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A) vëllain  B) vëllanë  C) vllain  D) vllaun

A)abca   B)abab C)abba D)aabb E) asnjëra

A) Telefona   B) bidona  C) kuba  D) emra  E) gishta.

A) një pyetje      B) pyetjes     C) pyetjen 
D) një pyetjeje    E) të gjitha janë të sakta

A) Emërore: kush?    B) Gjinore: i kujt?    
C) Dhanore: Kujt?  D) në asnjë rast 

E) Ka zgjedhur pyetjen gabim në të tria rasat

A) nxënësi   B) poeti mësues C) nxënësi poet
 D) ish-nxënësi   E) asnjë prej tyre

A) “Jemi vetëm shqipëtarë”   B) “Shqypnia”
C) “ Harabeli”   D) “ Kujtoj mësuesin”  E) “Përtaci”

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

A) biseduar      B) diskutuar     C) dialoguar 

A) temën        B) mesazhin     C) strukturën
D) mjedisin ku zhvillohen ngjarjet  E) të gjitha këto

A) .   “  .  !  ”   .    B) :   -  .  !  ”   .    C) :   “  .  !  ”   . 
D) :   “  .  .  ”         E) :     .  !     .

A) i trashë      B) i shkujdesur      C) i paedukatë  
D) i kapardisur     E) të gjitha këto

A) brigjet e një deti     B) brigjet e një liqeni 
C) dy qytete   D) njerëzit e një grupi  E) dy fshatra

Në vargjet: Fjala është e vogël shumë, 
T’ëmbëlson a vret si plumbi./ Fjala është si 
një urë / që lidh brigjet e një lumi.
Nëse në vend të fjalëve të nënvizuara do të 
përdornim togfjalësh jo me kuptim të figur-
shëm, atëherë do të kishim:

Ina po i thoshte Emit se nuk e duronte dot 
Benin, ngaqë ishte shumë i vrazhdë.
Fjala e nënvizuar ka kuptimin:

Për të shndërruar një tregim realist në 
një përrallë, duhet të ndryshojmë:

Cilat shenja pikësimi mungojnë më poshtë?
Vjollca po mendonte
Sikur të mos e ketë mbjellë lulen Manjola, ajo 
me siguri do të thahet Ah, si është kjo Manjola 
Gjithmonë do t’i lërë pasdore punët

Vajzave të vogla u pëlqen të organizojnë 
konkurse për të zgjedhur misin e pallatit ose 
lagjes. Drejtuesja  e grupit, fantazisjta Elë, për 
këtë problem, mblodhi shoqet e saj për të:

Sa gabime ka në përdorimin e shkronjës së 
madhe në këto grupe fjalësh: Poli i Veriut, hotel 
“dajti”, kopshti “Freskia”, Deti Adriatik, Lumi 
shkumbin, rruga “ Sami Frashëri”, Durrësi.

Cila poezi është e Agim Vincës:

Vjersha “Kujtoj mësuesin” është shkruar  nga:

Mësuesi i tha Benit të lakonte emrin “njerëz” e 
të shkruante pyetjen e rasës anash. 
Në cilin rast ka gabauar?

Mirës iu dha detyra që fjalën “pyetje” ta ven-
doste në rasën dhanore. Cila është e saktë?

Qarko emrin e shkruar gabim.

Çfarë rime kanë vargjet e Dritëro Agollit: 
 
I mbushëm thasët dhe ecëm në pluhur e gurë,
Mullirit e bluam dhe e vumë në magje,
Në krah e morëm dhe e shpumë në furrë,
Pastaj rrodhi në sofër nga korja e ngrohtë një paqe

Xhoi, djali i një emigranti shqiptar, po mësonte 
gjuhën shqipe. Po mendonte si të shkruante 
fjalën “vëllai” në rasën kallzore. Ndihmoje 
shokun duke zgjedhur alternativën:

Pesë vëllezër mburreshin me motrën e tyre, 
se ishte e vetmja në familje që mësonte. 
Ata shpesh thoshnin: 
      “Motrës tonë nuk ia kalon njeri”. 
Ku gabonin ata nga ana gramatikore? 

A) te kundrinori i zhdrejtë    B) te kallzuesi
C) te kryefjala       D) te përcaktori    E) s’ka gabim

A) pisha të bardha         B) rosa të egra
C) yje të zjarrta           D) gërsheta të mëdhaja 

E) të gjitha janë të sakta 

Cili grup emëror është shkruar gabim:

KLASA 4



79

TEZË SHEMBULL

A) gegërishtja       B) toskërishtja     C) të dyja

A) Odhise Grillo     B) Xhevahir Spahiu
C) Çajupi          D) Gjergj Fishta   E) Naim Frashëri

A) vendi  B) kohe  C) mënyre  D) sasie  E) asnjë

A)  i drejtë     B) i zhdrejtë pa parafjalë  
C) i zhdrejtë me parafjalë        D) asnjë nga këto

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

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

A) tregim realist   B) tregim fantastik    C) përrallë 
D) fabul    E) tekst informativ

A) sinonimin B) krahasimin C) shpirtëzimin

A) ndonëse     B) përderisa  
C) kurdoqë      D) në qoftë se        E) saqë

A) Sytë e vegjël hedh përmbi zabel…
B) Hoqi kapelen, pranë vetes e la…

C) E kujtoj mësuesin tim të parë, 
kur dal përpara nxënësve të mi. 
D) …përqark kësaj rrokullije, 

si shqipnia i vend nuk ka
E) në asnjërën

A) thirrje          B) mesazh        C) letër

A) i parë  B) i dytë  C) i tretë  D) i katërt   E) asnjëri

A) bubullimë       B) gërhimë
 C) britmë      D) reklamë         E) jehonë

A) sëmundje - barëra     B) botë - njerëz 
C) vuajtje shpirtërore - dashuri  D) dashuri - gëzim  

E) asnjë nga këto 

    Gonxhe Bojaxhiu thotë: 
    “Sot bota është plot barëra për sëmundje të 
ndryshme. Ajo që mungon është dashuria”. 
Në cilin çift fjalësh përqëndrohet mendimi i saj?

Gjej sinonimin e fjalës “piskamë” në fjalinë 
“Që nga turma erdhi një piskamë”. 

Cili varg ka antonime: 
            I vogël isha atëherë, pak dija, 
 Jeta më dukej loj e dëfrim,
 Por ngado që shkoja, kudo që vija,
 Shihja fytyrën e mësuesit tim.

Një grup nxënësish të shkollës “Këlmend 
Rizvanolli” në Gjakovë morën një nismë për 
pastrimin e qytetit të tyre. Për këtë problem 
ata iu drejtuan qytetarëve me një:

Në cilën fjali kemi ndajfolje?

Cila lidhëz është shkruar gabim:

A) kalimtarët e gjetën vajzën e varfër të ngrirë nga acari
B) kalimtarët e gjetën vajzën e varfër të ngrirë nga acari 
nën strehën e një çatie
C) atë ditë të ftohtë dimri, kalimtarët e gjetën vajzën
D) kalimtarët e gjetën vajzën 
E) atë ditë të ftohtë dimri e gjetën vajzën e varfër të ngrirë 
nga të ftohtit nën strehën e një shtëpie.

Përcaktoni grupin foljor të kallëzuesit në fjalinë: 
Atë ditë të ftohtë dimri, kalimtarët e gjetën vajzën e 
varfër të ngrirë nga acari nën strehën e një shtëpie.

Në vargjet e veta:  Atje lejnë, po, tosk e gegë,
	 	 								Si	dy	rreze	n’flak	t’nji	diellit,
        Si dy rrfe, qi shkojnë tuj djegë, 
                        Kuer shkrep reja prej qiellit.
poeti Gjergj Fishta ka përdorur:

Kur në një krijim letrar zakonisht e pëson 
personazhi pozitiv, kemi:

Sa përcaktorë ka në vargjet e Lasgushit:
Ti ndrin në thelb të jetës si dritë-e përvëluar,
O gjuhë-e zemrës s’ime, o mos-e-kuvenduar

Sa kallëzues jam+mbiemër ka në vargjet: 
Gjithë ç’jemi shqipëtarë, / jemi një fis e një farë
Kemi të tërë një shpresë, /
një gjak, një frymë, një besë. 
S’jemi grekër as bullgarë, asgjë tjatër nuk jemi, 
jemi vetëm shqipëtarë..... (Naim Frashëri)

Cili kundrinor nuk gjendet në këto vargje: 
 …mësova pse mësuesi im 
 Na la dhe mori të largëtën rrugë.
 Sot, kur edhe vetë, me ditar;
 Dal përpara nxënësve të mi,
 E kujtoj mësuesin tim të parë
 Arratisur larg në Turqi

Cili rrethanor mungon në fjalinë: Një ditë një 
dre u afrua pranë një burimi. Mbi sipërfaqen 
e lëmuar ai pa veten e tij. Dreri u habit shumë 
nga brirët e tij të mëdhenj e të degëzuar.

Cili shkrimtar shkruan në gegërisht:

Dialekt i shqipes quhet:


