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Përshkrimi i lëndës 

       Leksikologjia e gjuhёs shqipe -I- objekt ka fjalёn si njёsi 
leksikore, ka detyrat e saj, lidhjet me disiplinat e tjera tё gjuhёsisё, 
merret me zhvillimin historik dhe vlerat e fjalёve. 
       Kjo lёndё merrret me leksikun e gjuhёs shqipe, me shtresёn 
vetjake dhe tё huazuar tё leksikut, me veҫoritё e leksiko-stilistikore 
tё shqipes satnadarde, merret poashtu edhe me grupet paradigmatike 
tё fjalёve. dhe me leksikografinё e shqipes.  
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Qёllimi i lёndёs 

Mësimi i kësaj lënde ka për qëllim që studentët: 
-Tё dinё pёr fjalёn si njёsi leksikore, pёr zhvillimin historik dhe 
vlerat  
  e fjalёve; 
-Tё dinё pёr leksikun e gjuhёs shqipe, pёr shtresёn vetjake dhe tё  
  huazuar tё leksikut; 
-Tё dinё pёr v eҫoritё e leksiko-stilistikore tё shqipes satnadarde; 
-Tё dinё pёr leksikografinё e shqipes dhe ndёrtimin e fjalorit; 
-Të marrin njohuri për normën leksikore, për mёnyrat e 
fjalёformimit; 
-Të ngrejnë nivelin e përgjithshëm për kulturën dhe dijen mbi 
leksikun e gjuhës shqipe. 
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Rezultatet e të nxënit: 

       Studentët: 
-Do të kuptojnë se se fjalët kanë formën dhe kuptimin e tyre si unitet 
i formës dhe përmbajtjes. Kuptimi leksikor është përfaqësues dhe 
shfaqet e shprehet me formën përfaqësuese të fjalëve në fjalor. 
-Do t’i përvetësojnë dhe do t’i dinë mënyrat e fjalëformimit dhe do 
t’i dallojnë mirë parashtesat dhe prapashtesat e gjuhës shqipe si dhe 
mënyrat e tjera të fjalëformimit. 
-Do të identifikojnë, të kuptojnë dhe të zbatojnë konceptet dhe teoritë 
nga fusha e leksikologjisë. 
-Do të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e leksikologjisë. 
-të aftësohen për punë kërkimore-hulumtuese individuale e grupore. 



 
                                   
                       
 

 

 

-të aftësohen të dallojnë fjalët me origjinë të vjetër, huazimet, 
neologjizmat dhe fjalët e reja që po hyjnë në gjuhën shqipe. 

Ngarkesa e studentit  (duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit tё 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 

Totali   125 orë (6 ECTS) 
14 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, ushtrime, seminare, prezantime, bashkёbisedim, 

konkretizim. 
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Vlerësimi dhe notimi 
 

Seminari, testi gjysmёsemestral, prezantimi, testi përfundimtar. 
 
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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Plani i dizajnuar i mësimit:   
Java Ligjërata 
Java e parë: Objekti i Leksikologjisё së 

gjuhёs shqipe -I- 
Lidhja me disiplinat e tjera tё 
gjuhёsisё 

Java e dytë: Fjala si njёsi leksikore,  Disa njёsi gjuhёsore nё kufi tё fjalёs 



 
                                   
                       
 

 

 

Java e tretë: Detyrat e leksikologjise, 
lidhjet me disiplinat e tjera tё 
gjuhёsisё,  

Lidhjet me fonetikёn, morfologjinё, 
sintaksёn, 

Java e katërt: Zhvillimi historik dhe vlerat 
e fjalёve 

Shtresa vetjake dhe shtresa e 
huazuar e leksikut 

Java e pestë:   Leksiku gjuhёs shqipe, me 
shtresёn vetjake dhe tё 
huazuar tё leksikut.  

Zhvillimi historik i leksikut - 
Shtresa vetjake e leksikut, shtresa e 
huazuar, fjalё tё burimit grek, latin 
e roman, sllav e turk; 
Fjalёt sipas pёrdorimit: shtresa e 
vjetёruar, fjalёt e reja, fjalёt 
profesionale dhe terminologjia, 
fjalёt dialektore dhe krahinore 

Java e gjashtë: Veҫoritё e leksiko-
stilistikore tё shqipes 
satnadarde,  

Mjetet me vlerё stilistike tё gjuhёs 
shqipe 
Ligjёrimet nё gjuhёn shqipe 
Stilet funksionale tё shqipes 
standarde 
Stilet funksionale dhe stilistika 
gjuhёsore  

Java e shtatë:   Grupet paradigmatike tё 
fjalёve 

Fjalёt me ndajshtesa,  
Fjalёt pa ndajshtesa-konversioni 
Fjalёt e pёrbёra e tё pёrngjitura 
Ny/jёzimi 
Leksiku potencial nё gjuhёn shqipe 

Java e tetë:   Test gjysmёsemestral Ushtrime pёr test gjysmёsemestral 
Java e nëntë:   Sinonimet Sinonimet 

Hiponimet  
Hironimet 
Kolokimet 

Java e dhjetë: Homonimet Homonimet 
Homonimet e plota (pjek-poqa-
zgjedhohet njё lloj) 
Homonimet e pjesshme 
-Homoformat (bredh-bredh) 
-Homografet 
-Homofonet  
 -Paronimet (i fshehur-i fshehtё) 

Java e njëmbëdhjetë: Antonimet Antonimet e plota dhe tё pjesshme 
nё gjuhёn shqipe dhe kundёrvёnia 
nё rrafshin stilistik 
Antonimet kontekstore (dimёr-
pranverё) 
Enantiosemia (qasem-afrohem, 
sipas tё folmeve, qet nxjerr) 
Boshti kuptimor (AL-L) 
Shkalla e kundёrvёnies kuptimore 
(FNN) 



 
                                   
                       
 

 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

Antonime fjalёsh tё ndryshme 
Antonimet me parashtesa 

Java e dymbëdhjetë:   Leksikografia Zhvillimi historik i leksikut 
 

Java e trembëdhjetë:     Fjalori i gjuhёs shqipe Liksikografia dhe fjalori; ndёrimi i 
fjalorit; 
Periudha e parё, periudha e dytё. 
Fjalori i gjuhёs shqipe 1954, 
Fjalori i gjuhёs sё sotme shqipe 
1980, Fjalori i shqipes sё sotme 
1984, 
Fjalor frazeologjik i gjuhёs 
shqipe1999,  
Fjalor i antonmeve tё gjuhёs shqipe 
1999, 
Fjalor sinonimik i gjuhёs shqipe 
2002, 2004, Kartoteka e leksikut tё 
shqipes. 

Java e katërmbëdhjetë:   Fjalori drejtshkrimor i gjuhёs 
shqipe 

Fjalori drejtshkrimor i gjuhёs 
shqipe 
 

Java e pesëmbëdhjetë:    Fjalorёt dygjuhёsh Fjalorёt shqip-anglisht dhe anglisht 
shqip 
Fjalorёt shqip-gjermanisht dhe 
gjermanisht-shqip 
Fjalorёt shqip-frengjisht dhe 
frengjisht-shqip etj. 


