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Përshkrimi i lëndës 

       Leksikologjia -II- ka të bëjë me semasiologjinё leksikore tё gjuhёs 
shqipe, semantikёn leksikore, kategoritё dhe dukuritё themelore tё 
semantikёs, si dhe me frazeologjinё e gjuhёs shqipe, pёrfshirё pёrdorimin e 
njёsive frazeologjike dhe normёn gjuhёsore nё frazeologji. 
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Qёllimi i lёndёs 

       Mësimi i kësaj lënde ka për qëllim që studentët: 
-të marrin njohuri për semasiologjinё dhe semantikën leksikore; 
-të marrin njohuri pёr kategoritё dhe dukuritё themelore tё semantikёs; 
-tё dinё pёr frazeologjinё e gjuhёs shqipe; 
-tё dinё pёr pёrdorimin e njёsive frazeologjike dhe normёn gjuhёsore nё 
frazeologji 
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Rezultatet e pritura: 

      Pritet qё studentët: 
-të kuptojnë se semantika leksikore e fjalёve në fjalor; 
-të kuptojnë kategoritё dhe dukuritё themelore tё semantikёs;  
-tё dinё pёr lёvizjen kuptimore; 
-pёrdorimin e njёsive frazeologjike dhe normёn gjuhёsore nё frazeologji;  
-të aftësohen për punë kërkimore-hulumtuese individuale e grupore. 
 

Kontributi nё ngarkesën e studentit  

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime 2 15 30 
Përgatitja e punimit të seminarit 1 10 10 
Detyra –analizë gjuhësore 1 15 15 
Parapërgatitja për testin e parë 
(gjysmësemestral)  

1 15 15 

Konsultime  1 10 10 
Parapërgatitja për testin (provimi) 
përfundimtar  

1 15 15 

Gjithsejt   125 orë (5 ECTS 
14 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, ushtrime, seminare, prezantime, bashkёbisedim, konkretizim. 

 
 

 
 

Seminari, testi gjysmёsemestral, prezantimi, testi përfundimtar. 
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Vlerësimi dhe notimi 
 

Testi gjysmёsemestral ka -25 pikë  
Të gjitha aktivitetet -20 pikë 
(vijueshmёria, seminar, prezantime, detyra)    
Testi përfundimtar -55 pikë  
Total: 100 pikë  
 
Vlerësimi me pikë 
01-49=5, 50-60 =6, 61-70=7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

 Literatura:  
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Literatura bazë: 

Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2006. 
Shefkije Islamaj, Çështje të sinonimisë në gjuhën shqipe, Prishtinë, 1985. 
Ibrahim Goci, Antonimet e gjuhës së sotme shqipe, Prishtinë, 1985. 
Jani Thomaj, Leksiku dialektor e krahinor në shqipen e sotme, Tiranë, 
2001. 

 
 
17 

 
 
Literatura shtesё: 

Mehmet Halimi, Çështje fjalëformimi në gjuhën shqipe, Prishtinë, 1996.   
A. Kostallari, Parimet themelore për hartimin e “Fjalorit të gjuhës 
shqipe”, SF, 1968, 2. 
Ludmilla Buxheli: Fjalët e përngjitura në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009. 
Fjalori i Gjuhёs sё Sotme Shqipe – Tiranё, 1980 dhe 2006. 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Plani i dizajnuar i mësimit:   
Java Ligjërata 2                                     Ushtrime 2 
Java e parë: Objekti i lёndёs  

sё Leksikologjisё -II-  
Forma dh kuptimi I fjalës 

Java e dytë: Struktura leksikore e shqipes-fjala si 
njёsi leksikore dhe frazeologjia 

Fjala dhe frazeologjizmat 

Java e tretë: Semasiologjia e gjuhёs shqipe Kufijtë e semasilogjisë 
Java e katërt: Semantika leksikore Vlerat e fjalëve  
Java e pestë:   Kategoritё dhe dukuritё themelore tё 

semantikёs  
Kategoritë themelore të semantikës 

Java e gjashtë: Kuptimi leksikor Fushat leksikore semantike 
Java e shtatë:   Struktura leksikore Lëvizja kuptimore - shembuj 
Java e tetë:   Test gjysmёsemestral Përgatitje për test 
Java e nëntë:   Levizja kuptimore Lëvizja kuptimore dhe figurat 

gjuhësore 
Java e dhjetë: Dukuri semantike leksikore Ngjyrimi emocionues si përbërës I 

kuptimit 
Java e njëmbëdhjetë: Grupet (paradigmat) e fjalёve Sinonimet, homonimet dhe 

antonimet – aspekti semantic 
Java e dymbëdhjetë:   Frazeologjia e gjuhёs shqipe Fjala dhe togfjalëshi I 

qëndrueshëm 
Java e trembëdhjetë:     Fjala, togfjalёshi, njёsia 

frazeologjike,  
Kalimi I njësive frazeologjike në 
fjalë 

Java e katërmbëdhjetë:   Klasifikimi i frazeologjizmave, sipas 
ndёrtimit, vlerёs leksiko-gramat. 

Klasifikimi i frazeologjizmave  
- ndёrtimit,  
-vlerёs leksiko-gramatikore 

Java e pesëmbëdhjetë:    Pёrdorimi i njёsive frazeologjike dhe 
norma gjuhёsore e tyre 

Norma gjuhësore dhe frazeologjia 



 
                                   
                       
 

 

 

Studenti duhet të respektojë rregullat e institucionit: 
- Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore; 
- Të mbajë disiplinën gjatë ligjëratave; 
- Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e Kartelës studentore (ID-së)  në teste dhe provim; 
- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet t’i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 
mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit. 

 


