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LEKS 1. Objekti i stilistikës, metoda e analizës dhe diçka nga historiku I 
studimeve te saj. 
 
LEKS 2.Rrafshet e ligjërimit: Rrafshi neutral dhe shmangiet e ndryshme, dialektore, formale e deri 
te shmangia figurative. 
 
LEKS.3. Fonostilistika (Shembuj të marrë nga pjesë të ndryshme, kryesisht në poezi, të cilat 
ilustrojnë rimat e jashtme e të brendshme, aliteracionet, simbolizmin tingullor dhe funksionet 
stilistike të tyre.) 
 
LEKS.4. Analiza të rrafshit fonostilistik (Poradeci, Agolli, proza popullore) 
 
LEKS.5. Stilistika semantike (Diskutimi për poliseminë deri në shmangien figurative. Tropet, 
përkufizimi retorik dhe ai modern.) 
 
LEKS. 6. Analiza të rrafshit të stilistikës semantike (Migjeni, Camaj, Koliqi prozë popullore) 
 
LEKS.7. Morfo-stilistika (Kategoritë leksikore dhe shmangiet me efekt stilistik të tyre.) 

Përshkrimi: Lënda synon dhënien e tipare kryesore të llojeve të ndryshme të teksteve. 
Koncepti i shmangies sipas nivele të ndryshme të studimit gjuhësor dhe njëkohësisht 
shfrytëzimi i kompetencës së marrë nga studimi i nivelit bazë gjuhësor (morfologji, 
sintaksë, semantikë dhe fonetikë etj.) në zbulimin e steriotipeve të teksteve të ndryshme 
përbën bazën e analizës.  
Dallimi i kësaj analize me komentin letrar (i dyti si produkt i të parit) dhe marrëdhënia e 
lidhja e tyre logjike është synimi kryesor i kësaj lënde. 
Deshifrimi i kodit stilistik të autorëve të ndryshëm do të ilustrojë analizën e strukturës së 
përshkruar më sipër. 
Elemente përfaqësuese të pragmatikës si disiplinë gjuhësore 
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LEKS.8. Analiza të rrafshit morfo-stilistik (Kuteli, Fishta, Kadare etj.) 
 
LEKS.9. Sintakso-stilistika (Struktura dhe shmangia nga sistemi i saj. Mishërimi i shmangieve të 
niveleve të tjera në rrafsh strukturor.) 
 
LEKS.10. Analiza të rrafshit sintakso-stilistik (Trebeshina, Camaj, Anton Pashku, Rexhep Qosja) 
 
LEKS. 11 Stili shkencor (Tipare të stilit dhe tekste përfaqësuese në analizë.). 
 
LEKS.12. Stili mediatiko-politik (Shumëllojshmëria dhe intertektualiteti i dallueshëm i shumicës 
prej llojeve të këtij stili.) 
 
LEKS 13. Stili juridiko-administrativ 
 
LEKS.14. Stili letrar (Mungesa e steriotipeve të shmangieve dhe përgjithësimeve. Laboratori 
krijues i secilit autor.) 
 
LEKS.15. Njohuri mbi pragmatikën, objektin e saj dhe aktet e të folurit. 
 
 

 
FORMA E KONTROLLIT DHE E VLERËSIMIT  
Provim me shkrim dhe me gojë 
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