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Programi: Bachelor (Gjuhë ballkanike, greqisht dhe turqisht) 
Drejtimi: Gjuhësi 

 
Lënda: SINTAKSË 

 
Pedagogu:    Prof.as.dr. Anila Çepani (Sema) 
Ngarkesa:     4 ETCS (14 javë: 1.5 leksion/1.5 seminar) 
Llojii lëndës:    E detyrueshme 
Viti / Semestri:    I/ I 
 

Përshkrimi: Me këtë lëndë synohet që studenti të marrë njohuritë kryesore për sintaksën e gjuhës shqipe, 
si dhe të njohë mirë strukturën sintaksore të shqipes. Temat e ndryshme janë ndarë në përpjesëtim të drejtë 
për t’u përfshirë të gjitha në javët mësimore të parashikuara në program. Pas trajtimit të tyre, studenti duhet 
jo vetëm të përvetësojë konceptet kryesore për fjalinë, njësitë sintaksore, gjymtyrët e fjalisë, periudhat, 
llojet dhe skemat e tyre, por dhe të diskutojë për çështjet problematike e të diskutueshme duke arsyetuar 
mbi bazën e njohurive të marra. 

 
Temat e leksioneve: 
1. Njohuri të përgjithshme për sintaksën: Ç'është sintaksa. Objekti i sintaksës. Njësitë sintaksore. 

Raportet sintaksore. Mënyrat e mjetet e shprehjes se raporteve sintaksore. Raportet e lidhjet e 
sintaksës me disiplina të tjera shkencore. 

2. Përbërësit e frazës (sintagmat): Natyra e përbërësve dhe kriteret për dallimin e tyre. Kategoritë e 
ndryshme të përbërësve. Sintagma, kriteret për përcaktimin e sintagmave. Marrëdhëniet kuptimore 
dhe lidhjet sintaksore midis përbërësve në sintagma. Llojet e sintagmave sipas natyrës leksikore të 
kokës. Teoria X-bar. Skemat X-bar të sintagmave me koka leksikore. 

3. Njohuri të përgjithshme për fjalinë: Kuptime të përgjithshme për fjalinë dhe përkufizimi i saj. 
Kallëzuesia. Llojet e lidhjeve sintaksore në fjali. Gjymtyrëzimi aktual i fjalisë. Tipologjia e fjalive 
në gjuhën shqipe. Fjalitë sipas modalitetit dhe kuptimi i përgjithshëm për modalitetin. Fjalitë sipas 
qëllimit të thënies, sipas intonacionit. Fjalitë sipas ndërtimit. Fjalitë sipas strukturës. 

4. Fjalitë sipas qëllimit të thënies, ose fjalitë sipas intonacionit: Klasifikimi. Fjalitë dëftore në 
gjuhën shqipe, Fjalitë pyetëse, ndërtimi dhe veçoritë gramatikore. Fjalitë nxitëse dhe dëshirore. 

5. Fjalia dykryegjymtyrëshe: Kuptimi i përgjithshëm për fjalitë dykryegjymtyrëshe. Kryefjala, 
ndërtimi i saj. Kallëzuesi, ndërtimi i tij, llojet (Kallëzuesi foljor, kuptimi dhe ndërtimi i tij; 
Kallëzuesi emëror; Kallëzuesi me pjesë të pandryshuara të ligjëratës). Përshtatja e kallëzuesit me 
kryefjalën. 

6. Gjymtyrët e dyta: Kuptimi i përgjithshëm i gjymtyrëve të dyta. Roli, përdorimet e mënyrat e 
shprehjes së tyre. Disa kufij dhe kapërcime midis gjymtyrëve të dyta. Klasifikimi i gjymtyrëve të 
dyta. Kundrinori, llojet dhe ndërtimi. Problemi i trajtave të shkurtra të përemrit vetor në raport me 
kundrinorin.  

7. Përcaktori, si gjymtyrë e dytë fjalie: Ç'është përcaktori? Llojet e përcaktorëve sipas lidhjes (me 
përshtatje, me drejtim dhe me bashkim). Ndajshtimi (ndajshtimi për një emër; ndajshtimi për një 
përemër vetor të vetës së pare ose të dytë). Përcaktori kallëzuesor. Përshtatja e përcaktorit 
kallëzuesor me kryefjalën a me kundrinën. 

8. Rrethanori: Ç'është rrethanori. Me se shprehen rrethanorët. Llojet e rrethanorëve (Rrethanori i 
vendit, i kohës, i shkakut, i qëllimit, i mënyrës, i sasisë dhe i lejimit). 

9. Gjymtyrë të tjera të dyta: Gjymtyra e krahasimit (format e lidhjes sintaksore dhe me se 
shprehet). Gjymtyra e shtimit (shkallëzues). Gjymtyrë e përjashtimit (kufizues). Gjymtyra e 
kundërtisë. Gjymtyra e spikatjes (theksuese) Gjymtyrët homogjene. Gjymtyrët e veçuara në fjali. 
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Fjalët e togjet e fjalëve jashtë lidhjeve të zakonshme sintaksore me gjymtyrët e fjalisë (Thirrori, 
Pasthirrmat, Fjalët dhe togjet e fjalëve të ndërmjetme, Fjalët e togjet e fjalëvë të ndërkallura). 

10. Fjalitë njëkryegjymtyrëshe: Fjalitë njëkryegjymtyrëshe në gjuhën shqipe. Kuptimi i përgjithshëm 
i fjalive njëkryegjymtyrëshe. Klasifikimi i tyre. Fjalitë njëkryegjymtyrëshe foljore, vetore; ndarja e 
tyre. Fjalitë njëkryegjymtyrëshe foljore, pavetore. Fjalitë emërore në gjuhën shqipe; klasifikimi i 
tyre. Fjalitë e paplota; llojet e tyre. Fjalitë e pagjymtyrëzueshme; Nocione të përgjithshme; Ndarja 
sipas kuptimit. 

11. Sintaksa e periudhës: Fraza (periudha) dhe mjetet e lidhjes së saj: kuptimi i përgjithshëm për 
frazën. Mjetet gjuhësore të formimit të periudhave (Intonacioni, lidhëzat, përemrat e ndajfoljet 
lidhore). Klasifikimi i frazave. Periudha me bashkërenditje. Fraza me fjali të bashkërenditura 
këpujore, veçuese, kundërshtuese, përmbyllëse; mjetet e shprehjes së tyre. 

12. Periudha me nënrenditje: Njohuri të përgjithshme. Ndërtimi dhe natyra e fjalive të periudhës me 
nënrenditje. Mjetet e lidhjes së fjalive të varura me kryesoren. Rendi i fjalive të varura. Klasifikimi 
i fjalive të varura: Fraza me fjali të nënrenditur kryefjalore, kallëzuesore, kundrinore, përcaktore. 

13. Periudha me nënrenditje: Frazë me fjali të nënrenditur rrethanore. Frazë me fjali të nënrenditur 
kohore, vendore, mënyrore, qëllimore, shkakore, rrjedhimore, kushtore, lejore, krahasore. 

14. Përbërja dhe skemat strukturore të periudhave: Skemat e periudhave me bashkërenditje 
(lidhëzore e jolidhëzore). Skemat e periudhës me nënrenditje (lidhëzore e jolidhëzore). Skemat e 
periudhës së përzier me bashkërenditje dhe me nënrenditje. Numri i fjalive në një periudhë dhe 
kushtëzimi i tij. Periudha e fjali të tjera: Periudha asindetike. Fjalitë e ndërmjetme. Fjalitë e 
ndërkallura. Ligjërata e drejtë, e zhdrejtë dhe e zhdrejtë e lirë. 

 
Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
- Detyrim frekuentimi në: 70% të seminareve  
- Angazhimi në seminare:       10% e notës 
- Testi I: në javën e  6-të        10% e notës 
- Testi II: në javën e 10-të       10% e notës 
- Detyra e kursit ose ese: rreth 5 faqe format A4, TNR, 12, hapësira 1.5  20% e notës 
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim     50% e notës 
- Gjithsej:         100% 
 
Literatura e detyrueshme për studentin: 
1. Gramatika e gjuhës shqipe, II, Akademia e Shkencave e R.Sh, Tiranë, 2002. 
2. Dhima, Thoma, Gjuha shqipe - Sintaksa (Tekst për studentët e fakulteteve të gjuhëve të huaja dhe të 

shkencave të edukimit). SHBLU, Tiranë, 2005, 211 f. 
Literatura plotësuese: 
1. Totoni, M., Sintaksa e gjuhës shqipe, Tiranë, 2012.  
2. Çeliku, Mehmet, Sintaksë e gjuhës shqipe (përbërësit sintaksorë) Vështrim i ri Teorik, 439 f. 
3. Ahmetaj, Sala, “Gjymtyrimi i fjalisë”, Gjuha shqipe, 18/2000, 1-2, f. 5-8.  
4. Memushaj, Rami, Gjuhësia gjenerative, Toena, Tiranë, 2008. 
5. Mita, Josif, Hyrje në sintaksën gjenerative, Prishtinë, Shpresa, 2005. 
6. Topalli, Tefë, “Fjali e përbërë, frazë apo periudhë”, Gjuha jonë, 24/2004, 1-4, f. 77-83. 
7. Totoni, Menella, “Përcaktori kallëzuesor si kategori sintaksore”, GjShLSh, 6, 1980, f. 72-81. 
8. Turano, Giuseppina., Rrokaj, Shezai, “A proposito del sintagma nominale in Albanese”, në Sh. Rrokaj, 

Çështje të gjuhës shqipe, Albatros, 2007, f. 47–88. 
 

    
  


