
Македонско биолошко друштво                              15.2.2020 
5. GARRA KOMUNALE nga Shkencat natyrore 2020 

 Klasa e 4 (katërt) - qelësi 
ПРОШИРУВАЊЕТО НА КЛУЧОТ И НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ Е НАВЕДЕН  ВО ДОКУМЕНТОТ 
НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
 

1. Rrethoni PO ose JO që pohimi të jetë i saktë. (3 p.) 
 

а) Disa trupa mund ti elektrizojmë me fërkim.               PO       JO 

b) Disa trupa mund ti elektrizojmë me prekje.    PO JO 

c) Disa trupa mund ti elektrizojmë edhe pa i prekur.    PO JO 
 

2. Në tabelën e mëposhtme gruponi materialet, lëndët gjegjësisht trupat në varësi nga ajo se a e përçojnë 
apo nuk e përçojnë rrymën elektrike. 

 
qelqi, peri prej mëndafshi, unaza prej ari, fletë letre nga fletorja, teli prej alumini, gjilpëra prej çeliku 
për qepje, trupi i njeriut, gota prej porcelani, ujë i distiluar, stiropori. 

 
E përçon rrymën elektrike Nuk e përçon rrymën elektrike 

unaza prej ari 
teli prej alumini 
gjilpëra prej çeliku për qepje 
trupi i njeriut 

qelqi 
peri prej mëndafshi  
fletë letre nga fletorja 
gota prej porcelani  
ujë i distiluar  
stiropori 

 
 Për çdo grupim të saktë u jepet nga 1 pikë (gjithsej 10 p.) 
 

3. Që më mirë ta përshkruajmë dhe ta kuptojmë atë që nuk është e dukshme për shqisat tona, shpesh 
shfrytëzojmë: 

 
а) motor 

b) modul 

c) model 

d) moped 

 

Rrethoni përgjigjen e saktë. (2 p.) 
 

4. Për të lidhur qark të thjesht elektrik janë të nevojshme mjetet vijuese: 

а) poç, bateri, busull, ndërprerës 

b) magnet, bateri, poç, ndërprerës 

c) tel bakri, ndërprerës, plus dhe minus, elektromagnet 

d) tela përçues, ndërprerës, bateri, poç elektrike  

e) tel bakri me gomë, konektor, bateri, gozhdë prej çeliku 

 

Rrethoni përgjigjen e saktë. (2 p.) 
 
 



5. Në figurën e mëposhtme është paraqitur qark i hapur elektrik. Në të njëjtën figurë, shto vetëm një tel 
ashtu që do ta mbyllni qarkun elektrik që poçi të ndriçon.  (3. б) 

 

 

    Kjo është zgjidhja: 

 

 

 

6. Tensioni në rrjetin elektrik në Maqedoni është: 

а) 1,5 V 

b) 4,5 V 

c) 9 V 

d) 12 V 

e) 220 V 

 
 

Rrethoni përgjigjen e saktë. (2 p.) 
 

7. Në figurë është paraqitur magnet dhe katër objekte. 

Rrethoni objektin ose objektet që magneti mund ti tërheq. (1. p) 

 

8. Kur me busull e përcaktojmë drejtimin veri-jug, shumë është me rëndësi të kemi kujdes që: 

а) busullën ta mbajmë në dorën e majtë 

b) busullën ta mbajmë në dorën e djathtë  

c) busulla të mos jetë afër ndonjë materiali magnetik 

d) busulla të mos jetë afër ujit 

e) me shpinën të jemi të kthyer kah veriu 

f) me shpinën të jemi të kthyer kah jugu 

 
Rrethoni përgjigjen e saktë. (2 p.) 



 
9. Plotësoni tabelën me vetëm PO ose JO. 

 

Perberja  Qumesht Sheqer 
pluhur 

A ka vëllim të qëndrueshëm ? PO PO 

A ka formë të qëndrueshme? JO PO 

A ngjeshet lehtë? JO JO 

A rrjedh ? PO JO 

A ka dendësi të vogël ? JO JO 

___ /10 p. 
 
 
 

1. Rrethoji pohimet e sakta në lidhje me oksigjenin. 
(Numri i përgjigjeve të sakta është dy.  Në qoftë se është i rrethuar një përgjigje e saktë ,fitohen 
gjysma e pikëve ,ndërsa nëse janë të rrethuara më shumë se dy përgjigje fitohen 0 pikë). 

а) Temperatura e shkrirjes është më e vogël se 0 °С. 

b) Temperatura e vlimit është rreth 50 °С. 

c). Ka vëllim të qëndrueshëm ,por jo dhe formë të qëndrueshme. 

d). Eshtë i ndërtuar nga grimca të cilat lëvizin ngadalë 

e) Mund të kondenzohet nëse ftohet mjaftueshëm.                                                               ___ /2 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Në fotografinë më poshtë është paraqitur grupë e kafshëve të cilat banojnë një zonë dhe sipas 
kushteve të zonës ata i kanë karakteristikat (veçoritë) e tyre. 

 

        Rretho 3 adaptime të kafshës  të cilat nuk takojnë në atë grupë:. 

1. Putra (shputa) të ashpra 
2. gëzof i errët 

3. gëzof i bardhë i dendur 
4. nofull e zgjatur  

5. nofull e shkurtë 
6. bisht i shkurtë 

7. ha mish dhe peme 
8. ha vetëm mish  

 
3  pikë/_____ 

11. Zgjidhe fjalëkryqin ! 
 
Horizontalisht Vertikalisht 

 
1. Vullkani më i madhë në botë 1. Jo kurrizor detar me krahe (pipalla) të gjata 
2. Emër i një shpendi polar 2. Dalja e lavës nga vullkanit quhet.. 

 
 

                                                         4 pikë/_______ 

 



 
12. Në fotografinë më poshtë janë paraqitur zogjë të ciliët janë të ngjajshëm nga mënyra e jetesës. 

 

 

А). Zogu I cili nuk i përket grupës është i shënuar me shkronjën B dhe quhet dallëndyshe. 

B) Plotësoi thëniet e ardhshme me termet (nocionet) të cilat janë ofruar dhe karakteristikat e atij zogu,por 
termin (nocionin ) duhet ta përdorish vetëm një herë ! 

 

Kapja e gjahut  
Тë mëdha dhe të sprehta me ato e gjuajnë 
gjahun. 
Insekte  
Të shkurta dhe nuk i shërbejnë për gjah. 

Kafshë më të vogla 
Të vogla dhe të buta 
Të mëdha dhe të sprehta 
Shpartallim të gjahut 

 

 
Sqepi i shërben për  kapjen e gjahut.  
Kthetrat e saj janë te shkurta dhe nuk i sherbejne per gjah.  

Më shpesh ushqehet me  insekte .  
 Krahët i ka  te vogla dhe te buta.                        

 

6 pikë/_____ 

 


