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A)  Ka më shumë emra mashkullorë se femërorë
B) Ka po aq emra mashkullorë sa femërorë 

C) Ka më shumë emra femërorë se mashkullorë

A) 2       B) 3    C) 4      D) 5     E) 6

A) Dhelpra i hipi dhisë.  
B) Dhelpra menjëherë i hipi.   

C) Dhelpra menjëherë në kurriz.  
D) Dhelpra i hipi.      E) Dhelpra i hipi në kurriz.

A) një      B) dhelpër      C) padashur 
D) ra              E) me ujë

A) thellësinë e pusit  
B) që po i besonte fjalëve të një të panjohuri

C) rrezikun që ishte bashkë me dhelprën
D) të gjitha këto 

A) i lumtur       B) kureshtar 
   C) me halle, me probleme 

D) i humbur          E) i nxituar 

A) a doli dhia nga pusi   B) sa i thellë ishte pusi 
 C) a ishte dhelpra e etur    D) a piu dhia ujë

  E) të gjitha këto nuk dalin

A) jam i paqartë për të vendosur   B) eci ngadalë  
C) nxitohem      D) jam i fortë si gur    E) asnjëra

A) 1         B) 2      C) 3       D)4        E) 5

A) padurimi       B) mendjelehtësia
C) kurioziteti        D) zgjuarsia

A) uji është i pastër      B) uji nuk është i ndotur
C) uji është i shijshëm      D) të gjitha këtoA) Pusi ishte shumë i thellë. 

B) Anët e pusit ishin të rrëshqitshme. 
C) Dhelpra ishte plagosur kur kishte rënë në pus.

 D) Nuk ka informacion të mjaftueshëm. 

A) vetëm për fëmijët e nxituar 
B) vetëm për  të rriturit      

C) për ata që nuk lexojnë përralla   D) për të gjithë 

A) cilët janë personazhet
B) nëse pjesa është përrallë apo tregim 

C) dinakëria e dhelprës      D) asnjë nga këto

Dhelpra dhe dhia
 Një dhelpër, padashur, ra në një pus me ujë dhe nuk mund të dilte përsëri prej andej. 
 Disa orë më vonë, kalon aty afër një dhi dhe e pyet dhelprën nëse uji ishte i mirë. “Është kaq i mirë”, 
i thotë dhelpra, “dhe unë kam pirë aq shumë, sa kam frikë mos sëmurem”. Kur dhia dëgjoi këtë, ajo u hodh 
pa nguruar në pus që të pinte nga ky ujë. Dhelpra menjëherë i hipi në kurriz, dhe arriti të dilte jashtë, duke e 
lënë dhinë e gjorë të përpiqej të dilte vetë si të mundte. 
 Ki kujdes kur merr informacion nga njerëz që nuk i njeh.

Çfarë nuk kuptohet nga titulli i pjesës më sipër?

Cili ishte shkaku që dhelpra nuk dilte 
dot nga pusi?

Cili tipar i dhisë nuk del nga pjesa më sipër?

Çfarë do të thotë “nguroj”?

Çfarë nuk del nga pjesa? 

Nëse për dikë themi “i gjorë”, atëherë ai është:

Çfarë nuk mori parasysh dhia? 

Mësimi që del nga kjo pjesë vlen:

Çfarë do të thotë “uji është i mirë”?

Sa paragrafë ka pjesa më sipër? 

Në fjalinë “Një dhelpër, padashur, ra në një pus 
me ujë” cila fjalë mund të vendoset pothuajse kudo 
pa ia prishur kuptimin fjalisë?

Cila është fjalia më e vogël që del me kuptim, pasi i 
heqim disa fjalë fjalisë 
 “Dhelpra menjëherë i hipi dhisë në kurriz”?

Sa emra ka në fjalinë 
“Disa orë më vonë, kalon aty afër një dhi dhe e 

pyet dhelprën nëse uji ishte i mirë”?

Çfarë është e vërtetë për gjininë e emrave të fjalisë 
më sipër (me të zeza) në pyetjen 13?
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A) 6        B) 7        C) 8        D) 9        E) 10

A) rreh      B) mbledh      C) shtron      D) lan 
E) të gjitha këto

A) 1       B) 2       C) 3      D) 5        E) 6

A) pula      B) rrush     C) mollë   
D) luleshtrydhe      E) asnjë nga këto

A) strofa e parë   B) strofa e dytë C) strofa e tretë
D) në të gjitha strofat    E) në asnjë strofë 

A) i pari    B) i dyti   C) i treti  D) i pesti  E) i fundit

A)  unë atij i them “ik” 
B) unë atij i hidhem vrik  

C) kurrë s`kam frikë në rrezik 
D) asnjë nga këto

A) të hutuar      B) të egërsuar
C) të shkatërruar    D) të frikësuar   E) të mallkuar  

A)  zemërlig       B) grabitqar    
C) brigjatë      D) Atdhe     E) menjëherë

A)  e mirë          B) e gjerë         C) e vlerë  
D) asnjë nuk është shkruar saktë 

E) të gjithë janë shkruar saktë

   A)  dini        B) di      C) dijmë      
D) dinë      E) asnjëra

A)  dhelpra         B) dhia           C) pusi  
D) uji         E) asnjë nga këto

A) kalon aty afër    B) është kaq i mirë   
C) unë kam pirë       D) në asnjë nga këto

A) kohën   B) vetën   C) numrin  D) të gjitha këto

A) veprimin që kryen dikush
 B) kohën (e shkuar, e tashme, e ardhme)

 C) cili e kryen veprimin (folësi, bashkëfolësi, një tjetër)
D) numrin e atyre që e kryejnë veprimin 

(një ose shumë) 
E) të gjitha këto 

A)  ujë pusi      B) shumë ujë        C) ujë i mirë 
D) pus me ujë       E) tek të gjithë 

Në cilin nga këto grupe fjalësh ndodhet një 
mbiemër?

Çfarë informacioni na japin foljet: 
 kërceva, këndoni, do të shkojnë?

Çfarë kanë të përbashkët foljet e fjalisë 
 “Disa orë më vonë, kalon aty afër një dhi 
 dhe e pyet dhelprën për ujin”?

Në cilin nga këto grupe ndodhet folja  jam?

 Në përrallën “Dhelpra dhe dhia” ndodhen dy 
përemra vetorë. Cilat fjalë zëvendësojnë ata?

Cila nga format e foljes “di” është shkruar gabim?

Cili nga mbiemrat është shkruar saktë?

Cila nga këto fjalë nuk është formuar nga dy ose 
tre fjalë të tjera?

Cila fjalë ka kuptim të njëjtë me fjalën “të tmerruar”?

Cili është vargu i fundit të strofës së shkëputur 
nga vjersha “Baloja”?
 “Gjithë natën rri e ruaj… 
 dhe kur vjen ndonjë i huaj 
 grabitqar e zemërlig …”

Në vjershën e Xhevahir Spahiut, nëse në vend të 
shqiponjës vëmë dallëndyshen, cili varg nuk do të 
kishte kuptim?

Në cilën strofë tek “Përralla e kecërve” e Dritëro 
Agollit jepet premtimi i kecërve?

Në vjershën e La Fontenit thuhet se dhelpra e 
uritur vajti për të gjuajtur. Çfarë mund të gjuajë 
një dhelpër?

Nëse në vjershën “Gjuha jonë” të Naim 
Frashërit, në vend të fjalës “gjuha” vendosim 
fjalën “mësuesja”, sa nga mbiemrat e vjershës 
do t’i shkonin edhe mësueses?

Në vjershën “Dorë, moj, e vogla dorë” të Ade-
lina Mamaqit, cili nga veprimet nuk kryhet nga 
dora?

Kujto strofën e parë të vjershës për qukapikun 
të Adelina Mamaqit. Sa rrokje ka secili varg?


