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Udhëzime:
Koha: Keni180 minuta që t’u përgjigjeni 80 kërkesave (pyetjeve). Koha numërohet prej
momentit kur do të filloni t’i zgjidhni kërkesat.

Si të veproni?
1. Plotësojini me kujdes, sipas udhëzimeve, të gjitha kodet (në rreth), për: komunën, shkollën, paralelen,
numrin e ditarit. Nëse këto të dhëna nuk i plotësoni saktë, nuk do të mund të nxirret rezultati i testit tuaj.
2. Para se të filloni t’u përgjigjeni pyetjeve, qetësohuni plotësisht, sepse kjo do t’ju ndihmojë.
3. Lexojini me kujdes kërkesat dhe pastaj shënojeni vetëm përgjigjen e saktë, nga 4 mundësitë e dhëna,
për të cilën besoni se është e saktë.
4. Fleta e përgjigjeve duhet të plotësohet vetëm me laps të thjeshtë - laps HB.
5. Mbusheni kodin (në rreth) e përgjigjes së saktë me laps të thjeshtë, pa e shkarravitur jashtë. Shih
shembullin e mëposhtëm.

Numri 1 (një) paraqet numrin e
pyetjes në fletën e përgjigjeve
-
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A

Përgjigjja e saktë, në Fletën e
përgjigjeve, duhet plotësuar në këtë
mënyrë me laps të thjeshtë HB

B

D

6. Kini kujdes që përgjigjen e saktë të një pyetjeje të mos ia vendosni
pyetjes tjetër të radhës.
7. Në Fletën e përgjigjeve nuk bën të shkruani tjetër gjë, përveç përgjigjeve për të cilat jeni të bindur se
janë të sakta.
8. Përgjigjet e sakta plotësohen njëkohësisht – në Test dhe në Fletën e përgjigjeve.
9. Çdo lloj llogaritjeje mund ta bëni në faqen e fundit të testit, ndërsa në fletën e përgjigjeve nuk bën të
shkruani tjetër gjë, përveç përgjigjeve, për të cilat jeni të bindur se janë të sakta.
10. Mos humbni kohë me pyetjet që nuk i dini, sepse koha mund të mos ju mjaftojë për pyetjet e tjera.
11. Përdoreni deri në fund kohën e testimit, në mënyrë që t’u përgjigjeni të gjitha pyetjeve.

A
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GJUHË SHQIPE
Lexoni fragmentin më poshtë dhe përgjigjuni pyetjeve që vijojnë.

Të nderuar Zotërinj,
Të dashur kolegë e studentë,
Jam i gëzuar sinqerisht, thellësisht, që ndodhem prapë midis jush. Mbi propozimin e prof. Idriz Ajetit,
që më bëri vjet, në bazë të marrëveshjes midis dy universiteteve tona, brenda pak javësh do të
mundohem që të prekim këtu së bashku pikat kryesore nga kjo fushë e hapët edhe aq e pasur jo vetëm
me rezultate, po edhe me probleme. Natyrisht shumë hollësi këtu nuk mund t’i zhvillojmë – koha nuk
na lejon – kështu që do të ndalemi në disa pika kryesore. Në fund të këtij kursi të përmbledhur, i cili
mund të mendojmë se ka titullin kështu: Hyrje në studimin komparativ të gjuhëve indoevropiane, do
të japim edhe një bibliografi për ata që duan ta vazhdojnë më tej e t’i ndjekin problemet.

1.

Cilit auditor i drejtohet fjalimi i mësipërm?
A. pronarëve, shikuesve dhe studentëve
B. lexuesve, dëgjuesve dhe studentëve
C. konviktorëve, këshilltarëve dhe studentëve
D. pjesëmarrësve, profesorëve dhe studentëve

2.

Me këta të pranishëm, të cilëve u është drejtuar në këtë ligjëratë, ky autor:
A. takohet për herë të parë
B. është takuar edhe më parë
C. nuk dihet nëse i ka takuar më herët
D. i pati takuar dikur moti

3.

Mbështetur në veçoritë e gjuhës së këtij teksti, ky fragment i këtij autori është:
A. nxjerrë nga fjalimi i tij
B. rikujtuar nga vetë autori
C. treguar nga një student i tij
D. duke u rrëfyer nga një koleg i tij

4.

Kursi i ligjëratave që do të mbajë ky autor, trajtojnë probleme të një fushe që është:
A. E veçantë, paragjykuese, analitike
B. Karakteristike, e re, e përgjithshme
C. E gjerë, e thellë dhe komplekse
D. E vjetër, kundërthënëse, arsimore

5.

Mbështetur në të dhënat që ofron teksti mund të kuptojmë se studentëve u drejtohet:
A. Dhimitër Shuteriqi
B. Eqrem Çabej
C. Ismail Kadare
D. Jakov Xoxa

A
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6.

Në kursin e ligjëratave të titulluar: Hyrje në studimin komparativ të gjuhëve indoevropiane,
fjala komparativ, zëvendësohet me fjalën:
A.
B.
C.
D.

krahasues
kompleks
klasifikues
koherent

7. Në fjalinë: Natyrisht shumë hollësi këtu nuk mund t’i zhvillojmë – koha nuk na lejon – kështu që
do të ndalemi në disa pika kryesore, shprehja: koha nuk na lejon, ka kuptimin e shprehjes:
A.
B.
C.
D.

8.

nuk jemi në kohë të përshtatshme
nuk mundemi në këtë kohë
nuk është për ne kohë e mirë
nuk kemi kohë të mjaftueshme

Nga fjalia... do të japim edhe një bibliografi për ata që duan ta vazhdojnë më tej e t’i ndjekin
problemet, mund të arrijmë në përfundim se fjala është për dhënien e një bibliografie në fushën
e studimit komparativ të gjuhëve indoevropiane, që përfshin botimeve të rëndësishme:
A.
B.
C.
D.

9.

të vetë këtij autori
të autorëve nga Shqipëria
të autorëve në gjuhë të ndryshme
të autorëve nga Kosova

Në shprehjen: t’i ndjekin problemet, trajta - t’i, është bashkim i:
A. pjesëzës së lidhores dhe trajtës së shkurtër të vetës së tretë shumës të kallëzores
B. trajtës së shkurtër të vetës së parë njëjës të dhanores, me trajtën e shkurtër të vetës së
tretë shumës të kallëzores
C. nyjës së përemrit lidhor dhe trajtës së shkurtër të vetës së tretë shumës të kallëzores
D. trajtës së shkurtër të vetës së tretë njëjës të dhanores, me trajtën e shkurtër të vetës së
tretë shumës të kallëzores

10.

Nëse në fjalinë: Unë jam i gëzuar sinqerisht, përdoret kryefjala në numrin shumës dhe
kallëzuesi i shprehur me folje në kohën e kryer të thjeshtë, fjalia bën:
A.
B.
C.
D.

A

Unë qeshë i gëzuar sinqerisht
Ne qemë të gëzuar sinqerisht
Unë isha i gëzuar sinqerisht
Ne ishim të gëzuar sinqerisht
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HISTORI

11.

Me Zbulimet e mëdha gjeografike qendra e tregtisë evropiane u zhvendos nga Deti Mesdhe
në Oqeanin Atlantik. Cilat vende evropiane përfituan ekonomikisht nga kjo zhvendosje
rrugëve tregtare?
A. Gjermania, Belgjika, dhe Greqia
B. Turqia, Austria dhe Hungaria
C. Spanja, Portugalia dhe Holanda
D. Polonia, Çekia dhe Bullgaria

12.

Cili është ndikimi kryesore që Reformacioni ushtroj në shoqërinë evropiane të kohës/?
A. Forcimi i autoritetit të kishës mbi autoritetin e shtetit
B. Forcimi i autoritetit të shtetit mbi autoritetin e kishës
C. Dobësimi i autoritetit shtetit mbi klasën sunduese
D. Dobësimi i autoritetit të kishës mbi klasën skllavopronare

13.

Cilat ngjarje historike janë radhitur drejt sipas rendit kronologjik?
A. Lufta e Parë Botërore, Luftërat Ballkanike
B. Beteja e Beratit, Rrethimi i parë i Krujës,
C. Lufta e Dytë Botërore, Atentati i Sarajevës
D. Beteja e e Kosovës, Pushtimi i Konstantinopolit nga osmanët

14.

Interesat e cilës shoqëri i mbronin ligjet e mbretit Hamurab të Mesopotamisë ?
A. Shoqërisë skllavopronare
B. Shoqërisë feudale
C. Shoqërisë kapitaliste
D. Shoqërisës socialiste

15.

Aushvici,Mathauzeni,Dahau dhe Buhenvaldi ishin:
A. Qytete gjermane të bombarduar gjatë Luftës së II Botërore
B. Fushëbeteja të ashpra në mes gjermanëve dhe ruseve
C. Kampe të përqendrimit të ngritura nga nazistët
D. Vende ku korri fitore ushtria gjermane

16.

Janë dhënë pohimet:

I.Në Konferencën e Paqes në Paris problemi i Shqipërisë u diskutua gjatë por në përgjithësi
kërkesat e shqiptarëve nuk u përfillën.
II. Në Konferencën e Paqes në Paris problemi i Shqipërisë u diskutua gjatë dhe kërkesat e
shqiptarëve u përfillën nga evropianët
III. Në Konferencën e Paqes në Paris problemi i Shqipërisë u diskutua gjatë por kërkesat e
shqiptarëve u përfillën vetëm nga italianët
Cili nga pohimet e dhëna është i saktë:
A. Vetëm I
B. Vetëm II
C. Vetëm III
D. I,II dhe III

A
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17.

Përveç në Kosovë në cilat njësi të Federatës Jugosllave u ndanë shqiptarët pas
përfundimit të Luftës së Dytë Botërore?
A. Bosne, Slloveni dhe Kroaci
B. Hercegovinë, Vovjodinë dhe Slloveni
C. Maqedoni Serbi dhe Mal të Zi
D. Kroaci, Vojvodinë dhe Bosne

18.

Në Kongesin e Manastirit (1908) përveç çështjes së alfabetit cilat ishin vendimet
kombëtare që u diskutuan dhe u kërkuan nga osmanët ?
A. Njohja e bashkimit kombëtar dhe e drejta e lëvizjes së lirë
B. Zhvillimi i forcave të armatosura dhe njësive policore
C. Zhvillimi i infrastrukturës rrugore dhe arsimore
D. Njohja zyrtare e kombit shqiptar dhe e gjuhës shqipe

19.

Atentati i Sarajevës shërbeu si shkas për shpërthimin e :
A. Luftës së Dytë Botërore
B. Luftës së Parë Botërore
C. Luftrave Ballkanike
D. Luftrave ruso-turke

20.

Përveç Gjermanisë cilat shtete gjatë Luftës së parë Botërore bënin pjesë në Aleancën
Tripalëshe?
A. Austro-Hungaria ,Perandoria Osmane dhe Bullgaria
B. Franca,Rusia dhe Perandoria Osmane
C. Anglia,Holanda dhe Belgjika
D. Italia,Franca dhe Anglia

21.

Më 1844 kryeministri grek Jani Koleti shpalli programin e quajtuar “Megali Idea”.Çka
parashihte ky program?
A. Përfshirjen e Shqipërisë së Veriut brenda kufijve të Greqisë
B. C.Bashkimin e Shqipërisë me Greqinë dhe Jugosllavinë
C. D.bashkimin e Shqipërisë me Greqinë dhe Bullgarinë
D. Përfshirjen e Shqipërisë së Jugut brenda kufijve të Greqisë

22.

“Pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore shtetet fituese u mblodhën në një Konferencë
ndërkombëtare ku morën pjesë mbi 30 vende.Në konferencë krahas Gjermanisë dhe Austrisë
u formuan edhe shtete të reja si: Polonia, Çekosllovakia, Hungaria etj.”

Për cilën Konference bëhët fjalë në tekstin e lartëshënuar?
A. Konferencën e Uashingtonit
B. Konferencën e Parisit
C. Konferencën e Romës
D. Konferencën e Londrës

23.

Përveç Francës,Gjermanisë dhe Italisë cilat shtete e në vitin 1951 formuan Komitetin
Evropian që i parapriu formimit të Bashkimit Evropian?
A. Austria Polonia, Çekia dhe Sllovakia
B. Greqia, Bullgaria, Rumania dhe Hungaria
C. Holanda, Belgjika, Danimarka dhe Luksemburgu
D. Suedia, Norvegjia, Finlanda dhe Lituania

A
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24.

Me cilin shtet ishte e lidhur fuqishëm Shqipëria në Planin e politikës së jashtme gjatë viteve
1949-1960 ?
A. Me Republikën Popullore të Kinës
B. Me RSF të Jugosllavisë
C. Me Republikën e Greqisë
D. Me Bashkimin Sovjetik

25.

Cila ishte Gazeta e parë në gjuhën shqipe e botuar në Kosovë menjëherë pas Luftës së Dytë
Botërore ?
A. Zëri i Rinisë
B. Bujku
C. Rilindja
D. Kosova

26.

Popullata greke e periudhës antike përbehej nga disa grupe fisesh.Cilat ishin fiset më të
njohura greke?
A. Dorët,akejet,jonët
B. Japigët,molosët,epirotët
C. Mesapët,samnitët.lukanët
D. Peneset,dokleatët,liburnët

27.

Si quhej Këshilli i Pleqve në Spartë i cili tubonte 28 përfaqësues nga familjet më të njohura
spartane?
A. Oligarkia
B. Bazileusi
C. Geruzia
D. Polisi

28.

E gjithë popullsia e Romës antike ndahej në dy grupe të mëdha:patricë dhe plebejë.Cilës
shtresë I takonin patricët?
A. Shteresë së ultë qe merrej me tregeti
B. Shtresës së lartë që drejtonte politikën
C. Shtreses së lartë që merrej me bujqësi
D. Shtresës së ultë qe drejtonte ekonominë

29.

Muhamedi themeluesi i fesë islame i përndjekur nga fisnikëria e Mekës u detyra të ikte në
Medinë .Në cilin vit ndodhi kjo ikje që shënon edhe fillimin e erës islame?
A. Në vitin 622 të e.r.s.
B. Në vitin 622 p.e.s.
C. Në vitin 822 të e.r.s.
D. Në vitin 822 p.e..s.

30.

Si quheshin organizatat mesjetare të zejtarëve?
A. komuna
B. esnafe
C. gilde
D. kallfe

A
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31.

Principata arbërore e Topiajve kishte një shtrirje territoriale që shtrihej në mes lumenjve:
A. Drin dhe Mat
B. Mat dhe Vjosë
C. Shkumbin dhe Mat
D. Shkumbin dhe Vjosë

32.

Shkodra ishte kryeqendra e Mbretërisë Ilire të:
A. Dardanëve
B. Ardianëve
C. Molosëve
D. Taulantëve

33.

Janë dhënë pohimet:
I.
II.
III.
IV.

Pasardhës të Sllavëve të jugut janë:çekët,sllovakët dhe polakët
Pasardhës të Sllavëve të jugut janë:rusët,bjellorusët dhe ukrainasit
Pasardhës të Sllavëve të jugut janë:rusët,polakët dhe ukrainasit
Pasardhës të Sllavëve të jugut janë: sllovenët, kroatët, serbët, malazezët, maqedonët dhe
bullgarët

Cilat nga pohimet e dhëna është i saktë?
A. Pohimi nën I
B. Pohimi nën II
C. Pohimi nën III
D. Pohimi nën IV

34.

Me cilën ngjarje është e lidhur kryengritja greke për pavarësi e vitit 1821?
A. Rënien e Pashallëkut të Bushatlinjëve
B. Luftën Osmane-Bullgare
C. Rënien e Pashallëkut të Janinës
D. Luftën Osmane-Serbe

35.

Në fund të Luftës së Dytë Botërore shqiptarët u organizuan dhe mbajtën një Kuvend në të
cilën kërkuan krijimin e shtetit shqiptar në kufijtë e tij etnik. Për vendimet e cilit kuvend bëhet
fjalë:
A. Lidhjen e Parë të Prizrenit
B. Lidhjen e Dytë të Prizrenit
C. Lidhjen e Pejës
D. Lidhjen e Lezhës

A
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SOCIOLOGJI

36.

Sipas cilit mendimtarë, sociologjia do të studionte dinamikën dhe statikën sociale ?
A. O. Konti
B. E. Dyrkemi
C. Zh. Ruso
D. S. Simoni

37.

Përkufizimi: “ Sociologjia është studim i jetës së grupeve shoqërore ” është:
A. i plotë dhe i kompletuar
B. i veçantë dhe i plotë
C. i përgjithshëm dhe i shumanshëm
D. i pranueshëm dhe i njëanshëm

38.

Sipas Platonit shtetin duhet ta udhëheqin :
A. nëpunësit
B. filozofët
C. rojtarët
D. robërit

39.

Cili funksion i familjes karakterizohet me qetësi shpirtërore dhe mbështetje reciproke ?
A. Faktori i shoqërorizimit
B. Riprodhimi i gjinisë njerëzore
C. Mbështetja emocionale
D. Ekonomia e përbashkët

40.

Kombi është:
A. bashkësi e madhe popujsh
B. bashkësi e vogël fisesh
C. bashkësi klasash
D. bashkësi me bazë etnike

41.

Fe e përsosjes morale është:
A. katolicizmi
B. islamizmi
C. budizmi
D. judaizmi

42.

Burokracia paraqet :
A. shtresën e veçantë sociale
B. elitën intelektuale në një shoqërie
C. elitën artistike në një shoqëri
D. kastën e privilegjuar në një shoqëri

A
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43.

Dinamikën dhe fizikën sociale sociale i studioi:
A. Kanti
B. Konti
C. Kanino
D. Kalvino

44.

Shoqëria paraindustriale karakterizohet me punë:
A. industriale
B. teknologjike
C. bujqësore
D. kualifikuese

45.

Pushteti politik është shprehje e vullnetit të zotit, këtë teori e përfaqëson:
A. Shën Augustini
B. Tomas Kompanella
C. Herber Spenseri
D. Tomë Akuni

46.

Komunikimi si forma më efikase në shkallë të lart përdorimi, quhet gjuhë :
A. standarde
B. zhargonesh
C. eklektizëmi
D. mobiliteti

47.

Shteti duhet të ketë:
A. norma të pa shkruara
B. forcë të përcaktuar me ligj
C. popullizëm dhe norma morali
D. ligj të udhëhequr nga popullizmi

48.

Cili ishte shkaku kryesor ndodhjes së Revolucionit Francez sipas Ogyst Kontit ?
A. Pozitivizmi
B. Empirizmi
C. Strukturalizmi
D. Iluminizmi

49.

Norma morale është urdhër i brendshëm që na mundëson për të vepruar në përputhje
me rregullat e pranueshme:
A. shoqërore
B. juridike
C. religjioze
D. moderne

A

9

GJIMNAZI GJUHËSOR

50.

Forma e pabarazisë shoqërore e rregulluar me ligj dhe me fe është:
A. Klasa
B. Kasta
C. Skllavëria
D. Shtresa

51.

Religjionet e organizuara bëjnë pjesë kryesisht ato:
A. politeiste
B. fisnore
C. monoteiste
D. primitive

52.

Normat morale :
A. janë të njëjta me ato fetare dhe juridike
B. krijohen nga partitë politike
C. krijohen nga institucionet shtetërore
D. dallojnë nga ato fetare dhe juridike

53.

Në kulturën nacionale, nënsistemet e veçanta njihen si:
A. Subkultura
B. Makrokultura
C. Etno-kultura
D. Maskultura

54.

Anomia përkufizohet si gjendje:
A. shoqërore jokrize
B. shoqërore krize
C. krizë politike
D. krizë ekonomike

55.

Avangardizmi është art që i:
A. shërben artit klasik
B. bashkëngjitet artit klasik
C. kundërvihet artit klasik
D. ndihmon artit klasik

56.

Mobiliteti social definohet si:
A. lëvizshmëri e njerëzve nga një pozitë socio - ekonomike në tjetrën
B. lëvizshmëri vertikale dhe horizontale e objekteve dhe figurave
C. besim i njohjes formale të lëvizjeve sociale në mënyrë të drejtpërdrejt
D. shpjegim përmbajtjesor i një dukurie sociale në mënyrë të drejtpërdrejt

A
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57.

Pjesa e kulturës që përmban vlera të veçanta quhet:
A. kulturë kombëtare
B. kulturë popullore
C. kulturë elite
D. kulturë masive

58.

Sipas ameliorizmit zgjidhja e problemeve shoqërore synohet me:
A. revolucionin shoqëror
B. reformim të individit
C. pritje të individit
D. ruajtjen e status kohës

59.

Dyrkemi shtron idenë se:
A. solidariteti mekanik i përket shoqërisë moderne
B. solidariteti mekanik nuk manifestohet fare në shoqëri
C. solidariteti mekanik do të manifestohet në të ardhmen
D. solidariteti mekanik i përket shoqërisë së hershme

60.

Në teorinë për elitat Moska e ka pikëpamjen e:
A. hedhjes poshtë të iluminizmit dhe marksizmit
B. favorizimit të iluminizmit dhe marksizmit
C. injorimit të iluminizmit dhe marksizmit
D. pranimit të iluminizmit dhe marksizmit
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GJUHË E DYTË E HUAJ
(Zgjedhni vetëm njëren nga gjuhët:
Gjuha Gjermane apo Gjuha Frenge)

GJUHA GJERMANE

61.

Guten Tag, mein Name ____________ Andrea.
A. heisse
B. bin
C. heist
D. ist

62.

Herr Sanchez, woher ____________ Sie?
A. heissen
B. kommen
C. ist
D. kommt

63.

Und, ______________ kommst du?
A. wo
B. wohin
C. woher
D. woraus

64.

Was ______________ du? - Albanisch und etwas Englisch.
A. sprichst
B. sprecht
C. bist
D. sprechen

65.

Das sind Claire und Hans. ________ leben in der Schweiz.
A. Wir
B. Ihr
C. Sie
D. Er

A
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66.

Das ist doch ___________ Fernsehapparat. Das ist eine Mikrowelle.
A. Nicht
B. Kein
C. Nichts
D. Nie

67.

Wie viel Orangen ____________ Sie denn? Ein Pfund?
A. möchten
B. möchte
C. möchtest
D. möchtet

68.

Ihre Kinder sind_________klein, sie sind erst drei und fünf Jahre alt.
A. erst
B. noch
C. jetzt
D. schon

69.

Gefällt Ihnen das Bett hier? Ja, ________ ist schön.
A. er
B. Sie
C. der
D. es

70.

Ist die Wohnung teuer? Nein, sie ist sehr ___________.
A. breit
B. neu
C. billig
D. hell

71.

Hast du ein Hobby? - Ja, lesen. _____________ auch gern?
A. Liest du
B. Machst du
C. Hast du
D. Möchtest du

72.

Gestern habe ich mich ____kältet.
A. abB. anC. erD. ein-

A
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73.

2010 habe ich an der Universität Berlin ein Studium im Fach Chemie ____________ .
A. begonnen
B. beginnen
C. begannen
D. beginner

74.

Wohin fährt ihr am Wochenende? _______ Anja und Markus _________ Hamburg.
A. Zu…vor
B. Zu… nach
C. Bei… zu
D. Nach… im

75.

Gestern __________ ich mit Mamma und Papa in die Stadt ________________.
A. haben … gewesen
B. sind… gefahren
C. haben … gefahren
D. bin … gefahren

76.

Ordnen Sie den Satz:
Hausaugaben - gemacht - du - ? - heute- deine - hast
Welcher Satz ist richtig
A. Heute hast du deine Hausaugaben gemacht?
B. Deine Hausaugaben heute du hast gemacht?
C. Hast du deine Hausaugaben heute gemacht?
D. Hausaufgaben du heute hast deine gemacht?

77.

Welche Antwort past?
Tag, Heike! Wie geht’s?
A. Danke, ganz gut!
B. Ach so.
C. Freut mich. Guten Tag!
D. Ein schöner Tag heute!

78.

Welche Wörter passen?
Unsere Kinder mögen Schokolade _________________ Früchte!
A. lieb wie
B. gerner als
C. lieber als
D. am besten als

A
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79.

Lesen Sie den Text und kreuzen Sie die richtige Antwort auf dem Antwortblatt
Liebe Claudia, lieber Gabriel,
Vielen Dank fuer die Einladung zur Silvesterparty. Mathias und ich koennen leider
nicht kommen, den unsere Eltern besuchen uns Silvester. Ich wuensche euch noch
frohe Weihnachten, eine schoene Feier und ein frohes neues Jahr! Wir sehen uns dann
im Januar. Habt ihr am neunten Januar Zeit? Da wollen wir meinen Geburtstag feiern.
Ich wuerde mich freuen, wenn ihr kommt!
Viele Grüße auch von Mathias.
Eure Nina
Nina und Mathias können nicht zur Party kommen den:
A. Sie feiern Geburtstag
B. Sie besuchen ihre Eltern
C. Mathias besucht Silvester
D. Deren Eltern besuchen sie

80.

Lesen Sie bitte den folgenden Text und wählen Sie die richtige Antwort aus.

Nach einer Niederlage gegen Freiburg am letzten Wochenende gewann der VfB Stuttgart
gestern vor 25 000 Zuschauern mit 2:1 gegen den Hamburger SV. Die Gäste aus Hamburg
schossen in der 15. Minute durch Horst Hrubesch das 0:1. In der zweiten Halbzeit glich
Spielmacher Martin Oettel für Stuttgart aus, und in der 75. Minute schoss der gleiche Spieler
das verdiente 2:1.
Wer schoß das Tor zum 2:1?
A.
B.
C.
D.

Martin Oettel
Horst Hrubesch
Der Hamburger SV
Jürgen Klinsmann

A
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GJUHA FRENGE

61.

La forme correcte au présent est:
A. Je appelle mon frère
B. Je appelles mon frère
C. Je apèle mon frère
D. J’appelle mon frère

62.

Quel est le temps de “Quand je serai grand,....”
A. L’imparfait
B. Le futur simple
C. Le passé simple
D. Le conditionnel présent

63.

Quel est le mot différent ici?
A. Loin
B. Grand
C. Pomme
D. Beau

64.

Le mot “chant” ne rime pas avec:
A. Chou
B. Enfant
C. Grand
D. Pourtant

65.

La Fête Nationale française est le Quatorze jullet:
A. 40
B. 4
C. 14
D. 15

66.

Quand tu rencontres un ami, tu dis:
A. A bientôt!
B. Salut!
C. Au revoir!
D. Merci!

67.

Pour exprimer ta joie, tu dis:
A. Je suis content
B. Je suis fatigué
C. Je suis triste
D. Je suis malade

A
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68.

Si tu n’aimes pas le chocolat, tu dis:
A. J’adore le chocolat
B. Je déteste le chocolat
C. Je déguste du chocolat
D. Je préfère le chocolat

69.

Le synonyme de “le président” est:
A. Le roi
B. Le premier ministre
C. Le prince
D. Le chef de l’état

70.

«Ronaldo est le meilleur joueur de foot du monde” veut dire:
A. Ronaldo ne joue pas bien au football
B. Ronaldo est le dernier de l’équipe
C. Ronaldo est un champion
D. Ronaldo est moyen

71.

“Je souhaite que tu viennes avec moi” exprime:
A. Le désir
B. La volonté
C. La nécessité
D. La crainte

72.

Complétez ce texte par le mot manquant:
Le jeune homme écrit ....à celle qu’il aime. Il la signe de son prénom et y colle une fleur.
A. un roman
B. une phrase
C. une lettre
D. un texte

73.

L l’antonyme de la jeune fille est:
A. la vieille dame
B. la jolie demoiselle
C. la fillette
D. la jeune dame

74.

Je suis un bon élève, je est un:
A. un adjectif possessif
B. un pronom personnel
C. un pronom possessif
D. un adjectif démonstratif

A
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75.

L’un des adjectifs suivant n’a pas sa place ici:
A. Bleu
B. Blanc
C. Beige
D. beau

76.

Le français a deux auxiliaires: être et...:
A. eté
B. a été
C. avoir
D. être eu

77.

Le féminin de frère est:
A. sœur
B. mère
C. frangin
D. cousine

78.

Pour acheter des pommes, il faut aller à :
A. à la gare
B. à la bibliothèque
C. au marché
D. à la cave

79.

Le hit français est:
A. Alors on chante
B. Alors on rentre
C. Alors on mange
D. Alors on danse

80.

1ère personne du singulier, auxiliaire être, ind. présent :
A. Je suis
B. J’étais
C. Je serai
D. J’ai été
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