Sa është ora?
Dita ka 24 (njëzet e katër) orë.
Ora ka 60 (gjashtëdhjetë) minuta.
Minuta ka 60 sekonda.
Sa është ora?
Tani është ora tetë. ose
Është ora tetë. Sa është ora? ose
Sa e keni orën, zotëri (zonjë)?
Ora është tetë e njëzet. ose
Tetë e njëzet.
Sa është ora, ju lutem?
Ora është tetë e një çerek. Sa është ora, Beni?
Ora është dhjetë pa dhjetë minuta. ose
Dhjetë pa dhjetë.
Sa do të jetë ora vallë?
Ora po shkon dymbëdhjetë, është
plotë dymbëdhjetë pa një minutë. Sa është ora vallë?
Ora është dymbëdhjetë plot. ose
Vaktet e ditës
Vaktet e ditës janë: mëngjesi, dreka, darka.
Në mëngjes (ora gjashtë deri në orën dhjetë) përshëndetja është: mirëmëngjesi
Nga ora dhjetë deri në orën gjashtë pas dreke përshëndetja është: mirëdita ose tungjatjeta
(kur takohemi) dhe ditën e mirë! (kur largohemi).
Nga ora 12 deri në orën 14 ose 15 (kur largohemi) përshëndetja është: drekën e mirë!
Në mbrëmje përshëndetja është: mirëmbrëma! (kur takohemi) dhe natën e mirë! (kur
largohemi).

NUMËRORËT
0 zero

1 një

2 dy
4 katër
6 gjashtë
8 tetë
10 dhjetë
12 dymbëdhjetë
14 katërmbëdhjetë
16 gjashtëmbëdhjetë
18 tetëmbëdhjetë
20 njëzet
22 njëzet e dy
24 njëzet e katër
26 njëzet e gjashtë
28 njëzet e tetë
30 tridhjetë
32 tridhjetë e dy
34 tridhjetë e katër
36 tridhjetë e gjashtë
38 tridhjetë e tetë
40 dyzet
42 dyzet e dy
44 dyzet e katër
46 dyzet e gjashtë
48 dyzet e tetë
50 pesëdhjetë
61 gjashtëdhjetë e një
71 shtatëdhjetë e një
81 tetëdhjetë e një
91 nëntëdhjetë e një
101 njëqind e një
111 njëqind e njëmbëdhjetë
201 dyqind e një
301 treqind e një
401 katërqind e një
501 pesëqind e një
601 gjashtëqind e një
701 shtatëqind e një
801 tetëqind e një
901 nëntëqind e një
1001 një mijë e një
1.000.000 një milion

3 tre
5 pesë
7 shtatë
9 nëntë
11 njëmbëdhjetë
13 trembëdhjetë
15 pesëmbëdhjetë
17 shtatëmbëdhjetë
19 nëntëmbëdhjetë
21 njëzet e një
23 njëzet e tre
25 njëzet e pesë
27 njëzet e shtatë
29 njëzet e nëntë
31 tridhjetë e një
33 tridhjetë e tre
35 tridhjetë e pesë
37 tridhjetë e shtatë
39 tridhjetë e nëntë
41 dyzet e një
43 dyzet e tre
45 dyzet e pesë
47 dyzet e shtatë
49 dyzet e nëntë
60 gjashtëdhjetë
70 shtatëdhjetë
80 tetëdhjetë
90 nëntëdhjetë
100 njëqind
102 njëqind e dy
200 dyqind
300 treqind
400 katërqind
500 pesëqind
600 gjashtëqind
700 shtatëqind
800 tetëqind
900 nëntëqind
1000 një mijë
2000 dy mijë
1.000.000.000 një miliard

MËSOJMË SA ËSHTË ORA

SHKRUANI ME FJALË SA ËSHTË ORA

EMRI________

