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FORMULARI I IDENTIFIKIMIT

________________________________________________________________________________
EMRI, EMRI I NJËRIT PRIND/PËRFAQËSUESIT TJETËR LIGJOR, MBIEMRI I NXËNËSIT

SHKOLLA FILLORE___________________________________________________________
VENDI __________________________________________________________________
KOMUNA _________________________________________________________________

_________________________________________
NËNSHKRIMI I MËSIMDHËNËSIT KUJDESTAR

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË NXËNËSIT

Në këtë faqe mund t`i qasesh rezultateve http://zios.mpn.gov.rs/
Përdoruesi: shkruaj numrin tënd të identifikimit
Fajlëkalimi:

Republika e Serbisë
MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE E

ZHVILLIMIT TEKNOLOGJIK
ENTI PËR VLERËSIMIN E CILËSISË SË

ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT

PROVIMI PËRFUNDIMTAR NË FUND TË ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT FILLOR

TESTI

GJUHË SHQIPE

EKZEMPLAR PËR NXËNËSIN

e0b0297d-fdc0-4ddf-b21f-b168b132dca5

e0b0297dfdc0

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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UDHUZIME PËR PUNË

• Testi ka 20 detyra, të cilat duhet t`i zgjidhni për 120 minuta.
• Shkruaj lexueshëm, me shkronja shqipe, duke pasur kujdes që përgjigjet tuaja të jenë të kuptueshme, por të jenë në
rregull edhe sipas rregullave gramatikore dhe drejtshkrimore.
• Kur zgjidh detyrat në të cilat nga ti pritet të shkruash diçka, shkruaj gjithmonë emërtimet e plota, sepse shkurtesat
nuk janë të lejuara (p.sh. duhet të shkruhet emri, e jo em. ose rrjedhore, e jo rrje. dhe ngjashëm).
• Testin plotësoje me laps me ngjyrë të kaltër (gjatë punës mund të përdorësh laps grafik dhe gomë).
• Përgjigja e cila është e shkruar vetëm me laps grafik, laps kimik ngjyrë të zezë ose laps shkruaj – fshij nuk do të
pranohet.
• Tek detyrat me përgjigje të ofruara, nuk do të jenë të pranuara, nëse përgjigjet janë të përmirësuara.

• Mos shkruaj asgjë në QR kodet ( ), të cilët gjenden në çdo faqe të testit.
• Bëj kujdes, ngase detyrat dallojnë nga mënyra sipas të cilës duhet të përgjigjesh.

Tek disa detyra zgjedh përgjigjet e sakta ashtu që do të ngjyrosësh rrethin para përgjigjes së saktë. Tek detyrat tek të
cilat ekzistojnë më tepër përgjigje të sakta është e nevojshme të ngjyrosësh më tepër rrathë. Bëj kujdes që rrethi të
ngjyroset patjetër, sepse vetëm ashtu përgjigja do të jetë e pranueshme.

• Nëse përfundon më herët, dorëzo testin dhe largohu ngadalë në qetësi.

Të dëshirojmë shumë sukses në provim!
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Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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PROVIMI PËRFUNDIMTAR NË FUND TË ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT FILLOR

TESTI
GJUHË SHQIPE

1. Kemi disa forma të të shprehurit gazetaresk.
Cilat shembuj të mëposhtëm janë tekste gazetareske?

Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

Teksti i lartshënuar është:

Novela

Intervista

Diskutimi

Tregimi

Reportazhi

2. Trego çfarë lloji i tekstit është teksti i mëposhtëm:

Guidë turistike

Tirana ndodhet në lartësinë 110 m mbi nivelin e detit! Ajo ndodhet në të njëjtin paralel me Napolin, Madridin e
Stambollin, si dhe është në të njëjtin meridian me Budapestin dhe Krakovin. Sipërfaqja e qytetit të Tiranës është
31 km2, ndërsa ajo e gjithë rrethit 1288 km2. Përfshin katër qendra urbane Tiranën, Vorën, Kërrabën dhe Kamzën
si dhe 150 fshatra. Lartësia mesatare e fushës së Tiranës është 521 m. Dy majat më të larta të saj janë mali i Dajtit
1612 m dhe mali me Gropa 1828 m.

Ngjyros rrethin para përgjigjeve të sakta.

Tekst letrar

Tekst jo letrar
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3. Lexo vargjet e dhëna me vëmendje dhe trego motivin e saj.
Mbolla li te plepi i gjatë

Mbolla li te plepi i gjatë,
Furkën, hall’ e madhe, furkën!
Si e mbolla, donte thurur;
Si e thura, donte ruajtur;
Si e ruajta dhe u rrit;
Si u rrit, lëshoi farë;
Si çoi farën dhe u poq;
Si u poq donte shfarosur;
Si e shfarosa, donte shkundur;
Si e shkunda, donte regjur;
Si e regja, donte tharë;
Si e thava, donte mbledhur;
Si e mblodha, donte rrahur;
Si e rraha, donte krehur;
Si e kreha, donte tjerrë;
Si e tora, donte zier;
Si e zieva, donte endur;
Si e enda, donte bërë;
Si e bëra, donte larë;
Si e lava, donte qepur;
Si e qepa, donte veshur.

Ngjyros rrethin para përgjigjes së sakta.
Kjo poezi është:

Këngë e dasmës;

Këngë e punës.

4. Shkruaj drejt fjalët e dhëna sipas rregullave të drejtshkrimit të gjuhës letrare:

Musafir____________; Dallëndyshe________________; qelës____________;

Çifteli___________; gjam______________; mullini____________; reth___________;

Gjagjai_____________; qarshia______________.

5. Përgjigju në pyetjet e mëposhtme:

Sa shkronja ka alfabeti i gjuhës shqipe? ____________________________________

b)

a)

c)

Sa zanore dhe bashkëtingëllore? ____________________________________

Shkruaj zanoret: ____________________________________
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6. Vendos shenjat e pikësimit aty ku duhet:

– Përpara se të flija babai më mbajti një leksion për lojën po vdiste nga dëshira për të parë por ia ndalova të vinte

– Natën u përpëlita shumë Në ëndërr m’u bë sikur xhixhi më ndiqte me një top si ortek Sa u tremba

7. Në shembujt e mëposhtëm nënvizo gjymtyrët homogjene:

a) Mbreti dhe vajza e tij ishin në hall.

b) Ai dhe ajo morën rrugën për në shkretëtirë.

c) Fati i vajzës dhe fati i babait ishin të ndryshëm.

8. Trego se cilës pjesë të ligjëratës i takojnë fjalët e nënvizuara në fjalinë e dhënë:
Macja e vogël hipi mbi divan.

Shkruaj për secilën fjalë cilës pjese të ligjëratës i takon:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

9. Gjej dhe lidh me shigjetë fjalët me llojin e tyre sipas formimit:
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11. Lidh fjalën e parme me fjalët e formuar prej saj:

Punë Lexues

Shkollë Përflas

Lexoj Shkollor

Hekur Vendos

Flas Hekuros

Vend Punëtor

10. Nga mënyra se si mund ta shqiptojmë fjalinë, dallojmë tre theksa: theksin e fjalisë, theksin logjik dhe theksin
emocional.

Në përkufizimet e dhëna më poshtë shkruaj llojin e caktuar në vendin e duhur.

1) Kur theksi përdoret për të vënë në dukje qëndrimin e folësit, ndaj dikujt, apo një veprimi të caktuar?

Është theks _________________________

2) Kur theksi bie mbi atë fjalë që folësi dëshiron ta dallojë si më të rëndsishëm?

Është theks _________________________

3) Kur theksi bie në fjalën e fundit të fjalisë, që shënon edhe përfundimin e saj?

Është theks __________________________

12. Trego kuptimin e këtyre fajlëve të panjohura:

Hermetik _______________________________________________________________;

Poliglot _______________________________________________________________;

Efendi _______________________________________________________________;

Meteor _______________________________________________________________;

Jatagan _______________________________________________________________;

Gladiator _______________________________________________________________.

13. Ngjyros rrethin para përgjigjeve të sakta.
Kur grupi zanor përmban një - i, -y, -u, të patheksuar, e cila ndodhet para ose pas një zanoreje të theksuar quhet:

Togje zanoresh;

Diftongje.
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14. Gjej klasat e fjalëve:
– Këngë, i ri, pastroj, bukur, katër , ata, me, në, dhe , mos, pikërisht, shkoj, film, mur, shembullor, rri, mirë, shpejt,
dhjetë, i tillë, ose, ime, obobo, ah.

Emër – _____________________________________________;

Mbiemër – __________________________________________;

Folje – _____________________________________________;

Ndajfolje – ___________________________________________;

Numëror – ____________________________________________;

Përemër – _____________________________________________;

Parafjalë – _____________________________________________;

Lidhëz – _______________________________________________;

Pjesëz – ________________________________________________;

Pasthirrmë – _____________________________________________.

15. Lidh titullin e veprës letrare me emrin e autorit përkatës:

1. „Sarajet e bardha” - Ismail Kadare

2. „Princesha Argjiro” - Josip Rela

3. „Nita” - Pjetër Bogdani

4. „Malësorja” - Sterjo Spasse

5. „14 vjeç dhëndër” - Ndre Mjeda

6. „Çeta e profetëve” - A. Z. Çajupi

7. „Andrra e jetës” -Vehbi Kikaj

8. „Lulet e verës” - Naim Frashëri

9. „Afërdita përsëri në fshat” - Petro Marko

10. „Shpella e piratëve” - Nazmi Rrahmani
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16. Lexo tekstin dhe gjej për cilën gjini letrare bëhet fjalë duke plotësuar vendet e zbrazëta.

Ky është lloji letrar me anë të të cilit paraqitet në skenë një ngjarje, nëpërmjet dialogut e veprimit të personazheve
para syve tanë, aty për aty.

______________ ndahet në akte, kurse aktet në skena.

Shkrimtari që shkruan ______________ quhet ________________,

kurse personat që luajnë në skenë quhen _______________.

17. Lexo vargjet e marra nga këngët „Martesa e Halilit“ dhe trego cilën figurë stilitike e ka përdorur autori:

Syni i saj si kokrra e qershis
E ka qerpikun si krahi dallndyshës,
Ftyra e saj si kuqet molla m’degë
Hunda ndrejt si kalemi Tushës

Goja vogël si lulja që shpërthen
Dhamët e bardhë si gurzit e lumit;
Fill mbas shiut kur po i shndrittë dielli
Qafa e saj si qafa e pllumit.

Ngjyros rrethin para përgjigjeve të sakta.

Personifikimi

Krahasimi

Epiteti
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18. 25.12.2010

I dashur ditar,
U habita, mbeta pa fjalë, u çudita jashtëzakonisht shumë!
Tani po të tregoj gjithçka. Siç të thashë edhe dje, shkova në shkollë pa u përgatitur. Në gjysmën e orës së parë
mësuesja duke na u drejtuar, tha: „Tani të dëgjojmë poezinë.”
Menjëherë fillova të përsëris formulën magjike. Ndërsa po e përsërisja për të tretën herë, mësuesja tha: „Hajde
Alisa, se duhet të jesh përgatitur shumë miri. Nga lëvizja e buzëve vura re që po recitoje me vete poezinë.”

Ngjyros rrethin para përgjigjeve të sakta.

Teksti i lartshënuar është:

Tregim;

Novelë.

Ditar;

19. I. Vendosi numrat para emrit të personazheve në vijat përballë titullit të veprës përkatëse:

II. Lidh me shigjeta titujt e veprave me emrin e autorit ose vendos numrin para emrit të autorit në vizat e dhëna:

1. Ajkuna „Nita“ ____ _____

2. Nushja „Malësorja“____ ____

3. Zefi „Sarajet e bardha“ ___ ____

4. Vangjeli „Katërmbëdhjetë vjeç dhëndër“ ____ ____

5. Hajrija „Lugjet e verdha“ ___ ___

6. Nita

7. Shpendi

8. Bardhi

9.Tana

10. Neziri

„Nita“ ____ 1.Nazmi Rrahmani

„Malësorja“____ 2. Vehbi Kikaj

„Sarajet e bardha“ ___ 3.Andon Z.Çajupi

„Katërmbëdhjetë vjeç dhëndër“ ____ 4. Josip Rela

„Lugjet e verdha“ ___ 5. Rexhep Hoxha
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20. Lexo me kujdes vargjet e mëposhtme:

Rini, thueja kangës ma të bukur që di!
Thueja kangës sate që të vlon në gji.
Nxirre gëzimin tand’ të shpërthejë me vrull…
Mos e freno kangën! Le të marri udhë.

Thueja kangës, rini, pash syt e tu…
Të rroki, të puthi kanga, të nxisi me dashni me zjarrm tand, rini…
Dhe të na mbysi dallga prej ndjenjash të shkumbzueme q’i turbullon kanga.

Rini, thueja kangës dhe qeshu si fëmi
Kumbi i zanit te përplaset për qiellë
dhe të kthejë prap te na – se hyjt ta kanë zili.

Trego titullin e poezisë __________________________

Trego autorin që e shkroi _________________________

Cilës gjini letrare i takon ______________________________________
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FAQE E ZBRAZËT

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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FORMULARI I IDENTIFIKIMIT

________________________________________________________________________________
EMRI, EMRI I NJËRIT PRIND/PËRFAQËSUESIT TJETËR LIGJOR, MBIEMRI I NXËNËSIT

Në fushat e zbrazëta shkruaj numrin tënd të identifikimit (nga një shifër në çdo fushë), kurse në vazhdim, poshtë çdo shifre
ngjyros rrethin përkatës. P.sh. në fushën me numrin e identifikimit të nxënësit nën numrin 3 ngjyros rrethin pranë numrit 3.

SHKOLLA FILLORE_______________________________________________________________
VENDI ______________________________________________________________
KOMUNA _______________________________________________________________

____________________________________
NËNSHKRIMI I MËSIMDHËNËSIT KUJDESTAR

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË NXËNËSIT

0

2

1

4

5

6

7

8

9

3

0

2

1

4

5

6

7

8

9

3

0

2

1

4

5

6

7

8

9

3

0

2

1

4

5

6

7

8

9

3

0

2

1

4

5

6

7

8

9

3

0

2

1

4

5

6

7

8

9

3

0

2

1

4

5

6

7

8

9

3

0

2

1

4

5

6

7

8

9

3

SHEMULL I NUMRIT TË PLOTËSUAR
TË IDENTIFIKIMIT

Republika e Serbisë
MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE E

ZHVILLIMIT TEKNOLOGJIK
ENTI PËR VLERËSIMIN E CILËSISË SË

ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT

PROVIMI PËRFUNDIMTAR NË FUND TË ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT FILLOR

TESTI

GJUHË SHQIPE

EKZEMPLAR PËR SHKOLLËN

TË NGJITET TIKETA E IDENTIFIKIMIT
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