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Përshkrimi: Është disiplinë e formimit gjuhësor që që ka një objekt të dyfishtë: studion njëherazi edhe 
fjalën si njësi leksikore edhe njësitë frazeologjike si bashkime të qëndrueshme fjalësh të formuara 
historikisht. Si e tillë, ajo synon tu japë studentëve njohuri të përgjithshme për sistemin leksikor dhe 
frazeologjik të gjuhës shqipe, për dukuritë dhe kategoritë themelore të semantikës leksikore si edhe ti 
njohë ata me nocionet bazë të teorisë e të praktikës leksikografike.  
 
Temat e leksioneve: 
1 Objekti dhe detyrat e leksikologjisë shqipe. Formimi i leksikologjisë shqipe si shkencë. Lidhja e 
leksikologjisë me disiplinat e tjera gjuhësore. 
2 Fjala si njësi leksikore në gjuhën shqipe. Vendi i saj në vargun e njësive të gjuhës.  
3 Vecoritë dhe vlerat e fjalës në gjuhën shqipe 
4  Frazeologjia e gjuhës shqipe. Njësia frazeologjike, fjala dhe sintagma: të përbashkëta e të vecanta. 
Cështje të identitetit,  të formës e të përmbajtjes  së njësive frazeologjike 
5  Modelimi në frazeologji. Kriteret e modelimit të frazemave. Gjedhet frazeologjike në gjuhën shqipe: 
gjedhe strukturore dhe semantike Klasifikimi i njësive frazeologjike sipas shkallës së motivimit.Trajtimi i 
frazemave nga pikëpamja leksikografike. Shpjegimi i kuptimeve të njësive frazeologjike. 
6  Semantika leksikore, përmbajtja dhe kufijtë e saj. Rrugët e zhvillimit të semantikës leksikore në gjuhën 
shqipe. Kategoritë themelore të semantikës leksikore. Kuptimi leksikor, pikëpamjet e shkollave të 
ndryshme gjuhësore për të. Kuptimi leksikor dhe kuptimi gramatikor. 
7 Dukuritë e semantikës leksikore. Prejardhja e kuptimeve leksikore. Treguesit e realies dhe përbërësit e 
kuptimit leksikor 
8 Struktura, rrafshet dhe tipat e kuptimeve leksikore. Teoria e fushave leksikore e semantike dhe studimi i 
leksikut të shqipes 
9 Lëvizja kuptimore dhe tropet gjuhësore. Fjalët me shumë kuptime në gjuhën shqipe. Shumëkuptimësia 
(polisemia) si dukuri gjuhësore. 
10 Sinonimia leksikore dhe fjalori sinonimik. Homonimet. Koncepti për antonimisë në gjuhën shqipe. 
Antonimet dhe llojet e tyre 
11 Grupe paradigmatike fjalësh sipas kuptimit dhe ndërtimit. Fjalë të formuara me ndajshtesa e pa 
ndajshtesa. Fjalët e përbëra dhe ato të përngjitura, ndryshimi ndërmjet tyre 



12 Leksiku i gjuhës shqipe dhe shtresimi i tij. 
13  Leksiku dialektor dhe krahinor i shqipes. Fjalorët dialektorë dhe krahinorë në gjuhën shqipe 
14 Ligjërimet dhe stilet funksionale të shqipes. Përdorimi stilistik i leksikut të shqipes standarde  
15 Leksikografia shqipe. Vlerat kryesore të trashgimisë leksikografike shqiptare. Periudhat e zhvillimit të 
leksikografisë shqipe. Leksikografia dhe fjalorët 

Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
- Detyrim frekuentimi në:70% të seminareve  
- Angazhimi në seminare:       10% e notës 
- Testi I: në javën e  5-të        10% e notës 
- Testi II:në javën e 10-të       10% e notës 
- Detyra e kursitose ese:rreth 5 faqe format A4, TNR, 12, hapësira 1.5):  20% e notës 
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim     50% e notës 
- Gjithsej:                     100% 
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