
  
 

 
 
 

Emri dhe mbiemri: ______________________________________________       
 

         Librin “ Vjersha të zgjedhura për fëmijë “ e ka shkruar :  ( rretho përgjigjen) 
     

        a).Ndre Mjeda                     b). Naim Frashëri                 c).  Din Mehmeti 
 

          Nënvizoni foljet e kryefjalëve me shkronja të zeza. 
  

     Tufa ka gjithnjë një kryetar. 
      Kryetari udhëheq tufën. 
  

          Shkruajeni si duhet tekstin e mëposhtëm. Duke renditur fjalitë sipas kuptimit.    

      Kurse kushëriri im, Agimi, ka një qen që e thërret Topolak .  
      Unë kam një mace. I kam vënë emrin Pupi Balerina. 
      Një ditë Agimi më tha:  
      A i këmbejmë? 
      Unë pranova dhe Agimi e mori Pupin . 
      Të nesërmen mora Topolakun dhe ia çova Agimit .  
      Një javë më vonë Pupi u kthye 

   _____________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 
  

       Qarkoni kryefjalët e foljeve me shkronja të zeza dhe nënvizoni. 
      Unë ëndërroja me sy hapur. 
      Të gjithë dëgjonin tingujt e muzikës.  
      Papritur një zë gruaje më solli në vete. 
      Ne udhëtojmë me shpjetësi 260 kilometra në orë. 

  

       Vendosni përemrat vetorë kryefjalë: unë – ti – ai ( ajo) – ne – ju – ata ( ato) . 
         ...... jam nxënëse e mirë.                                  ...... jemi nxënës të mirë . 
         ....... je nxënëse e mirë.                                    ....... jeni nxënës të mirë . 
         ....... është nxënëse e mirë.                              .......  janë nxënës të mirë.                    
  

        Vendos përemrin vetor që duhet, në fjalitë e mëposhtme.         

      ......  kam një libër të bukur me përralla, kurse...... ke një libër me vjersha.  ......... lexojmë shumë libra.  
.......na mësojnë gjëra të reja dhe ...... kënaqemi me ta. Gjërat më interesante ........ i shkruaj në një 
fletore. Po ...... mbani shënime kur lexoni? Shënimet janë të dobishme.  Herë pas here ........ i lexoj ......  . 
Edhe vëllai im lexon shumë, por ...... nuk mban shënime.  .......... i harron shpejt ato që i lexon. 

  

       Emrat e mëposhtëm ndaji në bashkësi që tregojnë njerëz, kafshë, sende dhe vende: 

                                                                                                                               mësuesi, gota, lopa 
                                                                                                                              mjeku, ujku, kodra 
                                                                                                                              shtëpia, fshatari,  
                                                                                                                              nxënësja, qyteti, 
                                                                                                                              lumi, ariu, çelësi,  
                                                                                                                              banka, dhelpra, 
                                                                                                                              lapsi. 
 

       Nënvizo shkronjën që është shkruar gabim në fjalët e mëposhtme:        

       Inxhinier artani               nënë drita                        Doktor Astriti                        këngëtare valbona     

 

       Vendos shenjën + pranë emrave të përveçëm. 
         

Edlira mali Berati Mirela 
pema lumi Baloja rruga 
Tirana Prizreni lodra Drini 
Tomori Vjosa pambuku Shkodra 
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   Njerëz  

____________

____________

____________

____________ 

   Kafshë 

____________

____________

____________

____________ 

   Sende 

____________

____________

____________

____________ 

  Vende 

____________

____________

____________

____________ 
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http://sq.wikipedia.org/wiki/Naim_Frash%C3%ABri
http://sq.wikipedia.org/wiki/Din_Mehmeti

