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PËRSHKRIMI: Fonetika është shkenca që ka për objekt studimi planin e shprehjes së gjuhës 
(formën dhe substancën e tij), duke qenë se merr në shqyrtim rrafshin tingullor. Këtë synim të 
studimit fonetik e realizojmë nëpërmjet analizës sistemore sipas disa këndvështrimeve që 
përbëjnë edhe degë të ndryshme të kësaj shkence: 1. Fonetika me degët e saj (fonetika 
nyjëtimore, fonetika akustike, fonetika dëgjimore), që studiojnë substancën e planit të shprehjes, 
duke analizuar realizimin tingujve të gjuhës nga aparati i të folurit, veçoritë fizike të valëve 
tingullore, mënyrën e perceptimi të tyre nga dëgjuesi. 2. Fonologjia ose fonetika funksionale, që 
ka për objekt formën e planit të shprehjes, funksionin që luajnë në gjuhë tingujt e ligjërimit. 
 
 

1. Objekti dhe detyrat e kursit të fonetikës së shqipes. Tipat nyjëtimorë të tingujve. 
2. Klasifikimi nyjëtimor i zanoreve të shqipes standarde 
3. Diftongjet e shqipes standarde (diftongjet fonetike dhe fonologjike) 
4. Klasifikimi nyjëtimor i bashkëtingëlloreve të shqipes standarde 
5. Klasifikimi nyjëtimor i bashkëtingëlloreve të shqipes standarde (vijim) 
6. Veçori akustike të zanoreve  
7. Veçori akustike tëi bashkëtingëlloreve të shqipes  
8. Sistemi zanor i shqipes standarde. Tiparet dalluese të sistemit zanor 
9. Sistemi bashkëtingëllor i shqipes standarde 
10. Fonemat e bërthamës dhe periferike të sistemit bashkëtingëllor. Seritë dhe radhët     

            fonologjike të sistemit bashkëtingëllor 
11. Ndryshimet fonemore të shqipes standarde. Ndryshimet kombinatore dhe  

            ndërrimet e fonemave 
12. Fonologjia mbisegmentore. Theksi i fjalës në shqipe. Tiparet fonetike dhe vendi i  

            theksit. 
13. Struktura e rrokjes në gjuhën shqipe. Ndarja fonetike fjalëve në rrokje. 
14. Këmba fonetike, fjala fonetike, grupi kuptimor dhe fraza. Rrjeta metrike e frazës  

            në shqipe. 
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15. Intonacioni, natyra dhe funksionet e tij. Lakoret melodike të frazave. 
 
 
FORMA E KONTROLLIT DHE VLERËSIMIT  
FREKUENTIMI: 70% pranisë në seminare e domosdoshme.  
10 % e notës përfundimtare nga prania dhe angazhimi gjatë kursit apo seminareve  
KONTROLLI I VAZHDUESHËM:  
Test i pjesshëm në javën e  10-të  
20 % e notës përfundimtare.  
DETYRA E KURSIT:  
Detyrë kursi ose konspekt i një teksti apo autori ose ese nga 3- 5 faqe format A4, Times New 
Roman, madhësia e shkrimit 12, hapësira mes rreshtave 1.5)   
20 e notës përfundimtare 
KONTROLLI PËRFUNDIMTAR:  
Një test përfundimtar në javën e 16-të të kursit pas kryerjes së 15 javëve të një semestri 
50 % e notës përfundimtare 
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              -      R. Memushaj, Fonetika e shqipes standarde (Toena - Tiranë 2009) 
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