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Struktura sintaksore e fjalive pyetëse të pjesshme në gjuhën angleze dhe shqipe . ... 2.2.5 Fjalitë pyetëse të pjesshme me më
shumë se një fjalë pyetëse . ...... 116 . Sikur nuk dëgjuam gjë? Me mua e ke? Kujt i thua ti? Çfarë kishe? ...... pyetëse që
kërkojnë një përgjigje pohore ose mohore, ndërsa në shqipe emërtohen.. Klasifikimi i fjalive në sintaksat e shqipes dhe disa
probleme në klasifikimin e ...... vlerë, duke dalluar trajtën pohore, mohore dhe pyetëse. ..... e një përgjigjeje është e shprehur në
vetë pyetjen, dhe e kundërta fitohet duke kthyer polaritetin.”116.. 5. Përdorimi i drejtë i gjuhës. 1. Teksti dhe fjalia. 6.
Përdorimi i drejtë i gjuhës. 2. Teksti dhe ..... 116. Të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale. 17. Përralla. 117 ......
Lojë: Nxënësit thonë fjali pohore dhe i shndërrojnë në fjali mohore.. t lidh me logjik fjalt n fjali si dhe t lidh fjalit pr t arritur n
prshkrimin e nj teksti t shkurtr, .... 5. Krkoni q nxnsit t shfaqin mendimin e tyre nse u plqen grafiku ...... Msuesi/ja u krkon
nxnsve t kujtojn sht fjalia pohore dhe ajo mohore. Hapi II. ...... Lexohet vjersha nga disa nxns. Punohet rubrika Pyetje rreth
tekstit. 116 .... 5. Përdorimi i drejtë i gjuhës. 1. T eksti dhe fjalia. 6. Përdorimi i drejtë i gjuhës. 2 ... Heqim dhe shtojmë fjalë e
grupe fjalësh në fjali. 25 ... Fjalia pohore dhe mohore. 37 .... 116. Të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale. 17.
Përralla. 117 ...... ë fjalin ë dëshiro re dhe fjalinë nxitëse - bëjnë dallimin ndërm jet fjalive që.. fjali pohore dhe fjalit mohore. 5
Fjali Pohore Dhe Fjalit Mohore.116 ->>->>->> DOWNLOAD (Mirror #1). fjali pohore dhe fjalit mohore 15 Shkurt .... të
ligjëratës dhe më pas të studiojë funksionin e fjalës në fjali. Studimi i sintaksës pas .... 116. 117. 120. 123. 127. 130. 132. 134.
135. 137. 139. 142. 145. 146. 149. 153 .... Para lufte në fshat kishim disa mandolina dhe të dielave, e sidomos në ...... 5. Në
çfarë forme i jep këshillat poeti: pohore mohore? Çfarë efekti ka ajo? 6.. Në formën mohore të fjalisë mohohet një pohim. Pra,
fjalia e formës pohore pëson një shndërrim mohor. ... emëror ku bërthama tregon një njësi matjeje dhe ka përpara zakonisht
një numëror: Nëna bleu 5 kg mollë. ..... mua Dhanore: neveKallëzore: mua Kallëzore: neRrjedhore: meje Rrjedhore: nesh; 116..
Positive form ( Mënyra pohore ) ... Question - negative form ( Mënyra pyetse mohore ) ... Emrat që përfundojnë me s , ss , sh ,
ch , x dhe o në shumës marrin mbaresën .... Ex: Play he / she / it plays (luan) Stay he / she / it stays (Qendroj)5. ..... n fjalit
mohore dhe poashtu e vendosim para foljes kryesore n fjali .. 116. 88) Tema: Drejtshkrimi i foljeve që mbarojnë me –t në
kohën e pakryer. 117. 89) Tema: Peizazhi i ..... Pas përfundimit të detyrës, lexohen disa shkrime të nxënësve. ..... të dallojë
fjalinë pohore dhe fjalinë mohore në një tekst;. • të përdorë .... Fjalia është pohore, kur shpreh qenien, praninë, vërtetësinë e
diçkaje, të një lidhjeje, dhe mohore, kur tregon mosqenien, mungesën.. 27 Jan 2018 . 5 Fjali Pohore Dhe Fjalit Mohore.rar
->->->->. 5 Janar 2011 . Nuk ka rregull ne Shqip per perdorimin e disa mohoreve.. 5 Fjali Pohore Dhe Fjalit Mohore.76. Fjali
Pohore Mohore Nxitese Pyetese - pdfsdocuments2.com. Libri Fisha me fjali pohore dhe mohore 22 L.. 5 Fjali Pohore Dhe
Fjalit Mohore.76 bollywood preghiera ... Libri Fisha me fjali pohore dhe mohore 22 L Shtpia mbi pem Libri libri, pamje
shtpish 23 .. nj fjali dftore, ... Cum Too Soon - Tessa Fields-megaupload-4shared.116. Thyerje në. emisionin e. lajmeve. dhe s'
në fjalitë. mohore. Duke punuar me ... shndërrimin e fjalive pohore në. mohore duke ... duke vënë në dukje disa nga.. Veçori të
fjalive këpujore në gjuhën angleze e në gjuhën shqipe dhe .... IV.1.1.5 Përfundime dhe propozime për hulumtime të
mëtejshme........................158 .... Transformimi i fjalive këpujore dëftore në fjali pyetëse e mohore...…188 ...... 167. 45
Chomsky, N. Knowledge of language, Praeger Publisher, Westport, 1986, f. 116.. ... 3. diskuton pr mnyrn e sjelljes s nxnsve n
klas, n shkoll dhe mjedise t tjera n nj situat ...... i nxnsit faqe 158-159,prvoja jetsoree-libri116LexojmCirku i pleshtave t .....
Kthimi n shkoll57Libr msuesi pr tekstin Gjuha shqipe 3Veprimtaria 5. ...... s dhe nuk n fjalit mohore; krijon nj tekst me fjali
pohore dhe mohore.. Fjalia dshirore mund t jet mohore dhe pohore? A) Po. B) Vetm ... D) 5. 042. N fjalin: "Mira sht shoqja
ime", -ime-sht premr: A) Pronor. B) Vetvetor.. 116) Tema: Shprehjet frazeologjike. 151 . Rilexohen disa fjali pr t dalluar
intonacionin. Realizimi . t dalloj fjalin pohore dhe fjalin mohore n nj .... 116) Tema: Shprehjet frazeologjike. 103 .... Rilexohen
disa fjali pr t dalluar intonacionin. ..... t dalloj fjalin pohore dhe fjalin mohore n nj tekst; 3419e47f14 
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