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Shkolla jopublike Punoi: Buena Aziri - Mileniumi 3
http://www.mileniumi3.net/doc%27s/Gramatika%20e%20gjuhes%20shqipe.pdf
forma: veprore ose pësore, pohore ose mohore dhe thirrmore. ... drejtë është fjali pyetëse ose nxitëse, ajo mbaron me
pikëpyetje ose pikëçuditje.

GJUHËS SHQIPE KLASA - e-monsite.com
http://s3.e-monsite.com/2010/08/13/3213607gjuha-shqipe-ne-lasen-e-pare-ne-maqedoni-pdf.pdf
nxitëse - fjali pyetëse dhe nxitëse ... pohore dhe mohore - Fjalia pohore dhe mohore - fjali pohore dhe mohore - Ushtrime për
dallimin dhe përdorimin e

GJUHË SHQIPE 7 orë në javë, 259 orë në vit
http://www.masht-gov.net/advCms/documents/shkolla_fillore_klasa1_Gjuha_shqipe.pdf
fjalia pohore, mohore, pyetëse, nxitëse, shenjat e pikësimit ... të shkruajë fjali të thjeshta në të ardhme; të përdorë drejt
shkronjat e

www.botimetmorava.com
http://www.botimetmorava.com/uploads/libri%20i%20mesuesit%20Gjuha%20Shqipe%203.doc
Krijoni pesë fjali pyetëse. ... Fjali pohore Fjali mohore Bardhi shkon gjithmonë në stadium. ... ose letër paqeje për vendet luftë
nxitëse.

GJUHË SHQIPE 5 orë në javë, 185 orë në vit
http://www.masht-gov.net/advCms/documents/klasa_6_GJUHeE__SHQIPE.pdf
... (pohore, mohore); ... fjalive (dëftore, pyetëse, nxitëse, dëshirore, thirrmore) dhe format e ... - radhitja e fjalëve në fjali - fjalori
(leksiku)

Universiteti i Prishtinës Fakulteti i Filologjisë Lënda ...
http://filologjia.uni-pr.edu/getattachment/Planprogramet/Bachelor/Gjuha-Shqipe/Gjuhe-shqipe-II-Haki-Hysenaj.pdf.aspx
... Llojet e lidhjeve sintaksore në fjali ç) ... Fjalia pyetëse c) Fjalia nxitëse ç) ... Forma pohore dhe forma mohore c) Forma
thirrmore

Gramatika e gjuhës shqipe
http://donati1.weebly.com/uploads/7/6/7/4/7674668/gramatika_e_gjuhs_shqipe_nga_www.donati1.tk.doc

... veprore ose pësore, pohore ose mohore dhe thirrmore. ... • Në qoftë se ligjërata e drejtë është fjali. pyetëse ose nxitëse, në
fund të saj vihet.

www.botimepegi.al
http://www.botimepegi.al/index.php/sq/libra/shkolle/planet-mesimore/shkolle-9-vjecare?download=196%3Agjuha-shqipe-2
Libri Fisha me fjali pohore dhe mohore 22 L Shtëpia mbi pemë Libri libri, pamje shtëpish 23 ... një fjali dëftore, pyetëse dhe
nxitëse.

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS NË REPUBLIKËN E
http://bro.gov.mk/docs/gimnazisko/zadolzitelnipredmeti/Albanski%20jazik-II.pdf
për të lidhur dy fjali; lidhzat me bashkërenditje dhe ... dëftore,pyetëse,nxitëse,thirrmore, pohore e mohore, zbatimi i tyre në
praktikë.

INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAM ORIENTUES LËNDA
http://shkollaorikum.yolasite.com/resources/Programi%20orientues%20i%20Provimit%20te%20Lirimit%202014%2C%20Gjuh
%C3%AB%20Shqipe.pdf
... mohore, pohore; ... dëftore, pyetëse, nxitëse, dëshirore, thirrmore; ... të tregojë me çfarë shprehen funksionet gramatikore
në fjali;
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