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Përshkrimi:  Nëpërmjet kësaj lënde synohet të shpjegohet struktura sintaksore e shqipes së 
sotme. Ky objektiv do të arrihet duke shpjeguar dhe trajtuar nocionet themelore sintaksore, 
rregullat sintaksore të lidhjes së fjalëve në kategori të ndryshme sintaksore; funksionet sintaksore 
të gjymtyrëve brenda fjalisë; organizimin e fjalëve në sintagma dhe të sintagmave në fjali; 
klasifikimin e kategorive të ndryshme sintaksore; studimin e rregullave të organizimit të fjalive 
të thjeshta dhe të përbëra; klasifikimin e fjalive të përbëra në bashkërenditëse dhe nënrenditëse; 
strukturën e brendshme të këtyre fjalive. 
 
Temat e leksioneve: 
1.  Sintaksa, objekti i studimit të saj. Lidhjet e saj me disiplinat e tjera gjuhësore dhe jashtëgjuhësore.  

Aftësia për të folur si njohje e pavetëdijshme e njeriut. 
2.  Gramatika universale. Parime dhe Parametra. Rregulla sintaksore të bashkimit të fjalëve. Përbërësit e 

frazës. Kriteret për dallimin e përbërësve. Valenca e fjalëve. 
3.  Koncepti i sintagmës. Teoria X-bar. Parimi i projektimit të fjalës drejtuese. Lidhjet hierarkike dhe 

lidhjet lineare. Klasifikimi i sintagmave. Elementet përbërës të sintagmave.  
4. Struktura e brendshme e sintagmave. Sintagma foljore. Sintagma parafjalore. Sintagma emërore. 

Sintagma mbiemërore.  
5. Fjalia si koncept sintaksor; kuptimi dhe përkufizimi i saj. Raportet e fjalisë me gjykimin. Tiparet 

kryesore kuptimore dhe ndërtimore. Klasifikimi i saj sipas tipave kuptimorë dhe sintaksorë. Llojet e 
lidhjeve sintaksore në fjali. 

6.  Klasifikimi i fjalive sipas kumtimit. Tipat e fjalive sipas marrëdhënies me realitetin. Mundësitë e 
shprehjes së mohimit në gjuhën shqipe. 

7.  Klasifikimi sipas kriterit ndërtimor. Statusi i kryefjalës në lidhje me kallëzuesin. Kallëzuesi foljor dhe 
ai emëror. 

8.  Fjalitë e paplota dhe llojet e saj. Fjalitë e paplota kontekstuale, situative dhe fjalitë e paplota eliptike. 
Fjalitë e pagjymtyrëzueshme dhe llojet e saj. 

9.  Koncepti i roleve tematike. Argumentet dhe adjunktët. Kallëzuesi si qendër organizuese e fjalisë.  
Lidhjet e fjalëve me qendër kallëzuesin. Argumentet e brendshëm dhe të jashtëm.  

10. Kryefjala dhe kundrinori si valenca të foljes kallëzues. Realizimi i kryefjalës në gjuhën shqipe. 
Koncepti i kategorisë së zbrazët. Mënyrat e shprehjes së kundrinorit dhe vendi i tij në strukturat 
foljore. Rrethanori si element shtesë në strukturat foljore. 
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11. Llojet e rrethanorëve dhe mënyrat e shprehjes së tyre. Përcaktori me përshtatje, me drejtim dhe me 

bashkim. Ndajshtimi. Përcaktori kallëzuesor. Vendi i tyre dhe marrëdhënia me gjymtyrët që 
plotësojnë. 

12. Gjymtyrët homogjene sipas marrëdhënieve sintaksore. Fjalët përgjithësuese pranë gjymtyrëve 
homogjene. Veçimi i gjymtyrëve në fjali, shkaqet e veçimit.  Fjalët apo grupet e fjalëve të palidhura 
gramatikisht.  

13. Struktura e brendshme e frazës. Kategoritë leksikore. Kategoritë funksionale. 
14.  Fjalia e përbërë (periudha), kuptimi i përgjithshëm, mjetet gramatikore sintaksore që shërbejnë për 

formësimin e saj; klasifikimi dhe parimet e klasifikimit. Fjalitë sindentike dhe asidentike. 
15.  Fjalia e përbërë (fraza) me bashkërenditje, mjetet e lidhjes sintaksore; klasifikimi. Fjalia e përbërë me 

nënrenditje: Lidhja e njësive kallëzuesore me nënrenditje; mjetet e lidhjes me nënrenditje; klasifikimi. 
 
Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
- Detyrim frekuentimi në:        70% të seminareve  
- Angazhimi në seminare:       20 % e notës 
- Detyra e kursit: rreth 5 faqe format (A4, TNR, 12, hapësira 1.5):  10% e notës 
- Kontrolli përfundimtar:  provim me shkrim    70% e notës 
- Gjithsej:                    100% 
 
Literatura e detyrueshme për studentin: 
1. Gramatika e gjuhës shqipe, Sintaksa II, Tiranë, 2005; 
2. Koleci, F., Turano, G., Hyrje në sintaksën gjenerative të shqipes, ShBLU, Tiranë, 2011  (Kreu I-V); 
3. Leksione të shkurtuara për disa tema të caktuara; 
4. Çeliku M., Tekst ushtrimesh për shqipen standarde, Tiranë, 2008.  
Literatura plotësuese: 
1. Domi, M.: Çështje të përgjithshme të sintaksës, SF/3, 1980; 
2. Çeliku, M.: Sintaksa e gjuhës shqipe (përbërësit sintaksorë), Ilar, Tiranë, 2012; 
3. Totoni, M.  Si duhet kuptuar njësia themelore sintaksore”, Studime filologjike, 1970/2; 
4. Memushaj, R.: Gjuhësia Gjenerative, ShBLU, Tiranë, 2008. 

 
 
 


