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1. Letërsia gojore është: A) e njëjta gjë me folklorin 
B) e ndryshme nga folklori C) pjesë e folklorit 
D) nuk ka lidhje me folklorin 

2. “Ku psherëtin dëshir` e djegur / Në shesh të kuq të 
Qerbelasë, / Mes trimërish stërgjyshore/ të shoh tek po 
m`i bje xhurasë”. Nisur nga këto vargje të Lasgush 
Poradecit, përmendja e sheshit të Qerbelasë është 
dhënë për të treguar që: A) Naimi është mbështetur 
në mitologjinë orientale B) që fusha e Qerbelasë 
ishte e bukur  C) Naimit i pëlqente ajo fushë 
D) në atë fushë kishin rënë shumë trima
E) asnjë nga këto

3. Studiuesi që u mor me simbolikën e përrallave 
quhej:  A) Fedri    B)Bajron C) Prop    
 D) Le Klezio   E) Luiza Hej

4. Ritmi në poezi krijohet: A) duke i ndarë vargjet 
në rrokje   B) duke zgjedhur fjalë me numër të njëjtë 
rrokjesh C) duke i vendosur fjalës theksin sipër  
D) duke e përsëritur theksin në varg sipas një numri 
të caktuar rrokjesh E) duke e përsëritur theksin 
lirshëm brenda vargut

5. Fabulat janë krijime:  A) lirike B) dramatike 
C) epike   D) epiko - lirike  E) asnjë nga këto

6. Romani e ka fillesën e tij tek: 
     A) lirika      B) dramatika      C) epika 
     D)epiko - lirika   E) të gjitha këto

7. Në cilin lloj romani mbahet kureshtja ndezur dhe 
pyetjet e marrin zgjidhjen në fund?
A) në romanin historik B) e realizmit magjik 
C) psikologjik     D) fantastiko - shkencor 
E) filozofik

8. “Pak dritë o burrë, o hero ngado që të jesh / Burrë 
që shkatërron e ndërton sërish / Pak dritë vetëm, të 
lutem, mshirë  të kesh / se do çmendem në kët` natë 
pa gjumë dhe pa pishë”. Figurat letrare me të cilat 
janë ndërtuar këto vargje të Migjenit janë:
A) simboli B) antiteza C) krahasimi   
D) paralelizmi figurativ E) dy të parat

9. Mjeti stilistik që nuk ka zgjedhur Migjeni tek po-
ezia “Të lindet njeriu” për të theksuar domosdosh-
mërinë e njeriut me mendime të lira e të reja është: 
   A) përsëritja e të njëjtit varg si refren  
   B) shndërrimi i këtij njeriu në supernjeri 
         ose në Perëndi 
   C) ndërtimi i vargut me fjali nxitëse thirrmore     
   D) tonet (ngjyrat) polemizuese (debatuese)

10. Cila është skema e rimës së vargjeve të mëposht-
me? 
“Frymëzimi i em i pafat, / që vjen e më djeg mu në gji. 
/ Për kë po më flet? Për kë të shkruej? / Përse po më 
ban që kaq të vuej? / Pse vjen e më djeg mu në gji / 
frymëzimi i em i pafat?”  A) ACBBAC     B) ABCCAB 
C) AABBCC D) ABCCBA    E) asnjë nga këto

11. Për të dhënë mendimin tënd për një temë të 
caktuar, duhet të shkruash: A) një ese bindëse  
B) një ese të krahasim - kontrastit 
C) një artikull kritik   D) një ese argumentuese  
E) një reportazh

12. Në vargjet: “Rroftë mik yt i huaj, që përdita los 
e qesh, / të gradoi katër shkallë, pse i the dy fjalë në 
vesh!”, të poetit Ali Asllani, fjalët e nënvizuara kanë 
kuptimin: A) I the dy fjalë të bukura e të gradoi  
 B) Vetëm dy fjalë i duheshin mikut
 C) Ishin fjalë shumë të ëmbla dashurie   
 D) Vajte spiunove dhe të gradoi 

13. “Njëri xgjodhi të vërtetën, / la gënjeshtrën e të 
metën,/ tjatri mori të rremen, / vu përpara thash` e 
themen. / Njëri i pat zotit mallë, / e tjatëri xgjodhi 
djallë”. Në vargjet e dhëna kemi kundrinorë të drejtë 
të shprehur me: A) 3 me mbiemra dhe 4 me emra  
B) 4 me emra dhe 4 me mbiemra 
C) 6 me emra dhe 2 me trajtë të shkurtër  
D) 7 me emra  E) asnjë nga këto

14. Sa gabime drejtshkrimore ka në këto fjalë?
tri vite,   shenjë,  i përzemërt,  gjithpërfshirje,  ran-
ishte,  tregtar,  gjelltore,   breshria e automatikut,  i 
ëmbli, i pistë,  brinja të pjekura,  bamirës,  shembje,  
gojëdhanë: A) 3  B) 4   C) 5  D)  6  E) asnjë nga këto

15. Në vargjet e Naimit “Vashatë mbenë pa mëmë / 
dhe pa vëlla e pa atë, / u erdh` gjëmë përmbi gjëmë / 
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dit` e tyre u bë natë”, fjalët e nënvizuara janë:
A) kundrinor të zhdrejtë me parafjalë   B) rrethanor 
mënyre  C) kallëzuesor të kundrinorit të drejtë  
D)kallëzuesor të kryefjalës

16. Në vargjet “ Po ata përtej që ndrijnë, / e janë 
gjithë në dritë / porsi ylli vetëtijnë..”, ka: A) 1 përemër 
vetor, 1 lidhor, 1 të pacaktuar, 1 lidhëz ftilluese
B) 1 përemër vetor, 1 lidhor, 1 të pacaktuar  
C) 1 përemër dëftor, 1 vetor, 1 të pacakuar
D) 1 përemër dëftor, 1 lidhor, 1 të pacaktuar 

17. Në pjesën më poshtë mungojnë shenjat e 
pikësimit. Cilat mund të jenë ato? Ti mendon se bota 
është diçka krejtësisht normale pyeti Sofia Uh Ti je 
mësuar aq shumë me botën, saqë ajo nuk të çudit më
A) - ? - . - ! .  B) “ ? , - . !     C) “ ? , : - !   
D) - ? - . - ! “ .  E) : “ ? - , - ! “ .

18. Në fjalinë “Lotë gëzimi i rrëshqitën asaj nga sytë”, 
emri i nënvizuar është në rasën: A) emërore  
B) dhanore C) gjinore D) rrjedhore  
E) kallëzore

19. “Nga fluturoi bilbil finoshi/Q’e fryri era posi 
fletë?/ Ku vanë pendët e pëllumbit/Q’e shtiu në dhet 
mërgim’ i shkretë?” (L.Poradeci) Në këto vargje 
përcaktori shprehet me: A) 2 mbiemra + 1 emër + 2 
pjesë të nënrenditura përcaktore  
B) 3 mbiemra + 2 pjesë të nënrenditura përcaktore 
C) 2 mbiemra + 2 emra + 1 pjesë të nënrenditur 
përcaktore  D) asnjë nga këto

20. Me se shprehet rrethanori i mënyrës në këto 
vargje të Ali Asllanit: “Perëndi, o Perëndi, vij përpara 
zotris` sate, / duke pasur përmbi supe, një vandak të 
rëndë mëkate”? A) me grup emëror 
 B) me pjesë të nënrenditur mënyrore  
 C) me formë të pashtjelluar paskajore  
 D) me formë të pashtjelluar përcjellore  
 E) asnjë nga këto

21. “Zoti e nderoi njerinë, / i dha mënt që të gjykonjë, 
/ të punojë mirësinë, / të ligatë t`i mërgonjë”. Në këto 
vargje, rrethanori i qëllimit është shprehur me:
A) një pjesë të nënrenditur qëllimore    B) dy pjesë të 
nënrenditura qëllimore     C) tri pjesë të nënrenditu-
ra qëllimore D) asnjë nga këto 

22. “ Tek më vini rrotull, unë them me vete / kaq të 
verbër të jeni, sa të mos ndieni këtë/ Që ky ngërç e 
ky ankth në gjithë qenien time, / s`është nga gjar-
përinjtë, por nga tjetër gjë”.
Cila është skema e varësisë së pjesëve të fjalisë së 
mësipërme?
A)        B)             C)  D)         

E) Asnjëra

23. Cila fjalë nuk përbën fjalë të re në këtë familje 
fjalësh?  A) jetë B) jetëgjatë C) përjetoj 
D) përjetëso           E) përjetësuan

24. Tema fjalëformuese e fjalës  “i befasishëm”, është:
A) një fjalë e prejardhur   B) fjalë e përbërë  
C)3 fjalë të parme D) një fjalë e përngjitur
E) asnjë nga këto

25. Shprehja frazeologjike “bie miu e thyen e kokën” 
është:   A) ndajfoljore    B) emërore 
 C) mbiemërore  D) foljore 

26. Tërësia e kuptimeve të një fjale, përbën:
A) fushën leksikore të fjalës B) veçoritë gramatikore     
C) familjen e fjalëve         D) fushën kuptimore 
E) të gjitha këto

27. Fjalimi i Presidentit të Republikës me rastin e 
100 – vjetorit të Pavarësisë i përket stilit:
A) të letërsisë artistike      B) tekniko - shkencor        
C) politiko – shoqëror   D) juridiko – administrativ    
E) asnjë nga këto

28. Emërtimet e maleve, bjeshkëve, kodrave, fushave 
quhen: A) oikonime    B) oronime C) hidronime 

29. Përcaktori mund të hiqet nga fjalia pa prishur 
kuptimin e saj:  
 a) gjithmonë  b) ndonjëherë  c) asnjëherë

30. Kujto klasifikimin e teksteve sipas veçorive 
gjuhësore dhe dallo atë që nuk i përket klasifikimit: 
A) informativ  B) urdhërues C) dramatik 
D) rrëfimtar E) konkret


