shishes shkruan: Tret një pjesë lëngu me 3 pjesë ujë. Sa ujë duhet
të futen në 2 litra lëng?

Brinja e katrorit me perimetër 10 cm është:

Drejtkëndëshi me syprinë 480 cm2kа gjërësi 8 cm.Sa është gjatësia e tij?

Perimetri i një trekëndëshi është 11 cm. Njëra brinjë e tij është 3,5 cm, e tjetra
4,5 cm. Sa është gjatësia e brinjës së tretë të trekëndëshit?

Cila nga mënyrat e dhëna NUK është mënyrë për mbledhje të dhënave?

Me çka kanë të bëjnë termet: shtyllorë, me vizatim dhe sektorial?
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  Herësi i shumës së 12 numrave dhe numrit 12 është:

Diagrami shtyllorë është mënyra e paraqitjes së të dhënave me shfrytëzim të:

Herësi i shumës së dy ose më shumë numrave dhe numrit të mbledhësve është:

Diagrami me vizatim është mënyrë e paraqitjes së të dhënave duke shfrytëzuar:

Kur është e pamundur që një ngjarje të ndodhë, atëherë gjasa është:

  Nëse në ndonjë kuti kа 20 toptha të zi, cila është  gjasa të tërheqet topthi i zi?

E dhëna që më së shumti paraqitet në një varg quhet:

E dhëna që gjendet në mesin e vargut, me anëtarë numër tek të radhitur duke
filluar nga më i vogli, quhet:
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Cili diagram më shpesh shfrytëzohet kur duam ti paraqesim ndryshimet e vlerave
të të dhënave në ndonjë perudhë kohore?

Mesi aritmetik i numrave 12, 9 dhe  15 është:

  Mesi aritmetik i numrave 12, 18 dhe 6 është:

Mesi aritmetik i numrave 27, 32 dhe 13 është:

Numri 57 është mes aritmetik i numrave:

Mesi aritmetik i numrave 13 dhe 23 është:

Mesi aritmetik i tre numrave është 14. Nëse numri i parë është 11, e i dyti është
12, atëherë numri i tretë është:

  Mesi aritmetik i numrave: 24, 36 dhe 12 është:
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Numri 17 është mesi aritmetik i numrave:

Mesi aritmetik i numrave: 26, 31 dhe12 është:

Nëse një pllakë rrethore rrotulluese ka gjashtë fusha të njëjta të shënuara me
numrat: 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6, sa është gjasa që shigjeta të ndalet në fushën me
numër 4?

Një pllakë rrethore rrotulluese, që ka formë të ruletit, ka 12 fusha të njëjta.
Fatmiri e ka rrotulluar topin dhe ai është ndalur në një numër. Me çfarë gjase
topi do të ndalet në numrin 7? 

Gjasa të bjerë stema gjatë hudhjes së monedhës është:

Në një kuti ka 3 topa të bardhë dhe 4 të zi. Gjasa të terheqet topi i bardhë është:

Në një kuti ka 3 topa të bardhë dhe 4 të zi. Gjasa të tërhiqet topi i zi është:
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Nëse një pllakë rrethore rrotulluese ka gjashtë fusha të njëjta të shënuara me
numrat: 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6, sa është gjasa që shigjeta të ndalet në fushën me
numër 1?

Sa është gjasa që gjatë hudhjes së kubit në pjesën e sipërme të fitohet numër i
thjeshtë?

Tërheqim një numër prej 1 deri 20. Gjasa të terhiqet numër çift është:

Tërheqim një numër prej 5 deri 20. Gjasa të terheqet numër më i madh se 15
është:

Temperaturat e matura në ora 12h gjatë një jave janë: 10oС,  11oС, 12oС, 14oС,
16oС, 17oС dhe 18oС. Temperatura mesatare për javën  e dhënë e matur në ora
12h është:

Mesi aritmetik i vargut 8, 11, 14, 8 , 9  është:

Моda e vargut 1, 7, 3, 5, 5, 7, 7  është:
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Cila është vlera më e madhe e vargut, nëse më e vogla është 5, e rangu është 8?

Sa anëtarë ka vargu nëse mesi aritmetik i tyre është 8, e shuma e të gjithë
anëtarëve të vargut është 64?

Për vargun -4, -12, 2, 6, 2, 8, 2, 3, 5 rang paraqet numri:

Mes aritmetik i vargut 2, -7, 15, -15, 7, 18, 1 është:

Cila është vlera më e vogël në varg , nëse më e madhja është 10, e rangu është
18?

Për numrat:– 6, - 8, 3, 6, 3, - 5, 3, 3, 5, rang është:

Për numrat: – 6, - 8, 3, 6, 3, - 5, 3, 3, 5, mediana është:

Një ditë dimri janë shënuar këto temperatura: -3°С, 0°С, 5°С, 7°С, 1°С.Rangu i
temperaturave të vërejtura është :
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Мirlindi kа 20 vjet, Redoni kа 16 vjet, kurse Мusa kа 18 vjet. Sa është mosha
mesatare e viteve të tyre?

Аrdiana ka mbledhur 15 kg mollë, Klodiani 35 kg mollë, e Kushtrimi 40  kg mollë.
Mollët i kanë lënë në një grumbull dhe kanë vendosur ti ndajnë në mënyrë të
barabartë. Nga sa kg mollë do të merr secili prej tyre?

Јetmira kа ngrënë 5 qebapë, Drita 7 qebapë, e Аgoni ka ngrënë 9 qebapë. Sa
qebapë, mesatarisht, ka ngrënë secili nga fëmijët?

Mesi aritmetik prej 15 të dhënave është 12. Cili numër është shumë e të
dhënave?

Petriti ka 12 vjet, Аgimi kа 16 vjet, e Мerita kа 20 vjet. Vitet e Jaseminës janë sa
mesi aritmetik i moshes së Petritit, Аgimit dhe Мeritës. Sa vite ka Jasemini?
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Nëse një pllakë rrethore rrotulluese ka gjashtë fusha të njëjta të shënuara me
numrat: 1, 2, 3, 4, 5, dhe 6, sa është gjasa  që shigjeta të ndalet në fushën me
numër 2 ose fushën me numër 3?

Në një qese ka 2 topa ngjyrë vjollcë, 4 të bardhë dhe 3 topa të kuq. Cila është
gjasa që të tërhiqet topi i kuq?

Gjatë hudhjes së kubit që në çdo faqe ka të shënuar numrat prej 1 deri 6, gjasa
që të bie njëri nga numrat 1, 3 ose 6 është:

Thesi përmbanë 6 toptha të kuq, 3 të kaltërt dhe 7 të gjelbërt. Nëse rastesisht
zgjedhet një topth nga thesi, cila është gjasa që ai është i kaltërt?

Nëse një pllakë rrethore rrotulluese ka gjashtë fusha të njëjta të shënuara me
numrat: 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6, sa është gjasa që shigjeta të ndalet në fushën me
numër  6?
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Rangu i vargut të kërcimeve të garuesit në kërcim së largu është 4,2 metra. Sa
është kërcimi i tij më i madh në largësi, nëse dihet se largësia më e vogël që e
ka kërcyer është 3 metra?

Jаnë dhënë tre numra me mes aritmetik 7. Nëse dy numrat janë 7 dhe 8, sa
është numri i tretë?

Kroni ka 120 denarë, Andi ka 280 denarë, e Аgimi ka 220 denarë më shumë se
Andi. Мirjeta ka aq denarë sa është mesi aritmetik nga të hollat që së bashku i
kanë Kroni, Andi dhe  Аgimi. Sa denarë ka Мirjeta?

Një nxënës në orën e edukatës fizike ka kërcyer në litar dhe për tre herë
mesatarisht ka kryer 33 kërcime. Nëse herën e parë ka bërë 22 kërcime, heren e
dytë ka kërcyer 2 herë më shumë se sa herën e parë, sa kërcime ka bërë herën e
tretë?

Në 5 gajbe ka pasë pjeshkë. Numri i pjeshkëve në secilën gajbe përkatësisht ka
qenë: 35, 45, 50, 46 dhe 34. Sa është numri mesatar i pjeshkëve në një gajbe?
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Është dhënë pika А(2, 3). Ajo me translacion është zhvendosur për 5 njësi
majtas, e pastaj për 4 njësi poshtë. Cilat janë koordinatat e pasqyrës së sajА1?

Prerja tërthore e kuadrit është:

Në cilat  nga 3D format të gjitha muret janë paralelograme?

Sa kg kа në 45 g?

Cila nga 3D format e dhëna ka mure të formës së trekëndëshit?

Numri 5,37 m i shndërruar në mm është:

Sa sekonda kа në 1,5 orë? 
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Gjatë hudhjes së kubit që është shënuar në faqet e tij me numrat prej 1 deri 6,
ngjarja "ka rënë numri 7" është:

Sa metra ka në 2 m 5 cm?

Gjasa e ngjarjes së pamundur është:

Sa metra ka në 20,05 kilometra?

Cilët nga numrat: 7845, 6142, 6155, 5730 janë të plotpjestueshëm me 5 dhe me
10?

Sa minuta ka në 4 orë?
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Çfarë lloji i procesit është shkrirja e akullores?

Nëse ndonjë materie tretet mirë në ujë atëherë themi se ajo është:

Nëse ndonjë materie nuk tretet në ujë atëherë themi se ajo është:

Në cilën nga përgjigjet e ofruara theksohet materia e cila nuk tretet në
ujë?

Cila nga materiet e theksuara tretet në ujë?

Cila nga pohimet në vijim që ka të bëjë me djegien si proces është i
saktë?

Çfarë lloji i procesit është ngrirja e ujit?

Çfarë lloji i procesit është avullimi i ujit?

Cili nga proceset e theksuara është proces i kthyeshëm?
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Cili nga proceset e theksuara është proces i pakthyeshëm?

Çfarë  lloji i procesit është djegia e drurit?

Në cilin nga përgjigjet e dhëna është theksuar vegla përkatëse me të
cilën mund të ndash orizin dhe miellin nga përzierja e tyre?

Në një enë gjendet një litër ujë. Në ujë shtohet një gram kripë kuzhine e
cila pastaj e tëra tretet. Me tretjen e kripës së kuzhinës në ujë krijohet:

Uji i detit është vendosur në enë dhe është ekspozuar në Diellit. Çka do
të ngelë në enë pas një kohe të caktuar pasi që i tërë uji do të avullohet?

Çfarë lloj procesi është ndryshkja ose korrozioni i ndonjë gjësendi
metalik?

Çfarë lloj i procesit është tretja e sheqerit në ujë?

Çfarë lloj procesi është pjekja e bukës?

Çfarë lloj procesi është fërgimi i patates?
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Në cilën nga përgjigjet e dhëna është theksuar vegla përkatëse me të
cilën mund të ndash rrushin e thatë dhe sheqerin pluhur nga përzierja e
tyre?

Çfarë lloji i procesit është zierja e makaronave?

Te cila nga përzierjet e theksuara përbërësit mund të ndahen me
përdorimin e sitës vrimat e të cilës shikuar nga lartë janë në formë të
katrorit me brinjë 1 mm?

Te cila nga përzierjet e theksuara ndarja mund të bëhet me filtrim?

Në cilën nga përgjigjet e ofruara është theksuar  vegla përkatëse me të
cilën mund të ndash shkumësin e shtypur dhe ujë nga përzierja e tyre?
Shkumësi nuk tretet në ujë.

Në një enë në të cilën ka ujë  është tretur kripë kuzhine. Me cilën nga
mënyrat e theksuara  mund të bëhet ndarja e kripës dhe ujit nga
përzierja e tyre?

Cilat metoda do ti zbatosh dhe sipas cilës radhitje për ta ndarë kripën,
rërën dhe ujin nga përzierja e tyre?
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Te cila nga përzierjet e theksuara mund të bëhet ndarja me përdorimin e
hinkës, letrës filtruese dhe gotës?

Në cilin nga përgjigjet e dhëna është theksuar vegla përkatëse me të
cilën mund të bësh ndarjen e rërës dhe ujit nga përzierja e tyre?

Në disponim ke katër gota të njëjta me 200 ml ujë në secilën prej tyre.
Temperatura e ujit në gotën e parë është 10 oC,  në atë të dytën është 20
oC, në të tretën 30 oC  dhe në të katërtën 40 oC. Në secilën nga gotat me
ujë  duhet të tretësh nga dy gram sheqer pluhur (bëhet fjalë për lloj të
njëjtë të sheqerit në të gjitha rastet dhe njësoj  i pluhurosur). Gjatë
tretjes, në të katër gotat të mos bëhet përzierja. Në cilën nga rastet e
theksuara sheqeri do të tretet më së shpejti?

Cili sistem bën zbërthimin e ushqimit në përbërës që mund të përdoren
në trup?

Si quhet procesi i hedhjes së materieve të panevojshme nga trupi?

Shkaku për shkak të së cilës njeriu thith ajër të pastër në mushkëritë e
bardha është:
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Përmes cilit proces  lihet anash  uji i tepërt dhe materiet e panevojshme
nga trupi?

Cila pjesë e trurit e kontrollon frymëmarrjen dhe të rrahurit e zemrës?

Thërrmijat më të mëdha të pluhurit në ajrin e thithur
komplikohen/ngatërrohen në:

Numri i rrahjeve të zemrës në minutë quhet puls. Të gjitha aktivitetet e
mëposhtme do ta përshpejtonin pulsin përveç njërës. Cila është ajo?

Çka paraqesin vezoret, zemra dhe veshkat te njeriu?

Cili organ hedh materie të panevojshme nga trupi ynë përmes urinës?

Cilët janë organet kryesore në sistemin respirator?
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Dekompozimi kryesor i ushqimit me ndihmën e acidit bëhet në:

Çka të tregon shpejtësia e pulsit?

Ndërmjet cilave organe është vendosur lukthi në sistemin digjestiv

Në cilin organ të sistemit riprodhues femëror zhvillohet shtatzënia?

Në trupin e gruas organe të çiftëzuara për prodhimin e qelizave vezë
janë:

Nëse në anën e majtë gjendet lukthi, atëherë nga ana e kundërt të trupit
nën mushkëritë e bardha gjendet:

Secili organ nga sistemi digjestiv ka funksionin e vet. Cila nga funksionet
e theksuara ka të bëjë me zorrën e hollë?
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Прашање

Cila nga materiet e theksuara është materie e rrezikshme e hedhëse e
cila e lëshon gjakun dhe kalon përmes mushkërive të bardha para se ta
lëshojë trupin?

Në cilën pjesë të sistemit digjestiv  fillon procesi i tretjes?

Cila nga radhitja e drejtë e zinxhirit ushqimor përmes sistemit digjestiv
pasi  ushqimi  do të gëlltitet?

Çka më së miri e përshkruan rolin e ezofagut në tretjen e ushqimit?

Në sistemin reproduktiv të femrës një qelizë vezë në muaj është liruar
nga:

Dritani dëshiron të jetë i shëndetshëm. Cila nga këto shprehi nuk do ti
ndihmojë?
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Прашање

Pse zemra të rrah më shpejtë kur ushtron?

Cilat sisteme organike janë të përshtatshme për furnizimin e trupit me
energji nga materiet ushqyese?

Prodhimet mbeturina doemos duhet të shmangen para se gjaku të
kthehet në zemër. Cilat organe i shmangin materiet mbeturina nga
gjaku?

Çka ndodh në gabzherr ose trake para se të arrijë ajri në mushkëritë e
bardha?

Cilët organe çifte janë të vendosura midis skajit të sipërm të
kërdhokullës dhe skajit të poshtëm të kraharorit?

Funksioni kryesor i një sistemi është ta zbërthejë ushqimin deri te
përbërësit e përdorshëm për trupin  dhe ta anashkalojë  materialin e
panevojshëm. Si quhet ai sistemi ?  
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Прашање

Përcakto pjesën e trurit i cili është i përshtatshëm për përpunimin e
informatave nga ndjenjat, lëvizjet dhe mbamendjes.

Cili nga proceset e përshkruara përshtatet në ndryshimet të cilat
ndodhin gjatë ciklit menstrual?

Në ekuacionin respirator të dhënë, glukozë + oksigjen è ujë + dioksidi i
karbonit, cila nga këto absorbohet në mushkëritë e bardha?

Cila nga dukuritë e theksuara i ndërlidhë skeletin, sistemin muskulor dhe
sistemin nervor?

Truri iu ,,tregon“ mushkërive të bardha të zgjerohen, që nxitë tërheqjen
e ajrit përmes hundës ose gojës brenda në mushkëritë e bardha. Pse
është më mirë ai ajër i cili arrin në mushkëritë e bardha të kalojë përmes
hundës?
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Прашање

Kur oksigjeni arrin në zemër, ajo ka nevojë  të pompojë deri te pjesët
tjera të trupit. Prej cilave katër pjesë të zemrës gjaku i pasur me
oksigjen qarkullon nëpër tërë trupin?

Kur oksigjeni liron qarkullimin e gjakut, funksioni i tij është që të
ndihmojë që ushqimi të shndërrohet në energji. Ku ndodhë ky reaksion
kimik?

Kur marrim frymë, dioksidi i karbonit del  nga trupi jonë  dhe shkon në
atmosferë. Çka ndodhë me dioksidin e karbonit atëherë?

Adriani bleu sanduiç dhe hëngri një kafshatë të madhe. Shpejtë përtypi
kafshatën dhe e përbiu. Si quhet lëngu të cilin e tajitë Adriani gjatë
përtypjes?

Ushqimin të cilin e hamë mbahet një kohë të gjatë në stomak dhe
përzihet me acide/thartira. Pse mendon se ushqimi është i përzier me
acide?
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Прашање

Valoni dhe Toni  pas stërvitjes futbollistike hëngrën  nga një sanduiç të
madh. Kafshatë pas kafshate sanduiçët  arritën në zorrën e hollë prej ku 
përbërësit e ushqimit shkuan  në qarkullimin e gjakut. Ku shkon pjesa
tjetër e sanduiçit?

Materiali i cili përçon energji elektrike quhet:

Nëse materiali nuk përçon energji elektrike quhet:

Rrumbullako përçuesin më të mirë të energjisë elektrike.

Rrufeja prodhon:

Cilat aparate punojnë me bateri?

Aparatet të cilat punojnë pasi të kyçen në rrjetin elektrik janë:

Për matjen e fuqisë së rrymës elektrike përdoret:

Njësia kryesore matëse për fuqinë e rrymës elektrike është:
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Прашање

Në qarqet e rrymës përdoren tela të përpunuara nga:

Telat të cilët përdoren si përçues të energjisë elektrike janë të izoluar
me:

Nëse krehurit prej plastike i ofrojmë copëza letre dhe vërejmë se si bën
tërheqjen nga vetja atëherë krehri është i elektrizuar. Për të elektrizuar
krehrin prej plastike duhet:

Materialet të cilat nuk përçojnë energji elektrike janë:

Energjia elektrike rrjedh nëse qarku i rrymës është:

Qarku i rrymës më i thjeshti përbëhet prej:
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Прашање

Në ilustrimin më poshtë është paraqitur:

Roli e izolatorëve është:

Disa jometale gjithashtu janë përçues të mirë të energjisë elektrike, i
tillë është:

Vallë njerëzit përçojnë energji elektrike?
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Прашање

Aparatet elektrike nuk duhet të jenë në kontakt me:

Çka është prezantuar në këtë fotografi?

Kabllot nëntokësore  përfshijnë distanca të mëdha, ndërsa përpunohen
nga:
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Прашање

Çka është prezantuar në këtë fotografi? 
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Прашање

Simboli paraqet:
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Прашање

Shenja tregon rrezik sepse ka: 
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Прашање

Në qarkun e rrymës që e shihni në ilustrim përfshinë: 
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Прашање

Instrumenti i fotografisë është: 

Çka do të ndodhë me ndriçimin e dritës nëse teli me të cilën lidhet është
më i trashë?

Si quhet efekti për shkak të rritjes së temperaturës të atmosferës në
Tokë dhe i cili nxit ndryshimet klimatike?
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Прашање

Si quhet procesi i mbledhjes, përpunimit dhe ripërdorimin e mbeturinës?

Si quhet substanca e cila me ndotjen e ujit, tokës dhe ajrit është edhe
kërcënim për jetën e organizmave të gjallë?

Çërë nevoje bëhet prerja e zonave pyjore?

Cili është definicioni për ekosistemin?

Si quhet  mjedisi natyror jetësor i organizmit të gjallë?

Bimët janë prodhues sepse:
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Прашање

Çka është biodiversiteti?

Përdorimi i burimeve ripërtëritëse të energjisë akoma quhet:

Në cilin park nacional në Maqedoni me ligj është mbrojtur rrëqebulli?

Cili nga burimet e theksuara të energjisë është i dëmshëm për mjedisin
jetësor?

Cili nga gazrat e theksuar nuk bën pjesë në shkatërrimin e ozonit në
atmosferë?

Kur shkon në vetëshërbim, në çfarë qese preferohet të vendosen gjërat?
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Прашање

Çka arrijmë me riciklim?

Cili lloj i bimëve  gjethegjilpëre mund të haset si e vetme në Parkun
Nacional ,,Pelister“?

Një grup i ekologëve të rinj kanë bërë një eksperiment në oborrin e
shkollës: ,,Sa kohë  i nevojitet  plehrave  për tu zbërthyer/shkatërruar’’.
Për këtë qëllim kanë groposur disa lloje të ndryshme të mbeturinave  në
vende të ndryshme të oborrit të shkollës. Vlerësoni cila mbeturinë më së
shumti shkatërrohet.

Si mund të dimë se ndonjë prodhim me të vërtetë është ekologjik?

Një grup nxënësish ndërtojnë model të ekosistemit. Cilin organizëm
duhet ta zgjedhin nxënësit si konsumues në ekosistem?

Nxënësit  në orën e shkencave natyrore ndërtojnë model të ekosistemit.
Cili nga organizmat në vijim duhet ta zgjedhin nxënësit si prodhues në
ekosistem?
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Прашање

Koncentrimi  i kripës, temperaturës së ujit, planoja dhe balena
peshkaqen: të gjitha këto elemente mund të përdoren në përshkrimin e
një pjese të oqeanit.

Në cilin?

Në një ekosistem shpezët varen  nga insektet për të ekzistuar. Çka mund
të ndodhë nëse ndokush spërkat pesticide  për ta kontrolluar
popullacionin e insekteve, çka mund të ndodhë?

Ana dëshiron të ketë raporte të mira me planetin Tokë  dhe për këtë gjë
shpeshherë  në mbeturinat e shtëpisë  hulumton gjërat që mund të
riciklohen.  Përgjigju çka nga prodhimet e ofruara nuk mund të mbledhë 
Ana për riciklim.

Nxënësit e klasës së gjashtë  janë në ekskursion në Mavrovë në muajin
shtator. Në këtë periudhë të vitit në Parkun Nacional ,,Mavrovë’’ është
ndaluar peshkimi. Çka mendoni, pse?



13. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Çka nga e përmendura nuk do të ishte masë për zvogëlimin e ujërave të
njelmët?

Një grup i nxënësve  kanë bërë selektimin e biombeturinave të përziera
me degë, gjethe dhe pak dhe në vend të posaçëm të parkut. Pas disa
muajsh, vërtetuan se nga mbeturinat e këtilla kanë fituar:

Si fillon cikli jetësor i njeriut?

Në cilën fazë të ciklit jetësor  mëson të flasësh dhe të ecësh?

Çka është puberteti?

Çka i ndodhë trupit gjatë kohës në pubertet?
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Прашање

Cila nga fazat e theksuara të zhvillimit  të njeriut ka të bëjë me
pubertetin?

Cila nga ndryshimet e theksuara fizike te Ana nuk është e lidhur me
fillimin e pubertet te ajo?

Cila nga ndryshimet e theksuara fizike te Agimi nuk është i lidhur me
fillimin e pubertetit te ai?

Te vajzat gjatë kohës së pubertetit fillon cikli mujor- menstruacionet. Sa
është periudha kohore ndërmjet ditës së parë të menstruacioneve dhe
ditës të menstruacionit vijues?

Në zinxhirin ushqimor prodhuesit çdo herë janë:

Algat në fillim të një zinxhiri të ushqimit akoma quhen:
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Прашање

Cili është burimi i vetëm i energjisë në zinxhirin ushqimor?

Cilat lloje të organizmave i hasim në numër më të madh  në fundin e
piramidës së energjisë?

Secilin zinxhir të ushqimit e përbëjnë:

Cilët organizma janë më të përfshirë në zinxhirin ushqimor dhe ku
qëndron shkaku për këtë?

Përcakto cili nga kafshët e klasifikuara është gjithngrënës?

Të gjithë organizmat e gjallë ndërmjet veti janë të lidhur me zinxhirin e
ushqimit që e përbëjnë:

Luani  i gjuan dhe i mbytë organizmat për të fituar energji. Në cilët
organizma të zinxhirit ushqimor bën pjesë ai?
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Прашање

Cili është dallimi ndërmjet zinxhirit ushqimor dhe rrjetit të ushqimit në
një ekosistem?

Çka paraqesin  në zinxhirin e të ushqyerit organizmat të cilët ushqehen
me kafshë?

Cili prej përshkrimeve të theksuara paraqet drejtë si përcillet energjia
ndërmjet tre organizmave?

Si quhet lloji i lidhjes e cila paraqitet midis gjarprit dhe miut në zinxhirin
ushqimor?

Në çfarë ekosistemi jetojnë koralet?

Për cilin ekosistem janë karakteristike kaktuset?
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Прашање

Lulebora, fluturat, gjarpërinjtë, miu i fushës në luadhe bashkërisht
përbëjnë:

Cili organizëm do të ishte prodhues në një zinxhir ushqimor?

Zinxhiri i të ushqyerit në shkretëtirë përbëhet prej:

Cili gjykim është i drejtë  rreth organizimit të një ekosistemi të liqenit?

Cili gjykim është i drejtë rreth organizimit të një ekosistemi në livadh?

Pse zinxhirët e të ushqyerit fillojnë me bimë të gjelbra?



13. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Në një zinxhir ushqimor, molla është prodhues. Ajo është sepse:

Antilopat dhe zebrat  ushqehen me bimë. Leopardët dhe luanët
ushqehen me antilopë dhe zebra. Cili është roli i antilopave dhe zebrave
në këtë ekosistem?

Misri-karkaleci-bilbili -bufi. Në këtë zinxhir ushqimor bufi është: 

Në një ekosistem, ndonjëherë shumica e kafshëve janë  grabitqarë i të
njëjtit lloj. Për shembull: bufi dhe shqiponja e ndajnë vendbanimin dhe
gjuajnë minj.  Cila përgjigje sqaron se funksionon kjo lidhje?

Zinxhiri ushqimor përbëhet  nga prodhuesit dhe konsumuesit. Në rrjetin
e të ushqyerit ku ka barë, sokol, karkaleca dhe gjarpërinj, cili  do të
paraqiste konsumues të radhës së tretë?

Cili nga këto zinxhirë ushqimor është me renditje të drejtë?
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Прашање

Trëndafili-morri i gjethit-mollëkuqja. Në këtë zinxhir ushqimor
mollëkuqja është:

Miu i pyllit ngrënë gjethe. Vjedulla e ngrënë miun e pyllit.  Cili paraqet
pre në këtë zinxhir të ushqimit?

Është paraqitur zinxhiri ushqimor i cili i posedon këto elemente: diell-
barë-mi-kojotë. Cila nga kafshët në vijim  mund ta zëvendësojë kojotën
në këtë zinxhir ushqimor?

Njësia themelore për masën është:

Njësia themelore e fuqisë është:

Njutni pas shumë rekomandimeve dhe hulumtimeve formuloi:



13. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Trupi me masë prej 1 kg në Tokë ka peshën prej:

Një kilogram ka:

Masa e kamionit prej 2 tonë, shndërruar në kilogramë është:

Forca e gravitetit është e orientuar kah:

Fuqi më të vogël të gravitacionit ka planeti:

Fuqi më të madhe të gravitacionit ka planeti:
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Прашање

Gravitacioni i Hënës është:

Pesha e njeriut me masë të caktuar do të jetë më e madhe e planetit:

Galileo ka lëshuar topa të ndryshëm prej metali nga maja e Kullës Piza
dhe zbuloi se:

Planetët lëvizin nëpër orbitat e tyre për shkak gravitacionit prej:

Gjësend me masë prej 10 kilogramëve, në Tokë ka peshë prej:

Masa më e vogël se 1 kilogram është:

Kur njeriu tërheq një sustë, ai:
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Прашање

Magneti bën tërheqjen e:

Njësia themelore për matjen e energjisë është:

Fuqitë prezantohen me:

Ndërmjet dy sipërfaqeve të cilat priten gjatë lëvizjes atëherë ndodhë:

Trupi do të notojë nëse:

Kur forca vepron në ndonjë trup atëherë atij i ndryshon:

Për të ngre një libër nevojitet 1 xhul energji. Sa energji duhet për tu
ngritur 15 libra të njëjta?
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Прашање

Në një enë me ujë do të notojë gjësendi:

Ekzistojnë lloje të ndryshme të energjisë. Ushqimi jonë përmban:

Kur njeriu lëviz krijohet:

Forcat të cilat çdoherë e ngadalësojnë lëvizjen janë:

Rënien e sigurte të parashutave e mundëson:

Forca e Gravitacionit në Tokë të gjitha trupat i:
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Прашање

Në rast pasi të gjitha forcat të cilat veprojnë në trup janë në ekuilibër (të
balancuar), trupi:

Astronauti me masë prej 75 kilogram  në Hënë ka:

Fërkim më të madh krijojnë:

Nëse trupi  gjatë 4 sekondave kalon 1 metër, ajo lëviz me shpejtësi prej:

Nëse distancën prej 1 metër trupi e kalon për 2 sekonda, atëherë
shpejtësia e trupit është:

Nga lartësia e njëjtë lëshojmë të bie një letër e rrafshët dhe një letër e
zhubrosur. Cila letër do të bie më shpejtë?
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Прашање

Njeriu ngre gurë duke harxhuar energji prej 2 xhul. Nëse njeriu harxhon
energji prej 40 xhul, sa gurë të tillë do të ngrejë?

Sa është masa e një thesi i cili në Tokë peshon 250 njutën?

Shpejtësinë e trupit mund ta caktojmë nëse

Përcakto tre materialet që janë përçues:

Përcakto se cili nga sendet do të fundoset në ujë:
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Cili organ në trupin e njeriut përkrah numrit të funkcioneve ka edhe
funkcion që të bëj shëndërrimin materialeve nga toksike në jo të
rrrezikshme?

Sa është pulsi normal në qetësi tek njeriu?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cila fjalë në vijim nënkupton tabelë shkollore në klasë
?

Cila nga fjalët në vijim nënkupton insekt
?

Në cilën hapësirë të shtëpisë lahemi, bëjmë dush
?

Cila nga fjalët në vijim është kërpudhë
?

Cila nga fjalët në vijim është perime
?
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Прашање

Fjala e nënvizuar në fjali
: Дорожное движение регулирует светофор, 
nënkupton
:

Fjala e nënvizuar në fjali
:
Çdo herë gjatë pushimeve shkoj te gjyshja dhe gjyshi në fshat
 nënkupton
:

Fjala e nënvizuar në fjali
: Пешеход
ы
, переход
я
т улицу по бело
й
дорожке
,
nënkupton
:
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Прашање

Nga shembujt e dhënë gjeje infinitivin
.

Cili nga shembujt e dhënë është emër i gjinisë mashkullore
?

Cili nga shembujt e dhënë është emër i gjinisë femërore
?

Përcakto cili nga shembujt e dhënë ka të bëjë me fjalinë
: „
Ai shikon televizion
“.

Cila nga foljet e dhëna është në kohën e kaluar
?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Fjala e nënvizuar në fjali
:
Dje luajta
hendboll
,
nënkupton
:

Cila nga fjalët e poshtëshënuara është në shumës
?

Në vend të emrit përdor përemër në fjali:  Коля
убирает комнату.

Përgjigju pyetjes
: Как теб
я
зовут?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Si do të kërkosh me mirësjellje laps nga shoku
?

Me cilën nga fjalitë në vijim pyesim sa është ora
?

Çka iu tregon prindërve kur kthehesh nga shkolla pasdite?

Gjeje fjalën  që shpreh lutje.

Të duhet ta gjesh stacionin hekurudhor. Si do të pyesësh?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Si do t’i sqarosh kalimtarit të rastit ku ndodhet shkolla?

Përcakto cila shprehje është në formë të drejtë: Вадим родился и живёт
в Москве.

Gjeje fjalën me të cilën do ta shprehësh mendimin tuaj.

Ti je i ftuar në mbrëmje gazmore, por për shkak të obligimeve tuaja
refuzon ftesën. Si do të thuash?

Përgjigju pyetjes:  Таня сидит за столом и читает книгу. Над столом
висит лампа. Под столом сидит кошка. Где лампа?

Lexo tekstin dhe përgjigju: Вот красивый дом. На первом этаже этого
дома находится магазин обуви. Çfarë shitore?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Иван заболел. У него высокая температура 
и 
болит горло
. Его сестра Оля вызвала на дом врача. Он осмотрел больного и
выписал ему лекарства. Куда должна пойти Оля?

Когда кончается учебный год, наступают летние каникулы. Дети
поедут отдыхать на море, на озеро или в деревню к бабушке. Дети
будут купаться в озеро и загорать на солнце. Какое это время года?

Валентина пошла к зубному врачу. У неё болит зуб. Врач осмотрел
зуб и сказал, что надо лечить. Но хорошо что пришла вовремя. Какая
девочка она?

У Пети день рождения. Сегодня Петя пригласил своего друга Колю на
день рождения. Что должен сделать Коля?

Cila fjalë asocon në kafshë shtëpiake?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cila nga fjalët në vijim ka kuptimin e pemës
?

Në fjalinë: Я вчера получил красивую открытку, fjala e rëndësishme
nënkupton:                 

Nëse dëshiron të udhëtosh me tren, do të blesh buletë...    

Në shitore të këpucëve do të blesh:       

Përgjigju pyetjes: Чем управляет лётчик?     



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Gjeje fjalën që ka kuptimin e perimeve
.

Përfundoje fjalinë: Мы поём песню о ёлочке. Значит наступает...

Cila nga fjalët ka kuptimin e kafshës së egër
?

Cila fjalë ka kuptimin e hapësirës shkollore?       

Çfarë ngjyre ka Dielli
?

Çfarë ngjyre ka bari?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Në fjalinë në vijim, fjalët e nënvizuara:Катяпереписывается с Верой, janë::

Cilin mjet transportues e shfrytëzojmë në qytet?

  Përfundoje fjalinë: Уголь чёрный, а сахар...     

Cila nga fjalët e theksuara është mbiemër?         

Përfundoje fjalinë: Зимой дети...

Në vend të emrit të theksuar përdor përemër:Мамузовут Надя.



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përfundoje fjalinë: Я очень люблю свою...      

Përgjigju pyetjes: За чем пошла сестра в библиотеку?    

Si quhen kafshët që jetojnë në pyll?

Nëse thua: Мне хочется петь и танцевать, значи дека ти сакаш да ...

Nëse dëshiron të njoftohesh me ndonjë person, do të thuash...

Lexoje tekstin dhe përgjigju: У Саши сегодня день рождения. Надо пригласить
товарища. Что он ему скажеть?     



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje dialogun dhe përgjigju: Ваня спросил Лену:-Лена, Ты хочешь пойти со
мной в театар?- Не могу, Я буду занята. Ко мне придут гости. Domethënë
Lena është :     

Kush udhëheq me aeroplanin?

Përgjigju pyetjes: Мальчик сидит на берегу реки и ловит рыбу. Погода
холодная. Надо пойти. Что ты ему посоветуешь?     

Cili muaj bën pjesë në stinën e vjeshtës
?

Pyet si është koha sot.     



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Çka paraqitet në qiell para se të ndodhë  mot i keq?    

Parashtro pyetje fjalisë në vijim: Моего папу зовут Борис.

Në cilën hapësirë e përgatisim  ushqimin?

Me çka udhëheq piloti
?

Lexoje tekstin dhe përgjigju:  Дни бывают короче. В это время земля
покрывается снегом, реки льдом. Какое время года?    

Nëse dëshiron të udhëtosh me aeroplan, ku do të blesh buletë
?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cila nga shprehjet në vijim ka kuptimin  „e pushimit të madh“për
nxënësit?

Natasha ka lind në Rusi dhe jeton në Moskë. Ajo është:

Në fjalinë: Моя мама лечит людей она врач; fjala e nënvizuar ka
kuptimin:

Kjo fjali ka kuptimin: Я вчера получил красивую рубашку;  fjala e
nënvizuar ka kuptimin:

Në fjalinë: Сергей надел сапоги, fjala e nënvizuar nënkupton:

Era i bart gjethet e verdha. Cila stinë është ajo?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Në shitore të këpucëve mund të blejmë:

Kur udhëtojmë për në qytet tjetër, zakonisht vendosemi në ...

Nëse dëshiron të shikosh film shkojmë në...

Lexoje tekstin dhe përgjigju: Таня сидит за столом и читает книгу. Над столом
висит лампа. Под столом сидит кошка. Где лампа?     

  Lexoje tekstin dhe përgjigju: “Вот красивый дом. На первом этаже этого дома
находится магазин обуви.“ Значи тоа е:          

Lexoje tekstin dhe plotësoje: Летом мальчики ездили в деревню к бабушке.
Любимым занятием у ребят было купание. Значит они летом ...



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Plotësoje tekstin:  Наш класс большой и светлый. В классе есть доска, столы,
парты.Там проводятся:

Përgjigju pyetjes:  Ты долго ждал автобус и опоздал на урок. Что скажешь
учителю, почему ты опоздал?

Plotësoje tekstin
:
Я мечтаю строить новые дома. Значит я мечтаю быть…

Lexoje dhe plotësoje fjalinë:  Баскетбол – это...

Cila fjalë është emër?

Nga shembujt e dhënë gjeje emrin e gjinisë asnjanëse.



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cila nga fjalët në vijim është emër i gjinisë femërore?

Cila nga fjalët në vijim është folje
?

Cila nga fjalët në vijim është mbiemër?

Gjeje përemrin në fjalët e dhëna
.

Përgjigju cili emër është i gjinisë mashkullore
:



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cili përemër është në vetën e parë shumës
?

Përgjigju në çfarë forme është folja: говорить.

Cila fjalë është mbiemër?      

Në vetën e dytë njëjës koha e tashme është folja...       

Përgjigju pyetjes:
На диване лежит словарь моей сестры. Чей это словарь?
    



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Në vetën e dytë njëjës në kohën e tashme është folja
:

Përgjigju drejtë pyetjes së parashtruar. Где твой брат?

Përfundoje fjalinë: Из овощей в огороде растет:

Përfundoje fjalinë: Мы подошли к...



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cili nga numrat është rendor
?

Cila folje është në kohën e kaluar?    

Në vend të emrit përdor përemër në fjali:  Лена читает правильно.

Fjalinë në vijim shndërroje në kohën e shkuar:  Петя и Дима гуляют.

Përfundoje fjalinë:
Я очень люблю свою...

Cila nga foljet  në vijim është në vetën e dytë njëjës në kohën e tashme?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Parashtro pyetje me fjalën e nënvizuar: Маша живё
тв Скопье.

Plotësoje fjalinë
:  По утрам я ... с собачкой.

Plotësoje fjalinë:
Мы  . . . музыку.

Plotësoje fjalinë
: Ты каждый день .....  на работу на трамвае.

Plotësoje fjalinë
: Мы часто .... о летнем отдыхе.



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përfundoje fjalinë: Зрители сидят в...

Ora është e saktë
.
Gjeje shprehjen e saktë në vijim
.

Si do të thuash në gjuhën ruse? Ne në shkollë i dhuruam libër nxënësit
të ri?

Plotësoje fjalinë:  Я живу...



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Plotësoje fjalinë: С Виктором сидим за одной партой. Он...

Në shembujt në vijim gjeje foljen  në vetën e tretë shumës në kohën e
kaluar.

Gjeje përemrin pronor
.

Me shprehjen
:
Спасибо:          

Me cilën fjalë shprehim falje
?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Si përshëndeten shoqet ndërmjet veti?

Nëna jote çdo natë para se të flejë të dëshiron:

Përgjigju kush i thotë fjalët në vijim
: Покажите, пожалуйста билет.

Përgjigju kush i thotë fjalët në vijim
:  Моя дочка хорошая.

Kujt ia parashtrojmë pyetjen:
Сколько это стоит?

Si do ta prezantosh veten tuaj?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Si do ta përshëndesësh fqinjin kur e takon në mëngjes?

Prezantoje shokun tënd.

Me cilën shprehje në vijim japim informatë?

Kur në semafor për këmbësorë dhezet drita e gjelbër, atëherë ...

Si i përshëndetë mësuesja nxënësit?

Si do të lutesh që ta përshëndesin shoqen tënde Вања?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cila nga shprehjet në vijim përdoret pasi që të njoftohesh me dikë?

Kur shkon në bibliotekë, si kërkon libër?

Lexoje tekstin dhe përgjigju: У тебя сегодня день рождения. Надо
пригласить товарища. Что ты ему скажешь?

Si do ta lusësh ta mbyllë dritaren? Сегодня дует сильный ветер.



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Kur të ftojnë në kinema, ndërsa ti nuk mund të shkosh, si do të thuash?

Përfundoje fjalinë:
Зимой дети...

Lexoje tekstin dhe përgjigju: Это самое любимое время года  для всех
школьников. Они загорают на солнце, плавают, гуляют по берегу
озера или моря и путешествуют.  Për cilën stinë të vitit bëhet fjalë?

Lexoje tekstin dhe përgjigju:  На дворе холодно. Идёт снег. Дети
весело играют в снежки, катаются на санках и лепят снеговика. На
дворе стоит
…



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin dhe përgjigju pyetjes.
Меня зовут
Анна, и я учусь в шестом классе. Мне нравится играть на гитаре.
Ku mëson Ana
?

Me shprehjen:  Приглашаю:

Me cilën shprehje falenderohemi?     



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin dhe përgjigju pyetjes. Меня зовут Анна, и я учусь в
шестом классе. Мне нравится играть на гитаре. На что Анна любит
играть?            

Lexoje tekstin dhe përgjigju: Мишу выгнали из класса. А за что, он не
знает. Он сидел на уроке и ничего не делал. Он не мешал другим, не
писал, не разговаривал.  Что надо делать на уроке?

Lexoje tekstin dhe përgjigju pyetjes: Алёша и Серёжа друзья. После
уроков Серёжа всегда делал самолёты из бумаги. Он сделал
красивый самолёт и начал его пускать. Çka dëshiron të bëhet Серёжа?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin dhe përgjigju pyetjes: Алёша и Серёжа друзья. После
уроков Серёжа всегда делал самолёты из бумаги. Он сделал
красивый самолёт и начал его пускать. Çka janë Алёша dhe Серёжа?  

Lexoje tekstin dhe përgjigju: Лена и Вера гуляли в лесу. С ними была и
их собачка. Когда она залаяла Лена посмотрела и увидела что у ёлки
лежал ёж. Она взяла ёжика и отнесла домой. Ёжик жил зимой у
Лены.
Çka ka gjetur Lena?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Me shprehjen:  : Идите прямо, а потом налево:

Parashtro pyetje në fjalën e theksuar:  Антон живёт в Охриде.

Përshëndete fqiun.   

Lexoje tekstin dhe përgjigju: Лена и Вера гуляли в лесу. С ними была и
их собачка. Когда она залаяла Лена посмотрела и увидела что у ёлки
лежал ёж. Она взяла ёжика и отнесла домой. Ёжик жил зимой у
Лены.
Почему она взяла ёжика? 

Lexo dhe përgjigju: Ты в магазине. Что ты скажешь продавцу?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin dhe përgjigju: Игорь и Зоя брат и сестра. Они отличные
ученики. В школе все учителя довольны ими. Si ndjehen prindërit e
tyre?

Lexoje dhe përgjigju:  Ваня написал письмо. Потом пошёл его отправить. Куда
пошёл Ваня?

Lexoje dhe përgjigju: Дома Анна помагает маме.Она убирает свою комнату,
потом ходит в магазин. Çka pastron Ana në shtëpi?

Përfundoje tekstin:  Мама идёт из базара и несёт сумку. В сумке овощи...

Përgjigju çka nënkupton fjala e theksuar në fjali: Школьники организовали
прогулку в воскресенье.



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje dhe përgjigju:  Сегодня ты первый пришёл в школу. Ты дежурный. Что
надо делать?

У Наташи день рожденя. Она сегодня пригласила своих друзей на
день рожденя. Что будут делать друзья?

Lexoje dhe përfundoje fjalinë: Петя поехал к дедушке в деревню. Он из поезда
смотрел на поля и города. Поезд быстро проходил. Дедушка ждал его на...

Lexoje tekstin dhe përgjigju:  Дома Анна помагает маме.Она убирает
свою комнату, потом ходит в магазин за покупками. Она была на
рынке и там купила огурцы и помидоры и яблоки и груши. Çfarë vajze
është Ana?   



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin dhe përgjigju:  Дома Анна помагает маме.Она убирает
свою комнату, потом ходит в магазин за покупками. Она была на
рынке и там купила огурцы и помидоры и яблоки и груши. Çka ka
blerë Ana?

Përfundoje tekstin: В большом городе по улице едут автомобили, автобусы,
идут пешеходы. Они переходят улицу на переходе. Уличное движение
регулирует ...

Lexoje tekstin dhe përgjigju pyetjes:  У нас мамин день рождения. На
столе цветы и большой торт. Вот мама приходит с работы.
Çka duhet të bëjnë fëmijët?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin dhe përgjigju: Серёжа простудился. Он думает, что это
грипп. У него болит ухо. Ku duhet të shkoni?

Lexoje tekstin dhe përgjigju pyetjes:  В школе где учится Маша
работают разные школьные кружки. Маша очень любит писать стихи
и она много читает. Как называется кружок, в которой работает
Маша?

Lexoje tekstin dhe përgjigju pyetjes:  В школе где учится Маша
работают разные школьные кружки. Маша очень любит писать стихи
и она много читает. Çka dëshiron  Маша të bëjë?

Përgjigju pyetjes: Кто управляет автомобилем?

Shprehja kam etje mund të thuhet vetëm në një mënyrë:    



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin dhe përgjigju pyetjes:  У Ивана большая семья. Отец –
инженер на заводе, мама – учительница в школе, сестра – студентка,
а брат – учится в колледже. Ku punon babai i Ivanës
?
  

Lexoje dhe përgjigju: Когда на светофоре свет зелёный ,улицу…

Si do të prezantosh vetveten?

Lexoje tekstin dhe përgjigju pyetjes:  У Ивана большая семья. Отец –
инженер на заводе, мама – учительница в школе, сестра – студентка,
а брат – учится в колледже. Kush nga familja e saj është student?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përgjigju drejtë pyetjes: Как зовут твою подругу?

Parashtroi pyetje fjalisë në vijim: Моего брата зовут Федя.

Përfundoje tekstin:  В большом городе по улице едут автомобили,
автобусы, идут пешеходы. Они переходят улицу на пешеходной
дорошки. Уличное движение регулирует...

Përfundoje tekstin:  Алек идёт в школу и несёт портфель. В портфеле
находится...

Plotësoje tekstin:  Наш класс большой и светлый. В классе есть доска,
столы, парты.Там проводятся:



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Në gjuhën ruse fjalia: Dhoma ime është e bukur, është:

Përgjigju: Какие овощи растут в огороде?

Plotësoje fjalinë: Ты каждый день .....  на работу на трамвае.

Lexoje tekstin dhe përgjigju pyetjes: Мой папа очень любит птицы.
Однажды он пришёл с работы и принёс прекрасную разноцветную
птицу, которая говорила „Добрый день!" Какая это птица?

Lexoje tekstin dhe përgjigju: Её комната светлая, чистая и уютная. В
ней новая мебель, кровать, стол, шкаф и полка, на кототрой стоят
книги. На столе копьютер. Что делает девочка в комнате?



14. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Në fjalinë: Наша комната новая и светлая, fjalët e nënvizuara nënkuptojnë:

Në stacionin hekurudhor blen buletë, nëse dëshiron të udhëtosh me ...

Plotësoje fjalinë: Мужчины ходят в ....   

Ku mund të blesh „туфли“?                



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cila fjalë NUK ka kuptimin e mjeteve për nxënës?

Cila fjalë NUK nënkupton mjet transportues?

Përgjigju cila fjalë NUK nënkupton anëtar të familjes.

Dita e ketërt e javës është ______________.

Cila fjalë NUK nënkupton ditë të javës?

Cila nga fjalët në vijim nënkupton prindin tënd?

Plotëso fjalinë me mbiemër me të cilën përshkruhet pamja fizike: Elle
est_________.

Sot është dita e 
fundit
 e javës. Ajo është _________.



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cili nocion NUK paraqet hapësirë në shtëpi?

Dita e pestë e javës është:

Çka ka në çantën e nxënësit?           

Cili muaj përfundon vitin?

Muaji i pestë i vitit është __________.

“ La table, la chaise, le fauteuil, l'armoire...” në gjuhën frënge quhen
edhe:

Përfundo fjalinë
Le matin, je me revеille à __________.   

Përfundo fjalinë: "Tu ____________ tes amis à  ton anniversaire?"



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Me cilin mjet lundrues mund të shkojmë në det?

Unë jam nxënës. Unë mësoj në:

Plotëso fjalinë: Mon grand père et ma grand-mère sont mes
______________.

Plotëso fjalinë me nyjën përkatëse: J`achète_____ fleurs pour ma mère.
             

Përcakto nyjën që duhet të jetë në vendin e zbrazët:  J’adore _____
école.  

Zëvendëso kryefjalën me përemër: Anne et Claude mangent une glace à la
vanille.

Përcakto cila formë e mbiemrit grand duhet të përdoret:   La soeur de
Marc est ____________.

Zgjedh cila pyetje  i përshtatet fjalisë:  Oui, j’aime le français.

Me cilën nga këto fjali prezantohemi?         



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Në cilën nga këto fjali paraqesim vetën e tretë?

Cila nga këto shprehje NUK përdoret kur kërkon falje?

Përgjigju çka tregojmë me fjalën në vijim: Prête-moi ton livre, s`il te
plaît.

Nëse e takon mësimdhënësen tënde në mbrëmje, si do ta përshëndetje?

Me cilën shprehje do t’ia urosh dikujt Vitin e Ri?

Përcakto cilën pyetje do ta parashtrojmë për përgjigjen në vijim: Très
bien, merci.             

Me cilën shprehje do ta ftosh dikë?   

Me cilën fjali shprehim pëlqim apo pajtim? 

Përcakto cilën shprehje e përdorim kur kërkojmë diçka: Bonjour
Madame, un journal _______________.                             

Me cilën shprehje i kërkon falje dikujt?



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përcakto cilën pyetje do ta parashtrojmë për përgjigjen në vijim: C’est
ma cousine.  

Si e prezantojmë dikë?

Përcakto cilën pyetje do ta parashtrojmë për përgjigjen e dhënë: J`ai 11
ans.

Përcakto cilën pyetje do ta parashtrojmë për përgjigjen e dhënë: C`est
une photo de mon frère. 

Zgjedhe përgjigjen e pyetjes: Qui est-ce? 



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje me kujdes tekstin dhe përgjigju në 
pyetjen 
.

Salut Monique,
Comment vas-tu?  J`ai  seize ans. J`habite Paris, 22 rue Saint-Michel. Ma sœur a
vingt-quatre ans, elle est mariée. Elle s`appelle Marta Michelet et, elle habite
Marseille, 03 rue Saint-Maurice. Elle est professeur d’anglais.
À bientôt,

                                                                                            Marie Legrand     
   

Kush e shkroi letrën?                                                                                   
                                                             



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje me kujdes tekstin dhe përgjigju në 
pyetjen 
.

Salut Monique,
Comment vas-tu?  J`ai  seize ans. J`habite Paris, 22 rue Saint-Michel. Ma sœur a
vingt-quatre ans, elle est mariée. Elle s`appelle Marta Michelet et, elle habite
Marseille, 03 rue Saint-Maurice. Elle est professeur d’anglais.
À bientôt,

Marie Legrand   

Mbiemri i autorit të tekstit është:   

                                                                                                             



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje me kujdes tekstin dhe përgjigju në 
pyetjen 
.

Salut Monique,
Comment vas-tu?  J`ai  seize ans. J`habite Paris, 22 rue Saint-Michel. Ma sœur a
vingt-quatre ans, elle est mariée. Elle s`appelle Marta Michelet et, elle habite
Marseille, 03 rue Saint-Maurice. Elle est professeur d’anglais.
À bientôt,

Marie Legrand   

Sa vjet ka Motra e Marijës?



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje me kujdes tekstin dhe përgjigju në 
pyetjen 
.

Salut Monique,
Comment vas-tu?  J`ai  seize ans. J`habite Paris, 22 rue Saint-Michel. Ma sœur a
vingt-quatre ans, elle est mariée. Elle s`appelle Marta Michelet et, elle habite
Marseille, 03 rue Saint-Maurice. Elle est professeur d’anglais.
À bientôt,

Marie Legrand   

Motra e Marijës jeton në?



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje me kujdes tekstin dhe përgjigju në 
pyetjen 
.

Salut Monique,
Comment vas-tu?  J`ai  seize ans. J`habite Paris, 22 rue Saint-Michel. Ma sœur a
vingt-quatre ans, elle est mariée. Elle s`appelle Marta Michelet et, elle habite
Marseille, 03 rue Saint-Maurice. Elle est professeur d’anglais.
À bientôt,

Marie Legrand   

Motra e Marijës punon në:



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje me kujdes tekstin dhe përgjigju në pyetjen:

Je m`appelle David et j`habite en Macédoine. J`ai 13 ans. Je vais à l’école “  Je
joue de la guitare. Je préfère le rock, mais j`écoute aussi Celine Dion. J`adore
ses chansons ! Et toi, tu joues d`un instrument, quelles sont tes préférences ?

Teksti paraqet
:      

Lexoje me kujdes tekstin dhe përgjigju në pyetjen:

Je m`appelle David et j`habite en Macédoine. J`ai 13 ans. Je vais à l’école “  Je
joue de la guitare. Je préfère le rock, mais j`écoute aussi Celine Dion. J`adore
ses chansons ! Et toi, tu joues d`un instrument, quelles sont tes préférences ?

Çka preferon Davidi?



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje me kujdes tekstin dhe përgjigju në pyetjen:

Je m`appelle David et j`habite en Macédoine. J`ai 13 ans. Je vais à l’école “  Je
joue de la guitare. Je préfère le rock, mais j`écoute aussi Celine Dion. J`adore
ses chansons ! Et toi, tu joues d`un instrument, quelles sont tes préférences ?

Sa vjeç është Davidi?



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin me kujdes dhe përgjigju në pyetjen.

Cher Victor,                               
      Je m’appelle Claude, j’ai  14 ans, j’adore Paris, le sport et les films.
      J’ai un frère, Marc, il a six ans.
        Salutations,     

Claude

Ky tekst paraqet:          



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin me kujdes dhe përgjigju në pyetjen.

Cher Victor,                               
      Je m’appelle Claude, j’ai  14 ans, j’adore Paris, le sport et les films.
      J’ai un frère, Marc, il a six ans.
        Salutations,     

Claude

Kujt i drejtohet Klodi?



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin me kujdes dhe përgjigju në pyetjen.

Cher Victor,                               
      Je m’appelle Claude, j’ai  14 ans, j’adore Paris, le sport et les films.
      J’ai un frère, Marc, il a six ans.
        Salutations,     

Claude

Marku dhe Klodi janë:



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin me kujdes dhe përgjigju në pyetjen.

Cher Victor,                               
      Je m’appelle Claude, j’ai  14 ans, j’adore Paris, le sport et les films.
      J’ai un frère, Marc, il a six ans.
        Salutations,     

Claude

Sa vjeç është Marku?



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin me kujdes dhe përgjigju në pyetjen.

 Salut  Pierre!
 Je suis en vacances à Marseille avec mes parents. C’est super. Je rentre
dimanche. 
                  À bientôt,   
                   Philippe .

Pjer dhe Filipi janë:          



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin me kujdes dhe përgjigju në pyetjen.

 Salut  Pierre!
 Je suis en vacances à Marseille avec mes parents. C’est super. Je rentre
dimanche. 
                  À bientôt,   
                   Philippe .

Filipi në pushim është me:



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin me kujdes dhe përgjigju në pyetjen.

 Salut  Pierre!
 Je suis en vacances à Marseille avec mes parents. C’est super. Je rentre
dimanche. 
                  À bientôt,   
                   Philippe .

Kur kthehet Filipi nga pushimi:



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin me kujdes dhe përgjigju në pyetjen.

 Salut  Pierre!
 Je suis en vacances à Marseille avec mes parents. C’est super. Je rentre
dimanche. 
                  À bientôt,   
                   Philippe .

Pjer dhe Filipi:

Në cilën stinë vjetore festohet Viti i Ri?

Përgjigju cila fjalë nënkupton ditë të javës.

Cila fjalë ka kuptimin e mjeteve të nxënësit?



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përcakto fjalën e cila NUK ka kuptimin e familjes, farefisnisë.

Cila nga aktivitetet e dhëna sportive NUK është për në dëborë?

Cila nga fjalët e theksuara nënkupton familjen apo farefisin tuaj?

Cila nga termet e dhëna më poshtë NUK nënkupton vend për pushim?

Cila fjalë nënkupton hapësirë në shtëpi?     

Cila nga fjalët e dhëna NUK nënkupton sport?

Cila nga fjalët e dhëna NUK nënkupton mobilje?

Gjeje fjalën që nënkupton mjete për nxënës.      

Cila shprehje nuk ka të bëjë me festimin e ditëlindjes?



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Cila fjalë nënkupton stinë të vitit?

Nga pushimi shokëve dhe miqve u dërgojmë:

Në cilën kohë gjatë ditës mund të darkojmë?                   

Përcakto cila është fjala e saktë në fjali: Mon père et ma mère sont
mes___________.

Cili mjet transportues lëvizë në binar?

Përcakto nyjën e saktë në fjali:  Je fais …………..équitation.

Përcakto cila formë e foljes écouter  duhet të qëndrojë në fjali: Ils 
…………... de la musique. 

Përcakto cila nga nyjet e mëposhtme i përshtatet fjalisë: J’écris  _____
 lettre.   

Zëvendëso kryefjalën me përemrin: Angélique et Maia sont vendeuses.



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Plotëso fjalinë me fjalën pyetëse përkatëse:  ....est ton acteur preferé?

Përgjigju cila nga format e foljes regarder i përshtatet fjalisë: Nous
_______ un film.                   

Zëvendëso fjalën e nënvizuar në fjali me mbiemrin pronor përkatës:
C`est le livre de Luc.

Përgjigju cilën parafjalë do ta përdorësh në fjali: Il rentre ______
cinéma.  

Përcakto pyetjen e cila i përshtatet përgjigjes në vijim: Je regarde un
film.

Në cilën nga fjalitë në vijim paraqesim vetën e tretë?        

Si pyesim për vendbanimin?  

Përgjigju me cilën fjalë pyesim: Sa është ora?

E takon fqinjin tënd në mëngjes , si do ta përshëndetësh?



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Me cilën nga fjalitë e mëposhtme do të kërkosh falje?

Me cilën fjalë do t’ia urosh ditëlindjen dikujt?

Me cilën nga fjalitë në vijim tregojmë falenderim?

Si mund ta ftojmë dikë?

Cilën shprehje e përdorim  kur takohemi?   

Me cilën fjali pranojmë ftesë?          

Përcakto cilën shprehje e përdorim kur kërkojmë informatë.

Zgjedhe fjalinë me të cilën përgjigjemi kur dikush na falenderohet. 

Përcakto cilën pyetje do ta parashtrojmë për përgjigjen në vijim: C’est
ma copine Anne.           

Gjeje përgjigjen adekuate të pyetjes: La copine de Pierre est brune?



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përcakto përgjigjen e pyetjes: Tu as quel âge?

Përcakto cilën pyetje do ta parashtrojmë për përgjigjen e dhënë: Je suis
Claude.

Përcakto cilën pyetje do ta parashtrojmë për përgjigjen e dhënë: C`est
un stylo de mon frère. 

Përcakto si do t’i përgjigjesh pyetjes: Qu’est-ce que c’est? 



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin me kujdes dhe përgjigju në pyetjen.

Salut,

Je m’appelle Laure. Ma maison est super! Chez moi, il y a trois chambres: une
pour mon frère, une pour moi et une pour mes parents. Nous avons deux
grandes salles de bains et un grand salon commode. La cuisine est petite. Dans
ma chambre il y a mes vêtements partout! J’adore mon désordre!        

Çka përshkruan Lora në tekst?  

Gjeje fjalën e cila NUK I përket lëmit sportiv.

Cila nga fjalët në vijim NUK nënkupton vendbanim?  

Gjeje fjalën që nënkupton hapësirë në shtëpi.   

Me cilën nga fjalët e dhëna bëhet fjalë për mjet transportues?    



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Si quhet dita e parë e javës? 

Përgjigju çka përcaktojnë nocionet: la voiture, le train, l’avion, le bus. 

Cili është muaji i dytë i vitit?

Dita e gjashtë e javës është______________.  

Përfundo deklaratën me fjalë që nënkupton mobilje: Dans le séjour il y  a
_________________.  

Në cilën lëndë të orës shkollore këndojmë?   

Plotësoje fjalinë: J’écris dans mon cahier avec_____________.    

Ku përgatitet ushqimi?  

Përfundoje fjalinë me stinën përkatëse të vitit: "J'aime bien ____________ parce
que j'adore le ski."



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përfundoje fjalinë me stinën përkatëse të vitit: "Cette année, je vais en vacances
de/d' ____________ au mois de juillet."

Përzgjidhe mënyrën e drejtë të foljes  jouer në fjali:

Je ________ au football chaque jour.

Përzgjidhe mënyrën e drejtë të foljes avoir  në fjalinë: Mes voisins ________
deux enfants.

Përcakto me cilën nyje të ndarë do ta plotësosh fjalinë: Jean
fait________sport.

Përdor shprehje përkatëse për urdhër nga folja prendre: __________ ton
manteu !

Plotëso fjalinë me mënyrën e drejtë të foljes
regarder

 në kohën përkatëse
:

 Cet après-midi ______________ un match de tennis à la télé. 



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përdor parafjalë përkatëse në fjalinë: Nous allons ensemble ______
école. 

Si mund t’i kërkosh falje dikujt?

Si do të pyesësh dikë ku banon?

Me cilat nga këto fjalë do të thuash sa vjet ke?       

Me fjalinë: Tu es libre ce soir? shprehim: > 

Përgjigju çka shprehim me fjalinë në vijim: Je vous présente ma
femme.  

Fjalinë: Quelle heure est-il?,  e përdorim kur:      

Përgjigju çka shprehim me fjalinë: Merci beaucoup, tu es très gentil.

Përcakto si do ta refuzosh ftesën në vijim: Tu peux venir chez moi,
dimanche?



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexo tekstin me vëmendje dhe përgjigju pyetjes
.

 
Salut Sophie,
Comment vas-tu? Comme tu le sais, Laure part bientôt en vacances en Chine.
J'organise une petite fête chez moi samedi pour son départ. Je t'attends près de
la station  de la vieille ville à 19 heures. Tu peux venir?
J'attends ta réponse.
A bientôt.
Claudine
 

Qëllimi i tekstit është:        

1.      Lexo tekstin me vëmendje dhe përgjigju pyetjes.
 
Salut Sophie,
Comment vas-tu? Comme tu le sais, Laure part bientôt en vacances en Chine.
J'organise une petite fête chez moi samedi pour son départ. Je t'attends près de
la station  de la vieille ville à 19 heures. Tu peux venir?
J'attends ta réponse.
A bientôt.
Claudine

Teksti paraqet:      



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

 Lexo tekstin me vëmendje dhe përgjigju pyetjes.
 
        Je m’appelle Catherine. J’ai onze  ans . J’ai un frère , Philippe. Il a 19 ans et
il travaille dans un garage qui se trouve rue de la Liberté. Le travail l’intéresse
vraiment parce que les voitures, c’est une passion pour lui. Je ne suis pas un
sportive. Ma mère, par contre, pratique tous les jours la marche rapide. Elle en a
besoin parce qu’elle travaille dans une banque et elle est  toujours devant son
ordinateur. Mon père enseigne l’allemand. 
 

 Qëllimi i tekstit është:                        

Lexo tekstin me vëmendje dhe përgjigju pyetjes
.

        Je m’appelle Catherine. J’ai onze  ans . J’ai un frère , Philippe. Il a 19 ans et
il travaille dans un garage qui se trouve rue de la Liberté. Le travail l’intéresse
vraiment parce que les voitures, c’est une passion pour lui. Je ne suis pas un
sportive. Ma mère, par contre, pratique tous les jours la marche rapide. Elle en a
besoin parce qu’elle travaille dans une banque et elle est  toujours devant son
ordinateur. Mon père enseigne l’allemand. 
 
Sa anëtarë numëron familja e Katerinës? 



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexo tekstin me vëmendje dhe përgjigju pyetjes
.

 
        Je m’appelle Catherine. J’ai onze  ans . J’ai un frère , Philippe. Il a 19 ans et
il travaille dans un garage qui se trouve rue de la Liberté. Le travail l’intéresse
vraiment parce que les voitures, c’est une passion pour lui. Je ne suis pas un
sportive. Ma mère, par contre, pratique tous les jours la marche rapide. Elle en a
besoin parce qu’elle travaille dans une banque et elle est  toujours devant son
ordinateur. Mon père enseigne l’allemand. 
 
Sa vjet ka Katerina?               

Lexo tekstin me vëmendje dhe përgjigju pyetjes
.

 
Salut Sophie,
Comment vas-tu? Comme tu le sais, Laure part bientôt en vacances en Chine.
J'organise une petite fête chez moi samedi pour son départ. Je t'attends près de
la station  de la vieille ville à 19 heures. Tu peux venir?
J'attends ta réponse.
A bientôt.
Claudine
 
Ku organizohet ahengu (party)?       



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexo tekstin me vëmendje dhe përgjigju pyetjes
.

 
Salut Sophie,
Comment vas-tu? Comme tu le sais, Laure part bientôt en vacances en Chine.
J'organise une petite fête chez moi samedi pour son départ. Je t'attends près de
la station  de la vieille ville à 19 heures. Tu peux venir?
J'attends ta réponse.
A bientôt.
Claudine
 
Pse Klodin e organizon ahengun (party)?          

Lexo tekstin me vëmendje dhe përgjigju pyetjes
.

 
Salut Sophie,
Comment vas-tu? Comme tu le sais, Laure part bientôt en vacances en Chine.
J'organise une petite fête chez moi samedi pour son départ. Je t'attends près de
la station  de la vieille ville à 19 heures. Tu peux venir?
J'attends ta réponse.
A bientôt.
Claudine
 
Kur ndodh takimi?   



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexo tekstin me vëmendje dhe përgjigju pyetjes
.

 
Salut Sophie,
Comment vas-tu? Comme tu le sais, Laure part bientôt en vacances en Chine.
J'organise une petite fête chez moi samedi pour son départ. Je t'attends près de
la station  de la vieille ville à 19 heures. Tu peux venir?
J'attends ta réponse.
A bientôt.
Claudine
 
Çka pret Klodin nga Sofia?      

Lexo tekstin me vëmendje dhe përgjigju pyetjes
.

        Je m’appelle Catherine. J’ai onze  ans . J’ai un frère , Philippe. Il a 19 ans et
il travaille dans un garage qui se trouve rue de la Liberté. Le travail l’intéresse
vraiment parce que les voitures, c’est une passion pour lui. Je ne suis pas un
sportive. Ma mère, par contre, pratique tous les jours la marche rapide. Elle en a
besoin parce qu’elle travaille dans une banque et elle est  toujours devant son
ordinateur. Mon père enseigne l’allemand.
 
Nëna e Katerinës dëshiron të bëjë :



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexo tekstin me vëmendje dhe përgjigju pyetjes
.

        Je m’appelle Catherine. J’ai onze  ans . J’ai un frère , Philippe. Il a 19 ans et
il travaille dans un garage qui se trouve rue de la Liberté. Le travail l’intéresse
vraiment parce que les voitures, c’est une passion pour lui. Je ne suis pas un
sportive. Ma mère, par contre, pratique tous les jours la marche rapide. Elle en a
besoin parce qu’elle travaille dans une banque et elle est  toujours devant son
ordinateur. Mon père enseigne l’allemand. 
 
Vëllai i Katerinës me profesion është: 

 Lexo tekstin me vëmendje dhe përgjigju pyetjes.
        Je m’appelle Catherine. J’ai onze  ans . J’ai un frère , Philippe. Il a 19 ans et
il travaille dans un garage qui se trouve rue de la Liberté. Le travail l’intéresse
vraiment parce que les voitures, c’est une passion pour lui. Je ne suis pas un
sportive. Ma mère, par contre, pratique tous les jours la marche rapide. Elle en a
besoin parce qu’elle travaille dans une banque et elle est  toujours devant son
ordinateur. Mon père enseigne l’allemand. 
 
Babai i Katerinës punon në: 

Përzgjedh cili mbiemër pronor duhet të shkruhet në vendin e
zbrazët:  J’ai une petite soeur, c’est _____  soeur.    



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përgjigju cili mbiemër pronor duhet të shkruhet në vendin e zbrazët:   

J’ai une nouvelle adresse, c’est____ adresse.                                              
  

  Plotëso fjalinë me fjalë me kuptim të kundërt nga ajo që është e
nënvizuar:Jean est mon frère, Claudine est ma__________________.  

Plotëso fjalinë: Mathieu a 6 ans. C'est son _________________

anniversaire
.



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Plotëso fjalinë me numrin adekuat rendor
: 
Marie a 3 ans. Elle fête son ____________ anniversaire.

Kur urojmë Vitin e Ri?

Përcakto me cilën nyje do ta plotësosh fjalinë: "J’ai ____ ami anglais."

Përdor gjykim adekuat për urdhër nga folja fermer: Dans la classe il fait très
froid.  _______ - la fenêtre!

Zëvendëso kryefjalën me përemrin: " Anne et Monique  mangent une glace à la
vanille."        

Përcakto me cilën fjalë do të zëvendësohet fjala e nënvizuar në fjalinë: "Ma soeur
 sort avec ses copains."



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përfundo fjalinë me mënyrën përkatëse të mbiemrit espagnol: "Je connais une
chanteuse_____________."

Përfundo shprehjen me mënyrën përkatëse të mbiemrit américain:  "Je télépnone
à une amie_____________."

Cila prej këtyre fjalëve nënkupton festë?

Cila prej këtyre fjalëve NUK nënkupton festë? 

Dita e tretë në javë është______________.       

Zëvendësoj fjalët e nënvizuara me përemrin adekuat: "Anne et Monique mangent
une glace à la vanille."                   

Plotëso fjalinë me mbiemrin pronor adekuat: "_____ voisin est très sympa."     



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përcakto se cila formë e mbiemrit  petit duhet të përdoret në fjalinë: "Bertrand a
une_______ voiture." 

Zgjedhe negacionin e drejtë adekuat në fjalinë: "Ils aiment lire."             

Përdore fjalinë adekuate pyetëse: "_______ est la date de ton anniversaire?"

Përcakto nyjen që duhet të qëndrojë në fjalinë: "J’adore _____ français."  

Përdore nyjen adekuate në fjalinë vijuese: "J’habite dans ______ vieille maison." 

Cila përgjigja mund të përdoret në fillim të takimit?  



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexoje tekstin me kujdes dhe përgjigju në pyetjen.

Salut,

Je m’appelle Laure. Ma maison est super! Chez moi, il y a trois chambres: une
pour mon frère, une pour moi et une pour mes parents. Nous avons deux
grandes salles de bains et un grand salon commode. La cuisine est petite. Dans
ma chambre il y a mes vêtements partout! J’adore mon désordre!  

Si duket dhoma e pritjes?   



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Si do të themi se është mesditë?                                                 

Vëllau i babait tim për mua është:

Plotëso fjalinë: "La fille de Mme Bertrand est brune, avec les ______ bleus."  

Përfundo fjalinë: "J'aime le sport et j'aime jouer au __________."

Plotëso fjalinë: "Je vais à la pâtisserie pour manger mes  ______________
préférés."

Plotëso fjalinë: "J'invite à mon anniversaire tous mes _________ de classe." 



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përfundo fjalinë me fjalën adekuate që nënkupton vend: "À l’école je mange à la
___________."

Plotëso fjalinë me formën adekuate të foljes chanter në kohën e tashme:
"Elle................ une chanson."                 

Përcakto nyjën e saktë të trajtës së shquar: "J’aime ______ chocolat."

Zgjedh se cila parafjalë duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në fjalinë:
"Jacqueline est ______ le dentiste."



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Gjeje formën e drejtë të foljes  se reposer  në kohën e tashme në fjalinë: “Nous
_____________ le soir.”

Përgjigju se cila parafjalë duhet të qëndrojë në vendin e zbrazur në fjalinë: “Je
passe le week-end ______ ma tante.”



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Gjeje formën e drejtë të foljes avoir në kohën e tashme në fjalinë: "Mes amis
________ un chien."

Përcakto formën e drejtë të foljes  se promener në kohën e tashme në fjalinë:
“Tu _______________ souvent dans le parc?”



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Plotëso fjalinë me parafjalën adekuate: “J'aime aller _____ montagne.” 

Përcakto fjalinë në të cilën është përdorur forma mohore.     



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Gjeje formën e drejtë të foljes avoir në kohën e tashme në fjalinë: "Ma voisine
_______ un petit chat." 

Zëvendësoj fjalët e nënvizuara me përemrin adekuat: "Ma sœur sort avec ses
copains."

Plotëso fjalinë me formën adekuate të foljes acheter  në kohën e tashme:"Tu
__________ un journal."



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Përcakto nyjën në fjalinë: "J’adore _____ voitures rapides." 

Plotëso fjalinë me nyjen adekuate: "J`offre ____ cadeau à mon frère."   

Përcakto formën adekuate mohore të fjalisë në vijim: "Vous êtes à la mer."



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Gjeje formën adekuate mohore të fjalisë në vijim: "Elle parle espagnol." 

Plotëso fjalinë me përemrin adekuat: "________ mangent une glace au
chocolat."                

Përfundo fjalinë me formën adekuate të mbiemrit russe: "J’écris à ma copine 
_____________."



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Plotëso fjalinë me mbiemrin adekuat pronor: "_____ amie japonaise est très
sympa."        

Plotëso fjalinë ashtu që të shprehësh pajtueshmëri: "Je suis _________."

Përcakto përgjigjen e pyetjes vijuese: "Qui est cette fille?"      

Gjeje pyetjen adekuate të kësaj përgjigje: "À  Lyon, 10, rue de la Paix."



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Plotëso fjalinë: "_________ heure est-il?"

Përfundo fjalinë: "Salut, Bruno. Comment ___ ___?"

Lexo tekstin me vëmendje dhe përgjigju pyetjeve
:
Salut,
Je m’appelle Laure. Ma maison est super! Chez moi, il y a trois chambres: une
pour mon frère, une pour moi et une pour mes parents. Nous avons deux
grandes salles de bains et un grand salon confortable. La cuisine est petite. Dans
ma chambre il y a des vêtements partout! J’adore mon désordre!
Në dhomën e Lorës çdokund ka:



15. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lexo tekstin me vëmendje dhe përgjigju pyetjeve
:
Salut,
Je m’appelle Laure. Ma maison est super! Chez moi, il y a trois chambres: une
pour mon frère, une pour moi et une pour mes parents. Nous avons deux
grandes salles de bains et un grand salon confortable. La cuisine est petite. Dans
ma chambre il y a des vêtements partout! J’adore mon désordre!
Sa dhoma gjumi ka në shtëpinë e Lorës?

Përgjigju se si do të tregojmë se është mesnatë.

Kur shkojmë në ëmbëltore çdoherë hamë  ________.


