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 HYRJE 

0.1 Përligjja e punimit 

Ky punim paraqitet në kuadrin e mbrojtjes së gradës shkencore doktor. 

Duke qenë se në përvetësimin e gjuhës së huaj luajnë një rol parësor strukturat 

gjuhësore e gramatikore, e shohim të udhës thellimin e njohurive tona në gramatikën 

e gjuhës angleze në përgjithësi dhe në fushën e sintaksës në veçanti. Sintaksa ka 

rëndësi në mësimin e një gjuhe, sepse ajo ka për objekt ligjërimin e lidhur. Është me 

rëndësi që nxënësit të dinë strukturat sintaksore, sepse fjalët, në procesin e ligjërimit, 

duke u bashkuar për të shprehur e transmetuar mendimin, hyjnë në marrëdhënie të 

ndryshme kuptimore e formale gramatikore. Përmes përvetësimit të sintaksës, 

nxënësit që përfshihen në procesin mësimor të një gjuhe të huaj, mësojnë se si t’i 

përdorin e t’i lidhin fjalët në të folur e në të shkruar, në bazë të ligjeve të asaj gjuhe, 

për ta shprehur sa më saktë, më qartë e më drejt mendimin. 

Studimi i çështjes së kallëzuesit emëror në gjuhën angleze ka ngjallur interesin tonë 

sepse mendohet që ky problem është i rëndësishëm për nga pikëpamja gjuhësore, 

metodike e didaktike, në morinë e problemeve që hasen gjatë përvetësimit të gjuhës së 

huaj angleze. Mësuesit e gjuhës angleze janë ndeshur vazhdimisht me problematika 

gjuhësore që lidhen me kallëzuesin emëror, gjatë orës së mësimdhënies. Kjo ndodh 

sepse çdo gjuhë ka veçoritë e saj sintaksore. Andaj, studimet përqasëse dhe 

krahasuese midis gjuhës angleze dhe asaj shqipe janë me interes për ne. Gjuha 

angleze dhe gjuha shqipe, megjithëse gjenetikisht nuk janë të afërta, ngërthejnë 

elemente sintaksore e gjuhësore të përbashkëta a të ngjashme me njëra-tjetrën. 

Pikërisht dallimet dhe të përbashkëtat midis këtyre dy gjuhëve na shtynë ne drejt 

studimit të veçorive të kallëzuesit emëror në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe.  

Punimi ynë përqendrohet në gjurmimin e qasjes së kallëzuesit emëror në gramatikat 

më tradicionale e deri tek ato më bashkëkohore gjenerativiste e funksionaliste. Në 

gramatikat tradicionale, kallëzuesi emëror, si element i rëndësishëm i fjalisë, 

studiohet i shkëputur nga ajo. Në qasjet teorike gjuhësore të mëvonshme, kallëzuesi 

emëror është analizuar brenda kuadrit të fjalisë, përmes lidhjes së ngushtë kryefjalë, 

këpujë, kallëzuesor, duke formuar kështu fjalitë këpujore. Studimi i fjalive këpujore në 

fushën e sintaksës përbën një problematikë gjuhësore me rëndësi, sidomos në 

sintaksën e gjuhës shqipe, sepse tipa të tillë ndërtimorë të fjalive këpujore janë të 

pashqyrtuar nga gjuhëtarët tanë.   

Një analizë e thelluar e tipave ndërtimorë të fjalive këpujore, element kryesor i të 

cilave është këpuja, do të ishte me interes për shumë prej nesh. Kësisoj punimi është 

konceptuar si një ndërthurje e qasjes teorike me atë praktike, ndërthurje e ndërfaqësit 

sintaksor me atë semantik e pragmatik. Inventarizimi në përdorim i fjalive këpujore 

shërben si bazë për përqasjen dhe krahasimin e tyre.  

Problematika që nxjerr studimi i kallëzuesit emëror a fjalive këpujore vërtetohet nga 

punimi i cili synon të tregojë se këto dukuri gjuhësore janë të vështira për t’u 

përvetësuar nga nxënësit e studentët. Si rrjedhojë, punimi synon të realizojë një 

trajtim të plotë të çështjeve problemore që lidhen me  këto dukuri gjuhësore dhe 

paraqitjen didaktike të tyre gjatë procesit të mësimdhënies së gjuhës angleze.  
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Edhe pse i kufizuar në disa aspekte teorike e analitike, të cilat do të gjejnë trajtesa 

shteruese në vazhdimësi të studimeve tona, shpresojmë që hulumtimi ynë t’i vijë në 

ndihmë të interesuarve në fushën e gjuhësisë. Ndihmesa jonë, sadopak modeste, t’u 

shërbëjë atyre në qasjet teorike e praktike të ndërtimeve sintaksore të kallëzuesit 

emëror apo fjalive këpujore.  

0.2 Objekti dhe hipotezat e punimit 

Në këtë studim rrekemi të cekim disa problematika të reja që kanë të bëjnë me 

kallëzuesin emëror dhe të rimarrim ato çështje të cilat na duken të arsyeshme t’i 

thellojmë, t’i trajtojmë ndryshe apo t’u japim përgjigjen e munguar. Objekt i punimit 

tonë bëhen të gjitha ato gjymtyrë të cilat ndihmojnë në formimin e fjalive këpujore. 

Kësisoj, qëllimi ynë është të trajtojë disa aspekte të klasifikimit dhe mënyrat e 

ndërtimit të fjalive këpujore. Çdo pjesë e këtij punimi është ndërtuar e parë në 

këndvështrimin e teorive më të fundit gjuhësore. Fjalitë këpujore janë studiuar nga 

ndërfaqësit semantiko-sintaksorë të tyre 

Me rëndësi për këtë punim është studimi i thelluar i kallëzuesit emëror, si dhe analiza 

e shembujve të vjelë nga regjistra të ndryshëm të gjuhës angleze dhe shqipe, modelet 

ndërtimore dhe kuptimet e shprehura të fjalive këpujore. Nëpërmjet kësaj qasjeje do të 

mund të nxjerrim në pah ngjashmëritë dhe dallimet midis dy gjuhëve, duke bërë të 

mundur parashtrimin dhe konkluzionet përkatëse të arritura.  

Përpos këtij qëllimi, synimi ynë është që nëpërmjet këtij studimi të ndërgjegjësojmë 

përdoruesit e gjuhës për rëndësinë që ka mësimi i strukturave sintaksore në 

përvetësimin e saj. Përmes krahasimit të rregullave gramatikore të gjuhës amtare dhe 

gjuhës së huaj angleze, nxënësit e kanë më të lehtë përvetësimin e kallëzuesit emëror a 

fjalive këpujore.  

Problemet didaktiko-gramatikore që lidhen me kallëzuesin emëror do të kenë një rol 

të rëndësishëm në këtë punim. Ky trajtim do të sjellë një ndihmesë në studimin dhe 

mësimdhënien e kësaj dukurie gjuhsësore duke paraqitur praktika plotësuese të të 

nxënit dhe propozime, si dhe duke parashtuar rrugëzgjidhje të mundshme të 

vështirësive.  Propozimet tona do të udhëhiqen nga kërkimi i shkaqeve të gabimeve të 

nxënësve e studentëve  gjatë përvetësimit të kallëzuesit emëror në gjuhën angleze.  

Hipotezat e punimit  tonë janë: 

Si trajtohen fjalitë këpujore në teoritë gjuhësore gjenerativiste e funksionaliste? Cilat 

janë veçoritë semantiko-sintaksore të foljeve këpujore? Cilat janë të përbashkëtat dhe 

dallimet e pikëpamjeve të gjuhëtarëve të huaj e vendas  në lidhje me elementin qe 

vendoset mbas këpujës? Si klasifikohen fjalitë këpujore? A do të pranohen fjalitë 

ekzistenciale brenda grupit të fjalive këpujore? Cilat janë prirjet e përdorimit të 

fjalive këpujore në regjistrat e gjuhës angleze dhe shqipe? A veprojnë të njejtat 

rregulla transformuese në të dyja gjuhët tona në studim? A është i rëndësishëm 

studimi i gramatikës gjatë procesit të mësimit të anglishtes si gjuhë e huaj? Cilat janë 

vështirësitë që hasin nxënësit shqipfolës në përvetësimin e fjalive këpujore në gjuhën 

angleze? Cili është roli i mësuesit në kapërcimin e vëshirësive që ndeshen gjatë 

përvetësimit të kallëzuesit emëror a fjalive këpujore? 



ix 

 

Të gjitha hipotezat e ngritura për këtë studim do të trajtohen gjerësisht në hulumtimin 

tonë.   

0.3 Metodologjia dhe struktura e punimit 

Ashtu sikurse e theksuam dhe më lart, ky punim synon të analizojë kallëzuesin emëror 

në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe si dhe përvetësimin e kësaj dukurie gjuhësore 

gjatë procesit të mësimdhënies së gjuhës së huaj angleze. Kështu që përpiqemi të 

gërshetojmë metoda të ndryshme të studimit, si metoda përshkruese, përqasëse-

krahasuese e statistikore.  

Kësisoj, përmes përdorimit të metodës përshkruese përpiqemi të pasqyrojmë 

ndryshimet që kanë ndodhur në gjuhësinë teorike përshkruese në vitet e fundit në 

gramatikologjinë e gjuhës angleze dhe shqipe. Në sintaksë, si në çdo rrafsh të gjuhës, 

ndodhin vijimisht zhvillime e ndryshime, përftohen mënyra të shprehuri, ndërtime të 

hershme dalin jashtë përdorimit ose dalin në një plan të dytë e përdoren më pak. 

Përmes metodës përshkruese, vërehen prirje të ndryshme që mund të na japin ide për 

studime të mëtejshme në lidhje me kallëzuesin emëror në anglisht dhe shqip.   

Për nga pikëpamja teorike, punimi ynë shënjon të ngërthejë dhe të trajtojë teoritë më 

kryesore dhe çështjet më problemore që parashtrojnë gjuhëtarët më në zë të 

periudhave të ndryshme të studimit, në lidhje me veçoritë e kallëzuesit emëror dhe 

klasifikimit të fjalive këpujore. Përpos pikëpamjeve të ndryshme të gjuhëtarëve, 

synojmë të paraqesim qëndrimin tonë sadopak modest mbi kallëzuesin emëror, si dhe 

dukuritë gjuhësore që bëjnë të mundur lidhjen e tij me elemente të tjera të fjalisë për 

të formuar fjalitë këpujore në secilën gjuhë. 

Krahas kësaj metode, në ndihmë na vjen edhe metoda përqasëse-krahasuese, për të 

nxjerrë në pah disa dallime apo të përbashkëta të gjuhës angleze dhe të gjuhës shqipe, 

si dhe të njëjtësojmë veçoritë e secilës gjuhë. Çdo gjetje e veçorive të strukturave 

gjuhësore të fjalive këpujore paraqitet me anë të një analize të shembujve konkretë, të 

marrë nga të dyja gjuhët. Për sa i përket materialit faktik të përdorur për ilustrim, 

shembujt janë marrë nga ligjërimi i shkruar dhe ligjërimi bisedor. Në ligjërimin e 

shkruar kemi përzgjedhur stilin letrar të marrë nga letërsia e shkruar dhe stilin 

publicistik të marrë nga gazeta dhe revista.  

Në këtë studim merr rëndësi përdorimi i metodës statistikore dhe vështrimi i anës 

sasiore të fjalive këpujore, shkalla e dendurisë apo e masës së përdorimit të tyre në 

stile të ndryshme të gjuhës. Të dhënat statistikore do të na shërbejnë për të parë 

gjendjen reale të përdorimit të fjalive këpujore, prirjet e përdorimit të tyre në gjuhën 

angleze dhe në gjuhën shqipe në këtë fazë të studimit tonë.     

Hulumtimi ynë është konceptuar i ndarë në katër krerë të cilët synojnë krijimin e një 

studimi të tërë.  

 Kreu i  parë i këtij studimi paraqet një vështrim të përgjithshëm teorik të fjalive 

këpujore në gramatikat më bashkëkohore të teorive gjuhësore gjenerativiste dhe 

funksionaliste. Duke qenë se kallëzuesi emëror në këto teori bashkëkohore është 

analizuar brenda kuadrit të fjalisë këpujore, e shohim të udhës të bëjmë një vështrim 

të parimeve të këyre qasjeve gjuhësore.  
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Kreu i dytë vijon me dhënien e përkufizimeve dhe klasifikimeve të fjalive këpujore nga 

gjuhëtarë të cilët u përkasin drejtimeve të ndryshme gjuhësore: tradicionalistët, 

gjenerativistët dhe funksionalistët. Gjuhëtarët më në zë të periudhave të ndryshme të 

studimit do të na ndihmojnë për një analizë e paraqitje sa më të qartë të nocioneve 

bazë të kallëzuesit emëror. Analizat tona mbi fjalitë këpujore mbështeten te 

hulumtues, si Higingsi, Halidei, Hadëlstoni, Mikelseni, Rasëlli, Rothsteini etj. Kjo 

qasje e taksonomisë së fjalive të tilla vijon me qëndrimet e argumentet tona në lidhje 

me të.  

Në kreun e tretë vijojmë me analizën e fjalive këpujore. Paraqitja e karakteristikave 

gramatikore e semantike të këtyre fjalive i paraprin analizës së thelluar të materialeve 

faktike të vjela nga literatura e shfrytëzuar. Synimi i këtij kreu është të paraqesë 

prirjet e fjalive këpujore në një korpus të pasur të materialit faktik të përbërë nga 

rreth 417.742 fjalësh të gjurmuara në të dyja gjuhët. Më tej ndalojmë në analizën 

konkrete të nëntipave të fjalive këpujore, duke vijuar me qasjen e foljeve këpujore, 

lidhjen e tyre me elementet që i vihen nga pas, si dhe lidhjen e këtyre të fundit me 

kryefjalën a kundrinorin. Kështu, vëzhgimi e analiza e modeleve ndërtimore të fjalive 

këpujore, si dhe kuptimet e shprehura prej tyre do të realizohen përmes pranëvënies 

dhe krahasimit të shembujve me njëri-tjetrin në të dyja gjuhët. Në fund të çdo sythi do 

të parashtrohen konkluzionet përkatëse të arritura si rezultat i qasjeve të mësipërme.  

Kreu i fundit i studimit i kushtohet rëndësisë që ka përvetësimi i strukturave 

gramatikore në mësimin e gjuhës angleze. Ai synon të nxjerrë  në pah rolin e 

gramatikës në mësimdhënien e gjuhës angleze, studimin e ndërgjuhës dhe gabimet e 

nxënësve shqiptarë gjatë procesit të të nxënit të fjalive këpujore. Në këtë trajtim 

realizohet përshkrimi i gabimeve për fjalitë këpujore dhe klasifikimi i tipave të tyre 

gjatë mësimdhënies së gjuhës. Shkaqet e gabimeve, faktorët që ndikojnë dhe 

qëndrimet ndaj tyre analizohen nëpërmjet shembujve konkretë të marrë nga testimet 

dhe detyrat e shumta që janë realizuar gjatë procesit të mësimit të gjuhës angleze në 

klasa të ndryshme. Kjo qasje ka pasur si kuadër teorik dhe praktik analizën përqasëse 

dhe pedagogjinë e gabimit, si dhe problemet e vështirësitë që hasen gjatë përvetësimit 

të fjalive këpujore. Në përvetësimin e fjalive këpujore propozohen mjete, mënyra dhe 

veprimtari të efektshme që ndihmojnë në këtë proces. Qasja jonë mbështetet në 

pikëpamjet pedagogjike të cilat e konsiderojnë gabimin si një mjet të rëndësishëm për 

mësimin e gjuhës së huaj. Po aq i rëndësishëm është edhe korrigjimi i gabimeve. Për 

të kuptuar rëndësinë e tyre, bëjmë një panoramë të mendimeve dhe qëndrimeve të 

ndryshme ndaj korrigjimit. Këto mendime e qëndrime do të na vijnë në ndihmë për të 

dhënë orientime mbi zgjedhjet e mjeteve metodologjike në korrigjimin e gabimeve të 

fjalive këpujore. Synimi ynë është që ky hulumtim të jetë i vlefshëm dhe i përshtatshëm 

për një mësimdhënie më cilësore të fjalive këpujore në klasat e auditorët ku mësohet 

gjuha angleze.  

Së fundmi, shpresojmë që studimi ynë të shërbejë si pikënisje për hulumtime të tjera të 

ngjashme me të. Çdo vërejtje dhe sugjerim do të ishte i mirëpritur nga ne, pasi do të 

na shërbejë në studimet tona të mëtejshme.  
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KREU  I     

 

 Analizë e fjalisë këpujore në teoritë gjuhësore gjenerativiste e funksionaliste  

 

Megjithëse gjuha është një nga aftësitë dalluese të njeriut dhe përbën për të mjetin 

kryesor të ndërveprimit, shtyllën kryesore ku mbështetet i gjithë aktivititeti i tij 

mendor, ajo që për gjuhëtarët mishëron aftësinë për të folur dhe kuptuar një gjuhë të 

caktuar, përsëri mbetet një nga fenomenet më misterioze që njeriu është munduar të 

kuptojë. Gjithë përshkrimet shteruese që i janë bërë gjuhëve të ndryshme, gjithë 

krahasimet e përgjithshme dhe të veçanta që janë bërë mes tyre, nuk kanë arritur të 

zbulojnë mënyrën se si është strukturuar dhe funksionon gjuha brenda trupit të njeriut, 

madje, në shumë raste, studimet që qëndrojnë në kufijtë e disiplinës gjuhësore apo që 

mundohen t’i zgjerojnë këta kufij, vetëm kanë shërbyer për të nxjerrë në pah 

ndërlikimin, dinamikën dhe vështirësitë për të përshkruar në mënyrë shteruese dhe 

sistematike mrekullinë që quhet gjuhë. 

 

Përshkrimi i përgjithshëm i sistemit gjuhësor është parë si detyrë nga shumë gjuhëtarë 

të shekullit XX, duke filluar nga Sosyri e deri te Çomski. 

Përvetësimi i sintaksës është një çështje e shumëdebatueshme si në disiplinën e 

gjuhësisë teorike, edhe në atë të gjuhësisë së aplikuar. Debatet mes studiuesve të 

gjuhës lidhen kryesisht me teoritë gjuhësore të cilat studiojnë zhvillimin dhe 

përvetësimin e gjuhës.  

 

 Sintaksa është struktura gramatikore e një gjuhe, e cila ka të bëjë me mënyrat se si 

bashkohen fjalët, në ligjërimin e lidhur, për të shprehur e transmetuar mendimet. 

Sintaksa së bashku me morfologjinë përbëjnë gramatikën e një gjuhe. Nga ana tjetër, 

gramatika është  një “mjet” e cila përdoret për të përshkruar gjuhën. Gramatika mund 

ta përshkruajë gjuhën në mënyrë preskriptive, duke caktuar rregulla për përdorimin e 

saktë të saj duke u bazuar në një standard ose në mënyrë deskriptive, duke regjistruar 

mënyrën se si njerëzit përdorin gjuhën në formën e saj standarde dhe jo standarde. 

Por, ajo çka është më e rëndësishmja për gramatikën, është synimi i saj për të caktuar 

rregullat, sipas të cilave mund të formohen një pafundësi fjalish në një gjuhë të 

caktuar.1  

  

Vihet re se, në gramatika të ndryshme, njësitë sintaksore të dallueshme janë fjalia e 

periudha, gjymtyrët e fjalisë, togfjalëshi. Pjesë përbërëse të fjalisë janë kryefjala, 

kallëzuesi foljor dhe ai emëror, përcaktori, kundrina, rrethanori. 

 

Objekti i punës sonë është paraqitja e një vëzhgimi historiko-kritik të kallëzuesit 

emëror duke gjurmuar evoluimin e tij në gramatika të ndryshme të anglishtes dhe të 

shqipes. Qëllimi i studimit është nxjerrja në pah e arritjeve në lidhje me çështjen tonë, 

si dhe evidentimi i problematikës, me qëllim hapjen e rrugës për studime të reja. Në 

vëmendjen tonë do të jenë monografitë, artikujt shkencorë, si dhe gramatikat më 

kryesore të shkruara, nga tradicionalet e deri tek ato modernet si: ato gjenerativiste të 

cilat përqendrohen kryesisht në sintaksën e gjuhës dhe jo në aspektet ndërvepruese 

komunikuese të përvetësimit gjuhësor (Harris, Çomski etj.) dhe ato funksionaliste të 

                                                 
1Domi, M. Çështje të përgjithshme të sintaksës. Studime folologjike.-Nr.3, Tiranë, Akademia e 

Shkencave e RPSSH, 1980 . f  95-120. 
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cilat përshkruhen si një qasje gjuhësore strukturore, funksionale dhe semantike e 

gjuhës së përdorur në kontekste të ndryshme (Halidei). 

 

I.1 Fjalia këpujore në gjuhësinë gjenerative 

 

Pjesa më e madhe e hulumtimeve për fjalinë këpujore2, janë kryer nga studiues të 

teorive të gjuhësisë gjenerative, andaj e shohim të udhës të bëjmë një vështrim të 

shkurtër të parimeve të saj. Studimet tona në këtë syth mbështeten kryesisht te veprat 

e themeluesit së kësaj gjuhësie, Çomski, dhe te disa mbështetës, por në të njëjtën kohë 

edhe kritikë të tij si: Radford, Tesnier, Hadëlston, Grafi, Memushaj etj.     

 

Gjuhësia gjenerative lindi rreth mesit të shekullit XX. Gjenerativistët rreken të thonë 

se ata  ishin ndër të parët gjuhëtarë që jo vetëm u ngritën kundër dogmave 

deskriptiviste, por paraqitën edhe një alternativë të re. Megjithëse ka dhe mendime të 

kundërta me këtë hipotezë, duke argumentuar se3 veprat e para të Çomskit dëshmojnë 

se gjenerativizmi, si vazhdimësi e strukturalizmit, deskriptivizmit dhe e gramatikës 

transformuese, ka trashëguar shumë nga konceptet e tyre.  

 

Ndryshe nga deskriptivistët, të cilët i mëshuan shumëllojshmërisë së strukturave 

gjuhësore, gjenerativistët përpiqen të zbulojnë tiparet e përbashkëta të gjuhëve 

njerëzore, të universaleve gjuhësore.  

 

Fakti që pikëpamjet çomskiane u zbatuan me sukses së pari në sintaksë, u ndihmua 

nga faktori që vetë gjuhësia kishte arritur në një pikë ku kishte marrë drejtimin për 

nga sintaksa dhe po vinte në dukje pamjaftueshmërinë e qëndrimeve të 

deriatëhershme për të formuluar një teori të plotë gjuhësore4, të vendosur mbi baza 

shkencore.  

 

Çomski e zgjeroi teorinë e tij gjuhësore, e cila në “Strukturën Sintaksore”5 përbëhej 

në thelb nga përcaktimi i rregullave bazë për ndërtimin e fjalive, në veprën “Aspekte 

të Teorisë Sintaksore”. Në përpunimin që i bën teorisë së tij, Çomski bën dallimin: 

kompetencë, aftësia e brendshme gjuhësore e folësit për të formuar fjali dhe 

performancë,  përdorimi aktual i gjuhës në situata konkrete6. Një ndër veçoritë e 

gjuhës që lidhen me kompetencën e folësit është karakteri krijues me të cilën Çomski 

kupton aftësinë e folësit, për të prodhuar fjali të reja. Por, ky karakter krijues është i 

drejtuar nga rregullat. Kjo do të thotë se fëmijës që ndodhet në procesin e përvetësimit 

të gjuhës, i duhet një prej fakteve të ligjërimit të cilave u ekspozohet, të abstragojë 

parimet e përgjithshme të formimit. Dalim kështu te gramatikaliteti, si koncept 

themelor i gjenerativizmit.  

Shembuj [1] 

(1)Will you come with me?                                      A do të vish me mua? 

(2)With me will you come?                                      Me mua do të vish a?* 

(3)The triangular is around*.                                    Trekëndëshi është i rrumbullakët. 

                                                 
2 Fjali këpujore emërtohet fjalia e cila formohet prej këpujës (shih kreu II). 
3 Vepra e Çomskit, e cila përbën themelet e gjenerativizmit është “Struktura Sintaksore”, e botuar në 

vitin 1957. 
4 Hymes, Dell H., Fought, John G. American Structuralism, Walter de Gruyter, 1981, f. 35. 
5 Chomsky, N. Syntatic Structures, The Hague, Mouton, 1957, f. 108. 
6 Chomsky. N, Aspects of the theory of syntax, MIT Press, Massachusetts Institute of Technology, 

Cambridge, 1965, f. 4. 
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Vërejmë se fjalia (1) e shembujve [1] në të dyja gjuhët është pyetëse dhe e ndërtuar në 

përputhje me rregullat gramatikore të anglishtes dhe shqipes. Në gjuhën shqipe, pyetja 

(1), fillon me pjesëzën “a” për të marrë një rol paraqitës më të theksuar7, ajo s’mund 

të qëndrojë në fund siç ka ndodhur në fjalinë (2). Në anglisht fjalia pyetëse (1) 

formohet prej “will/ do të”, e cila shërben për të formuar kohën e ardhme, nga 

zhvendosja e kësaj pjesëze në: “You will come with me”. Fjalia (2) e shembujve [1] 

është jogramatikore, si rrjedhojë e mungesës së gramatikalitetit të saj në kuadër të 

rregullave sintaksore për secilën gjuhë (gjuha angleze dhe gjuha shqipe). Në fjalinë 

(3) edhe pse përbërësit lidhen sipas rregullave sintaksore të secilës gjuhë, ajo nuk i 

përmbahet rregullave semantike të tyre (trekëndëshi ka formë trekëndore dhe jo të 

rrumbullakët). Pra, vërejmë se në formimin e fjalisë merret parasysh ndërfaqësi 

semantiko - sintaksor. Çdo thënie apo fjali që formohet në një gjuhë duhet t’i 

nënshtrohet parimit të pranueshmërisë. Çomski8 thotë se gjykimi i folësit për 

pranueshmërinë varet nga faktorët që kushtëzojnë performancën, si edukimi gjuhësor, 

përqendrimi etj.                                                                                                         

Një tjetër vepër e Çomskit është Gramatika e Strukturës së Frazës (sintagmës)9, e cila 

përbëhet nga rregulla të formuluara qartë që shprehen përmes simboleve dhe 

formulave.                           

 Një fjali (Fj) mund të formohet prej një sintagme foljore (SF), sintagme mbiemërore 

(SM), sintagme emërore (SE), sintagme parafjalore (SP) ose një sintagme ndajfoljore 

(SN). Këto rregulla duhet të ngërthejnë të gjitha faktet gjuhësore e të zbatohen në 

mënyrë të përsëritur, me qëllim formimin e një numri të pafund fjalish. Struktura 

sintaksore e një ndërtimi, në gjuhësinë gjenerative, jepet me anë të kllapave ose pemës 

së varësisë, e cila përbëhet nga një tërësi nyjash dhe degësh.   

Shembull [2]                                                                                                                              

Mary felt a lucky girl.                                                                                                               

Meri ndihej vajzë me fat. 

Rregullat e strukturës së sintagmës që formojnë këto fjali në anglisht dhe në shqip 

ndryshojnë nga njëra-tjetra. Ato paraqiten si më poshtë:  

 

Mary felt a lucky girl. 

Fj  

SE +SF 

E+F+SE 

Mary + F + SE 

                                                 
7 Çeliku, M. Domi, M. Floqi, S. Mansaku, S. Përnaska, R. Prifti, S. Totoni, M Gramatika e gjuhës 

shqipe II, Tiranë, Akademia e Skencave e Repiblikës se Shqipërisë 1996 , f.140. 
8 Chomski, N. Aspects of the theory of syntax, Cambridge. Massachussets, 1965, f. 11. 
9 Chomsky, N. Phrase structure grammar, Hague, Mouton & Co, 1957, 112-123.  

1. Termi i përdorur nga Çomski është Phrase Structure Rule. Përkthimi më pranë këtij varianti është 

“Rregulla e Strukturës së Frazës”. Në këtë punim ne do të përdorim termin “sintagmë” (të 

barasvlershëm me atë frazë) si variant i përdorur më dendur në literaturën bashkëkohore shqiptare.  

2. Sintagma nuk duhet barazuar me togfjalëshin e sintaksës tradicionale, i cili është i përbërë gjithmonë 

nga dy përbërës, njëri kryesor dhe tjetri i varur. Përbërësi kryesor është gjithmonë një fjalë 

kuptimplotë: një emër, mbiemër, folje, përemër, numëror dhe ndajfolje, kurse si kokë e një sintagme 

përveç një fjale kuptimplotë mund të shërbejë edhe një fjalë jokuptimplotë, si parafjala. Sintagma është 

një njësi që e përfshin togfjalëshin. Togfjalëshi në të vërtetë është një nga mundësitë e realizimit të 

sintagmës dhe jo një njësi sintaksore e veçantë. Një sintagmë mund të përfshijë në vetvete disa 

sintagma më të vogla dhe nga ana tjetër mund të përfshihet vetë në një sintagmë tjetër më të madhe.  
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Mary+felt + SMb + SE 

Mary+felt + N + Mb+SE 

Mary+felt + a + Mb + SE 

Mary + felt + a +  lucky + SE 

Mary + felt + a + lucky + E 

Mary + felt + a + lucky + girl 

 

Meri ndihej vajzë me fat. 

Fj 

SE +SF 

E+F+SE 

Meri + F + SE 

Meri+ ndihej + SE + SP. 

Meri+ndihej + E + SP 

Meri + ndihej + vajzë + SP 

Meri + ndihej + vajzë + P +E  

Meri + ndihej + vajzë + me + fat 

 

Paraqitja grafike e sintagmave mund të realizohet edhe përmes kllapave ku: 

[SE [E Mary]] [SF [F felt] [SMb [N a[ Mb lucky]] [SE [ E girl]]   

[SE [E Meri]  [SF [F ndihej] [ SE [E vajzë] [SP [P me] [E fat]] 

 

Paraqitja skematike e pemës së varësisë: Mary felt a lucky girl. 

                                                                    Fj 

 

 

                                                   SE                               SF 

                                                                                             

                                                     E                            F         SE 

                                                                                                                    E 

                                                   Mary                        felt     SMb            

                                                                                                                      

                                                                                             N   Mb                

                                                                                                                     

                                                                                              a   lucky          girl 

 

Paraqitja skematike e pemës së varësisë: Meri ndihej vajzë me fat. 

                                                                    Fj 

 

 

                                                   SE                                SF 

                                                                                             

                                                     E                            F         SE 

                                                                                                                    SP 

                                                  

                                                     Meri                     ndihej      E            

                                                                                                                 P       E      

                                                                                                                 

                                                                                              vajzë          me    fat                
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 I.1.1 Struktura e thellë dhe sipërfaqësore në fjalinë këpujore 
 

Sipas gramatikës çomskiane, thelbin e gramatikës e përbëjnë struktura 

sipërfaqësore dhe struktura e thellë e gjuhës. Strukturë e thellë (d - structure) dhe 

strukturë sipërfaqësore (s -structure), parashtruar për herë të parë në librin “Aspekte të 

teorisë së sintaksës”, janë dy koncepte të rëndësishme të gramatikës transformuese10.  

Struktura e thellë 11 u nënshtrohet tre përbërësve: leksikonit12, përbërësit semantik dhe 

përbërësit transformues. Searli13 pohon se futja e konceptit të strukturës së thellë të 

fjalive, që jo gjithmonë shfaqen në strukturën sipërfaqësore, përbën një element 

themelor të revolucionit çomskian në gjuhësi.  

  

Hegi14, den Diken15 dhe Moro16 në hullinë e Çomskit pohojnë se të gjitha fjalitë 

këpujore janë struktura sipërfaqësore që dalin nga një dhe e vetmja strukturë e thellë. 

Për shembull, fjalitë këpujore specifikuese17 “The teacher is John / Mësuesi është 

Xhoni”, janë struktura sipërfaqësore të strukturës së thellë të fjalive këpujore 

predikative18. “John is the teacher / Xhoni është mësuesi”. 

Shembuj [3] 

(1)Jim is the doctor.                                       Xhimi është doktori. [predikative] 

(2)The doctor is Jim.                                      Doktori është Xhimi.[specifikuese] 

 

Fjalitë (1) dhe (2) të shembujve [3] ndonëse ndryshojnë nga forma, kanë të njëjtin 

kuptim. Fjalia (1) përcaktohet si struktura themelore (struktura e thellë), fjalia (2) 

është forma e cila shfaqet në ligjërim (strukturë sipërfaqësore). Në shembujt [3] në 

strukturën e thellë (fjalia 1) kryefjala në anglisht dhe shqip qëndron në të majtë të 

fjalisë (Fj), ndërsa në të djathtë të saj qëndron kallëzuesori. Pra, gjuha angleze dhe 

gjuha shqipe sillen njëlloj ndaj rregullave transformuese në shembujt e mësipërm, por 

vërejmë se nga analizat tona dalin në pah edhe ndryshime midis tyre.   

     Shembull [4] 

 Strukturë e thellë                             Strukturë sipërfaqësore 

  Jim is a doctor.                                * A doctor is Jim.                           

  Xhimi është doktor.                        Doktor është Xhimi. 

 

Në fjalitë e strukturës sipërfaqësore, në shembullin [4] në gjuhën angleze, vërehet se 

kallëzuesori i shprehur me emër në trajtën e pashquar, nuk mund ta ndryshojë 

                                                 
10 Gramatika transformuese merret me rregullat transformuese të kalimit të një fjalie nga strukturë e 

thellë në strukturë sipërfaqësore. 
11 Memushaj, R. Gjuhësia Gjenerative, Shblu, 2008, f. 124. 
12 Sipas Çomskit leksikoni përfshihet në bazat e gramatikës gjenerativiste. Ai është thjesht një listë 

joalfabetike e të gjithë formanteve leksikore.( Chomsky, N. Aspects of the theory of Syntax. 

Cambridge Massachussets, 1975, f. 84.) 
13 Searle, J. R. Chomsky’s revolution in linguistics, The New York review of books, June, 29. 1972.  
14 Heggie, L. The syntax of copular structures, Phd dissertation, The University of Southern California, 

Los Angeles,1988. 
15 Den Dikken, Relators and linkers. The syntax of predication, predicate inversion and copulas. 

Cambridge, MA, The MIT Press. 2006. 
16  Moro, A. The raising of predicate. Predicative noun phrases and the theory of Clause structures, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1997. 
17 Fjalitë specifikuese janë fjali këpujore. Ato emërtohen me këtë term si rrjedhojë e zhvendosjes  së 

kallëzuesorit në pozicionin nistor të fjalisë për të theksuar një tipar a cilësi të kryefjalës a kundrinorit 

me të cilën ai lidhet. 
18 Në kuadër të klasifikimit të fjalive këpujore, ato klasifikohen në fjali këpujore: predikative, 

specifikuese, identifikuese, ekuative (Shih kreun II). 
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pozicionin e tij, ndërsa në gjuhën shqipe po. Kjo ndodh për të gjitha gjuhët me rend të 

lirë, si shqipja, latinishtja etj. Në gjuhën angleze, e cila është një gjuhë me rend të 

ngulitur të gjymtyrëve, kryefjala dhe kallëzuesori i shprehur me emër në trajtën e 

pashquar i ruajnë pozicionet e strukturës së thellë19. Kjo analizë nuk do të shtjellohet 

më tej këtu, pasi do të trajtohet më me hollësi në kreun II.  

Vëmë re se të gjitha elementet në strukturën e thellë janë në vendet e tyre fillestare, 

pra, funksioni i strukturës së thellë është të formojë përbërësit dhe t’u caktojë atyre 

marrëdhënie gramatikore, kurse në strukturën sipërfaqësore ato lëvizin sipas 

rregullave transformuese lëviz a20.   

 

I.1.2  Zbatimi i sintagmës X-bar në fjalinë këpujore 

 

Çomski i analizon sintagmat në gjuhësinë gjenerative në kuadër  të teorisë X-Bar. 

Sintagmat  SF, SE, SM, SP shënohen të gjitha me SX (sintagma X), ku  X përfaqëson 

një kategori leksikore: folje, emër, mbiemër e parafjalë të cilat në të njëjtën kohë 

shërbejnë si kokë e një sintagme që marrin plotësorë (komplementë), modifikues ose 

plotës (adjuncts).21 

Sintagma X’’ përmban dy përbërës: [Spec, X’] (specifikues X’) dhe një kokë X’22. Të 

gjitha llojet e sintagmave shpjegohen vetëm me dy rregulla23: 

 

 1. X’’           Specifikues, X’;    

 2. X’            X, plotësor 

 

Çomski i analizon sintagmat në skemën X-bar, në tri nivele projektimi; X’’ është 

projeksioni maksimal i kokës X, e cila merret si projeksioni 0 (X) dhe si projeksion i 

ndërmjetëm midis tyre qëndron X’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Jespersen, O. (1933), The Essential of english grammar. First published by Routledge, an imprint of 

Taylor & Francis Group, 2007. 
20  Në gjuhësinë gjenerative rregulla transformuese lëviz a (a movement) i nënshtrohet një tërësie 

kufizimesh të cilat kuptohen si një sistem modulesh, si teoria X-bar, teoria e kufizimit, teoria e 

drejtimit, teoria theta, teoria e lidhjes, teoria e rasës dhe teoria e kontrollit. Ky rregull zbatohet vetëm si 

një “lëvizje e detyruar” (last resort movement), së cilës i drejtohemi vetëm në rastet kur është e 

domosdoshme për të shmangur ndërtimet jogramatikore. (Memushaj, R. Vepër e cituar f. 136.) 
21 R.Liber, me modifikues nënkupton përbërës të sintagmës që kanë funksion kufizues ndaj kokës 

leksikore dhe, si e tillë, lidhet me emrin, i cili ka nevojë për kufizimin e kuptimit. Po ashtu termat 

“specifikues”,  “përcaktor” dhe “argument” e “komplement” përdoren shpesh në vend të njëri-tjetrit. 

Përbërësin që modifikon kokën disa e quajnë komplement dhe disa të tjerë argument.   
22 Chomsky, N. (1970) Remarks on nominalization, Studies on Semantics in Generative Grammar, 

Mouton The Hague- Paris, 1972, f. 52.  
23 Çomski i sheh këto sintagma sipas skemës X- bar, në tri nivele: projektimi maksimal, sintagma X’’, 

projektimi i ndërmjetëm X’ dhe projeksioni zero X. Për të treguar nivelet e elementeve, Çomski përdor 

vijat me shenjën (‘) te X.  
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Shembull [5]                    SX’’ 

 

 

                     Spec                                  X’ 

 

    X             plotësor 

 

 

                       Jim                         is             the     doctor                    

                                        SX’’ 

 

 

                     Spec                                  X’ 

 

    X                plotësor 

 

 

                                                

                     Xhim                      është         doktor - i 

 

Në këtë shembull, i cili pasqyron strukturën e një fjalie këpujore të gjuhës angleze dhe 

shqipe, kemi paraqitur një sintagmë foljore për të dyja gjuhët, ku specifikuesi SE  

kryen funksionin e kryefjalës. Specifikuesi (kryefjala) vendoset në të dyja gjuhët sipas 

parimit universal se fjalia duhet të ketë gjithmonë një kryefjalë. Mirëpo në gjuhën 

shqipe, ashtu sikurse dihet, kryefjala mund të bjerë. Gjuhët të cilat lejojnë rënien e 

kryefjalës quhen gjuhë prodrop24. Në gjuhën angleze, përdorimi i specifikuesit të 

shprehur përmes kryefjalës është i domosdoshëm, ndaj shpeshherë, që pozicioni i 

kryefjalës të mos jetë bosh në struktura të tilla, në pozicionin sintaksor të saj përdoren 

elemente që quhen fjalë ekspletive25, të cilat nuk kanë përmbajtje semantike, por kanë 

një rol sintaksor, rolin e kryefjalës. Për shembull “it / there”. 

Duke iu rikthyer shembullit [5] elementi qëndror i sintagmës foljore është folja (F).  

Brendësia e sintagmës F përfaqëson kokën apo “projeksionin 0”. Nga bashkimi i 

foljes me plotësorin formohet projeksioni i ndërmjetëm X’ (F’) dhe nga bashkimi i 

këtij të fundit me specifikuesin është formuar projeksioni maksimal SX’’ (SF’’). Si 

rrjedhojë formohet fjalia e mëvetësishme e formuar prej elementeve të fjalisë: 

kryefjalë + folje + kallëzuesor.  

 

Me rëndësi për natyrën sintaksore të fjalisë janë kategoritë foljore të mënyrës, kohës, 

vetës dhe numrit, të cilat shënohen përkatësisht  [+kohë] dhe [+Agr] (përshtatje). 

Fjalia gjykohet duke u mbështetur në tipin e eptimit të saj. Meqë kategoritë 

gramatikore të foljes përcaktojnë tipin e fjalisë, atëherë eptimi foljor në gjuhësinë 

gjenerative shënohet me EPT26, merret si kokë e fjalisë, d.m.th si X(0), kurse tema 

foljore shërben si kokë F(0) e sintagmës tjetër SF. Kështu, duke qenë se fjalia del si 

projeksioni maksimal i EPT, hiqet nga skema dhe në vend të saj shënohet simboli 

SEPT27.  

 

                                                 
24 Memushaj, R. Vepër e cituar, f. 89. 
25 Memushj, R. Vepër e cituar, f. 170. 
26 Memushaj, R. Vepër e cituar, f. 54. 
27 Memushaj, R. Vepër e cituar, f. 55. 
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Jo gjithmonë plotësori dhe specifikuesi mund të shprehen në një sintagmë foljore28; 

kjo ndodh si pasojë e valencës së foljes29. Termi valencë, i përdorur për herë të parë 

nga Tesnier30, kupton nevojën që shprehin foljet për t’u plotësuar kuptimisht dhe 

strukturalisht me anë të fjalëve apo përbërësve që ato kërkojnë pranë vetes. 

Elementet e skemës X-bar mund të jenë mbizotëruese, drejtuese, paraprijëse apo 

komanduese të njëra-tjetrës. Lidhjet e tyre përbëjnë një interes të veçantë në teorinë 

X-bar. Ato vendosen në marrëdhënie me njëra-tjetrën sipas disa lidhjeve të:  

1. mbizotërimit (një nyje A mbizotëron një nyje B, nëse A ndodhet më lart në 

skemën X-bar); 

2. paraprijës (A vendoset në marrëdhënie horizontale me B);  

3. c - komandës (Një nyje A komandon një nyje B, në rastin kur ato nuk 

komandojnë njëra- tjetrën). 

 

I.1.3 Sintagmat në programin minimalist dhe paraqitja e fjalisë këpujore sipas 

këtij programi 

 

Krahas analizës së sintagmave në këndvështrimin e teorisë X-bar, ato janë bërë objekt 

analize edhe në teorinë minimaliste. Këto sintagma ndryshojnë nga njëra-tjetra.  

Ndryshe nga sintagmat në teorinë X-bar, sintagmat minimaliste (bare phrase structure) 

nuk kanë ndonjë strukturë të përcaktuar paraprakisht dhe në paraqitjen e tyre kanë 

vetëm një nivel31.   

 

Sintagmat në teorinë X-bar realizohen në tri projeksione: maksimal, i ndërmjetëm dhe 

projeksioni 0. Sintagmat minimaliste formohen nga bashkimi i një elementi leksikor 

me një element tjetër, pra sipas modelit nga poshtë lart. Sintagmat në teorinë X-bar 

prodhohen me anë të shkrimit, d.m.th jepet pema, pastaj futen njësitë sintaksore, ku 

çdo sintagmë ka një specifikues dhe një plotësor.  

 

Rëndësi të madhe në programin minimalist ka “shkrirja” (merge32). Shkrirja është 

procesi me anë të të cilit bashkohen dy struktura sintaksore, por pa ua ndryshuar 

vendin. Duke qenë se detyra e rregullës “shkrij” është vetëm të bashkojë, ajo nuk ka 

fuqi vepruese të bashkojë tiparet e interpretueshme me tiparet e painterpretueshme33. 

Mbas shkrirjes, objektet sintaksore i nënshtrohen rregullës “përshtat” (agree), e cila 

vendos një lidhje përshtatjeje midis një njësie A dhe një njësie B, ku e para ka tipare 

të interpretueshme, ndërsa e dyta tipare të painterpretueshme.  

Rregulla “përshtat” i shuan tiparet e painterpretueshme në atë mënyrë, që njëra 

gjymtyrë e sintagmës merr treguesit gramatikorë që i përcakton gjymtyra tjetër.   

                                                 
28 Flora, K. Giussepina, T. Hyrje në sintaksën gjenerative të shqipes. Tiranë, Shblu, 2011, f. 40.  
29 Foljet në bazë të argumenteve janë: zero valentëshe Unë fle, një valentëshe Unë takova Merin, dy 

valentëshe  Unë ia dhashë librin Merit. 
30 Tesnier, L. Elements de Syntaxe Structurale: Paris, Klincksieck,1959, f. 85. 
31 Chomsky, N. Bare Phrase structure, MIT Occasional Papers in Linguistics, Nr.5, 1994. 
32 Chomsky, N. Beyond explanatory adequacy. MIT Occasional Papers in Linguistics, Nr. 20, 2001 a, f. 

20. 
33 Tiparet janë të interpretueshme, kur burojnë nga kuptimi kategorial i fjalës, si p.sh. mënyra, koha, 

diateza, numri, gjinia ose shkallët e mbiemrit. Tiparet janë të painterpretueshme, kur nuk burojnë nga 

natyra e fjalës, por shërbejnë për të rregulluar pozicionin ose formën e saj në fjali, si numri, veta, rasa 

etj. Për shembull, tipari i numrit tek emri është tipar i interpretueshëm, duke qenë se ndryshimi i numrit 

shoqërohet me një ndryshim semantik. Por te folja dhe mbiemri ndryshimi i numrit nuk sjell ndryshim 

kuptimor, ai ndodh vetëm se këto fjalë duhen përshtatur me emrin. (Adger, D. Core syntax, A 

minimalist approach, Oxford Core Linguistics, 2003) 
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Mirëpo në gjuhë ka plot ndërtime në të cilat elementet nuk ndodhen në vendet e tyre 

fillestare; për shembull, kryefjala, megjithëse lidhet me kallëzuesin, del jo si 

specifikues i tij, por i kokës eptimore EPT. Në të tilla raste nevojitet një operacion 

tjetër, operacioni “lëviz”34. Veprimi i rregullës “lëviz” është tepër i kufizuar, ajo 

përdoret vetëm kur është e domosdoshme, prandaj quhet “lëvizje e detyruar” (last 

resort movement). 

Të tre këto operacione përfshihen në sistemin kompjuterik Chl.  Ky përbërës që 

Çomski më vonë e quan “sintaksë e ngushtë” (narrow syntax) merret me bashkimin e 

njësive leksikore dhe formimin e tyre nga njësi më të vogla në njësi më të mëdha35. 

Listën e njësive leksikore që u nënshtrohen operacioneve të sipërpërmendura, Çomski 

e quan “numeracion”36.  

Shembull [6] 

Ana is the main actress.  

Ana është aktorja kryesore. 

 

Për formimin e kësaj fjalie këpujore marrim nyjen “the” e cila, duke u shkrirë me 

emrin “actress / aktore”, konvergojnë37 objektin sintaksor, sintagmën “the actress/ 

aktorja”, e etiketuar me “E” për shqipen dhe “N” për anglishten38.  

                                N                                                                   E                                                                             

 

 

                     the              actress                                    ja-                      aktore 

 

Sintagma  “the actress / aktorja” duke u shkrirë me mbiemrin “main / kryesorja”, 

konvergon objektin e ri “the main actress / aktorja kryesore”, i cili ruan sërish etiketën 

“E”, d.m.th një sintagmë emërore. 

                                N                                                                   E                                                                                 

 

 

                    the          main actress                                 ja-         aktore kryesore 

 

Më tej sintagma emërore “the main actress / aktorja kryesore” bashkohet me foljen “is 

/ është” për të formuar objektin sintaksor “is the main actresss / është aktorja 

kryesore”, e cila etiketohet me “F / V” folje dhe tregon se shkrirja është formuar nga 

një sintagmë foljore. 

 

                                V                                                                   F                                                                               

 

 

                    

                   is        the   main actress                     është                aktorja kryesore 

                                                 
34 Rregulla “lëviz” fillimisht piketon kokën “K” të sintagmës minimale, pastaj lëviz pranë saj objektin 

a, duke formuar objektin e ri sintaksor [a K], ku a mund të jetë kryefjalë, një fjalë pyetëse në fillim të 

fjalisë a një plotës. Lëvizja në programin minimalist ndryshon nga lëvizja a e teorisë së lidhjes dhe 

drejtimit, e cila mund të lëvizë gjithçka dhe kudo. 
35 Chomsky, N. Categories and transformations. In The minimalist program, Cambridge, Mass.: MIT 

Press 1995, f. 219-394. 
36 Chomsky, N. The minimalist program. The MIT Press, Cambridge, London, 1995, f 225-230. 
37 Përdorim këtë term në këtë studim në hullinë e Memushaj, R. me kuptimin formoj ose projektoj. 
38 Në gjuhën angleze, për të formuar emrin në trajtën e shquar kërkohet nyja e trajtës së pashquar “the”. 

Në gjuhën shqipe shquarsia e emrit realizohet përmes mbaresave të shquarsisë.  
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Pasi projektohet SF, ajo kërkon që në pozicionin e specifikuesit t’i vendoset kryefjala. 

 

                                V                                                                   F                                                                               

 

 

                    Ana     is the main actress                   Ana              është aktorja kryesore 

 

Shprehja e përftuar Ana is the the main actress / Ana është aktorja kryesore i 

nënshtrohet një operacioni tjetër, të cilin Çomski39 e quan “shkoqit” (Spell-out). Ky 

operacion kontrollon nëse fjalia e përftuar është e lexueshme apo e kuptueshme në 

ndërfaqësit fonetikë dhe logjikë.   

Për të kuptuar më mirë formimin e fjalive këpujore sipas programit minimalist dhe për 

të parë se sa i rëndësishëm është operacioni “përshtat” në shkrirjen e fjalëve me njëra-

tjetrën paraqesim skemën e mëposhtme: 

 

                                                         EPT 

 

 

 

 EPT                                SF 

 

 

 F                           S Predikative 

 

 

                                                  SE ref                              Predikativiteti’ 

 

 

 

                                                                                Predikativiteti                         SE pred 

 

Folja  

- Përzgjedh Spredikative (Spred) 

- Është jokallëzore 

- Projektohet (shkoqit “spell-out”) si këpujë  

Tipari EPT 

- Përzgjedh  SF   

- Shkarkon tiparin e kohës (koha e tashme) 

- Shkarkon tiparin e numrit (numri njëjës) 

- Shkarkon rasën emërore (urasë; emërore) 

- Kërkon SE në pozicionin [Spec] 

SE ref dhe SE pred40. 

- Kërkon rasë (urasë) 

                                                 
39 Chomsky, N. Derivation by Phase. In Michael Kenstowicz ed. Ken Hale: a Life in Language, 

Cambridge, Mass.: MIT Press. 2001a f. 1-52. 
40 Me sintagmë referuese i drejtohemi “kryefjalës”, ndërsa me sintagmë predikative “kallëzuesorit”. 

Shih kreu II. 
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Sipas këtij operacioni, fjalia këpujore “Ana is the main actress / Ana është aktorja 

kryesore” do të interpretohet si më poshtë: 

Folja “is/ është” përzgjedh “the main actress /aktorja kryesore” dhe konvergon 

(projekton, formon) sintagmën “aktorja kryesore”, pasi folja “is / është” ia ka 

shkarkuar tiparin e interpretueshëm [rasë emërore] kallëzuesorit “the main actress/ 

aktorja kryesore”. Tipari EPT përzgjedh këpujën dhe i shkarkon tiparin e kohës, 

numrit dhe rasës. Mbasi tipari EPT merr një SE në pozicionin [Spec] “Ana” formohet  

fjalia “Ana is the main actress / Ana është aktorja kryesore”. Ky derivim i përcillet 

operacionit “shkoqit”(spell-out). Kështu, fjalia i përcillet ndërfaqësit fonetik dhe 

ndërfaqësit logjik, duke qenë se ajo i plotëson tiparet e lexueshmërisë.  

 

I.1.4 Struktura argumentuese e tematike dhe fjalia këpujore 

Termi argument, siç shkruan Radford,41 është huazuar nga filozofia për të përshkruar 

funksionet e ndryshme në strukturën semantike të gjymtyrëve. 

Shembull [7]    

Mary took her daughter away.                                                                                                                                       

Meri mori vajzën e saj. 

Në shembullin [7] funksionet semantike burojnë nga raportet e kallëzuesit me 

argumentet e tij, kryefjalën dhe kundrinën, pra këto dy gjymtyrë janë argumente të 

foljes dyvalentëshe. Foljet kanë strukturë tematike dhe folësi amëtar ka njohuri 

leksikore mbi numrin e roleve tematike të çdo foljeje të gjuhës amtare.  

Rolet tematike ose teoria theta shprehin disa funksione semantike të gjymtyrëve, për 

shembull, funksione të tipit kush bën (Meri), çfarë bën (mori) kujt ia bën (vajzën), të 

cilat janë të rëndësishme për përbërësin logjik të gramatikës. Parimi themelor 

Çomskian i teorisë së roleve tematike është kriteri theta, sipas të cilit “çdo argument 

mbart një dhe vetëm një rol tematik dhe çdo rol tematik i caktohet një dhe vetëm një 

argumenti”42.  

Në përputhje me funksionet që kryejnë në fjali, 43Haegeman i parashtron  rolet 

tematike të argumenteve si më poshtë: 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Radford, A. Syntax: A minimalist introduction, Cambridge University Press, Cambridge, 1997. 
42 Chomsky, N. (1981) Lectures on  Government and Binding, Berlin New York, 1993, f. 36. 
43 Haegeman, L. Elements of grammar: Handbook of Generative Syntax, Published by Springer, 1998. 
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Veprues (agent):  Ai i cili qëllimisht fillon veprimin të shprehur nga folja. 

Shembull: He opened the door. / Ai hapi derën 

Tema (pacient): Veprimi apo gjendja që shprehet nga folja. 

Shembull: John is travelling to Tokyo/ Xhoni po udhëton në Tokio. 

Pësues (experiencer): Ai i cili përjeton ndryshime apo gjendje (psikologjike) të 

shprehur nga kallëzuesi. 

Shembull: She liked the film / Ajo e pëlqeu filmin. 

Përfitues (beneficiary) / përfitimi: Tërësia që përftohet nga kallëzuesi. 

Shembull: She gave a present to her brother. / Ajo i dha një dhuratë të vëllait. 

Qëllimi: Tërësia drejt së cilit aktiviteti i shprehur nga kallëzuesi drejtohet. 

Shembull: The ball rolled toward the road./ Topi u rrotullua drejt rrugës. 

Burimi: Tërësia nga ku diçka lëviz si rezultat i veprimit të shprehur me kallëzues. 

Shembull: He took the book from the shelf. / Ai mori librin nga rafti. 

Vendndodhja: Vendi në të cilin veprimi apo gjendja e shprehur me kallëzues është 

vendosur. 

Shembull: Mary is in Tokyo. / Meri është në Tokio.  

 

Në shembujt e paraqitur në tabelë, vërejmë se të gjitha elementet të cilave u janë 

caktuar role semantike nga foljet, ndodhen në pozicionet e duhura sintaksore, të 

quajtura pozicione theta.44 

 Përmes analizave tona, e shohim të udhës të parashtrojmë pyetjen: A ka elemente 

gjuhësore të cilat nuk kanë rol tematik?   

Në ndërtimin “The conques of Rome by Napoleon/ Pushtimi i Romës nga Napoleoni”, 

emri foljor “pushtimi” i cakton emrit “Napoleoni” rolin tematik të vepruesit, ndërsa në 

ndërtimin  “The conquest of Rome/ Pushtimi i Romës’, roli i vepruesit nuk është i 

domosdoshëm.  

  

Fakti se vepruesi mund të mungojë në fjali, ka shërbyer si bazë për ndarjen e 

argumenteve të foljes në argumente të brendshme, roli tematik i të cilave caktohet 

drejtpërdrejt nga folja, (kundrina) dhe argumente të jashtme (kryefjala), roli tematik i 

të cilave caktohet nga folja dhe nga një argument i brendshëm. 

Në gramatikat e disa gjuhëve, argumentet e jashtme mund të mungojnë në fjali. Por, 

kjo qasje gjuhësore bie në kundërshti me parimin e projektimit të zgjeruar (extended 

projection principle) të propozuar nga Çomski45, sipas të cilit fjalitë duhet të kenë 

                                                 
44 Shih Memushj, R. f. 167. 
45 Chomsky, N. Knowledge of language, Praeger Publisher, Westport, 1986, f. 116. 
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kryefjalë. Kjo kërkesë vlen për të shpjeguar një veçori të disa gjuhëve, si anglishtja, 

fjalia e së cilës ka nevojë për kryefjalë, pra pozicioni sintaksor i kryefjalës të mos jetë 

bosh. Ashtu sikurse e kemi përmendur edhe më lart, ky pozicion përmbushet edhe 

përmes fjalëve ekspletive, të cilat nuk kanë përmbajtje semantike. Si rrjedhojë, këto 

elemente nuk kanë role tematike. 

 

Në kreun II ne shqyrtojmë foljet këpujore, por këtu i paraprijmë analizës së tyre, për 

të parë nëse foljet këpujore projektojnë argumente me role të caktuara tematike apo 

jo.   

Çomski46, Radford47, Hornstein48 pohojnë se folja qëndron e vetme kur projekton 

argumente me role të caktuara tematike; ndërkohë ka edhe studiues, si Marantz49 i cili 

shprehet se e gjithë shprehja foljore (folje dhe argument i brendshëm i saj) i cakton rol 

tematik argumentit të jashtëm. E përbashkëta e këtyre studiuesve është se pranojnë që 

argumenti i brendshëm i foljes është përgjegjës për përzgjedhjen e kryefjalës. Bazuar 

në këtë pohim të tyre, ne mendojmë se kryefjala merr rolin e saj tematik nga 

argumenti i brendshëm.  

Shembuj [8] 

(1) He is a boy.                  Ai është djalë. 

(2) He is a mountain.#       Ai është mal. # 

 

Fjalia (1) e shembujve [8] është e saktë për të dyja gjuhët. Elementi mbas këpujës 

përshtatet me kryefjalën në numër dhe gjini. Fjalia (2) e shembujve [8] është e saktë 

gramatikisht, por jo semantikisht. Atëherë, elementi mbas këpujës e kufizon 

argumentin e jashtëm të foljes (kryefjalën). E gjithë shprehja foljore e përzgjedh 

kryefjalën, por studiuesit thonë që duke qenë se këpuja është folje e desemantizuar, 

atëherë nuk ndihmon në këtë drejtim. Gjithsesi, nga të dhënat gjuhësore, ne themi se 

argumenti i vetëm i brendshëm i foljes nuk mund ta kufizojë kryefjalën.  

Shembuj [9]   

(1) The tree is fast.                Pema është e shpejtë. # 

(2) The tree grows fast.         Pema rritet shpejtë. 

 

Fjalia, në këtë shembull, është e pasaktë pasi “pema” nuk mund të jetë e “shpejtë”. 

Por, nëse ne zëvendësojmë foljen “is / është” me foljen “grow / rris”, atëherë fjalia 

është e saktë kuptimisht e gramatikisht. Përmes këtyre shembujve dalim në 

përfundimin se edhe këpuja paska një rol në përzgjedhjen e kryefjalës, kur ajo ndiqet 

nga një mbiemër. Teoria e Marantz-it, sipas nesh, vihet në zbatim edhe për foljet 

këpujore. Si rrjedhojë, themi se këpuja bashkë me elementin pas saj i caktojnë rol 

theta kryefjalës. 

 

I.1.5 Rasa e argumenteve të fjalisë këpujore 

 

Shembuj [10] 

(1) Mary met Susan.      Meri takoi Suzanën. 

                                                 
46 Chomsky, N. Knowledge of Language: its Nature, Origin and Use. Praeger: New York, 1986. 
47 Radford, A. Minimalist Syntax. Exploring the structure of English. Cambridge: Cambridge 

University Press. 2004. 
48 Hornstein, N. What do Labels Do: Some Thoughts on the Endocentric Roots of Recursion and 

Movement. Ms., University of Maryland, College Park, 2005.  
49 Marantz, A. On the Nature of Grammatical Relations. Cambridge, MA: The MIT Press. 1984. 
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(2) It is me.                     Jam unë. 

 

Ashtu sikurse përmendëm më lart, argumentet e brendshme dhe të jashtme dalin në 

varësi të roleve tematike që u caktohen sipas parimit theta. Disa gjuhë i dallojnë qartë 

SE në funksionin e kryefjalës dhe kundrinorit, për shembull, në gjuhën  shqipe, emri a 

përemri ka tjetër formë kur luan rolin e kryefjalës dhe tjetër formë kur paraqitet në 

funksionin e kundrinorit. Në gjuhën angleze këto gjymtyrë të fjalisë dallohen vetëm 

kur shprehen me përemra dhe jo me emra. Në fjalinë (2) të shembujve [10], në gjuhën 

angleze, përemri, i cili vendoset mbas këpujës, është në rasën kallëzore. Në gjuhën 

shqipe përemri është në rasën emërore.  

 

Në gramatikat tradicionale të gjuhëve thuhet se shqipja është gjuhë me lakim ose 

gjuhë me rasë morfologjike, ndërsa anglishtja jo. 

Studiuesit gjenerativistë pohojnë se të gjitha gjuhët në strukturën e thellë kanë rasë, 

por disa gjuhë e shprehin atë me mjete morfologjike, kurse të tjerat jo. Kjo rasë e 

strukturës së thellë është quajtur “rasë abstrakte”, në dallim nga rasa morfologjike që 

është sipërfaqësore. 

 

Megjithatë, theksojmë se ka mendime të ndryshme në lidhje me nivelin e strukturës 

gramatikore se ku ndodh caktimi i rasës. Hornstein50 pohon se caktimi i rasës ndodh 

në strukturën sipërfaqësore. Për Çomskin51, caktimi i rasës ndodh në të dyja 

strukturat, në strukturën e thellë dhe në atë sipërfaqësore; madje në varësi të llojit të 

tyre, Çomski e ndan rasën abstrakte në 1. rasë strukturore, e cila caktohet në 

strukturën sipërfaqësore (emërorja dhe kallëzorja), SE-së që zë pozicionin e 

specifikuesit i caktohet rasa emërore, ndërsa SE-së në pozicionin e kundrinës i caktohet 

rasa kallëzore; 2. rasë e brendshme, e cila caktohet në strukturën e thellë (gjinorja dhe 

dhanorja).  

 

Nga ana tjetër, Grafi52 thekson se klasa e rasave strukturore duhet të zgjerohet edhe 

me dhanoren, kurse ajo e rasave të brendshme edhe me kallëzoren, kur ndodhen larg 

kallëzuesit. Memushaj53 e argumenton hipotezën e Grafit duke analizuar fjalitë me dy 

kundrina, e drejtë dhe e zhdrejtë.  

Shembull [11] 

Jim bought his mother some flowers.  

Xhimi i bleu mamasë disa lule.  

 

Me interes është shpjegimi që i bën Çomski kësaj fjalie. Sipas analizës çomskiane, në 

fjalinë në anglisht kemi një rasë strukturore (Jim) të ndjekur nga një rasë e brendshme 

(some flowers), kurse në fjalinë “Jim bought some flowers to his mother. / Xhim i 

bleu disa lule mamasë” kemi vetëm rasë strukturore (some flowers). Për fjalitë në 

gjuhën shqipe kundrina e zhdrejtë mund të vihet edhe para, edhe pas kundrinës së 

drejtë, pa ndryshuar strukturën e fjalisë siç ndodh në anglisht. Kjo do të thotë se në 

gjuhën shqipe, pozicionin e rasës strukturore e zë kundrina që është më afër foljes, 

kurse të rasës së brendshme, ajo që është më larg me të.  

 

                                                 
50 Hornstein, N. Nunes, J. Grohman, K. Understanding Minimalism, Cambridge University Press, 

Cambridge UK, 2005, f. 28. 
51 Chomsky, N. Lectures on government and binding. Dordrecht: Foris Publications, 1981. 
52 Graffi, G. Sintaksa, strukturat e ligjërimit, Dituria, 2003. 
53Memushaj, R. Vepër e cituar, f. 174-175. 
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Sipas Tesnier54, folja zë një vend qëndror në fjali, është ajo që drejton një sërë rasash 

të strukturës së thellë, të cilat në rrafshin sipërfaqësor realizohen nga shprehje që 

mund të jenë kryefjalë, kundrinë ose plotësor. Folja nuk mund t’i caktojë rasën 

kallëzore një sintagme emërore e cila nuk projektohet nga sintagma foljore që ka si 

kokë këtë folje.   

 

Memushaj55 pohon se një ndër parimet themelore të rasës është se: rasë cakton vetëm 

folja dhe parafjalët.  

Pikëpyetja ngrihet për struktura të tilla si “The girl from New York / Vajza nga Nju 

Jorku”. A caktojnë rasë emri dhe mbiemri në këto ndërtime? Duke ndarë të njëjtin 

mendim me Memushaj, pohojmë se në rastet kur emri ose mbiemri kanë role tematike 

të tipit “The girl from New York / Vajza nga Nju Jorku” dhe “desired for success / i 

dëshiruar për sukses”, ata nuk u caktojnë dot në mënyrë të drejtpërdrejtë role tematike 

emrave që i ndjekin, por e bëjnë këtë nëpërmjet një kategorie rasëcaktuese, siç janë 

parafjalët.  

Shpeshherë në shembujt e gjetur të tipit “Gishti shkon, ku dhemb” struktura e thellë 

paraqitet si jogramatikore “*dhemb ku gishti shkon”, pasi sintagmës emërore “gishti” 

nuk i është caktuar rasë nga folja “dhemb”me të cilën lidhet semantikisht. Si 

rrjedhojë, shohim se kjo SE duhet të ngrihet në pozicionin e specifikuesit të fjalisë 

kryesore, të dalë para kallëzuesit, sepse vetëm aty folja mund t’i caktojë rolin e 

kryefjalës.  

Si përfundim, themi se krahas parimit që foljet dhe parafjalët caktojnë rasë, një parim 

tjetër i rëndësishëm në teorinë e rasës është se çdo SE e shprehur fonetikisht duhet të 

pajiset me rasë.   

 

Përfundime 

 

Në këtë pjesë të studimit bëmë një përmbledhje të shkurtër të karakteristikave të  

fjalive këpujore në gjuhësinë gjenerative duke u përqendruar kryesisht në disa teori të 

kësaj gramatike. 

 Ne arritëm të paraqesim rregullat e strukturës së sintagmës që formojnë fjalinë  

këpujore në anglisht dhe në shqip. Strukturën sintaksore të fjalisë këpujore e 

paraqitëm përmes kllapave dhe pemës së varësisë.  

 Në fjalinë këpujore veprojnë një sërë rregullash transformuese të cilat bëjnë të  

mundur kalimin e një fjalie nga struktura e thellë në strukturën sipërfaqësore. Të 

gjitha fjalitë këpujore janë struktura sipërfaqësore të cilat dalin nga një dhe vetëm një 

strukturë e thellë. Përmes zhvendosjes së elementeve në fjali përftohen fjali 

gramatikore dhe jogramatikore. Në gjuhën angleze dhe shqipe, kur kallëzuesori në 

fjalitë predikative, e cila është struktura e thellë, shprehet me një emër në trajtën e 

shquar, ai mund të zhvendoset në pozicionin e specifikuesit në fjali për të formuar 

fjalinë specifikuese, e cila është struktura sipërfaqësore. Në gjuhën angleze dhe shqipe 

nuk veprojnë gjithmonë të njëjtat rregulla transformuese. Në anglisht, kallëzuesori i 

shprehur me emër në trajtë të pashquar nuk mund të zhvendoset në fjali për të formuar 

strukturën sipërfaqësore, ndërsa në gjuhën shqipe po.  

 Fjalitë këpujore në skemën X-bar dalin në tri nivele projektimi, X’’ është  

projeksioni maksimal i kokës X, e cila merret si projeksioni 0(X) dhe si projeksion i 

ndërmjetëm midis tyre qëndron X’. Në gjuhën angleze dhe shqipe vendoset 

                                                 
54 Tesnier, L. Vepër e cituar, f. 138 
55 Memushaj, R. Vepër e cituar, f. 173. 
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specifikuesi në fjali sipas parimit universal se fjalia duhet të ketë gjithmonë një 

kryefjalë. Në gjuhën shqipe, ndryshe nga gjuha angleze, kryefjala mund të bjerë, 

sepse shqipja është gjuhë prodrop. Në gjuhën angleze, që pozicioni i kryefjalës të mos 

jetë bosh, përdoren fjalët ekspletive. Më rëndësi për natyrën sintaksore të fjalisë 

këpujore janë kategoritë foljore të kohës, vetës, numrit të cilat shënohen [+kohë] dhe 

[+Agr]. 

 Sintagmat e fjalisë këpujore në programin minimalist ndryshojnë nga  

sintagmat në teorinë X-bar. Sintagmat në programin minimalist kanë vetëm një nivel. 

Ato formohen nga bashkimi i një elementi leksikor me një element tjetër. Fjalitë 

këpujore në programin minimalist formohen sipas tri operacioneve: Shkrij, Përshtat, 

Lëviz. Të tri këto operacione përfshihen në sistemin kompjuterik Chl. Fjalia këpujore 

e përftuar në programin minimalist i nënshtrohet një operacioni të fundit Shkoqit 

(Spell-out) i cili kontrollon nëse fjalia  këpujore e përftuar është e lexueshme në 

ndërfaqësit fonetikë dhe logjikë.   

 Fakti se vepruesi mund të mungojë në fjali, ka shërbyer si bazë për ndarjen e  

argumenteve të foljes në argumente të brendshme dhe argumente të jashtme. Në fjalitë 

këpujore, këpuja bashkë me kallëzuesorin si argument i brendshëm i foljes, i cakton 

rol tematik argumentit të jashtëm, kryefjalës.  

 Në gjuhësinë gjenerative thuhet se të gjitha gjuhët në strukturën e thellë kanë  

rasë, por disa gjuhë e shprehin atë me mjete morfologjike dhe disa të tjera jo. Në 

fjalinë këpujore të gjuhës angleze, kallëzuesori i shprehur me emër a ndonjë gjymtyrë 

tjetër, nuk e shpreh rasën përmes mjeteve morfologjike. Vetëm kur kallëzuesori 

shprehet me përemër, kallëzuesorit i caktohet rasa strukturore (rasa kallëzore). Në 

gjuhën shqipe, ndryshe nga gjuha angleze, kallëzuesori i shprehur me çfarëdolloj 

gjymtyre, merr të njëjtën rasë të kryefjalës a kundrinorit me të cilën ai lidhet. Krahas 

foljes, edhe parafjalët mund caktojnë rasë. Në gjuhën shqipe, parafjalët i caktojnë rasë 

kallëzuesorit të shprehur me emër. 

 

I.2 Fjalia këpujore në gjuhësinë funksionale 
 

Themeluesi i kësaj tradite gjuhësore është Halidei. Kjo gjuhësi merr këtë emër, pasi 

parimi i saj nuk është të paraqesë fragmente të shkëputura të sistemit gjuhësor, por ta 

paraqesë atë si të tërë. Teoritë funksionale e shikojnë gjuhën si mjet për të përmbushur 

qëllimet e tyre komunikative përmes shprehjes së kuptimit brenda një konteksti të 

caktuar. Pra, ajo bazohet në marrëdhënien gjuhë - kontekst dhe gjen zbatim në fusha 

të ndryshme studimi, si arsimi, semiotika, stilistika etj.  

 

Gjuhësia funksionale luan një rol po kaq të rëndësishëm edhe në analizimin dhe 

kuptimin e teksteve. Tipari i përbashkët i gjuhëtarëve përfaqësues së kësaj gjuhësie 

është interesi që ata tregojnë për studimin e gjuhës së përdorur nga njerëzit në 

kontekstin e përditshëm shoqëror. Në një kontekst të tillë vendoset edhe gramatika, 

pra fjalia mund të analizohet vetëm në përdorim.  

Funksionalistët janë të mendimit se përdorimi i gjuhës është funksional56, pasi 

funksioni themelor i saj është të shprehë kuptime të ndryshme. Këto kuptime 

formësohen në kontekste të ndryshme social-kulturore. 

                                                 
56 Funksioni i gjuhës është tipar i rëndësishëm edhe te Sosyri. Sipas tij, gjuha është mjeti më i 

rëndësishëm i komunikimit ndërmjet njerëzve në shoqëri. Si mjet i pazëvendësueshëm për shkëmbimin 

e informacionit dhe për organizimin e të gjithë veprimtarisë materiale dhe intelektualo-shpirtërore, ajo 

është në vetvete sistem nënsistemesh (Sosyr F.). 
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Halidei përshkruan tri funksione kryesore të gjuhës:  

         a) Funksionin ideor, i cili lejon përfaqësimin e perceptimeve dhe përvojave tona, 

mendimit tonë për realitetin në të cilin jetojmë për të interpretuar çfarë ndodh përreth 

nesh.  

       b) Funksionin ndërpersonal, përmes të cilit ne ndërveprojmë me të tjerët, 

komunikojmë, shkëmbejmë informacionet, mendimet, kujtimet dhe dëshirat tona, 

duke kërkuar të ndikojmë, rregullojmë dhe kështu me radhë.  

       c) Funksionin tekstual, i cili na lejon që të organizojmë diskutimin dhe të krijojmë 

një gjendje në të cilën çdo gjë është e lidhur së bashku në një mënyrë koherente. 

Funksioni tekstual lejon zhvillimin e dy llojeve të aftësive bazë: aftësinë e 

interpretimit dhe aftësinë shprehëse - dy operacione shumë krijuese në lidhje me 

arritjen “e mundshme për kuptimin” e gjuhës përmes dekompozimit dhe kompozimit 

të tekstit. Teksti mund të jetë me shkrim ose me gojë. Të dyja këto lloje tekstesh kanë 

karakteristika dhe funksione me rëndësi të madhe në procesin e të mësuarit dhe të 

zhvillimit intelektual. 

 

I.2.1 Struktura informuese dhe pjesët e fjalisë 

 

Krahas analizës së fjalisë sipas gjymtyrëve dhe zbërthimit të mëtejshëm të tyre57, 

bëhet një analizë tjetër e saj, që mbështetet në ngarkesën kumtuesore, në aspektin 

komunikativ të saj. Ky quhet zbërthim aktual i fjalisë ose gjymtyrëzim aktual dhe 

mbështetet në mjete leksikore, leksikore-gramatikore dhe intonacionore. Vendosjen e 

të gjitha këtyre elementeve në një strukturë të vetme, Halidei58 e quan strukturë 

informuese. Çdo strukturë informuese përftohet duke u nisur nga e njohura tek e 

panjohura, d.m.th. nga e ditura te gjëja e re e kumtimit, ajo për të cilën kumtohet në 

fjali. Pra, në çdo kumtim folësi mbështetet në një dhënë, që zakonisht është e njohur 

prej bashkëfolësit për t’i kumtuar pastaj diçka të panjohur, të re.  

 Në shekullin e fundit kjo është shprehur me terma të ndryshëm në gjuhësi: subjekti 

logjik- predikati logjik (der Gabelentz59, Paul60), në gjurmët e të cilit shkon dhe 

Jesperseni61, topik-koment (Reinhart62), temë-remë (Ammann63, Mathesius64, Shkolla 

e Pragës) topik (topic)-fokus (Sgall dhe Haji)65. Përgjithësisht thuhet se kjo dikotomi e 

fjalisë përbën një nivel të pavarur përshkrimi, por debati përqendrohet te pozicionimi i 

këtij niveli. Hulumtimet e studiuesve të ndryshëm ndahen në tri grupe.  

 

Në grupin e parë qëndrojnë ata studiues të cilët pohojnë se kjo dikotomi i përket 

rrafshit pragmatik dhe gjuhësisë së tekstit. Grupin e dytë e përbëjnë studiuesit të cilët 

                                                 
57 Shih kreu II.  
58 Halliday, M. A. K.. Some Aspects of the Thematic Organization of the English Clause. 

(Memorandum RM-5228-PR). 1967, f . 200. 
59 der Gabelentz,  Ideen zu einer vergleichenden Syntax. In: Zeitschrift für Völkerpsychologie und 

Sprachwissenschaft, 1869, f. 375-380. 
60 Paul, H.  Prinzipien der Sprachgeschichte,1880. 
61 Jespersen, O. The philosophy of grammar, The University of Chicago, Press Book, 1924, f. 147-150. 
62 Reinhart, T. Pragmatics and linguistics. An analysis of sentence topics, Philosophica, Nr. 27, 1982, f. 

53-94. 
63 Ammann, H.  Die menschliche Rede: sprachphilosophische Untersuchungen. Teil 2: Der Satz. Lahr 

i.B.: Schauenburg, 1928. 
64 Mathesius, V.  Functional Linguistics. Proc. First Congress of Slavists, Prague, 1929. 
65 Sgall & Haji. Meaning of the Sentence in its Semantic and Pragmatic Aspects, Ed. by J. Mey. 

Dordrecht: Reidel. 1986. 
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vendosin në qendër të kësaj dikotomie gjendjen psikologjike të pjesëmarrësit në 

bisedë. Në grupin e tretë përfshihen studiuesit të cilët e analizojnë këtë dikotomi si 

pjesë integruese të gramatikës. Pavarësisht kundërshtive të ndryshme, këta studiues 

ndajnë të njëjtin mendim kur shprehen se tipari dallues midis pjesëve përbërëse të 

dikotomisë së fjalisë apo strukturës informuese është “mos informueshmëria”. 

 

Duke u rikthyer tek terminologjia e kësaj dikotomie, vërejmë se Halidei66 në hullinë e 

Shkollës së Pragës përdor termin temë - remë dhe i dallon ato nga dikotomia topik - 

fokus. Këto të fundit përfshijnë një plan më të gjerë. Topika përfshin brenda saj temën 

dhe të njohurën, ndërsa fokusi përfshin remën dhe të renë në fjali. Dikotomia temë - 

remë formon strukturën tematike, ndërsa dyshja topik - fokus formojnë strukturën 

informuese.  

 

“Tema” dhe “e njohura” në planin sipërfaqësor semantik janë të ngjashme, por 

dallojnë nga njëra-tjetra, pasi “tema” është çfarë folësi merr si pikënisje të ligjërimit, 

ndërsa “e njohura” është çfarë dëgjuesi a lexuesi di. Pra, dikotomia “temë-remë” 

drejtohet për te folësi, ndërsa “e njohura - e reja” drejtohet për te dëgjuesi.  

 

Sipas gjuhësisë funksionale, fjalia formohet nga bashkimi  temë - remë. Studiuesit e 

kësaj gjuhësie nuk pranojnë hulumtimet e studiuesve të cilët rreken të analizojnë 

“temën” vetëm nga pozicioni nistor i saj, pra tema e ndjekur nga rema. Halidei pohon 

se tema shënon gjënë e njohur të kumtimit, ndërsa rema shënon të renë, për shprehjen 

e së cilës realizohet struktura informuese. Por, nëse ka gjuhë në të cilat shprehja e 

kumtimit përftohet përmes strukturës temë- remë, atëherë do të ishte më mirë të 

ndiqej struktura lineare e mëposhtme: 

 

The duke  has given my aunt that teapot 

Temë Remë 

 

Kryefjala “the duke”, e shprehur me emër, është temë e fjalisë, ndërsa pjesa tjetër 

është rema. Rema e cila theksohet më shumë në fjali, mban theksin logjik të kësaj 

strukture informuese.  

 

Once  I was a real turtle 

On Friday night  I go backward to bed. 

Temë  Remë  

 

Në shembujt më sipër tregohet se tema nuk është domosdoshmërisht e shprehur me 

emër, por ajo mund të shprehet edhe me ndajfolje ose shprehje parafjalore.  

 

Halidei67 flet për një tjetër lloj strukture tematike. Ai thotë “gjendet një lloj tjetër 

strukture tematike, prej së cilës dy ose më shumë elemente grupohen brenda një fjalie 

për të formuar një përbërës të vetëm të strukturës tematike, e cila ka funksionin e 

temës ose ndonjëherë të remës”. Këto fjali, sipas tij, formojnë një strukturë të veçantë 

“barazi tematike” (thematic equative).  

 

 

                                                 
66 Halliday, M. A. K, An introduction to functional Grammar. Edward Arnold, London, 1994, f. 38. 
67  Halliday, M.A.K,Vepër e cituar, f 143.  
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What the duke gave to my aunt  Was that teapot 

Temë  Remë 

 

Në gjuhësinë funksionale, përzgjedhja e elementit tematik varet nga modaliteti i 

fjalisë, i cili mund të jetë dëftor ose urdhëror68. Mendojmë se rëndësia e studimit të 

strukturës tematike, nga pikëpamja e modalitetit, është e lidhur ngushtë me funksionin 

komunikativ të gjuhës dhe me tiparin thelbësor të fjalisë që është shprehja e një 

kumtimi konkret, të aktualizuar në një kontekst dhe situatë konkrete.  

 

Në fjalitë këpujore “tema” shkrihet brenda kryefjalës. Në fjalitë këpujore pyetëse të 

pjesshme, “tema” shprehet përmes fjalës pyetëse “wh”. Në fjalitë këpujore pyetëse 

tërësore, tema pozicionohet te këpuja, pasi ajo shpreh pohimin a mohimin.  

  

Më lart përmendëm strukturën informuese të përbërë prej topikës dhe fokusit sipas 

gjuhësisë funksionale. Duke u ndalur më gjerë në strukturën informuese vëmë re se 

Roberts69 dallon strukturën informuese të fjalisë SIF (information strucure of 

sentences (ISS)) nga struktura informuese e kontekstit SIK (information structure of 

context (ISC)). Sipas saj, funksioni i SIF është të ndajë fjalinë në pjesët përbërëse: 

topikë dhe fokus, si në shembullin [12], ndërsa SIK të strukturojë pyetjet sipas 

ligjërimit të dhënë në shembullin [13]  midis Hilarit dhe Robinit, rreth dy ushqimeve 

“bagels / gjevrek” dhe “tofu/ tofu”. 

 

[Shembull 12] 

 [Hilari ate] topika [bagels] fokusi 

 [Hilari hëngri]  [gjevrekun]          

 

Shembull [13] 

SI 1.     Who ate what?                                                 SI 1. Kush hëngri çfarë? 

a.What did Hilary eat?                                         a. Çfarë hëngri Hilari? 

a i. Did Hilary eat bagels?                               a i  E hëngri Hilari gjevrekun? 

      Yes.                                                                  Po 

  a ii. Did Hilary eat tofu?                                  a ii.E hëngri Hilari tofun? 

         Yes.                                                            Po 

 

        b.What did Robin eat?                                          b. Çfarë hëngri Robini? 

      bi Did Robin eat bagels?                                     bi  E hëngri Robini gjevrekun? 

     No                                                                    Jo 

bii Did Robin eat tofu?                                     bii E hëngri Robini tofun? 

     Yes.                                                                 Po 

 

 

 

                                                 
68 Halliday, M. A. K. Vepër e cituar, f. 44.  
69 Roberts, C.  Information Structure in Discourse: Towards an Integrated Formal Theory of  

Pragmatics. In Jae-Hak Yoon & Andreas Kathol (eds.) OSU working Papers in Linguistics Nr. 49: 

Papers in Semantics, 1996. 
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Bazuar në shembullin [13] vërehet se Pyetja nën Diskutim PND70(question under 

discussion QUD) është “Kush hëngri çfarë?”, e cila përmban dy nënpyetje [SI 1 a] 

dhe [SI 1 b]. Këto të fundit i nënshtrohen dy pyetjeve të tjera.  

 

Roberts71 pohon se SIK shërben për të kuptuar shpërndarjen e shënjuesve të strukturës 

informuese në fjali. Ajo nënvizon se theksi logjik (prosodic focus) luan rol të 

rëndësishëm në hamendësimin e një strukture të ligjërimit të dhënë. E thënë ndryshe, 

theksi logjik mbi fjalën “bagels” në shembullin [12] hamendëson pyetjen nën 

diskutim (PND) në [SI 1 a] në shembullin [13].  

 

Studiuesit, si Halidei72, Higings73, Akmajian74, Heikok75, Parti76, dëshmojnë se fjalitë 

këpujore nuk kanë strukturë të ngulitur të topikës dhe të fokusit. Por, ata përjashtojnë 

fjalitë specifikuese nga llojet e fjalive të  tjera këpujore, duke theksuar se ato i 

përmbahen një strukture fikse të dikotomisë topikë - fokus. Sipas Mikelsenit77, teoria 

e PND-së së Roberts, nuk arrin dot të shpjegojë pse fjalitë specifikuese i nënshtrohen 

një strukture të atillë fikse të topikës dhe fokusit, por ajo arrin të nxjerrë në pah 

kufizimet që karakterizojnë fjalitë specifikuese kur përdoren në ligjërim si përgjigje e 

një fjalie pyetëse të pjesshme dhe si përgjigje e një fjalie pyetëse tërësore. 

 

Në konceptin halideian, fokusi dhe fjalitë pyetëse janë në përputhje (congruence) me 

njëra- tjetrën. 

Shembull [14] 
78P. Who took the chair?                                               P. Kush e mori karrigen? 

   A 1. Sally took the chair.                                                 A1 Selli e mori karrigen. 

  A 2. Sally took the chair. #                                              A2 Selli e mori karrigen.# 

 

Në këtë shembull, fjalia A1 përputhet me pyetjen, sepse fokusi “Selli” përkon me 

fjalën  pyetëse - wh në fjalinë pyetëse. Ndërsa, fjalia A2 nuk  përputhet me fjalinë 

pyetëse, sepse fjala “the chair / karrigia” nuk përputhet me fjalën pyetëse “who 

/kush”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70“Pyetje në diskutim” (question under discussion) përdoret për herë të parë nga Kreig Roberts (Craige 

Roberts). Teoria e saj i referohet pyetjes së ngritur gjatë një diskutimi të dhënë dhe argumenteve të 

ndryshme që jepen për këtë pyetje. (Craige Roberts, Information Structure in Discourse:Towards an 

Integrated Formal Theory of Pragmatics , The Ohio State University.) 
71 Roberts, C. Vepër  e cituar, 1996, f. 91-136. 
72 Halliday. M. A. K. Notes on transitivity and theme in English. Journal of linguistics, Nr.3, 1967, f. 

199-244. 
73 Higgings, R.F. The pseudo-cleft construction in English. New York, Garland, 1979. 
74 Akamjian, A. Aspects of grammar of focus in English. New York, Garland, 1979. 
75 Heycock, C, Anthony K. Pseudocleft connectedness: Linguistic inquiry, Vol.30, 1999, f. 365-397. 
76 Partee B. (2000) Copula inversion puzzles in English and Russian.. In K. Kusomoto and E. Villalta, 

Issues in semantics, Nr.23, University of Massachusetts Ocasional Papers in Linguistics, f. 183-208. 
77 Mikkelsen, L. Specifying Who: On the structure, meaning and use of specificational copular clauses, 

Phd in linguistics, 2004. 
78 Vendosim “P” si simbol i fjalës “pyetje”. 
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Roberts e formalizon përputhjen e dyshes pyetje - përgjigje si më poshtë: 

 

Përputhshmëria79 

Lëviz B është në përputhje me pyetjen ? a, vetëm nëse alternativat e fokusit (focal 

alternative) II B II janë në përputhje me alternativat P të përcaktuara nga ? a, pra II 

BII = P-alt (a). 

 

Duke iu rikthyer shembullit [13], mbështetur në teoritë e sipërpërmendura, pohojmë 

se fjalia A1 në shembullin [14] është në përputhje, sepse II A 1 II = P-alt (Who took 

the chair?) = [Harvey took the chair, Sally took the chair...]. Fjalia A2 e shembullit 

[14] nuk është në përputhje, pra II A2II ≠ P-alt (Who took the chair). 

  

Si përfundim, mendojmë se struktura PND përmirëson lidhjen e dyshes pyetje-

përgjigje të gjuhësisë funksionale në dy drejtime: 

 Së pari, ajo përgjithëson “përgjigjet” pa pasur një pyetje të saktësuar. Kjo 

realizohet përmes teorisë:  

B është në përputhje me pyetjen në diskutim vetëm në kohën e ligjërimit (kontekst). 

Duke pasur parasysh këtë kusht, pyetja në diskutim PND e hamendësuar në fjalinë A1 

të shembullit [14] është “Who took the chair” dhe ajo në fjalinë A2 të shembullit [14] 

është “What did Sally take”. Si rrjedhojë, kjo na lejon të kuptojmë saktësinë apo 

përshtatshmërinë (felicity) e përgjigjes së fjalisë A1 sipas kontekstit të PND-së, si dhe 

pasaktësinë (infelicity)  e përgjigjes në fjalinë A2  sipas kontekstit të PND-së. 

             Së dyti, ajo arrin të bëjë dallimin midis koherencës, e cila është thelbi i 

përmbajtjes, dhe përputhjes, që është thelbi i formës. Koherenca dhe përputhja janë të 

dyja përgjegjëse për saktësinë e përgjigjes. Sipas shembullit [15] të mëposhtëm, fjalia 

A1 është në koherencë dhe në përputhje të plotë me PND-në “Who took the chair”, 

ndërsa fjalia A2 në shembullin [15]  nuk është në përputhje me fjalën pyetëse “who”. 

Fjalia A3 nuk është në koherencë me PND-në.  

Shembulli [15] 

P. Who took the chair?                                          P Kush e mori karrigen? 

 A1. Sally took the chair.                                       A1 Selli e mori karrigen. 

A2. Sally took the chair.#                                      A2 Selli e mori karrigen.# 

A3. Sally eats peanuts.#                                         A3 Selli ha kikirikë.#  

 

I.2.1.1 PND-ja në fjalitë këpujore  

 

Duke u nisur nga analizat e mësipërme të fjalive pyetje-përgjigje sipas kushtit të 

përputhshmërisë, përpiqemi që këtë analizë ta vëmë në zbatim edhe për fjalitë 

këpujore pyetëse të pjesshme dhe fjalitë këpujore pyetëse tërësore.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Sipas Roberts, B shënon të gjitha alternativat (përgjigjet) që dalin si rezultat i një pyetjeje P. 

Elementi që i përgjigjet elementit pyetës “Who / kush” në fjalinë pyetëse është fokusi. Që përgjigjja të 

jetë në përputhje me pyetjen, fokusi i alternativave të ndryshme që dalin nga PND-ja duhet të jenë në 

përputhje me alternativat e pyetjeve P. ( Roberts, C, Information Structure in Discourse:Towards an 

Integrated Formal Theory of Pragmatics , The Ohio State University 1996, f. 56.) 
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1.  Fjali pyetëse të pjesshme.  

 

 Shembull [16 ]  

       Who is the graduate advisor? 

              Kush është udhëheqësja? 

      A 1. Eve is the graduate advisor.                [predikative] 

             Ivi është udhëheqësja e diplomës.                

      A 2. The graduate advisor is Eve.               [specifikuese] 

              Udhëheqësja është Ivi. 

 

SI 2    a. Who is Who ?( in the departament)         Kush është Kush? (në departament) 

              a i. Is Sharon the chair?                             a i A është Sheron drejtuesja? 

              Yes.                                                                   Po 

              a ii. Is Eve the chair?                                 a ii Është Ivi drejtuesja? 

              No.                             Jo. 

 

b.Who is the graduate advisor?                Kush është udhëheqësja e diplomës? 

              b i. Is Sharon the graduate advisor?       bi A është Sheron udhëheqësja e  

                                                                                 diplomës? 

                              No                                                  Jo 

              b ii Is Eve the graduate advisor?             b ii A është Ivi udhëheqësja   e   

                                                                                  diplomës   

                      b ii. Yes.                                           b ii Po.  

Sipas “kushtit të përputhshmërisë” vërejmë këto dukuri gjuhësore: 1. Në shembullin 

[16] fjalia A1 është predikative, ndërsa fjalia A2 është specifikuese dhe të dyja janë të 

përdorura saktësisht; 2. Në fjalitë A1 dhe A2 fokusi është “Eve” dhe i përgjigjet fjalës 

pyetëse wh në fjalinë pyetëse; 3. Fjalitë A1 dhe A2 hamendësojnë “pyetjen në 

diskutim (PND) Kush është udhëheqësja e diplomës?” 

Shembul [17] 

PND: Who/ What is Eve?                          PND: Kush / Çfarë është Ivi? 

A3. Eve is the graduate advisor.                A3. Ivi është udhëheqësja e diplomës. 

[predikative] 

A4 # The graduate advisor is Eve.             A4. # Udhëheqësja e diplomës është Ivi. 

[specifikuese] 

 

 Shembull [18] 

SI 3. Who is Who?  (in departament)                    Kush është kush? (në departament) 

a. Who is Sharon?                                                 a. Kush është Sheroni? 

     a i Is Sharon the chair?                                     a i A është Sheroni drejtuesja? 

           Yes.                                                                 Po. 

    a ii Is Sharon the graduate advisor?                 a ii A është Sheroni udhëheqësja e 

                                                                                   diplomës? 

            No.                                                                  Jo. 

 

   b.Who is Eve?                                                b. Kush është Ivi? 

     b i Is Eve the chair?                                       b i A është Ivi drejtuesja? 

          No. Jo. 

     b ii Is Eve the graduate Advisor?                  b ii A është Ivi udhëheqësja e  

                                                                       diplomës? 

              Yes.                                                             Po 
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Përgjigjja A3 për PND-në e shembullit [17] është fjali predikative dhe A4 është fjali 

specifikuese. Në këtë shembull vërehet se A3 dhe A4 janë asimetrike, bazuar në 

pyetjen në diskutim PND. Përgjigjja në fjalinë predikative i përgjigjet saktësisht 

pyetjes, ndërsa fjalia specifikuese jo.  Mikelsen80 pohon se kjo asimetri e dy fjalive të 

shembullit [17] nuk lidhet me nocionin e Halideit, pasi A3 dhe A4 janë të dyja në 

përputhje me pyetjen “Who/ What is Eve?”, duke qenë se fokusi në të dyja fjalitë 

“udhëheqësja e diplomës i korrespondon elementit pyetës” dhe në të njëjtën kohë të 

dyja përgjigjet hamendësojnë PND-në në shembullin [18 b] “Who is Eve?”.    

 

Mbështetur  në teorinë e “përputhshmërisë” së Roberts, fjalitë A3 dhe A4 të 

shembullit [17] janë të dyja të sakta sipas kontekstit të dhënë.  

Mendojmë se paaftësia e fjalisë A4 për të qenë e saktë nuk lidhet me kushtin e  

“përputhshmërisë” së Roberts, por me teorinë e gjuhëtarëve të cilët thonë se në fjalitë 

specifikuese fokusi bie mbi kryefjalën.  

 

2. Fjalitë pyetëse tërësore 

Shembull [19] 

P. Is Eve the chair?                                                   P: A është Ivi drejtuesja? 

A1. No, Sharon is the chair.                                     A1. Jo, Sheron është drejtuesja. 

A2. No, the chair is Sharon.                                     A2. Jo, drejtuesja është Sheroni. 

Shembulli [19] paraqet një fjali pytëse këpujore dhe dy përgjigje: A1 fjali predikative 

dhe A2 fjali specifikuese. Nisur nga kjo analizë del se nocioni halideian për 

harmoninë pyetje-përgjigje nuk i përshtatet këtij shembulli, pasi pyetja në shembullin 

[19] nuk përmban elementin pyetës “Wh” dhe si rrjedhojë nuk mund të parashikohet 

se në ç’vend bie theksi logjik në përgjigje. Shembulli [19] dëshmon për “kushtin e 

përputhshmërisë” së Roberts81 dhe formalizohet sipas rregullave të mëposhtme: 

 

I. A1 përmban theksin logjik (Sheron) dhe hamendëson se ajo është në përputhje 

me PND-në në kohën e ligjërimit. 

II. Që të jetë në “përputhje” alternativa fokus në A1 duhet të jetë e barabartë me 

alternativën e PND-së, d.m.th. II A1 II = P-alt PND. 

III. II A1II= [Ivi është drejtuesja, Sharon është drejtuesja, Geri është drejtuesi...] 

IV. [Ivi është drejtuesja, Sheron është drejtuesja,......] = P - alt (Kush është 

drejtuesja?)  

Sipas këtyre rregullave, dëshmohet se A1 dhe A2  përputhen me PND-në “Kush është 

drejtuesja?” dhe arsyeja pse fjalitë A1 dhe A2 të shembullit [19] janë saktësisht të 

përdorura shpjegohet përmes pyetjes “Është Ivi drejtuesja?”, e cila është nënpyetje e 

PND-së së hamendësuar “Who is Eve?”. 

Shembull [20]  

P: Is Eve the chair?                                             P: A është Ivi drejtuesja? 

 A3. No, Eve is the GRAduate advisor.              A3. Jo, Ivi është UDHëheqësja e    

                                                                                   diplomës. 

 A4. # No, the GRAduate advisor is Eve.           A4: # Jo, UDHëheqësja e diplomës   

                                                                                     është Ivi. 

 

                                                 
80 Mikkelsen, L. Vepër e cituar. 
81 Roberts C. Vepër e cituar, f. 91-136. 
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Fjalitë A3 dhe A4 të shembullit [20] sillen ndryshe nga njëra-tjetra. E dyta është e 

pasaktë, ndërsa e para është saktësisht e përdorur sipas rregullave të mëposhtme: 

 

I. A3 përmban theksin logjik (Sheron) dhe hamendëson se ajo është në përputhje  

 me PND-në në kohën e ligjërimit. 

II . Që të jetë në “përputhje” alternativa fokus në fjalinë A3 të shembullit [20] 

duhet të  jetë  e barabartë me alternativën e PND-së, d.m.th. II A1 II = P-alt (PND). 

III. II A3 II = [Ivi është drejtuesja, Ivi është udhëheqësja e diplomës, ......] 

IV .[Ivi është drejtuesja, Ivi është udhëheqësja e diplomës, ......] = P-alt (Kush 

është Ivi?). 

Fokusi i cili bie mbi “graduate advisor” në fjalinë A3 hamendëson se PND-ja është 

“Who is Eve?”. Duke u rikthyer te fjalia A4 e shembullit [20], vërehet se theksi logjik 

bie mbi “graduate advisor”, si rrjedhojë ajo përmban alternativat e fokusit si në fjalinë 

A3, ndaj dhe thuhet se hamendëson SI 3b. Në këto kushte, A4 ashtu sikurse A3, është 

në “përputhje” me PND-në.  

Atëherë, lind pyetja: Pse A4 është e pasaktë? Përgjigjja jonë përkon me argumentin e 

dhënë për fjalinë A4 të shembullit [20]: fokusi bie mbi kryefjalën e fjalisë 

specifikuese.  

  

Në bazë të të dhënave mbi fjalitë specifikuese, arrijmë në përfundimin se kufizimi i 

fjalisë specifikuese në strukturën topik - fokus nuk mund të shpjegohet në kuadrin  e 

teorisë së PND-së të strukturës informuese. Kjo e fundit, thjesht mbledh të dhëna për 

sjelljen e fjalive këpujore specifikuese ndaj fjalive pyetëse të pjesshme dhe fjalive 

pyetëse tërësore. 

Arsyen pse fjalitë specifikuese kanë një rend të ngulitur të topikës dhe fokusit e 

gjejmë te ndërtimi sintaksor i tyre. Pra, ajo lidhet me ndërtimet sintaksore të fjalëve në 

fjali d.m.th. me rendin e fjalëve brenda fjalisë. Në fjalitë specifikuese fjalët nuk mund 

të ndryshojnë rendin e tyre.  

 

Përfundime 

 

 Në gjuhësinë funksionale, fjalitë këpujore janë analizuar sipas strukturës  

informuese, e cila mbështetet në ngarkesën kumtuesore, në aspektin komunikativ të 

saj. Çdo strukturë informuese përftohet duke u nisur nga e njohura tek e panjohura. 

Struktura informuese ngërthehet te fjalia SIF dhe te konteksti SIK. E para e ndan 

fjalinë në pjesët përbërëse “topikë dhe fokus’ dhe e dyta strukturon pyetjet sipas 

ligjërimit të dhënë. Pyetja sipas ligjërimit është quajtur “pyetja në diskutim” (PND).  

 Fjalitë këpujore nuk kanë një strukturë të ngulitur të topikës dhe të fokusit. 

Në këto fjali përjashtohen fjalitë specifikuese të cilat i ekspozohen një strukture fikse 

të dikotomisë topikë-fokus. Arsyeja pse fjalitë specifikuese kanë një strukturë të 

ngulitur topikë-fokus, nuk mund të shpjegohet përmes pyetjes në diskutim (PND), 

por, kjo e fundit nxjerr në pah kufizimet që karakterizojnë fjalitë specifikuese kur 

përdoren në ligjërim si përgjigje e një pyetjeje tërësore dhe një pyetjeje të pjesshme.  

 Sipas gjuhësisë funksionale, fokusi dhe fjalitë pyetëse duhet të jenë në  

përputhje me njëra-tjetrën. Përputhshmëria topikë - fjali pyetëse formalizohet si më 

poshtë: 

                                                         II B II = P-alt (a) 

Lëviz B është në përputhje me pyetjen ? a, vetëm nëse alternativat e fokusit IIBII janë 

në përputhje me alternativat P të përcaktuara nga ? a. 
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 Mbështetur në analizën e fjalive këpujore sipas kushtit të harmonisë së  

topikës dhe PND-së dolëm në përfundimin se arsyeja pse fjalitë specifikuese kanë një 

strukturë të ngulitur të topikës dhe fokusit, është ndërtimi sintaksor i fjalëve në fjali. 

Në fjalitë specifikuese, fjalët nuk mund të ndryshojnë rendin e fjalëve brenda fjalisë.  
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KREU  II     

Problematika teorike të kallëzuesit emëror në gramatikologjinë e gjuhës angleze 

dhe shqipe  

 

II.1 Nocioni i kallëzuesit 

 

Gati në të gjitha gramatikat tradicionale dhe ato bashkëkohore të gjuhëve, pranohet se 

fjalia e thjeshtë ka dy përbërës të detyrueshëm, kryefjalën dhe kallëzuesin, të cilët 

emërtohen me terma të ndryshëm.               

 

Të shumtën e herës vihet re se për nocionin e kryefjalës dhe kallëzuesit vërehen edhe 

terma të tjerë, si topikë - koment nga Hokiti apo temë - remë nga përfaqësuesit e 

shkollës së Pragës82. Në hullinë e këtyre të fundit shkojnë edhe përfaqësues të 

gjuhësisë funksionale. Natyrisht që këta terma nuk përputhen me kryefjalën dhe 

kallëzuesin si kategori sintaksore, formale të gjuhës.83 

Shpeshherë përkufizimet e kryefjalës dhe kallëzuesit ndeshen me problematika, duke 

qenë se fjalia përmban krahas këtyre elementeve84 të detyrueshme edhe elemente të 

tjera shtesore (elemente jo të domosdoshme). Dalin edhe vështirësi të tjera, sidomos 

kur është fjala për elementet përbërëse të kallëzuesit. Duhet marrë si kallëzues vetëm 

folja apo folja bashkë me elementin e domosdoshëm pas saj?  

 

Kjo, sipas nesh, është çështje e vështirë problemore, zgjidhja e së cilës është bërë në 

mënyra të ndryshme nga gjuhëtarë të ndryshëm, duke filluar nga Sapiri85, i cili thoshte 

se duhet të ekzistojë diçka për t’u folur dhe diçka për t’u thënë rreth subjektit të 

diskutimit. Sipas tij, subjekti i diskutimit është një emër, individ a gjësend rreth të cilit 

thuhet diçka dhe kallëzuesi, pohim i bërë rreth individit a gjësendit.                

 

Mendojmë se në gramatologjinë e hershme të gjuhës angleze dhe shqipe, përkufizimet 

e kallëzuesit vuajnë nga mungesa e një kriteri bazë, kriterit sintaksor. Përkuzimet e 

ngjashme të gramaticienëve shfaqen si jo të plota. 

 Karpenter86 dhe Zanvurt 87 thonë  se kallëzuesi është ajo çka thuhet për personin a 

sendin që shënohet prej kryefjalës. 

 Kërmi88dhe Paulei89 theksojnë se kallëzuesi është elementi që tregon diçka për 

kryefjalën. 

Jesperseni90 dhe Brainti91 pohojnë se e gjithë fjalia, përveç kryefjalës dhe plotësave të 

saj, është kallëzuesi.  

Vuds92shprehet se kallëzuesi, i cili shpreh një veprim, është ajo pjesë e fjalisë ku 

pohohet diçka rreth kryefjalës.  

                                                 
82 Danes, F. One instance of  Prague School Methodology: Functional Analysis of Utterance and Text. 

1970. In Garvin P.L. (ed), Method and Theory in Linguistics, f. 130-140, The Hague: Mouton. 
83 Ahmetaj. B.  Studime. Filologjike, Nr. 4. Universiteti i Prishtinës, 1997, f.  202. 
84 Lyons, J. Introduction to Theoritical Linguistics, Cambridge  University Press, 2ed. 1969. 
85 Sapir, E. An introduction to the study of speech, New York, Harcourt, Brace.1921. 
86George, R. Carpenter, English grammar, New York, The Macmillan Co.1907, f. 5. 
87 R. W. Zandvoort. A handbook of english grammar (Englewood Cliffs, N. J, 1966) f. 196. 
88 George, O. Curme. The grammar of the english language, Vol. III, Syntax, Boston, 1931, f. 142. 
89 Thomas. D. Pawley, A modern advance English grammar for secondary schools and colleges, 

Baltimore, 1930, f. 1. 
90 Jespersen, O. (1933), The Essential of english grammar. First published by Routledge, an imprint of 

Taylor & Francis Group, 2007, f. 97-98. 
91 Bryant, M. A functional  English grammar,D.C. Heath and Company. 1945, f. 326. 
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Një përkufizim të përngjashëm me Vuds, por disi më të plotë, jep dhe O’Dujër 93. 

Sipas tij,  “kallëzuesi tregon një gjendje ose veprim që është në fillim, vazhdim a 

mbarim”. Për të shprehur kuptimet gramatikore të tij përdoren format kalimtare, 

jokalimtare të foljes ose një folje lidhëse. 

 

Sipas nesh, kallëzuesi në gramatikat tradicionale, i cili pranohet vetëm në lidhje të 

ngushtë gramatikisht e kuptimisht me kryefjalën dhe mbart tiparin e shprehjes së 

kallëzuesisë së fjalisë: modalitetin, kohën, vetën, ndryshon nga koncepti  i 

kallëzuesisë në gjuhësinë gjenerative. Në këtë gjuhësi kallëzuesi bashkë me 

argumentet e tij formojnë thënien. Thënia është ai aspekt i kuptimit të fjalisë që lidhet 

me vërtetësinë ose pavërtetësinë e kuptimit të shprehur nga një fjali e caktuar, pra 

shpreh semantikën e fjalisë. Por duhet theksuar se kallëzuesia nuk përmban a shpreh 

tipare të vërtetësisë apo pavërtetësisë së perceptimit të realitetit nga ana e folësit, në të 

kundërt, thëniet e pohimit e bëjnë këtë gjë. Ky hendek i krijuar mes kallëzuesisë dhe 

thënies plotësohet nga elementi logjik, që mundëson lidhjen e kallëzuesisë me 

qëndrimin ndaj realitetit. 

Në anën tjetër, Lajëns94 e ngushton konceptin e kallëzuesit në fjali, sipas ndarjes 

treshe: kryefjalë, kallëzues dhe ndajfolje. Si rrjedhojë, ai kundërshton të gjithë ata 

gjuhëtarë të cilët pohojnë se kallëzuesi i referohet të gjithë fjalisë, përveç kryefjalës.  

Radford95 analizon kallëzuesin nga pikëpamja semantike. “Kryefjala dhe plotësorët, 

thotë ai, janë njëlloj, pasi të dyja përfshihen në veprime apo ngjarje të shprehura 

përmes kallëzuesit”.  

Ai shprehet se kryefjala dhe plotësorët janë argumentet e kallëzuesit me të cilën ato 

lidhen.  

 

Në gjuhësinë gjenerative, studiuesit thonë se ata përpiqen të studiojnë kallëzuesin 

brenda ndërfaqësve semantikë dhe sintaksorë. Por, në të njëjtën kohë, ata janë paksa 

kundërthënës në këtë pohim të tyre, pasi e studiojnë anën semantike dhe sintaksore të 

kallëzuesit veçmas njëra-tjetrës. Në dallimin e këtyre ndërfaqësve veprojnë 

mekanizma të ndryshëm. Ndërfaqësi semantik i kallëzuesit studiohet brenda fushës së 

veprimit të parimit theta, pra lidhet ngushtë me caktimin e roleve tematike96. Ashtu 

sikurse u përmend në kreun pararendës, funksioni i rolit theta është të përshkruajë 

marrëdhëniet semantike midis kallëzuesit dhe argumenteve të tij. Brenda ndërfaqësit 

semantik ka raste që kallëzuesi kërkon më shumë se një argument për t’u plotësuar 

kuptimisht. Ndërfaqësi sintaksor i kallëzuesit studiohet brenda teorisë X-bar97. 

Kallëzuesi është një X që kërkon të plotësohet nga një plotësor dhe një specifikues.   

Gjenerativistët njëzëri thonë se funksioni kryesor i kallëzuesit është të pohojë diçka 

rreth kryefjalës. Sipas tyre, kryefjala është elementi që i referohet një tërësie, për të 

cilën bëhet një deklaratë apo pohim, në pjesën tjetër të fjalisë98.  

 

                                                                                                                                            
92 Woods, G. English for dummies, The New Yorker, Vol. 56. 2001, f. 80. 
93 O'Dwyer, B.  Modern English Structures, second edition: Form, Function, and Position, Broadview 

Press, 2 ed. 2006, f.155. 
94 Lyons, J. Semantics. Vol II. Cambridge university Press, 1977. 
95 Radford.  A. Analysing English Sentences: A Minimalist Approach, 2009, f. 9. 
96 Chomsky, N.( 1981), Lectures on Government and Binding: The Pisa Lectures. Holland: Foris 

Publications.Reprint. 7th Edition. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 1993. 
97 Chomsky, N. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: The MIT Press.1965, f. 128. 
98 Stalmaszczyk, Piotr. On defining predication in generative grammar, Papers and studies in 

contrastive linguistics, Vol.34, 1998, f. 101-121. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lectures_on_Government_and_Binding:_The_Pisa_Lectures
http://en.wikipedia.org/wiki/Aspects_of_the_Theory_of_Syntax
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Hadëlston99 pohon se në fjalinë Ed loves Kim kriteri sintaksor dhe ai semantik 

shkrihen te kallëzuesi, çka do të thotë se “love” përdoret për të formalizuar lidhjen që 

ekziston midis Ed dhe Kim ose së bashku me emrin Kim “love Kim” të kallëzojë 

diçka rreth subjektit “Ed”. Sipas tij, termi kallëzues përdoret në sintaksë për të 

emërtuar elementin që hyn në marrëdhënie me kryefjalën. 

 

Kallëzuesi është një nga objektet kryesore edhe në fushën e studimit të sintaksës 

funksionale. Kallëzuesia sjell të renë në fjali dhe në funksion të saj është një folje që 

pasqyron qendrën organizuese të strukturës së fjalisë, pasi kjo e fundit realizon lidhjen 

formale të ndërfaqësve gramatikorë e semantikë. Folja luan rol qendror në skemën e 

lidhjes të elementeve në fjali, si dhe në strukturimin e kësaj të fundit. Në krahun e 

djathtë të saj, folja kërkon një kryefjalë, ndërsa në të majtë disa plotësorë (shoqërues 

të domosdoshëm), por lejon edhe shtesorë100.  

 

Gramaticienët e hershëm101 të gjuhës shqipe, praktikisht kallëzues pranojnë vetëm 

foljen102, por kur e përkufizojnë dhe e diskutojnë atë, pohojnë se kallëzuesi është “ajo 

çka thuhet për kryefjalën”. Te këta gjuhëtarë shohim një qëndrim kundërthënës në 

mes të përkufizimit dhe gjymtyrimit praktik që i bëjnë kallëzuesit nëpër gramatika. 

Pra, gjuhëtarët tanë si kallëzues marrin vetëm foljen.  

Xhuvani103 thotë se “Kallëzuesi asht foljuer kur dëftehet me anë të njij folje”. 

Ndërkohë Sheperi104 e përkufizon kallëzuesin si “folje të thjeshtë ose të përngjitur”. 

Për At Justin Rrotën105 kallëzuesi formohet prej një foljeje çfarëdo dhe tregon ç’bën a 

ç’pëson kryefjala.  

Ndër gjuhëtarët e asaj kohe, Cipo106 jep një përkufizim më të qëlluar për kallëzuesin. 

“Predikat quhet folja kur mjafton ajo vetë për plotësimin e kuptimit”.  

  

Përkufizimet e mëvonshme të kallëzuesit në gjuhën shqipe dallojnë nga ato të 

hershmet.  

Gjuhëtarët107 e kësaj periudhe, një gjymtyrë foljore e marrin kallëzues vetëm 

kuptimisht, kur ai hyn në marrëdhënie kallëzuesore me kryefjalën dhe në rastin kur 

nuk ka kryefjalë në fjali, nuk kemi kallëzues; si rrjedhim, gjymtyra e shprehur me 

folje në këto raste nuk është më kallëzues, por është kryegjymtyrë foljore. 

                                                 
99 Huddelston, R. and Pullum, G; Introduction to English language, Cambridge University Press, 2002, 

f. 182.  
100Halliday M.A.K., Halliday  in the 21st Century, Volume 11, Jonathan Webster, 2013, f. 130. 
101 Xhuvani, A. Njohunitë e para të syntaksës shqipe, Pjes’ e parë, 1922, f. 9. 

   Rrota, J. A. Syntaksa e Gjuhës Shqipe për klasën e II, III, IV të shkollave të mesme, Shkodër,  Shpija   

Botuese , A.Gj. Fishta. 1942, f. 456. 

   Domi, M.  Gramatika e gjuhës Shqipe II, Sintaksa, Tiranë, 1954, f. 36. 

   Prifti, S. Sintaksa e gjuhës shqipe, Universiteti i  Prishtinës, 1971, f. 62. 
102 Përjashtojmë këtu kallëzuesin emëror. 
103 Xhuvani, A. Sintaksa Shqip, Njohnit e para të sintaksës shqipe, Shttypshkronja Teknike, Tiranë, 

1933, f. 8. 
104 Sheperi.I.D.  Gramatika dhe Syndaksa e gjuhës shqipe, Vlorë, 1927, f. 141. 
105Rrota. J. At. Vepër e cituar , f. 11. 
106 Cipo, K. Sintaksa , Instituti i Shkencave, Tiranë, 1952, f. 62. 
107 Totoni, M. Libri i gjuhës shqipe për klasën VII. Tiranë, 1971. Gramatika e gjuhës shqipe II, Tiranë, 

1996, f. 173. 
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Prifti108 e përkufizon kallëzuesin si fjala që tregon atë çka i pohohet ose i mohohet 

kryefjalës. Sipas tij, kallëzuesi është pjesa kryesore e fjalisë, se pa të nuk formohet 

fjalia, por gramatikisht ai është i varur nga kryefjala.  

Në anën tjetër Dhima109 pohon se kallëzuesi është gjymtyra kryesore e fjalisë e 

shprehur me folje, që hyn në marrëdhënie e lidhje kallëzuesore me kryefjalën. Ai 

tregon një veprim ose gjendje që i referohet kryefjalës. 

Çeliku110 thekson se kallëzuesi, ashtu sikurse kryefjala, është kryepërbërësi i fjalisë 

dykryepërbërëse që tregon veprim, gjendje apo cilësi të personit a sendit të shprehur 

nga kryefjala.  

 

Duke përfunduar diskutimin tonë mbi nocionin e kallëzuesit që sipas nesh mbetet pa 

diskutim element i domosdoshëm në fjali dhe shërben për të përshkruar një veprim 

apo gjendje të kryefjalës, përqendrohemi te struktura e tij. 

Vërejmë se struktura e kallëzuesit mund të ketë një folje të shtjelluar a shprehje 

foljore që tregon mënyrën, vetën, numrin, kohën, aspektin duke formuar një kallëzues 

të thjeshtë foljor. Por, ai  mund të ketë edhe përbërës që paraprijnë njëri-tjetrin dhe 

nuk kanë pavarësi kuptimore, andaj në analizën sintaksore ndërtime të tilla trajtohen si 

një gjymtyrë e vetme e fjalisë, si kallëzues i përbërë. Gramaticienët argumentojnë se 

mbështetur në këtë pikëpamje, kallëzuesi i përbërë formon një përmbajtje të tërë unike 

komunikative. Në gramatikat e gjuhëve111 kallëzuesi i përbërë, mbështetur në pjesët 

përbërëse të tij, klasifikohet: a) foljor, me kuptimin e fillimit, vazhdimit a mbarimit të 

një veprimi ose mundësi a domosdoshmëri të tij; b) emëror, formuar prej këpujës dhe 

gjymtyrës emërore të shprehur me emër, mbiemër, përmër, togfjalësh.  

 

Në studimin tonë kemi bërë objekt analize dhe sintetizimi këtë fundit. Për të pasur një 

koncept sa më të qartë të kallëzuesit emëror në gjuhën angleze dhe shqipe, në këtë 

studim jemi përqendruar në një vështrim të zhvillimit e pikëpamjeve të ndryshme mbi 

këtë nocion mjaft të rëndësishëm të sintaksës. Gati në të gjitha gramatikat e gjuhëve 

pranohet se kallëzuesi emëror karakterizohet nga hipoteza lidhëse112. Kjo hipotezë 

nënkupton lidhjen e ngushtë të këpujës dhe gjymtyrës mbas saj për të formuar një 

tërësi të vetme, me qëllim që të  shprehë kuptimet gramatikore e leksikore. Në fjalinë 

“John is clever / Xhoni është i zgjuar”, kallëzuesi emëror “is clever / është i zgjuar” 

tregon një tipar të kryefjalës, pra Xhoni ka tiparin e të qenit “i zgjuar”. 

 Një strukturë e tillë fjalie dëshmon dhe për lidhjen e ngushtë midis ndërfaqësit 

semantik e atij sintaksor. Duke u ndalur sërish po tek e njëjta fjali, themi se ajo, 

natyrisht është informuese, në atë masë që ne e dimë se çfarë janë “tiparet”113 dhe 

cilat janë veprimet që mund të kryejmë mbi të (për shembull, në ç’kushte mund të 

bashkojmë dy veti ose cilësi të një tipari te një person). Le të supozojmë se është e 

mundur që të përcaktojmë tërësinë e veprimeve që ne mund të kryejmë mbi “tiparet” 

dhe të përdorim strukturat semantike në ndërtimet kallëzuesore, por duke marrë 

                                                 
108 Prifti, S. Sintaksa e gjuhës shqipe, Universiteti i Prishtinës, 1971 f. 60. (Botim i dispensës së 

Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Histori – Filologjisë, Tiranë 1962) 
109 Dhima, Th. Gjuha Shqipe, Sintaksa, Gjirokastër, 2010, f. 75-76. 
110Çeliku, M. Sintaksa e gjuhës shqipe, Vështrim i ri teorik, Iliar, Tiranë, 2012, f. 145. 
111Çeliku, M. Domi, M. Floqi, S. Mansaku, S. Përnaska, R. Prifti, S. Totoni, M. Gramatika e gjuhës 

shqipe II. Tiranë: Akademia e Skencave e Repiblikës se Shqipërisë, 1996, f 176 
112 Regina Pustet, Copulas: Universals in the Categorization of the lexicon, Oxford University Press, 

2005, f. 8. 
113 Me termin “tipar” nënkuptojnë lidhjen semantike të foljes me pjesën tjetër mbas saj, e cila i 

atribuohet kryefjalës. 

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Regina%20Pustet
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parasysh lidhjen e ndërsjellë semantiko-sintaksore, vërehet se numri i veprimeve tona 

është i kufizuar.  

 

Mendojmë se teoria semantike e “tiparit” mund të jetë një hap i rëndësishëm drejt 

përcaktimit se çfarë është gramatika e gjuhëve natyrore. Në shembullin më lart, tipari 

“i zgjuar” i atribuohet kryefjalës e cila shënon një individ, por, po kësaj kryefjale nuk 

mund t’i atribuojmë një emër që shënon “individ”. Ndaj dhe në rastin tonë, lidhja e 

saktë semantiko-gramatikore është [subjekt + tipar].  

 

Pavarësisht se këpuja, si pjesë përbërëse e kallëzuesit emëror, nuk mund të studiohet 

veçmas saj, ashtu sikurse dhe gjymtyra emërore nuk mund të përdoret pa të, për 

analiza sa më të detajuara të problematikave të kallëzuesit emëror, përpiqemi që të 

studiojmë një herë këpujën e gjymtyrën pas saj, pastaj të analizojmë lidhjen e tyre 

brenda fjalisë. 

 

Në përfundim të këtij sythi themi se çështjet problemore që u vunë re në lidhje me 

kallëzuesin kanë të bëjnë me përkufizimet e tij të cilat hera-herës shfaqen si jo të 

plota. Për tradicionalistët, kallëzuesi pranohet vetëm në lidhje të ngushtë me 

kryefjalën dhe shpreh modalitetin, kohën, vetën. Kjo qasje tradicionaliste ndryshon 

nga pikëpamjet gjenerativiste. Ne mbështesim qasjet gjenerativiste se folja bashkë me 

argumentet e saj formojnë kallëzuesin. Por, në të njëjtën kohë, mendojmë se ata janë 

paksa kundërthënës në pohimin se  ndërfaqësit semantikë e sintaksorë të kallëzuesit 

nuk duhen studiuar veçmas njëri-tjetrit, ndërkohë që ndërfaqësi sintaksor i kallëzuesit 

studiohet brenda fushës së teorisë X-bar, ndërfaqësi semantik studiohet brenda fushës 

së parimit theta. Me rëndësi për ne janë dhe pikëpamjet funksionaliste sipas të cilave 

kallëzuesi pasqyron qendrën organizuese të strukturës së fjalisë.                                                                                                                                       

Në gramatikologjinë e gjuhës shqipe dolën në pah qasje të ndryshme midis 

gjuhëtarëve të hershëm dhe atyre të mëvonshëm. Gjuhëtarët e hershëm janë paksa 

kundërthënës në pohimet e tyre. Edhe pse si kallëzues pranojnë vetëm foljen, e 

përkufizojnë atë “ajo çka thuhet për foljen”. Në përkufizimet e gramatikave të ditëve 

të sotme të gjuhës shqipe theksohet se  gjymtyra foljore është kallëzues vetëm 

kuptimisht, kur ai hyn në marrëdhënie kallëzuesore me kryefjalën.   

Ne jemi të mendimit se kallëzuesi është element i domosdoshëm në fjali dhe shërben 

për të përshkruar një veprim apo një gjendje të kryefjalës. Në mjaft raste kallëzuesi 

nuk mund të përshkruajë i vetëm kryefjalën, andaj është e domosdoshme që ai të 

ndiqet nga plotësorë të tjerë të cilët janë të domosdoshëm në fjali. Si rrjedhojë, 

kallëzuesi është i thjeshtë ose i përbërë për nga struktura e tij. Kallëzuesi i thjeshtë ka 

një folje a shprehje foljore që tregon kohën, mënyrën, vetën. Kallëzuesi i përbërë 

formohet prej përbërësve që paraprijnë njëri-tjetrin. Këta përbërës nuk kanë pavarësi 

kuptimore dhe formojnë një përmbajtje unike komunikative. Një shembull që 

reflekton këtë pikëpamje është kallëzuesi emëror, i cili është  edhe synimi i studimit 

tonë. Shembulli që paraqitëm në këtë syth “John is clever / Xhoni është i zgjuar” 

dëshmoi për lidhjen e ngushtë të përbërësve të kallëzuesit të përbërë emëror.  Përmes 

lidhjes sintaksore dhe semantike të këpujës bashkë me elementin mbas saj tregohet 

një tipar i kryefjalës.  
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II.2  Këpuja në gramatikologjinë e gjuhës angleze dhe  shqipe 

 

Folja këpujore është trajtuar në të gjitha gramatikat si element përbërës i kallëzuesit 

emëror, por vendi që i jepet dhe mënyra e trajtimit të saj ndryshon nga njëri gjuhëtar 

tek tjetri. Në këtë syth do të përpiqemi të paraqesim mendime e teori të gjuhëtarëve, 

hulumtimet e të cilëve i përkasin periudhave të ndryshme të studimit të gjuhës.  

  

Si rrjedhojë e një vëzhgimi historiko-kritik të këpujës, duke gjurmuar origjinën dhe 

zhvillimin e këtij termi dhe kësaj kategorie, është vënë re se koncepti këpujë është 

shfaqur për herë të parë nga Abelard në Dialektologjinë e tij “Dialectologia”, por 

funksioni i saj ndryshon nga një gjuhë në një tjetër. Në gjuhët indoevropiane këpuja 

shërben si folje, por nga të dhënët gjuhësore, në gjuhët semitike, këpuja shprehet 

përmes përemrit. Deri në ditët e sotme vështirë është të gjesh një përkufizim standard 

për nocionin “këpujë”.   

 

Duke bërë një analizë të hollësishme të Moros114, vërejmë se dallohen tri tradita të 

ndryshme analize për këpujën: e para i përket Aristotelit, ku këpuja shënon kategorinë 

e kohës së foljeve dhe mbaresave të saj; e dyta, zhvilluar nga Abelardi, ku këpuja 

analizohet si shenjë pohimi e një thënieje, teori kjo e ndjekur edhe nga shkolla Port 

Ruajal; e treta është zhvilluar nga Frege dhe Rasëll115 që pohojnë se këpuja është 

ndërmjetëse midis përbërësit që shënon identitet dhe atij që kallëzon. Në hullinë e 

këtyre të fundit shkojnë edhe studimet e sotme.   

 

Debatet që lidhen me foljet këpujore janë të natyrave të ndryshme. Të shumtën e herës 

ato lidhen me nocion e këpujës. Këpujat janë përkufizuar funksionalisht si mjete 

semantikisht boshe ose pa kuptim që shërbejnë për të lidhur elementet në fjali, 

kryefjalën dhe kallëzuesorin.  

 

Duke analizuar foljet këpujore në rrafshin diakronik, pra në gramatikat më të hershme 

e deri tek ato më të vonshmet, vërejmë se disa gjuhëtarë përpiqen ta ngushtojnë 

nocionin e këpujës dhe disa të tjerë e zgjerojnë atë, madje ka edhe nga ata studiues që 

nuk i njohin fare foljet këpujore në sintaksën e gjuhës. Për shembull, Palmeri116, duke 

pranuar vetëm foljet me kuptim të plotë leksikor, nuk pranon foljen këpujore. Ai nuk 

pranon as foljen “jam”. Por, duke mohuar foljen “jam”, Palmeri mohon edhe 

kallëzuesin emëror. Nga ana tjetër, Ilish117 nuk pranon termin “folje këpujore”, pasi 

funksioni lidhës nuk është funksioni i vërtetë i tyre. Ato shprehin vetëm kategorinë e 

kohës, vetës dhe numrit. Pra, duke nënvlerësuar funksionin lidhës të foljeve këpujore, 

ai thotë se kryefjala dhe gjymtyra emërore mund të qëndrojnë bashkë edhe pa 

ndërmjetësimin e tyre përmes këpujës. 

Jesperseni118 pranon si këpujë foljen “jam”, e cila shërben për të lidhur kryefjalën me 

kallëzuesorin. Ai vëren se disa folje, kur lidhen me elementin pas tyre, e zbehin në 

njëfarë mase kuptimin leksikor dhe i afrohen funksionit të fjoljeve këpujore. Ndryshe 

                                                 
114 Moro. A. The raising of predicate. Predicative noun phrases and the theory of Clause structures, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1997, f. 2. 
115 Rusell, B. The philosophy of Mathematics, London, George Allen & Unwin, LTD,  1919. 
116 Frank. Robert Palmer. The English verb, second edition, London and New York, Longman,  1987f. 

141. 
117 Ilysh, B. The structure of modern English, Leningrad, 1965, f. 214. 
118 Jespersen, O. A modern English grammar on historical principles, London , George Allen and 

Unwin, 1965, f. 258. 



32 

 

nga gjuhëtarët e tjerë ai nuk klasifikon foljet këpujore, por kallëzuesorin e tyre: 

“predicatives of being” dhe “predicatives of becoming”. 

Nga ana tjetër, Kërmi119 njeh si folje këpujore foljen “jam”. Sipas tij, kjo folje nuk 

kumton, por thjesht shërben për të lidhur subjektin me kallëzuesorin. Për Kërmin, 

foljet këpujore janë të një rëndësie të madhe për zhvillimin e një gjuhe. Përdorimi i 

foljeve këpujore e saktëson më tepër strukturën e fjalisë. 

Për Suitin120 dhe Pustmanin121, krahas ndërfaqësit sintaksor, një rëndësi të veçantë ka 

dhe ndërfaqësi semantik i këpujës, pra paplotësia kuptimore dhe funksioni lidhës.  

Suiti pohon se foljet këpujore dallohen nga paaftësia e tyre për të ndërtuar një 

kallëzues logjik të pavarur, d.m.th. janë të paplota për sa i përket kuptimit leksikor. 

Funksioni lidhës është i rëndësishëm në përcaktimin e këpujës. Këta studiues bëjnë 

një hap përpara, krahasuar me studiuesit e tjerë, në zgjerimin e nocionit të këpujës. 

Përveç foljeve së mirëfillta këpujore “be /jam”, “remain / mbetem”, “become / 

bëhem”, ato njohin edhe disa folje të tjera këpujore, të cilat kur lidhin kryefjalën me 

kallëzuesorin, e ruajnë disi kuptimin e tyre.   

Smirniki122 dakordëson me Pustmanin, kur saktëson se çdo folje me kuptim të plotë 

leksikor mund të shërbejë si këpujë kur lidh kryefjalën me gjymtyrën emërore. Pra, 

sipas tij, natyra e foljes këpujore nuk është e lidhur me zbehjen e kuptimit leksikor të 

saj. Funksioni i këpujës është të lidhë sendin me tiparin. Sa më i qartë të jetë kuptimi 

leksikor, aq më i dobët është funksioni lidhës dhe sa më i qartë funksioni lidhës, aq 

më i zbehtë kuptimi leksikor. Pavarësisht shkallës së zbehjes së kuptimit leksikor, 

thotë ai, funksioni lidhës është gjithmonë i pranishëm.  

 

Dik123, duke mohuar kallëzuesinë e këpujës, thekson se këpuja “jam” shërben thjesht 

si element ndihmës, ajo s’mund të jetë kurrsesi një kallëzues.  

 

Liç dhe Biber124 e përkufizojnë këpujën si folje kryesore që shërben për të lidhur 

kryefjalën me kallëzuesorin. Folja këpujore më e përdorur, sipas tyre, është folja e 

desemantizuar “jam”. Ata pohojnë se këpuja “jam” përdoret shumë në ligjërimin e 

folur apo në letërsinë artistike  dhe më rrallë në shkrimet akademike. 

Kuirk125 pohon se foljet e tjera këpujore kanë të njëjtin funksion me foljen “jam”, por, 

krahas funksionit lidhës, ato janë të semantizuara.  

Hortoni126 thekson se të shumtën e herës është e vështirë të bëhet dallimi midis foljeve 

këpujore dhe atyre jo këpujore, pasi nuk ka një kufi ndarës midis tyre. 

Hengeveldi127 shprehet se këpuja është element shumë i nevojshëm në fjali, pasi 

funksioni i saj është të mundësojë një kallëzues jo foljor të veprojë si kallëzues 

kryesor. Sipas tij, elementi mbas këpujës nuk mund ta kryejë funksionin e tij pa 

ndihmën e saj.  

 

                                                 
119 Curme, G.O, A grammar of English Syntax, Vol.3 Syntax Boston, D.C Heath, 1931, f. 114. 
120 Sweet, H. A new English grammar syntax, Oxford, Clarendon Press, 1892, f. 94. 
121 Poustman, H.  A grammar of late modern English, University of  Toronto Library, 1914, f. 4. 
122 Smirnicki, A.I. Sintahsis anglijskogo jazika. M., 1957, f. 124. 
123 Dick, Simon C. Functional grammar, Amsterdam, 1978, f. 90. 
124 Leech, G. Biber, D. Conrad, S. Longman Student grammar of spoken and written English, Pearson 

Education Limited,  2007, f. 105. 
125 Quirk, et, al R.   Greenbaum, S. Leech,G. Svartvik, J. A Comprehensive Grammar of the English 

Language. London: Longman,  1985, f. 1171. 
126 Horton, B. “What are Copula Verbs?” Cognitive Linguistics in the Redwoods: The Expansion of a 

New Paradigm in Linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter 1995, f. 319. 
127 Hengeveld, K. Non-verbal predication, Walter de Gruyter, 1992, f. 36. 
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Këpuja, në këndvështrimin e studiuesve gjenerativistë, edhe pse e desemantizuar, ka 

funksion sintaksor mjaft të vlerësuar në fjali. Ajo është element tepër i rëndësishëm 

për lidhjen e kryefjalës me gjymtyrën emërore.   

Hadëlston128 pohon se funksioni sintaksor i foljes “jam’ është të përmbushë 

pozicionin foljor brenda kallëzuesisë dhe të pajiset me kategoritë morfo-sintaksore të 

saj. Krahas foljes “jam”, ai njeh edhe disa folje të tjera të cilat i emërton folje 

jokalimtare të përbëra (complex intransitive verbs).  Këto folje ndiqen nga një 

përcaktor me kuptim rezultativ ose përshkrues. Hadëlston pohon se foljet jokalimtare 

të përbëra ndryshojnë nga foljet e tjera kalimtare të thjeshta (intransitive verbs), pasi 

kuptimi nuk qëndron vetëm te folja, por edhe tek elementi pas saj.  

 

Halidei129, përfaqësues i gjuhësisë funksionale  e mbështetet analizën e tij të foljeve 

këpujore në kriterin fonologjik . Ai vëren se këto folje janë të patheksuara, ndryshe 

nga foljet e tjera që janë të theksuara.   

Nisur nga këto përkufizime, përfundojmë se pjesa më e madhe e studiuesve të gjuhës 

angleze kanë pranuar si veçori kryesore të foljeve këpujore, kuptimin e paplotë të tyre 

dhe funksionin lidhës të sendit me tiparin. Një pjesë e tyre ka mëshuar më fort në të 

parin dhe një pjesë tjetër në të dytin. Por, përgjithësisht pranohet nga të gjithë 

funksioni lidhës i tyre. Madje, një pjesë jo e vogël e këtyre gjuhëtarëve në vend të 

termit këpujë, përdorin termin “folje lidhëse”, si rrjedhojë e funksionit lidhës të saj. 

Hipoteza lidhëse e këpujës vërehet edhe në studimet e  Pustetit130 e cila përpiqet të 

bëjë një studim ndërgjuhësor, duke analizuar foljet këpujore në  mbi 160 gjuhë të 

familjeve të ndryshme. Sipas saj, këpuja pozicionohet brenda kallëzuesisë dhe ka tri 

tiparet e mëposhtme: 

1. Këpuja ka funksionin lidhës midis kryefjalës dhe gjymtyrës pas saj. 

2. Këpuja është elementi sintaksor të cilës i bashkëngjiten të gjitha kategoritë 

eptuese të foljes. 

3. Ajo, përmes bashkimit të këpujës me një element tjetër që nuk mund të 

qëndrojë i mëvetësishëm, d.m.th. një element që nuk mund të shprehë një 

kuptim duke u përdorur veçmas nga këpuja, kryen funksionin e kallëzuesisë.   

Duke u ndalur më gjatë te hipoteza lidhëse e këpujës, natyrshëm lind pyetja “A është 

këpuja element i domosdoshëm në fjali”?   

Fjalitë në gjuhën tagalog nuk karakterizohen nga paplotësia e tyre, edhe pse mungon 

këpuja. Në anglisht dhe në shqip, që fjalia këpujore të jetë e plotë, duhet të vendoset 

këpuja. Ajo  mungon vetëm në kushte të caktuara stilistikore.  

Mbështetur te Pustet131, themi se nëse gjymtyra emërore mbas foljes është një 

mbiemër a emër, është i domosdoshëm përdorimi i këpujës; për shembull në fjalitë: 

“The cup is full/ Filxhani është plot” apo “This is a cup /Ky është filxhan”. 

Në disa fjali të tjera, kur kallëzuesinë e shpreh vetë folja, si për shembull: “The cup 

broke / Filxhani u thye”, nuk mund të vendoset këpuja. Kjo, sipas nesh, ndodh sepse 

vetë folja, ndryshe nga mbiemri dhe emri, karakterizohet përmes një potenciali të 

brendshëm lidhës.  

E parë nga një këndvështrim tjetër ndërgjuhësor, në gjuhët si kinezishtja, këpuja 

vendoset në fjali vetëm nëse ndiqet nga një emër, ndërsa, kur ndiqet nga mbiemri, jo. 

Por a nënkupton kjo se mbiemri karakterizohet nga funksioni lidhës, ndërsa emri jo?  

                                                 
128 Huddlestone, R. Vepër e cituar f. 218. 
129 Halliday, M.A.K., Intonation and grammar in British English, The Hague: Mouton, 1967, f. 89. 
130 Regina, P.Vepër e cituar, f. 6. 
131 Regina, P. Vepër e cituar, f. 7. 

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Regina%20Pustet
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Gjuhëtarët, duke qenë se nuk mund t’i përgjigjen kësaj pyetjeje përmes hipotezës 

lidhëse, kërkojnë një alternativë tjetër shpjeguese, alternativën e pajtueshmërisë së 

këpujës me elementin që vjen mbas saj. Sipas këtyre studiuesve, këpuja portretizohet 

si element “pa kuptim” (dummy). Funksioni i saj është thjesht të mbartë tiparet 

morfologjike të shprehjes kallëzuesore. Bërthama e kësaj shprehjeje kallëzuesore 

është një element që nuk është në pajtueshmëri me tiparet morfologjike të foljes.   

 

Lajëns132 pohon se funksioni kryesor i këpujës “jam” në disa gjuhë është thjesht të 

mbartë tiparet eptimore të kohës, mënyrës dhe aspektit. Mbështetur në pohimin e 

Lajëns, themi se: së pari, nuk duhet të ketë një këpujë që nuk mbart tiparet eptuese të 

foljes; së dyti, në një shprehje kallëzuesore, kur tiparet eptuese ngërthehen brenda 

bërthamës leksikore133, këpuja nuk vendoset.  

Kjo, sipas nesh, shpjegon dhe arsyen pse këpuja nuk përdoret në strukturat sintaksore 

të disa gjuhëve. Ndërkohë, ka edhe disa gjuhë të tjera, si indonezishtja, ku përdorimi i 

këpujës varet  nga faktorët pragmatikë. Në këtë gjuhë këpuja përdoret vetëm në 

ligjërimin formal dhe jo në atë joformal.  

  

Debatet dhe hulumtimet mbi këpujën kanë një shtrirje të gjerë në gjuhën shqipe. 

Studimet për të përqendrohen më tepër mbi konceptin e saj si këpujë, sesa mbi 

terminologjinë. Ashtu sikurse dhe në gjuhësinë angleze, koncepti i saj herë ngushtohet 

e herë zgjerohet. Për hulumtime të mëtejshme kemi studiuar gjuhëtarët nga Xhuvani, i 

cili ka sjellë sintaksën e parë të gjuhës shqipe në vitin 1922 e deri te gramatikat 

normative të ditëve të sotme. 

 

Xhuvani134 thotë kështu: “kallzuesi emnuer, kallëzohet me anë të njij emni, të njij 

mbiemni a peremni qi lidhet me kryefjalën me anë të foljes “me qenë”.  Pra, Xhuvani 

vë në dukje përdorimin e këpujës “jam” dhe thekson funksionin lidhës të saj “quhet 

këpujë (lidhëzë), pse lidh kryefjalën me emnin a mbiemnin”. Në analizën logjike të tij, 

Xhuvani i trajton të pandara këpujën dhe gjymtyrën që vjen pas saj. Kur folja “jam” 

tregon vendndodhje a gjendje, ajo është “kallzues foljuer”. 

 

Pesë vjet pas botimit të sintaksës së Xhuvanit, I. D. Sheperi135 boton një gramatikë me 

katër pjesë: fonologjinë, morfologjinë, etimologjinë dhe sintaksën. Karakteri i kësaj 

gramatike është në linjën e gramatikës paraardhëse, vetëm se është më e plotë për sa i 

përket informacionit dhe vëllimit të saj. Ndryshe nga Xhuvani, i cili trajton thjesht 

foljen “jam” si këpujë, Sheperi përpiqet ta zgjerojë më tej nocionin e saj. Krahas 

foljes “jam”, si këpujë shërbejnë edhe folje të tjera me funksion lidhës.   

 

 Në hullinë e Sheperit shkon edhe At Justin Rrota. Në librin e tij, “Sintaksa Shqipe”, 

1942, krahas këpujës “jam”, ai trajton edhe folje të tjera që i afrohen kuptimit të saj. 

“Foljet që kanë nevojë për fjalë kallëzueit (emën predikativ) janë ma së fortit foljet: 

jam dhe bahem, mandej: mbes, thirrem, quhem, emnohem….” 

                                                 
132 Lyons, J.  Introduction to theoretical linguistics. Cambridge, England: Cambridge University, 1968, 

f. 322. 
133 Me bërthamë leksikore i referohemi gjymtyrës mbas këpujës. 
134 Xhuvani, A. Njohunit e para të syndaksës shqipe. Pjes’ e parë, Vlorë, 1922, f. 8.   
135Sheperi, I.D. Gramatika dhe Syndaksa e gjuhës shqipe, Vlorë, 1927, f. 141. 
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Sipas At Justin Rrotës136, këto folje mund të qëndrojnë edhe vetëm, pa prezencën e 

gjymtyrës emërore, “por atëherë ato kanë kuptim të ndryshëm”, pohon ai, d. m. th, 

këpuja qëndron e pashkëputshme nga gjymtyra emërore.   

 

Cipo137 në librin “Sintaksa” (1952)  trajton këpujën “jam” si folje pavetore. Ndërtimet 

pavetore, sipas tij, formohen me ndërmjetësinë e foljes “me qenë” dhe shoqërohen me 

një shprehje a plotës. Ai argumenton paplotësinë e kuptimit të tyre duke theksuar se 

arsyeja pse nuk shprehet dot kuptimi i foljeve pavetore me anë të vetës së parë dhe të 

vetës së dytë gramatikore është “sepse veta e parë dhe e dytë nuk zhvishen dot nga 

kuptimi vetor, vetëm veta e tretë është ajo që mund të mos e ketë me domosdo 

kuptimin e një frymori a të një gjëje, andaj vetëm kjo e treta mund të hyjë në punë si 

folje pavetore”. 

Të njëjtin mendim me Xhuvanin ndan edhe Spasse138. Në gramatikën e gjuhës shqipe 

ai e përkufizon këpujën si element që qëndron vetëm brenda kallëzuesit emëror dhe 

kundërshton Sheperin dhe Rrotën kur thekson se si këpujë përdoret vetëm folja “jam”. 

 

Një hap përpara në trajtimin e këpujës shënon teksti universitar i asaj kohe i studiuesit 

Prifti139. Ai analizon tiparet sintaksore dhe morfologjike të kallëzuesit emëror. Në 

aspektin morfologjik kallëzuesi emëror përbëhet nga këpuja “jam” dhe gjymtyra 

emërore. Sipas tij, pjesa që tregon shenjat apo tiparet e kryefjalës nuk është folja me 

qenë, por pjesa emërore. Pra, në këto kushte theksohet funksioni veç lidhës i këpujës. 

Kjo folje mban me vete karakterin modal të saj (tregon kohën, mënyrën,vetën) pa të 

cilën s’mund të bëhet komunikimi i plotë. Prifti vë në dukje se funksioni i këpujës 

është të krijojë lidhjen, pozitive apo negative, të kallëzuesit me kryefjalën dhe “jo të 

kryefjalës me kallëzuesin”, siç shprehet ai. 

 

Në gramatikën normative140 e cila shërben si tekst universitar në ditët e sotme, si 

këpujë merret folja “jam” e cila në këtë përdorim ka kuptimin mjaft abstrakt të 

ekzistencës së një karakteristike. Si rrjedhojë, kjo gramatikë trajton funksionin 

kryesor të saj si shprehëse të kallëzuesisë: mënyrën, kohën a vetën. Kuptimi 

gramatikor dhe leksikor në këtë gramatikë shprehet vetëm përmes lidhjes dyshe 

këpujë - gjymtyrë emërore.   

 

Në sintaksën e Çelikut141 (2012), një nga gramatikat më të vonshme të gjuhës shqipe, 

nocioni i këpujës ka një përdorim më të zgjeruar. Sipas kësaj sintakse, krahas foljes 

“jam” njihen edhe disa folje të tjera këpujore, si kam, dukem, emërohem, gjej, 

mbetem etj. “Lidhja e predikatit me këpujën është aq e fortë”, pohon Çeliku, “sa mbi 

të bie edhe theksi logjik i thënies. Madje ka raste të kalimit të tyre në njësi 

frazeologjike si: Një kohë të gjatë nuk u bë i gjallë”. 

 

Përfundojmë diskutimin tonë për nocionin e foljes këpujore në gjuhën angleze dhe 

shqipe, duke pohuar se edhe gjuhëtarët theksojnë paplotësinë kuptimore të këpujës 

dhe paaftësisë së saj për të qëndruar e pandarë nga gjymtyra pas saj.  

                                                 
136 Rrota J. A., Sintaksa e gjuhës shqipe për klasën e II, III, IV të shkollave të mesme, Shkodër, Shpija 

Botuese, A. Gj. Fishta,  1942. 
137Cipo, K. Sintaksa,  Instituti i Skencave, Tiranë, 1952.  
138 Spasse S, Gramatika e gjuhës shqipe, Botim i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 1947. f. 195. 
139 Prifti, S. Sintaksa e gjuhës shqipe, Universiteti i Prishtinës, 1971, f. 65. 
140 Çeliku, Domi, Floqi, Mansaku, Përnaska, Totoni. Gramatika e gjuhës shqipe II, Tiranë, 1996, f. 189. 
141 Çeliku, M. Sintaksa e gjuhës shqipe, Iliar,  Tiranë, 2012, f. 156. 
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Mendojmë se për përcaktimin e natyrës së foljes këpujore është e domosdoshme të 

analizohen lidhjet e saj me kryefjalën dhe fjalën që vjen mbas saj, pasi vetë folja luan 

rol kryesor në përcaktimin e lidhjeve gramatikore midis tyre. Ne ndajmë të njëjtin 

mendim me gjuhëtarët vendës e të huaj se: sa më i zbehtë të jetë kuptimi leksikor i 

foljes, aq më e ngushtë është lidhja e saj me fjalën që e ndjek dhe sa më i plotë të jetë 

kuptimi leksikor i foljes, aq më e dobët është edhe lidhja midis tyre. Si rrjedhim, 

zbehja e kuptimit leksikor të foljes thekson më tepër natyrën e saj si folje këpujore, 

kurse plotësia e këtij kuptimi e dobëson atë. Ne nuk dakordësojmë me gjuhëtarët të 

cilët nuk pranojnë funksionin lidhës të foljeve këpujore.  

Në anglisht, funksionin lidhës të sendit me tiparin e luan, në radhë të parë, folja 

këpujore e mirëfilltë “be” (në shqip folja jam) e zbehur plotësisht nga kuptimi 

leksikor. Por, funksionin lidhës mund ta kryejnë edhe një varg foljesh si: see (dukem),  

feel (ndihem), remain (mbetem), become (bëhem) etj., gjithashtu edhe disa folje të 

tjera me kuptim të plotë leksikor si: stay (rri, qëndroj), lie (shtrihem) etj.  

Për sa i përket gjuhës shqipe, krahas foljes “jam” njihen edhe një numër tjetër i 

konsiderueshëm foljesh këpujore si: quhem, caktohem, zgjidhem, konsiderohem, 

shpallem, pranohem, llogaritet, gjykohem etj., të cilat I. Sheperi i pranon si këpuja, 

meqenëse i afrohen kuptimit leksikor të foljes “jam”, kurse142 Përnaska e argumenton 

këtë me zbehjen e kuptimit leksikor, por jo aq shumë sa folja “jam” . 

Bazuar në disa përkufizime të këpujës, të cilat kryesisht mbështeten në kriterin 

semantik të saj, sipas nesh këpuja mund të përkufizohet kështu: “Këpuja është 

elementi gjuhësor i cili bashkëvepron me pjesën emërore për të formuar bërthamën e 

kallëzuesisë”.  

 

II.2.1 Funksioni semantiko - sintaksor i foljes këpujore “jam” 

 

Qëllimi i këtij sythi është analizimi semantiko-sintaksor i këpujës “jam” duke qenë se 

ajo merret si mbështetje e studimeve për karakteristikat semantiko-sintaksore të 

foljeve të tjera këpujore. 

Në disa gramatika tradicionale të gjuhës angleze dhe të gjuhës shqipe debati ngrihet 

për pyetjen: A është gjithmonë këpujë kjo folje apo merr edhe kuptimin “ekzistencial” 

të saj? Për pjesën më të madhe të gramaticienëve pozicioni i këpujës brenda 

kallëzuesit është i shkoqitur. Folja “jam” nuk është këpujë, kur përdoret me kuptimin 

e saj themelor “ndodhem, gjendem”. “The chair is in the garden. / Karrigia është në 

kopsht.” Por, nga vëzhgimet tona del se ka edhe nga ata studiues143, të cilët 

argumentojnë se folja “jam” në një ndërtim të tillë mbart nocionin këpujor, e cila 

ndiqet nga një ndajfolje. Pra, duke shkëputur këpujën nga fjalia, gjymtyra pas foljes 

“jam” nuk tregon më vendndodhje, por karakteristika të “karriges”, pohojnë ata.  

 

Mendimi ynë bie ndesh me këta gjuhëtarë. A thua vallë heqja e këpujës nga fjalia 

prish të gjithë qëllimin e thënies së saj? Ne nuk pranojmë teorinë e tyre për dy arsye:  

Së pari, “në kopsht” nuk jep karakteristika fizike të karriges.  

Së dyti, nëse folja këpujore rivendoset në fjali, “në kopsht” tregon sërish vendndodhje. 

 

Një qëndrim po kaq të kundërt mban edhe Jesperseni144. Ai pohon se në ndërtime si 

“John is at home. / Xhoni është në shtëpi” folja “jam” është e semantizuar. Ajo mbart 

kuptimin ekzistencial të foljes. Ai pranon ndërtimet ndajfoljore mbas foljeve 

                                                 
142 Përnaska, R. Gramatika e gjuhës shqipe 2 për shkollën pedagogjike,Tiranë 1975, f. 72.   
143 Hengeveld, Dick, Lyons, Mikkelsen, Quirk etj. 
144Jespersen, O. Vepër e cituar. 
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këpujore, vetëm në struktura si: “John feels at home / Xhoni ndihet në shtëpi”, pasi në 

këtë rast përshkruhet gjenda e subjektit.         

 

Kuirku145 pranon aspektin e vazhduar të këpujës “jam” në një kontekst ku cilësitë që i 

atribuohen kryefjalës janë të përkohshme ose të vullnetshme. Për shembull: Jessie is 

being tall. / *Xhesi është duke qenë e gjatë. Xhesi po zgjatet. Mbiemri pas këpujës, 

përgjithësisht ka karakter statik (tregon gjendje), por në këtë shembull klasik të 

Kuirkut, ai ka karakter dinamik (tregon ndryshim të gjendjes). Në normativën e 

gjuhës shqipe, fjalia është jogramatikore. Kallëzuesia realizohet përmes kallëzuesit 

foljor - “Xhesi po zgjatet”. 

Jemi të mendimit se në përcaktimin e natyrës këpujore apo gjysmë këpujore të foljes, 

është i domosdoshëm analizimi i elementit që vendoset pas saj.  

Jesperseni146 shpjegon se në fjali të tilla si: “He was quiet” / Ai ishte i qetë , “quiet” 

është  elementi mbas këpujës i cili përshkruan kryefjalën, ndërkohë që vetë folja nuk 

shpreh ndonjë kuptim të veçantë, nëse nuk shoqërohet nga një gjymtyrë. Sipas tij, 

është me rëndësi të bëhet dallimi midis “He looked angry. / Ai dukej i nevrikosur.” 

dhe “He looked angrily. / Ai shikonte me nerva.”, pasi këpuja ndiqet nga një mbiemër 

dhe jo ndajfolje (në kundërvënien “folje+ndajfolje”↔ “folje + mbiemër”).  

Ndërkohë, gjuhëtarët vendës vënë theksin te kujdesi që duhet treguar në përdorimin e 

kallëzuesorit, pasi pozicionimi i tij mbas foljes e afron atë kuptimisht me 

ndajfoljen147. 

Lumi rridhte i qetë (kallëzues emëror). 

Lumi rridhte qetë (ndajfolje). 

 

Në gjuhësinë funksionale theksohet përdorimi i vetës së parë njëjës të përemrit vetor, 

pas këpujës “jam”, pasi janë jo të pakta rastet kur mësuesit e gjuhës angleze e 

përdorin atë në rasën emërore. “*It is I”. Kjo dukuri gjuhësore bie ndesh me parimet 

gramatikore. Forma e duhur e këtij ndërtimi sintaksor sipas kësaj gramatike është 

“I’m it.”.148  

 

Studiues, hulumtimet e të cilëve i përkasin kryesisht teorive më bashkëkohore 

gjenerativiste dhe funksionaliste, e klasifikojnë këpujën “jam” sipas kuptimit që ajo 

merr në fjali.    

Vërehen dy pikëpamje të ndryshme të strukturimit këpujor të foljes “jam”. Në njërën 

anë qëndrojnë studiuesit, si Rasëll149, Frege150, Higings151, Rothstein152 të cilët 

pohojnë se folja “jam” ka kuptim të shumëfishtë (multiple be analysis: MBA). Sipas 

tyre, në sintaksën e një gjuhe ndodhen dy lloje ndërtimesh këpujore:  

1. Këpuja “jam” me kuptimin predikativ. SE2 (SE1)  

2. Këpuja “jam” me kuptimin ekuativ. (SE1, SE2) 

                                                 
145  Quirk, et, al Randolph, Greenbaum, S.  Leech, G. Svartvik, J.. A Comprehensive Grammar of the 

English Language. London: Longman, 1985, f. 1171. 
146Jespersen, O. Vepër e cituar, , f. 89-95. 
147 Çeliku, M. Sintaksa e gjuhës shqipe, Vështrim i ri teorik, Iliar, Tiranë, 2012, f. 157. 
148 Halliday, M. A. K, An introduction to funtional grammar, Edward Arnold, 1994, f. 112-116. 
149 Rusell, B. Vepër e cituar, f. 112. 
150 Frege, G. Ueber Begriff und Gegenstand. Vierteljahrsschrift fuer wissenschaftliche Philosophie 16, 

1892, f. 192-205. 
151 Higgings, The pseudo-cleft constructionin English, New York, Garland, 1979, f. 102. 
152 Rothstein, S. Predicacates and their Subject, Kluwer: Doedrecht, 2001, f. 140. 
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E para ka funksion predikativ, d.m.th. SE2 kallëzon SE1 i cili është argument i 

jashtëm. E dyta vendos në marrëdhënie barazie SE1 dhe SE2.  

Sipas Shlenker153, Romero154, Komorovski155 ka tri lloje të ndryshme kuptimesh të 

këpujës “jam”. 1. Këpujë me kuptimin specifikues (specificational copula). Duke qenë 

se këpuja shërben si shenjë barazie e elementeve që ndodhen në të majtë dhe në të 

djathtë të saj, ajo barazon dy thënie, d.m.th. elementi në të majtë shënon “individin”, 

ndërsa elementi në të djathtë vlerat e konceptit individual zbatuar në botën e 

vlerësimit. Mësues është Xhoni. 2. Këpuja ekuative (equative copula) e cila barazon 

dy elemente që shënojnë “individ”. Cicero is Truly. 3. Këpuja predikative (predicative 

copula) e cila ka si qëllim të kallëzojë diçka rreth kryefjalës.  

Në skaj të kundërt me këta studiues qëndrojnë Uilliams156, Parti157, Hegi158, Moro159, 

Heikok160 etj., të cilët duke ndarë të njëjtin mendim me Jespersenin kundërshtojnë 

kuptimin e shumëfishtë të foljes “jam”. Ata pohojnë se këpuja “jam” kufizohet brenda 

një kuptimi të vetëm (Unified Be Analysis). Këta gjuhëtarë theksojnë se qëllimi i 

vetëm i foljes “jam” është të kallëzojë diçka rreth elementit që vendoset para saj.  

 

Në gjuhësinë funksionale njihen dy lloje kuptimesh të këpujës “jam”.161 Secila nga 

këto formalizohet sipas skematizimit të mëposhtëm:  

‘a cilëson një X’        Tom is wise. / Tomi është i zgjuar. 

‘a identifikon një X’  Tom is the leader. / Tomi është drejtuesi. 

 

Mendojmë se klasifikimi i këpujës sipas kuptimit të saj, dëshmon për një qëndrim 

kundërthënës së studiuesve për natyrën semantike të këpujës. Kur paraqitëm 

përkufizimet e gjuhëtarëve të ndryshëm të huaj e vendës, pjesa më e madhe e tyre 

pranonin se këpuja “jam” është e desemantizuar. Mirëpo, në një klasifikim të tillë të 

këpujës sipas kuptimit, vërejmë një përpjekje të studiuesve për të argumentuar të 

kundërtën. Në kreun pararendës, përmes analizës së parimit theta ne pranuam se 

këpuja, bashkë me elementin pas saj, i caktojnë rol tematik argumentit të jashtëm, 

kryefjalës. Kjo, sipas nesh, do të thotë se kur këpuja “jam” paraprin një emër a 

mbiemër nuk është aq e desemantizuar, por merr disa nuanca kuptimore. Megjithatë, 

nëse këpuja “jam” është e desemantizuar apo e semantizuar, për ne mbetet çështje e 

hapur. Krahas kësaj problematike, ne nuk pranojmë pikëpamjet e gjuhëtarëve të cilët 

pohojnë se folja “jam” është këpujë kur përdoret me kuptimin e saj themelor 

“ndodhem, gjendem”. Ne pranojmë qasjen e Jespersenit se këpuja mund të ndiqet nga 

një ndajfolje, por vetëm nëse kjo ndajfolje nuk mbart kuptimin ekzistencial, por 

tregon gjendjen e subjektit.  

                                                 
153 Sclenker, P. Clausal equation, (A note on connectivity problem). Natural language and linguistic, 

Nr. 21,   2003, f. 157-214. 
154 Romero, M. Concealed questions and specificational subjects. Linguistics and Philosophy, Nr. 28, 

2005, f.  687-737. 
155 Comorovski, I, Constituent questions and copula of specificationl, Springter, 2007, f. 49-77. 
156 Williams, E. Semantic vs Syntatic categories. Linguistics and philosophy Nr.6, 1983, f. 423-446. 
157 Partee, B, Ambigous pseudoclefts with unambiguous be. In S. Berman, J. Choe, J. Mc. Donough,    

     Proceeding of NELS, Nr. 16. 1986, f 354-366. 
158 Heggie, L.The syntax of copular structure, Phd dissertation, University of Southern California, 

1998. 
159 Moro, A. The raising of predicates: Predicative noun phrases and the theory of clause structures, 

Camridge 

     University Press, 1997, f. 69 
160 Heycock, C. Layers of predication. The non-lexical syntax of clauses, Garland, Penn Phd 

dissertation. New, 1994, f.57. 
161 Halliday, M. A. K, An introduction to funtional grammar, Edward Arnold, 1991, f. 112-116. 
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Dolëm në përfundimin se në përcaktimin e natyrës këpujore apo gjysmë këpujore të 

foljes, është i domosdoshëm analizimi i elementit që vendoset pas saj.   

Duke iu rikthyer traditës, pohojmë se një pjesë e madhe e gjuhëtarëve vendosin 

këpujën “jam” përballë foljeve të tjera këpujore, për të provuar nëse me të vërtetë këto 

folje mund të përdoren në ndërtime këpujore në fjali.  

 Kuirk162, Jespersen163,  Çeliku164 etj. janë të mendimit se: folja, për të qenë një 

këpujë, duhet  funksionalisht të jetë e barasvlershme me foljen “jam” (do të thotë se 

folja në fjalë mund të zëvendësohet me foljen “jam” dhe të japë sërish të njëjtin 

kuptim). Të njëjtin mendim ndajmë edhe ne me këta gjuhëtarë. Mbështetur në 

hipotezat e tyre, përfundojmë se ndryshimi i foljeve të tjera këpujore me këpujën 

“jam” mbështetet në argumentet e mëposhtme:   

-  Foljet këpujore paraqesin një cilësi të kryefjalës si të mundshme dhe jo 

absolute, siç e paraqet cilësinë folja “jam”. 

- Foljet këpujore paraqesin një veprim, si p.sh.: “smelling / nuhas”, “tasting / 

shijoj” etj., kurse folja “jam” jo. 

-  Foljet e tjera këpujore nuk përdoren si folje ndihmëse, kurse folja “jam” po. 

 

II.2.2 Folje gjysmë këpujore 
 

Vëmendja jonë kthehet tashmë te foljet të cilat, edhe pse shërbejnë si urë lidhëse 

midis kryefjalës dhe kallëzuesorit të saj, nuk janë të desemantizuara. Pikërisht e kemi 

fjalën për disa folje të tjera të cilat studiuesit i klasifikojnë në grupin e foljeve gjysmë 

këpujore. 

 

Disa studiues analizojnë foljet “become / bëhem, look / duket, sound / tingëllon” etj. 

si folje gjysmë këpujore. Pusteti165 pohon se kuptimi i foljeve gjysmë këpujore nuk 

ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në bërthamën e brendshme të kallëzuesisë, por 

thjesht mbart me vete disa kategori gramatikore apo disa përbërës semantikë të saj.166 

Sipas saj, kallëzuesia shprehet brenda foljes. Foljet gjysmë këpujore, ashtu sikurse 

këpuja “jam”, nuk mund të qëndrojnë të mëvetësishme.   

 

Hengeveldi167 i jep një rëndësi të madhe aspektit semantik të foljeve gjysmë këpujore. 

Ai pohon se, edhe pse foljet këpujore nuk janë të mëvetësishme, nuk mund të 

mohohet kontributi semantik i tyre brenda bërthamës së kallëzuesisë. Sipas 

studiuesve, foljet gjysmë këpujore zënë një vend të ndërmjetëm midis foljeve 

këpujore dhe foljeve me kuptim të plotë leksikor. Në përqasje të foljeve këpujore, të 

cilat janë cilësuar si njësi të pakuptimshme dhe nuk mund të përdoren të 

mëvetësishme për të kallëzuar diçka, foljet me kuptim të plotë leksikor janë njësi të 

kuptimshme.     

 Në anën tjetër, në gramatikën e Biber, Liç, Konrad168 foljet e mësipërme nuk 

emërtohen si folje gjysmë këpujore, por si folje këpujore. Këta studiues shprehen se: 

                                                 
162  Quirk, et, al Randolph,  Greenbaum, S. Leech, G. Svartvik, J. A Comprehensive Grammar of the 

English Language. London: Longman, 1985, f. 737. 
163 Jespersen, O. (1937) Analytic Syntax, University of Chicago Press, 1984, f. 124. 
164 Çeliku, M. Tekst ushtrimesh për sintaksën standarde, Ilar, 2008, f. 114-118. 
165 Pustet, R. Vepër e cituar. 
166 Pustet, R. Vepër e cituar, f. 7. 
167 Hengeveld, K. Non- Verbal predication, Walter de Gruyter, 1992,  f. 36. 
168 Biber, D. Conrad, S. Leech, G. Vepër e cituar.  
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si folje këpujore, përveç foljes “jam” mund të përdoren disa folje kalimtare ose 

jokalimtare, për shembull “grow / rris”, “go / shkoj”, “come / vij”.  

 

Hudëlstoni169 nuk përdor termat folje këpujore a folje gjysmë këpujore, por i quan ato 

(i) folje jokalimtare me kuptim përshkrues “feel / ndiej”, “look / dukem”, “sound- 

tingëllon’; ( ii) folje jokalimtare me kuptim rezultativ (resultative) “become / bëhem”, 

“grow / rris”, “fall / bie” etj. Sipas tij, këto folje ndiqen nga një kallëzuesor për të 

përshkruar gjendjen a vetitë e një tërësie, e cila shprehet përmes kryefjalës. 

 

Jesperseni170 dhe Kuirku171 dakordësojnë me Pustetin dhe Hengeveldin për 

semantizimin e foljeve gjysmë këpujore. Por, ndryshe nga ata, Jesperseni dhe Kuirku 

emërtojnë folje gjysmë këpujore disa folje me kuptim të plotë leksikor, të cilat 

shprehin nuanca këpujore vetëm kur shoqërohen nga një kallëzuesor.   

Shembuj [21 ] 

1. Joe died poor <  Joe was poor when he died 

Xho ishte i varfër kur vdiq.                                         

2. Joe died when he was poor. 

 Xho vdiq kur ishte i varfër. 

3.  Joe was poor at the time of his death. 

Xho ishte i varfër në kohën kur vdiq. 

4.  We parted the best of friends < We were the best friends, when we parted. 

Ne u nisëm miqtë më të mirë < Ne ishim miqtë më të mirë kur u nisëm. 

Për përcaktimin e natyrës së foljeve gjysmë këpujore, Jesperseni i bashkëngjit fjalisë 

një ndajfolje ose një periudhë kohore. Folja “parted” (u nisëm) tregon veprim, por 

njëkohësisht shfaqet si folje gjysmë këpujore, pasi brenda foljes “part” shkrihen një 

veprim dhe një gjendje, analizon ai.                                                                                                                                                     

Në gramatikat e shqipes, foljet e sipërme nuk emërtohen si folje gjysmë këpujore.  

Foljet  “dukem, bëhem, tingëllon, emërohem etj.” në gramatikën e Sheperit, Rrotës, 

Dhimës, Çelikut gërshetohen brenda foljeve këpujore. Në gramatikën akademike, si 

dhe në disa gramatika të tjera të Priftit, Spasses, këto folje klasifikohen brenda foljeve 

me kuptim të plotë leksikor, por kur ndiqen nga kallëzuesori, ato marrin nocionin e 

këpujës. Analiza jonë për foljet gjysmë këpujore do të mbështetet në fjalinë e 

mëposhtme: 

Shembull[22] 

Vajza erdhi e lodhur.  

Vajza ishte e lodhur kur erdhi.                                                                                          

Në një fjali të tillë, sipas gjuhëtarëve tanë, kallëzuesi “erdhi” është thjesht një folje e 

semantizuar. Sipas nesh kjo nuk është thjesht një folje, pasi në analizën semantike të 

saj vërejmë një ngjyrosje këpujore, pra dy kallëzues të përfshirë në një fjali të vetme, 

d.m.th. fjalia < Vajza erdhi e lodhur>,  dëshmon një veprim (“erdhi”) të vajzës, por 

                                                 
169 Huddleston, R. Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press. 

1984, f. 179. 
170 Jespersen, O. A modern English grammar on historical principles.7 Vols, Heidelberg; Carl Winter.  

1909 -1949, f. 89. 
171 Quirk, et, al. A Comprehensive grammar of the English language, Longman, 1985, f. 1172. 
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edhe gjendjen e vajzës “ishte e lodhur kur erdhi”. Si rrjedhojë, një analizë e tillë e 

jona dëshmon për disa folje gjysmë këpujore të gjuhës shqipe. Folja “vij” ka kuptimin 

“e lëvizjes nga një vend në një tjetër”, si në përdorimin e saj si folje gjysmë këpujore, 

ashtu edhe si folje jokalimtare. Në përdorimin e saj si folje gjysmë këpujore kuptimi i 

saj nuk shfaqet i zbehur. 

Përmbyllim këtë syth me mendimin se foljet gjysmë këpujore janë një kapërcyell 

midis foljeve me kuptim të plotë leksikor dhe atyre këpujore, me kuptim të zbehur 

leksikor. Mendojmë se, edhe pse foljet gjysmë këpujore nuk njihen në 

gramatikologjinë e gjuhës shqipe, qasjet e studiuesve të huaj, si Jesperseni e Kuirku 

për foljet gjysmë këpujore në gjuhën angleze gjejnë zbatim edhe në gjuhën tonë. 

Argumentin tonë e mbështesim te disa folje, të cilat gjuhëtarët tanë i emërtojnë folje 

me kuptim të plotë leksikor. Për ne, këto folje me kuptim të plotë leksikor, të cilat 

ndiqen nga një kallëzuesor, marrin nuanca kuptimore këpujore sepse, krahas veprimit, 

këto folje tregojnë edhe gjendje, andaj propozojmë termin folje gjysmë këpujore në 

gjuhën shqipe për këto lloje foljesh. Megjithatë, nuk duhet mohuar fakti se të shumtën 

e herës është e vështirë të bësh dallimin në mënyrë absolute  midis ndërtimeve 

këpujore dhe atyre jo këpujore. Për arsye praktike të taksonomisë së punës, ne 

propozojmë një vazhdimësi nga foljet jo këpujore te foljet gjysmë këpujore e deri te 

foljet e mirëfillta këpujore. Së fundmi, jemi të mendimit se foljet gjysmë këpujore 

ngërthejnë karakteristikat e mëposhtme: 

1. Nuk janë “njësi lidhëse të pakuptimshme”. 

2. Janë folje që shprehin veprim.  

3. Lejojnë rënien e mbiemrit pas foljes, pa ndryshuar kuptimin e fjalisë. 

 

II.2.3 Klasifikimi i këpujës 

 

Mendime të ndryshme janë dhënë nga gjuhëtarë të ndryshëm mbi çështjen e 

klasifikimit të foljeve këpujore. Kjo ndarje është bërë, kryesisht, duke pasur parasysh 

kuptimin leksikor të tyre. Po përpiqemi të paraqesim këto klasifikime më poshtë: 

 

 Kuirku172 i klasifikon foljet këpujore në dy grupe të mëdha, duke u bazuar në 

kuptimin leksikor të tyre. Ai dallon: a). folje që tregojnë një gjendje të caktuar 

(current). “The boy seemed angry. / Djali dukej i nevrikosur.” dhe  b). folje që 

tregojnë ndryshim të një gjendjeje (resulting). “The boy became angry. / Djali u bë me 

nerva.”  

 

Folje të grupit të parë (current linking 

verbs) 

Folje të grupit të dytë (resulting linking 

verbs) 

Appear, be, feel, lie, look, remain, seem, 

smell, sound, stay, taste. 

Become, get, grow, fall, prove, run, turn. 

 

Jesperseni173, ndryshe nga Kuirku, nuk klasifikon foljet, por gjymtyrën pas tyre.  

Klasifikimi i foljeve këpujore sipas Biber, Liç, Konrad174 përputhet me klasifikimin e 

Kuirkut, por në grupin e parë ata dallojnë dy nënklasa foljesh: folje që tregojnë 

                                                 
172 Quirk, et, al. Vepër e cituar f. 1179. 
173 Jespersen, O. Vepër e cituar. f. 127.  
174 Biber, D. Conrad, S. Leech, G. Vepër e cituar. f. 140-144. 
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gjendje të ekzistencës “be” (state of existence) dhe folje me kuptim ndijimor “feel” 

(sensory verbs).  

 

Vudsi175, ndryshe nga gjuhëtarët e sipërpërmendur, gjykon ndarjen e foljeve këpujore 

duke u mbështetur në perceptimin e tyre. Ajo paraqet klasifikimin e mëposhtëm të 

foljeve këpujore: 

- Të gjitha format e foljes “to be” (në shqip jam). 

- Foljet shqisore: look, sound, taste, feel (në shqip: dukem, tingëllon, shijon, 

ndihem). 

- Foljet që kanë nuancë kuptimore të një gjendjeje të caktuar: seem, appear, 

grow, remain, stay (në shqip: duket, shfaqet, rritet, mbetet, qëndron). 

-  

Nga ana tjetër O'Dujëri176 ndan foljet këpujore në këto grupe: 

- Ato që tregojnë ekzistencë: be, appear, become, continue, grow, prove, 

remain, seem, sit (në shqip: jam, shfaqem, bëhem, vazhdon, rritem, mbetem, 

dukem, ulem). 

- Ato me natyrë shqisore: sound, taste, feel, smell, look, stay (në shqip: 

tingëllon, shijon, ndihem, dukem, qëndroj). 

 

Hadëlstoni177 i klasifikon foljet këpujore në dy grupe të mëdha, duke u bazuar mbi 

elementet pas tyre.  

1.Folje jokalimtare të përbëra (complex-intransitive) që ndiqen nga një kallëzuesor me   

kuptim përshkrues. Në këtë grup foljet nënklasifikohen sipas kuptimit të tyre: 

a. Feel                 look             smell               sound             taste 

b. Continue          keep            remain             stay 

c. Appear            seem                                                

Foljet në nëngrupin (a) janë folje shqisore. Foljet “feel, look, sound” ndiqen nga një 

emër ose mbiemër, ndërsa foljet “smell, taste” janë më të kufizuara ndaj elementeve 

që i vendosen nga  pas. Ato nuk mund të ndiqen nga një emër, por vetëm nga një 

mbiemër. Foljet në nëngrupin (b) tregojnë vazhdimësi të një veprimi. Mbas foljeve 

continue dhe keep përdoret vetëm një mbiemër dhe jo emër. Foljet “remain, stay” 

paraprijnë një emër ose mbiemër.Foljet në nëngrupin (c) tregojnë hamendësim.  

 

2.Folje jokalimtare të përbëra (complex-intransitive) që ndiqen nga një kallëzuesor me 

kuptim rezultativ. Në këtë grup përfshihen foljet të cilat kumtojnë ndryshim të një 

gjendjeje:  

a.  Become          come          fall       get       go   

b. Grow              turn 

 Halidei178 i klasifikon foljet këpujore si më poshtë: 

1. Folje përshkruese: be, become, get, turn, go, grow, start, remain, 

stay, look, sound, smell, taste, feel etj. 

2. Folje identifikuese: be, become, define, call, mean, express, give, 

imply, stand for etj. 

                                                 
175 Woods, G.  Vepër e cituar, f. 19-22. 
176 O’Dweyer. Vepër e cituar, f. 106. 
177 Huddleston, R. Pullum, G. Vepër e cituar, f. 264 
178 Halliday, M.A.K. Vepër e cituar, f. 116. 
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Duke qenë se disa folje këpujore gjenden në të dyja grupet e klasifikimit të Halideit, 

themi se gjymtyra mbas këpujës është përgjegjëse në klasifikimin e këtyre foljeve.  

Në gjuhën shqipe, midis të paktëve autorë që klasifikojnë foljet këpujore përmendim 

Sheperin179 i cili klasifikon foljet këpujore në tri grupe. Në grupin e parë përfshihen 

foljet “bëhem, lind, dal, mbetem, rri, rroj”. Në grupin e dytë futen disa folje, si 

“dukem, dëftehem, tregohem, kuptohem, gjykohem”. Në grupin e tretë janë foljet 

“quhem, emërohem, thuhem, zgjidhem”. Për ne mbetet jo shumë i qartë ky klasifikim, 

sepse Sheperi nuk cilëson se në ç’lloj kriteri e mbështet klasifikimin e foljeve 

këpujore.  

 Çeliku180 i klasifikon foljet këpujore të gjuhës shqipe në tri grupe: 

  1. Këpuja “jam” (e shfaqur në të gjitha format e mundshme të saj): Koha ishte e 

ngrohtë. 

  2. Disa folje të desemantizuara të cilat kanë lidhje të drejtpërdrejtë me pjesën 

emërore, si “dukem, emërohem, mbes, gjej, kam, bëj etj.” 

  3. Disa folje të desemantizuara të cilat kanë lidhje më të fortë me emrin apo 

togfjalëshin që lidhet me foljen (Babai e gjeti djalin e tij duke u larë në lumë.). 

 

Dhima181, ndryshe nga këta gjuhëtarë, zgjeron klasat e foljeve këpujore. Ai shprehet 

se kallëzuesori lidhet me një numër të caktuar foljesh, grupet kryesore të të cilave 

janë: 

1. Foljet jam, kam. Folja jam merr kallëzuesor, kur nuk ka kuptimin 

ndodhem, gjendem dhe kur nuk është folje ndihmëse. 

2. Folje që shprehin kalimin nga një gjendje në një tjetër ose ruajtjen e 

gjendjes së mëparshme, si bëj, bëhem, dukem, heq, hiqem, tregoj, 

tregohem, rri, qëndroj etj. 

3. Folje që  shënojnë caktim ose vlerësim, si emëroj, emërohem, gradoj, 

gradohem, zgjidhem, vlerësohem, konsideroj, konsiderohem, shpallem 

etj. 

4. Folje që tregojnë lëvizje, si kthej, kthehem, dal, iki, vij, rrjedh etj. 

5. Folje që tregojnë veprimtari: lë, shoh, ndiej, kërkoj, fut, futem, shkruaj 

etj. 

Për sa pamë më lart, vumë re se pjesa më e madhe e gjuhëtarëve të huaj e vendës 

rreken të klasifikojnë foljet këpujore duke u mbështetur në kuptimin leksikor të tyre, 

si më poshtë: 

1. Folje që tregojnë një gjendje të caktuar. 

2. Folje që tregojnë ruajtje të gjendjes. 

3. Folje që tregojnë kalimin nga një gjendje në një tjetër. 

 

Folje të grupit të parë Folje të grupit të dytë Folje të grupit të tretë 

jam, ndihem, dukem, 

tregohem, paraqitem, 

mbahem 

mbetem, rri, qëndroj, 

shtrihem  

Bëhem 

        

                                                 
179Sheperi,I. D. Vepër e cituar, f. 143. 
180 Çeliku, M. Tekst Ushtrimesh për Sintaksën e Shqipes Standarde”, Iliar, 2008 Shënimi: 27/28/29, f. 

114-118.  
181 Dhima, Th. Gjuha Shqipe, Sintaksa, Gjirokastër, 2010, f. 127. 
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Foljet e grupit të parë e kanë mjaft të zbehur kuptimin leksikor. Kjo zbehje leksikore e 

ka forcuar shumë lidhjen midis foljes dhe mbiemrit a emrit, aq sa mungesa e këtij të 

fundit do ta bënte të pamundur përdorimin e këtyre foljeve në funksionin e kallëzuesit 

të mëvetësishëm.  

 

Foljet e grupit të dytë, përgjithësisht, e ruajnë kuptimin leksikor të tyre, por, 

megjithatë, të përdorura si folje këpujore, e humbasin disi këtë kuptim. Këto folje 

luajnë thjesht një funksion lidhës midis sendit dhe tiparit. 

 

Foljet e grupit të tretë përfaqësohen vetëm prej foljes bëhem, e cila tregon kalimin nga 

një gjendje në një tjetër dhe lidhja e saj me mbiemrin është shumë e ngushtë. Folja 

“bëhem” tregon ndryshim të gjendjes dhe shërben vetëm si mjet lidhës. Në rastin kur 

kjo folje nuk tregon gjendje, por një kuptim konkret, ajo nuk është folje këpujore, por 

një folje me kuptim të mëvetësishëm, me funksionin e një kallëzuesi. 

 

Sipas nesh, foljet e grupit të dytë duhet të shkrihen me ato të grupit të parë, pasi, siç u 

përmend më lart, të përdorura si këpuja ato e humbasin kuptimin leksikor të tyre. Këto 

folje luajnë thjesht funksionin lidhës midis sendit dhe tiparit. Krahas kësaj, ato janë 

folje që tregojnë gjendje. Ndërkohë, në grupin e foljeve që tregojnë ndryshim të një 

gjendjeje të përfshihen edhe disa folje të tjera, si kthehem, rritem, vjen etj. 

 

II.3 Çështje problemore të kallëzuesorit 

 

Duke qenë se funksioni semantiko-sintaksor i kallëzuesit emëror shqyrtohet me 

hollësi në vijimësi të studimit tonë, këtu do të ndalemi te pjesa e diskutueshme e tij, 

njohja a mosnjohja e kallëzuesit emëror. Disa argumente anojnë në njohjen e 

ndërtimit të kallëzuesit emëror nga gjymtyra emërore dhe këpuja, ndërsa disa të tjera 

pohojnë se elementi mbas foljes këpujore formon një kategori të veçantë gramatikore 

“kallëzuesorin”. Pra, ky diskutim i ka rrënjët në faktin nëse elementi mbas këpujës 

mund të quhet një kategori e veçantë apo pjesë e një kategorie më të gjerë, pikërisht e 

kallëzuesit emëror.  

 

Në fjalinë “The piano seemed an antique / Piano dukej antike”, Kuirku182, thekson se 

“antique / antike” është komplimentues (përcaktor) që cilëson kryefjalën.  

Në anën tjetër, Dik183 dhe Hengeveld184, strukturën sintaksore “seemed an antique / 

duket antike” e emërtojnë kallëzues emëror. Sipas këtyre studiuesve, elementi mbas 

këpujës i shprehur me emër formon kallëzuesin emëror (nominal predicate), ndërsa, 

kur ai shprehet me mbiemër, formon një kallëzues mbiemëror (adjectival predicate).  

 

Vetzeri185 sjell një nocion të ri për ndërtime të tilla sintaksore. Ashtu sikurse Dik dhe 

Hengeveld, ai dallon kallëzuesin emëror (nominal predicate) dhe kallëzuesin 

mbiemëror (adjectival predicate), por ndryshe nga këta dy gjuhëtarë, Vetzeri 

argumenton se përderisa folja këpujë ka tipare emërore (nouny), atëherë, edhe 

mbiemri që vjen menjëherë pas foljes këpujë, do të ketë tipare emërore (nouny 

adjective). Ky koncept njihet në terminologjinë e Vetzerit si “emërzim”(nouniness). 

                                                 
182 Quirk, et, al.Vepër e cituar,  f. 1171. 
183 Dick, S. Vepër e cituar, f. 178. 
184 Hengeveld, K. Vepër e cituar, f. 213. 
185 Wetzer, H. The typology of adjectival predication, Mouton de Gryter, 1996, f. 165-166. 
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Në gramatikën e Jespersenit186, termi kallëzues emëror apo kallëzues mbiemëror 

zëvendësohen me një term të vetëm, “kallëzuesor”, d.m.th. elementin që vendoset pas 

këpujës Jesperseni e quan kallëzuesor. Ai thekson se kallëzuesori përshkruan 

kryefjalën dhe folja që e paraprin atë nuk mund të shprehë veprim. Folja këpujë 

thjesht luan rolin lidhës midis kryefjalës dhe kallëzuesorit. Këpuja nuk ka kuptim, në 

qoftë se nuk plotësohet nga elementi mbas saj. Një përkufizim të përngjashëm me atë 

të Jespersenit vërejmë edhe te Kobilldi187. Mbiemri dhe emri që vendosen mbas 

këpujës, emërtohen kallëzuesorë dhe shërbejnë si plotësorë të foljes, të cilët 

përshkruajnë ose identifikojnë kryefjalën.  

Të njëjtin mendim me këta gjuhëtarë ndajnë Biber, Konrad, Liç188. Ata përdorin 

termin kallëzuesor. Kallëzuesori, sipas tyre, i cili shprehet me emër, mbiemër ose 

sintagmë parafjalore,vendoset pas foljes ose pas kundrinorit. 

Hudëlstoni189 përdor termin përcaktor kallëzuesor. Ai përkufizon se “Përcaktori 

kallëzuesor nëpërmjet foljes këpujë shënon një tipar që i ngarkohet një personi a sendi 

që përfaqësohet nga kryefjala apo kundrinori”.  

Halidei dhe Mathiseni190 thonë se përcaktori kallëzuesor lidhet me kryefjalën, e cila 

shënon një individ a send përmes këpujës dhe përshkruan cilësitë ose vlerat e saj.  

 

Pra, përmes analizave të gramatikave të ndryshme të gjuhës angleze vërejmë se disa 

gjuhëtarë elementin që jep vlerat ose përshkruan cilësi të kryefjalës përmes këpujës e 

analizojnë bashkë me këpujën, ndërsa disa të tjerë e analizojnë në kuadrin e 

komplimentuesit (kallëzuesorit). Krahas këtyre qasjeve, ndryshimi midis këtyre 

gjuhëtarëve qëndron tek emërtimi i elementit mbas këpujës. Disa e emërtojnë 

kallëzuesor dhe disa të tjerë përcaktor kallëzuesor. Mendojmë se ky emërtim është 

thjesht çështje terminologjike, për sa kohë të gjithë këta gjuhëtarë pranojnë se 

funksioni i tyre është i njëjtë. Në studimin tonë, ne mbajmë termin kallëzuesor për 

gjuhën angleze.  

 

Jo të pakta kanë qenë debatet dhe diskutimet edhe në lidhje me kallëzuesin emëror në 

gjuhën shqipe. Ky koncept është i lidhur ngushtë edhe me atë të foljes këpujë. Çështja 

mbi diskutimin e foljeve këpujore ka bërë që të debatohet edhe mbi termat “kallëzues 

emëror” apo “përcaktor kallëzuesor”. Gjuhëtarët tanë kësaj pyetjeje i kanë dhënë 

përgjigje në mënyra të ndryshme.Këtu mund të përmendim mendimet e ngjashme të 

Totonit191dhe Domit192, të cilët  theksojnë se elementi gramatikor që lidhet me foljen 

për të përcaktuar kryefjalën, ka mëvetësi kategoriale, pra njihet si përcaktor 

kallëzuesor. 

 

Thoma Rushi193 shprehet se: “Fakti që përcaktori kallëzuesor del më tepër si remë e 

mëvetësishme ose si pjesë e remës së përbërë së bashku me foljen, mund të shihet si 

                                                 
186 Jespersen, O. Vepër e cituar,  f. 124. 
187 Cobuild C.. English grammar, Collins London and Glasgow, 1990, f. 189. 
188 Douglas Biber, Susan Conrad, Geofrey Leech, Longman Student of Spoken and written English, 

Longman, 2007, f. 50. 
189 Huddlestone, R. and Pullum G. Vepër e cituar. f. 77. 
190 M.A.K. Halliday, Christian M.I.M. Matthiessen, Halliday's Introduction to Functional Grammar, 

London Arnold, 2004, f. 154. 
191 Totoni, M. Përcaktori kallëzuesor. Studime filologjike Nr.3, 1976, f. 88-89.  
192 Domi, M. Vepër e cituar, f. 115-119.  
193 Rrushi, Th. Disa çështje të gjymtyrëve të dyta të fjalisë në gjuhën shqipe”, Studime filologjike Nr. 3, 

1987, f. 128. 
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një argument që e afron atë me foljen, me të cilën lidhet drejtazi, sesa me kryefjalën 

dhe kundrinën, me të cilat lidhet zhdrejtazi. Por, siç dihet, përcaktori kallëzuesor është 

gjymtyrë e shkallës së dytë dhe, si e tillë, nuk mund të dalë në rolin e remës së 

mëvetësishme”. 

 

Tradita jonë njeh si kategori më vete përcaktorin kallëzuesor, madje, ka nga ata 

gjuhëtarë që nuk njohin as foljen këpujë si të tillë, por si kallëzues të thjeshtë.  

Ndërkohë, ka edhe alternativa të argumentuara për tezën e kundërt, sipas të cilave, 

folja këpujë bashkë me pjesën emërore formojnë një të vetme, kallëzuesin emëror. 

Kështu, për shembull, Floqi194 shprehet se “kallëzuesi emëror formohet prej dy 

pjesësh: këpujës dhe gjymtyrës emërore. Të dyja këto formojnë një të tërë të vetme, 

ku kuptimi gramatikor dhe kuptimi leksikor shprehen prej dy fjalësh vërtet të lidhura 

ngushtë.” 

 

Sipas Çelikut195, prania e disa foljeve këpujore e zgjeron kategorinë e kallëzuesit 

emëror dhe mënjanon kategorizimin e kallëzuesorit si gjymtyrë e veçantë e fjalisë. Siç 

vihet re, Çeliku bën dallim mes kallëzuesit foljor dhe atij emëror, duke argumentuar 

se folja këpujë (“jam” dhe shumë të tjera) shoqëruar me një element të dytë (të 

shprehur me emër, përemër, mbiemër, numëror, ndajfolje, folje e pashtjelluar, 

togfjalësh, tog a shprehje frazeologjike) ka natyrë të desemantizuar (pra ka humbur 

kuptimin kryesor) dhe nuk mund të trajtohet si kallëzues në kuptimin e gjerë të fjalës, 

por si pjesë e kallëzuesit emëror bashkë me pjesën emërore (elementin e dytë apo 

kallëzuesor). Pra, i ashtuquajturi “kallëzuesor” ka lidhje shumë të ngushtë jo vetëm 

me foljen këpujë, por edhe me kryefjalën. Çeliku shton se termi “kallëzuesor” mund 

të mbahet jo si gjymtyrë e veçantë, por vetëm si pjesë e kallëzuesit emëror. 

Gjithashtu, ky qëndrim vërehet edhe në traditën gjuhësore shqiptare të paraluftës, 

çështje kjo e diskutuar, edhe pse shkurtimisht nga Sheperi.  

 

I të njejtit mendimi është edhe Dhima196. Ai pranon po ashtu termin “kallëzuesor”. 

Duke argumentuar hipotezën e tij, ai pohon se kallëzuesi emëror dhe përcaktori 

kallëzuesor si struktura dalin të njëjta. Ato në të dyja rastet lidhen me foljen si 

gjymtyrë vartëse dhe i drejtohen një gjymtyre tjetër tërthorazi, pra që të dyja 

karakterizohen nga lidhja dyanësore.  

 

 Memushaj197 nuk pranon përcaktorin kallëzuesor, por në ndryshim nga studiuesit e 

tjerë, emrat dhe mbiemrat që dalin në këtë funksion i merr të gjithë në funksion të 

kallëzuesit të përbërë. 

 

Mbështetur në sa thamë më lart, vumë re se kallëzuesi emëror mbetet një çështje e 

diskutueshme edhe në ditët e sotme. Në gjuhën angleze, elementin mbas këpujës, disa 

hulumtues e emërtojnë kallëzuesor dhe disa të tjerë e emërtojnë përcaktor kallëzuesor. 

Për ne, emërtimi i këtij elementi mbetet thjesht çështje terminologjike, sepse të gjithë 

këta studiues i bashkon e njëjta pikëpamje: pikëpamja se kallëzuesori tregon diçka 

rreth kryefjalës. Por ne dakordësojmë me studiuesit, si Jespersen, Biber, Liç, Halidei, 

                                                 
194 Floqi, S. Gramatika e gjuhës shqipe II, Kap.VII, 1996, f. 189.  
195 Çeliku, M. Vepër e cituar, f. 154. 
196 Dhima, Th.Vepër e cituar, f. 126. 
197 Memushaj, R. Bukuria e gjuhës (Gjuha shqipe për klasën e tretë të gjimnazit të përgjithshëm), 

Podgoricë, 2009, f. 107. 
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të cilët theksojnë se kallëzuesori në lidhje të ngushtë me këpujën kallëzon diçka rreth 

kryefjalës. 

 

Në gramatikologjinë e gjuhës shqipe ka skaje të kundërta mendimesh në lidhje me 

kallëzuesin emëror. Gjuhëtarët shqiptarë ndahen në dy grupe: 1) Ata të cilët mendojnë 

se kallëzuesi emëror dhe përcaktori kallëzuesor janë dy elemente të ndryshme nga 

njëri-tjetri. 2) Ata të cilët i njohin shqipes vetëm kallëzuesorin në lidhjen dyanësore.   

 

Mendimi ynë bie ndesh me gjuhëtarët tanë të cilët argumentojnë se kallëzuesi emëror 

dhe përcaktori kallëzuesor janë dy elemente të ndryshëm sintaksorë. Marrim shkas 

nga analiza e foljeve këpujore dhe gjysmë këpujore më lart. Në fjalitë “He is tired / Ai 

është i lodhur”, “He came tired / Ai erdhi i lodhur”, gjuhëtarët pohojnë se fjalia e parë 

është strukturuar nga kryefjala dhe kallëzuesi emëror, fjalia e dytë është strukturuar 

nga një kryefjalë, folje dhe përcaktor kallëzuesor. Në gjuhën angleze dhe shqipe 

mbiemri mbas foljes në të dyja fjalitë ka të njëjtat tipare morfo-sintaksore dhe në të 

dyja rastet vendosen pas një foljeje jokalimtare. Natyrshëm lind pyetja: pse mbiemri 

“tired /i lodhur” emërtohet ndryshe nga njëra fjali në tjetrën?  

Gjuhëtarët pohojnë se folja në fjalinë e parë është e desemantizuar dhe tek e dyta 

është e semantizuar. Pra, analizojnë foljen dhe jo gjymtyrën pas saj. Argumentet e 

tyre sërish mbeten të paqarta për ne, pasi me të vërtëtë këta studiues pohojnë se folja e 

parë “is / është” është e desemantizuar dhe e dyta “came /erdhi” është e semantizuar, 

por ndryshimi midis tyre qëndron vetëm në ndërfaqësin semantik, pasi në ndërfaqësin 

sintaksor ata janë njëlloj. Folja “jam” mbart tiparet sintaksore të kohës, vetës, numrit, 

aspektit njëlloj si folja e semantizuar “erdhi”.  

Sipas nesh, elementi mbas foljes i përket së njëjtës kategori gramatikore. Ai është 

“kallëzuesor”, pasi nga ana kuptimore e sintaksore kallëzuesori bashkë me këpujën 

formojnë kallëzuesin emëror dhe së bashku kallëzojnë diçka rreth kryefjalës. Lidhja e 

kallëzuesorit me foljen këpujë është aq e fortë, sa mbi të bie theksi logjik i thënies, 

duke përbërë së bashku remën e saj.  

 

Por, në të njëjtën kohë, kallëzuesori lidhet me kryefjalën e kundrinorin.198 

Kallëzuesori si plotësor është i ngjashëm me plotësorë të tjerë të foljes, si kundrinori i 

drejtë dhe i zhdrejtë. Pozicionimi i tyre pas foljes shpesh sjell paqartësi në 

përvetësimin e strukturave gjuhësore199. Ndryshimi midis tyre është se kundrinorët 

shoqërojnë foljet kalimtare për të treguar objektin e drejtimin e një veprimi, ndërsa 

kallëzuesorët janë shoqërues e plotësorë të domosdoshëm kuptimorë të foljes. 

Kallëzuesorët karakterizohen nga veçoritë e mëposhtme: 

1. Shprehin kuptimin themelor leksikor, meqenëse këpuja ka, përgjithësisht, 

kuptim të zbehur leksikor. 

2. Lidhen ngushtë me këpujën, për shkak të kuptimit të zbehtë leksikor të saj. 

3. Shënojnë një tipar të kryefjalës në një moment të caktuar. 

 

II.4  Nocioni i fjalisë 
 

Përpara se të ndalemi në analizimin e fjalisë këpujore, le të paraqesim përkufizime 

dhe hulumtime të disa koncepteve bazë, pa të cilat do të ishte e pamundur të kuptoje 

fjalinë këpujore. Do të ishte e udhës të parashtronim disa vlerësime dhe përkufizime 

                                                 
198 Çeliku, M. Vepër e cituar, f. 30-31. 
199 Huddleston, R.Pullum, G. Vepër e cituar. f. 125 
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të fjalisë në tekstet gramatikore, studime e artikuj shkencorë të shqyrtuara në të dyja 

gjuhët.  

Përkufizimet e bëra në lidhje me të përpiqen të ngërthejnë si aspektin formal 

(gramatikor), ashtu edhe atë kuptimor (semantik). Ana kuptimore e fjalisë është 

përcaktuar në historinë e gjuhës me terma të ndryshëm, zakonisht me fjalët se fjalia 

është shprehje e një mendimi, por kur termi “mendim” njëjtësohet me brendinë e 

termit “gjykim” të logjikës, atëherë mbeten jashtë ato thënie që përmbajnë ndjenjat, 

vullnetin dhe pyetjet.200  

 

Jemi të mendimit se në cilësimin e fjalisë, për sa i përket anës kuptimore, duhet 

theksuar se një fjali formësohet dhe shpreh një gjykim, një pyetje, një ndjenjë ose një 

dëshirë, d.m.th. një kuptim relativisht të plotë.    

Ana formale e fjalisë, d.m.th. ana leksikore-gramatikore dhe fonetiko-gramatikore, ka 

të bëjë  me lidhjen e fjalëve sipas ligjeve të një gjuhe, sipas llojeve të lidhjeve 

sintaksore201 që funksionojnë në fjali dhe sipas tipareve të tjera, si p.sh. intonacionit të 

mbarimit; intonacionit karakteristik për një tip të caktuar fjalish. 

 

Vijojmë këtë syth duke u përpjekur të japim një panoramë të nocionit të fjalisë nën 

këndvështrimin e teorive gjuhësore të trajtuara në kreun e parë.  

Gjenerativistët e përkufizojnë fjalinë jo vetëm si bashkim hierarkik të kategorive 

sintaksore sintagmatike, por e analizojnë edhe përmes rregullave të sintagmës. Fjalia 

është një njësi e përftuar në dy nivele sintaksore: struktura sipërfaqësore, e cila, 

sikurse u vu në dukje në kapitullin pararendës, përftohet nga struktura e thellë përmes 

rregullave transformuese.202 Niveli fonologjik përbënte një tjetër aspekt të 

rëndësishëm në interpretimin e fjalisë; paralel me të ecte edhe aspekti semantik. Me 

kalimin e kohës, me futjen e programit minimalist, mendimi gjenerativist ndryshoi, 

pasi u vu re se disa aspekte kuptimore shfaqnin lidhje të drejtpërdrejtë me strukturën 

sipërfaqësore.  

 

Duke përqafuar deri diku teorinë e Sosyrit mbi linguistikën, shkencën e gjuhës 

njerëzore, Blumfildi203, pararendës i gjenerativizmit, pranon se ndryshon nga ai, pasi e 

bazon analizën gramatikore te fjala dhe jo fjalia. Për të fjalia është njësia bazë e 

analizës sintaksore. Fjalia është një ndërtim sintaksor dhe përkufizohet si struktura 

maksimale, që do të thotë se brenda një thënieje ajo nuk është pjesë e strukturës më të 

madhe.  

 

Ndërsa Halidei204 e bazon shpjegimin e tij mbi mënyrën e përdorimit të gjuhës: “Nuk 

ka kufij maksimalë në gramatikë, por tradicionalisht ne ndalojmë te fjalia”, - 

nënvizon ai. “Fjalia përbën një skaj a kufi”. Ajo, sipas tij, është e njëjta njësi 

sintaksore, pavarësisht nëse funksionon e vetme, e pavarur (simple sentence) apo si 

pjesë përbërëse e një strukture komplekse, siç është periudha (clause complex). 

                                                 
200 Çeliku, M. Domi, M. Floqi, S. Mansaku, S. Përnaska, R. Prifti, S. Totoni, M. Gramatika e gjuhës 

shqipe II, Tiranë, 1997, f. 379. 
201 Lyons, J. Semantics, Vol. II, Cambridge University Press, 1977, f. 467. 
202 Lajënsi për termat strukturë e thellë dhe strukturë sipërfaqësore, përdor termat fjali themelore 

(kernel) dhe strukturë jo thelbësore (non-kernel), (Lyons, Semantics, Vol. II, 1997). Hadëlstoni përdor 

termat strukturë kanonike (canonical) dhe jo kanonike (non-canical). (Huddlestone, R. Pullum, G.  A  

student’s introduction to English grammar 2002, f. 6). 
203 Bloomfield, L. Language, The University of Chicago Press, 1984. 
204 Halliday M. A. K., Matthiessen C.M.I.M. Construing experience through meaning: a language-

based approach to cognition, Open linguistics series, Continuum International, 2000. 
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Kompleksi sintaksor përbëhet pikërisht nga fjalia për të mbërritur deri te fjala. Për 

Halidein fjalia dhe fjala nuk qëndrojnë shumë larg njëra-tjetrës, të dyja janë përbërëse 

të gramatikës. Fjalët dhe fjalitë janë elemente të organizimit gjuhësor, i cili qëndron, 

pas strukturave të paraqitura konkretisht nga simbolet në gjuhën e shkruar dhe tingujt 

në ligjërim.205 

 

Fjalia është parë si thelbi i sintaksës jo vetëm nga Çomski, Halidei, Blumfildi, por në 

të njëjtën kohë edhe nga shumë studiues të tjerë të huaj e vendës si: Jesperseni, Harri, 

Hadëlstoni, Biberi, Kuirku, Prifti, Cipo, Sheperi, Çeliku etj. Të gjithë këta studiues 

ndajnë mendimin se çdo bashkim i mundshëm i fjalëve të veçuara është i mundur 

vetëm brenda rrethit kuptimor të fjalisë. 

 

Ajo çka vërejmë është se çështjet e përkufizimit dhe nocionit të fjalisë mund të 

konsiderohen si të papërfunduara, për arsye se përkufizimet dhe përshkrimet që i janë 

dhënë asaj herë pas here janë të kundërshtueshme. Në gjuhësinë e huaj gjejmë këto 

përkufizime të fjalisë: 

Blumfildi206 e përkufizon fjalinë si konstruktin maksimal të thënies: “është një 

konstrukt që, brenda një thënieje,207 nuk është pjesë e ndonjë konstrukti më të madh”. 

Obreti208 e kufizon fjalinë: “Fjalia është grupi i fjalëve, përmes së cilave realizohet 

shprehja e mendimit”. Përkufizimin e Obretit do ta kritikonte përkufizimi i  

Çomskit209 i cili shprehet se “struktura e fjalisë formohet jo prej renditjes lineare të 

përbërësve, por sipas rregullave gramtikore të tyre”.  

 

Në anën tjetër Halidei210 e trajton fjalinë si mesazh, pra, në funksion të komunikimit. 

Komunikimi përbën thelbin kryesor edhe për gjuhëtarë më të hershëm, si 

Jesperseni211, i cili e analizon fjalinë si përbërës të pavarur të tij. 

Kuirku212, në librin e tij gramatikor “A Comprehensive Grammar of the English 

Language” e përkufizon fjalinë si pjesën më të rëndësishme të gramatikës. 

Hudëlstoni thekson se një nga detyrat themelore të sintaksës është të studiojë mënyrat 

se si fjalët lidhen me njëra-tjetrën për të formuar fjalinë. Sipas tij, fjalia është njësia 

maksimale sintaksore, prej së cilës shprehet kuptimi i një thënieje213.  

Biber, Konrad, Liç214 e përkufizojnë fjalinë si njësi e mëvetësishme dhe si një nga 

elementet themelore të sintaksës. “Gjykimi i folësit për një veprim a gjendje mund të 

shprehet edhe vetëm përmes një fjalie të vetme”, pohojnë ata.  

 

Për përkufizimin e fjalisë, gjuhëtarët tanë nisen ose nga kategoritë logjike, ose 

përpiqen që në të të përmbledhin gjithçka e karakterizon fjalinë si brendi e formë. 

 

                                                 
205 Halliday, M. A. K. An Introduction to Functional Grammar. 1sted. London: Edward Arnold. 1994. 
206 Bloomfield, L. A set of postulates for the science of language, Language Nr. 2, 1926, f. 196. 
207 Në “Postulatet” format e lira të një thënieje Blumfildi i ndan në forma të lira minimale, d.m.th. në 

morfema rrënjë dhe në konstrukte të cilat janë morfologjike dhe sintaksore. Konstrukt morfologjik 

është fjala e parë si njësi e rrënjës me ndajshtesat, kurse konstrukte sintaksore janë sintagma dhe fjalia. 
208 Obrecht. F.  Minimum Essentials of English, Barron’s Educational series, 1999, f. 20. 
209 Chomsky, N. Languge and problems of knowledge, MIT Press, 1988, f. 45. 
210 Halliday, M. A. K. Vepër e cituar f. 39. 
211 Jespersen, O. Vepër e cituar, f. 103. 
212 Quirk, et, al, Vepër e cituar, f. 47. 
213 Huddlestone, R. Introduction to the grammar of English, Cambridge textbook in linguistics, 1984, f. 

19. 
214 Biber. D, Conrad. S, Leech. G. Vepër e cituar, f. 46. 
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J. Rrota215 e përkufizon fjalinë si “mendim i diftuem me fjalë”.    

Ilia Dilo Sheperi216 pohon se: “Fjali quhet mendimi ose gjykimi i çfaqur me anë 

fjalësh”. 

Xhuvani217 gjithashtu thotë se “fjali quhet mendimi ynë i çfaqur me të folur a me të 

shkrueme”.  

Në këtë hulli shkon edhe K. Cipo218 i cili shprehet se “Çdo mendim i shprehur me fjali 

quhet fjali”.  

 

Nisur nga këto përkufizime, themi se: në qendër të fjalisë është brendia e saj dhe jo 

konceptimi i fjalisë si një ndërtim gramatikor i fjalëve për shprehjen e mendimit tonë.  

Prifti219, në “Sintaksën e Gjuhës Shqipe”, i kritikon përkufizimet e mësipërme; ashtu 

sikurse Çomski, ai e vë theksin te njësitë sintaktike apo formulimi gramatikor.  

Në gramatikën normative të shqipes gjejmë një përkufizim më të plotë e më shkencor 

për fjalinë: “Fjalia është fragment i ligjërimit i përbërë zakonisht prej dy a më shumë 

fjalësh kuptimplota të bashkuara sipas raportesh të caktuara, në bazë të ligjeve të një 

gjuhe, në një kundrinë të vetme kuptimore, gramatikore e intonacionore”.220  

 

E përmbyllim këtë syth me pikëpamjen se krahas mendimeve të ndryshme dhënë mbi 

nocionin e fjalisë, sipas nesh, ajo është njësia themelore sintaksore, që është mjeti 

kryesor, mënyra kryesore e formëzimit, e shprehjes dhe e kumtimit të mendimit.   

Për sa pamë edhe më lart, pjesa më e madhe e studiuesve dakordësohen për 

përkufizimin e fjalisë kur shprehen se: thurja gramatikore e fjalëve sjell si rezultat 

ndërtimet e njësive sintaktike, nga të cilat përbëhet të folurit e njeriut. Njësitë 

sintaktike mund të jenë të ndryshme nga forma dhe nga përmbajtja, nga përbërja dhe 

plotësia e kominikimit. Njësia themelore që arrin të shprehë një mendim të caktuar 

është fjalia, e cila është njësia maksimale dhe bazë për analizën sintaksore. Ajo duhet 

të përkufizohet duke u marrë parasysh si aspekti gramatikor, ashtu dhe ai semantik i 

përbërësve sintaksorë.  

 

II.4.1 Klasifikimi i fjalisë 

 

Shqyrtimi i hollësishëm i fjalisë nxjerr në pah një tog çështjesh, të cilat kanë të bëjnë 

me përmbajtjen dhe përbërjen e tyre. Çdo fjali ka një brendi të caktuar, që përbën 

kuptimin e saj. Në përgjithësi me anë të fjalive ose shprehim gjykime, ose pyesim për 

diçka, ose tregojmë vullnetin, dëshirat dhe habinë tonë, me një fjalë mendimin tonë në 

forma të ndryshme. Si rrjedhojë e kuptimit që fjalia shpreh, ajo klasifikohet sipas 

qëllimit të thënies. Fjalitë sipas përbërjes së tyre janë po aq të ndryshme sa kuptimi që 

ato shprehin. Kur flasim për përbërjen e fjalisë, kemi parasysh strukturën sintaksore të 

tyre221.  

 

                                                 
215  Rrota, J.A. Vepër e cituar, , f. 1. 
216 Sheperi. I. D. Vepër e cituar, f. 19. 
217 Xhuvani, A. Vepër e cituar, f. 5. 
218 Cipo. K. Vepër e cituar, f. 3. 
219 Prifti, S. Vepër e cituar, f. 6.  
220 Çeliku, M. Domi, M. Floqi, S. Mansaku, S. Përnaska, R. Prifti, S. Totoni. Vepër e cituar, f. 379. 
221 Për nga struktura fjalitë fillimisht klasifikohen si 1. Fjali të thjeshta, 2. Fjali të përbëra (periudhë). 

Ndryshimi midis tyre është se fjalia e thjeshtë formohet prej një njësie sintaksore të shprehur zakonisht 

nga një folje e shtjelluar që shënon (apo shënon) kohën, vetën, numrin dhe mënyrën, ndërsa fjalia e 

përbërë (periudha) formohet prej dy a më shumë njësish kallëzuesore. Por, në klasifikimin e fjalive, ne 

analizojmë vetëm fjalinë e thjeshtë si qëllim të studimit tonë dhe anashkalojmë periudhën. 
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Për nga struktura, fjalitë janë të plota ose të paplota. Plotësia a paplotësia e tyre varet 

nga prania a mungesa e gjymtyrëve në fjali.  

 

II.4.1.1 Fjalitë sipas qëllimit të thënies  
 

Në klasifikimin e fjalive sipas qëllimit të thënies ka çështje të diskutueshme e 

mospajtim pikëpamjesh për kriteret e klasifikimit, për kriterin bazë: a duhet 

mbështetur në kriterin semantik-sintaksor apo në kriterin strukturor-intonacionor; 

problem paraqet gjithashtu emërtimi, ndarja e nënndarja në grupe, kufiri e shtrirja e 

një grupi apo e një tjetri222. Në disa gramatika të gjuhës angleze, fjalitë sipas qëllimit 

të thënies klasifikohen në katër lloje223: a. Fjali dëftore, b. Fjali pyetëse, c. Fjali 

urdhërore, d. Fjali thirrmore. Në disa gramatika të tjera ky numër fjalish ndryshon. 

Hadëlstoni224 duke nënklasifikuar fjalitë pyetëse në a. Fjali pyetëse të hapura, b. Fjali 

pyetëse të mbyllura, dallon pesë lloje fjalish. Fjalitë pyetëse të hapura marrin një 

numër të pakufizuar përgjigjesh, ndërsa fjalitë pyetëse të mbyllura (pyetjet tërësore) 

marrin një përgjigje ”Yes / No; Po / Jo”.  

 

Në gjuhësinë funksionale fjalitë klasifikohen: a. Fjali dëftore, b. Fjali pyetëse tërësore, 

c. Fjali pyetëse të pjesshme, d. Fjali urdhërore225.       

 

Në gramatikën normative të gjuhës shqipe fjalitë sipas qëllimit të thënies klasifikohen 

në katër grupe226: a. Fjali dëftore, b. Fjali pyetëse, c. Fjali nxitëse, d. Fjali thirrmore. 

Në gramatikën e Çelikut, ky klasifikim ka një shtrirje më të gjerë. Fjalitë klasifikohen 

në pesë lloje: a. Fjali dëftore, b. Fjali pyetëse, c. Fjali dëshirore, d. Fjali urdhërore, e. 

Fjali thirrmore. Fjalia thirrmore është një çështje e diskutueshme në gramatikat e 

gjuhës shqipe. Ka autorë që i trajtojnë jo si grup më vete, por i shpërndajnë në fjalitë e 

tjera dëftore, pyetëse e nxitëse. Për shembull, Dhima227 i klasifikon fjalitë thirrmore 

brenda grupit të fjalive dëftore.   

 

Për ne, klasifikimi i fjalive sipas qëllimit të thënies mbetet çështje e hapur. Në 

trajtimin e fjalive sipas qëllimit të thënies i përmbahemi klasifikimit që kanë bërë 

gramatikat normative e  funksionale për to. Shkurtimisht paraqesim: a. Fjali dëftore, 

b. Fjali pyetëse, c. Fjali thirrmore, d. Fjali urdhërore228.  

     

 1. a.  Fjali dëftore 

 

Gati në të gjitha gramatikat e gjuhëve, fjalitë dëftore, me strukturë sintaksore 

“kryefjalë -  kallëzues”, përkufizohen si fjali që shërbejnë për të treguar diçka. Fjalia 

është dëftore, nëse asaj i mungojnë të gjitha cilësitë që karakterizojnë llojet e tjera të 

fjalive, pyetëse, urdhërore, thirrmore229. Fjalitë dëftore përdoren në të gjitha stilet e 

gjuhës letrare, në letërsinë artistike, në stilin shkencor e publicistik, prozë, romane, 

tregime etj.    

                                                 
222 Çeliku, M. Vepër e cituar f. 279. 
223 Bibe. D, Conrad. S, Leech. G,  Vepër e cituar, f. 248. 
224 Rodney Huddleston, Geoffrey Pullum, the Cambridge grammar of english language, 2002, f. 853. 
225 Halliday, M. A. K.  An introduction to functional grammar (Edward Arnold), 1994, f. 44. 
226 Çeliku, M. Domi, M. Floqi, S. Mansaku, S. Përnaska, R. Prifti, S. Totoni, M. Gramatika e gjuhës 

shqipe II, 1996, f. 408. 
227 Dhima, Th. Vepër e cituar,  f. 54. 
228 Këtu kemi anashkaluar lloje të tjera fjalish për gjuhën shqipe, si dëshirore, nxitëse. 
229 Huddlestone, R. Pullum, G, Vepër e cituar, f. 835. 
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Shembuj [ 23] 

1.You were just four.                Ju ishit vetëm katër.     Romani “Into the wood” f. 47. 

2. He is so dramatic in english class.      Ai është shumë dramatik në orën e anglishtes. 

3.You look great today.           Dukesh mirë sot.        Romani “Into the woods” f. 33. 

4. It wouldn’t be very serious.                Nuk do të ishte shumë serioze.  

 

Fjalitë këpujore (1-3) në shembujt [23] dëftojnë një pohim që nuk pret përgjigje. 

Fjalitë dëftore mund të jenë edhe mohore, si fjalia (4). Në të gjitha këto fjali 

intonacioni është rënës nga fillimi në fund. Në gjuhën shqipe, ndryshe nga anglishtja, 

e cila është një gjuhë me  rend të lirë, intonacioni mund të ndryshojë sipas rendit të 

gjymtyrëve të fjalisë e sipas rendit të thënies, duke marrë në këto raste vlera kumtuese 

të ndryshme e ngjyrime stilistike të veçanta230.  

Në gjuhësinë gjenerative fjalitë dëftore janë struktura të thella, ku çdo element i fjalisë 

pozicionohet në vendin e vet. Kryefjala vendoset në pozicionin e specifikuesit dhe 

ndiqet nga kallëzuesi. Ndërsa sipas gjuhësisë funksionale, ajo realizohet nga struktura 

lineare temë - remë.  

                                                                                                                   

  1.b Fjali pyetëse 
 

Fjalitë pyetëse përdoren në ligjërimin e folur dhe të shkruar (i) për të pyetur për 

informacionin që mungon (fjali pyetëse të pjesshme), (ii) për të pyetur nëse thënia 

është e vërtetë apo e gabuar (fjali pyetëse tërësore), (iii) për të pyetur për alternativën 

e duhur (pyetjet alternative). Me anë të fjalive pyetëse folësi kërkon të mësojë diçka 

që nuk e di ose të sigurohet për vërtetësinë e një fakti. Ato karakterizohen nga tipare 

dalluese të qarta, siç janë intonacioni, fjalët pyetëse dhe rendi i fjalëve231.  

Shembuj [24] 

1. How was your trip, Nick?                   Si ishte udhëtimi, Nik? 

2. Is that adorable?                                  A është e admirueshme? 

3. Is it yours or his?                                A është e jotja apo e tij? 

4. Mary is generous, isn’t she?               Ajo është bujare, apo jo? 

 

Fjalia pyetëse (1) e shembujve [24] në të dyja gjuhët është formuar nga fjala pyetëse 

“How / Si”. Folja këpujore zhvendoset para kryefjalës; si rrjedhojë kemi një 

përmbysje të rendit, kallëzues - kryefjalë. Fjalia (2) është fjali pyetëse tërësore. Në 

gjuhën angleze folja këpujore zhvendoset në pozicionin nistor të fjalisë pyetëse, 

ndërsa në gjuhën shqipe fjalia pyetëse është fjali pyetëse tërësore e formuar nga 

pjesëza “A”.232 Krahas kësaj pjesëze, në gjuhën shqipe  mund të përdoren edhe 

pjesëza të tjera pyetëse si: vallë, mos, mos vallë etj233. Fjalia (3) është një fjali pyetëse 

alternative, që për nga pikëpamja strukturore është e përngjashme me fjalitë pyetëse 

tërësore, por në vend të një përgjigjeje “po” ose “jo”, ajo kërkon një alternativë 

zgjedhjeje nga personi që i drejtohet pyetja234. Në gjuhën shqipe këto quhen fjali 

pyetëse të veçuara. Në këto fjali shprehen njëkohësisht të dyja pjesët e alternativës.  

                                                 
230 Çeliku, M. Vepër e cituar, f. 278. 
231 Huddlestone, R, Pullum, G. Vepër e cituar, f. 856. 
232 Në gjuhën shqipe fjalitë pyetëse që kërkojnë një përgjigje PO / JO, quhen fjali pyetëse tërësore.  
233 Dhima, Th. Vepër e cituar, f. 65. 
234 Biber. D, Conrad. C. Leech. G. Vepër e cituar, f. 251. 



53 

 

Fjalia pyetëse (4) në gjuhën angleze është një fjali pyetëse “e pagjymtyrëzueshme” 

(tag question)235; edhe pse nuk është fjali e pavarur (e thjeshtë), gjuhëtarët anglezë e 

trajtojnë atë brenda këtij klasifikimi236. Fjalia pyetëse e pagjymtyrëzuar është formuar 

nga “këpuja” dhe  përemri që ka zëvendësuar kryefjalën në fjalinë dëftore. Në gjuhën 

shqipe nuk njihen ndërtime të tilla, por në fjalinë (4) të shembujve [24] mbas fjalisë 

dëftore, folësi bashkëngjit strukturën “apo jo?” për të përforcuar qëllimin e thënies.  

 

Pra, në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe fjalitë pyetëse formohen nga përmbysja e 

rendit kallëzues - kryefjalë, por në gjuhën angleze nuk ndodh gjithmonë kështu. Kur 

kallëzuesi shprehet me një folje çfarëdo, përveç foljes “be / jam”, fjalia pyetëse 

kërkon domosdoshmërisht një folje ndihmëse “do”237, e cila në fjalitë pyetëse tërësore 

vendoset në fillim të fjalisë, përpara kryefjalës, ndërsa folja qëndron në pozicionin e 

saj. Në fjalinë pyetëse të pjesshme, folja qëndron mbas fjalës pyetëse.  

 

Në gjuhësinë gjenerative fjalitë pyetëse të pjesshme janë struktura sipërfaqësore që 

dalin nga struktura e thellë. Këto fjali formohen me anën e rregullës transformuese të 

lëvizjes Wh (Wh movement), e cila vepron në strukturën e thellë që i gjegjet fjalisë 

dëftore. Fjalitë pyetëse tërësore të formuara prej foljes “jam” realizohen përmes 

lëvizjes së kësaj foljeje në pozicionin nistor të fjalisë.  

Shembull [25] 

 Your trip was wonderful.    Udhëtimi yt ishte i mrekullueshëm. 

Your trip was how.              Udhëtimi yt ishte Si. 

How was your trip?              Si ishte udhëtimi yt? 

 

Sipas gjuhësisë funksionale, në fjalitë pyetëse të pjesshme tema shkrihet brenda 

elementit pyetës “Wh”.  

 

How 

Si 

was your trip, Nick? 

ishte udhëtimi yt, Nik? 

Tema Rema 

 

Në fjalitë pyetëse tërësore tema përfshin jo vetëm foljen, por edhe kryefjalën.  

 

Is 

Është 

She 

Ajo 

adorable? 

e admirueshme? 

Tema (1) Tema (2) Rema 

 

  1.c. Fjali thirrmore 

 

Në fjalitë thirrmore kumtohet qëndrimi afektiv i folësit, shprehen ndjenjat e tij, si 

gëzim, hidhërim, habi, ironi etj. Në pozicionin nistor të fjalisë qëndron fjala Wh238. 

                                                 
235 Fjalitë pyetëse “tag” janë fjali që i bashkëngjiten fjalive dëftore për të përforcuar apo konkretizuar 

mendimin. Folësi përmes këtyre fjalive kërkon një aprovim apo mohim të thënies së tij nga ana e 

dëgjuesit.  
236Biber. D. Conrad. C. Leech,G. Vepër e cituar, f. 251. 
237 Folja “do / bëj” në këtë rast nuk përdoret si kallëzues me kuptimin e saj të plotë leksikor. Ajo 

përdoret në anglisht për të formuar fjalitë pyetëse dhe mohuese në kohën e tashme dhe të shkuarën. Pra, 

është një kategori funksionale dhe jo leksikore. 
238 Hudleston, Biber, Conrad, Leech.  
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Fjalitë thirrmore kanë intonacione të ndryshme në varësi të emocioneve që shprehin, 

prandaj intonacioni i veçantë u jep atyre statusin e fjalive të veçanta.239 

Shembuj [26] 

1.What a disaster it was!                          Çfarë shkatërrimi ishte! 

2. How clever that girl is!                        Sa e zgjuar është ajo vajzë! 

3. How happy would he be!                     Sa i lumtur do të ishte ai! 

 

Në gjuhën angleze ruhet  rendi i fjalëve kryefjalë - kallëzues. Kryefjala zhvendoset 

vetëm nëse para saj vendoset një folje ndihmëse, si në fjalinë (3) të shembujve [26]. 

Në gjuhën shqipe rendi i gjymtyrëve kryefjalë - kallëzues ndryshon. Në fjalitë 

thirrmore të gjuhës shqipe vendoset kallëzuesi pastaj kryefjala. Ndërkohë, në të dyja 

gjuhët, kallëzuesori zhvendoset nga pozicioni i tij dhe vendoset menjëherë pas 

përemrit pyetës në fillim të fjalisë.  

 

 1.d   Fjali urdhërore 

 

Fjalitë urdhërore shprehin vullnetin e folësit në formë urdhri, kërkese, këshille, lutjeje 

etj. e që nxisin dikë për kryerjen e veprimit. Ato kanë tipare të tilla si: (i) kufizohen 

brenda fjalisë kryesore; (ii) në vetën e dytë kryefjala zakonisht mungon; (iii) folja 

përdoret në formën bazë të saj; (iv) në fjalitë urdhërore mohore përdoret folja 

ndihmëse “do”, edhe pse si folje kryesore e saj është folja “be / jam”240.  

Shembuj [27] 

1. Be sensible.                                   Ji i arsyeshëm.                                       

2. Don’t be late.                                Mos u vono. 

3. (You) look after yourself.             Kujdesu për veten. 

 

Në fjalinë (1) të shembujve [27], në anglisht folja përdoret në formën bazë të saj, 

ndërsa në shqip folja është në vetën e dytë, numri njëjës, mënyra urdhërore. Fjalia (2) 

është në mohore dhe para këpujës “be” është vendosur folja ndihmëse “do”. Në 

gjuhën shqipe “be late” është leksikalizuar te folja në mohore “mos u vono”.  

Fjalitë urdhërore të shumtën e herës ngatërrohen me fjalitë dëftore kur e kanë të 

shprehur kryefjalën. Fjalia urdhërore (3) në gjuhën angleze është njëlloj si fjalia 

dëftore “You look after yourself”. Dallimi midis tyre realizohet nga intonacioni i zërit 

në ligjërim. 

 

II.4.1.2 Klasifikimi i fjalisë sipas strukturës  

  

Ashtu sikurse u përmend edhe më lart, fjalitë janë të paplota dhe të plota. Fjalitë e 

paplota nuk kanë të njëjtat tipare sintaksore me fjalitë e plota, por mund të qëndrojnë 

të mëvetësishme241. Mendimi ynë bie ndesh me ata gjuhëtarë të cilët shpeshherë 

shprehen se fjalitë këpujore janë fjali të paplota, pasi folja “jam” është kategori 

funksionale dhe jo semantike242. Ne nuk i pranojmë këto argumente, duke theksuar 

                                                 
239Çeliku, M. Vepër e cituar,  f. 286. 
240 Huddelstone, R. Pullum, G. Vepër e cituar, f. 857. 
241 Douglas Biber, Susan Conrad, Geoffrey Leech, Huddlestone, Quirk. 
242 Disa gjuhëtarë pohojnë se fjalitë “My dog is black. / Qeni im është i zi. My mom is a teacher. / 

Mamaja ime është mësuese” janë fjali të paplota. Në fjalinë e e parë, kallëzuesori shprehet me 

mbiemër, ndërsa në fjalinë e dytë kallëzuesori shprehet me një emër. (Mathew S. Dryer, SUNY 

Buffalo, Clause Types, 13 december 2001 draft; to appear in the Second Edition of the "Shopen 

Anthology".) 
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edhe një herë këtu, se me të vërtetë kjo folje është  e desemantizuar, por ajo mbart të 

gjitha kategoritë morfo-sintaksore të një foljeje. Folja “jam” përshtatet me kryefjalën 

në kohë, numër dhe vetë. Një fjali e tillë *“Mary am the teacher / Mary jam mësuesja” 

është jogramatikore dhe e pakuptimtë. Duke qenë se fjalitë e paplota përkufizohen si 

njësi sintaksore të cilave u mungon folja ose shprehen me një formë foljore të 

pashtjelluar243 dhe gjymtyrët e pashprehura nënkuptohen nga konteksti apo situata 

legjimore244, atëherë me të drejtë, sipas nesh, në fjalitë këpujore, kur folja këpujore 

është e pranishme në fjali, ato nuk mund të quhen fjali të paplota. Mbështetur te 

Kuirku245, themi se pjesën më të madhe të fjalive të paplota e përbëjnë fjalitë të cilave 

u mungon këpuja “jam”. Për shembull, “Whether right or wrong: Whether he is 

wright or wrong / Qoftë i drejtë apo i gabuar: Qoftë është i drejtë apo i gabuar.”  

 

Bazuar  në disa gramatika të anglishtes dhe të shqipes, për ne fjali të paplota janë disa: 

a. Fjali pyetëse me qëllim lutjeje, sqarimi apo shprehje të një mosbesimi. 

                        1. More sauce?                             Më shumë salcë? 

2. How about your wife?              Po gruaja jote? 

 

b. Fjali urdhërore në formë urdhri a këshille. 

                     1. No tears.                                      Jo lot. 

                     2. Up the stairs, now.                      Lart, tani. 

                                                

c. Shprehje që kanë në përbërje të tyre një emër a mbiemër. 

                      1. Very special prawns.                 Karkaleca shumë specialë. 

 

d. Fjali dëshirore (optative)246. 

                      1. Long live the queen.                   Të na rrojë mbretëresha. 

                      2. So be it.                                       Le të jetë kështu.  

 

e. Struktura paralele si: 

                     1. The sooner, the better.                   Sa më shpejt, aq më mirë. 

                     2. Like father, like son.                      Si i ati dhe i biri.  

                     3. Out of sight, out of mind.               Larg syrit, larg mendjes. 

 

Struktura të tilla, si shprehje, proverba janë të shumta në numër. Ato formohen nga 

bashkimi i dy shprehjeve të ngjashme me njëra-tjetrën. Disa nga këto struktura 

paralele mund të interpretohen edhe si fjali kushtore të tipit “No work, no money. /Jo 

punë, jo para.” “If you don’t work, you get no money. / Nëse nuk punon, nuk merr 

para”.  

 

 

 

 

                                                 
243 Douglas Biber, Susan Conrad, Geoffrey Leech, Huddlestone, Quirk, Dhima, Prifti, Çeliku etj. 
244 Prifti, Çeliku, Domi, Floqi, Totoni, Dhima. 
245  Quirk,et.al ., Greenbaum, S.  Leech, G. Svartvik, J . A Grammar of Contemporary English. London: 

Longman Group Limited, 1985, f. 996. 
246 Në gjuhën angleze, edhe pse folja është e pranishme në fjali, ajo nuk mbart tiparet morfo-sintaksore 

të saj, ndaj dhe fjalia është e paplotë. Në gjuhën shqipe fjalia është e plotë. 
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Fjalitë e plota janë ato fjali të cilat i kanë të dyja grupet kryesore, kryefjalën dhe 

kallëzuesin foljor. Në gjuhën shqipe, ndryshe nga anglishtja, duke qenë se kryefjala 

mund të mungojë në fjali, si fjali e plotë dalin edhe fjalitë njëkryegjymtyrëshe.  

 

Në qendër të fjalisë është folja. Valenca e foljes kontrollon të gjitha elementet që i 

vendosen asaj për ta plotësuar atë në ndërfaqësit semantiko-sintaksorë. 

Nisur nga studimet tona në gramatikat e gjuhëve, si dhe gjetjen e shembujve gjegjës 

në ligjërimin e folur dhe të shkruar, paraqesim më poshtë klasifikimin e fjalive të 

plota sipas valencës së foljeve që këto fjali kanë: 

 

a. Fjali me folje jokalimtare që emërtojnë veprime të cilat mbeten tek ai që i 

kryen. Ato mund të nënklasifikohen në a) fjali që tregojnë gjendje dhe b) fjali 

që tregojnë veprim. 

1. Kryefjalë (K) + Folje (F) 

  Sarah and Michael dissappeared. 

   Sara dhe Majkëlli u zhdukën. 

 

b. Fjali me folje kalimtare që emërtojnë veprime të cilat nuk mbeten tek ai që i 

kryen, por shkojnë a bien mbi një person a send tjetër, që në fjali shprehen me 

anë të një emri, përemri a çdo fjale tjetër të emërzuar; d.m.th. këto fjali 

karakterizohen nga argumente të jashtme e të brendshme të foljes.  

                 2. Kryefjalë (K) + Folje (F) + Kundrinor (K) 

She changed her dress. 

Ajo ndërroi fustanin. 

 

c. Fjali me folje dykalimtare (distransitive) që ndërtohen nga dy kundrinorë, një 

kundrinor i drejtë dhe një kundrinor i zhdrejtë. 

                 3.Kryefjalë (K) + Folje (F) + Kundrinor i zhdrejte (Kzhd) + kundrinor i 

                   drejtë (Kd) 

                   You gave her the wrong book. 

  Ti i dhe asaj librin e gabuar. 

 

d. Fjali me folje kalimtare me kundrinor kompleks (complex transitive). 

                 4. Kryefjalë (K) + Folje (F) + Kundrinor i drejtë (Kd)+  Kallëzuesor (Kall) 

   That made him mad. 

    Ajo e bëri atë keq. 

5. Kryefjalë (K) + folje (F)+ Kundrinor i drejtë (Kd) + Ndajfolje (Nd) 

   They’re sending us to Disneyland. 

         Ata do të na çojnë ne në Disnejlend. 

e. Fjali këpujore. 

                  6. Kryefjalë (K) + këpujë + Kallëzuesor (Kall) 

     (i)The Swiss cheese has gone bad. (mbiemërore) 

         Djathi zviceran është prishur. 

      (ii) She is a mess. 

      Ajo është rrëmujëmadhe. (emërore) 

       7. Kryefjalë (K) + Folje (F) + Ndajfolje (Nd)   

      (iii) Mark was in the kitchen. (vendndodhje) 

       Marku ishte në kuzhinë. 

       (iv)There was someone in the kitchen. (ekzistenciale) 

             Ishte dikush në kuzhinë 
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II.4.1.3 Diskutime 

 

Në grupin e fjalive këpujore më lart, krahas shembujve, këpuja e të cilave ndiqet nga 

një emër dhe mbiemër247, jo pa qëllim paraqitëm edhe disa fjali të tjera kur folja 

“jam” ndiqet nga një ndajfolje, për të treguar vendndodhje apo ekzistencën e një 

tërësie. Ne, që në fillim, nuk kemi pranuar foljen “jam” si këpujë kur ajo tregon 

“vendndodhje”. I rikthehemi diskutimit tonë duke shqyrtuar fjalitë “ekzistenciale”. 

Edhe pse fjalitë që tregojnë “vendndodhje” dhe “ekzistencë” janë të përngjashme nga 

kuptimi, mendojmë se ka një dallim të vogël midis tyre. Në fjalinë e parë 

përqendrohemi te vendndodhja e Markut. “Where is Mark? /Ku është Marku?”, 

“Mark is in the kitchen. / Marku është në kuzhinë”. Në fjalinë e dytë përqendrohemi 

në ekzistencën e një tërësie.  “Who is in the kitchen? / Kush është në kuzhinë?”; 

“There is someone in the kitchen. / Gjendet dikush në kuzhinë”, e thënë ndryshe 

“ekziston dikush në kuzhinë”. Pra, qëllimi i fjalive ekzistenciale është të shprehin një 

pohim rreth ekzistencës së diçkaje apo të një personi248. 

Për shkak të ndërtimit të tyre, fjalitë ekzistenciale kanë tërhequr vëmendjen e shumë 

studiuesve. Qëllimi ynë nuk është të zbërthejmë ndërfaqësit semantiko-sintaksorë të 

fjalive ekzistenciale, por të kundërshtojmë grupimin e këtyre fjalive brenda grupit të 

fjalive këpujore.   

 

Disa prej studiuesve, si Uilliamsi249, Meknelli250, Zampareli251,  Hazuti252 pranojnë 

foljen “jam” të fjalive ekzistenciale si “këpujë”. Ata pohojnë se kryefjala e fjalive 

ekzistenciale shprehet me një fjalë ekspletive, ndërsa kallëzuesori me një emër. Ne 

dakordësojmë me këta studiues se kallëzuesori shprehet me një emër në fjalitë 

këpujore, por nuk pranojmë që emri në fjalitë ekzistenciale të jetë kallëzuesor. 

Analizat tona do t’i mbështesim te Hartmani253, Kallulli254, Longobardi255.  

 

Së pari, në fjalitë ekzistenciale, ndryshe nga fjalitë këpujore, nuk mund të hiqet folja 

‘”jam”. 

      Shembuj [28] 

      There is somebody in the kitchen. 

       Është dikush në kuzhinë. 

                                                 
247 Krahas emrit dhe mbiemrit, këpuja ndiqet edhe nga një togfjalësh, emër me parafjalë, shprehje 

frazeologjike etj. Por i kemi anashkaluar në këtë kapitull, pasi do të gjejmë analiza më të detajuara  në 

kreun III. 
248 Mikkelsen, L. Existential sentences, von Heusinger, Maieborn and Portner, (eds) 2011,  f. 1829-

1848. 
249 Williams, E. Predication. Linguistic Inquiry 11: 1980, f. 203-238. / Thematic Structure in Syntax. 

Cambridge, MA: MIT Press. 1994. / The subject-predicate theory of there. Linguistic Inquiry 37: 2006, 

f. 648-651. 
250 McNally, L. A Semantics for the English Existential Construction. New York / London: Garland, 

1997. DP-internal only, amount relatives, and relatives out of existentials. Linguistic Inquiry. Nr. 39: 

2008, f. 161-169. 
251 Zamparelli, R. Layers in the Determiner Phrase. New York / London: Garland, 2000. 
252 Hazout, I. The syntax of existential constructions. Linguistic Inquiry Nr. 35: 2004, f. 393-430. / On 

the relation between expletive there and its associate: A reply to Williams. Linguistic Inquiry Nr. 39: 

2008, f. 117-128. 
253 Hartmann, J. M. submitted. Predicate inversion and English there-sentences. In B. Suranyi (ed.), 

Proceedings of Budapest Generative Syntax Workshop 2.2010. 
254 Kallulli, D. There is secondary predication in there-existentials. In C. Chang and H. Haynie (eds.) 

Proceedings of the 26th WCCFL, Sommerville, MA: Cascadilla.2008, f. 279-287 
255 Longobardi, G. Reference and proper names: A theory of N-movement in syntax and logical form. 

Linguistic Inquiry. Nr.25: 1994, f. 609-665. 
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      I believe there to be somebody in the kitchen. 

      Besoj të jetë dikush në kuzhinë. 

     * I believe there somebody in the kitchen. 

     * Besoj dikush në kuzhinë. 

 

Në këta shembuj vërejmë se nëse hiqet folja “jam”, periudha në gjuhën angleze dhe në 

gjuhën shqipe është e pasaktë. Në fjalitë ekzistenciale nuk mund të hiqet folja “jam”. 

Atëherë, folja “jam” këto fjali është në kundërshti me këpujën e fjalive këpujore. 

Ashtu sikurse e pamë dhe më lart, këpuja mund të hiqet nga fjalia këpujore dhe 

formon një fjali të paplotë, pa prishur kuptimin e fjalisë. 

 

Së dyti, Hartmani, mbështetur te Kallulli, vë në dukje se fjalitë ekzistenciale nuk 

lejojnë përdorimin e emrave në njëjës pa nyjen joshquese “a /një”, ndërsa në fjalitë 

këpujore emri në funksion të kallëzuesorit përdoret pa nyje. Sipas nesh, Kallulli 

keqinterpretohet nga Hartmani, në këtë drejtim, pasi në anglisht emri në njëjës në 

funksion të kallëzuesorit paraprihet nga nyja joshquese “a /një”. Kjo nyje mund të 

mungojë vetëm në disa raste256, për të cilat ne do të flasim në vazhdimësi të studimit 

tonë. Mendojmë se në gjuhën angleze kjo analizë e Kallullit nuk zbatohet, ndërsa në 

gjuhën shqipe po. 

  Shembull [ 29] 

   Është një qen në oborr. 

 *Është qen në oborr. 

 

 Nyja “një” në fjalitë ekzistenciale të gjuhës shqipe mund të mungojë vetëm në kushte 

të caktuara; për shembull: “Kishte qen në rrugë”. Duke u ndalur te nyja joshquese 

“një”, theksojmë se ka edhe raste kur kjo nyje merr vlerat e një “numërori”.  

    Shembuj [30] 

 1. There is a dog. 

     Është një qen. 

2. There are two dogs. 

    Janë dy qen.  

 

Qëllimi i fjalisë (1) në shembujt [30]  është të shprehë ekzistencën e një sendi, frymori 

a dukurie (në shembullin tonë të një frymori), ndërsa fjalia (2) shpreh ekzistencën e 

më shumë se një sendi, frymori a dukurie.   

 

Së treti, këpuja “jam” në fjalitë këpujore mund të ndiqet nga një mbiemër, në fjalitë 

ekzistenciale folja “jam” jo. Krahas kësaj, mbështetur në hipotezën e Hartmanit, themi 

se “there” në fjalinë ekzistenciale nuk merr rolin theta, siç ndodh me kryefjalën në 

fjalitë këpujore. 

 

Për sa analizuam më lartë, u vu në dukje  se fjalitë ekzistenciale nuk mund të jenë fjali 

këpujore, pasi ato sillen ndryshe nga njëra-tjetra. Struktura sintaksore e emrit në fjalitë 

ekzistenciale ndryshon nga struktura e emrit pas këpujës në fjalitë këpujore.  

 

 

 

                                                 
256 Beyssade, C. A syntax- based analysis of predication. Institute J. Nicod.-CNRS. Laboratoire de 

Linguistique Formelle, Paris, 2005, f. 89 
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Përfundime 

 

Deri tani paraqitëm shkurtimisht klasifikimin e fjalive sipas qëllimit të tyre të thënies 

dhe  strukturës. Përmes shqyrtimeve të hollësishme të fjalisë, në këtë pjesë të punimit 

dolën në pah një sërë çështjesh që kanë të bëjnë me klasifikimin e fjalive duke u nisur 

nga brendia e tyre. Fjalitë i klasifikuam sipas qëllimit të thënies dhe strukturës së tyrë 

sintaksore. Midis çështjeve të diskutueshme e mospajtimit të pikëpamjeve të 

ndryshme të gjuhëtarëve në lidhje me klasifikimin e fjalive sipas qëllimit, mbështetur 

në gramatikat normative e funksionale të gjuhëve, ne pranuam katër lloje fjalish. 1. 

Fjali dëftore të cilat janë struktura të thella, ku çdo element i fjalisë pozicionohet në 

vendin e vet dhe shërben për të treguar diçka. 2. Fjali pyetëse, që klasifikohen në fjali 

pyetëse të pjesshme të cilat përdoren në gjuhë për të pyetur për informacionin që 

mungon dhe fjali pyetëse tërësore që përdoren për të pyetur në qoftë se thënia është e 

vërtetë apo e gabuar. Ato janë struktura sipërfaqësore që dalin nga struktura e thellë 

përmes rregullave transformuese. 3.Fjali thirrmore të cilat karakterizohen nga 

intonacione të ndryshme, në varësi të emocioneve që shprehin. 4. Fjali urdhërore  që 

shprehin vullnetin e folësit në formë urdhri, kërkese, këshille etj.   

Fjalitë sipas strukturës i klasifikuam në fjali të paplota dhe fjali të plota. Midis 

diskutimeve dhe debateve në lidhje me klasifikimin e fjalisë sipas strukturës, ne nuk 

dakordësuam me ata hulumtues të cilët argumentojnë se fjalitë këpujore janë fjali të 

paplota, edhe kur këpuja përdoret në fjali. E mbështetëm argumentin tonë në 

pikëpamjen se këpujat, ashtu sikurse foljet e tjera me kuptim të plotë leksikor, mbartin 

të gjitha kategoritë morfo-sintaksore të një foljeje.  

Fjalitë e plota i kanë të dyja grupet kryesore, kryefjalën dhe kallëzuesin. Në gjuhën 

shqipe, ndryshe nga gjuha angleze, duke qenë se kryefjala mund të mungojë në fjali, 

si fjali të plota dalin edhe fjalitë njëkryegjymtyrëshe. Në qendër të fjalisë është folja, 

valenca e së cilës kontrollon të gjitha elementet që i vendosen asaj për ta plotësuar atë 

në ndërfaqësit semantiko-sintaksorë. Fjalitë e plota sipas valencës së foljes i 

klasifikuam në: 1. Fjali me folje  jokalimtare; 2. Fjali me folje kalimtare; 3. Fjali me 

folje dykalimtare; 4. Fjali me folje kalimtare me kundrinor kompleks; 5. Fjali 

këpujore. Midis llojeve të ndryshme të fjalive këpujore lamë jashtë këtij grupi fjalitë 

ekzistenciale dhe fjalitë që tregojnë vendndodhje.  

Të gjitha fjalitë në këtë klasifikim zënë një vend shumë të rëndësishëm për studimin e 

një gjuhe, por ne do të vazhdojmë  pjesën tjetër të studimit tonë me fjalitë kalimtare 

me kundrinor kompleks “K + F+ Kd+Kall” dhe fjalitë këpujore, duke qenë se janë 

edhe qëllimi kryesor i këtij hulumtimi. 

 

II.5  Fjalia vogël 
 

Në 30-vjeçarin e fundit fjalia e vogël është bërë objekt analizash në sintaksën e 

gjuhëve. Duke qenë se në dukje fjalia e vogël nuk ka asnjë nga tiparet dalluese të 

fjalisë së plotë,  çështja që parashtrohet për këtë fjali është: a do të pranohet ajo si 

njësi sintaksore? Fjalia e plotë ka tre elemente: kryefjalën, kallëzuesorin dhe një lidhje 

midis tyre. E njëjta gjë thuhet edhe për fjalinë e vogël, megjithëse ajo nuk është e 

barabaratë me fjalinë e plotë. Tipari që bashkon një fjali të plotë me një fjali të vogël 

është se të dyja shprehin një kuptim, por morfologjikisht fjalia e vogël është më e 

varfër. Me një term tradicional ajo njihet si fjali pa folje. Në gjuhësinë tradicionale 

kallëzuesori që qëndron mbas kundrinorit analizohet si kallëzuesor i kundrinorit ose 
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kundrinori kompleks, ndërsa në gjuhësinë gjenerative këto elemente analizohen si fjali 

e vogël.257 

Megjithatë, statusi i fjalisë së vogël përbën ende një çështje të diskutueshme në 

sintaksë. 

Uilliamsi258 emërton fjali të vogël disa shprehje ndajfoljore apo përdorimin e gerundit, 

si në shembujt e mëposhtëm:  

                   Shembuj [31] 

a. The man [driving the bus] is Norton’s best friend. 

Burri [që nget autobusin] është miku më i mirë i Nortonit. 

b. John decided to leave, [thinking the party was over]. 

Xhoni vendosi të largohet, [duke menduar se festa mbaroi]. 

c. [John’s evading his taxes] infuriates me. 

[Xhoni, duke shmangur taksat], më nevrikos. 

 

Stouelli259, ndryshe nga Uilliamsi e përkufizon fjalinë e vogël sintaksorisht si një 

segment [SX SY], elementet e të cilit hyjnë në marrëdhënie kallëzuesie pa 

ndërmjetësinë e ndonjë kategorie funksionale. Kallëzuesia SY nuk përmban një 

sintagmë foljore, por një sintagmë emërore, mbiemërore, parafjalore. Stouelli është 

ndër të parët studiues i cili elementet në kllapa [SX SY] i analizon në kuadrin e fjalisë 

së vogël. 

          Shembull [32] 

           I consider [him intelligent] 

          Unë e konsideroj atë inteligjent. 

 

Përbërësit në kllapa, në shembullin e mësipërm, formojnë fjalinë e vogël. Kjo fjali 

shërben si plotësor i foljes “consider”. Ka një marrëdhënie kallëzuesie midis “him / 

atë” dhe “intelligent / inteligjent” dhe një marrëdhënie folje kundrinë midis foljes 

kryesore “consider / konsideroj” dhe SE SX të marra së bashku; pra kallëzuesi i fjalisë 

kryesore përzgjedh të gjithë fjalinë e vogël si një të tërë dhe jo kundrinën “him” dhe 

mbiemrin “intelligent” veç e veç. 

 

       F         SE     SX   predikative 

 

  

 

Sipas teorisë së drejtimit dhe lidhjes përemri “him” në fjalinë “I consider him 

intelligent”. shihet më shumë si kryefjalë e kallëzuesorit “intelligent” sesa si kundrinë 

e foljes “consider”. 

Radfordi260 pohon se në fjalinë “I consider [not so many people suitable for the post]”, 

“not so many people” është kryefjalë dhe struktura në kllapa është fjali e vogël.  

Radfordi vëren tiparet e mëposhtme të fjalisë së vogël: 

 

                                                 
257 Në analizën e fjalisë së vogël ndalemi vetëm te kundrinori dhe kallëzuesori, duke qenë se janë 

qëllimi kryesor i studimit tonë. Fjalitë e tjera të paplota ngelen jashtë analizave tona.  
258 Williams, E. Small clauses in English. In J. Kimball, editor, Syntax and Semantics, volume 4. 

Academic Press. 1975, f. 185. 
259 Stowell, T. Subject across categories, Linguistic review, Nr.2, 1983, f. 285-312. 
260 Radford, A. Transformational Grammar. A first course, Cambridge University Press, 1988, f. 327. 
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1. Kryefjala e fjalisë së vogël është në rasën përjashtimore (exeptional case 

marking)261.  

  Shembull [33] 

            I consider him intelligent.                                                                                                                                                    

Unë e konsideroj atë inteligjent. 

 

2. Folja e saj mund të kthehet në diatezën pësore. 

Shembull [34]                                                                                                                                         

He is considered intelligent.                                                                                                                  

Ai konsiderohet i zgjuar. 

 

3. Ajo mund të ketë anafora si kryefjalë. 

Shembull [35] 

He considers himself intelligent. 

           Ai konsideron veten inteligjent. 

 

4. Ajo nuk lejon përdorimin e kryefjalës pro262.    

   Shembull [36] 

* I consider [pro intelligent]. 

            * Unë konsideroj [pro të inteligjent]. 

 

Stouelli pohon të kundërtën. Ai thotë se fjalia e vogël, ashtu sikurse SEPT, përmban 

elementin  pro dhe jo gjithmonë kryefjala shprehet brenda fjalisë. 

             Shembull [37] 

             Scott wandered home[ pro drunk].  

             Skoti rrotullohej në shtëpi i pirë. 

 

Stouelli shton edhe disa elemente të tjera krahas SE dhe SEPT në fjalinë e vogël, 

pikërisht një SMb, SF, SP.  

           Shembuj [38] 

           1.That was[nice of John].                                                                                                                              

           2. I consider [John to be stupid].                                                                                                                   

Në këta shembuj, brenda fjalisë së vogël, në fjalinë (1) vërejmë një SMb  të ndjekur  

nga parafjala “of” që plotësohet nga një SE. Në fjalinë e vogël të fjalisë (2) vërejmë 

emrin “John” që është në rasën përjashtimore RP (exceptional case marking ECM); i 

projektohet kjo rasë nga folja “consider”.                                                                                                                                                      

Një çështje delikate në fjalinë e vogël është nyja që dominon atë. Për Stouellin263, 

fjalia e vogël është projeksioni maksimal i kallëzuesit dytësor me kryefjalën si 

                                                 
261 Në gjuhësi termi rasë përjashtimore RP është përdorur për herë të parë në teorinë e Lidhjes dhe 

Drejtimit të Çomskit. Folja “consider” në shembullin  e dhënë shërben si folje “matricë”. Merr këtë 

term, pasi kjo folje është përgjegjëse për formimin e strukturës që vendodet pas saj. Emri që ndodhet 

pas foljes përdoret në funksion të specifikuesit në fjalinë e vogël. Duke qenë se ky emër nuk merr rasën 

emërore, siç i takon zakonisht në pozicionin e specifikuesit, por rasën kallëzore, sipas teorisë së lidhjes 

dhe drejtimit, emri është  në rasën përjashtimore.  
262 Elementi “pro” ndodh në fjali kur kryefjala është e pranishme semantikisht dhe jo sintaksorisht. 
263 Stowell, T. What was there before there was, Papers from the fourteen Regioanal meeting, Chicago 

Linguistic Society, 1978, f. 475-471. 
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specifikues. Ndërkohë, Hornstein dhe Lajtfut264 duke u mbështetur te Çomski265 janë 

të mendimit se fjalia e vogël është më e madhe se projeksioni maksimal [SX]. Për ata, 

fjalia e vogël është fjali Fj (S),  kryefjala e të cilës është në rasën përjashtimore. Edhe 

për Kitagav-ën266 fjalia e vogël është Fj.  

                                              Fj 

                                           

                                  SE                  SX 

Haegeman-i267 thekson se fjalia e vogël është projeksioni maksimal i një koke 

funksionale AGR dhe kryefjala e fjalisë së vogël zë pozicionin e specifikuesit të 

AGRP-së [Spec, AGRP]; Arts (Aarts)268 i merr fjalitë e vogla si SEPT. 

Për ne, fjalia e vogël është një kallëzuesi e brendshme brenda një kallëzuesie të 

jashtme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duke filluar nga koka e kësaj skeme, themi se është një kokë leksikore që përzgjedh 

një argument të jashtëm, i cili është specifikues i projeksionit maksimal të fjalisë së 

zgjeruar (kallëzuesia e jashtme). Brenda kallëzuesisë së jashtme ndodhet kallëzuesia e 

brendshme. Si projeksioni maksimal i fjalisë së vogël, në të majtë ndodhet 

                                                 
264 Hornstein, N. & Lightfoot, D. Predication and PRO. Language Nr.63, 1987, f. 23- 52. 
265 Chomsky, N. (1993) A minimalist program for linguistic theory. In K. L. Hale and S. J Keyser, 

editors, Building 20: Essays in Linguistics in Honor of Sylvain Bromberger, f. 1-52. 
266 Kitagawa, Y. Small but clausal. Papers from the Regional Meeting of the Chicago Linguistic 

Society, 1985, f. 21, 210-220. 
267 Haegeman, L. Introduction to government and binding theory, Blackwell, Oxford UK & Cambridge 

USA, 1994, f. 123-126. 
268 Aart, B. Small clauses in English, Mounton de Gruyter, 1992,  f. 189. 
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specifikuesi që është në rasën përjashtimore dhe në të djathtë projeksioni i 

ndërmjetëm X’ që shërben si ndërmjetës i projeksionit 0 ‘X’ dhe projeksionit 

maksimal SX’’. 

 

 

 

 

                                             I consider him intelligent  = kallëzuesia e jashtme    

                                             Unë konsideroj atë inteligjent                                           

 

 

 

 

                                       I                   Consider him intelligent 

                                       Unë            konsideroj atë inteligjent 

 

 

 

                                                      Consider   him intelligent = kallëzuesia e brendshme   

                                                               Konsideroj          atë inteligjent 

 

 

 

                                                                                        Him               intelligent 

                                                                                        Atë                inteligjent 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.6  Fjalia këpujore 

 

Në gjuhën angleze, fjalia e thjeshtë e cila ka si bërthamë të kallëzuesisë së saj 

këpujën, emërtohet fjali këpujore. Informacioni i fjalisë këpujore karakterizohet nga 

një larmishmëri e dendur269. Të shumtë janë gjuhëtarët e huaj, hulumtimet e të cilëve 

kanë pasur një interes të madh për llojshmërinë e fjalisë këpujore. Ndër ta përmendim 

Higings270, i quajtur si nismëtar i klasifikimit të fjalive këpujore. Ai i analizon këto 

fjali përmes një taksonomie të quajtur “taksonomia e fjalive këpujore”.  

 

 

 

                                                 
269 Mikkelsen, L. Berkeley Copular clauses,: specification, predication,  equation. Amsterdam, 

Benjamins, 2005, CA, USA, f. 1805. 
270 Higgings, Roger Francis. The pseudo-cleft construction in English. New York: Garland, 1979. 
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Sipas taksonomisë së Higingsit fjalitë këpujore janë klasifikuar si: fjali predikative, 

fjali ekuative, fjali specifikuese dhe fjali identifikuese. Mikelseni271, Parti272, Heikok 

dhe Kroh273, den Diken274, Hegi275, Hudëlstoni276, Moro277 etj. i cilësojnë hulumtimet 

e Higingsit278empirikisht shumë të pasura, rrjedha e të cilave ka shërbyer për shumë 

studime të tjera të fjalive këpujore.  

 

Higings279 pohon se funksionet e fjalive këpujore gjatë aktit të përdorimit në ligjërim 

përbëjnë të ashtuquajturën  “taksonomi”. Mendojmë se kjo thënie e tij mbetet problem 

i pazgjidhur qartë. Në përpjekje të një gjetjeje, jemi gjendur para tri analizave të 

shterueshme së kësaj taksonomie:   

            Së pari, përpjekjet e Partit280, Rothsteinit281, Shlenkerit282 të cilët i  analizojnë 

fjalitë këpujore si lloje të ndryshme semantike, ku secili lloj dallohet nga njëri-tjetri 

prej përbërësve të tyre semantikë. Qasja e tyre parashtron shumëllojshmëri kuptimesh 

për elementet para dhe pas këpujës, si dhe vetë këpujës. 

           Së dyti,  Hegi283, den Diken284 dhe Moro285  pohojnë se të gjitha fjalitë këpujore 

janë struktura sipërfaqësore që dalin nga një dhe e vetmja strukturë e thellë.   

          Së treti,  Mikelsen286, Heller287, Geist288 vënë në dukje se taksonomia e fjalive 

këpujore bazohet te lidhja e ngushtë semantiko-sintaksore e kushtëzuar nga struktura 

informuese (struktura e thellë). 

 

Pjesë përbërëse të taksonomisë së Higings janë: fjalia ekuative, fjalia identifikuese, 

fjalia predikative dhe fjalia specifikuese. 

 

                                                 
271 Mikkelsen, Line. Copular clauses,: specification, predication, equation. Amsterdam, Benjamins, 

2005, f. 1820. 
272 Partee, Barbara. Noun phrases interpretation and type shifting principles: In Studies in Discourse  

Representation Theory and the Theory of Generalized Quantifiers, GRASS 8, ed.J.Groenendijk, D. de  

Jongh, and M.Stokhof, Foris: Dordrecht, 1987, f. 115-143. 
273 Heycock, C. and A. Kroch, Inversion and equation in copular sentences, Paper presented at the 

workshop on (Pseudo)cleft at the Zentrum fur Allgemeine Sprachwissenschaf (ZAS), Berlin, 1997. 
274 Den Dikken, Relators and linkers. The syntax of predication, predicate inversion and copulas. 

Cambridge, MA, The MIT Press. 2006, f. 59. 
275Heycock, C. Kroch, A. Vepër e cituar.  
276 Huddlestone, Rodney; Pullum, Geoffrey. The Cambridge Grammar of the English Language. 

Cambridge University  Press, 2002, f. 266-272. 
277 Moro, A. The raising of predicate. Predicative noun phrases and the theory of Clause structures, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1997, f. 121. 
278 Higgings, R. Vepër e cituar.f. 161-178. 
279 Higgings, R. Vepër e cituar, f. 161-178. 
280 Partee, B. Vepër e cituar, f. 115-143. 
281 Rothstein, S. Small clause and copula constructions, Academic Press, 1995, f. 27-48. 
282 Schlenker, P. Clausal equational, (A note on the connectivity problem), Natural Language & 

Linguistic Theory Nr. 21,  2003, f. 157-214. 
283 Heggie, L. The Syntax of copular clauses, Los Angelos, Phd dissertation. University of Southern 

California. Los Angelos, CA.1988, f. 179. 
284 Den Dicken. Relators and linkers. The synatax of predication, Predicate inversion and Copula,  MIT 

Press, 2006, f. 60. 
285 Moro, A. The raising of predicates , Cambridge University Press, 1997, f. 10-20. 
286 Mikkelsen, L. Copular clause, specificationa, predication and equation,  Cambridge University, 

Press, 2005, f. 150. 
287 Heller, D. On the relation of connecticity and specificational pseudocleft. Natural Language 

Semantics,Nr. 10,  2002, f. 243-284. 
288 Geist, L. Predication and equation in copular sentences,Russian Vs English. In Comorovski & K. 

von Heusinger (eds.). Existence. Syntax and Semantics. Dordrecht: Springer, 2007, f. 79-105. 
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Shembuj [39] 

1. Cicero is Truly. / Ciceron është Truli. [Fjali ekuative (Equative Clauses)] 

2. That woman is Sylvia. [Fjali Identifikuese (Identificational Clauses)] 

Ajo grua është Silvia. 

3a. Harvey/my brother/the guest of honor/he was happy. [Fjali predikative 

(predicational clauses)] 

   Harvi/vëllai im/i ftuari i nderit/ai ishte i lumtur. 

3b. Everyone/noone was happy. 

    Çdokush/askush (nuk) ishte i lumtur.  

4.The director of Anatomy of a Murder is Otto Preminger. [Fjali Specifikuese 

(specificational clauses)] 

 Regjisori i “Anatomy of a murder” është Otto Preminger. 

 

Nën rrjedhën e Higings, Mikelsen 289 shprehet se taksonomia e fjalive këpujore 

bazohet te “intuita” (intuition). Përmes kësaj intuite, lexuesi dallon fjalinë këpujore 

nga fjalia jo këpujore, duke qenë se ngjasojnë me njëra-tjetrën. Kryefjala në fjalitë (3 

a) (3 b) është referuese, si rrjedhojë e përemërzimit të saj (zëvendësohet nga një 

përemër) sipas gjinisë përkatëse së sendit apo personit të shprehur nga kryefjala, ashtu 

siç ndodh edhe me kryefjalën referuese te fjalitë jo këpujore (kur zëvendësohet nga 

një përemër në fjalitë pyetëse të pagjymtyrëzuara “tag questions”.) 

 Shembuj [40] 

1. The guest of honor was happy, wasn’t she/he/*it? 

     I (e) ftuari (a) i (e) nderit ishte i (e) lumtur, apo jo?  

2.   The guest of honor spoke after dinner, didn’t she/he/*it?  

      I (e) ftuari (a) i (e) nderit foli mbas darkës, apo jo? 

 

Vlen këtu për t’u theksuar se në gjuhën shqipe nuk para gjenden emërtime analoge për 

fjalinë këpujore. Në gamën e madhe të studimeve të gjuhës shqipe, gjurmë të këtyre 

fjalive i hasim tek Eqrem Çabej dhe Mehmet Çeliku. Eqrem Çabej290, sikundër dihet, i 

ka dhënë një ndihmesë të madh gjuhësisë shqiptare. Në shkrimet e tij jemi ndalur 

kryesisht në kontributin e tij në fushën e sintaksës në kuadër të gjuhëve 

indoeuropiane, sepse për mendimin tonë kjo është një problematikë shume 

interesante, por që ka mbetur gati si “e pavënë” re nga ana e studiuesve të veprës së 

tij. Ndër morinë e çështjeve të rëndësishme të gjuhëve të përmendura, ai ka shkoqitur 

edhe fjalitë nominale, që sipas nesh janë analoge me fjalitë këpujore. Në lidhje me to, 

Çabej thotë se fjalitë nominale janë më të shpeshta në gjuhët indoevropiane. Një tip 

shumë i vjetër sipas tij, del, për shembull, në mbishkrimet e akemenitëve, në 

persishten e vjetër, në indishten e vjetër dhe gjetiu. Indisht: Tva Varunah “Ti je 

Varuna”; greqisht te Homeri Xvavye (anange) “është nevoja”, Sikklior (dikaion) 

“është e drejtë”. Ai pohon se edhe në gjuhën shqipe dalin struktura të tilla fjalish në 

disa shprehje stereotipe si: Trimi i mirë me shokë shumë, Ligja e madhe, nevoja më e 

madhe. Në gramatikat tradicionale të shqipes, këto lloje fjalish nuk emërtohen fjali 

emërore, por kryesisht  lloje fjalish eliptike, ngase mungon këpuja ose edhe ndonjë 

trajtë tjetër foljore - kallëzuesore. Fjali emërore konsiderohen sot ndërtimet 

sintaksore: Dimër, Heshtje, Ja fshati im i lindjes etj., në të cilat fshihet një bërthamë 

kallëzuesore. Ato kanë intonacionin e vet të mbarimit. Këto fjali klasifikohen sipas 

                                                 
289 Mikkelsen, L. Copular clauses,: specification,   predication,  equation. Amsterdam, Benjamins, 

2005, f. 1807. 
290 Çabej,E.  Studime gjuhësore III, Prishtinë, 1976, f. 105-146. Studime gjuhësore VII, Prishtinë, 1986, 

f. 125-132. 



66 

 

përmbajtjes dhe funksionit të tyre në fjali përshkruese: “Ditë me shi”; emërore 

treguese: “Ja rrugica”; emërore emërtuese: “Universiteti i Tiranës”.291 

 

Ashtu sikurse thamë, gjurmët e termit “fjali këpujore” gjenden edhe te  Çeliku292. 

Edhe pse jo fort të qarta, ai thekson se fjalitë dëftore mund të jenë jo këpujore a 

këpujore. “Naim Frashëri është poet i shquar i rilindjes sonë ndërkombëtare”. Pra, 

sipas tij, ky është një ndërtim këpujor i cili shërben për të treguar një fakt real apo fakt 

të sajuar.    

 

Jemi të mendimit se fjalitë këpujore karakterizohen nga një larmishmëri e madhe 

debatesh e diskutimesh. Midis studiuesve të shumtë që u bënë objekt analize në këtë 

syth, u dallua Higings, i cili është nismëtari i klasifikimit të fjalive këpujore. Në 

përpjekjet tona për të kuptuar klasifikimin e fjalive këpujore të Higings, në fjali 

predikative, ekuative, specifikuese dhe identifikuese, dalin në pah tri qasje të 

ndryshme mendimesh në lidhje me taksonominë e tyre. 1. Gjuhëtarët të cilët 

mendojnë se fjalitë këpujore dallohen nga njëra-tjetra prej kuptimeve të ndryshme që 

ato kanë. 2. Gjuhëtarët të cilët shprehen se fjalitë këpujore janë struktura sipërfaqësore 

të cilat dalin nga një strukturë e thellë e vetme. 3. Gjuhëtarët të cilët mendojnë se 

taksonomia e fjalive këpujore bazohet te lidhja e ngushtë semantiko-sintaksore e 

kushtëzuar nga struktura informuese (struktura e thellë). Një qëndrim krejt të kundërt 

nga këta gjuhëtarë mban Mikelseni. Ai përpiqet të analizojë ngjashmëritë dhe dallimet 

midis fjalive këpujore dhe atyre jo këpujore. Sipas nesh, fjalitë këpujore janë njëlloj 

me fjalitë jo këpujore për nga pikëpamja strukturore, sepse folja në fjali, e cila shënon 

kohën, vetën dhe numrin, mund të tregojë veprim ose shërben si urë lidhëse midis 

kryefjalës dhe elementit që përshkruan një cilësi të saj. Por ndryshimi midis fjalisë 

këpujore dhe fjalisë jo këpujore është se në fjalitë këpujore, pjesa përcaktore e cila 

qëndron pas këpujës është e domosdoshme në fjali.  

 

Një tjetër diskutim i yni në lidhje me fjalitë këpujore ngrihet mbi pyetjen: A pranohet 

taksonomia e fjalive këpujore nga të gjithë gjuhëtarët apo ka edhe nga ata të cilët 

përpiqen ta kufizojnë atë? I përgjigjemi kësaj pyetjeje përmes analizave më të 

detajuara të fjalive këpujore në sythet pasardhëse.    

Për sa i përket gjuhës shqipe, u vu re se ajo vuan nga mungesa e hulumtimeve dhe 

diskutimeve të gjuhëtarëve në lidhje me fjalinë këpujore. Ndër të paktët studiues 

përmendëm E. Çabejin i cili, në morinë e studimeve të tij, përmend edhe fjalitë 

nominale që, sipas nesh, janë analoge me fjalitë këpujore. Me interes për ne mbeten 

edhe studimet e M. Çelikut. Ai, edhe pse nuk i analizon fjalitë këpujore dhe nuk 

shpjegon se me ç’kriter e përdor këtë term, bën një hap para në gramatikologjinë e 

gjuhës shqipe.  

Mbështetur në diskutimet mbi fjalitë këpujore, propozojmë se, për sa kohë gramatika 

e gjuhës i njeh shqipes fjali, kallëzuesia e të cilave shprehet përmes lidhjes së ngushtë 

midis këpujës dhe kallëzuesorit për të përshkruar një cilësi të kryefjalës, si “John is a 

teacher / Xhoni është mësues”, të emërtohen fjali këpujore.  

 

Por, për të kuptuar më mirë natyrën e fjalive këpujore dhe për të analizuar më tej 

hulumtimet e gjuhëtarëve të ndryshëm rreth tyre, do t’i studiojmë këto fjali veçmas 

njëra-tjetrës, në vijimësi të punimit tonë.  

                                                 
291 Çeliku, M. Sintaksë e gjuhës shqipe. Përbërësit sintaksorë. Vështrim i ri teorik, Toena, Tiranë, 2012, 

f. 312. 
292 Çeliku, M. Vepër e cituar, f. 278. 
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II.6.1  Fjalitë ekuative 
 

Kushtëzimi semantik i fjalive ekuative të tipit “Cicero is Truly” kanë qenë objekt 

debatesh e diskutimesh jo vetëm për gramatikanët, por edhe për shumë studiues të 

filizofisë. Statusi i këtyre fjalive është ende i paqartë për shumë gjuhëtarë, madje disa 

nuk i pranojnë fare ndërtime të tilla. Ashtu sikurse Adger dhe Ramçand293 edhe 

Geist294 pohon se në gjuhën ruse “fjalitë ekuative ndërmjetësohen sintaksorisht dhe 

semantikisht përmes një përemri dëftor”.  

 

Në gjuhën angleze vërejmë dy qasje: studiues të cilët nuk i pranojnë fjalitë ekuative 

dhe në anën tjetër studiues të cilët e vlerësojnë ekzistencën e tyre duke i cilësuar si 

frytdhënëse.   

Berg295 vëren se ndërtime të tilla janë të vështira për t’u kontekstualizuar. Ai pohon se 

dëgjuesi  apo lexuesi mund t’i kuptojë fjalitë ekuative vetëm nëse ato janë sifjali e një 

periudhe të nënrenditur, për shembull, “Tanya thinks that Cicero is Truly. / Tanja 

mendon se Cicero është Truli”.  

 

Aloni296 e përqendron analizën e tij tek elementi pas foljes, të shprehur me përemër, 

ndërkohë që kryefjala është e shprehur me emër. Ai pohon se ndërtime të tilla fjalish 

kontekstualizohen më lehtë, për shembull: “Sylvia is HER.” 

 

Në fjalitë ekuative, kryefjala dhe kallëzuesori janë simetrikë me njëri-tjetrin. Emrat në 

fjali të tilla janë të dy referues: folësit dhe dëgjuesit i është bërë e njohur “Truly” 

përmes emrit “Truly”, ndërsa “Cicero” nën emrin “Cicero”, por dëgjuesi dhe lexuesi 

gjenden para një vështirësie të tillë, si mosnjohja e faktit se: “Cicero” dhe “Truly” 

janë po i njëjti person.  

Nisur nga një skenar i tillë, Moro297, den Diken298, Adger dhe Ramçand ua mohojnë të 

gjitha gjuhëve ekzistencën e fjalive ekuative.  

 

Një qasje të kundërt me ta kanë Heikok dhe Kroh299, sipas të cilëve “këto struktura 

fjalish janë shumë frytdhënëse”, sidomos në anglisht. Në fjalitë: Your attittude toward 

John is my attittude toward Davies / My attittude toward Davies is your attittude 

toward Jones: Honest is honest, ato theksojnë simetrinë e këtyre fjalive duke i 

përqasur  me strukturat bashkërenditëse. Pra, ashtu si në ndërtimet bashkërenditëse, 

fjalitë këpujore formohen përmes dy elementeve, rendi i të cilëve mund të ndryshojë. 

 

Struktura të tilla njihen edhe në gjuhën shqipe “Historia e shqipërisë është historia e 

vetë popullit shqiptar”. Në një fjali të tillë këpuja vendoset midis kryefjalës dhe 

                                                 
293 Adger, Ramchand, Predication and equation, Linguistic inquiry, 2003, f. 325-350.  
294 Geist, L. Vepër  e cituar. f. 70-105. 
295 Berg, J. The pragmatics of substitutivity, Linguistic and philosophy, 1998, f. 355-370. 
296 Aloni, M. Quantification under conceptual covers, Phd Theses University of Amsterdam, 2000, f. 

150. 
297 Moro, A. The raising of predicates. Predicatives noun phrases and the theory of clause structure. 

Cambridge. Cambridge University Press, 1997. 
298 Den Dikken, Marcel, Relators and linkers. The syntax of predication, Predicate inversion and 

Copulas, Cambridge MIT Press, 2006.f. 195. 
299 Heycock, C. Kroch,A. Pseudo-cleft connectedness. Implication for the LF interface level. Linguistic 

inquiry, Nr. 30. 1999, f. 101-125. 
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kallëzuesorit, të cilat shprehen me të njëjtin emër të shquar. Sipas gramatikës sonë, 

funksioni i këtyre elementeve përcaktohet vetëm nga rendi i tyre300.  

 

 Geist301 thotë se, edhe pse në pamje të parë fjalitë ekuative duken  njëlloj me fjalitë 

predikative, ngjashmëria midis tyre është sipërfaqësore. Ajo nënvizon se ndërtimi i 

fjalive ekuative është shkaku pse ato ngatërrohen me fjalitë predikative. 

Shembuj [41]  

1. Cicero is Trully.             [ekuative] 

Ciceron është Truli. 

2. Cicero is a philosopher. [predikative] 

Ciceroni është filozof. 

 

Fjalia e dytë predikative paraqet një cilësi të referuesit SX1, ndërsa fjalia e parë 

dëshmon se SX1 dhe SX2 kanë të njëjtin referent.  

 

Problematikat që dolën në pah në këtë pjesë të studimit janë njohja a mosnjohja e 

fjalive ekuative. Midis qëndrimeve e qasjeve të ndryshme të studiuesve, ne 

dakordësojmë me ata hulumtues të cilët analizojnë se fjalitë ekuative përfshihen 

brenda grupit të fjalive predikative. Analizën tonë të fjalive ekuative e bazojmë te 

Parti302 dhe Uilliams303, të cilët rreken të lokalizojnë burimin e keqpërdorimit në këto 

argumente304, përmes një alternative të dhënë. Kjo alternativë pranon si të vërtetë 

vetëm këpujën “be”  të predikativitetit305 dhe disa operacione zhvendosëse (type-

shifting) mbi argumentet. Për fjalitë ekuative, të cilat strukturohen përmes dy 

argumenteve të llojit <e>, përdoret shënjuesi (operator) ident. Pra, së fundmi, 

pohojmë se fjalitë ekuative nuk mund të futen në një grup të veçantë në taksonominë  

e fjalive këpujore, por ato përfshihen brenda grupit të fjalive predikative. Funksioni i 

elementeve në fjali (kryefjalë, kallëzuesor) përcaktohet vetëm nga rendi i tyre. 

 

 II.6.2 Fjalitë identifikuese 
 

Duke qenë se pjesa më e madhe e studiuesve nuk i pranojnë fjalitë identifikuese, 

studimet për të janë të pakta në numër. Sharvit306, Heller307, Mikelsen308 pohojnë se 

fjalitë identifikuese nuk duhet të futen në një grup të veçantë në taksonominë e fjalive 

këpujore. Higings309 shprehet se kryefjala e fjalive identifikuese është referuese, 

ndërsa kallëzuesori ka funksion identifikues. Ai thotë se funksioni i këtyre fjalive 

është të njohë dëgjuesit me emrat e njerëzve. “He is John Smith. / Ai është Xhon 

                                                 
300 Çeliku, M. Domi, M. Floqi, S. Mansaku, S. Përnaska, R. Prifti, S. Totoni, M.Vepër e cituar , f. 192. 
301 Geist, L. Vepër e cituar f. 79-105.  
302 Partee, B.Vepër e cituar f. 354-356. 
303 Williams, E. Semantic vs syntactic categories. Linguistics and Philosiphy Nr.6, 1983, f. 423-446. 
304  Fjala argument në këtë rast nënkupton kryefjalën dhe kallëzuesorin. 
305 Higings, Sharvit dhe Shlenker nën hullinë e Frege dhe Rasëll dallojnë dy lloje foljesh këpujore “be”.  

Njëra supozon identifikim dhe tjetra predikativitet. E para vendoset midis dy argumenteve të tipit < e> 

dhe e dyta  përzgjedh një kallëzuesor të tipit < e,t> dhe një argument të brendshëm <e>. 
306 Sharvit, Y. Tense and identity in copular construction, Natural Language Semantics Nr. 11, 2003, f. 

363-393. 
307 Heller, D., Identity and information Semantic and pragmatic aspect of specificational sentences, Ph. 

D. thesis, Rutgers, The State University of New Jersey. 2005, f. 193-199. 
308 Mikkelsen, L. Vepër e cituar, f. 118-130. 
309 Higgings, F. Vepër e cituar, f. 237. 
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Smithi”. Kryefjala në këto fjali identifikuese shprehet me përemër deiktik. Fjali të tilla 

pranohen edhe në gramatikën e gjuhës shqipe310.  

Shembull [42] 

That is the girl I told you. 

Ajo është vajza që të tregova.  

 

Në fjalitë identifikuese, fjalët pyetëse kush, cili, cila, kanë denduri të madhe 

përdorimi. Ato përdoren për të pyetur për identifikuesin.  

 Shembull[43]  

Who are you? 

Cilët jeni ju? 

 

Tiparet sintaksore të fjalive këpujore identifikuese ndryshojnë nga njëra gjuhë në 

tjetrën. Analiza jonë mbështetet në shembujt e mëposhtëm:  

Shembuj [44] 

1. This is my dress.                                      Ky është fustani im.  

2. These are my books.     Këta janë librat e mi. 

3. This is I/me.     Kjo jam unë. 

4. This is you.                                               Kjo je ti 

5. This is she/her.                                          Kjo është ajo. 

6. This is he/him.                                          Ky është ai. 

7. This is we/us.                                            Kjo jemi ne. 

8. This is they/them.                                      Kjo janë ata. 

 

Në analizën e këtyre fjalive, interes të veçantë për ne përbëjnë: 1. Statusi semantiko-

sintaksor i përemrit dëftor this/these. 2. Lidhjet rasore të përemrave. 3. Marrëdhëniet 

strukturore (simetrikë - jo simetrikë). 

 

Bazuar në shembujt [44], vërejmë ndryshime thelbësore midis dy gjuhëve. Në gjuhën 

angleze këpuja përshtatet në numër me elementin para saj, ndërsa në gjuhën shqipe 

ajo përshtatet me elementin pas saj. Krahas këtij ndryshimi, vërejmë se dëftori “this” 

në gjuhën angleze përshtatet vetëm në numër me përemrin vetor dhe jo në gjini. Në 

gjuhën shqipe përshtatja shkon në plan të dyfishtë, përemri dëftor para këpujës 

përshtatet në numër dhe në gjini me përemrin vetor pas këpujës.  

 

Duke qenë se marrëveshja midis një specifikuesi dhe një komplementuesi në të njëjtin 

projeksion është jo e shpeshtë, themi se përemri bashkë me strukturën emërore pas 

këpujës shkrihen në një projeksion simetrik duke formuar sintagmën determinative 

(SDet) “this girl / kjo vajzë”. Gjuhëtarët pohojnë se shkrirja simetrike realizohet 

vetëm nëse dy elementet kanë të njëjtat tipare.  

 

E fundit, por jo më pak nga rëndësia, është rasa e përemrit vetor mbas këpujës.  

Kuin311 pohon se në gjuhën angleze përemrit vetor i projektohet rasa kallëzore, kur ai 

del si argument që qëndron më lart se folja në pemën strukturore, ndërsa, kur del si 

argument që qëndron më poshtë se ajo, projektohet në rasën emërore.  

Nga të dhënat gjuhësore të shqipes, rasa e përemrit apo e emrit mbas foljes këpujore 

të fjalive identifikuese, është gjithmonë emërore.  

                                                 
310 Çeliku, M. Domi, M. Floqi, S. Mansaku, S. Përnaska, R. Prifti, S. Totoni, M.Vepër e cituar , f. 193. 
311 Quinn, H. The Distribution of Pronoun Case Forms in English. Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamin, 2005. 
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Në gjuhësinë funksionale, fjalitë identifikuese ndryshojnë nga fjalitë identifikuese të 

Higingsit dhe mbështetësve të tij. Sipas Halideit312, funksioni i kallëzuesorit në fjalitë 

identifikuese është të identifikojë një individ a tërësi. Pra, “a shërben për të njëjtësuar 

një x”. Në këtë drejtim, a dhe x janë dy tërësi krejtësisht të ndryshme nga njëra-tjetra.   

Duke shqyrtuar fjalitë identifikuese në rrafshin semantik e pragmatik, vihet re se në 

fjalinë “Sarah is the wisest / Sara është më e zgjuara”, “Sara” dallohet si anëtarja më e 

zgjuar e një klase të caktuar. Në një kontekst të tillë, natyrshëm lind pyetja: Ç’lloj 

marrëdhënie ka kryefjala dhe kallëzuesori në fjalinë identifikuese?   

 

Halidei thekson se indentifikuesi cakton një identitet në dy drejtime: duke specifikuar 

formën ose duke specifikuar vlerat. Po si do të kuptohen këto thënie të Halideit nga 

ne? 

Për shembull, në një kontekst të atillë, ku jemi duke parë një foto, dikush pyet: 

“Which is Tom? / Cili është Tomi?”. Përgjigjja e kësaj pyetjeje mund të jetë: “Tom is 

the tall one / Tomi është i gjati”. Në një situatë të tillë “Tomi” dallohet nga “forma”. 

Në një situatë tjetër, “Tom” në fjalinë “Tom is the clever one / Tomi është i zgjuari” 

dallohet nga funksioni. Duke mbartur tiparin e të qenurit i zgjuar, Tomi luan një rol të 

caktuar në një grup. Përmes një analize të tillë, në fjalinë e parë kallëzuesori “i gjati” 

mundëson dallueshmërinë e Tomit nga një person tjetër, ndërsa në fjalinë tjetër 

kallëzuesori “i zgjuari” tregon një vlerë që mbart “Tomi”.  

Elementet e fjalisë identifikuese në gjuhësinë funksionale ndahen sipas dy 

funksioneve: “i shënjuari” (token) dhe “vlera” (value)313.  

 

You Are the fairest of them all. 

 

I shënjuari  Vlera  

 

Në këtë fjali kryefjala ngërthen të shënjuarin, ndërsa kallëzuesori kufizohet brenda 

vlerave të “të shënjuarit”.  

 

Në gjuhësinë funksionale, kallëzuesorin në fjalitë identifikuese e gjejmë të shprehur 

me emër ose përemër, por asnjëherë me mbiemër, andaj fjalët pyetëse që përdoren në 

fjalitë pyetëse janë “Who / kush”, “Which / cili”.  

 

Përmes analizës së fjalive identifikuese jemi të mendimit se ka ndryshime midis 

pikëpamjeve të gjuhëtarëve. Fjalitë identifikuese të taksonomisë së Higingsit dhe 

mbështetësve të tij ndryshojnë nga fjalitë identifikuese të funksionalistëve. Higings i 

dallon fjalitë identifikuese nga fjalitë e tjera këpujore përmes formës së tyre. Kryefjala 

në këto fjali shprehet me një përemër deiktik, ndërsa kallëzuesori ka funksion 

identifikues. Në gjuhësinë funksionale, krahas përmerit në funksion të kallëzuesorit, 

mund të përdoret edhe një emër, ndërkohë që kallëzuesori shënon vlerat e të 

shënjuarit.   

Në studimin tonë, ne pranojmë fjalitë identifikuese të taksonomisë së Higingsit,  

kryefjala e të cilave shprehet me përemër deiktik dhe kallëzuesori ka si funksion 

identifikimin e kryefjalës. 

 

 

                                                 
312 Halliday, M. A. K. An introduction to functional grammar, Edward Arnold, 1994, f. 124. 
313 Halliday, M. A. K, Vepër e cituar, f. 124. 
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II.6.3 Fjalitë predikative 

  

Hadëlstoni314, fjalitë predikative i quan fjali përshkruese, ku folja “jam” bashkon 

“temën”  (kryefjalën) me një “tipar” (kallëzuesorin). Në gjuhësinë funksionale, këto 

lloj fjalish quhen fjali cilësuese. 315Shumë gjuhëtarë të tjerë, në hullinë e Higings, i 

emërtojnë këto fjali “fjali predikative”. Por, pavarësisht terminologjisë së përdorur, 

pjesa më e madhe e gjuhëtarëve japin të njëjtin përkufizim për fjalitë predikative, 

kallëzuesori i të cilave përshkruan një cilësi të kryefjalës. Në fjalinë “John is a teacher 

/ Xhoni është mësues”, kallëzuesori i cakton “Xhonit” tiparin e të qenit mësues.    

Parti316 e skematizon funksionin semantik të fjalive predikative si më poshtë: 

                                         Jam (pred): y P yX [P(x)] 

Sipas kësaj skeme, funksioni i këpujës është të tregojë se tipari i shënuar me “P”317 

lidhet me argumentin e jashtëm “X” për të formuar fjalinë predikative. Kjo folje 

përzgjedh një kallëzuesor jo referues të llojit <e,t>.  Këpuja nuk mund të kufizojë 

tiparet sintaksore të elementit pas saj.  

 

Geist318 thekson se përdorimi i kallëzuesorit si jo referues mund të analizohet 

nëpërmjet fjalës pyetëse wh. 

Shembull [45] 

What / *Who is she by profession? 

Çfarë / *Kush profesion ka ajo? 

 

Në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe, fjala pyetëse “Who / Kush” nuk mund të 

përdoret, sepse pyetja nuk ngrihet për të pyetur për “identitetin e një personi”, por për 

“tiparin” e tij. 

Fjalitë predikative karakterizohen nga një kryefjalë e tipit SE, e cila është referuese  

<e>  dhe kjo dëshmohet përmes përemërzimit të saj në shembujt e mëposhtëm: 

Shembuj [46] 

1. Harvey / my brother / the guest of honour / he was happy. 

Harvi / vëllai im/ i ftuari i nderit/ ai ishte i lumtur. 

 

Në fjalinë (1) të shembujve [46] përemri “he / ai” i vetës së tretë të gjinisë 

mashkullore mund të zëvendësojë emrin “Harvey, my brother, the guest of honor”, i 

cili ka të njëjtat kategori gramatikore të vetës, gjinisë dhe numrit me emrin. 

Mikelseni319 e analizon këtë përemërzim përmes fjalive pyetëse të pagjymtyrëzuara 

(tag question).  

2. The guest of honour was happy, wasn’t he/ she / *it? 

              I / e ftuari (a) i / e nderit ishte i / e lumtur, apo jo? 

3. Everyone was happy, weren’t they? 

              Të gjithë ishin të lumtur, apo jo? 

 

                                                 
314 Huddleston, R. Pullum, G. Vepër e cituar, f. 265. 
315 Halliday, M. A. K Vepër e cituar, f. 120. 
316 Partee, B. (1986) Noun phrase interpretation and type - shifting principles, In Groenendijk, J. de 

Jongh, D.  Stokhof, M. (eds) Studies in discourse Representation Theory and the Theory of Generalized 

Quantifiers , Grass Vol 8. Foris Dordrecht, f. 115-143.Reprinted in Partee, 2002, f 357-382. 
317 Parti shënon kallëzuesorin me P si shkurtim i fjalës predikative. (Partee, B. Vepër e cituar.) 
318 Geist, L. Vepër e cituar, f. 67.  
319 Mikelsen, L. Vepër e cituar, f. 1819. 
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Në gjuhën angleze, kryefjala e fjalisë kryesore, në fjalinë (2) të shembujve [46] është 

përemërzuar në fjalinë pyetëse të pagjymtyrëzuar me “ai” ose “ajo” në varësi të 

gjinisë. Ashtu sikurse vëmë re, kjo kryefjalë nuk mund të përemërzohet nga përemri 

asnjanës “it”(neuter). Në fjalinë (3) të shembujve [46], kryefjala shprehet përmes një 

përemri të pacaktuar duke formuar sintagmën përemërore (quantifier phrase). Në të 

dyja gjuhët, ajo është përemërzuar përmes një përemri të vetës së tretë, numri shumës. 

Në fjalitë e gjuhës shqipe, analiza e Mikelsenit nuk gjen zbatim, sepse fjalia pyetëse e 

pagjymtyrëzuar në fund është një strukturë e ngurosur “apo jo?”. 

Shembuj [47] 

1. Sylvia is [from Seatle] 

           Silvia është [nga Siatëlli.] 

2. Sylvia is [an architecht]. 

            Silvia është [arkitekte.] 

3. Sylvia is [the architect on that project]. 

            Silvia është [arkitekte e atij projekti.] 

4. Sylvia is [my friend.] 

            Silvia është [shoqja ime.] 

5. Sylvia is [mayor of Seatle.] 

            Silvia është [kryetare e bashkisë së Siatëllit.] 

 

Ashtu sikurse vëmë re te shembujt [47], kallëzuesori në këto fjali paraqitet me SMb si 

në fjalitë (2) dhe (3), SP (1), SE (2), (3), (4). Fakti se elementet pas foljes luajnë rolin 

e kallëzuesorit dëshmohet nga dy të dhëna gjuhësore320.Së pari, mungesa e 

kallëzuesorit në fjali si më poshtë: 

Shembull [48] 

Sylvia is the achitect on that project. I wish she wasn’t. 

Silvia është arkitektja e atij projekti. Shpresoja të mos ishte.  

 

Së dyti, elementi që i pasvendoset këpujës në fjalitë predikative ka kuptim, edhe kur 

mungon këpuja në kontekste të ndërvarura. 

Shembull [49] 

I consider [Sylvia my best friend.] 

                   Sylvia is my best friend. 

E konsideroj [Silvian miken time më të mrë.]  

                      Silvia është mikja ime më e mirë. 

 

Në këtë fjali të shembullit [49], në të dyja gjuhët, elementet në kllapa formojnë fjalinë 

e vogël, e cila karakterizohet nga mungesa e këpujës. 

 

Mbështetur te Rothstein321 pohojmë se analiza e Mikelsenit për kallëzuesorin në fjalitë 

predikative nuk mund të zbatohet në fjalitë e tjera këpujore të gjuhës angleze dhe 

shqipe. Në gjuhën shqipe përjashtohet vetëm fjalia specifikuese, e cila, sipas 

shembullit më poshtë, karakterizohet nga gramatikaliteti i saj. Teorinë tonë e 

mbështesim në shembujt e mëposhtëm:  

Shembuj [50] 

1. I consider [my best friend* (to be) Sylvia.]                             [specifikuese] 

Konsideroj [ miken time më të mirë Silvian.]                 

                                                 
320 Mikkelsen, L. Copular clauses, 2005, f. 1809. 
321 Rothstein, S. (1995) Small clause and copula constructions, In A. Cardinaletti and M. T. Guasti 

(Eds.), Small Clauses, f. 27–48. San Diego, CA: Academic Press. 
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2. I believe [that* (to be) Sylvia.]                                                [identifikuese] 

Unë besoj që [është Silvia.]                     

3. I believe [her i * (to be) Sylvia i.]                                              [ekuative] 

*Unë besoj atë i të jetë Silvia. i 

 

Në fjalinë (1) të shembujve [50], fjalia e vogël specifikuese në anglisht do të ishte e 

pasaktë gramatikisht, nëse do t’i mungonte infinitivi “to be”. Gjuha shqipe me një 

strukturë  gramatikore të ndryshme nga ajo e anglishtes, duke qenë një gjuhë e 

eptueshme, e lejon rënien e këpujës në një ndërtim të tillë. Bazuar në teorinë e rasave 

të emrit, themi se folja i projekton argumentit të saj të brendshëm (kundrinës) rasën 

kallëzore në projeksionin maksimal të kallëzuesit të jashtëm “konsideroj miken time 

më të mirë”, e cila formon fjalinë e vogël. “Mikja ime më e mirë është Silvia”. 

Kryefjalës, argument i jashtëm i foljes, në pozicionin e specifikuesit, i projektohet 

rasa strukturore emërore, ndërsa kundrinës (Silvia) argument i brendshëm, i 

projektohet rasa kallëzore. 

 

Në fjalinë identifikuese (2), sërish shfaqen ndërtime të ndryshme gramatikore në të 

dyja gjuhët. Vërehet se fjalia në gjuhën angleze dhe fjalia në gjuhën shqipe janë 

njëlloj në ndërfaqësin semantik, por ndryshojnë në ndërfaqësin sintaksor. Folja e 

fjalisë së vogël në anglisht shprehet me infinitivin “to be” dhe nuk mund t’i mungojë 

asaj. Në gjuhën shqipe fjalia formohet përmes një fjalie nënrenditëse. Fjalia 

drejtuese322 lidhet me sifjalinë e varur përmes lidhëses “që”. Në gjuhën shqipe, këpuja 

bashkë me emrin “Silvia” formon fjalinë e vogël. Pozicioni i kryefjalës është kategori 

e zbrazët (KZ), pra nuk është shprehur fonetikisht. Në gjuhën angleze nuk kemi të 

bëjmë me një KZ, pasi kryefjala është shprehur fonetikisht. Pavarësisht se mund të 

mendojmë se “that” del në funksion të kundrinës, folja i shënon rol tematik të gjithë 

shprehjes “that to be Sylvia”. Folja i shënon rol tematik “that”, nëse ajo nuk do të 

ndiqej nga “to be Sylvia”. Për të konkretizuar hipotezën tonë, provojmë të 

zëvendësojmë përemrin “that” me një emër “the fact”.  

Shembuj [51] 

1.  I believe [that to be Sylvia.] 

2. *I believe [the fact to be Sylvia.] 

                      *The fact is Sylvia. 

 

Fjalia e vogël (2) e shembujve [51] është e saktë gramatikisht, por e pakuptimtë, sepse 

nuk mund të themi “The fact is Sylvia”. 

 

Në fjalinë (3) të shembullit [50], të gjuhës angleze, pavarësisht se folja “believe” i 

projekton rasën kallëzore përemrit “her”, ky përemër shërben si kryefjalë e fjalisë së 

vogël, ndaj dhe nuk mund të pohohet se pozicioni i saj është KZ, pasi mbështetur në 

teorinë e drejtimit dhe lidhjes, ky përemër bashkindeksohet me emrin “Sylvia”, ku 

përemri paraprin emrin dhe si paraprijës i tij e c-komandon atë.  

 

Në gjuhën shqipe ndeshemi me një ndërtim jogramatikor, sepse si paraprijës i emrit 

“Silvia” nuk mund të shërbejë një përemër i rasës kallëzore, por atij duhet t’i 

projektohet një rasë emërore dhe folja nuk mund të jetë një formë e pashtjelluar, por 

                                                 
322 Fjalia prej së cilës varet një fjali tjetër, qoftë kryesore apo e varur, quhet fjali drejtuese. Gramatika e 

gjuhës shqipe II, f. 478. 
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një folje që të tregojë kohën, numrin dhe vetën. Si rrjedhojë, në shembullin e 

mëposhtëm formohet një fjali e nënrenditur.  

Shembull [52] 

Unë besoj [ajo është Silvia.]  

 

Halidei323 i analizon fjalitë predikative nga pikëpamja semantike dhe pragmatike e 

tyre. Ai thekson se individi, i cili mbart një cilësi të caktuar, është mbartës i kësaj 

cilësie me kuptimin që: “x është anëtar i një klase a”. Në fjalinë “Sara is wise / Sara 

është e zgjuar”, kallëzuesori shprehet me mbiemër i cili tregon se: “Sara është anëtare 

e një klase individësh që mbartin cilësinë e të qenit i zgjuar”. Sipas Halideit, brenda 

klasës së fjalive cilësuese (predikative) futen edhe ato fjali, këpuja e të cilave ndiqet 

nga një emër i pashquar. “John is a poet. /Xhoni është poet”. Kjo fjali dëshmon se 

Xhoni është anëtar i klasës së poetëve. Për të pyetur për cilësitë e një individi, 

përdoren fjalët pyetëse “What / çfarë” dhe “how /si”324.  

 

II.6.3.1 Emri dhe mbiemri në funksion të kallëzuesorit: dallimet dhe të 

përbashkëtat e tyre. 
 

Sipas vëzhgimeve dhe analizave tona, emrat dhe mbiemrat në funksion të 

kallëzuesorit janë njëlloj në ndërfaqësin semantik, sepse të dy janë të tipit <e,t> (jo 

referues), por në të njëjtën kohë, ata ndryshojnë nga njëri-tjetri, sepse mbiemri në 

funksion të kallëzuesorit tregon karakteristika cilësore ose disa veti të një grupi 

individësh, ndërsa emri i përgjithshëm i përket një grupi individësh të shprehur 

përmes kryefjalës.325 Në fjalitë e mëposhtme të shembullit [53], Çirça326 pohon se 

folësit janë të bindur për praninë e “tipareve”. 

Shembuj [53] 

1.They are boys.           [SE boys /djem] tregon një grup djemsh 

  Ata janë djem. 

2.They are handsome.  [SMb handsome / simpatikë] tregon tipar, [të pasurit një cilësi] 

 Ata janë simpatikë. 

 

Sipas tij, në fjalinë më poshtë të shembullit [54], folësi i vesh individit një tipar, pra 

tiparin e të qenit “i lumtur”. 

Shembull [54] 

Chris has [the property of being happy]. 

Krisi ka [vetinë e të qenurit i lumtur.] 

 

Për ne interes ka fjalia e tipit “Red is a colour. / E kuqja është ngjyrë”, e cila dëshmon 

se gjuhët natyrale na lejojnë që të tregojmë tipar të një tipari. Mbështetur në këtë 

shembull, vërejmë se ka një përputhshmëri midis “tipareve” dhe “individëve”, duke 

qenë se kanë të njëjtin rol. 

                                                 
323 Halliday, M. A. K. Notes on transitivity and theme in English, Part 3. Journal of Linguistics, 4 (2), 

1968, f. 190. 
324 Halliday, M. A.K. An introduction to functional grammar, Edward Arnold, 1994, f. 121-123. 
325 Beyssade, C. A syntax- based analysis of predication. Institute J. Nicod. -CNRS. Laboratoire de 

Linguistique Formelle, Paris, 2005. 
326 Chierchia, Gennaro. Formal semantics and the grammar of predication. Linguistic Inquiry 16 (3), 

1985, f. 417-443.  
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Ky pohim i yni të drejton te Larson dhe Segal327 të cilët thonë se “prania e tipareve del 

në pah përmes disa vëzhgimeve: d.m.th. dikush mund të dijë kuptimin e paramenduar 

të një tipari pa u njohur me ato objekte që kanë tiparin”. 

Kallëzuesori i shprehur me emër mund të jetë në numrin njëjës ose në numrin shumës. 

Në gjuhën angleze, kallëzuesorit në numrin njëjës, në trajtën e pashquar i 

paravendoset nyja joshquese “a”. 

Shembull [55] 

*He is boy. 

 Ai është djalë. 

 

Beisade328 thotë se nyja joshquese “a” projekton kategorinë e “numrit”. Ajo pohon se 

fjalia në shembullin [55] është e pasaktë. Kjo fjali tregon se vendosja e kategorisë 

funksionale të numrit është e domosdoshme për emrin, pasi ai tregon lloj. Në të njëjtat 

kushte, sipas Beisades, janë edhe emrat e sasisë (butter / gjalpë), prej së cilave 

pozicioni sintaksor i numrit shprehet përmes përemrave të pacaktuar që tregojnë 

“sasi”.  

 

Në gramatikën e gjuhës shqipe kallëzuesori i cili shprehet me emra që tregojnë lloj, 

formohet  pa ndihëm e nyjave. Totoni329 pohon se emri i pashquar në funksion të 

kallëzuesorit mund të shoqërohet me përemrin e caktuar “një”, i cili përdoret 

zakonisht me kuptimin “një farë”, “ishte bërë një notar”. Por, kur nyja “një” përdoret 

me kuptim të papërcaktuar, është krejt e panevojshme për strukturën e fjalisë. Totoni 

shprehet se ndërtime të tilla duhet të mënjanohen, pasi ato janë ndikime nga gjuhët 

neolatine.  

 

Emrat e llojit, kur nxirren nga folësi prej leksikut, i nënshtrohen disa rregullave 

sintaksore. Këtyre emrave në funksion të kallëzuesorit, përpara se të tregojnë një tipar 

të kryefjalës, duhet t’u paravendoset një “numër”, duke formuar në këto kushte 

SNr330. 

Shembuj [56] 

[SE djalë] tregon tipar (analizuar sipas funksionit dhe jo si tërësia e të qenit djalë) 

[SNr [një] SE [djalë]] tregon tërësinë e djemve 

[SNr [shumësⱷ] [SE djemtë]] tregon tërësinë e grupeve të djemve 

[SQ [njëjësⱷ] [SE gjalpë]] tregon tërësinë e sasisë së përmbajtjes 

 

Pra, Beisade tregon se emrat e trajtës së pashquar, emrat në shumës dhe emrat që 

tregojnë masë analizohen si SNr. Kjo lloj sintagme ka funksionin e projeksionit 

maksimal të emrit në funksion të kallëzuesorit.  

 

Larson dhe Segal331 pohojnë se midis emrave që tregojnë lloj, ka edhe disa emra të 

cilëve nuk u paravendoset nyja. Përgjithësisht ata ndiqen nga një sintagmë parafjalore 

SP. Në këto kushte, këta emra ngjasojnë me emrat në gjuhën shqipe. 

Shembull [57] 

John is passenger on flight nr 345. 

                                                 
327Larson, R.  Segal, G.Knowledge of Meaning. An Introduction to Semantic Theory. Cambridge, 

Mass.: MIT Press, 1995, f. 142. 
328 Beyssade, C. Vepër e cituar. 
329 Totoni, M. Përcaktori kallëzuesor, Studime Filologjike Nr. 3, Tiranë, 1976. 
330 Beyssade, C. A. Vepër e cituar. 
331 Larson, R. Segal, G. Vepër e cituar.  f. 143. 
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Xhoni është pasagjer në udhëtimin nr. 345. 

 

Duke u rikthyer te mbiemrat në funksion të kallëzuesorit, ndalemi te Beikër 332 i cili 

thekson se: mbiemrat nuk projektojnë koka funksionale, sepse ata përshtaten me 

emrat në numër dhe gjini. Sipas parimit të përshtatjes, ata mund të emërzohen dhe në 

të njëjtën kohë të marrin kategoritë funksionale të emrit.   

Shembull [58] 

She is such a beauty. 

Ajo është bukuri. 

 

Në gjuhën angleze mbiemri “beautiful” është emërzuar dhe para tij qëndron nyja “a” e 

cila projekton kategorinë e numrit. Në gjuhën shqipe, emri në funksion të 

kallëzuesorit “bukuri” sërish del emër pa nyje joshquese. 

 

Ne pranojmë teorinë e Beikërit, por mendojmë se disa mbiemra në gjuhën angleze dhe 

në gjuhën shqipe mund të ndryshojnë veçoritë leksiko-gramatikore, duke kaluar nga 

kategoria e mbiemrit në kategorinë e foljes. Si rrjedhojë, ata shërbejnë si koka 

funksionale. 

Shembuj [59] 

1. She becomes more and more beautiful.       Ajo bëhet akoma më e bukur. 

2. She beautifies more and more.                     Ajo zbukurohet akoma më shumë. 

Në fjalinë (1) të shembullit [59], në gjuhën angleze dhe shqipe, mbiemri në funksion 

të kallëzuesorit vendoset pas këpujës “become/ bëhem” e cila tregon ndryshim të një 

gjendjeje. Në fjalinë (2) tipari i të qenurit “i bukur” kontekstualizohet brenda foljes 

“beautifies / zbukurohet”.  

II.6.4 Fjalitë specifikuese 

 

Shembull [60] 

The director of Anatomy of murder is Otto Preminger.  

Regjisori i “Anatomia e vrasësit” është Oto Preminger. 

 

Funksioni semantik i kësaj fjalie specifikuese nuk është kallëzuesia, pra të tregojë 

“diçka” për “dikë”, por të specifikojë se kush është “regjisori i filmit”. Në hullinë e 

Akamajianit333 dhe Hadëlstonit334, themi se argumenti që shpreh kryefjala, në të dyja 

gjuhët, paraqet një variabël335 dhe kallëzuesori jep vlerat e saj. (The director of 

Anatomy = variabla, X drejton Anatomy of Murder; Otto Preminger = vlera.) 

Mikelseni336 shprehet se kryefjala (SE1) jo referuese, e cila nuk mund të 

përemërzohet,  ndiqet nga një kallëzuesor SE 2 referues337.   

 

                                                 
332 Baker, Mark C. Lexical Categories: Verbs, Nouns, and Adjectives, Cambridge University Press, 

Cambridge Studies in Linguistics 10 (2). 2003, f. 90. 
333 Akamajian, A. Aspects of grammar of focus in english, New York Garland Publishing, 1979, f. 50. 
334 Huddlestone, R. Vepër e cituar. 
335 Variabla në gjuhësi nënkupton vlerat e një fjale a fjalie të një gjuhe të caktuar. Për shembull, fjala 

“mosha /  age” merr vlerat e një variable gjuhësore, kur shoqërohet me një mbiemër të tipit “e re/ 

young”, “I vjetër / old” etj. Një variabël karakterizohet nga elementet sintaksore dhe ato semantike 

(Zadeh, L. A. The concept of linguistic variable,  1975, f. 199. 
336 Mikkelsen, L.Veper e cituar, f. 1805. 
337 Mikkelsen, L. Vepër e cituar, f. 1810.  
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Shembull [61] 

The director of Anatomy of Murder  is Otto Preminger, isn’t it / that? 

Regjisori i “Anatomisë së Vrasësit” është Otto Preminger, apo jo? 

 

Teoria e tij gjen mbështetje në fjalinë pyetëse të pagjymtyrëzuar (tag question) së 

gjuhës angleze, kryefjala e së cilës nuk mund të përemërzohet me përemër që tregon 

përkatësi gjinore “he” ose “she”, por me përemrin neutral “it” ose “that”.   

 

Vlen  për t’u theksuar se termi “referues” i përdorur nga Mikelseni nuk është fort i 

qartë për ne. Në gjuhësi debatet janë të natyrave të ndryshme lidhur me konceptin e 

“referimit”. Geisti338 duke u mbështetur te Parti339 e analizon këtë term sipas rrafshit 

semantik të tij, ku elementi “referues” dallohet përmes llojit <e>, ndërsa ai “jo 

referues” përmes llojit <e,t>. Ky rrafsh semantik gjen shtrirje në analizën sintaksore të 

fjalive specifikuese, të cilat lejojnë zhvendosjen e gjymtyrës emërore pas këpujës, 

përpara saj.340 Kjo teori propozohet  nga Moro341 dhe mbështetet nga den Dikeni e 

Mikelseni. Nga ana tjetër, Geisti nuk pranon  zhvendosjen e kallëzuesorit në fjalitë 

specifikuese në anglisht. 

 

Ne pranojmë teorinë e Mikelsenit, duke pohuar se fjalitë “The director of Anatomy of 

Murder is Otto Premminger / Otto Preminger is the director of Anatomy of Murder” 

kanë të njëjtin ndërtim semantikor.  

 

Krahas analizës semantike, studiues të tjerë, si  Ros342, den Diken, Shlenker 

hulumtojnë edhe në rrafshin pragmatik të fjalive specifikuese. Sipas tyre, fjalitë 

specifikuese kanë të njëjtën strukturë si dyshja e fjalive “pyetje-përgjigje”, ku 

fillimisht bëhet pyetja në elementin paraprijës të këpujës dhe pastaj jepet përgjigjja 

përmes elementit pas saj. 

Shembuj [62] 

1.Who is the teacher.                             Kush është mësuesi? 

2.The teacher is John.                            Mësuesi është Xhoni. 

 

Në anën tjetër,  një qasje tjetër studimore kanë studiues të cilët propozojnë se 

ndërveprimi i nivelit semantik dhe atij pragmatik është tejet i rëndësishëm në 

përcaktimin e natyrës së fjalive specifikuese, të cilat semantikisht ngjasojnë me fjalitë 

ekuative; ndaj dhe dallimi midis tyre mund të bëhet vetëm në rrafshin pragmatik.   

 

Heikok dhe Kroh343 janë të mendimit se dimensioni përkatës në përcaktimin e natyrës 

së fjalive specifikuese është struktura informative.: “Fjalitë specifikuese janë ekuative 

për nga ndërtimi, por me një strukturë të thellë, të atillë ku tema ndërtohet përmes 

shprehjes kryefjalore dhe fokusi bie te kallëzuesori”. 

Heller344 përqafon teorinë e tyre kur pohon se semantikisht: “elementet e fjalive 

specifikuese janë simetrike, ndërsa pragmatikisht ato janë jo simetrike”, por, sipas 

                                                 
338 Geist, L.  Vepër e cituar f. 79-105. 
339 Partee, B. Vepër e cituar.  
340 Moro, A. The raising of predicates, Cambridge University Press, 1997, f. 60-70. 
341 Moro, A. Vepër e cituar. 
342 Ross, J. Semantics of natural language, D. Reidel and Company, Dordrecht, Holland1972, f. 70-126. 
343 Heycock, C;  Kroch, A. Topic focus and syntactic representations , Cascadilla Press, 2002,  f. 101-

125. 
344Heller, D. Vepër e cituar. 
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saj, niveli përkatës pragmatik është dallueshmëria (dicriminibility)345. Bazuar në këtë 

parim, vërehet se elementet e fjalisë që emërtohen përmes emrave të përveçëm janë 

më të kufizuara se ato të cilat emërtohen nga emrat që shënojnë përmbajtje, ndërkohë 

që këta të fundit janë akoma më të kufizuar sesa emrat me kuptim përgjithësues 

(bleached noun). Duke u bazuar në një përshkallëzim të tillë teorik, Heller pohon se 

fjalitë specifikuese në krahasim me fjalitë ekuative dhe predikative, shfaqin një 

“dallueshmëri në ngritje” (rising disscriminibility), ku elementi që paraprin këpujën 

është më pak i kufizuar se elementi që qëndron pas saj.  

 

Duke u rikthyer sërish në simetrinë e SE 1 dhe SE 2 të fjalive këpujore dhe duke i 

përmbledhur në një profil të tillë në skemën e mëposhtme, vërejmë këto tipare për 

secilën prej tyre346: 

 

Fjalitë  këpujore SE 1 Këpujë SE2 

Ekuative Referuese  <e>  Referuese <e> 

Predikative  Referuese  <e>  Jo referuese <e,t> 

Specifikuese Jo  referuese <e,t>  Referuse <e> 

 

Hadëlstoni thekson se ndonjëherë fjalitë specifikuese janë të paqarta, sepse jo 

rrallëherë ato ngatërrohen me fjalitë predikative. Si rrjedhojë, me rëndësi për këto fjali 

është analiza e tyre në rrafshin semantik e pragmatik.  

Shembuj [63] 

1. His first proposal was a joke. 

Propozimi i tij i parë ishte një shaka. 

2. The victim was his sister. 

Viktima ishte motra e tij. 

 

Në  këta shembuj të marrë  nga Hadëlstoni, ai shpjegon se: fjalia (1) e shembujve [63] 

lexohet në dy mënyra të ndryshme kontekstuale.  E para tregon një “cilësi” të 

“propozimit të tij”, “His first proposal was a joke / Propozimi i tij i parë ishte një 

shaka.  His first proposal was laughable / Propozimi i tij i parë ishte për të qeshur”. E 

dyta, mund të lexohet nga dëgjuesi si fjali specifikuese, ku ngrihet  pyetja “Cila është 

mënyra më e mirë për të hapur fjalimin?”. Përgjigjja merr vlerat e një fjalie 

specifikuese: “Propozimi i tij ishte që fjalimi të fillojë me një shaka”.  

Fjalia (2) në kontekstin e një fjalie specifikuese, specifikon se “Kush ishte viktima”. 

Qëllimi i fjalisë, në kontekstin predikativ, është të kallëzojë  marrëdhëniet farefisnore 

midis viktimës dhe atij: “Viktima ishte e motra e tij”.  

 

2.6.4.1 Predikative apo specifikuese? 

 

Shembuj [64] 

Tom is the teacher.                                    Tomi është mësuesi.        [predikative] 

The teacher is Tom.                                   Mësuesi është Tomi.      [specifikuese] 

 

                                                 
345 Përdorim këtë term në shqip, duke e përshtatur me atë të gjuhës angleze. Ky term është propozuar 

nga Heller, por ajo nuk ka arritur dot të japë një përkufizim të qartë të tij. Megjithatë s’mund të lëmë pa 

përmendur rëndësinë e hulumtimeve të saj mbi fjalitë specifikuese. 
346 Geist, L. Vepër e citruar. 
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Vihen re dy qasje në lidhje me fjalitë predikative dhe specifikuese. Në njërin skaj 

shkojnë  studiuesit si: Hegi347, Moro348, Mikelsen349 të cilët janë të mendimit se fjalitë 

specifikuese ndërtohen përmes zhvendosjes së elementeve në fjalitë predikative. Ata 

pohojnë se këto dy fjali dalin nga e njëjta strukturë e thellë. 

 

                                               SF 

 

 

 

  F                                    SE 

 

 

 

                             Is                          SE                    SE 

                           

 

                                                           John            the     teacher                                                             

 

 

                                               SF 

 

 

 

  F                                    SE 

 

 

 

                                                          SE                     SE 

                          është 

 

                                                                        

                                                          Xhoni          mësues  - i 

 

Sipas Hegit, Moros dhe Mikelsenit, fjalitë specifikuese përftohen përmes zhvendosjes 

së kallëzuesorit (predicate raising) dhe si rrjedhojë e kësaj zhvendosjeje këto fjali janë 

struktura sipërfaqësore të fjalive predikative, ku kryefjala e fjalisë zhvendoset në të 

majtë të projeksionit maksimal, ndërsa kallëzuesori zhvendoset në pozicionin 

specifikues [Spec, Kr]. Përmes skematizimeve të mëposhtme këta gjuhëtarë i pranojnë 

të dyja llojet e fjalive predikative dhe specifikuese. Analiza e tyre mbështetet në tri 

pika kryesore: Së pari, SE nistore nuk është në pozicionin e kryefjalës, por në 

pozicionin e kallëzuesorit. Së dyti, SE nistore shënjestrohet si fokusi i fjalisë. Së treti, 

SE, që është vendosur mbas SF, gjendet jashtë shprehjes foljore, pra ka funksion të 

kryefjalës.        

 

 

 

                                                 
347 Heggie, L. Vepër e cituar. 
348 Moro, A. The raising of predicate: Copula, Excpletive and Existence, Cambridge Mass, 1991. 
349 Mikkelsan, L. Two types of definite description subject, Two types of definite description subjects.   

    In M. Nissim (Ed.), Proceedings of the 7th ESSLLI student session, Trento, Italy, 2002 b, f. 141-153.  
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[Fjalia predikative] 

                                                 SEPT 

 

 

 

 

                    SE                                                    EPT’ 

 

 

 EPT                                SE 

                     John  

                      

                                                                                     F                          SE 

                                                is 

                                                               t kryef             SE 

                                                                                     t 

                                                                                                                   the     teacher                      

 

[Fjalia specifikuese] 

                                                 SK 

 

 

 

 

 

 

     SE                                                                          K’ 

 

 

the teacher                                                  K                            SEPT 

mësues -i 

 

 SE                EPT’ 

 is 

                                                                    është        John kyef 

                                                                      Xhoni          t               SF 

                                                                               

 

                                                                                                                 t     SE kallëzuesor            

 

                                                                                                                     

                                                                                                                    t kryef            t K 

 

Në skajin tjetër shkon Rothstein350 e cila nuk i pranon argumentet e Moros, Mikelsenit 

dhe Hegit. Ajo, duke mohuar se fjalitë specifikuese formohen nga zhvendosja e SE1 

dhe SE2 në fjalitë predikative, pohon se fjalitë specifikuese futen brenda grupit të 

fjalive ekuative. 

 

                                                 
350 Rothstein, S. Predicates and their subject, Dordrecht: Kluwer, 2001. 
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Analiza e Rothsteinit pranohet edhe nga HeiKok dhe Kroh351. Ata theksojnë se fjalitë 

predikative dhe specifikuese kanë të njëjtën strukturë. Në të dyja këto fjali këpuja 

“jam” është urë lidhëse e SE1 dhe SE2. 

 

Gjuhëtarë të tjerë mendojnë se nuk ka ndryshime strukturore midis fjalive 

specifikuese dhe fjalive predikative, por tipari i shquarsisë [-shquarsi] [+shquarsi] të 

SE1 dhe SE2 është përgjegjës për interpretime të ndryshme të tyre. SE1 dhe SE2 nuk 

mund të jenë të dyja të pashquara [-shquarsi]. Njëra nga këto sintagma është e shquar, 

ndërsa tjetra e pashquar. Por, ndodh që SE1 dhe SE2 të jenë njëkohësisht të shquara 

[+shquarsi]. Analiza jonë do të mbështetet në shembujt e mëposhtëm: 

  

Shembuj  [65] 

       (1) a. Tom is diligent.                            Tomi është i zellshëm.             [predikative] 

     b.* Diligent is Tom                           I zellshëm është Tomi.           [specifikuese]  

       (2) a.  Tom is an acrobat.                       Tomi është akrobat.                 [predikative] 

     b *An acrobat is Tom                      Akrobat është Tomi.                [specifikuese] 

        (3) a.Tom is the mayor of Boston. Tomi është kryetari i Bashkisë së Bostonit.    

                                                                                                                      [predikative] 

       b. The mayor of Boston is Tom.  Kryetari i bashkisë së Bostonit është Tomi.     

                                                                                                                 [specifikuese]  

 

Fjalia (1a.) në shembujt [65] në të dyja gjuhët shprehet me një mbiemër. Mbiemri në 

anglisht nuk mund të zhvendoset  në pozicionin [Spec, Kr], ndërsa në gjuhën shqipe 

zhvendosja e mbiemrit është brenda rregullave gramatikore. Mbiemri zhvendoset në 

pozicionin e kryefjalës, por ruan funksionin e tij si kallëzuesor. Atëherë, në gjuhën 

shqipe teoria e Hegit352, Moros, Mikelsenit gjen mbështetje. Kallëzuesori vendoset në 

pozicionin nistor të fjalisë, ndërsa kryefjala qëndron në fund. Si rrjedhojë formohet 

fjalia specifikuese.  

 

Në fjalinë (2a.) të gjuhës angleze pashquarsia e emrit, e realizuar përmes nyjes 

joshquese “a”, nuk lejon zhvendosjen SE në funksion të kallëzuesorit, në pozicionin 

nistor të fjalisë (2b.). Sipas Mikelsenit353, kjo zhvendosje kufizohet si rrjedhojë e 

Kushtit të së Panjohurës (Novelty Condition)354. Që kallëzuesori të zhvendoset në 

pozicionin [Spec, Kr], ai duhet të përmbushë kushtin e “informacionit të njohur” 

(Discourse - old).  Pra, Mikelseni pranon zhvendosjen e SE2 në pozicionin e SE1, 

vetëm nëse SE2 i kushtëzohet parimit të “informacionit të njohur”, por në të njejtën 

kohë të sjellë të “renë’ në fjali. Mirëpo, në fjalinë #A doctor is John, Mikelseni nuk 

vendos “*”, por “#”, duke argumentuar se kjo fjali nuk është jogramatikisht e 

përdorur, por thjesht e papërshtatshme (infelicitous). Kjo analizë e tij duket e 

pamjaftueshme për të shpjeguar “papërshtatshmërinë” e kësaj fjalie këpujore. 

Shprehemi kështu, pasi Mikelseni nuk arrin dot të analizojë fjalitë si:  “Another doctor 

is John” apo “A box is heavy”, të cilat janë më se të përshtatshme në përdorimet e 

tyre. Pavarësisht se Mikelseni mendon se zgjidhja e kësaj problematike gjendet te disa 

                                                 
351 Heycock, C. and A. Kroch, Topic, focus, and syntactic representations. In L. Mikkelsen and C. Potts 

(Eds.), Proceedings of  WCCFL 21, pp. 101-125. Somerville, MA: Cascadilla Press, 2002. 
352 Heggie, L. Vepër e cituar. 
353 Mikkelsen, L. Vepër e cituar. 
354 Mikelseni përdor këtë term sipas Heimit (1982). Përpiqemi të përdorim këtë term në shqip duke ia 

përshtatur gjuhës angleze “Novelty condition”. Kushti i së Panjohurës lidhet me përdorimin e nyjes “a” 

në gjuhën angleze, e cila përdoret përpara  një emri që është i panjohur për dëgjuesin.  



82 

 

elemente të tjera gjuhësore, ai sërish nuk mund t’i shpjegojë ato. Si rrjedhojë 

shpjegimi i tij mbetet akoma i paqartë për ne. 

 

Në gjuhën shqipe, duke qenë se trajta e pashquar realizohet e pashoqëruar nga fjalë 

përcaktuese, kallëzuesori zhvendoset në funksion të kryefjalës, për të formuar fjalitë 

këpujore specifikuese355.  

Shembull [66] 

Akrobat është Tomi.  

 

Bazuar në këtë shembull të gjuhës shqipe, SE2, i cili është në funksion të kallëzuesorit 

dhe tregon karakteristikë klasifikuese, zhvendoset në fjali për të marrë pozicionin e 

specifikuesit. Nga pikëpamja logjike vendoset raporti lloj - gjini nëpërmjet nocionit që 

përmban kryefjala dhe nocionit që përmban kallëzuesori. “Doktoreshë është Teuta”356. 

Sërish, teoria e Hegit357, Moros, Mikelsenit gjen zbatim në gjuhën shqipe. 

Kallëzuesori i shprehur nga një sintagmë emërore, e cila ka si kokë një emër të 

pashquar, zhvendoset në pozicionin [Spec, Kr], por ai nuk merr funksionin e 

kryefjalës, por ruan funksionin e tij. Kryefjala zhvendoset në fund të fjalisë. Kjo 

zhvendosje e këtyre elementeve formon fjalinë specifikuese. 

 

Përmes analizave dhe vëzhgimeve tona, dalim në përfundimin se në gjuhën angleze 

sintagma emërore, e cila ka si kokë një emër të pashquar dhe sintagma mbiemërore, 

që ka si kokë një mbiemër, nuk mund të zhvendoset në pozicionin [Spec, Kr]. Si 

rrjedhojë, nuk mund të formojnë fjalitë specifikuese. 

Në gjuhën shqipe, të dyja këto sintagma lejojnë zhvendosjen e kallëzuesorit në 

pozicionin [Spec, Kr] dhe formojnë fjalitë specifikuese. 

 Fjalitë (3a.) dhe (3b.) të shembujve [65] janë njëlloj në ndërfaqësin semantik, por 

ndryshojnë në strukturat sintaksore të tyre. Në gjuhën angleze, emri që mbart tiparin e 

shquarsisë [+shquarsi], ndryshe nga mbiemri dhe emri që mbart tiparin e pashquarsisë 

[-pashquarsi], lejon zhvendosjen e tij në pozicionin [Spec, Kr]. Si rrjedhojë, 

kallëzuesori “the mayor of Boston / kryetari i bashkisë së Bostonit” në fjalinë (3a.) zë 

pozicionin  e kryefjalës në fjalinë (3b.). E njëjta dukuri gjuhësore ndodh edhe në 

gjuhën shqipe. 

 

E përbashkëta e të dyja gjuhëve është se ato lejojnë zhvendosjen e kallëzuesorit të 

shprehur me sintagmë emërore, e cila ka si kokë një emër në trajtën e shquar në 

pozicionin [Spec, Kr.].  

Në rastet kur kryefjala dhe kallëzuesori shprehen me sintagma që kanë kokë një emër 

të shquar dhe mund të zënë pozicione të ndryshme në fjali, për t’i dalluar nisemi nga 

kuptimi i tyre. Kallëzuesori logjikisht shpreh një nocion më të gjerë358.  

 

2.6.5 Përfundime e kufizime të taksonomisë së fjalive këpujore 
 

Përmes analizave të thelluara të fjalive këpujore u vu re se të shumtë janë studiuesit të 

cilët e vlerësojnë taksonominë e fjalive këpujore të Higings, por në të njëjtën kohë ata 

janë edhe kritikë ndaj kësaj taksonomie.  

                                                 
355 Çeliku, M. Domi, M. Floqi, S. Mansaku, S. Përnaska, R. Prifti, S. Totoni. M. Vepër e cituar f. 190. 
356 Çeliku, M. Sintaksa e gjuhës shqipe, Tiranë, 2012, f. 157. 
357 Heggie, L. Vepër e cituar. 
358 Dhima,Th. Gjuha shqipe, Sintaksa, Gjirokastër, 2010, f. 132. 
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Mikelseni359 dallon fjalitë predikative nga tri llojet e tjera të fjalive këpujore, fjali 

identifikuese, fjali specifikuese, fjali ekuative. “Tri fjalitë e tjera këpujore” pohon 

Mikelseni, “nuk e përfshijnë predikativitetin, ashtu sikurse ndodh në fjalitë 

predikative”.Sipas saj, fjalitë ekuative vendosin në baraspeshë të dy elementet që 

qëndrojnë përbri këpujës, pra, asnjëra nuk kallëzon tjetrën. Fjalitë specifikuese 

përfshijnë vlerësimin e variablës. Shprehja kryefjalore përbën variablën (X që drejton 

“anatominë e vrasësit” te fjalia (4) e shembujve [39] dhe elementi që i paravendoset 

këpujës në kah të majtë jep vlerën e kësaj variable. Mikelseni thotë se “fjalia 

identifikuese sillet ndryshe nga fjalia predikative. Kryefjala, e cila është e shprehur 

përmes një përemri dëftor, përdoret  për të mësuar emrat e njerëzve ose të sendeve”. 

Mikelseni pranon fjalitë ekuative dhe specifikuese të Higingsit, por ndan mendim të 

kundërt me të për fjalitë identifikuese. Ajo propozon që fjalitë identifikuese janë, në 

vetvete, fjali predikative, ndërsa fjali të tilla si: (That man is Joe Smith./ Ai burrë është 

Xho Smithi.)  janë fjali ekuative.  

 

Disa studiues të tjerë përpiqen të reduktojnë më tej taksonominë e Higingsit.    

Heikok, Kroh360 dhe den Diken361 pranojnë teorinë e Mikelsenit që fjalitë 

identifikuese të përfshihen brenda fjalive predikative, por duke diskutuar mbi 

ndryshimet që mund të ekzistojnë midis fjalive specifike dhe ekuative janë të 

mendimit se nuk ka dallime midis tyre. Heikok dhe Kroh propozojnë që fjalitë 

specifikuese të përfshihen brenda grupit të fjalive ekuative. Si rrjedhojë, ata njohin 

fjalitë ekuative dhe fjalitë predikative. Ndërsa, Den Diken, ndryshe nga Heikok dhe 

Kroh, fjalitë ekuative i përfshin brenda fjalive specifikuese, pra, ai pranon fjalitë 

specifikuese dhe fjalitë predikative.  

 

Po aq sa këta studiues, edhe Heller362 e tkurr edhe më tej taksonominë e Higings. Ajo 

mbështet teorinë e Heikok dhe Kroh për fjalitë specifikuese, të cilat duhet të jenë 

pjesë e fjalive ekuative, por bie ndesh me pikëpamjet e tyre për fjalitë identifikuese. 

Pra, Heller njeh tri lloj fjalish këpujore: fjali predikative, fjali ekuative dhe fjali 

identifikuese. 

 

Arimoto363 pohon se fjalitë predikative ndryshojnë nga fjalitë ekuative. Në ndryshim 

të njëra- tjetrës, fjalitë ekuative lejojnë zhvendosjen e kallëzuesorit në pozicionin 

nistor të fjalisë, ndërsa fjalitë predikative jo. Krahas fjalive predikative dhe ekuative, 

Arimoto pranon edhe fjalitë specifikiuese.  

 

Hudëlstoni364është i mendimit që në gjuhën angleze ka vetëm dy lloje të fjalive 

këpujore, fjali përshkruese (ascriptive) dhe fjali specifikuese (specifying). Pra, fjalitë 

predikative ai i emërton fjali përshkruese. Hadëlstoni e mbështet klasifikimin e tij në 

elementin që vjen mbas këpujës. Sipas tij, në fjalitë përshkruese elementi që vendoset 

pas këpujës shprehet me mbiemër ose me emër jo referues dhe përshkruan një cilësi të 

                                                 
359 Mikkelsen, L. Vepër e cituar. 
360  Heycock, C. and A. Kroch  “Inversion and Equation in Copular Sentences,” Paper presented at the 

Workshop on (Pseudo) Clefts, ZAS, Berlin, 1997. 
361 Den Dicken, Relators and linkers: the syntax of predication, predicate inversion, and Copulas, 2006, 

f. 44. 
362 Heller, D.  Identity and information, Symantic and Pragmatic aspect, Rutgers University, 2005, f. 

198. 
363 Arimoto, Misatake, Copular clauses in English, Nanazan University, 2006, f. 5. 
364 Huddleston, R, Pullum, G. Vepër e cituar. f.  265. 
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kryefjalës a kundrinorit. Në fjalitë specifikuese, kryefjala përcakton një variabël dhe 

kallëzuesori jep vlerën e variablës. 

 

Në gjuhësinë funksionale365 fjalitë këpujore klasifikohen në fjali cilësuese (attributive) 

dhe identifikuese, funksioni i të cilave lidhet me kuptimin që ato mbartin.  Pra, 

Hallidei në dallimin cilësues / identifikues merr si kriter bazë ndërfaqësit semantikë e 

pragmatikë  dhe jo atë sintaksor.  

Funksioni i kallëzuesorit në fjalitë cilësuese është të interpretojë tiparet e një qenieje a 

tërësie të shprehur përmes kryefjalës, pra të japë karakteristika cilësore të kryefjalës. 

Ndërsa në fjalitë identifikuese kallëzuesori është  “tërësia” e cila identifikon një 

“tërësi” tjetër të shprehur përmes kryefjalës.  

  

Përmes  përfundimeve dhe kufizimeve të taksonomisë së fjalive këpujore u përpoqëm 

t’i përgjigjemi pyetjes sonë të parashtruar më lart: “A pranohet taksonomia e fjalive 

këpujore nga të gjithë gjuhëtarët apo ka edhe nga ata të cilët përpiqen ta kufizojnë 

atë?” Pra, siç u vu në dukje, një pjesë jo e vogël e gjuhëtarëve përpiqen ta kufizojnë 

këtë taksonomi.  

Për sa na takon ne, në qasjet tonë pranojmë fjalitë predikative, identifikuese dhe 

specifikuese. Mendojmë se fjalitë ekuative të futen brenda grupit të fjalive predikative 

dhe funksioni i elementeve (kryefjalë, kallëzuesor) në fjali të përcaktohet përmes 

rendit tyre. Jemi të mendimit se fjalitë specifikuese ndryshojnë nga fjalitë predikative. 

Fjalitë specifikuese përftohen përmes rregullave transformuese që veprojnë në fjalitë 

predikative. d.m.th zhvendosjes së kallëzuesorit në pozicionin nistor të fjalisë.  

 

Pa dyshim që kjo ndarje e fjalive këpujore kërkon studime më të detajuara; si 

rrjedhojë analiza e tyre do të gjejë zbatim edhe në kapitujt pasardhës të këtij 

hulumtimi.  

 

II.6.6 Disa parregullësi të fjalive këpujore 
 

Moro366,  duke theksuar se disa gjuhë, si anglishtja, italishtja etj. kanë renditjen SE1 

(kryefjalë) F,  SE (kundrinor), pohon se nga pikëpamja sintaksore SE1 është jo 

simetrike me SE2. Folja përshtatet me SE1 në numër, vetë dhe kohë.  SE1 c-

komandon SE2. SE1 është më e kufizuar ndaj rregullave transformuese sesa SE2. 

Por, a dalin në pah të njëjtat dukuri sintaksore në strukturën SE1 (këpujë) SE2? 

Moro i analizon këto dukuri gjuhësore përmes: (i) përshtatjes së këpujës me 

kryefjalën, (ii) teorisë së lidhjes. Në analizat tona ne do të marrim në shqyrtim fjalitë 

këpujore në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe për të vëzhguar nëse dy dukuritë 

sintaksore vlejnë edhe për analizën e tyre dhe për të gjetur dallimet dhe të 

përbashkëtat. 

 

II.6.6.1 Përshtatja 

 

Shembuj [67] 

1. The picture of the wall is the cause of the riot. 

Piktura e murit është shkaku i trazirës. 

                                                 
365  Halliday, M. A. K. “An introduction to functional grammar”. Edward Arnold,1994, f. 112-115. 
366 Moro, A.  The raising of predicate, Predicative noun Phrases and the theory of clause structure. 

1997, f. 17 
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2. Some  pictures of the wall *is / are the cause of the riot. 

 Disa piktura të murit *është / janë shkaku i trazirës. 

 

Në fjalitë (1), (2) të shembujve [67], në të dyja gjuhët, këpuja përshtatet me kryefjalën 

në numër, vetë dhe kohë. Kryefjala është në pozicionin nistor të fjalisë, ndërsa 

kallëzuesori ndodhet në pozicion fillestar, mbas këpujës.  

 

Shembuj [68] 

1. The cause of the riot is the picture on the wall. 

 Shkaku i trazirës është piktura mbi mur. 

2. The cause of the riot is / *are some pictures on the wall. 

Shkaku i trazirës *është / janë disa piktura mbi mur.  

 

Në fjalinë (1) të shembujve [68], gjuha angleze dhe gjuha shqipe kanë tipare të njëjta, 

sepse këpuja përshtatet me SE nistore në të dyja gjuhët. Në fjalinë (2) të gjuhës 

angleze këpuja përshtatet me SE1. Kryefjala në fjalinë e gjuhës angleze pozicionohet 

në fillim të fjalisë. Fjalia (2) në gjuhën shqipe, ndryshe nga ajo e gjuhës angleze, 

shfaq një parregullsi, pasi këpuja nuk  përshtatet me SE1, por me SE2. Rrjedhimisht, 

ngremë pyetjen: Pse ndodh kjo parregullsi në gjuhën shqipe? Ngremë këtë pyetje, 

duke pasur parasysh që këpuja, ashtu sikurse foljet e tjera, përshtatet me kryefjalën në 

fjali. Përgjigjen e pyetjes sonë e gjejmë te Moro367. Ai shpjegon se mospërshtatja e 

këpujës me elementin para saj është parregullsi për gjuhën italiane. Ndërkohë, Moro 

pohon se këpuja përshtatet me elementin pas saj në gjuhën italiane, sepse italishtja 

është gjuhë prodrop. 

 

Shembull [69] 

La causa della rivolta sono/ *e alcune foto del muro. 

 Shkaku i trazirave janë / *është disa foto mbi mur. 

Lo sono alcune foto del moro. 

Janë disa foto mbi mur.  

 

Analiza jonë kontrastive e shembujve të mësipërm vërteton se, si në gjuhën shqipe 

dhe në gjuhën italiane, folja nuk përshtatet me SE1. Pra, fjalitë në gjuhën shqipe kanë 

të njëjtën strukturë sintaksore me fjalitë në gjuhën italiane, sepse të dyja gjuhët janë 

prodrop të cilat lejojnë rënien e kryefjalës.  

Ne pranojmë analizën e Moros se mospërshtatja e këpujës me SE nistore është 

parregullsi për gjuhën italiane dhe e pasqyrojmë analizën e tij edhe për gjuhën shqipe. 

Megjithatë, nuk mendojmë se arsyeja pse këpuja përshtatet me elementin pas saj, do 

të mund të shpjegohej vetëm ngase shqipja është gjuhë prodrop.    

Sipas nesh, ndryshimi i kësaj dukurie gjuhësore midis gjuhës angleze dhe gjuhës 

shqipe në shembujt [68] lidhet me faktin se shqipja është gjuhë me rend të lirë, ndërsa 

anglishtja është gjuhë me rend të ngulitur. Mbështesim hipotezën tonë përmes 

zhvendosjes Wh. 

 

 

 

 

 

                                                 
367 Moro, A. Vepër e cituar, f. 5. 
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II.6.6.2 Zhvendosja Wh 

 

Shembuj [70 ] 

1. The cause of the riots is which? 

Shkaku i protestave *është / janë cilat? 

2. Which is / *are the cause of the riot t? 

Cilat *është / janë shkaku i protestave t?  

3. *Some pictures on the wall is the cause of the riot. 

Disa piktura mbi mur janë shkaku i protestave. 

4. The cause of the riot is /*are some pictures on the wall. 

Shkaku i trazirave *është / janë disa piktura mbi mur.  

 

Fjalia (1) në shembujt [70] është struktura e thellë e fjalisë pyetëse (2). Në fjalinë 

pyetëse (2) elementi “wh” zhvendoset në pozicionin e specifikuesit [Spec, Kr] në të 

dyja gjuhët dhe lë një gjurmë t. Fjalia (3) është përgjigjja e fjalisë pyetëse (2). Në 

fjalinë (3) në gjuhën angleze folja “jam” nuk është në të njëjtën “vetë” që është folja 

në fjalinë pyetëse (2). Si rrjedhojë, fjalia është jogramatikore. Në gjuhën shqipe fjalia 

(3) është e saktë, sepse folja “jam” është në të njëjtën “vetë” me foljen në fjalinë 

pyetëse (2). Fjalia (4) në anglisht dëshmon se kur SE pas këpujës zhvendoset në 

pozicionin [Spec, Kr], ajo ndryshon funksionin e saj duke u kthyer nga kallëzuesor në 

kryefjalë. Përmes fjalisë (4) në gjuhën shqipe, vërejmë se, edhe pse kryefjala është 

zhvendosur pas këpujës, “veta” e foljes nuk ndryshon. Kallëzuesori zhvendoset në 

pozicionin e specifikuesit për të formuar fjalitë specifikuese. Pra, edhe një herë vëmë 

në dukje se aftësia e elementeve në gjuhën shqipe për të lëvizur lirisht brenda fjalisë, 

mundëson përshtatjen e këpujës me elementin mbas saj.   

 

II.6.6.3 Ndikimi i teorisë së lidhjes në fjalitë këpujore 

 

Moro368 thotë se fjalitë këpujore në gjuhën angleze shfaqin parregullsi në teorinë e 

lidhjes. 

 

Shembuj [71 ] 

 1. John i met his i cook./ Xhoni takoi kuzhinierin e tij. 

 2. *John i is his i cook. / Xhoni është kuzhinieri i tij. 

 

Moro pohon se në fjalinë jo këpujore të gjuhës angleze përemri “his” ndodhet brenda 

fushës (domain) së kryefjalës, ndërsa në fjalinë këpujore kryefjala nuk përfshihet 

brenda fushës së përemrit “his” Pra, përemri nuk mund të bashkindeksohet me 

kryefjalën, kur folja është këpujore. Pohojmë se teoria e Moros zbatohet edhe në 

fjalinë (1) e (2) të gjuhës shqipe. Në fjalinë (1) “Xhoni takoi kuzhinierin e tij”, 

përemri pronor bashkindeksohet me “Xhonin”, pra është brenda fushës së kryefjalës, 

ashtu sikurse ndodh në fjalinë në anglisht. 

 

Në fjalinë (2) përemri “his/ i tij” nuk bashkindeksohet me asnjë nga elementet në fjali. 

Shpjegimi ynë mbi këtë parregullsi gjuhësore mbështetet në hulumtimet e studiuesve 

Xhorxhi dhe Longobardi369, të cilët mbajnë një qëndrim kritik ndaj teorisë së 

                                                 
368 Moro, A. Vepër e cituar, f. 10. 
369 Giorgi, Alessandra; Longobardi,G. The syntax of noun phrase: Configuaration, Parameters and 

empty categories: Cambridge University press, 1991. 
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Çomskit370, pasi ky i fundit nuk e ka marrë parasysh lidhjen e ngushtë midis SE1 dhe 

SE2 në fjalitë këpujore dhe natyrën kallëzuesore të SE2 ndaj SE1.  

 

Përmes analizave të fjalive këpujore dolën në pah disa parregullsi të tyre. Në gjuhën 

angleze këpuja përshatet me SE nistore të fjalisë, ndërsa në gjuhën shqipe këpuja 

përshtatet me SE pas saj. Analizën tonë mbi fjalitë këpujore e mbështetëm tek analiza 

e Moros për gjuhën italiane. Dolëm në përfundimin se shqipja, ashtu sikurse italishtja, 

është gjuhë prodrop, andaj këpuja në të dyja këto gjuhë përshtatet me emrin që 

ndodhet mbas saj. Përpos teorisë së Moros, ne ngritëm hipotezën tonë se në gjuhën 

shqipe, ndryshe nga gjuha angleze, këpuja përshtatet me elementin mbas saj, duke 

qenë se shqipja është gjuhë me rend të lirë. Hipotezën tonë e mbështetëm përmes 

rregullave transformuese që veprojnë në zhvendosjen Wh. Nga kjo qasje doli në pah 

se rregullat transformuese që veprojnë në gjuhën shqipe, nuk mund të veprojnë në 

gjuhën angleze, e cila është gjuhë me rend të ngulitur. Parregullsi të fjalive këpujore 

në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe u vunë re edhe në teorinë e lidhjes. Në fjalinë 

“John is his cook / Xhoni është kuzhinieri i tij”, përemri mbas këpujës nuk mund të 

bashkindeksohet me kryefjalën.  

 

Përfundime të kreut 

 

 Në këtë pjesë të studimit tonë bëmë një analizë të detajuar të fjalive  

këpujore, duke shqyrtuar me hollësi pjesët përbërëse të këtyre fjalive, mbështetur te 

gjuhëtarët më në zë të periudhave të ndryshme të studimit. E përbashkëta  e këtyre 

studiuesve është se të gjithë pranojnë që kallëzuesi është një ndër përbërësit më 

kryesorë në fjali. Megjithatë dalin edhe vështirësi, kur është fjala për elementet 

përbërëse të tij. Disa gjuhëtarë pranojnë si kallëzues vetëm foljen dhe disa të tjerë 

pranojnë si kallëzues foljen bashkë me elementin pas saj, për të formuar thënien. Pa 

diskutim, për ne kallëzuesi mbetet folja bashkë me argumentin e brendshëm të saj.  

 Ne kemi bërë objekt analize dhe sinteze kallëzuesin emëror të formuar  

prej këpujës dhe kallëzuesorit. Kallëzuesi emëror karakterizohet nga hipoteza lidhëse. 

Kjo hipotezë nënkupton lidhjen e ngushtë midis këpujës dhe elementit pas saj.  

 Folja këpujore është në të gjitha gramatikat elementi përbërës i  

kallëzuesit emëror, por mënyrat e trajtimit të saj ndryshojnë nga njëri gjuhëtar tek 

tjetri. Këpujën e kemi analizuar në rrafshin diakronik, nga gramatikat më të hershme, 

në gramatikat më të vonshme. Në gjuhën angleze dhe në gjuhën  shqipe debatet që 

lidhen me foljet këpujore janë të natyrave të ndryshme. Disa gjuhëtarë, si Palmer, 

Kërmi, Dik, Xhuvani, Spase, Cipo, Totoni etj. e ngushtojnë nocionin e këpujës. Ata 

njohin vetëm foljen “jam” si këpujë. Në anën tjetër, studiuesit, si Suiti, Pustman, Liç, 

Biber, Hadëlston, Hengeveld, Sheperi, Rrota, Çeliku etj. krahas foljes “jam” njohin si 

këpujë edhe disa folje si: dukem, bëhem, emërohem, mbetem etj. Një grup i tretë 

studiuesish, si Jespersen, Pustet, Kuirk, Hengeveld etj. i quajnë këto folje gjysmë 

këpujore. Foljet gjysmë këpujore nuk janë të njohura në gramatikat e gjuhës shqipe. 

Jemi përpjekur që këtë nocion të huazuar nga gjuhëtarët e huaj, t’ia përshtasim edhe 

kësaj gjuhe. Për ne folje këpujore janë foljet jam, dukem, bëhem, ndiej etj. Ndërsa 

folje gjysmë këpujore janë disa folje me kuptim të plotë leksikor, të cilat shprehin 

nuanca këpujore vetëm kur ndiqen nga një kallëzuesor. Foljet gjysmë këpujore janë 

një kapërcyell midis foljeve këpujore dhe foljeve me kuptim të plotë leksikor.  

                                                 
370 Chomsky, N. Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding. 

Linguistic Inquiry Monograph 6. MIT Press, 1982.  
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 Folja “jam” është e desemantizuar, edhe pse ka nga ata studiues që argumentojnë  

të kundërtën. Për Rasëll, Frege, Higings etj. këpuja “jam” ka kuptim të shumëfishtë. 

Në anën tjetër, disa studiues të tjerë, si Uilliams, Parti, Hegi, Moro, në hullinë e 

Jespersenit kundërshtojnë kuptimin e shumëfishtë të këpujës “jam”. Ata pohojnë se 

këpuja “jam” kufizohet brenda një kuptimi të vetëm.  

Foljet këpujore klasifikohen në (i) folje që tregojnë gjendje: jam, ndiej, dukem, 

mbetem etj., (ii) folje të tregojnë ndryshim të një gjendjeje: bëhem, rritem, kthehem 

etj. 

 Kallëzuesori ka qenë gjithmonë objekt diskutimesh. Në disa gramatika të  

gjuhës angleze ai emërtohet me terma, si kallëzuesor, përcaktor kallëzuesor, kallëzues 

emëror. Dolëm në përfundimin se emërtimi i tij është çështje terminologjike, duke 

qenë se pavarësisht termit të përdorur, përkufizimet e studiuesve për të janë të 

ngjashme. Ne kemi pranuar termin kallëzuesor. Në gjuhën shqipe kemi kundërshtuar 

studiuesit të cilët pohojnë se përcaktori kallëzuesor dhe kallëzuesi emëror janë dy 

kategori të ndryshme sintaksore. Për ne, nuk ka një ndarje midis kallëzuesit emëror 

dhe përcaktorit kallëzuesor. E kemi mënjanuar termin përcaktor kallëzuesor dhe kemi 

pranuar kallëzuesin emëror. Kallëzuesi emëror formohet nga lidhja e ngushtë e 

këpujës me kallëzuesorin. Kjo lidhje është aq e ngushtë, sa mbi të bie theksi logjik i 

thënies. Në disa raste kallëzuesi emëror formohet prej një foljeje gjysmë këpujore dhe 

kallëzuesorit. Në të tilla raste kallëzuesori mund të bjerë pa prishur formën e fjalisë.  

1. Zogu fluturoi i lirë.  

2.  Zogu fluturoi.  

Fjalia e parë është e ndërtuar përmes kryefjalës dhe një kallëzuesi të përbërë emëror, 

kallëzuesori i të cilit përshkruan gjendjen e zogut kur fluturoi. Në fjalinë e dytë kemi 

të bëjmë me një kallëzues të thjeshtë foljor.  

 Lidhjen e këpujës me kallëzuesorin dhe lidhjen e kallëzuesorit me  

kryefjalën a kundrinorin e kemi analizuar brenda fjalisë. Fjali të tilla janë quajtur fjali 

këpujore. Ne kemi pranuar fjalitë këpujore si fjali të plota dhe kemi kundërshtuar 

studiuesit të cilët argumentojnë të kundërtën. Fjalia këpujore nuk mund të jetë fjali e 

paplotë, sepse këpuja, edhe pse e desemantizuar, mbart të gjitha kategoritë morfo-

sintaksore të një foljeje. 

 Kur kallëzuesori hyn në marrëdhënie me kundrinorin, këto elemente  

formojnë fjalinë e vogël. Për ne fjalia e vogël është një kallëzuesi e brendshme brenda 

një kallëzuesie të jashtme. Kundrinorit në fjalinë e vogël i projektohet rasa 

përjashtimore. 

 Brenda grupimit të fjalive këpujore kemi dhënë argumentet tona se fjalitë  

ekzistenciale nuk mund të jenë pjesë e këtij grupimi. Folja “jam” nuk mund të jetë 

këpujë, kur ka kuptimin “ndodhem”, “ekzistoj”. Në fjalitë ekzistenciale, ndryshe nga 

fjalitë këpujore, nuk mund të mungojë folja “jam”. Në fjalitë ekzistenciale, folja 

“jam” nuk mund të ndiqet nga një mbiemër. 

 Fjalitë këpujore janë bërë objekt studimesh nga shumë gjuhëtarë të huaj. Në  

gjuhën shqipe termin fjali “këpujore” e ndeshim te shumë pak studiues. Çabej i 

emërton këto fjali nominale, ndërsa Çeliku i emërton fjali këpujore.  

Studimet mbi fjalitë këpujore mbështeten te Higings, i njohur si nismëtar i klasifikimit 

të fjalive këpujore. Ky klasifikim është emërtuar nga studiuesit si “taksonomia e 

fjalive këpujore”. Në taksonominë e fjalive këpujore të Higings bëjnë pjesë fjalitë 

ekuative, predikative, specifikuese dhe identifikuese. Shumë gjuhëtarë e pranojnë këtë 

taksonomi, shumë të tjerë përpiqen ta reduktojnë atë. Ne kemi pranuar fjalitë 

predikative, specifikuese dhe identifikuese. Kemi lënë jashtë kësaj taksonomie fjalitë 
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ekuative. Për ne fjalitë ekuative janë pjesë e fjalive prediaktive. Kryefjala dhe 

kallëzuesori në këto lloj fjalish përcaktohen  nga pozicioni që ato kanë në fjali.  

 Fjalitë identifikuese i kemi analizuar sipas statusit semantiko-sintaksor të  

përemrave dëftorë, lidhjeve rasore të këtyre përemrave dhe marrëdhënieve 

strukturore: simetrikë – jo simetrikë. 

 Fjalitë predikative janë pranuar nga pjesa më e madhe e studiuesve. Edhe 

pse emërtohen me terma të ndryshëm nga gjenerativistët dhe funksionalisët, funksioni 

i tyre është i njëjtë për të gjithë këta studiues. Kallëzuesori i shprehur me emër dhe 

mbiemër në fjalitë predikative është joreferues <e.t>. Emri në funksion të 

kallëzuesorit mund të jetë edhe referues <e>. Në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe 

mbiemri mund të marrë kategoritë funksionale te emrit. Këta mbiemra mund të 

shërbejnë edhe si koka funksionale.  Është e bukur.          Zbukurohet. Tipari i të 

qenurit i bukur ngërthehet brenda foljes. 

 Fjalitë specifikuese formohen nga zhvendosja e kallëzuesorit në  

pozicionin e specifikuesit të fjalisë. Fjalitë specifikuese janë struktura sipërfaqësore të 

fjalive predikative. Në gjuhën angleze tipari shquarsi, pashquarsi është përgjegjës në 

zhvendosjen e kallëzuesorit të shprehur me emër në pozicionin nistor të fjalisë. Në 

gjuhën shqipe, e cila është një gjuhë me rend të lirë, çdo gjymtyrë në funksion të 

kallëzuesorit mund të zhvendoset në fillim të fjalisë.  

 Duke qenë se gjuha shqipe është gjuhë me rend të lirë, kur SE1 është në numrin  

njëjës dhe SE2 në numrin shumës, këpuja përshtatet në të njëjtin numër me SE2. 

Gjuhëtarët i kanë kushtuar  rëndësi  edhe disa parregullsive të fjalive këpujore. Fjalitë 

këpujore shfaqin disa parregullsi si në zhvendosjen Wh, ashtu edhe në teorinë e lidhjes 

dhe drejtimit.  
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KREU III 

Veçori të fjalive këpujore në gjuhën angleze e në gjuhën shqipe dhe prirjet e 

përdorimit të tyre në regjistrat e të dyja  gjuhëve 

Në kreun pararendës analizuam disa veçori e problematika teorike të fjalive këpujore. 

Në klasifikimin e fjalive këpujore ne pranuam fjalitë predikative, specifikuese dhe 

identifikuese, ndërsa fjalitë ekuative, ku kryefjala dhe kallëzuesori janë të dy referues, 

i përfshimë brenda grupit të fjalive predikative. Kryefjalën dhe kallëzuesorin në 

kësilloj fjalish i dallojmë nga njëri-tjetri përmes rendit të tyre. Emri që prin këpujën 

kryen funksionin e kryefjalës, ndërsa emri që vendoset mbas këpujës kryen funksionin 

e kallëzuesorit.  

Midis termave të ndryshëm të përdorur për fjalitë predikative si: fjali cilësuese 

(Halidei371), fjali përshkruese (Hadëlston372), fjali predikative, në rrjedhën e 

Higings373 ne veçuam këtë të fundit. Sipas nesh, ky term i afrohet më shumë 

funksionit të vërtetë të fjalive predikative. Ashtu sikurse u përmend në kreun 

pararendës, funksioni i fjalive predikative është të kallëzojnë diçka.  

Nuk pranojmë pikëpamjet e gjuhëtarëve të tjerë të cilët argumentojnë se fjalitë 

identifikuese nuk duhet të futen në një grup të veçantë të taksonomisë së fjalive 

këpujore. Qasja jonë për fjalitë identifikuese mbështetet mbi ata studiues të cilët 

mendojnë se strukturat e fjalive identifikuese janë shumë frytdhënëse në një gjuhë të 

caktuar. Funksioni i tyre është të njohë dëgjuesit me emrat e njerëzve374.  

Po kaq frytdhënëse për ne janë edhe fjalitë specifikuese. Formimi i fjalive të tilla 

bëhet i mundur përmes disa rregullave transformuese që veprojnë në fjalitë 

predikative për t’u kthyer në fjali specifikuese. Në gjuhën angleze dhe në gjuhën 

shqipe nuk veprojnë të njëjtat rregulla transformuese. Megjithatë, ato do të studiohen 

më me hollësi në vijimësi të studimit tonë.  

Synimi i këtij kreu është shqyrtimi i strukturës së fjalive këpujore në gjuhën angleze 

dhe në gjuhën shqipe, si dhe i dendurisë së përdorimit të tyre. Krahas këtyre qasjeve, 

përpiqemi të nxjerrim në pah prirjet e përdorimit të fjalive këpujore në regjistra të 

ndryshëm. Për vjeljen e materialeve tona faktike kemi përzgjedhur ligjërimin e 

shkruar dhe ligjërimin bisedor. Midis ligjërimit të shkruar kemi veçuar stilin letrar dhe 

stilin publicistik.         

Tabela e mëposhtme është rrjedhojë e gjurmimit të fjalive këpujore në materialin 

faktik me një  korpus prej 417.742 fjalësh gjithsej në vepra të ndryshme artistike dhe 

publicistike të ligjërimit të shkruar, si dhe të ligjërimit  bisedor. Kjo tabelë jep një 

pamje të qartë të përdorimit të fjalive këpujore.   

                                                                                                                  

                                                 
371 Halliday, M. A. K. An introduction to functional grammar, London, Edward Arnold, 1994, f. 124. 
372 Huddlestone, R. Pullum, G. The grammar of English language, Cambridge University Press, 2002, 

f. 265. 
373 Higgings, F. The pseudo-cleft construction in English, New York: Garland, 1979, f. 237. 
374 Hiigings, Vepër e cituar, f. 235. 
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Tabela 3.1 Fjalitë këpujore 

Ligjërimi i shkruar Ligjërimi bisedor 

Burimi Korpusi i 

fjalëve 

Numri i 

fjalive 

këpujore 

Burimi Korpusi i 

fjalëve 

Numri i 

fjalive 

këpujore 

Romani “Into 

the Woods” 

132.025 

fjalë 

1859  fjali Filmi “The 

beauty and 

the beast” 

15.000 

fjalë 

279 fjali 

Romani 

“Great 

Gatsby” 

31.680 

fjalë 

864 fjali Filmi 

“Notting 

hill” 

21.000 

fjalë 

320 fjali 

Romani “The 

palace of 

dreams” 

38.000 

fjalë 

934 fjali Telefilmi 

“Criminal 

minds” 

7900 fjalë 129 fjali 

Romani 

“Djalli vishet 

me Prada” 

114.065 

fjalë 

1.900 fjali “Interview” 

BBC News 2691  fjalë 

49 fjali 

Revista 

“Intelligent 

life” 

15.050         

fjalë 

 

69 fjali 

- - - 

Revista “The 

New York 

Times” 

18.896 

fjalë 

100 fjali  - - - 

Revista 

“Psikologjia” 

21.435 

fjalë 

128 fjali - - - 

 Në fjalitë këpujore gjymtyra që përcakton kallëzuesori mund të jetë kryefjalë e 

cila shprehet: 

1. Me një emër të përgjithshëm në trajtën e shquar: 

(1) The University became the most successful in 1998.                                                                                 

Universiteti u bë më i suksesshmi në 1998.  

                                                                            Revista “The New York Times” f. 42.                                  

Në gjuhën angleze, shquarsia e emrit në funksion të kryefjalës përftohet përmes nyjes 

shquese “the”, ndërsa në gjuhën shqipe, përmes mbaresës -i. Në të dyja gjuhët 

kryefjala e kësaj fjalie është referuese. Ky tip shquarsie quhet anaforik. Një emër duke 

u ripërmendur në të njëjtin kontekst, mendohet si i caktuar, sepse tashmë ai njihet jo 

vetëm nga folësi, por edhe nga dëgjuesi, prandaj vihet në trajtën e shquar375.  

 

    

                                                 
375 Agalliu, F. Angoni, E. Demiraj, Sh. Dhrimo, A. Hysa, E. Lafe, E. Lika, E. Gramatika e gjuhës 

shqipe I, Tiranë: Akademia e Shkencave, 2002 , f. 121. 
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2. Me një emër të trajtës së pashquar: 

(2) A navy girl is more promiscuous, - Wendy told me.                                                                                         

Një vajzë marinare është më e shthurur, - më tha Uendi.           

                                                                              Romani “Into the woods” f. 38.      

Në anglisht pashquarsia e emrit në funksion të kryefjalës përftohet përmes nyjes 

joshquese “a”, ndërsa në gjuhën shqipe, në këtë shembull përftohet përmes nyjes 

“një”. Në anglisht, për të përftuar pashquarsinë e emrit është gjithmonë e 

domosdoshme vendosja e nyjes. Në shqip jo. Në këtë shembull të gjuhës shqipe emri 

është shoqëruar nga nyja joshquese me kuptim përgjithësues, çka është tipike edhe për 

trajtën e shquar376 (një vajzë marinare, vajza marinare në përgjithësi).                         

3.Me një togfjalësh të formuar prej një përemri dëftor, prej një përemri pronor, prej 

një përemri të pacaktuar ose prej një numërori dhe prej një emri të pashquar377: 

(3) Her wrists were still bandaged.                      Romani “Into the woods” f. 20.                                                                                                                               

Kyçet e saj ishin akoma të fashuara. 

                                                                                                                                                       

4.  Me një emër të përveçëm:   

(4) Claudia Spencer was so dramatic in the english class.                                                                            

Klaudia Spenser ishte kaq dramatike në orën e anglishtes.  

                                                                               Romani “Into the woods” f. 87.                                                                        

 5. Me një fjalë ekspletive: (në gjuhën angleze) 

(5) It is time to go.                                              Romani “Great Gatsby”  f. 92.                                                                                                           

Është koha të ikim.   

Fjalia në gjuhën shqipe nuk përputhet me atë të gjuhës angleze. Fjala “koha” ka 

funksione të ndryshme. Në anglisht, ajo ka funksionin e kallëzuesorit, ndërsa në shqip 

ka funksionin e kryefjalës. Kryefjala në gjuhën shqipe nuk ndodhet në pozicionin e saj 

fillestar, por është zhvendosur mbas foljes.                                                  

6. Me një emër të pashquar në shumës: 

(6) Some proffesors make us really proud.       Revista “The New York Times” f. 20.                                                                                                                

Disa profesorë na bëjnë me të vërtetë krenarë.                

 7. Me një përemër vetor, dëftor, pyetës, të pacaktuar378: 

(7)  We're lucky enough to be talking to Anna Scott.          Filmi “Notting Hill”                                

       Ne jemi me fat që po flasim me Ana Skotin.  

                                                 
376 Agalliu, F. Angoni, E. Demiraj, Sh. Dhrimo, A. Hysa, E. Lafe, E. Lika, E. Gramatika e gjuhës 

shqipe I, Tiranë: Akademia e Shkencave, 2002, f. 123. 
377 Totoni, M. Përcaktori kallëzuesor. Studime Filologjike. Nr. 3, 1976, f. 88-89. 
378 Çeliku, M. Domi, M. Floqi, S. Mansaku, S. Përnaska, R. Prifti, S. Totoni, M. Gramatika e gjuhës 

shqipe II, Tiranë: Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë, 1996, f. 189. 
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 Jemi me fat që po flasim me Ana Skotin. 

                                                                                                        

Në gjuhën shqipe, ndryshe nga gjuha angleze, duke qenë se është gjuhë prodrop, 

kryefjala është jo e detyrueshme. Ajo mund të hiqet nga fjalia pa prishur kuptimin e 

saj.  

8. Me një numëror: 

(8) Two of the women were assaulted.               Telefilmi “Criminal Minds”                                                                                                                     

Dy nga gratë ishin sulmuar.                                                                                                   

 Gjymtyra me të cilën lidhet kallëzuesori mund të jetë edhe kundrinor i drejtë i 

shpehur: 

1. Me emër të shquar ose me togfjalësh, të cilët mbajnë theksin logjik, sepse shprehin 

të renë379: 

(9)  I saw the helicopter taking off.                    Romani “Into the woods” f. 75.                                                                                                                 

E pashë helikopterin duke u nisur.  

2. Me përemër vetor të rasës kallëzore: 

(10) Mrs. Houston makes me sound like someone’s grandmother.                                                                   

Zonja Huston më bën (mua) të ndihem si gjyshja e dikujt.                                                                                        

Zonja Huston më bën të ndihem si gjyshja e dikujt. 

                                                                             Romani “Into the woods” f. 5.                                                                                                                              

Në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe, kundrinori i shprehur me përemër është në 

rasën kallëzore. Në gjuhën shqipe, ndryshe nga gjuha angleze, përemri në funksion të 

kundrinorit mbas foljes “bëj” mund të hiqet nga fjalia pa prishur kuptimin e saj, sepse 

folja prihet nga trajta e shkurtër proklitike380 “më”. Kjo trajtë është e rasës kallëzore të 

vetës së parë dhe përdoret për të shënjuar kundrinën e drejtë.  

3.Me emër të përveçëm: 

(11) I saw Grace very sad.                             Romani “Into the woods”  f. 127.                                                                                                                                   

E pashë Greisin shumë të mërzitur.  

                                                                              

 

                                                 
379 Totoni, M. Vepër e cituar. 
380 Klitikët janë morfema të cilat kanë karakteristikat sintaksore të një fjale e cila hyn në marrëdhënie 

me një fjalë tjetër. Klitikët janë dy llojesh: proklitik dhe enklitik. Proklitikët vendosen para fjalës me të 

cilën ata lidhen, ndërsa enklitikët vendosen mbas fjalës me të cilën ata lidhen. Trajtat e shkurtra në 

gjuhën shqipe janë proklitike, sepse vendosen para formave foljore të çdo kohe a mënyre. (Shih. 

Gramatika e gjuhës shqipe I, 2002.) Në gjuhën angleze një shembull i proklitikëve është forma e 

shkurtuar e foljes ndihmëse “be” kur përdoret për të formuar kohën e aspektit të vazhduar. “What’s 

going on”? Disa shembuj të enklitikëve në anglisht janë: can’t, shouldn’t etj. (Shih Payne, T. A field 

manual for descriptive linguistics. LinguaLinks. Dallas: Summer Institute of Linguistics. 1997b.) 

http://www-01.sil.org/linguistics/BibliographyLinguistics/PayneT1997B.htm
http://www-01.sil.org/linguistics/BibliographyLinguistics/PayneT1997B.htm
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III. 1 Prirjet e përdorimit të fjalive predikative  

Fjalitë predikative formohen nga kryefjala, e shprehur me një nga elementet e 

përmendur më lart, këpuja dhe kallëzuesori. Kallëzuesori në fjalitë predikative 

kallëzon një tipar të kryefjalës a kundrinorit. Tabela e mëposhtme është rrjedhojë e 

gjurmimit të fjalive predikative në materialet faktike me një korpus prej 417.742 

fjalësh gjithsej në vepra të ndryshme artistike dhe publicistike të ligjërimit të shkruar, 

si dhe të ligjërimit  bisedor. Kjo tabelë na jep një pamje të qartë të përdorimit të 

fjalive predikative. Kësilloj fjalish kanë një denduri të madhe përdorimi krahasuar me 

fjalitë e tjera këpujore, specifikuese dhe identifikuese si në ligjërimin e shkruar të stilit 

letrar dhe publicistik, ashtu edhe në ligjërimin bisedor.    

Tabela  3.2 Fjalitë predikative 

Ligjërimi i shkruar  

 

Ligjërimi bisedor 

Burimi Numri i 

fjalive 

këpujore 

Numri i 

fjalive 

predikative 

Burimi Numri i 

fjalive 

këpujore 

Numri i 

fjalive 

predikative 

Romani 

“Into the 

Woods” 

1859  fjali 

këpujore 

985 fjali 

predikative 

Filmi “The 

beauty and 

the beast” 

279 fjali 

këpujore  

100 fjali 

predikative 

Romani 

“Great 

Gatsby” 

864 fjali 

këpujore 

596 fjali 

predikative 

Filmi 

“Notting 

hill” 

320 fjali 

këpujore 

148 fjali 

predikative  

Romani 

“The palace 

of dreams” 

934 fjali 

këpujore 

673 fjali 

predikative 

Telefilmi 

“Criminal 

minds” 

129 fjali 

këpujore 

86 fjali 

predikative 

Romani 

“Djalli vishet 

me Prada” 

1900 fjali 

këpujore 

836 fjali 

predikative 

“Intervistë” 

BBC News 

    49 fjali 

këpujore 

10 fjali 

predikative 

Revista 

“Intelligent 

life” 

69 fjali 

këpujore 

48 fjali 

predikative 

- - - 

Revista  

“The New 

York Times” 

100 fjali 

këpujore 

87 fjali 

predikative 

- - - 

Revista 

“Psikologjia” 

128 fjali 

këpujore 

96 fjali 

predikative 

- - - 

Hulumtimi i kësaj tabele nxjerr në pah përdorimin e një numri të madh të fjalive 

predikative. Numri i tyre ndryshon nga njëri regjistër në një tjetër. Fjalitë predikative 

përdoren dendur në stilin letrar dhe atë publicistik të ligjërimit të shkruar. Por, 

denduria e përdorimit të tyre është e lartë edhe  në ligjërimin bisedor. Fjalitë 

predikative formohen nga një kryefjalë referuese dhe këpuja, e cila ndiqet nga një 

kallëzuesor i shprehur me emër, emër me parafjalë, mbiemër, togfjalësh, ndajfolje dhe 

përemër. Për lehtësi studimi, fillimisht ndalemi te këpuja dhe denduria e përdorimit të 

saj në tre regjistra të ndryshëm e më pas te mjetet shprehëse të kallëzuesorit.                                                                                                                                        
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Këpujat në fjalitë predikative tregojnë gjendje ose ndryshim të një gjendjeje. Disa 

folje këpujore janë më të përdorura se disa të tjera. Jemi përpjekur që dendurinë e 

përdorimit të tyre ta paraqesim në diagramin e Venit381 më poshtë:               

 

                      Fig.3.1 Denduria e përdorimit të foljeve këpujore                        

Të dhënat në diagramin e Venit tregojnë se folja “jam” kryeson në të gjitha foljet e 

tjera këpujore. (Ajo përbën 30% të përdorimit). Pas saj vjen folja “become / bëhem” 

(përbën 20% të përdorimit). Këto folje kanë një përdorim më të gjerë, pasi në 

krahasim me foljet e tjera, ato ndiqen nga një numër më i madh kallëzuesorësh të 

shprehur në forma të ndryshme sintaksore. Mbas këtyre dy foljeve renditet folja 

“seem / dukem” (16%). Nga të gjithë shembujt e analizuar është vënë re se një 

përdorim të përafërt në numër me foljen “dukem” ka folja “ feel / ndihem” e cila 

përdoret  në 14% të rasteve të  fjalive predikative. Në studimet tona është vënë re se 

foljet “remain / mbetem” dhe “sound / tingëllon” përbëjnë 8% të numrit të foljeve 

këpujore. Në këtë diagram të Venit kemi përfshirë edhe një grup foljesh të tjera (grow 

/ rritem, turn / shndërrohem, come / vij) të cilat kanë përqindjen më të ulët, 4% të 

korpusit të foljeve, në përdorimin e tyre. Kjo ndoshta, sepse ato nuk përdoren vetëm si 

folje këpujore, por edhe si kallëzues të thjeshtë foljorë me kuptim të plotë leksikor. 

III.1.1 Folje këpujore që tregojnë gjendje 

 Folja “jam”: Në kreun pararendës analizuam foljen “jam” sipas kriterit semantiko- 

sintaksor. Brenda fjalive predikative kjo këpujë merr nuanca kuptimore predikative382.   

(12).You’re blind.                Romani “Into the woods” f. 17.                                                                                                                                          

Ti je i verbër.  

                                                 
381 Diagrami i Venit është një organizues i thjeshtë grafik që ndihmon në prezantimin e të dhënave 

sasiore të mbledhura për një studim. Kemi përdorur këtë diagram për të paraqitur sa më qartë dendurinë 

e foljeve këpujore të përdorura në fjalitë predikative. 
382 Rothstein, S. Predication. In: Keith Brown, (Editor-in-Chief) Encyclopedia of Language & 

Linguistics, Second Edition, volume 10, Oxford: Elsevier, 2006, f. 73-76. 
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(13) When I was very little, I thought everyone lived the way we did.                                                              

Kur isha shumë e vogël, mendoja se të gjithë jetonin si ne. 

                                                                                  Romani “Into the woods” f. 17.                          

(14) It’s going to be a very nice house.                                                                                                                 

Do të jetë shtëpi shumë e këndshme. 

                                                                                        Romani “Into the woods” f. 172.               

 

(15) University of Malaysia Perlis is a national center of excellence.                                                    

Universiteti i Malajzisë “Perlis” është qendër kombëtare e ekselencës. 

                                                                                  Revista “New York Times” f. 18.                                     

(16) Irving is a distinguished figure himself.                                                                                                

Irvingu vetë, është figurë e njohur. 

                                                                         Revista “Intelligent life” f. 6.                                                        
 

(17) I’m absolutely right.                                Filmi “Notting Hill”                                                                                                                        

Kam plotësisht të drejtë.                                                                                             

                                                                                                                                                      

(18) It is important for me.                            Filmi “The beauty and the beast”                                                                                                                                                                                                                         

Është e rëndësishme për mua. 

Në pjesën më të madhe të fjalive (12 - 18) përdoret këpuja “jam”, e cila ka një denduri 

përdorimi në të tre regjistrat. Midis këtyre shembujve, veçojmë fjalinë (17). Në qasjen 

e kësaj fjalie në anglisht dhe në shqip dalin në pah dallime midis dy gjuhëve. Në 

gjuhën shqipe nuk është përdorur folja “jam” si në anglisht, por folja “kam”. Edhe 

gjegjëset e tyre janë fjali predikative në gjuhën shqipe. 

Fjalitë (12, 13, 14) janë marrë nga ligjërimi i shkruar, stili letrar, ndërsa fjalitë (15, 16) 

janë marrë kryesisht nga ligjërimi i shkruar, stili publicistik. Fjalitë (17, 18) janë 

marrë nga ligjërimi bisedor.                                                                                                                                         

Në fjalinë (12) kallëzuesori “blind” / i verbër kallëzon “tipar” të argumentit të jashtëm 

“you / ti”. Në këtë shembull kallëzuesori është i shprehur me mbiemër dhe tregon 

paaftësi fizike të një individi. Kallëzuesori shprehet me mbiemër edhe në fjalinë (13), 

por, në këtë shembull, ky mbiemër tregon moshën e  individit të shprehur nga 

kryefjala.  

Në shembullin (14) dalin në pah ndryshime midis strukturave gjuhësore të fjalisë së 

gjuhës angleze dhe asaj të gjuhës shqipe. Në gjuhën angleze kallëzuesori mbas foljes 

“jam” shprehet me togfjalësh mbiemër + emër. Kryefjala në këtë fjali këpujore 

shprehet me një fjalë ekspletive. Në gjuhën shqipe në funksion të kryefjalës përdoret 

emri “shtëpia” e cila është zhvendosur mbas këpujës. Kallëzuesori është i shprehur me 

mbiemër dhe pozicionohet mbas kryefjalës. Nëse elementet e fjalisë së gjuhës shqipe 

do të vendoseshin në pozicionet e tyre fillestare, fjalia do të ishte: Shtëpia do të jetë 

shumë e këndshme. E përbashkëta midis gjuhës angleze dhe gjuhës shqipe në fjalinë 

(14) qëndron te folja “jam”. Kjo folje nuk është në kohën tashme, por në kohën e 

ardhme, e cila tregon më tepër një parashikim për të ardhmen sesa veprim.   



97 

 

Folja “jam” ndiqet nga një togfjalësh në fjalitë (15, 16) të marra nga stili publicistik. 

Në togfjalëshat e gjuhës angleze, mbiemri prin emrin (distingushed figure), ndërsa në 

togfjalëshat e gjuhës shqipe, emri prin mbiemrin (figurë e njohur).   

Në fjalinë (17) në gjuhën shqipe, ndryshe nga gjuha angleze, përdoret folja “kam” si 

këpujë. Mbiemri “right / i drejtë” tregon pikëpamje. Mbiemra të tjerë, po me të njëjtin 

kuptim, mund të jenë mbiemrat: good / i mirë, sure / i sigurt, nice / i këndshëm etj.  

Folja “jam” mund të ndiqet edhe nga mbiemra që tregojnë  “vlerësim”, si në fjalinë 

(18). Krahas mbiemrit “important / e rëndësishme”, ka dhe disa mbiemra të tjerë që 

tregojnë vlerësim të një gjendjeje, për shembull: possible / e mundur, difficult / e 

vështirë, useful / i përdorshëm etj.383 Këta mbiemra përdoren në ligjërimin e shkruar, 

por dendurinë më të madhe të përdorimit të tyre e kanë në ligjërimin bisedor.                                           

 Folja “jam”, në fjalitë predikative, mund të zëvendësohet nga folje të tjera  

këpujore të cilat tregojnë gjendje, si foljet “seem / duket, appear / shfaqem, remain / 

mbetem, keep / mbaj, stay / qëndroj” etj. 

 

(19) Everything seemed impossible for me at that moment.                                                                

Çdo gjë dukej e pamundur për mua në ato momente. 

                                                                                        Romani “Great Gatsby” f. 79.           

 

(20) Math seemed difficult, and you have a talent for making it accessible.                                           

Matematika duket e vështirë dhe ti ke talentin për ta bërë atë të kuptueshme. 

                                                                                       Revista “Intelligent life” f. 28. 

 

(21) Sir Leon Brittan seemed one the greatest senior figures on the European 

Commission.                                           

Zoti Leon Britan dukej një nga figurat më të njohura të Komisionit Europian. 

                                                                                           BBC News     

Folja “seem / duket” e përdorur në këto fjali predikative, është ndër këpujat me 

denduri të lartë përdorimi, por jo aq sa folja “jam”. Në fjalitë (19, 20) marrë nga 

ligjërimi i shkruar, folja “seem / duket” ndiqet nga mbiemrat “impossible / e 

pamundur”, “difficult / i vështirë” të cilët tregojnë vlerësim të një gjendjeje. Përveç 

mbiemrit, këpuja “jam” ndiqet edhe nga një emër a togfjalësh si në fjalinë (21).                                                                                                    

 Krahas foljes “seem / duket”, në grupin e foljeve që tregojnë gjendje është edhe  

folja “appear / shfaqet”. Kjo folje ka denduri më të vogël të përdorimit krahasuar me 

foljen “seem/ dukem”. Folja “appear / shfaqet” ka përdorim më të dendur kryesisht në 

stilin letrar dhe në stilin publicistik të ligjërimit, si dhe në ligjërimin bisedor. 

(22) They appeared impressed abou that.              Romani “Into the woods” f. 106.                                                                                                                                 

Ata u shfaqën të habitur. 

(23) When they appear uncovered, you decide the classroom to blame.                                                           

Kur ata shfaqen të zbuluar, ju vendosni të fajësoni klasën. 

                                                 
383 Leech, G. Biber, D. Conrad, S. Longman student grammar of spoken and written English, Pearson 

education limited, 2002, f. 143. 
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                                                                               Revista “The New York Times” f. 4.                                                                      

(24) Miss Scott appeared Hollywood’s biggest star.    Filmi “Notting Hill”                                                                                                                  

Zonja Skot u shfaq ylli më i madh i Hollivudit. 

Në fjalitë (22, 23) folja “appear/ shfaqem” ndiqet nga një mbiemër në të dyja gjuhët, 

ndërsa në fjalinë (24) folja ndiqet nga një kallëzuesor i shprehur me togfjalësh. Në 

pjesën më të madhe të përdorimit të saj kjo këpujë ndiqet nga një mbiemër384.  

 Folja “remain / mbetem” ndiqet nga emra ose mbiemra të cilat shënojnë ruajtje të  

një gjendjeje; për shembull: unchanged / i pandryshuar, constant / konstant, low / i 

ulët, high / i lartë, closed / i mbyllur etj385.  

(25) She remained a kid,’ Phoebe declared.            Romani “Into the woods” f. 99.                                                                                                     

Ajo mbeti fëmijë, deklaroi Foebi.                                                                                                            

 (26) I want you to remain cheerful for the rest of your life.                                                                                

Dua të mbetesh e qeshur përgjatë gjithë jetës tënde. 

                                                                                  Romani “Great Gatsby” f. 84.                                 
 

(27) This place remained dry for the rest of the years.                                                                                               

Ky vend mbeti i thatë për pjesën tjetër të viteve. 

                                                                                  Revista “Intelligent life” f. 32.                                          
 

(28) The prince remained quiet.                            Filmi “The Beauty and the beast”                                                                                                             

Princi mbeti i qetë. 

Mbështetur në materialet faktike për këtë studim, del në pah se në pjesën më të madhe 

të shembujve (25 - 28), folja “remain / mbetem” ndiqet nga një mbiemër. Veçojmë në 

këta shembuj fjalinë (25) folja e së cilës ndiqet  nga emri “child / fëmijë”. Në analizën 

e ndërfaqësit semantik të kësaj fjalie, vërehet se edhe emri në funksion të kallëzuesorit 

cakton një tipar të kryefjalës të shprehur me përemrin vetor “she / ajo”. Qëllimi i 

thënies së kësaj fjalie nuk është të tregojë moshën, por të tregojë sjelljen e “saj prej 

fëmije”.                                                                                                                          

Në fjalitë (26, 27, 28)  folja “remain / mbetem” bashkohet me mbiemra të cilët 

shënojnë ruajtje të një gjendjeje. 

 Folja “keep / mbaj” është më pak e përdorur se foljet e tjera të cilat tregojnë  

gjendje. Kjo folje gjendet më tepër në ligjërimin bisedor sesa në ligjërimin e shkruar. 

Ajo ndiqet nga mbiemra si: silent / i qetë, secret / sekret, warm / i ngrohtë, busy / i 

zënë etj.   

 

(29) I survived and I will keep alive for long.                                                                                            

Mbijetova dhe do të mbetem gjallë për shumë kohë.   

                                                                                   Romani “Into the woods” f. 197.                                                       

                                                 
384 Leech, G. Biber, D. Conrad, S. Vepër e cituar, f. 143. 
385 Leech, G. Biber, D. Conrad, S. Vepër e cituar, f. 144. 

 



99 

 

(30) It’s surprising how you keep awake all night.                                                                                                

Është e habitshme si rri zgjuar gjatë gjithë natës. 

                                                                                  Filmi “Notting Hill”                                                                                          

 

(31) Am I supposed to keep it a secret?                 Filmi “Criminal minds”                                                                                                                               

Duhet ta mbaj sekret?             

                                                                                

Në fjalitë (29, 30, 31) këpuja ndiqet nga mbiemra në të dyja gjuhët. Në fjalinë (29) 

folja paraprihet nga folja ndihmëse “will” për të formuar të ardhmen, ndërsa në 

gjuhën shqipe koha e ardhme e foljes “mbaj” formohet nga pjesëza “do” dhe forma 

vetore e kohës së tashme të mënyrës lidhore. Në fjalinë (30) folja është në kohën e 

tashme në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe. 

 

Me interes të veçantë për ne është fjalia (31). Para foljes “keep / mbaj” është vendosur 

një folje tjetër që tregon “domosdoshmëri” a “supozim”.                                                                                                         

Ashtu sikurse folja “keep /mbaj”, edhe foljet e tjera mund të prihen nga folje 

gjysmëndihmëse apo folje të tjera për të shprehur nuanca të ndryshme modale: të 

mundësisë, të domosdoshmërisë, të gjatësisë, të detyrimit, të supozimit etj. Në gjuhën 

shqipe, kallëzuesi emëror i paraprirë me një nga këto folje, quhet kallëzues emëror 

trigjymtyrësh. 

 

 Në grupin e foljeve që tregojnë gjendje të fjalive predikative futen edhe disa folje  

me kuptim “ndijimor” si: look / duket, feel / ndiej, sound / tingëllon, smell / vjen erë, 

taste /shijon386. 

 

 Folja “look” është shumë e përdorur në ligjërimin e shkruar dhe në ligjërimin  

bisedor. Ajo ndiqet nga disa mbiemra si: awful / i tmerrshëm, happy / i lumtur, 

different /ndryshe, puzzled / i çoroditur, sad / i trishtuar etj. Këta mbiemra tregojnë 

tipare të kryefjalës.      

 

(32) However, they looked confident that I come around and beg for their friendship.                                            

Gjithsesi, ata dukeshin të sigurt se unë do të vija dhe do të lypja shoqërinë e tyre.   

                                                                             Romani “Into the woods” f. 168.     

 

(33) She looked proud of him.                            Romani “Great Gatsby” f. 94.                                                                                                                 

Ajo dukej krenare për të.                     

(34) The doors looked very heavy.                  Romani “The palace of dreams” f. 55.                                                                                                                            

Dyert dukeshin shumë të rënda.                     

(35) Jolley looks a cheerful and engaged philosopher.                                                                               

Xhollei duket një filozof i qeshur dhe i zënë.  

                                                                           Revista “The New York Times”  f. 19.                                
 

(36) Anna Scott, you look terribly sad, today.   Filmi “Notting Hill”                                                                                                                                           

Ana Skot, dukesh shumë e trishtuar sot.  
 

                                                 
386 Woods, G. English grammar for dummies, John Wilay and Sons Ltd, Chichester, West Sussex, 

England, 2007, f. 19-22. 
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 (37) You look a fool, Herry.                            Telefilmi “Criminal minds”                                                                                                                                                 

Dukesh budalla, Herri. 

Në shumë raste të përdorimit të saj, folja “look / duket” ndiqet nga mbiemra, si në 

fjalitë (32, 33, 34, 36). Por ajo mund të ndiqet edhe nga një togfjalësh, si në fjalinë 

(35) dhe nga një emër, si në fjalinë (37).  

 Folja “feel / ndiej” përdoret  në ligjërimin bisedor dhe në ligjërimin e shkruar,  

kryesisht në stilin letrar.   

(38) I feel guilty now                                     Romani “Into the woods” f. 82.                                                                                                                             

Ndihem fajtor tani.                                                                         

(39) Now, Mark-Alem started to feel quiet reassured.                                                                             

Tashmë Mark-Alami filloi të ndihej disi i sigurt. 

                                                                      Romani “The palace of dreams” f. 38.                          
 

(40) I feel a princess in your arm.               Romani “Great Gatsby” f. 76.                                                                                                                                                                                                            

Unë ndihem princeshë në krahët e tu. 

  

(41) My hands feel cold.                            Telefilmi “Criminal Minds”                                                                                                             

Duart i ndiej të ftohta. 

                                                                                      

(42) The beast felt a monster.                       Filmi “The beauty and the beast”                                                                                                               

Bisha u ndje përbindësh.                                           

Në të gjitha këto fjali vërejmë përdorimin e këpujës “feel / ndiej” në të dyja gjuhët. Në 

pjesën më të madhe ajo ndiqet nga një mbiemër, por ka edhe raste kur ndiqet nga një 

emër, si në fjalitë (40, 42). Kallëzuesori i shprehur me mbiemër mbas foljes “feel / 

ndiej” shënon vlerësim të gjendjes mendore, por ai mund të tregojë edhe vlerësim të 

një gjendjeje387 .                                                                 

Me interes për ne duket fjalia (39), këpuja e së cilës prihet  nga folja “start / filloj”. Në 

të dyja gjuhët kjo folje tregon fillim të një veprimi. 

 Folja “sound / tingëllon” është më e përdorur në ligjërimin e folur sesa në  

ligjërimin e shkruar. Elementi që vendoset mbas saj tregon një vlerësim të perceptimit 

në realitetin objektiv.  

(43) All these sound like bad news.                     Filmi “Notting Hill”                                                                                                                                          

Të gjitha këto tingëllojnë si lajm i keq.                                                                                              

 Folja “smell” është më e rrallë se foljet  e tjera si në ligjërimin bisedor, ashtu  

edhe në ligjërimin e shkruar. Midis dy ligjërimeve, kjo folje gjen përdorim më të 

dendur në ligjërimin bisedor. Në pjesën më të madhe të shembujve të gjetur, ajo 

ndiqet nga mbiemra si: awful / i tmerrshëm, bad / i keq, rotten / i kalbur, delicious / i 

shijshëm, nice / i këndshëm etj.  

                                                 
387 Leech, G. Biber, D. Conrad, S. Vepër e cituar, f. 144. 



101 

 

(44) It smells rotten                                         Filmi “Notting Hill”                                                                                                                                      

Vjen erë e kalbët.  

Duke analizuar këtë shembull, vërejmë se fjalia në anglisht ndryshon nga ajo e gjuhës 

shqipe. Në anglisht këpuja ndiqet nga mbiemri rotten / i kalbur. Në gjuhën shqipe i 

gjithë kallëzuesi emëror formohet nga folja “vjen” dhe kallëzuesori i shprehur me 

sintagmën emërore “erë e kalbët”. 

III. 1.2 Folje këpujore që tregojnë ndryshim të gjendjes 

Një numër i madh i fjalive predikative kanë në përbërjen e tyre një këpujë e cila 

shënon ndryshim të një gjendjeje. Një ndër këto folje është këpuja “become / bëhem”. 

Denduria e përdorimit të saj është më e lartë krahasuar me atë të përdorimit të foljeve 

të tjera të cilat tregojnë ndryshim të një gjendjeje.                                                                              

 Folja “become / bëhem” shoqërohet nga një sintagmë emërore ose sintagmë  

mbiemërore. Në prozën akademike, përdorimi i saj i referohet një procesi jovetjak. Ky 

proces tregon kalimin nga e panjohura tek e njohura dhe nga mosbesimi te besimi388.   

 

(45) My entire existence has become a perfect cliché.                                                                                          

E gjithë ekzistenca ime është bërë një klishe e vërtetë. 

                                                                 Romani “Into the woods” f. 146.           

 

(46) Not surprisingly, they become the best friends.                                                                                       

S’ishte habi që ata u bënë miqtë më të ngushtë. 

                                                                 Romani “Great Gatsby”  f. 77.                    

(47) He became serious as soon as he heard the news.      Telefilmi “Criminal Minds”                                                                                                  

Ai u bë serioz, sa dëgjoi lajmin.                                                                                          

 Në anglisht folja “become /bëhem” mund të zëvendësohet nga një folje tjetër  

këpujore, si “turn, get, come,” të cilat shënojnë një gjendje në proces ndryshimi.    

 (48) My entire existence has come into a perfect cliché.                                                                                        

E gjithë ekzistenca ime është bërë një klishe e vërtetë. 

(49) My entire existence has turned into a perfect cliché.                                                                       

E gjithë ekzistenca ime është shndërruar në një klishe të vërtetë. 

Në fjalinë (48) folja “become” zëvendësohet nga folja “come” e ndjekur nga parafjala 

“into” Në gjuhën shqipe, ndryshe nga anglishtja, si këpujë e fjalisë mbetet po folja 

“bëhem”. Ajo nuk mund të zëvendësohet me një folje tjetër këpujore, barasvlerëse me 

të.  

Në fjalinë (49) folja “become” është zëvendësuar me foljen “turn” dhe “come”. Kjo 

folje, e cila ndiqet nga një emër, shoqërohet me  parafjalën “into”. Kur folja “turn” në 

anglisht shoqërohet nga një emër, është e domosdoshme të vendoset një parafjalë 

mbas saj. Po ashtu, edhe në gjuhën shqipe këpuja “bëhem”, në fjalinë e parë, mund të 

                                                 
388  Leech, G. Biber, D. Conrad, S. Vepër e cituar, f. 145. 
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zëvendësohet me foljen “kthehem” pa prishur kuptimin e fjalisë; emri i cili ndjek 

foljen këpujore paraprihet nga një parafjalë e rasës kallëzore.  

Mbas foljes “turn” mund të vendosen edhe elemente të tjera të fjalisë, si në shembujt e 

mëposhtëm: 

 (50) The light turned green.            Romani “Djalli vishet me Prada” f. 6.                                                                                       

Semafori u kthye jeshil.                                                                                                                               

Në këtë fjali këpuja “turn / kthehem” është përdorur për të treguar ndryshimin e 

ngjyrës së një sendi (nga një ngjyrë në një tjetër). Pra, ajo tregon ndryshim të një 

gjendjeje.  

(51) Meeting Kit Armastrong at the Royal Academy after he turned 13, I saw why his 

tutors called him a genius.                                                                                                                                                        

Kur e takova Kit Armstrongun mbasi kishte mbushur 13 vjeç, e kuptova pse tutorët e 

tij e quanin gjeni.                                

                                                 Revista “Intelligent life” f. 15.                                                                             

Në fjalinë (51) në anglisht vërejmë se folja “turn” përdoret për të treguar ndryshim të 

moshës. Në një vështrim përqasës të kësaj fjalie në anglisht me atë të shqipes, del se 

në gjuhën shqipe folja që shënon ndryshim të moshës nuk shfaqet si folje këpujore, 

por si një kallëzues i thjeshtë foljor. “Kishte mbushur 13 vjeç”.                                                                                                           

(52) How did sport get so big?               Revista “Intelligent life” f. 8.                                                                                                                           

Si u bë sporti kaq i madh?                                                                                                                            

Folja “get” ka kuptimin e foljes “become” (bëhem). Në ndryshim nga kjo folje, ajo 

përdoret në ligjërimin bisedor dhe të shkruar të stilit joformal. Kjo folje ka shumë 

përdorime. Ajo përshkruan ndryshime të një gjendjeje fizike a psikike389. Disa nga 

mbiemrat që bashkohen me foljen “get” janë “ready / gati”, “worse / më keq” etj. Kur 

folja “get” shoqërohet nga mbiemri “ready / gati”, ajo merr format gramatikore të 

mënyrës urdhërore. 

 

 (53) Get ready! You are late to school.             Filmi “Notting Hill”                           

        Bëhu gati! Je vonë për në shkollë. 

 

 Disa folje të tjera këpujore që tregojnë ndryshim të një gjendjeje janë foljet “go,  

grow”. Folja “go/ shkoj” përshkruan procesin e kalimit nga një gjendje në një gjendje 

tjetër të padëshirueshme. Kjo folje përshkruan ndryshim të një gjendjeje të përjetuar 

nga qeniet njerëzore ose ndryshim të proceseve natyrore.  

(54) You might go mad, Phoebe.                 Romani “Into the woods” f. 79.                                                                                                                     

Ti mund të çmendesh, Foeb.                                                                                                                              

Në fjalinë e gjuhës shqipe folja nuk është këpujore, por një folje me kuptim të plotë 

leksikor.                                                                                                                                                     

                                                 
389 Huddlestone, R. Pullum, G. Vepër e cituar, f. 264. 



103 

 

 Folja “grow / rritem” përdoret kryesisht në ligjërimin e shkruar të stilit letrar.  

Funksioni i saj është të përshkruajë një ndryshim të shkallëzuar, si dhe të krahasojë 

gjendjen e mëparshme me atë të mëvonshme. Folja “grow” shoqërohet nga disa 

mbiemra si: angry / i nevrikosur, big / i madh, old / i vjetër, pale / i zbehtë, stronger / 

më i fortë etj.  

(55) You should grow old together.           Filmi “The beauty and the beast”                                                                                                                  

Ju duhet të plakeni bashkë.                                                                                                                           

Në gjuhën shqipe folja “plakem” nuk është këpujore. Folja “rritem” përdoret si këpujë 

në fjalinë e mëposhtme: 

(56) Ajo u rrit e shëndetshme dhe e bukur.  

                                                                  Revista “Psikologjia” f. 10.                          

 

 Në krahasim me foljet që tregojnë gjendje apo ruajtje të gjendjes, foljet që  

tregojnë ndryshim jo gjithmonë ndiqen nga çdo lloj mbiemri. Një pjesë të madhe të 

përdorimit të mbiemrave që vendosen mbas foljeve që tregojnë ndryshim të një 

gjendjeje i paraqesim në tabelën e mëposhtme390. 

 

Tabela 3.3 Mbiemrat të cilat vendosen mbas foljeve këpujore që tregojnë ndryshim 

të një gjendjeje 

 

 Become 

Bëhem 

Get 

 

Fall 

Bie 

Come 

Vij 

 

Go 

Shkoj 

Turn 

Kthehem 

Grow 

Rritem 

Asleep        

i përgjumur        

Awake        

i zgjuar        

Aware        

i 

vetëdijshëm 

       

Dead         

i vdekur        

Alive        

i gjallë        

Nasty        

i llastuar        

Nice        

i këndshëm        

Tall        

i gjatë        

Short        

i shkurtër        

                                                 
390 Peter W. Culicover. Review article of ‘Rodney Huddlestone and Geoffrey K. Pullum; The 

Cambridge of the English grammar, The Ohio State University, 2002. 
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Happy        

i lumtur        

Sad        

i trishtuar        

Sharp        

i mprehtë        

Flat        

i sheshtë        

Smooth        

i lëmuar        

Sick        

i sëmurë        

True        

i vërtetë        

Mad        

i çmendur        

Nuts        

Budalla        

Silent        

i qetë        

Loud        

i 

zhurmshëm 

       

Loose        

i lire        

Open        

i hapur        

Closed        

i mbyllur        

Red        

i kuq        

Sour        

i thartë        

Për lidhjen e këpujës me mbiemrin mbas saj, folësi mbështetet në kriterin semantik. 

Por, lidhja midis këpujës dhe mbiemrit mund të jetë edhe e diktuar, që do të thotë se 

folësi duhet të marrë informacionin e duhur për çdo shprehje [aB] nga ku [a] është 

koka, se cilat tipare të [B] i përshtaten tipareve të [a]. Mbështetur në këtë tabelë, 

folësit amtarë të gjuhës angleze mund të thonë “become happy / bëhem i lumtur”, 

“fall sleep / bie në gjumë”, por nuk mund të thonë “become asleep”*. Ndërkohë, 

folësit amtarë të gjuhës shqipe dinë që folja “bëhem” lidhet me mbiemrin “i qetë” për 

të formuar kallëzuesin emëror “bëhem i qetë” dhe se po e njëjta folje nuk mund të 

lidhet me mbiemrin i “lirë” për të formuar kallëzuesin emëror “bëhem i lirë”*.                                                                                         

Si rrjedhojë, lind pyetja: Çfarë e bën folësin të bashkojë saktësisht foljet këpujore me 
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mbiemrat përkatës pas tyre? Kulikover391 në shqyrtimin e gramatikës së Hadëlstonit i 

përgjigjet pyetjes sonë përmes parametrave të gjuhës, pra çdo gjuhë ka disa rregulla 

që çdo folës duhet t’i zbatojë. Por, sipas tij, çdo folës ka edhe njohuri të caktuara 

gjuhësore që i përfton nga eksperienca. Kjo eksperiencë, nga ana tjetër, përftohet duke 

folur një gjuhë të caktuar. Përmes pohimit të Kulikover-it, kuptojmë se folësi i gjuhës 

amtare, në anglisht përdor kallëzuesin emëror “turn red / u kthye i kuq”, por në të 

njëjtën kohë, aftësia e tij gjuhësore e lejon atë të përdorë kallëzuesin emëror “turn 

blue / kthehem blu”, edhe nëse nuk e ka dëgjuar më parë. Në anën tjetër, folësi amtar 

e di që ai nuk mund të përdorë foljen “fall / bie” me mbiemrin “blue / blu” vetëm e 

vetëm se përdor kallëzuesin emëror “turn blue”. Kjo dukuri mund të shpjegohet 

përmes teorisë së gjuhës së brendshme individuale (I- language) të  Çomskit392. Ai e 

përkufizon gjuhën e brendshme si një elment të trurit të folësit që njeh gjuhën.   

III.1.3 Mungesa e këpujës në fjalitë predikative                                                                                                                              

Përmes mbledhjes të materialeve faktike për këtë studim, me një korpus prej gjithsej 

417.742 fjalësh në vepra të ndryshme artistike dhe publicistike të ligjërimit të shkruar, 

si dhe të ligjërimit bisedor, del në pah edhe një veçori tjetër e fjalive predikative, 

mungesa e këpujës në fjali. Tabela e mëposhtme është rrjedhojë e gjurmimit të fjalive 

predikative të cilave u mungon këpuja. Kjo tabelë na jep një pamje të qartë të 

dendurisë së mungesës së këpujës në fjali.  

Tabela 3.4  Mungesa e  këpujës në fjalitë predikative 

Ligjërimi i shkruar Ligjërimi bisedor 

Burimi Numri i 

fjalive 

predikative 

Numri i 

fjalive 

predikative 

të cilave u 

mungon 

këpuja 

Burimi Numri i 

fjalive 

predikative 

Numri i 

fjalive 

predikative 

të cilave u 

mungon 

këpuja 

Romani 

“Into the 

Woods” 

985 fjali 

predikative 

70 shembuj Filmi “The 

beauty and 

the beast” 

100 fjali 

predikative 

40 shembuj 

Romani 

“Great 

Gatsby” 

596 fjali 

predikative 

37 shembuj Filmi 

“Notting 

hill” 

148 fjali 

predikative  

72 shembuj  

Romani 

“The palace 

of dreams” 

673 fjali 

predikative 

31 shembuj Telefilmi 

“Criminal 

minds” 

86 fjali 

predikative 

20 shembuj 

Romani 

“Djalli vishet 

me Prada” 

836 fjali 

predikative 

62 shembuj “Interview 

Brittan” 

BBC News 

26 fjali 

predikative 

12 shembuj 

                                                 
391 Peter W. Culicover. Review article of ‘Rodney Huddlestone and Geoffrey K. Pullum; The 

Cambridge of the English grammar, The Ohio State University, 2002.  
392 Chomsky, N. Knowledge of language: Its Nature, Origin, and Use, Greenwood publishing group, 

1986, f. 120. 
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Revista 

“Intelligent 

life” 

48 fjali 

predikative 

5 shembuj - - - 

Revista “The 

New York 

Times” 

87 fjali 

predikative 

12 shembuj - - - 

Revista 

“Psikologjia” 

96 fjali 

predikative 

0 shembuj - - - 

Mbështetur në këtë tabelë, vërejmë se rastet e mungesës së këpujës në fjalitë 

predikative janë jo të pazakonta. Këpuja mungon në kushte të caktuara stilistiko-

sintaksore të ligjërimit të shkruar. Në këto raste vihet në dukje karakteristika e 

kryefjalës si diçka më e rëndësishme në krahasim me vlerësimin kohor të saj393. Por, 

krahasuar me frekuencën e mungesës së këpujës në ligjërimin bisedor, denduria e 

mungesës së këpujës në ligjërimin e shkruar është më e vogël.  

(57 It is a long-term relationship with Anna. -A long-term relationship?                                  

Është lidhje e gjatë me Anën. - Lidhje e gjatë?                                  

                                                                                                   Filmi “Notting Hill”                                          

(58) Wonderful news!                                                        Telefilmi “Criminal Minds”                                                                

Lajm i mrekullueshëm!        

 Në fjalitë e mësipërme të shkëputura nga ligjërimi i folur në anglisht e të përkthyera 

në shqip, mungon folja këpujë. Në fjalinë (57) dëgjuesi përsërit gjymtyrën emërore 

për t’u siguruar mbi informacionin e marrë, pra në atë që ka dëgjuar më parë. Në 

fjalinë (58) këpuja e së cilës mungon, kemi fjali thirrmore, ku theksi logjik bie mbi 

kallëzuesorin.                                        

 

(59) My last memory of my daddy was watching him walk out to his helicopter at the 

Norfolk Naval Base, where his student pilots waited respectfully at attention, their 

helmets under their arm.                                                                                            

Kujtimet e fundit për babanë ishin teksa e shihja të dilte jashtë helikopterit në bazën 

Norfolk Naval, ku e prisnin studentët e tij pilotë, me helmetat e tyre në krahë. 

                                                                                  Romani “Into the woods” f. 99.                                                                                                                                                

Në të dyja gjuhët vihet re se fjalia (59) paraqitet si një periudhë e gjatë e cila ka si 

objekt studimi përshkrimet. Këto të fundit qëndrojnë jashtë fjalisë dhe interpretohen 

nga ne si një mendim që vjen nga pas. Kallëzuesori i cili shfaqet i “izoluar” nga pjesa 

tjetër e fjalisë, mund të shkëputet nga fjalia në të cilën është bashkëngjitur dhe të 

formojë një fjali të thjeshtë si më poshtë: 

My last memory of my daddy was watchimg him walk out to his helicopter at the 

Norfolk Naval Base, where his student pilots waited respectfully at attention. They 

were with their helmets under their arms. 

Kujtimet e fundit për babanë ishin teksa e shihja të dilte jashtë helikopterit në Norfolk 

Naval Base, ku e prisnin studentët e tij pilotë.  Ata ishin me helmetat e tyre në krahë. 

                                                 
393 Totoni, M. Vepër e cituar.  



107 

 

(60) They were both married and both of them with two children.                                                                     

Ata ishin të dy të martuar dhe të dy me dy fëmijë. 

 Fjalia (60) është fjali me dy kallëzuesorë të bashkërenditur. Këpuja mungon në 

pjesën e dytë të kësaj fjalie. Kjo fjali mund të thuhej ndryshe:  

They were both married and both of them were with two children.                                                               

Ata ishin të dy të martuar dhe të dy ishin me dy fëmijë. 

 

 Periudhave bashkërenditëse me strukturë paralele mund t’u hiqet lidhëza 

“dhe”.  

Si rrjedhojë, në të dyja gjuhët përftohet një fjali asindetike me strukturë të tillë:  

 

(61) The corridor on the left was long, that on the right short.                                                                         

Korridori në të majtë ishte i gjatë, ai në të djathtë, i shkurtër. 

                                                                        Romani “The palace of dreams” f. 74.                   

 

 Raste të tjera të mungesës së këpujës dalin në fjalitë pyetëse thirrmore në anglisht  

dhe në shqip, kryesisht të stilit letrar, të cilat kanë për objekt studimi krahasimin e 

cilësisë së një personi a sendi me një tjetër ose kur folësi ka si qëllim të shprehë 

emocione të forta394.   

(62) Why so anxious today?                         Romani  “Into the woods” f. 19.                                                                                                                                                 

Pse kaq nervoz sot?  

 

(63) Why so important to know what is happing with those letters? 

  Pse kaq e rëndësishme të dish se ç’po ndodh me ato letra? 

                                                                             Romani “The palace of dreams” f. 3.                                                                                                                                                                                                                                           

(64) How wonderfull all that!                                                                                                                                 

Sa e mrekullueshme e gjitha kjo!                                       

                                                                          Romani “The palace of dreams” f. 87.                                                                                                                                                             

 

(65) What a stupid girl!                                   Telefilmi “Criminal minds”                                                                                                                        

Çfarë vajze budallaqe! 

                                                    

(66) A beautiful present this for a lover!        Filmi “The beauty and the beast”                                                                                                        

Dhuratë e bukur kjo për një të dashur!  

 

Por këpuja mund të mungojë edhe në fjali thirrmore të cilat shprehin ironi apo 

përbuzje të tipit395: 

 

(67) A good lesson, you’re giving to your children,Captain!                                                                             

Mësim të mirë po u jep fëmijëve, kapiten! 

                                                                        Romani “Into the woods” f. 197.                    

 Mungesa e këpujës ndeshet edhe në fjali pyetëse-mohore, por mohimi nuk  

                                                 
394 Jespersen, O. (1933), The Essential of english grammar. First published by Routledge, an imprint of 

Taylor & Francis Group, 2007, f. 124. 
395 Jespersen, O. Vepër e cituar, f. 125. 
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përftohet nëpërmjet fjalëve mohuese në fjali. Ai është i nënkuptuar. Këto fjali kanë 

karakter kundërshtues. Intonacioni luan një rol të rëndësishëm në to. 

(68) He a real gentleman?!                  Romani “Into the woods” f. 189.                                               

Ai zotëri i vërtetë?! 

 

(69) She a beauty?!                              Romani “Into the woods” f. 235.                                                                                                                           

Ajo e bukur?!           

  

Në të dyja fjalitë në anglisht, folja këpujë “be / jam”, e cila duhet të vendosej në fillim 

të fjalisë (rregull ky në anglisht dhe në shqip për formimin e fjalive pyetëse), mungon.       

 Folja këpujore mungon përgjithësisht në disa togfjalësha të tipit: 

(70) Sorry, my mistake! / Më fal, gabimi im.       Romani “Into the woods” f. 49. 

 

(71) “Out of sight, outf mind.”                             Romani “ Into the woods” f. 201.             

“Larg syrit, larg zemrës”. 

 

 (72) Just my luck. / Thjesht fati im.                   Filmi “The beast and the beauty” 

 

Në këto fjali ka përputhje midis dy gjuhëve në përdorimin e kallëzuesorit pa praninë e 

këpujës. Këta togfjalësha shfaqen përgjithësisht në fjali si proverba ose si thënie 

proverbiale.  

 Këpuja mungon në fjali, kur kallëzuesori gjendet pas disa shprehjesh në anglisht, si 

“no matter” (pavarësisht). Zakonisht kjo strukturë gjendet para fjalive pyetëse të 

zhdrejta. 

 (73) He decided to accept that job, no matter what the consequences (were). 

     Ai vendosi ta pranonte atë punë, pavarësisht nga pasojat.   

                                                                               Revista “Intelligent life” f. 42. 

 

Del në pah se në fjalinë në shqip kallëzuesori shprehet me një emër me parafjalë. 

 

Përfundime 

 

 Në këtë pjesë të studimit tonë dolën në pah disa veçori të foljeve këpujore të  

fjalive predikative, në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe. Qasjen tonë mbi foljet 

këpujore e mbështetëm te ndërfaqësit semantikë të tyre, folje që tregojnë gjendje dhe 

folje që tregojnë ndryshim të një gjendjeje, si dhe prirjet e përdorimit të tyre në 

regjistrat e gjuhës angleze dhe gjuhës shqipe. Dendurinë e përdorimit të foljeve 

këpujore të gjetura në materialet faktike për këtë studim i pasqyruam në diagramin e 

Venit.  

 Përmes hulumtimit të këtij diagrami dolëm në përfundimin se midis foljeve  

këpujore që tregojnë gjendje, këpuja “be / jam” ka dendurinë më të madhe të 

përdorimit. Kjo këpujë mund të zëvendësohet edhe nga folje të tjera këpujore në 

fjalitë predikative të ligjërimit të shkruar dhe bisedor, si “seem/ duket, remain / mbes, 

keep / mbaj, look / dukem, sound / tingëllon”. Folja seem / dukem është shumë e 

përdorur, por jo aq sa folja jam. Më e kufizuar në përdorim sesa këto folje është 
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këpuja “appear / shfaqem”, megjithëse gjendet si në ligjërimin e shkruar të stilit letrar 

dhe publicistik, ashtu edhe në ligjërimin bisedor. Me interes për studimin tonë janë 

edhe foljet “keep / mbaj, feel / ndiej” të cilat ndiqen kryesisht nga mbiemra me 

kuptim të caktuar leksikor. 

 Në materialin faktik doli në pah se foljet që tregojnë gjendje janë më të shumta  

në numër sesa foljet që tregojnë ndryshim të një gjendjeje. Kjo, sipas nesh, ndodh për 

faktin se këto të fundit përdoren jo vetëm si folje këpujore, por edhe si folje me 

kuptim të plotë leksikor. Ndër foljet që tregojnë ndryshim të një gjendjeje, denduri më 

të madhe të përdorimit kanë këpujat “become / bëhem” dhe “get”. Në ndryshim nga 

njëra-tjetra, e para përdoret në stilin formal, ndërsa e dyta në stilin joformal. Në 

gjuhën shqipe, krahas foljes “bëhem” nuk ka një folje tjetër që të jetë barasvlerëse me 

të. Folja “become / bëhem” në fjalitë predikative mund të zëvendësohet edhe nga folje 

të tjera të cilat tregojnë ndryshim të një gjendjeje si: “turn / shndërrohem, come / vij, 

go / shkoj, gow / rritem” etj.  

 Lidhja midis këpujës dhe elementit që vjen mbas saj mbështetet në kriterin  

semantik. Folësi ka njohuritë e mjaftueshme për çdo shprehje [aB], ku tiparet e [B] i 

përshtaten tipareve të [a]. 

 Në fjalitë predikative të gjuhës angleze dhe të gjuhës shqipe, nuk janë të rralla  

edhe rastet kur këpuja mund të mungojë në fjali. Këpuja mungon si në ligjërimin e 

shkruar, ashtu edhe në ligjërimin bisedor, për të vënë në dukje se karakteristikat e 

kryefjalës janë më të rëndësishme në krahasim me vlerësimin kohor të saj.  

 

III. 1.4 Kallëzuesori  në fjalitë predikative  

Kallëzuesori i fjalive predikative përdoret në ligjërimin bisedor dhe në ligjërimin e 

shkruar për të shënuar një tipar të kryefjalës a kundrinorit. Gati në të gjitha stilet e 

gjuhës, kallëzuesori i kryefjalës vendoset mbas foljes për të përshkruar apo për të 

shënuar një tipar të kryefjalës. Kur kallëzuesori hyn në marrëdhënie me kundrinorin, 

ai vendoset mbas tij. Mbështetur në disa nga gramatikat më kryesore396 të gjuhës 

angleze dhe të gjuhës shqipe, foljet të cilat hyjnë në marrëdhënie me kundrinorin në 

fjalitë predikative i klasifikojmë si më poshtë:  

    Tabela 3.5  Folje që hyjnë në marrëdhënie me kundrinorin në fjalitë predikative 

a) Folje me kuptimin e shkakësisë. Cut / pres; get /gjej; make / bëj; paint / 

pikturoj; send / dërgoj; wipe / fshij; turn / 

kthej. 

b) Folje me kuptim caktimi. Make / bëj; appoint / caktoj; elect / 

zgjedh; crown / kurorëzoj. 

c) Folje me kuptim hamendësimi. Presume / presupozoj; believe / besoj; find 

/ gjej; consider / konsideroj. 

d) Folje me kuptimin e përshkrimit 

dhe emërimit. 

Call / thërras, quaj; name / quaj; declare / 

deklaroj. 

e) Folje që tregojnë gjendje. Like / pëlqej; leave / lë; show / tregoj. 

 

                                                 
396 1.Çeliku, M. Domi, M. Floqi, S. Mansaku, S. Përnaska, R. Prifti, S. Totoni, M. Vepër e cituar, f. 

188.  

2.Huddlestone, R. Pullum, G. Vepër e cituar, f. 164-265. 

3. Cobilds, C. English Grammar, William Collins Sons and Co Ltd, 1990, f. 180. 
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Në disa raste kallëzuesori mund të vendoset edhe mbas një forme foljore të 

pashtjelluar.  

 

(74) I berated myself for being so silly.               Romani “Into the woods” f. 26.                                                                                                              

Qortova veten që u tregova aq budallaqe. 

 

Në këtë fjali, në gjuhën angleze, kallëzuesori i shprehur me mbiemër qëndron mbas 

foljes “being” e cila është një formë foljore e pashtjelluar. Në krahasim me anglishten, 

në gjuhën shqipe nuk përdoret folja “me qenë”, por një folje tjetër, pikërisht folja e 

formës joveprore “tregohem” e cila, ashtu sikurse në anglisht, ndiqet nga një 

mbiemër. Në gjuhën shqipe, folja “jam” mund të përdoret si formë foljore e 

pashtjelluar në fjalinë (75) më poshtë:  

 

(75) Fëmijët kanë lindur për të qenë bekim.                        

                                                                     Revista “Psikologjia” f. 5. 

 

Folja “jam” në fjalinë e gjuhës shqipe është përdorur në formën paskajore me 

funksion qëllimor. 

 

(76) I left the room feeling so sorry for what happend.                                                                                          

U largova nga dhoma duke u ndier keq për çfarë ndodhi. 

                                                                                   Filmi “Notting Hill”                                  

 

Në fjalinë (76) nuk ka dallime midis gjuhës angleze dhe gjuhës shqipe, ato përputhen 

plotësisht. Në të dyja fjalitë është përdorur folja “feel / ndiej” në formë të pashtjelluar, 

e cila ndiqet nga një mbiemër, si në fjalinë (74). Në gjuhën shqipe folja është në 

përcjellore.  

 

 Kallëzuesori mund të vendoset edhe mbas një mbiemri foljor, ndonëse mjaft  

rrallë; ai gjendet si në ligjërimin e shkruar, ashtu edhe në ligjërimin bisedor: 

(77) He was found dead, killed alone in the middle of the wood.                                                                              

Ai u gjet i vdekur, i vrarë vetëm në mes të pyllit.  

                                                                            Romani “Into the woods” f. 178.                     

 

Në të dyja gjuhët, në fjalinë (77) kallëzuesori pozicionohet mbas mbiemrit prejfoljor 

“i vrarë”. Zakonisht si mbiemra prejfoljorë në anglisht dhe në shqip përdorim një 

formë foljore në pjesore. 

 

 Në gjuhën shqipe kallëzuesori mund të vendoset pranë një emri foljor. Vendosja e  

tij pranë një emri foljor është e rrallë dhe është karakteristikë për ligjërimin e shkruar 

të stilit publicistik. 

 

 (78) Sikundër e pamë nga dokumenti i Hilanderit, e dhëna peng e Gjergj Kastriotit 

s’mund të ketë ngjarë para shtatorit të vitit 1421.                                     

                                                                          (Gramatika e gjuhës shqipe II) 

Kallëzuesori “peng” në këtë fjali karakterizohet nga lidhja dyanësore: lidhet 

drejtpërdrejt me emrin foljor dhe i referohet një emri në rasën gjinore në funksionin e 
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përcaktorit të emrit foljor. Emri në gjinore tregon vepruesin ose objektin e veprimit të 

shprehur nga emri foljor397 

 

 Nisur nga materialet faktike të mbledhura për këtë studim, kemi vënë re se  

kallëzuesori herë është i detyrueshëm në fjalitë predikative e herë jo. 

(79) Memories can be very painful.                        Romani “Great Gatsby” f. 97.      

Kujtimet mund të jenë të dhimbshme. 

 

(80) Phoebe sounds weirder than August.             Romani “Into the woods” f. 89.   

Foebi tingëllon më çuditshëm se Gushti.  

 

(81) He made me angry.                                      Romani “Into the woods” f. 64.                          

Ai më bëri me nerva. 

 

Në fjalitë (79 - 81) në të dyja gjuhët, kallëzuesori është i detyrueshëm dhe nuk mund 

të hiqet nga fjalia. Në fjalitë (79 - 80) kallëzuesori shënon tipar të kryefjalës, ndërsa 

në fjalinë (81) kallëzuesori lidhet drejtpërdrejt me kundrinorin. Në gjuhën angleze dhe 

në gjuhën shqipe kundrinori shprehet me përemër të rasës kallëzore. 

 

(82) They left disappointed.                              Telefilmi “Criminal Minds”                                                                                                                           

Ata u larguan të zhgënjyer.  

 

Vërejmë se në të dyja gjuhët kallëzuesori është i shprehur me mbiemër i cili tregon 

gjendjen e “tyre” në çastin e nisjes. Ky kallëzuesor mund të hiqet nga fjalia pa prishur 

qëllimin e thënies: Ata u nisën. Në një fjali të tillë, kallëzuesori hiqet lehtësisht nga 

fjalia, si rrjedhojë e kallëzuesit i cili shprehet me një folje që mund të ketë kuptim të 

plotë leksikor. Por, theksojmë se mbas heqjes së kallëzuesorit në fjalinë (82), fjalia 

nuk është më këpujore. Kallëzuesi mund të hiqet nga fjalia dhe ajo sërish mbetet fjali 

këpujore në shembujt e mëposhtëm: 

 

(83) A-No denying she's a funny girl that Belle.        Filmi “The beauty and the beast” 

        B - Yes, she is______. 

        A -Mos e moho, ajo është vajzë gazmore, Bela. 

        B - Po, është ______. 

 

Në këtë shembull, të marrë nga ligjërimi bisedor, mungon kallëzuesori në fjalinë e 

dytë. Pjesa është shkëputur nga një dialog. Folësi A kallëzon një tipar të kryefjalës 

“është vajzë gazmore”. Folësi B aprovon pohimin e folësit A, por vërehet mungesa e 

kallëzuesorit. Kallëzuesori është i nënkuptuar në këtë ligjërim për të dyja gjuhët. Ai 

është hequr për të shmangur përsëritjen. 

 

 Në hulumtimin e materialeve tona faktike me një korpus prej 417. 742 fjalësh del  

në pah se kallëzuesori që cakton kryefjalën përdoret më dendur se kallëzuesori që 

cakton kundrinorin. Në korpusin e shembujve, të marrë nga ligjërimi bisedor dhe 

ligjërimi i shkruar, jemi përpjekur të gjejmë numrin e kallëzuesorëve të kryefjalës dhe 

të kundrinorit, duke marrë në konsideratë edhe gjymtyrët me të cilat ata shprehen. 

Gjetjen tonë e paraqesim në tabelën sasiore më poshtë: 

                                                 
397 Çeliku, M. Domi, M. Floqi, S. Mansaku, S. Përnaska, R. Prifti, S. Totoni, M. Vepër e cituar, f. 249. 
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Tabela 3.6.a  Mjetet shprehëse të kallëzuesorit në ligjërimin e shkruar 

 
Kallëzuesori  në 

fjalitë predikative 

                                            

                                       Ligjërimi  i shkruar 

 Kryefjalë 

                                     

 

                Kundrinor            

Romani “Into 

the woods” 

Romani 

“Great 

Gatsby” 

Romani 

“The 

palace of 

dreams” 

Romani 

“Djalli 

vishet me 

Prada” 

Revista 

“Intelligen

t life” 

Revista 

“The New 

York 

times” 

Revista 

Psikologji 

      Mbiemër   

Nr. shembujsh                     

  215               

                    150 

   131 

             90 

   176                     

         95 

    200  

         191 

    12  

            8 

   11  

           9 

    23 

 11 

Emër                           

Nr. shembujsh                     

   210            

                      110 

   95 

            85 

   80 

           77 

   154 

          92 

    6    

            6 

    12  

            8 

    8 

                7 

Togfjalësh                  

Nr. shembujsh                     

    105  

               95 

 60 

             56 

   73 

        100 

83 

         32 

    8 

            2 

    20   

             15 

    12   

             10 

Ndajfolje                     

Nr. shembujsh                     

 18 

           2 

  4    

               0 

  7     

             0 

    10 

             0 

     0             

 0       

     3   

           1 

    0      

 0 

Përemër 

 

Nr. shembujsh                     

65          

                      15 

50        

            22 

53   

           12 

60       

             14       

6         

               0          

23     

              5 

12             

                  3 

      

Tabela 3.6.b  Mjetet shprehëse të kallëzuesorit në ligjërimin bisedor 

                                                                           

Kallëzuesori  në 

fjalitë predikative 

                                            

                                          Ligjërimi  bisedor 

Kryefjalë 

        

     Kundrinor 

Filmi “The beauty 

and the beast” 

Filmi “Notting Hill” Telefilmi  

“Criminal Minds” 

“Intervistë”  

BBC News 

 

Mbiemër 

Nr. Shembujsh 

   18    

                               12 

   46 

                                       12 

18 

                 12 

3 

                0 

Emër 

Nr. Shembujsh 

   16 

4 

17 

                         13 

11 

                               9 

3 

                  1 

Togfjalësh 

Nr. Shembujsh 

    19  

                       11 

 1 6 

                                       14 

   10 

5 

3 

                   0 

Ndajfolje 

Nr. Shembujsh 

4  

0 

    6 

0 

3 

                                 0 

0 

                  0 

 

Përemër 

Nr. Shembujsh 

12 

                                4 

13 

11 

5 

3 

1 

                       0 
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Përfundime  

 

 Kallëzuesori në fjalitë predikative të gjuhës angleze dhe të gjuhës shqipe shënon  

një tipar të kryefjalës a kundrinorit.  

 Rendi i tij i zakonshëm është mbas foljes, kur cakton kryefjalën ose mbas  

kundrinorit, kur cakton këtë të fundit. Në gjuhën shqipe, edhe pse rrallëherë, 

kallëzuesori mund të vendoset edhe pranë një emri foljor. Ky rend është karakteristikë 

për ligjërimin e shkruar të stilit publicistik.  

 Në disa raste kallëzuesori mund të mungojë në fjali, me qëllim shmangien e  

përsëritjes.  

 

III. 1.4.1  Kallëzuesori i shprehur me mbiemër në fjalitë predikative 
 

Tradicionalisht, mbiemrat janë përkufizuar si elemente të cilat emërtojnë një tipar a 

cilësi të një tërësie. Mbiemri ka dy funksione. Krahas përdorimit si kallëzuesor, ai 

përdoret edhe si përcaktor i një emri. Denduria e përdorimit të mbiemrit në funksion 

të kallëzuesorit është më e vogël se përdorimi i mbiemrit në funksion të përcaktorit si 

në ligjërimin e shkruar, ashtu edhe në ligjërimin bisedor. Madje, ka disa mbiemra në 

anglisht të cilët nuk mund të përdoren në funksion të kallëzuesorit si: main (kryesor), 

principal (kryesor), sheer (i dukshëm), utter (absolut)398.                                                                                                           

Krahas dendurisë së përdorimit të tyre, mbiemrat në rolin e përcaktorit dhe 

kallëzuesorit ndryshojnë edhe në ndërfaqësin sintaksor të tyre399. Në gjuhën angleze, 

nisur nga ndryshimet formale gramatikore të tyre, mbiemri në funksion të përcaktorit 

vendoset para emrit dhe lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me të; për shembull “a 

concerned issue”, por ka edhe raste kur i njëjti mbiemër vendoset mbas emrit “the 

people concerned”. Ndryshimi i pozicionit të mbiemrit në këtë rast çon edhe në 

ndryshime kuptimore të tij. Ndryshe nga anglishtja, në gjuhën shqipe mbiemri në 

funksion të përcaktorit vendoset mbas emrit dhe i përshtatet atij në numër, gjini dhe 

rasë.                                                                                                                                                      

Në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe prirjet e përdorimeve të mbiemrit në 

funksion të kallëzuesorit janë jo të pakta si në ligjërimin e shkruar, ashtu edhe në 

ligjërimin bisedor.                                                     

Kallëzuesori i shprehur me mbiemër vendoset mbas foljeve be / jam, seem / duket, 

look / duket, sound / tingëllon, become / bëhem, come / vij etj.  

(84) Daddy was right to be enthusiastic about our new home.    

      Babai kishte të drejtë të ishte i entuziazmuar për shtëpinë tonë të re.  

                                                                                    Romani “Into the woods” f. 157.                       
 

(85) As soon as a new neighborhood became comfortable or even before, I would be 

taken to another.                                                                                            

Sa rehatohesha në një lagje, më çonin në një tjetër. 

                                                                  Romani “Into the woods” f. 265. 

 

(86) Many of Jolley’s collegues were skeptical of what he was trying to do.  

                                                 
398 Krifka, M. Nominal Reference, Temporal Constitution and Quantification in Event Semantics. (R. 

Bartsch, J. van Benthem, P. von Emde Boas (eds.), Semantics and Contextual Expression, Dordrecht: 

Foris Publication, 1989. 
399 Cobuild, C. English grammar, Vepër e cituar, f. 72. 
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Shumë nga kolegët e Xholleit ishin të dyshimtë për çfarë ai po përpiqej të bënte.           

                                                                             Revista “The New York Times” f. 57. 

 

(87) She who always seems so happy in a crowd.            Filmi “Notting Hill”                    

Ajo e cila gjithmonë duket e lumtur në një turmë njerëzish.                   

                                                                                               

Në të gjitha këto fjali kallëzuesori shprehet me mbiemër. Në fjalinë (84), në gjuhën 

angleze dhe në gjuhën shqipe, mbiemri pozicionohet mbas foljes “be /jam” për të 

treguar një cilësi të kryefjalës së shprehur me emër. Në gjuhën angleze, mbiemri nuk 

përshtatet me kryefjalën që cakton, ndërsa në gjuhën shqipe mbiemri, në këtë 

shembull, i përshtatet kryefjalës në numër, gjini dhe rasë.  

 

Në fjalinë (85) të gjuhës angleze, kallëzuesori i shprehur me mbiemër qëndron mbas 

foljes “become / bëhem” për të treguar një ndryshim të gjendjes që pëson kryefjala. 

Në gjuhën shqipe, ndryshe nga gjuha angleze, fjalia nuk është këpujore, sepse 

mbiemri “rehat” nuk mund të vendoset mbas foljes që tregon “ndryshim të gjendjes”. 

Mbiemri “rehat” në këtë fjali është rrënja e foljes së prejardhur (rehatohem). 

 

Në fjalinë (86) kryefjala e fjalisë predikative është në numrin shumës në të dyja 

gjuhët. Në gjuhën angleze, mbiemri në funksion të kallëzuesorit nuk përshtatet me 

kryefjalën në numër siç ndodh në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe, mbiemri është në 

numrin shumës, sepse i është përshtatur kryefjalës. Përmes analizës morfologjike të 

mbiemrit në gjuhën shqipe vërejmë se ai është i nyjshëm. Nyja e cila përbën një të 

tërë fonetike me trupin e mbiemrit “i dyshimtë” shënon kategorinë e numrit të emrit. 

Nyja e mbiemrave, jo vetëm në funksion të kallëzuesorit, por edhe të përcaktorit të 

emrit, nuk mund të mungojë në asnjë rrethanë. Kur kallëzuesori që përcakton një 

kryefjalë a kundrinor në numrin shumës, shprehet me mbiemër të nyjshëm, ai mban 

gjithmonë nyjën “të”400.  

 

Fjalia (87) është marrë nga ligjërimi bisedor. Në të dyja gjuhët mbiemri është 

vendosur mbas foljes “seem / duket”. Në gjuhën angleze, ashtu sikurse u përmend 

edhe në shembujt më lart, mbiemri nuk përshtatet me kryefjalën; në gjuhën shqipe, 

mbiemri “e lumtur” i është përshtatur kryefjalës “ajo” në numër dhe gjini. Pra, 

mbiemri “e lumtur” është përdorur në fjalinë (87) si mbiemër i nyjshëm, i gjinisë 

femërore, numri njëjës dhe rasa emërore.  

 

(88) It made me proud.                              Romani “The palace of dreams” f. 117.                                                      

 Ajo më bëri (mua) krenare. 

 

(89) I saw Phoebe angry. What’s the matter?      Romani “Into the woods” f. 283. 

 E pashë Foebin të nevrikosur. Ç’ka ngjarë? 

                                                                   

(90) You might imagine philosophers inaccessible and withdrawn.    

 Ju mund t’i imagjinoni filozofët të paarritshëm dhe të mbyllur.  

                                                                            Revista “Intelligent life” f. 17. 

 

Në këto fjali të gjuhës angleze dhe të gjuhës shqipe, kallëzuesori nuk përshkruan 

kryefjalën, por kundrinorin. E përbashkëta e të dyja gjuhëve në fjalinë (88) është se 

                                                 
400 Agalliu, F. Angoni, E. Demiraj, Sh. Dhrimo, A. Hysa E. Lafe, E. Likaj, E. Vepër e cituar, f. 158. 
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kundrinori shprehet me përemër. Mbiemri në funksion të kallëzuesorit në gjuhën 

shqipe përshtatet me kundrinorin në numër dhe gjini. Në fjalinë (88) mbiemri është në 

gjininë femërore dhe në numrin njëjës. Në gjuhën angleze, kundrinori në këtë fjali nuk 

mund të hiqet, ndërsa në gjuhën shqipe po, sepse para foljes vendoset proklitiku “më’.  

 

Në fjalinë (89) kallëzuesori “angry / i nevrikosur” përshkruan gjendjen e “Foebit”. 

Ashtu sikurse dihet, mbiemri në gjuhën angleze nuk përshtatet me numrin, gjininë dhe 

rasën e kundrinorit. Në gjuhën shqipe mbiemri “i/e nevrikosur” përshtatet me emrin 

“Foeb”. Si rrjedhojë, mbiemri është në gjininë femërore, në numrin njëjës dhe në 

rasën kallëzore. E njëjta dukuri morfo-sintaksore ndodh edhe me mbiemrat në fjalinë 

(90). Vërejmë se në këtë fjali përdoren dy kallëzuesorë homogjenë të cilët shënojnë 

tipare të ndryshme ndaj kundrinorit.   

 

Në shembujt (89, 90) kallëzuesorët nuk janë të domosdoshëm në fjali. Ata mund të 

hiqen dhe fjalitë mbeten sërish të sakta në ndërfaqësin semantiko-sintaksor. “I saw 

Phoebe / Pashë Foebin”, “You might imagine philosophers / Ti mund t’i imagjinosh 

filozofët”. 

 

Në të gjithë shembujt e mësipërm, mbiemri në funksion të kallëzuesorit është në 

shkallën pohore, ai thjesht emërton tiparin e një tërësie, jashtë çdo krahasimi. Por, 

mbiemri në raste të tjera mund të jetë edhe në shkallën krahasore për të treguar se 

cilësia e dhënë krahasohet me vetveten ose me një cilësi tjetër.  

 

(91) The corridor was even longer than it had seemed before.                                                                       

Korridori ishte më i gjatë nga ç’dukej më parë.    

                                                             Romani “The palace of dreams” f. 86.    

 

(92) He’s more skeptical, when it comes to those sorts of discussions.                                                        

Ai është akoma më dyshues, kur bëhet fjalë për këto lloj diskutimesh. 

                                                                              Romani “Into the woods” f. 255.                            

 

(93) You have to accept that Miss Scott is more courageous than you.                                                                 

Duhet ta pranosh se Znj. Skot është më e guximshme se ju.   

                                                                              Filmi “Notting hill” 

Në të gjitha fjalitë (91-93), mbiemri në funksion të kallëzuesorit është në shkallën 

krahasore. Përsa i përket ndërtimit të tyre, në gjuhën angleze mbiemri në fjalinë ( 91) 

formon shkallën krahasore përmes prapashtesave -er. Kur mbiemri është më shumë se 

dyrrokësh, para tij vendoset fjala “more / më shumë”, si në fjalitë (92, 93). Për nga 

pikëpamja semantike, në fjalitë (91, 92), në të dyja gjuhët mbiemri përdoret në 

shkallën krahasore për të krahasuar të njëjtën cilësi tek e njëjta tërësi, por në kohë e 

rrethana të ndryshme. Në fjalinë (93) krahasohet e njëjta cilësi në persona të 

ndryshëm.   

 Në të dyja gjuhët, si në ligjërimin e shkruar, kryesisht të stilit letrar, edhe në  

ligjërimin bisedor, kallëzuesori i shprehur me mbiemër mund të prihet nga parafjala 

“like” dhe lidhëza “as” në gjuhën angleze, ndërsa në gjuhën shqipe mbiemri prihet 
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nga lidhëza krahasuese “si”401 për të treguar një karakteristikë të kryefjalës a 

kundrinës së drejtë që është e përafërt ose e përngjashme me cilësinë e emërtuar prej 

mbiemrit. 

 

(94) I told him you had homework to do and I had to go home get some things for 

dinner because we had a guest coming, but he sounded like disappointed.                                                                                         

I thashë atij që kishe detyra dhe unë duhet të bëja darkën se kemi miq për darkë, por ai 

u duk si i zhgënjyer.  

                                                                         Romani “Into the woods” f. 125.                                    
 

(95) She looked as affraid.                               Romani “Great Gatsby ” f. 39.                                                                                                                                                      

Ajo duket si e frikësuar. 

 

(96) That sounds as ridiculos.                         Telefilmi “Criminal Minds”                                                                                                                                              

Duket si qesharake.  

Në fjalinë (94) të gjuhës angleze dhe të gjuhës shqipe, kallëzuesori paraprihet nga 

“like/ si” për të treguar një tipar të kryefjalës i cili është i përngjashëm me cilësinë e 

emërtuar prej mbiemrit. Në fjalitë (95, 96) në anglisht para mbiemrit vendoset lidhëza 

“as” e cila ka të njëjtin funksion semantiko-sintaksor me parafjalën “like”. Në gjuhën 

shqipe në fjalitë (95, 96) vendoset lidhëza krahasuese “si”, ashtu sikurse në fjalinë 

(94).  

 Në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe, para mbiemrave të shkallës krahasore 

mund të përdoren edhe fjalë të ndryshme  përforcuese që tregojnë shkallëzim të 

ndryshëm të intensitetit të tiparit: shumë, edhe, pak, jashtëzakonisht, sa etj402. 

(97) I saw her much more prepared.                  Romani “Into the woods” f. 70.                                                                                                    

E pashë atë edhe më shumë të përgatitur.                                        

Në këtë fjali, fjala “shumë” shoqëron kallëzuesorin të shprehur me mbiemrin “të 

përgatitur” për të treguar së bashku një karakteristikë cilësore që qëndron në një 

shkallë më të lartë.  

 Në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe mbiemrat e shkallës pohore mund të 

paraprihen nga “so / kaq” për të theksuar një cilësi a tipar që shënon kryefjalën a 

kundrinorin.                                   

(98) How could they look so calm.           Romani “The palace of dreams” f. 36.                                                                                                                              

Si mund të dukeshin kaq të qetë!  

Në këtë fjali, fjala “so / kaq” mund të hiqet pa ndryshuar brendinë kuptimore të 

shprehjes.      

                                                 
401 Në gjuhën angleze fjala “like” nuk është lidhëz, por parafjalë. (Cobuild, C. Vepër e cituar, f. 75.) 

Megjithatë, funksioni i kësaj parafjale në anglisht është i njëjtë me lidhëzën krahasuese “si” në gjuhën 

shqipe. Për gjuhën angleze përdorim termin parafjalë dhe për gjuhën shqipe termin “lidhëz”.  
402Quirk, et. al. Greenbaum. A concise grammar of contemporary English, Philadelphi: HBJ, 1973, f. 

114. 

Agalliu, F. Angoni, E. Demiraj, Sh. Dhrimo, A. Hysa E. Lafe, E. Likaj, E. Vepër e cituar, f. 176. 
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How could they look calm.                                                                                                                                           

Si mund të dukeshin të qetë!                                                                                                                               

 Mbiemri në funksion të kallëzuesorit mund të përdoret edhe në shkallën krahasore 

të barazisë në të dyja gjuhët.  

(99) You are as beautiful as the moon.           Filmi “The beauty and the beast”                              

Je po aq e bukur sa hëna.                                                                                                                               

Në këtë fjali tipari i gjymtyrës së parë krahasohet me tiparin e gjymtyrës së dytë, pra 

mbiemri vendoset në shkallën krahasore të barazisë. Në gjuhën angleze kjo shkallë 

është formuar prej lokucionit “as....as”, ndërsa në gjuhën shqipe është formuar prej 

lokucionit “aq...sa”. Jo rrallëherë në gjuhën shqipe haset edhe rendi i anasjellë 

“sa....aq”, ku raporti i barazisë mbetet vërtet i pandryshuar.   

(100) Grace, you aren’t as tall as I imagined.    Romani  “Into the woods” f. 288.                                                                                                                          

Greis, ti nuk je dhe aq e gjatë sa ç’mendoja.                                                                                                

Në shembullin (100) të gjuhës angleze, mbiemri, ashtu sikurse në fjalinë (99), 

vendoset midis lokucionit “as....as”. Në fjalinë e gjuhës shqipe ndërtimi i shkallës 

krahasore të barazisë është formuar prej lokucionit “dhe aq .....sa”. Në këtë fjali, për 

nga pikëpamja semantike, kallëzuesori tregon një tipar i cili nuk zotërohet nga personi 

përkatës në një shkallë shumë të lartë, por vetëm deri në një shkallë të caktuar.  

 Krahas shkallës pohore dhe krahasore, kallëzuesori i shprehur me mbiemër mund  

të jetë edhe në shkallën sipërore.  

(101) I am the luckiest in the world.                Romani “Into the woods” f. 7.                                                                                                                                             

Unë jam më fatlumja në botë.  

Në këtë fjali, mbiemri në funksion të kallëzuesorit është në shkallën sipërore “the 

luckiest / më me fat” dhe tregon se cilësia e dhënë është në një shkallë më të lartë dhe 

kundrohet jashtë çdo krahasimi.  

 Shkalla sipërore e kallëzuesorëve të shprehur me mbiemër mund të formohet edhe  

me ndajfolje të ndryshme sasie, të cilat vendosen para formës pohore të mbiemrit403. 

Në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe më rëndom në këtë funksion përdoren 

ndajfoljet  “too / shumë”, “absolutely / absolutisht” etj. 

(102) Nature is absolutely adorable.            Revista “Intelligent life” f. 28.                                                                                                  

Natyra është absolutisht e adhurueshme.  

(103) I’ll be too permissive.                         “BBC News”                                                                                                                                                          

Do të jem shumë tolerant.                                                                                                                         

Kallëzuesorët e shprehur me mbiemër në fjalitë (102, 103) nuk e formojnë shkallën 

sipërore të tyre me  pjesëzën “më’ (në gjuhën shqipe) apo prapashtesën -est (në 

gjuhën angleze), por me mjete të tjera leksikore, pikërisht me ndajfoljet “absolutely / 

                                                 
403 Agalliu, F. Angoni, E. Demiraj, Sh. Dhrimo, A. Hysa E. Lafe, E. Likaj, E. Vepër  e cituar, f. 179. 
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absolutisht”, “too / shumë”. Ndajfoljet që paraprijnë kallëzuesorët tregojnë se cilësia e 

kryefjalës është në shkallë shumë të lartë.                                                                                             

 Në analizën e shembujve tanë kemi vënë re se hera-herës mbiemri në funksion të  

kallëzuesorit ndiqet nga disa  parafjalë. Nëse disa prej mbiemrave të paraqitur në 

tabelën e mëposhtme nuk do të ndiqeshin nga parafjalët përkatëse, ata do të ishin njësi 

të pakuptimshme në fjali404. Pra, parafjalët ndihmojnë mbiemrat të hyjnë në 

marrëdhënie semantiko-sintaksore me elemente të tjera gjuhësore që përdoren pas 

tyre; për shembull, mbiemri “accustomed to / i mësuar me” në të dyja gjuhët nuk 

mund të qëndrojë i mëvetësishëm, por është i domosdoshëm shoqërimi i këtij mbiemri 

nga parafjala “to” në anglisht dhe “me” në shqip. Paraqesim disa prej mbiemrave të 

ndjekur nga parafjalët në tabelën e mëposhtme:                                                                                                                  

 

Tabela 3.7 Përdorimi i parafjalëve mbas mbiemrave në funksion të kallëzuesorit 

 

Mbiemër + about (rreth) 

Angry (i mërzitur), annoyed (i mërzitur), 

concerned (i shqetësuar), glad (i gëzuar), 

happy (i lumtur), pleased (i kënaqur), 

reasonable (i arsyeshëm). 

 

Mbiemër + at (te, tek) 

Adept (i aftë), alarmed (i alarmuar), 

amazed (i habitur), astonished (i habitur), 

brillant (brilant), clever (i zgjuar), 

delighted (i gëzuar), good (i mirë), 

hopeless (i pashpresë), puzzeled (i 

hutuar), talented (i talentuar) etj. 

Mbiemër + by (nga) Amused (i kënaqur), distressed (i 

pikëlluar), hurt (i lënduar), unaffected (i 

çiltër) etj. 

 

Mbiemër + for (për) 

Responsible (i arsyeshëm), anxious (në 

ankth), bad (i keq), difficult (i vështirë), 

eager (i etur), good (i mirë), grateful 

(mirënjohës) etj. 

Mbiemër + from (nga) Divorced (i divorcuar), different (i 

ndryshëm), free (i lirë), immune (imun) 

etj. 

 

Mbiemër + in (në) 

Confident (i sigurt), engaged (i zënë, i 

fejuar), interested (i interesuar), inherent (i 

qenësishëm), interested (i interesuar), 

lucky (me fat), secure (i sigurt) etj. 

 

Mbiemër + of (i,e) 

Afraid (i frikësuar), certain (i sigurt), 

ashamed (i turpëruar), aware (i 

vetëdijshëm), certain (i sigurt), destructive 

(shkatërrues), ignorant (injorant), sure (i 

sigurt), tired (i lodhur), honest (i 

ndershëm) etj. 

Mbiemër + on (mbi)  Based (i mbështetur), sweet (i ëmbël), 

easy (i lehtë), hard (e vështirë), keen (i 

dhënë), severe (i ashpër) etj. 

                                                 
404 Huddlestone, R. Pullum, G. Vepër e cituar, f. 543. 
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Mbiemër + to (drejt, në) 

Accustomed (i mësuar), allergic (alergjik), 

hospitable (mikpritës), kind (i sjellshëm), 

similar (i ngjashëm), superior (i 

mrekullueshëm), responsible (i  

përgjegjshëm) etj.  

Mbiemër + toward (drejt në) Respectful (i respektuar), friendly 

(miqësor), hostile (armiqësor) etj.  

 

Mbiemër + with (me) 

Angry (i nevrikosur), comfortable (i 

rehatshëm), fed up (i acaruar), friendly 

(miqësor), pleased (i kënaqur), sick (i 

sëmurë) etj.  

(104) I was confident about it.                               Romani  “Great Gatsby” f. 72.                                                                                                                                                                                            

Kisha besim për të. 

(105) Be careful about whom you permit to touch you deeply.                                                                             

Ji i kujdesshëm me dikë që e lejon të të prekë thellësisht. 

                                                                                Romani “Into the woods ” f. 56.                                                                    

 

(106) Daddy made me feel less nervous about visiting Autumn.                                                                     

Babai më bëri të ndihem më pak nervoze rreth vizitës sime me Otumin. 

                                                                               Romani “Into the woods” f. 78.                                                          
 

(107) Your’re not expert in cooking, are you?        Romani “Into the woods“ f. 16.                                                                                             

Ti nuk je ekspert në gatim, apo jo? 

 

(108) You have to know who should be loyal to.   Romani “Great Gatsby” f. 46.                                                                                                                                                                    

Duhet të dish kujt t’i besosh. 

 

(109) In my heart of hearts, I know that your father was eager for a big success.                                       

Në thellësi të zemrës e dija që babai yt ishte i etur për sukses. 

                                                                                      Romani “Into the woods” f. 110.                                    

(110) My parents will be proud of my challenge.                                                                           

Prindërit e mi do të jenë krenarë për arritjet e mia.                                                                            

                                                                                      Romani “Into the woods” f. 265.                                                                      

 

(111) One collegues reveal he’s so fed up with teaching that he’s retiring early.                                                

Një koleg tregoi se ishte aq i mërzitur me mësimdhënien, saqë do të dilte në pension 

herët.                                        

                                                                               Revista “The New York Times” f. 18.                 

 

(112) I hope your brother or sister would be as good at reading as you are.                                         

Shpresoj që motra ose vëllai do të jetë aq i mirë sa ty në lexim. 

                                                                                   Filmi “Notting Hill”   

(113) Just don’t get yourself upset over it.                Telefilmi “Crimal Minds”                                                                                          

Thjesht mos e mërzit veten me të.  

(114) He’s so friendly with me.                                 Filmi  “The beauty and the beast”                                                                                                                                                  

Ai është shumë miqësor me mua.                     
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Në analizën përqasëse së këtyre shembujve të gjuhës angleze dhe të gjuhës shqipe, 

vërejmë se jo gjithmonë ka një pajtueshmëri midis strukturave sintaksore në të dyja 

gjuhët. Në fjalinë (104) në gjuhën angleze, kallëzuesori i shprehur me mbiemër 

“confident / besim” ndiqet nga parafjala “about / rreth”. Kjo parafjalë nuk mund t’i 

mungojë kallëzuesorit, anasjelltas fjalia do të ishte njësi e pakuptimshme gramatikore 

e semantike. Ndryshimi midis dy gjuhëve fillon që nga folja. Në gjuhën angleze 

përdoret folja “jam”, në gjuhën shqipe përdoret folja “kam”. Në gjuhën angleze 

kallëzuesori shprehet nga një mbiemër i ndjekur nga parafjala “about”, në gjuhën 

shqipe kallëzuesori shprehet me emër të ndjekur nga parafjala “për”.                                                                    

Në fjalinë (105) kallëzuesori shprehet me mbiemër dhe vendoset  mbas së njëjtës folje 

në të dyja gjuhët. E përbashkëta e gjuhës angleze dhe e gjuhës shqipe është vendosja e 

parafjalës mbas mbiemrit. Në ndryshim të njëra-tjetrës, në gjuhën angleze mbiemri 

merr parafjalën “about”, ndërsa në gjuhën shqipe parafjalën “me”. Por, pavarësisht se 

këto parafjalë janë fjalë të ndryshme, funksioni i tyre në fjali është i njëllojtë.                                                                                                                             

Në shembullin (106) parafjala e vendosur pas kallëzuesorit të shprehur me mbiemër 

në anglisht përkon plotësisht me parafjalën e përdorur mbas të njëjtit mbiemër në 

funksion të kallëzuesorit në shqip. Krahas parafjalës “about”, në shembujt e 

përmendur, në gjuhën angleze me denduri të madhe përdorimi dalin parafjalët “in / 

në” në shembullin (107) dhe “to / drejt në” në shembullin (108). Parafjala “in / në” 

gjen përdorim në të dyja gjuhët. Kjo parafjalë prihet nga kallëzuesori “expert / 

ekspert”.   

Në shembullin (108) struktura e fjalisë në gjuhën angleze ndryshon nga struktura e 

fjalisë në gjuhën shqipe. E para është fjali predikative e formuar nga këpuja “jam” dhe 

kallëzuesori i shprehur me mbiemër i cili prin parafjalën “to”. Ndërsa fjalia në gjuhën 

shqipe nuk është fjali këpujore. Fjalia në gjuhën angleze përfundon me kallëzuesorin 

dhe parafjalën “to” pas saj. Në gjuhën shqipe, fjalia përfundon me një kallëzues të 

thjeshtë foljor.                                                                                                                                               

Fjalia (109) në aglisht përputhet plotësisht me atë të gjuhës shqipe. Mbiemri në këto 

dy gjuhë ndiqet nga e njëjta parafjalë. Ndërkohë, në  fjalinë (110) mbiemri në anglisht 

dhe në shqip nuk ndiqet nga e njëjta parafjalë “proud of / krenar me”. Fjalia (111) në 

anglisht dallon nga ajo e gjuhës shqipe. Kallëzuesori formohet me mbiemër + 

parafjalë “fed up”, por krahas kësaj parafjale kallëzuesori ndiqet edhe nga një 

parafjalë tjetër, e cila bën të mundur lidhjen e tij me elementin që i vendoset nga pas 

“fed up with’. Parafjala “with” përkon me atë gjuhës shqipe “i mërzitur me”. 

 Fjalia (112) në gjuhën angleze është njëlloj me fjalinë e gjuhës shqipe. Kallëzuesori 

“good” ndiqet nga parafjala “at’, në gjuhën shqipe kallëzuesori “i mirë” ndiqet nga 

parafjala “në”.   

Në fjalinë (113) parafjala në gjuhën angleze “over” nuk përkon me atë të gjuhës 

shqipe “me”. Krahas këtij ndryshimi, fjalia në anglisht dhe ajo në shqip nuk kanë të 

njëjtën strukturë gjuhësore. Fjalia në shqip nuk është këpujore. Kuptimi leksikor i 

mbiemrit “i mërzitur” ngërthehet brenda kokës funksionale të fjalisë “mërzitem”. 

Struktura gjuhësore e fjalisë (114) në anglisht është njëlloj me atë të gjuhës shqipe. 

Parafjala e përdorur mbas kallëzuesorit është e njëjta për të dyja gjuhët “with / me”. 
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 Mbiemrat në funksion të kallëzuesorit mund të klasifikohen sipas kuptimeve  

leksikore që ata shprehin. Bazuar në materialet faktike të shfrytëzuara për këtë studim, 

jemi përpjekur që mbiemrat t’i klasifikojmë si më poshtë: 

 
Tabela 3.8  Klasifikimi i mbiemrave në funksion të kallëzuesorit 

Llojet e mbiemrave Shembuj 

Mosha Old, young  (i ri, i vjetër) etj.                                                    

I remained pregnant when I was very young. 

Mbeta shtatzënë kur isha shumë e re.                       

Madhësi / Formë Big, small, far / i madh, i vogël, larg                 

These envelopers are small. / Këto zarfe janë të 

vogla.  

                     Gjendje shpirtërore Happy, famous, interested /i gëzuar, i famshëm, 

i interesuar etj.                                                                  

Mark-Alem was happy that day.                                      

Mark-Alem ishte i lumtur atë ditë. 

                            Veti fizike Dirty, dry, strong, healthy, pregnant, red (i  

pistë, i thatë, i fortë, shtatzënë, i kuq) etj                                        

The traffic light turned red. /Semafori u bë i 

kuq.  

Kualifikime true, sure (i vërtetë, i sigurt) 

Ngjashmëri  different, same / të ndryshme, të njëjta etj.              

We’re quiet different from each-other.                       

Jemi pothuajse ndryshe nga njëri-tjetri. 

Cilësi Good, horrible, great                                              

(mirë, tmerrshëm, fantastike)                       

         Cilësi të karakterit/ Cilësi mendore Skeptical, honest, shy, foolish (dyshues, i 

ndershëm, i turpshëm, budalla) etj. 

Përfundime 

 Për sa u përmend edhe më lart, mbiemri ka dy funksione në fjali: 1. Kallëzuesor i  

kryefjalës a kundrinorit në fjalitë predikative. 2. Përcaktor i një emri. Denduria e 

përdorimit të mbiemrit në funksion të kallëzuesorit është më e vogël se ajo e 

përdorimit të mbiemrit në funksion të përcaktorit. Ata dallojnë nga njëri-tjetri përmes 

funksionit dhe rendit të tyre në fjali. Mbiemri në funksion të kallëzuesorit  në anglisht 

dhe në shqip vendoset mbas foljes dhe cakton kryefjalën a kundrinorin. Mbiemri në 

funksion të përcaktorit vendoset para emrit në anglisht dhe mbas tij në shqip dhe 

cakton emrin me të cilin lidhet. Jo të gjithë mbiemrat në anglisht dhe në shqip mund të 

përdoren në funksion të kallëzuesorit. 

 Në analizën e mbiemrit në funksion të kallëzuesorit në fjalitë predikative dolën në  

pah disa nga veçoritë e tij në ndërfaqësit semantikë, morfologjikë e sintaksorë. 

 Në ndërfaqësin semantik, mbiemri, në fjalitë predikative të gjuhës angleze dhe  

të gjuhës shqipe, kallëzon një cilësi të kryefjalës a kundrinorit. Mbiemrat në funksion 

të kallëzuesorit i klasifikuam sipas kuptimit të tyre në mbiemra që tregojnë: 1. moshë; 

2. formë; 3. gjendje shpirtërore. 4. veti fizike; 5. kualifikime; 6. ngjashmëri; 7. cilësi; 

8. cilësi të karakterit a cilësi mendore. 

 Në ndërfaqësin morfologjik të mbiemrit u vunë re dallimet dhe të përbashkëtat  



122 

 

midis strukturave gramatikore të gjuhës angleze dhe të gjuhës shqipe. Mbiemri në 

funksion të kallëzuesorit në gjuhën shqipe, ndryshe nga gjuha angleze, është i 

nyjshëm ose i panyjshëm. Në gjuhën angleze mbiemri nuk  përshtatet me  kryefjalën  

a kundrinorin. Në gjuhën shqipe mbiemri përshtatet në numër, gjini dhe rasë. Kur 

mbiemri i nyjshëm cakton një kryefjalë a kundrinor në numrin shumës, ai ka gjithnjë 

nyjen -të, gjë që është shprehje e lidhjes jo të drejtpërdrejtë me emrin të cilit i 

referohet.  

 Mbiemri në fjalitë predikative mund të jetë në çdo shkallë. Shkalla pohore e  

mbiemrit në funksion të kallëzuesorit emërton thjesht tiparin e sendit, jashtë çdo 

krahasimi. Kjo shkallë e jep cilësinë e sendit si diçka absolute. Në shkallën krahasore, 

mbiemri krahason të njëjtën cilësi tek e njëjta tërësi, por në kohë e rrethana të 

ndryshme ose të njëjtën cilësi në persona të ndryshëm. Kallëzuesori i shprehur me 

mbiemër mund të jetë në shkallën sipërore për të treguar karakteristika cilësore në 

shkallën më të lartë. Për nga pikëpamja morfologjike, mbiemri në anglisht ndryshon 

me mbiemrin në shqip në kuadrin e  formimit të shkallëve të tij. Në anglisht, shkallët 

e mbiemrit formohen përmes mbaresave -er, -est (taller; the tallest), kur mbiemri është 

një ose dyrrokësh ose nga fjalët “more; the most” para tij, kur mbiemri është më 

shumë se dyrrokësh (more beautiful, the most beautiful). Në shqip, mbiemri nuk 

ndryshon në formimin e shkallëve të tij, por thjesht i paravendoset pjesëza “më” (më e 

bukur, më e bukura). 

 Në të dyja gjuhët, shpeshherë, kallëzuesori i shprehur me mbiemër për të treguar  

se një cilësi është në një shkallë më të lartë, hyn në marrëdhënie sintaksore me 

ndajfolje a fjalë përforcuese si: “much / shumë, absolutely / absolutisht, so / kaq” etj. 

Përpara mbiemrave në anglisht mund të vendosen parafjala “like” ose lidhëza “as”. 

Në shqip të njëjtin funksion e kryen lidhëza “si”.  

 Kallëzuesori i shprehur me mbiemër mund të përdoret edhe në shkallën e barazisë,  

për të treguar se cilësia e dhënë është në të njëjtën shkallë tek të dy krahët e 

krahasimit. Në gjuhën angleze, në formimin e kësaj shkallë ndihmon lokucioni 

“so...that”, ndërsa në gjuhën shqipe lokucioni “aq ...sa” ose rendi i anasjellë “sa...aq”. 

 Disa mbiemra do të ishin njësi të pakuptimshme, nëse nuk do të ndiqeshin nga 

parafjalët përkatëse. Këto të fundit ndihmojnë mbiemrat në funksion të kallëzuesorit 

të hyjnë në marrëdhënie morfo-sintaksore me elemente të tjera gjuhësore që vendosen 

pas tyre.   

III. 1.4.2 Kallëzuesori i shprehur me emër në fjalitë predikative 

Emri në funksion të kallëzuesorit në fjalitë predikative ka një përdorim të dendur  në 

ligjërimin bisedor dhe në ligjërimin e shkruar të stilit letrar e publicistik. Ai është i 

dyti për nga denduria e përdorimit dhe vjen pas mbiemrit, si në gjuhën angleze edhe 

në gjuhën shqipe. Në fjalitë predikative kallëzuesori i kryefjalës dhe kundrinorit i 

shprehur me emër vendoset mbas disa foljeve me kuptim të caktuar leksikor405: (i) 

folje me kuptimin e shfaqjes, kalimit nga një gjendje në një tjetër apo folje që tregojnë 

ruajtje të një gjendjeje, si feel / ndiej, look / duket, prove / provohet, seem / dukem, 

sound / tingëllon etj; (ii) folje me kuptimin e caktimit dhe vlerësimit: call / quaj, 

appoint / caktoj, emëroj, appreciate / vlerësoj etj; (iii) folje që tregojnë lëvizje: come / 

vij, turn / kthehem, go / shkoj etj; (iv) folje që tregojnë veprimtari: search / kërkoj, 

quarrel / zihem, get dressed / vishem etj.                                                                                                            

                                                 
405 Çeliku, M. Domi, M. Floqi, S. Mansaku, S. Përnaska, R. Prifti, S. Totoni, M. Vepër e cituar, f. 243. 
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     Zakonisht, kallëzuesori në gjuhën angleze përshtatet me të kallëzuarin në numër 

dhe gjini, ndërsa në gjuhën shqipe, krahas numrit dhe gjinisë, emri përshtatet edhe në 

rasë.  

 

(115) If you make every boy you meet feel like he’s a rapist, you won’t ever have any 

good times.         

Nëse do ta bësh çdo djalë që takon të ndihet sikur ai është përdhunues, s’do t’ia kaloni 

mirë ndonjëherë. 

                                                                                       Romani “Into the woods”  f. 18.  

 

(116) The actors were speakers at the same time. Revista “The New York Times” f. 33.                                                                                         

Aktorët ishin folës në të njëjtën kohë.  

 

Në të dyja gjuhët, del në pah se kallëzuesori i shprehur me emër, i cili vendoset mbas 

këpujës “jam” i përshtatet kryefjalës në numër në fjalinë (115). Kryefjala e shprehur 

me përemër vetor është në numrin njëjës, andaj kallëzuesori është në numrin njëjës.                                                                                                   

Ndërkohë që në fjalinë (116) kallëzuesori është në numrin shumës, sepse edhe 

kryefjala është e shprehur me një emër në shumës.                                                                                                                                               

 

 Në korpusin e shembujve tanë të materialit faktik, del në pah se jo gjithmonë  

kallëzuesori në anglisht mund të përshtatet me kryefjalën në numër. Ka edhe nga ato 

raste kur kryefjala është në numrin shumës dhe kallëzuesori është në numrin njëjës.  

(117) My children are a mess.                                   Romani “Into the woods” f. 92.   

Fëmijët e mi janë rrëmujaxhinj. 

Kallëzuesori “a mess” është në numrin njëjës, por në të njëjtën kohë i referohet 

kryefjalës e cila shprehet me emër në numrin shumës. Në këtë rast emri shënon një 

tipar të një tërësie. Në gjuhën shqipe, kallëzuesori i shprehur me emër ka marrë tiparet 

e një mbiemri i cili shënon një cilësi të kryefjalës. Kallëzuesori “rrëmujaxhinj” është 

në numrin shumës, ashtu sikurse kryefjala të cilës ai i referohet.                                                                                                

 Në gjuhën angleze, ndryshe nga gjuha shqipe e cila i gëzon të gjitha mbaresat  

eptuese të gjinisë,  kallëzuesori i shprehur me emër jo gjithmonë përshtatet në gjini 

me kryefjalën a kundrinorin. 

 

(118) The proffesors appointed him head of departament.                                                                              

Profesorët e caktuan atë shef të departamentit. 

                                                                           Revista “The New York Times”  f. 23. 

(119) You’ ll always remain my princess, Grace.                                                                                                

Ti gjithmonë do të mbetesh princesha ime, Greis. 

                                                                           Romani “Into the woods” f. 169.                              

Në gjuhën angleze, kallëzuesori në fjalinë (118) nuk përshtatet në gjini me 

kundrinorin, sepse gjinia është duke u shuar, si rrjedhojë e rënies së fleksionit. Nëse 

kundrinori do të shprehej me një emër a përemër të gjinisë femërore, ai do të mbetej 

po njëlloj.  

Në gjuhën shqipe përshtatja e kallëzuesorit me kryefjalën në gjini është shumë e 

rëndësishme. Në këtë shembull, emri në funksion të kallëzuesorit është në gjininë 
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mashkullore, ashtu sikurse dhe përemri në funksion të kundrinorit. Nëse në funksion 

të kundrinorit do të kishim përkatëshit një emër a përemër të gjinisë femërore, edhe 

kallëzuesori do ishte në gjininë femërore “shefe departamenti”.                                 

Në fjalinë (119), ndryshe nga shembulli pararendës, kallëzuesori përshtatet me 

kryefjalën. Kryefjala shprehet me përemër të vetës së dytë, por nisur nga kallëzuesori 

“princess / princeshë” nënkuptojmë se kryefjala është në gjininë femërore, numri 

njëjës.  

(120) Never forget that the Tabir Sarrail is an institution.                                                                                 

Kurrë mos harro se Tabir Sarrai është institucion    

                                                                 Romani “The palace of dreams” f. 125. 

 

 (121) I have become a genius,- said Mark Alam                                                                                                    

Jam bërë gjeni, - tha Mark Alemi  

                                                                Romani “The palace of dreams” f. 20.                          

 (122) This is a research by Erin.            Telefilmi “Criminal Minds”                                                                                                                                              

Ky është kërkim nga Erini. 

Në fjalitë e mësipërme (120 - 122), emrat e përdorur në anglisht dhe në shqip në 

funksion të kallëzuesorit janë në trajtën e pashquar. Por, nga pikëpamja morfologjike, 

ne dallojmë të përbashkëtat dhe të veçantat midis emrave të përdorur në anglisht dhe 

atyre në shqip. Në anglisht pashquarsia e emrave është përftuar përmes nyjes 

joshquese “a”, ndërsa në shqip është një nyje “zero”. Në këto fjali të gjuhës shqipe 

mund të vendoset nyja “një” para emrave të pashquar për të treguar “një farë”, pra 

emri në këtë rast fiton ngjyrime ekspresive406. Megjithatë, fjala “një” është krejt e 

panevojshme për strukturën e fjalisë. Bazuar në analizën semantike të këtyre emrave, 

vëmë re se në të dyja gjuhët emrat e pashquar tregojnë karakteristika klasifikuese dhe  

nga pikëpamja logjike vendoset raporti lloj-gjini ndërmjet nocionit që mban kryefjala 

dhe nocionit që përmban kallëzuesori. Ato shfaqen si jo referuese dhe tregojnë 

ekzistencë. E përbashkëta tjetër për të dyja gjuhët qëndron në fjalinë (121), kur emri i 

gjymtyrës emërore është barasvlerës me një mbiemër, ai tregon karakteristikë 

cilësore. Në fjalitë predikative, midis dy emrave të lidhur me këpujë, i shquari është 

kryefjala dhe i pashquari është kallëzuesori.                                                                                                                                                 

 Në gjuhën angleze ka edhe raste kur emrat e pashquar në funksion të kallëzuesorit 

nuk marrin nyjen joshquese407. 

(123) He became president of this country.              Filmi “Notting Hill”                                                                                                                                                                                                                        

Ai u bë president i këtij vendi.                         

Në këtë fjali të marrë nga ligjërimi bisedor, para kallëzuesorit të shprehur me emër 

nuk vendoset nyja. Një fjali e tillë mund të gjendet edhe në ligjërimin e shkruar. 

Fjalitë në anglisht dhe në shqip janë njëlloj në ndërfaqësit semantikë e sintaksorë. 

                                                 
406 Totoni, M. Vepër e cituar. 
407 Beyssade, C. A syntax -based analysis of predication. Institute J. Nicod-CNRS. Laboratoire de 

Linguistique Formelle, Paris, 2005, f. 44-61.  
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Para kallëzuesorit mungon nyja, sepse ai emërton një profesion unik, por në të njëjtën 

kohë edhe një pozicion brenda një institucioni.  

 Nyja joshquese, edhe pse shumë rrallë, mund të vendoset para emrave të 

përveçëm. 

(124) I am a Quiprilis.                             Romani “The palace of Dreams” f. 68.             

Jam një Qyprilli. 

Nyja joshquese, zakonisht, nuk vendoset para emrave të përveçëm, por, në këtë 

shembull të gjuhës anleze dhe të gjuhës shqipe, marrë në ligjërimin e shkruar, është 

vendosur nyja joshquese. Kjo dukuri gjuhësore ndodh në të gjitha rastet kur qëllimi i 

kallëzuesorit është të theksojë karakterin klasifikues të emrit. Në analizën semantike 

të kësaj fjalie, vërejmë se qëllimi i thënies së folësit është të tregojë se: ai është një 

nga pjesëtarët e fisit të Qyprillinjve.                              

 Krahas nyjes joshquese “a” në anglisht, para emrave në funksion të kallëzuesorit  

vendoset edhe nyja shquese “the”, kur ai është në trajtën e shquar. Për nga pikëpamja 

semantike, emri i shquar në anglisht nuk ka dallim nga emri i shquar në shqip. Ata, të 

dy tregojnë vazhdimësi të identitetit të objektit i cili përdoret në funksion të kryefjalës 

së një fjalie. Emrat e trajtës së shquar në funksion të kallëzuesorit janë referues408.  

(125) They’re the aristocrats.         Romani “The palace of dreams” f . 92.                                                                                                                                          

Ata janë aristokratët.  

Në këtë shembull vërejmë se emri në funksion të kallëzuesorit në gjuhën angleze 

ndryshon nga ai i gjuhës shqipe në ndërfaqësin morfologjik. Emrat e trajtës së shquar 

në anglisht dallohen nga nyja shquese “the”, ndërsa në gjuhën shqipe, e cila është 

gjuhë  e eptueshme, shquarsia e emrave realizohet nga mbaresat e emrit (aristokrat-

aristokrat-ët). 

(126) My dissertation compared three methods of teaching: I called them recitation, 

discussion and tutorial.                                                                                                                                                    

Disertacioni im krahason tri metoda të mësimdhënies: Unë i quaj ato përsëritje, 

diskutim, punë praktike. 

                                                    Revista “The New York Times” f. 48.                                

 

(127) It may turn out that visiting night clubs does make this guy a worse student.                                             

Mund të dalë që vizitat në klubet e natës e bëjnë këtë djalë një student më të dobët. 

                                                   Revista “Intelligent Life” f. 6. 

(128) You look a policeman wearing that hat.      Telefilmi “Criminal Minds”                                                                                                                                 

Dukesh polic duke vënë atë kapele.  

Në fjalitë (126, 127) kallëzuesori cakton kundrinorin, ndërsa në fjalinë (128) ai i 

referohet kryefjalës. Duke krahasuar fjalitë e gjuhës angleze me ato të gjuhës shqipe, 

vërejmë se në anglisht emri i përshtatet kryefjalës dhe kundrinorit në numër dhe gjini, 

                                                 
408 Mikkelsen, L. Copular clauses, specification, predication, and equation. Cambridge University 

Press, 2005, f. 150. 
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si në shembullin (128). Pra, emri në anglisht ka dy kategori: të numrit dhe të gjinisë. 

Në gjuhën shqipe, kallëzuesori i shprehur me emër i përshtatet kryefjalës dhe 

kundrinorit jo vetëm në numër e gjini, por edhe në rasë. Në fjalinë (127) emri në shqip 

ka tri kategoritë e mëposhtme: emër i numrit njëjës, gjinia mashkullore dhe rasa 

emërore. Ai merr të njëjtën rasë si kryefjala.                                                                 

Në fjalitë (126) dhe (127) emrat në funksion të kallëzuesorit të kundrinorit janë në 

rasën kallëzore, sepse marrin rasën e kundrinorit të cilit i referohen. Zakonisht, në 

gjuhën shqipe kallëzuesori i shprehur me emër i cili hyn në marrëdhënie të 

drejtpërdrejtë është në rasën emërore, ndërsa kallëzuesori i cili hyn në marrëdhënie 

me kundrinorin përmes foljes është në rasën kallëzore. Shumë rrallë ky emër mund të 

përdoret edhe në rasën gjinore. Ai përfaqëson gjymtyrën e varur të një togfjalëshi 

emëror dhe përdoret në saje të kuptimit të tij mbiemëror. Tregon zakonisht një 

karakteristikë cilësore të kryefjalës a kundrinës, po mund të tregojë edhe përkatësi:409  

“u bë i shtëpisë”.                                                                                                                            

Duke u rikthyer në fjalinë (126), vërejmë se në të dyja gjuhët, mbas kundrinorit, i cili 

prihet nga një folje në veprore, përdoret më shumë se një kallëzuesor. Ata janë 

gjymtyrë homogjene. Gjymtyrët homogjene në këtë shembull ndahen me presje, por 

ato mund të lidhen me njëra-tjetrën edhe me lidhëzën bashkërenditëse “dhe”, si në 

shembullin e mëposhtëm:  

(129) He was a father and a friend at the same time.  Romani “Into the woods” f. 294.                

Ai ishte baba dhe mik në të njëjtën kohë. 

Në të gjithë shembujt e paraqitur vërejmë se kryefjala shprehet me emër, togfjalësh a 

përemër vetor, por në fjalitë pyetëse këpujore predikative, kryefjala mund të shprehet 

edhe me përemër pyetës:                                                                                                                                       

(130) Who is a beast?                                          Filmi “The beauty and the beast”                               

Kush është bishë?  

Përemri pyetës në këtë fjali ka funksionin e kryefjalës në të dyja gjuhët, ndërsa 

kallëzuesori i shprehur me emër është në trajtën e pashquar.  

 Ashtu sikurse mbiemrat, edhe emrat të cilët përdoren në funksion të kallëzuesorit 

jemi përpjekur t’i klasifikojmë për nga kuptimi që ata shprehin, si më poshtë: 

a) Emra që shënojnë cilësi                                                                                               

(131) It wasn’t madness.                                  Romani “Into the woods” f. 2.                                                                                                                                                                                                                      

Nuk ishte çmenduri. 

 (132) Please, our story must be a secret.         Filmi “The beauty and the beast”                     

Të lutem, historia jonë duhet të mbetet sekret. 

 

                                                 
409 Çeliku, M. Domi, M. Floqi, S. Mansaku, S. Përnaska, R. Prifti, S. Totoni, M. Vepër e cituar, f. 245. 
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b) Emra që shënojnë madhësi, moshë, ngjyrë, formë                                                                  

 (133) Don’t talk to me like that. I am not your age.      Romani “Into the woods” f. 58.                   

Mos më fol ashtu. Nuk jam në moshën tënde. 

(134) Come on, join us. This is called our giant circle.                                                                        

Eja, bashkohu me ne. Ky quhet rrethi ynë gjigant. 

                                                                               Romani “Into the woods ” f. 211. 

(135) It isn’t the size you’re looking for, Madam          Filmi “Notting Hill”                           

Nuk është madhësia që po kërkoni, zonjë. 

c) Emra që shënojnë lloje a profesione (të njerëzve apo sendeve)                                                                        

(136) He is an instructer.                                        Romani “Into the woods” f. 49                 

Ai është instruktor.      

(137) This is Grace, my sailor girl.                      Romani “Into the woods” f. 28.                   

Kjo është Greis, vajza ime marinare. 

(138) Those epics are albanian and are much finer that the Bosnian ones.                                          

Ato poema epike janë shqiptare dhe janë më të mira se ato boshnjaket. 

                                                                          Romani “The palace of dreams” f. 137.     
 
(139) Tabir Sarrail is an institution               Romani “The palace of Dreams” f. 12.                                                                                                  

Tabir Sarrai është institucion. 

                                         

 Në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe, në ligjërimin e shkruar, kryesisht të stilit 

letrar dhe në ligjërimin bisedor, emri në funksion të kallëzuesorit në fjalitë 

predikative mund të shoqërohet edhe me fjalët: “as, like / si”. Kallëzuesori në 

struktura të tilla shënon një karakteristikë cilësore.  

 (140) At school they were like queen bees.        Romani “Into the woods” f. 168.                                                                                                                                      

Në shkollë, ato ishin si bletët mbretëresha.  

(141) I’ll become a sailor as my father                Romani “Into the woods” f. 183.                                                                                                                                                       

Do të bëhem marinare, si babai im. 

(142) Wow, that was like a shot.                         Filmi “Notting Hill”                                                                                                                            

Uauu, ishte si goditje! 

Në gjuhën angleze, në fjalitë (140, 142) kallëzuesori prihet nga parafjala “like”, 

ndërsa në fjalinë (141) kallëzuesori prihet nga “as”. Në gjuhën shqipe, në të gjitha 

fjalitë përdoret mjeti krahasues “si”. Me anë të mjeteve krahasuese vërejmë se 

nëpërmjet krahasimit del në pah ajo veti që karakterizon sendin e emërtuar nga emri 

në funksion të kallëzuesorit. Në fjalinë (141), me interes të veçantë na duket 

pozicionimi i kallëzuesorit në fjali. Ai është i veçuar. Kuptimisht kallëzuesori “my 

father / babai im” lidhet me foljen “become / bëhem” e cila tregon një ndryshim të 

gjendjes, por në të njëjtën kohë ai lidhet edhe me kryefjalën.  
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(143) You’re not such a novice as you seem.    Romani “The palace of dreams” f .33.                                                                                                                       

Nuk je aq fillestar sa dukesh. 

(144) It was such a dream that I couldn’t forget.    Romani “Into the woods” f. 107.                                                                                            

Ishte një ëndërr e tillë sa s’munda ta harroja. 

 Emrat në anglisht mund të theksojnë një cilësi të kryefjalës edhe nëpërmjet strukturës 

që ndodhet  në shembujt (143, 144). Në fjalinë (143)  kallëzuesori i shprehur me emër 

vendoset midis lokucionit “such....as”. Në analizën sintaksore midis dy gjuhëve, 

vërejmë se në gjuhën shqipe kallëzuesori i vendosur midis lokucionit “aq ...sa” 

shprehet me mbiemër dhe jo me emër siç ndodh në anglisht. Në fjalinë (144) theksimi 

i kallëzuesorit në gjuhën angleze realizohet përmes përdorimit të fjalës“such” para tij. 

Në gjuhën shqipe, mbas kallëzuesorit  vendoset përemri dëftor “i tillë’. Pra, ka një 

mospajtueshmëri në këto ndërtime sintaksore midis dy gjuhëve.                                                                                                                                                                         

 Në gjuhën shqipe kallëzuesori i shprehur me emër mund të prihet nga pjesëza 

“për’410.                                    

(145) E mbanin për drejtoreshë.              Romani “Djalli vishet me Prada” f. 75. 

Kallëzuesori lidhet me kundrinorin përmes foljes “mbanin”. I paraprirë nga pjesëza 

“për”, funksioni i kallëzuesorit në këtë fjali është të tregojë një karakteristikë cilësore 

të kundrinorit të drejtë.  

 Në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe, emrat në funksion të kallëzuesorit mund 

të paraprihen edhe nga parafjalët “with / me” dhe “without / pa”. 

(146) As usual at this hour of the day the avenue was with clerks from the ministries.                                              

Si zakonisht, në këtë orë të ditës, rrugët ishin me zyrtarë nga ministritë.                                                                                                      

                                                                         Romani “The Palace of Dreams”  f. 78.     

 

(147) This dream is without meaning, - he thought for one moment.                                                                      

Kjo ëndërr është pa kuptim, - mendoi ai për një moment. 

                                                                          Romani “The palace of Dreams” f. 78.                  
(148) She was out of job.                                                                                                                                         

Ajo ishte e papunë. 

                                  Revista “The New York Times”f. 28. 

Vihet re se ashtu sikurse në anglisht, edhe në shqip këto parafjalë përshtaten më së 

miri me emrin në funksion të kallëzuesorit. Duke u nisur nga analiza semantike e  

tyre, themi se parafjalët në shembujt (146, 147) tregojnë një karakteristikë të 

kryefjalës si një gjendje të brendshme a të jashtme të sendit të shprehur prej saj, duke 

shënuar: 1. Përmbajtjen, përbërjen a lëndën. 2. Praninë ose mungesën e një tipari. Në 

gjuhën shqipe, emri në funksion të kallëzuesorit përdoret në rasën kallëzore, pasi 

parafjalët “pa” dhe “me” janë parafjalë të cilat kërkojnë emër të rasës kallëzore. 

Mungesa e një tipari vërehet edhe në fjalinë (148) të të dyja gjuhëve. Në fjalinë në 

anglisht, para kallëzuesorit vendoset lokucioni parafjalor “out of”. Fjalia në gjuhën 

shqipe është njëlloj nga pikëpamja semantike me fjalinë e gjuhës angleze, por këto 

                                                 
410 Çeliku, M. Domi, M. Floqi, S. Mansaku, S. Përnaska, R. Prifti, S. Totoni, M. Vepër e cituar, f. 246. 
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gjuhë ndryshojnë nga njëra-tjetra në ndërtimin sintaksor të fjalisë. Në gjuhën shqipe, 

para kallëzuesorit nuk vendoset parafjalë, por “mungesa e një tipari a veçorie” 

realizohet brenda përmbajtjes së fjalës “e papunë”. Pra, për të bërë fjalinë në mohore 

për nga pikëpamja semantike, para fjalës “punë’ vendoset parashtesa “pa”, e cila nuk i 

ndërron kategorinë leksiko-gramatikore fjalës me të cilën bashkohet, por i jep asaj 

vetëm një kuptim të ri plotësues.  

(149) She always stood with an air of confidence.                                                                                             

Ajo gjithmonë qëndronte me një frymë besimi. 

                                                                  Romani “Into the woods” f. 294. 

Në të dyja gjuhët vërejmë se në fjalinë (149) kallëzuesori i shprehur me emër me 

parafjalë  tregon praninë e një tipari. Ai shprehet me një togfjalësh të paraprirë nga një 

parafjalë. Togfjalëshi në funksion të kallëzuesorit në anglisht është formuar nga 

“parafjala with + emër + parafjalën “of”+ emër”, ndërsa në shqip togfjalëshi është 

formuar nga “emër i rasës kallëzore + emër i rasës rrjedhore”.                                                                                            

 Në gjuhën angleze, krahas parafjalëve “with” dhe “without” në marrëdhënie me 

kallëzuesorin të shprehur me emër, mund të hyjë edhe parafjala “in / në”. 

(150) When people are in love, they often teased each other affectionately                               

*Kur njerëzit janë në dashuri, ata shpesh tallen me njëri-tjetrin me pasion.                                                        

                                                                  Romani “Into the woods” f. 139.                                    

Në anglisht kemi të bëjmë me një kallëzuesor me parafjalë. Por kjo strukturë e 

anglishtes nuk përshtatet me atë të gjuhës shqipe. Në këtë rast folja këpujore “jam” në 

shqip hyn në marrëdhënie me një kallëzuesor të shprehur me mbiemër.  

 Kur njerëzit janë të dashuruar, ata shpesh tallen me njëri-tjetrin me pasion.                                    

 

Në këtë fjali emri i rasës kallëzore “në dashuri” do të hynte në marrëdhënie leksiko-

gramatikore me foljen “bie”:  

 Kur njerëzit bien në dashuri, ata shpesh tallen me njëri-tjetrin me pasion. 

Fjalia e mësipërme “Kur njerëzit janë në dashuri”, mund të qëndrojë vetëm në rast se 

mbas emrit “në dashuri” do të vendosej një kundrinor: “Kur njerëzit janë në dashuri 

me njëri-tjetrin”. 

 ( 151) My bones had turned into ice.                                                                                                             

Kockat e mia u kthyen në akull. 

                                                   Romani “Into the woods” f. 99. 

 

( 152) “Did I turn into a frog”,  he muttered, “or a prince”?                                                                                  

“U ktheva në bretkosë”, pëshpëriti ai, “apo në princ”? 

                                                          Romani “Into the woods ”f. 16.                                 

( 153)You are in mood today, arent’you?               Telefilmi “Criminal Minds”                                                                                                                                                   

Je në humor sot, apo jo? 
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Në fjalitë (151, 152) në gjuhën angleze, përpara kallëzuesorit vendoset parafjala 

“into”. Në të vërtetë, kjo parafjalë, edhe pse vendoset para kallëzuesorit të shprehur 

me emër, është pjesë përbërëse e foljes “turn / kthehem” për të treguar ndryshim të një 

gjendjeje. Megjithatë, parafjala “into” hyn në marrëdhënie të ngushtë edhe me emrin 

pas foljes. Kjo dëshmohet më së miri me faktin se mbas foljes “turn into” nuk mund të 

vendoset një mbiemër. Përpara kallëzuesorit në fjalitë (151, 152) të gjuhës shqipe 

vendoset parafjala “në’ e cila kërkon mbas saj një emër në rasën kallëzore. Edhe në 

fjalinë (153) del në pah përputhshmëria e strukturave gjuhësore të gjuhës angleze dhe 

të gjuhës shqipe. Përpara kallëzuesorit vendoset parafjala “in / në”.  

Përfundime 

 Përmes hulumtimit të tabelave sasiore (6a, 6b), dolëm në përfundimin se  
kallëzuesori i shprehur me emër ka denduri të madhe të përdorimit në të gjitha 

regjistrat e gjuhës angleze dhe shqipe. Në të dyja gjuhët, ai është i dyti për nga 

denduria e përdorimit dhe vjen mbas mbiemrit. Përmes analizave të shembujve të 

mbledhur për këtë studim, në  materialet faktike të ligjërimit të shkruar dhe të 

ligjërimit bisedor, arritëm të nxjerrim në pah disa veçori semantike, morfologjike dhe 

sintaksore të emrit në funksion të kallëzuesorit.   

 Në fjalitë predikative, kallëzuesori i shprehur me emër që cakton kryefjalën a  

kundrinorin, mund të vendoset mbas disa foljeve me kuptim të caktuar leksikor si : (i) 

folje me kuptimin e shfaqjes, kalimit nga një gjendje në një tjetër apo folje që tregojnë 

ruajtje të një gjendjeje; (ii) folje me kuptimin e caktimit dhe vlerësimit; (iii) folje që 

tregojnë lëvizje; (iv) folje që tregojnë veprimtari.  

 Në gjuhën angleze dhe shqipe, emri në funksion të kallëzuesorit është në  

trajtën e shquar ose në trajtën e pashquar. Në analizën e  trajtave të emrit dallohen të 

përbashkëtat dhe dallimet midis dy gjuhëve. Për nga pikëpamja semantike e logjike, 

emrat e shquar dhe të pashquar në anglisht janë njëlloj me ato të gjuhës shqipe. Emrat 

e pashquar tregojnë karakteristika klasifikuese. Midis kryefjalës a kundrinorit dhe 

kallëzuesorit vendoset raporti lloj-gjini. Emrat e trajtës së shquar janë referues dhe 

tregojnë vazhdimësi të identitetit të objektit i cili është kryefjalë a kundrinor i fjalisë 

predikative.  

 Për nga pikëpamja morfo-sintaksore, emrat e pashquar dhe të shquar në  

funksion të kallëzuesorit në anglisht ndryshojnë nga ata të shqipes. Në gjuhën angleze 

është i nevojshëm përdorimi i nyjes “joshquese” para emrit. Megjithatë, u vu re se kjo 

nyje mund të mungojë në situata të caktuara, për shembull, kur ai emërton një 

profesion unik, por në të njëjtën kohë edhe një pozicion brenda një institucioni. Në 

gjuhën shqipe, ndryshe nga gjuha angleze, nyja joshquese nuk vendoset para emrave 

në funksion të kallëzuesorit, sepse është krejt e panevojshme. Nyja “një’ mund të 

vendoset para emrave të trajtës së pashquar vetëm në rastet kur ata fitojnë ngjyrime 

ekspresive.  

 Shquarsia e emrave në anglisht formohet përmes nyjes shquese “the”, ndërsa  

në shqip përmes mbaresave trajtëformuese. 

 Kallëzuesori i shprehur me emër në fjalitë predikative mund të prihet nga  

parafjalët “like, as” në anglisht dhe lidhëza “si’ në shqip, me qëllim krahasimin e 

tiparit të një tërësie me një tjetër në një periudhë të caktuar kohore. Disa parafjalë të 

tjera (“with / me, without / pa, in / në”), të cilat hyjnë në marrëdhënie semantiko-

sintaksore me këta emra, tregojnë: 1. Përmbajtjen, përbërjen a lëndën. 2. Mungesën 

ose praninë e një tipari a veçorie.  

 Në gjuhën angleze emrat në funksion të kallëzuesorit përshtaten me kryefjalën  
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a kundrinorin që caktojnë në numër dhe rrallëherë në gjini. Në gjuhën shqipe është e 

domosdoshme përshtatja e kallëzuesorit me kryefjalën a kundrinorin në numër, gjini 

dhe rasë. Pra, emri gëzon të njëjtat tipare eptuese me ato të kryefjalës a kundrinorit. 

Ka edhe përjashtime, kur kallëzuesori i shprehur me emër në fjalitë predikative, në 

anglisht dhe shqip, nuk përshtatet në numër me kryefjalën a kundrinorin.  

 Për nga pikëpamja semantike, kallëzuesorët të shprehur me emrat e gjetur në  

materialet faktike i klasifikuam në: (i) emra që shënojnë cilësi; (ii) emra që shënojnë 

madhësi, moshë, ngjyrë, formë; (iii) emra që shënojnë lloje e profesione.  

III. 1.4.3 Kallëzuesori i shprehur me togfjalësh në fjalitë predikative     

Denduri të madhe përdorimi ka edhe togfjalëshi në funksion të kallëzuesorit në fjalitë 

predikative. Kallëzuesorët e shprehur me togfjalësh janë të tipave të ndryshëm si në 

ligjërimin bisedor, ashtu edhe në ligjërimin e shkruar. Nisur nga materialet tona 

faktike, del në pah se denduria e përdorimit, si dhe shumëllojshmëria e tyre, është më 

e madhe në ligjërimin e shkruar të stilit letrar, duke qenë se dhe periudhat e fjalisë në 

këtë stil janë më të gjata e më të plota. Në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe kanë 

përdorim më të shpeshtë si kallëzuesorë të kryefjalës dhe kundrinorit, togfjalëshat e 

formuar nga një emër dhe mbiemër: 

(154) Wally told me, he was the proud owner.         Romani “Into the woods” f. 130.                                                                                      

Uolli më tha mua se ai ishte pronari krenar.                                                          

(155) I saw her like a deflated balloon.                  Romani  “Into the woods” f. 159.                                                                                                                                                         

Unë e pashë atë si tullumbac të shfryrë. 

(156) I’m glad you’re a compassionate person.    Romani “Great Gatsby” f. 93.                                                                                                                                                        

Jam i lumtur që je njeri i mëshirshëm. 

(157) It’s a nice quality to have.                        Romani “The palace of Dreams” f. 47.                    

Është cilësi e mirë për t’u pasur. 

                                                    

(158) This is a vast enterprise.                       Romani “The palace of Dreams” f. 16.                                                                                                                         

Kjo është kompani e madhe.                     

Në të dyja gjuhët, togfjalëshat në funksion të kallëzuesorit tregojnë cilësi të kryefjalës, 

përveç fjalisë (155), kallëzuesori i së cilës hyn në marrëdhënie me kundrinorin. Në një 

vëzhgim përqasës midis strukturave sintaksore të gjuhëve, vërejmë se në anglisht 

togfjalëshi ka strukturën (mbiemër + emër), ndërsa në gjuhën shqipe (emër + 

mbiemër).                                                                                        

 Në fjalinë (154) emri në të dyja gjuhët është i trajtës së shquar, sepse ka një kuptim të  

individualizuar. Sipas këtij kuptimi, kallëzuesori  “the proud owner / pronari krenar” 

tregon se “pronari” dallon nga pronarët e tjerë të po asaj klase. Në gjuhën angleze, 

shquarsia e emrit është shprehur nga nyja shquese “the”, ndërsa në gjuhën shqipe 

shquarsia është shprehur nga treguesi gramatikor i rasës emërore të shquar -i.                                                                                                       

Në fjalitë e tjera (155-158), emrat në togfjalëshat (mbiemër + emër; anglisht), (emër + 

mbiemër; shqip) janë në trajtë të pashquar. Në gjuhën angleze vendoset nyja 
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joshquese “a / një’. Kjo nyje, edhe pse vendoset para mbiemrave, i përket emrave. Në 

gjuhën shqipe, emrat brenda këtyre togfjalëshave në funksion të kallëzuesorit 

përdoren pa nyje. Të gjithë këta emra, në trajtën e pashquar janë përdorur me kuptim 

përgjithësues, si përfaqësues të një klase sendesh që formojnë një tip të vetëm në bazë 

të tipareve të tyre të përbashkëta.                                                               

Në fjalinë (155) para togfjalëshit vendoset fjala “like / si” në të dyja gjuhët për të 

treguar një karakteristikë cilësore. Nëpërmjet krahasimit del në pah vetia që 

karakterizon kundrinorin e drejtë të shprehur me përemrin “her / atë.” Të gjithë 

mbiemrat brenda togfjalëshave në fjalitë e mësipërme nuk hyjnë në marrëdhënie të 

drejtpërdrejtë me kryefjalën a kundrinorin e fjalive predikative, por me emrat që 

ndodhen brenda togfjalëshit në funksion të kallëzuesorit. Në gjuhën shqipe, mbiemri 

merr kategoritë gramatikore të emrit.                             

Në fjalinë (156) mbiemri është në numrin njëjës, gjinia mashkullore, rasa emërore, 

ashtu sikurse emri. Emri i përshtatet kryefjalës në numër, gjini dhe rasë. Si rrjedhojë, 

në këtë fjali kemi një lidhje dyfishe, ku emri në togfjalësh merr kategoritë gramatikore 

të kryefjalës që kallëzon, ndërsa mbiemri merr po të njëjtat kategori të kryefjalës 

përmes emrit me të cilin lidhet në togfjalësh. E njëjta analizë si në fjalinë (154) vlen 

edhe për fjalitë (156, 157, 158). Në fjalinë (155) të gjuhës shqipe, emri brenda 

togfjalëshit në funksion të kallëzuesorit, i cili hyn në marrëdhënie me kundrinorin, 

është në numrin njëjës, gjinia mashkullore, rasa kallëzore. Vërejmë se emri brenda 

togfjalëshit i është përshtatur kundrinorit vetëm në numër dhe rasë, por jo në gjini. Në 

gjuhën shqipe, kundrinori është i shprehur me përemër të rasës kallëzore që është 

njëlloj si për gjininë mashkullore, edhe për gjininë femërore. Por, fjalia është 

përkthyer nga anglishtja. Në anglisht, përemri në funksion të kundrinorit është në 

rasën kallëzore dhe në gjininë femërore. Si rrjedhojë, ne e kemi të lehtë të 

përcaktojmë se ç’lloj gjinie është përemri në funksion të kallëzuesorit në gjuhën 

shqipe. I rikthehemi analizës, duke thënë se mbiemri brenda togfjalëshit në funksion 

të kallëzuesorit në fjalinë (155) është në gjininë mashkullore, numri njëjës, rasa 

kallëzore. Kjo fjali thekson më tej analizën tonë se mbiemri i përshtatet emrit brenda 

të njëjtit togfjalësh dhe jo kryefjalës a kundrinorit me të cilin hyn në marrëdhënie ky 

togfjalësh.                                                                                       

 Krahas togfjalëshit emër + mbiemër, ka edhe togfjalësha të tjerë të formuar nga 

pjesë të ndryshme të ligjëratës411: 

 (159) emër në rasën gjinore + emër (anglisht):  It will soon become the sailors’    

dream.    

emër + emër në rasën gjinore (shqip):              Do të bëhet së shpejti ëndrra e 

marinarëve.                                                       

                                  Romani “Into the woods”  f. 225.                                                                                             

Në këtë fjali, togfjalëshi emër në rasën gjinore + emër tregon pronësi. Në gjuhën 

angleze struktura e togfjalëshit është pronar + pronë. Lidhja midis pronarit dhe pronës 

                                                 
411 Çeliku, M. Sintaksa e gjuhës shqipe (Përbërësit sintaksorë). Vështrim i ri teorik. Shtëpia botuese 

Ilar, Tiranë, 2012, f. 158. 
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realizohet përmes apostrofit (‘). Zakonisht në gjuhën angleze pronësia realizohet 

përmes apostrofit (‘) dhe “s” (s’), por në këtë fjali pronari është në numrin shumës, 

ndaj dhe “s” e pronësisë nuk është vendosur. Kur në fjali ka më shumë se një pronar, 

“s” vendoset  tek emri i fundit. Në gjuhën shqipe kemi strukturën  pronë + pronar. 

Emri që përfaqëson “pronën” është në rasën emërore, ndërsa emri që përfaqëson 

pronarin është në rasën gjinore. Pra, përkatësia në gjuhën shqipe shënohet përmes një 

emri në rasën emërore + emër në rasën gjinore. 

(160) emër + përemër pronor: Whatever we do is our business and nobody else’s.                                 

                                                 Çdo gjë që bëjmë është puna jonë dhe jo e dikujt tjetër.                                                                                                                                 

                                                                                            Telefilmi “Criminal Minds” 

Kallëzuesori i shprehur me togfjalëshin emër + përemër pronor tregon pronësi. Në 

gjuhën angleze pronori vendoset para emrit, në gjuhën shqipe ai vendoset pas emrit. 

Përemri pronor, në të dyja gjuhët, përshtatet me kryefjalën në numër dhe në vetë. Në 

gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe, përemri pronor në vetën e tretë, numri njëjës 

është në gjininë femërore ose mashkullore në varësi të emrit me të cilën ai lidhet.  

(161) emër + përemër i pacaktuar:  We weren’t just another  family.   

                                                          Ne nuk ishim thjesht një familje tjetër. 

                                                                            Romani “Into the woods” f. 177. 

Në këtë fjali, togfjalëshi formohet në të dyja gjuhët nga një emër dhe përemër i 

pacaktuar. Përemri i pacaktuar në këtë funksion është i barasvlershëm me një 

mbiemër dhe tregon një karakteristikë të kryefjalës. Si përemër i pacaktuar mund të 

përdoret edhe “full of / plot”. “I am full of emotions / Jam plot emocion.” 

(162) numëror + emër:   He was one of the students who won the scholarship.  

                                        Ai ishte një nga studentët i cili fitoi bursën.    

                                                                            Revista “Intelligent Life” f. 39.                                     
 

Vëmë re një përputhje midis dy gjuhëve. Në anglisht dhe në shqip numërori “një” 

ndiqet nga një emër me parafjalë. Kallëzuesori në këtë fjali, i cili cakton kryefjalën, ka 

si qëllim veçimin e një tërësie nga një tërësi tjetër.  

 

 (163) They were saving from when I was 2 or 3 years old.                                                                                   

Ata kanë kursyer para që kur unë isha 2  apo 3 vjeç. 

                                                                             Revista “The New  York Times” f. 4.       

Në fjalinë (163) në anglisht numërori ndiqet nga një emër dhe mbiemër. Në këtë rast, 

mbiemri vendoset mbas emrit. Në gjuhën shqipe, numërori ndiqet thjesht nga një 

emër. Kallëzuesori i shprehur me togfjalësh në këtë fjali tregon moshë. Në të dyja 

gjuhët, numërori në këto fjali mund të qëndrojë edhe i mëvetësishëm. Në këto 

rrethana del se kallëzuesori shprehet vetëm me numëror. 

They were saving from when I was 2 or 3                                                                                                 

Ata kanë kursyer para që kur unë isha 2 apo 3. 

Numërorët  në fjalitë (162, 163) janë rendorë, por në funksion të kallëzuesorit mund të 

dalë edhe një numëror rreshtor.  
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(164) I want her to be the first.                         Telefilmi “Criminal Minds”                                                                                              

Dua që ajo të jetë e para. 

Në këtë fjali predikative, kallëzuesori i përket kundrinorit të drejtë të shprehur me 

përemër në të dyja gjuhët. Ai shprehet me një numëror rreshtor.  

(165) togfjalësh frazeologjik: He remained open-mouthed.   

                                                 Ai mbeti  me gojë të hapur.  

                                                                   Romani “The palace of Dreams” f. 95. 

Togfjalëshi frazeologjik në fjalinë (165) përdoret në funksion të kallëzuesorit. Në 

gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe ky togfjalësh frazeologjik ka kuptim mbiemëror 

dhe tregon një karakteristikë cilësore të kryefjalës. Për nga ndërtimi morfologjik, 

togfjalëshi morfologjik në anglisht realizohet përmes elementeve emër + mbiemër të 

cilët ndahen nga njëri-tjetri me vizë (-) në mes. Në gjuhën shqipe togfjalëshi ndërtohet 

nga një emër me parafjalë dhe mbiemër prejpjesor. 

Përfundime 

 Përmes analizës së kallëzuesorëve të shprehur me togfjalësh dolëm në  

përfundimin se denduria e përdorimit dhe llojshmëria e tyre është më e madhe në 

ligjërimin e shkruar, sesa në atë të stilit letrar, duke qenë se periudhat në këtë stil janë 

më të gjata e më të plota.  

  Togfjalëshat në funksion të kallëzuesorit janë të natyrave të ndryshme për nga  

ndërtimi sintaksor. Togfjalëshi me denduri më të madhe të përdorimit është mbiemër 

+ emër në gjuhën angleze dhe emër + mbiemër në gjuhën shqipe.  

  Togfjalëshi emër në rasën gjinore + emër, në gjuhën angleze dhe emër + emër të  

rasës gjinore në gjuhën shqipe, zakonisht tregon pronësi. Ky togfjalësh karakterizohet 

nga rendi pronar + pronë në gjuhën angleze dhe pronë + pronar në gjuhën shqipe.   

 Kallëzimi i pronësisë mund të përmbushet edhe përmes togfjalëshit emër +  

përemër pronor. Në gjuhën angleze përemri pronor prin emrin, ndërsa në gjuhën 

shqipe emri ndiqet nga përemri.  

 Në togfjalëshin emër + përemër i pacaktuar, përemri është barasvlerës me një  

mbiemër dhe tregon një karakteristikë të kryefjalës.  

 Në togfjalëshin numëror + emër,  numërori “një” ndiqet nga një emër me  

parafjalë. Kallëzuesori në këtë fjali, i cili cakton kryefjalën, ka si qëllim veçimin e  një 

tërësie nga një tërësi tjetër.  

 Në të dyja gjuhët, një cilësi a tipar të kryefjalës a kundrinorit e tregojnë edhe disa  

togfjalësha frazeologjikë.                                                                                                         

III.1.4.4 Kallëzuesori i shprehur me ndajfolje në fjalitë predikative                             

Duke qenë se mbiemri a emri  në funksion të kallëzuesorit pozicionohet pas foljes, ata 

afrojnë kuptimisht me ndajfoljen. Në të dyja gjuhët, ka raste kur ndajfoljet përdoren 

në rolin e kallëzuesorit, por kjo ndodh shumë rrallë, vetëm kur ndajfolja e humb 

kuptimin e saj fillestar.  

(166) How happy I felt, how warm and secure. I really felt at home.                                                                   

Sa e lumtur ndihesha, sa ngrohtë dhe e sigurt. Me të vërtetë ndihesha në shtëpi. 

                                                                             Romani “Into the woods” f. 111.                                  
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(167) Don’t look at me like that. I am not at your side, this time.                                                                       

Mos më shiko ashtu! Nuk jam në anën tënde kësaj here! 

                                                                                           Filmi “Notting Hill”                                                                      

Në të dyja gjuhët, mbas foljes këpujore “feel / ndihem” vendoset një kallëzuesor në 

fjalinë predikative (166). Si në anglisht, ashtu edhe në shqip, kallëzuesori në këtë fjali 

ngjason me fjalinë që tregon vendndodhje: “I am at home” (Unë jam në shtëpi). Por, 

sintagma parafjalore në fjalinë “I feel at home” s’mund të jetë në funksion të  plotësit 

të vendit, pasi nuk shpreh marrëdhënie hapësinore statike, por është përdorur në 

ligjërim si njësi e gatshme frazeologjike. E ngjashme me fjalinë (166) është fjalia 

(167). Për nga pikëpamja semantike, qëllimi i togfjalëshit “at your side / në anën 

tënde”, i cili vendoset mbas këpujës “jam”, nuk është të tregojë vendndodhjen e 

folësit në fjali, por të tregojë mbështjetje. Duke qenë se fjalia (167) është në mohore, 

folësi tregon mungesë të mbështetjes së tij ndaj një personi tjetër.  

(168) Guys, the film is over. Go to bad.        Telefilmi “Criminal minds”                                                                                                                   

Fëmijë, filmi mbaroi. Shkoni në shtrat. 

Në një vëzhgim përqasës së kësaj fjalie në anglisht dhe në shqip, vëmë re se strukturat 

gjuhësore të tyre nuk përputhen me njëra-tjetrën. Në anglisht këpuja ndiqet nga 

ndajfolja dhe së bashku japin kuptimin “e mbarimit” të filmit. Në gjuhën shqipe 

kuptimi i fjalisë realizohet nëpërmjet foljes “mbaroi”, e cila shfaqet si kallëzues foljor 

dhe jo si kallëzues emëror. 

 (169)Thanks God, we remained alive.        Romani “Into the woods” f. 127.                                                                                                 

Shyqyr Zotit, mbetëm gjallë.  

Në fjalinë (169) si kallëzuesor përdoret fjala “alive / gjallë”. Në gramatikën e 

Jespersenit412, kjo fjalë përfshihet në klasën e ndajfoljeve. Ai pohon se: “alive /  

gjallë” në fjalinë “He is alive; He is living” është kallëzuesor i shprehur me ndajfolje. 

Ndërkohë që në disa gramatika të tjera, “alive / gjallë” përfshihet në klasën e 

mbiemrave. E përbashkëta e këtyre gramatikave është se pavarësisht klasës se kujt i 

përket, “alive / gjallë” del në funksion të kallëzuesorit. Edhe në gjuhën shqipe, fjala 

“gjallë”, ashtu sikurse në anglisht, është çështje e diskutueshme.  Për Totonin413, fjala 

“gjallë” është ndajfolje dhe thekson se në planin gramatikor kjo ndajfolje nuk mund të 

funksionojë si përcaktor kallëzuesor. Dhrimo414, në kundërshtim me Totonin, e njeh 

këtë fjalë si kallëzuesor, sepse mendon se ajo i përket një kategorie e cila nuk trajtohet 

as si mbiemër, as si ndajfolje. Ai e quan fjalën “gjallë” mbiemër reliktor. Pavarësisht 

mendimeve të ndryshme, mendojmë se fjala “gjallë’ është kallëzuesor, pasi menjëherë 

bie në sy se kjo fjalë shpreh një tipar të pamëvetësishëm. Ky tipar gjithmonë 

presupozon një emër, pra, i përket sendit, ekziston te sendi. Kjo nuk është gjë tjetër 

veçse veçori karakteristike e mbiemrit. Si rrjedhojë, themi se në gjuhën angleze dhe 

në gjuhën  shqipe, gjymtyra që vjen mbas foljes është kallëzuesor.  

 

                                                 
412 Jespersen, O. Vepër e cituar, f. 131. 
413 Totoni, M. Vepër e cituar. 
414 Dhrimo, A. Mbi disa çështje të klasifikimit morfologjik të mbiemrave, Studime filologjike Nr.1, 

1969, f. 49-69. 
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 Gjithashtu, kallëzuesori mund të shprehet edhe me ndajfoljen pyetëse “how / si”, e 

cila përdoret për të pyetur për një cilësi a tipar të një tërësie. 

 (170) How old are you?                                               Romani “Into the woods” f. 86.                     

Sa vjeç je? 

(171) Tell me, what she looks like.                            Romani  “Great Gatsby” f. 94.                  

Më thuaj, si është ajo nga pamja?  

(172) How do you feel today?                                  Filmi “Notting Hill”                                  

Si ndihesh sot? 

Në fjalinë (170) përemri pyetës është në funksion të kallëzuesorit të kryefjalës dhe në 

përgjigje të kësaj pytejeje, kallëzuesori shprehet me numuror + emër për të treguar 

moshë. Në fjalinë (171) folësi pyet për karakteristika fizike që shënojnë kryefjalën në 

të dyja gjuhët. Në gjuhën angleze, përdoret këpuja “look / duket”, e cila qëndron mbas 

kryefjalës së shprehur me përemër vetor. Në gjuhën shqipe përdoret këpuja “jam” e 

cila pozicionohet para kryefjalës. 

 

Duke i analizuar në rrafshin pragmatik shembujt e mësipërm, vërejmë se në fjalinë 

(172) folësi i drejtohet dëgjuesit përmes një pyetjeje e cila kërkon përgjigje. Folësi 

pyet për një cilësi a tipar që shënon kryefjalën. Pritshmëria jonë është që kallëzuesori 

në përgjigjen e pyetjes të shprehet me një mbiemër. 

 

Përfundime 

 

 Në këtë pjesë të studimit u vunë në dukje rastet kur kallëzuesori në fjalitë  

predikative shprehet me ndajfolje. Këto raste janë shumë të rralla, sepse në gjuhën 

angleze dhe në gjuhën shqipe ndajfolja që përdoret në funksion të kallëzuesorit e 

humbet kuptimin e saj fillestar. Në fjalinë “I feel at home / Unë ndihem në shtëpi”, 

sintagma parafjalore mbas këpujës nuk tregon marrëdhënie hapësinore statike, por 

përdoret në ligjërim si njësi e gatshme frazeologjike dhe përshkruan një tipar a gjendje 

të kryefjalës.   

 Me interes për ne në këtë syth është edhe fjala “alive / gjallë” apo fjalë të tjera të  

përngjashme me të. Për disa gramatikanë të gjuhës angleze, kjo fjalë i përket klasës së 

ndajfoljes, ndërsa për disa të tjerë, ajo i përket klasës së mbiemrave. Por, e 

përbashkëta e këtyre gramatikanëve është  se fjala “alive / gjallë” përdoret në funksion 

të kallëzuesorit mbas këpujës. Në gjuhën shqipe debati mbi fjalën “gjallë” gjen 

mbështetje tek ata studiues të cilët mendojnë se kjo fjalë është ndajfolje, andaj nuk 

mund të përdoret në funksion të kallëzuesorit dhe te disa studiues të tjerë të cilët 

argumentojnë të kundërtën. Këta të fundit pranojnë se fjala “gjallë” është mbiemër 

reliktor. Ne mënjanojmë diskutimin mbi klasën e fjalës “gjallë”, duke qenë se nuk 

është objekt i studimit tonë, por pranojmë se ajo përdoret në funksion të kallëzuesorit 

duke qenë se shpreh një tipar të pamëvetësishëm.  
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III.1.4 5 Kallëzuesori i shprehur me përemër në fjalitë predikative 

Kallëzuesori në fjalitë predikative, në gjuhën angleze dhe gjuhën shqipe, si në 

ligjërimin e shkruar, ashtu edhe në atë bisedor, mund të shprehet me përemër. Kjo 

gjymtyrë ka përdorim më të kufizuar. Fjalitë predikative, kallëzuesori i të cilave 

shprehet me përemër, janë të pakta në numër, sepse pjesën më të madhe të përdorimit 

të përemrave e gjejmë në fjalitë identifikuese të cilat do të trajtohen në sythin 

pasardhës.   

 Në fjalitë predikative mund të përdoret përemri pyetës “what / çfarë” që  

shërben për të pyetur për karakteristikën gjinore të sendit të përfaqësuar nga kryefjala 

në raportin lloj-gjini.  

(173 ) What are you ? A prince or a beast?                Filmi “The beauty and the beast”                         

Çfarë je ti? Princ apo bishë? 

 Si kallëzuesor mund të dalë edhe një përemër dëftor ose i pacaktuar i cili tregon 

një karakteristikë cilësore.  

(174 ) We were  like that.                              Romani “The palace of Dreams” f. 69.                    

Ne ishim si të tillë.        

(175) It’s nothing to worry about.                    Romani “Into the woods” f. 57.                      

Nuk është ndonjë gjë për t’u shqetësuar. 

Në fjalinë (174) të gjuhës angleze vërejmë se kallëzuesori shprehet me një përemër 

dëftor dhe tregon një karakteristikë cilësore të kryefjalës. Në gjuhën shqipe, 

kallëzuesori shprehet me përemrin“të tillë”. Megjithatë, funksioni i përemrit në 

anglisht dhe në shqip është i njëjtë. Përemri në fjalinë (174) prihet nga parafjala “like” 

në anglisht dhe lidhëza krahasuese “si” në shqip. Në shembullin (175) vëmë re se në 

funksion të kallëzuesorit në anglisht dhe në shqip përdoret përemri i pacaktuar 

“nothing / asgjë”.  

 

 Krahas këtyre përemrave, në funksion të kallëzuesorit mund të dalin disa  

përemra pyetës dhe pronorë për të treguar përkatësi. Në gjuhën shqipe këta përemra 

janë në rasën gjinore.  

 (176) The fault was mine.                                  Romani “Into the woods”  f. 200.                  

Faji ishte i imi. 

(177) Whose is this scarf?                                  Filmi “Criminal Minds”                                       

I kujt është ky shall? 

Në fjalinë (176) kallëzuesori shprehet me një përemër pronor. Në të dyja gjuhët ai 

është i emërzuar dhe tregon përkatësi. Në gjuhën shqipe, ky përemër është në rasën 

gjinore. Po në këtë gjuhë, për të treguar përkatësi, përdoren edhe disa përemra të tjerë 

si “ata janë të njëri-tjetrit” apo “kjo është e të gjithëve”. 
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Fjalia (177) ka të njëjtën strukturë gramatikore në të dyja gjuhët. Përemri “whose / i, e 

kujt” është përdorur në pozicionin nistor të fjalisë për të pyetur se kujt i përket sendi 

në fjalë. Si përgjigje i vjen në ndihmë një emër a përemër pronor.  

Përfundime 

 Në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe, del në pah se shembujt e 

kallëzuesorëve të shprehur me përemër janë të paktë në numër.  

 Në të dyja gjuhët mund të përdoren: (i) përemra pyetës që shërbejnë për të  

pyetur për karakteristikën gjinore të sendit të përfaqësuar nga kryefjala në raportin 

lloj-gjini ose për të pyetur për përkatësinë e një objekti; (ii) përemra dëftorë ose të 

pacaktuar që tregojnë një karakteristikë cilësore. 

III. 2  Prirjet e përdorimit të fjalive specifikuese  

Fjalitë specifikuese, të cilat realizohen përmes zhvendosjes së kallëzuesorit të fjalive 

predikative në pozicionin e specifikuesit për të formuar fjalitë specifikuese415, kanë 

një denduri më të vogël përdorimi krahasuar me fjalitë predikative si në ligjërimin e 

shkruar të stilit letrar dhe publicistik, ashtu edhe në ligjërimin bisedor. Numrin i 

shembujve të fjalive specifikuese të gjurmuara për secilin regjistër në një korpus prej 

417.742 fjalësh e paraqesim në tabelën e mëposhtme: 

Tabela 3.9 Fjalitë specifikuese 

             Ligjërimi i shkruar  

 

            Ligjërimi bisedor 

Burimi Numri i 

fjalive 

këpujore 

Numri i 

fjalive 

specifikuese 

Burimi Numri i 

fjalive 

këpujore 

Numri i 

fjalive 

specifikuse 

Romani 

“Into the 

woods” 

1859  fjali 

këpujore 

424 fjali 

specifikuese 

Filmi “The 

beauty and 

the beast” 

279 fjali 

këpujore 

    59 fjali 

specifikuese 

Romani 

“Great 

Gatsby” 

864 fjali 

këpujore 

 120 fjali 

specifikuese 

Filmi 

“Notting 

hill” 

320 fjali 

këpujore 

 60 fjali 

specifikuese  

Romani 

“The palace 

of Dreams” 

934 fjali 

këpujore 

150 fjali 

specifikuese 

Telefilmi 

“Criminal 

minds” 

129 fjali 

këpujore 

12  fjali 

specifikuese 

Romani 

“Djalli vishet 

me Prada” 

1280 fjali 

këpujore 

652 fjali 

specifikuese 

“Interview” 

BBC 

News. 

    49 fjali 

këpujore 

3 fjali 

specifikuese 

Revista 

“Intelligent 

69 fjali 

këpujore 

9 fjali 

specifikuese 
- - - 

                                                 
415  1. Heggie,L. The syntax of copular structures. Ph. D. thesis, University of Southern California, 

Columbia, SC. 1988, f. 66.  

2. Moro, A. The raising of predicate: Copula, Excpletive and Existence, Cambridge Mass, 1991, f. 78; 

3. Mikkelsen, L. Specificational clauses and semantic types, Paper delivered at the Existence 

conference at University of Nancy, 2002. 
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life” 

Revista “The 

New York 

Times” 

100 fjali 

këpujore  

6 fjali 

specifikuese 
- - - 

Revista 

“Psikologjia” 

128 fjali 

këpujore 

20 fjali 

specifikuese 
- - - 

Mbështetur në këtë tabelë, dalim në përfundimin se numri i fjalive specifikuese është 

më i kufizuar se numri i fjalive predikative të paraqitura në tabelën 2. Në gjuhën 

angleze, në ligjërimin e shkruar ky numër është akoma më i kufizuar se në ligjërimin 

bisedor. Në ligjërimin bisedor, fjalitë specifikuese janë më të shumta në numër si 

pasojë e shmangies së rregullave gramatikore të gjuhës angleze nga ana e folësit. Në 

krahasim me gjuhën angleze, denduria e përdorimit të fjalive specifikuese është më e 

madhe në gjuhën shqipe. Duke qenë se gjuha shqipe është një gjuhë me rend jo të 

ngulitur, zhvendosja e kallëzuesorit në pozicionin nistor të fjalisë është më e zakontë.                                                                                                                                                     

Fjalitë specifikuese ndryshojnë nga fjalitë predikative. Në fjalitë predikative,  

kallëzuesori ka një rend të rëndomtë, stilistikisht neutral dhe mban theksin logjik, pra 

shpreh të renë në fjali, Në fjalitë specifikuese, vendi i kallëzuesorit kushtëzohet nga 

faktorë stilistikë dhe eksperisivo-emocionalë. Këpuja “jam” përdoret me kuptim 

specifikues, ndërsa në fjalitë predikative kjo folje ka kuptim predikativ. Në fjalitë 

specifikuese numri i foljeve këpujore është më i kufizuar sesa në fjalitë predikative. 

Pëmes shembujve gjegjës në vijim, do të vërejmë se ashtu sikurse në fjalitë 

predikative, edhe në fjalitë specifikuese, këpuja mungon në fjali. 

III.2 .1 Kallëzuesori i shprehur me mbiemër në fjalitë specifikuese 

Në gjuhën angleze, kallëzuesori i shprehur me mbiemër në fjalitë predikative nuk 

mund të zhvendoset në pozicionin e specifikuesit për të formuar fjalitë 

specifikuese416, ndërsa në gjuhën shqipe po. Kryefjala vendoset mbas këpujës dhe 

shpreh të dhënën, kurse kallëzuesori i shprehur me mbiemër shpreh të renë. 

(178) E re është Miranda Presli.            Romani “Djalli vishet me Prada” f. 17.                                                                                                                        

*Young is Miranda Presley. 

Në këtë fjali të gjuhës shqipe, kallëzuesori “e re” është vendosur në pozicionin e 

specifikuesit, para këpuja “jam”, e cila në këtë rast thuhet se ka kuptim specifikues, 

shpreh të renë, ndërsa kryefjala shpreh të dhënën. Mbiemri në pozicionin nistor të 

fjalisë është përshtatur me kryefjalën në numër, gjini dhe në rasë, ashtu sikurse ndodh 

edhe në rastet kur ky mbiemër pozicionohet mbas këpujës në fjalitë predikative. Një 

strukturë e tillë gramatikore është e zakonshme në ligjërimin e shkruar të stilit letrar 

nga ku është marrë edhe shembulli (178). Nëse kallëzuesori do të pozicionohej mbas 

këpujës, fjalia do të ishte jo specifikuese, por predikative. Miranda Presli është e re. 

Në gjuhën angleze, fjalia (178) është jogramatikore. Në ligjërimin e shkruar të 

çfarëdolloj stili, mbiemri nuk mund të vendoset në fillim të fjalisë. Megjithatë, në 

gjuhën angleze kemi mundur të gjejmë shembuj në të cilët kallëzuesori i shprehur me 

mbiemër është vendoset në pozicionin fillestar të fjalisë. 

                                                 
416 Huddlestone, R. Pullum, G. Vepër e cituar, f. 267. 
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(179)  Symbolic could be the dumpsites.           Telefilmi “Criminal Minds”                                                                                     

Simbolike mund të jenë vendshkarkimet. 

Kjo fjali është marrë nga ligjërimi bisedor i stilit joformal. Kallëzuesori “symbolic / 

simbolik” është vendosur në pozicionin e specifikuesit të fjalisë. Një fjali e tillë do të 

ishte e pasaktë gramatikisht në ligjërimin e shkruar të stilit letrar dhe stilit publicistik, 

por një strukturë e tillë mund të ndodhë për efekte stilistikore. Në gjuhën shqipe fjalia 

është e saktë nga ana formale gramatikore. Ashtu sikurse në fjalinë (178), kallëzuesori 

është pozicionuar në pozicionin e specifikuesit për të sjellë të renë në fjali.                                                    

 Në materialet tona faktike del në pah se në gjuhën angleze vendosja e 

mbiemrit në fillim të fjalisë është më se e zakonshme, nëse ai paraprihet nga fjala 

“how / sa”. E njëjta dukuri gjuhësore ndodh edhe në gjuhën shqipe. Fjalitë pecifikuese 

në të tilla raste marrin vlerat e fjalive dëftore - thirrmore, ku folësi shpreh ndjenjën e 

gëzimit a të hidhërimit. Në ligjërimin e shkruar të stilit letrar gjenden jo pak raste të 

strukturave të tilla sintaksore në të dyja gjuhët.   

(180) How dangerous it all was!                          Romani “Into the woods” f. 31.                                                                                                                                                                              

Sa e rrezikshme ishte e gjitha ajo!   

 (181) How excited she was!                         Romani “Into the woods” f. 85.                                     

Sa e emocionuar ishte ajo! 

(182) How lonely and afraid girls like us could be!    Romani “Into the woods” f. 197.                      

Sa të vetmuara dhe të frikësuara mund të jenë vajzat si ne!  

 (183) How smart they are!                          Romani “Into the woods” f. 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sa të zgjuar janë ata!                                                                                                                                                                      

(184) Look how handsome your father is and how beautiful your mother!                                                          

Shiko sa simpatik është babai yt dhe sa e bukur mamaja! 

                                                               Romani “Into the woods” f. 228.      

Duke analizuar shembujt e dhënë (180 - 184), vërejmë ngjashmëritë dhe dallimet 

midis fjalive në anglisht dhe atyre në shqip. Në të dyja gjuhët, para mbiemrit i cili 

është në pozicionin e specifikuesit, vendoset fjala “how / sa” për të theksuar më tepër 

një tipar a cilësi që shënon kryefjala. Dallimi midis dy gjuhëve vërehet te 

vendndodhja e kryefjalës dhe e këpujës në fjalitë specifikuese. Në gjuhën angleze, 

kryefjala pozicionohet menjëherë mbas kallëzuesorit të shprehur me mbiemër dhe 

mbas saj vendoset këpuja. Në gjuhën shqipe, këpuja prin kryefjalën. Në fjalinë (180) 

mbiemri “dangerous / i rrezikshëm”, i vendosur në pozicionin nistor të fjalisë, prihet 

nga ndajfolja pyetëse “how / sa”, ndiqet nga kryefjala e shprehur me përemër vetor, 

ndërsa këpuja “jam” qëndron në fund të fjalisë. Në gjuhën shqipe, kallëzuesori i prirë 

nga “sa”, ndiqet nga këpuja “jam” dhe kjo e fundit ndiqet nga kryefjala, e cila, ashtu 

sikurse në anglisht, shprehet me një përemër vetor.                                                                                                                                       

Në fjalinë (181), në funksion të kallëzuesorit përdoret mbiemri “excited / i 

emocionuar” si kallëzuesor i fjalisë specifikuese. Kryefjala shprehet me një përemër 

vetor, të vetës së tretë, numri njëjës. Me përemër shprehet edhe kryefjala në fjalinë 
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(180). Ai është një përemër ekspletiv. Në gjuhën shqipe, ndryshe nga anglishtja, në 

funksion të kryefjalës nuk del një përemër, por një si fjali kryefjalore.                                                                                                                                        

Fjalia (182), ndryshe nga tri fjalitë e mësipërme, ka dy kallëzuesorë në pozicionin e 

specifikuesit të fjalisë. Të dy kallëzuesorët shprehen me mbiemër dhe janë gjymtyrë 

homogjene. Ato tregojnë një cilësi të kryefjalës, e cila shprehet me emër në numrin 

shumës. Para foljes këpujore “jam” folësi përdor një folje ndihmëse për të treguar një 

mundësi a hamendësim.                                                     

Në fjalinë (183) në funksion të kallëzuesorit përdoret mbiemri “smart / i zgjuar”, i cili 

shënon një tipar a një cilësi të kryefjalës së shprehur më përemër vetor të vetës së 

tretë, numri shumës.                                                                                                                 

Me  interes të veçantë për ne është fjalia (184). Në të dyja gjuhët, ky shembull është 

një periudhë e përbërë me dy fjali të bashkërenditura. Në fjalinë e parë të kësaj 

periudhe është përdorur mbiemri “handsome/ simpatik”, i cili hyn në marrëdhënie 

vetëm me një kryefjalë të shprehur me emër të gjinisë mashkullore, sikurse ndodh në 

shembullin tonë. Mbas mbiemrit, në anglisht vendoset kryefjala dhe mbas kryefjalës 

vendoset këpuja “jam”. Në gjuhën shqipe, në pozicionin nistor të fjalisë vendoset 

mbiemri e më pas folja dhe kryefjala. Në fjalinë bashkërenditëse të periudhës në 

shembullin (184) vërejmë mungesën e këpujës “jam”. Atëherë themi se ashtu sikurse 

në fjalitë predikative, edhe në fjalitë specifikuese mund të mungojë këpuja. Këpuja në 

fjali të tilla nuk përdoret për të shmangur përsëritjen.  

Look how handsome your father is and how beautiful your mother (is).                                                                          

Shiko sa simpatik është babai yt dhe sa e bukur (është ) mamaja. 

 Mungesa e këpujës mund të ndodhë edhe në fjalinë e mëposhtme të marrë nga 

ligjërimi bisedor. 

(185) Lucky us.        Filmi “The beauty and the beast”                                                                     

Sa me fat ne.  

Në gjuhën angleze, mbas mbiemrit vendoset një përemër i rasës kallëzore, ndërsa në 

gjuhën shqipe, përemri është në rasën emërore. Krahas këtij ndryshimi, në gjuhën 

angleze kallëzuesori është i shprehur me mbiemër, ndërsa në gjuhën shqipe 

kallëzuesori shprehet me një emër me parafjalë, i cili merr vlerat e një mbiemri që 

shënon një karakteristikë cilësore të kryefjalës.                                                                                                                                   

Të  gjitha këto fjali specifikuese shqiptohen në regjistrin më të lartë. Pika kulmore e 

zërit arrihet që në fillim të fjalisë, ndërsa rënia e zërit dhe shtendosja e tij ndodh jo e 

qetë, por menjëherë. 

 Në gjuhën shqipe, ndryshe nga anglishtja, mund të zhvendoset edhe kallëzuesori i 

kundrinorit të drejtë.  

(186) Të vetmuar e lamë Mirandën sot.            Romani “Djalli vishet me Prada” f. 40. 

Mbiemri në funksion të kallëzuesorit, në këtë fjali, karakterizohet nga nuanca 

ekspresive; ai është i theksuar dhe shpreh të renë. Në këtë pozicion kallëzuesori i 
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shprehur me mbiemër mund të shoqërohet me ndajfolje sasie a me disa pjesëza, që  

vënë në dukje se cilësia që shënon kundrinori qëndron në një shkallë më të lartë417.  

Sa të vetmuar e lamë Mirandën sot. 

Përfundime 

 Në studimin e materialeve faktike në këtë pjesë të studimit, del në pah se  

numri i fjalive specifikuese është më i kufizuar sesa ai i fjalive predikative si në 

ligjërimin e shkruar, ashtu dhe në ligjërimin bisedor. Në gjuhën angleze numri i 

fjalive specifikuese është akoma më i kufizuar se numri i fjalive specifikuese në 

gjuhën shqipe. Kjo ndodh se mbiemri në funksion të kallëzuesorit në gjuhën angleze 

nuk mund të vendoset në pozicionin nistor të fjalisë, ndërsa në gjuhën shqipe po. 

Vendi i kallëzuesorit në fjali kushtëzohet nga faktorë stilistikë dhe ekspresivo-

emocionalë. Megjithatë, u vu re se në anglisht ka edhe raste të vendosjes së 

kallëzuesorit të shprehur me mbiemër në fillim të fjalisë, por kjo ndodh  në ligjërimin 

bisedor joformal ose kur mbiemri prihet nga fjala “how / sa”. E njëjta dukuri 

gjuhësore u vu re edhe në gjuhën shqipe. E përbashkëta e të dyja gjuhëve është se 

fjalitë specifikuese me të tilla struktura gjuhësore gjenden në ligjërimin e shkruar të 

stilit letrar dhe marrin vlerat e fjalive dëftore-thirrmore, ku folësi shpreh ndjenjën e 

gëzimit a hidhërimit.  

III. 2 .2 Kallëzuesori i shprehur me emër në fjalitë specifikuese 

Kur kallëzuesori është i shprehur me emër, vendosja e tij në pozicionin nistor të fjalisë 

mund të jetë më e zakonshme. Pra, kryefjala vendoset në fund të fjalisë dhe sjell të 

dhënën, ndërsa kallëzuesori i shprehur me emër, i cili vendoset në pozicionin e 

specifikuesit, sjell të renë418. Për t’i dalluar nisemi nga përmbajtja e tyre: ajo gjymtyrë 

që karakterizon tjetrën, pra logjikisht shpreh një nocion më të gjerë, është 

kallëzuesori419.                                                                                                          

Në anglisht vendosja e emrit në trajtën e pashquar në pozicionin e specifikuesit është 

e pazakontë. Ai mund të vendoset në fillim të fjalisë vetëm në kushte të caktuara 

stilistikore ose në ligjërimin bisedor, ndërsa në gjuhën shqipe, kallëzuesori i shprehur 

me emër të pashquar mund të qëndrojë si para, ashtu edhe pas këpujës.  

 (187)Another problem is my children.                                                                                                              

Një problem tjetër është fëmijët e mi*.                                                                                                     

Një problem tjetër janë fëmijët e mi. 

                                                           Romani  “Into the woods” f. 69.                        

( 188) A key priority for Malaysia’s “Vission 2002” program is education.                                                          

Prioritet kryesor për programin malaizian “Vizion 2002” është arsimi. 

                                                            Revista “The New York Times” f. 7.                 

 

                                                 
417 Totoni, M. Vepër e cituar. 
418 Mikkelsen, L. Vepër e cituar, f. 1810. 
419 Çeliku, M. Domi, M. Floqi, S. Mansaku, S. Përnaska, R. Priti, S. Totoni, M. Vepër e cituar, f. 195. 
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(189) One of four centers of higher learning became the National University of 

Malaysis.                                                                     

Një nga katër qendrat e arsimit të mesëm u bë Universiteti Kombëtar i Malaizisë.                                                                                                                                             

                                                            Revista “The New York Times” f. 9.    

(190) A strange thing it sounded to me.   Telefimi “Criminal Minds”                                                                                                                                    

Gjë e çuditshme më tingëlloi. 

Fjalia (187) është marrë në ligjërimin e shkruar të stilit letrar. Në analizën përqasëse të 

fjalisë në anglisht dhe në shqip, interes përbën këpuja. Vërejmë se në gjuhën angleze 

këpuja është në numrin njëjës, ashtu sikurse edhe kallëzuesori. Nëse në gjuhën shqipe 

këpuja do të ishte në numrin njëjës, fjalia do të ishte e pasaktë gramatikisht. Këpuja 

përshtatet me kryefjalën e pozicionuar mbas saj.  Fjalia (188) ka të njëjtën strukturë në 

të dyja gjuhët. Kallëzuesori shprehet me një togfjalësh të zbërthyeshëm. Emri 

“priority / prioritet” në gjuhën angleze është në trajtën e pashquar dhe prihet nga nyja 

joshquese “a”. Fjalia specifikuese (189) është struktura sipërfaqësore e fjalisë  

predikative:  

The National University of Malaysis became one of four centers of higher learning.                     

Universiteti Kombëtar i Malaizisë u bë një nga katër qendrat e arsimit të mesëm. 

Kallëzuesori, i cili shprehet me një togfjalësh në fjalinë predikative, është vendosur në 

pozicionin e specifikuesit të fjalisë. Në të gjithë shembujt e mësipërm, kryefjala e 

fjalive specifikuese, e cila vendoset mbas këpujës, është referuese, ndërsa kallëzuesori 

është jo referues. Kur kallëzuesori është jo referues, vendosja e tij në pozicionin nistor 

të fjalisë është më i kufizuar në gjuhën angleze. Fjalia (190) është marrë nga ligjërimi 

bisedor. Në këtë fjali specifikuese, kallëzuesori është vendosur në pozicionin e 

specifikuesit. Realisht, një fjali e tillë nuk mund të përdoret në ligjërimin e shkruar, 

sepse ajo nuk është formuar sipas rregullave formale gramatikore të gjuhës angleze. 

Emri i pashquar, i prirë nga mbiemri, nuk mund të vendoset në pozicionin nistor të 

fjalisë. Në gjuhën shqipe, fjalia (190) është e saktë. Kësilloj  fjalish specifikuese mund 

të gjenden si në ligjërimin e shkruar, ashtu edhe në ligjërimin bisedor. Kallëzuesorët 

karakterizohen nga një ngjyrim ekspresiv. Megjithatë, në gjuhën angleze, emri i 

pashquar në funksion të kallëzuesorit mund të vendoset në pozicionin  e specifikuesit 

dhe fjalia sërish të jetë e saktë gramatikisht, kur ai prihet nga përemri i pacaktuar 

“another / një tjetër”, ashtu sikurse ndodh në fjalinë (187).                                                                    

 Kallëzuesori në fjalitë predikative mund të jetë edhe referues. Në të tilla raste,  

vendosja e tij në fillim të fjalisë për të formuar fjalitë specifikuese është më e 

zakonshme si në ligjërimin e shkruar, ashtu edhe në ligjërimin bisedor. 

 

(191) The new kid in the block is you.   [specifikuese]                                                                                   

Fëmija  i ardhur në pallat je ti.  

                                                          Romani “Into the woods”  f. 20.                   

You are the new kid in the block.  [predikative]                                                                                                               

Ti je fëmija i ardhur në pallat. 

(192) The latest film is Notting hill.  [specifikuese]                                                                                           

Filmi më i fundit është Noting Hill. 
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                                                                            Filmi “Notting Hill”                                                                                        

Notting Hill is the latest film.  [predikative]                                                                                                     

Noting Hill është filmi më i fundit. 

Në shembullin (191) kallëzuesori që vendoset në fund mbas këpujës në fjalinë 

predikative, është zhvendosur në pozicionin nistor të fjalisë specifikuese. Në gjuhën 

angleze, krahas pozicionit të kallëzuesorit, ndryshimi midis fjalisë specifikuese dhe 

predikative qëndron edhe te këpuja. Pra, në këtë fjali, me ndryshimin e pozicionit të 

kallëzuesorit, ka pësuar ndryshim edhe këpuja. Në fjalinë predikative këpuja “jam” 

është në vetën e e dytë, numrin njëjës, ndërsa në fjalinë specifikuese këpuja “jam” 

është në vetën e tretë, numri njëjës. Në gjuhën shqipe, ndryshe nga anglishtja, 

pavarësisht ndryshimit të pozicionit të kallëzuesorit, këpuja “jam” ka të njëjtën formë 

gramatikore. Në të dyja fjalitë specifikuese dhe predikative, këpuja është në vetën e 

dytë, numri njëjës.  Në fjalinë (192) kallëzuesori shprehet me një togfjalësh “the latest 

film / filmi më i fundit”.  Në ndryshim nga kryefjala, ai shpreh një nocion më të gjerë. 

Kallëzuesori, i cili ndodhet mbas këpujës në fjalitë predikative, zhvendoset në 

pozicionin nistor të fjalisë, për të formuar fjalinë specifikuese. Këpuja “jam” nuk 

ndryshon formën e saj si në fjalinë predikative, ashtu edhe në fjalinë specifikuese 

(192). 

Përfundime  

 Emri në funksion të kallëzuesorit në fjalitë specifikuese vendoset në  

pozicionin nistor të fjalisë për të sjellë të renë në fjali, ndërsa kryefjala e shprehur me 

emër qëndron mbas këpujës dhe sjell të dhënën. Në anglisht, vendosja e emrit në 

trajtën e pashquar në pozicionin e specifikuesit është e pazakontë. Ai mund të 

vendoset aty vetëm në kushte të caktuara stilistikore ose në ligjërimin bisedor, ndërsa 

në gjuhën shqipe kallëzuesori i shprehur me emër të pashquar mund të qëndrojë si 

para, ashtu edhe pas këpujës në të dyja ligjërimet.  

 Kallëzuesori i shprehur me emër në trajtën e shquar mund të vendoset  

lehtësisht në pozicionin nistor të fjalisë si në gjuhën angleze, ashtu edhe në gjuhën 

shqipe. Në gjuhën angleze, kur emri para këpujës është në numrin njëjës dhe emri 

mbas këpujës është në numrin shumës, këpuja përshtatet me elementin që është para 

saj. Duke qenë se shqipja është gjuhë prodrope, këpuja nuk përshatet me emrin që e 

prin atë, por me emrin që e ndjek atë.  

III. 3 Prirjet e përdorimit të fjalive identifikuese  

Fjalitë identifikuese tregojnë identitet. Përemrat luajnë rolin kryesor në formimin e 

këtyre fjalive. Qëllimi kryesor i fjalive identifikuese është të mësojnë emërtimet e 

njerëzve a të sendeve, por, në të njëjtën kohë, ato kanë edhe një funksion tjetër: 

përgjigje për pyetjet që u drejtohen të tjerëve për të marrë më shumë informacion në 

lidhje me diçka të thënë më parë420. Fjalitë identifikuese, në ndryshim nga fjalitë 

predikative dhe specifikuese, dendurinë më të madhe të përdorimit të tyre e kanë  në 

ligjërimin bisedor. Më rrallë ato përdoren në ligjërimin e shkruar të stilit letrar dhe 

stilit publicistik. Numrin e fjalive identifikuese të gjetura në materialin faktik me një 

korpus prej 417.742  fjalësh e paraqesim në tabelën e mëposhtme: 

                                                 
420 Higgings, F. Vepër e cituar, f. 240. 
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Tabela 3.10  Fjalitë identifikuese 

             Ligjërimi i shkruar  

 

            Ligjërimi bisedor 

Burimi Numri i 

fjalive 

këpujore 

Numri i 

fjalive 

identifikuese 

Burimi Numri i 

fjalive 

këpujore 

Numri i 

fjalive 

identifikuese 

Romani 

“Into the 

woods” 

1859  fjali 

këpujore 

450 fjali 

identifikuese 

Filmi “The 

beauty and 

the beast” 

279 fjali 

këpujore 

    120 fjali 

identifikuese 

Romani 

“Great 

Gatsby” 

864 fjali 

këpujore 

 175 fjali 

identifikuese 

Filmi 

“Notting 

hill” 

320 fjali 

këpujore 

 82 fjali 

identifikuese  

Romani 

“The palace 

of Dreams” 

934 fjali 

këpujore 

111 fjali 

identifikuese 

Telefilmi 

“Criminal 

minds” 

129 fjali 

këpujore 

31  fjali 

identifikuese 

Romani 

“Djalli vishet 

me Prada” 

1280 fjali 

këpujore 

412 fjali 

identifikuese 

“Interview”  

BBC News 

    49 fjali 

këpujore 

7 fjali 

identifikuese 

Revista 

“Intelligent 

life” 

69 fjali 

këpujore 

12 fjali 

identifikuese 
- - - 

Revista “The 

New York 

Times” 

100 fjali 

këpujore  

7 fjali 

identifikuese 
- - - 

Revista 

“Psikologjia” 

128 fjali 

këpujore 

12 fjali 

identifikuese 
- - - 

Në materialet faktike të mbledhura për këtë studim, del në pah se në fjalitë 

identifikuese, ndryshe nga fjalitë e tjera këpujore, gjen përdorim vetëm këpuja “jam”, 

e cila mbart kuptim identifikues. Kemi vënë re se këpuja “jam” nuk mund të mungojë 

në fjali.  

 Në fjalitë identifikuese kryefjala shprehet me një përemër dëftor i cili ka referues 

deiktik dhe jo anaforik421.  

 

 (193) That's my house with the blue front door .                        

Ajo është shtëpia ime me derën kryesore blu. 

                                                 Romani “Into the woods” f. 34. 

 

( 194) That’s the best advice I can give.                                                                                                              

Kjo është këshilla më e mirë që mund të të jap.  

                                               Romani “Into the woods” f. 54.                                   

 

(195) I’m Wendi. That’s Penny and this is Ricky.                                                                                                

Unë jam Uendi. Ai është Peni dhe ky është Riki. 

                                                Romani “Into the woods” f. 20. 

 

                                                 
421 Çeliku, M. Domi, M. Floqi, S. Mansaku, S. Përnaska, R. Prifti, S. Totoni, M. Vepër e cituar, f. 193. 
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(196) That man is  William Thacker                                                                                                                          

Ai burrë është Uilliam Thekër. 

                                                      Filmi “Notting Hill”                                                                 

 

Në fjalinë (193) kryefjala shprehet me përemër, ndërsa kallëzuesori shprehet me një 

togfjalësh. Në këtë fjali folësi identifikon shtëpinë e tij. Në fjalinë (194), përmes 

identifikimit, folësi tregon se cila është “këshilla” më e mirë. Në fjalinë (195) 

kallëzuesori shprehet me emër të përveçëm. Vërejmë se në të gjitha këto fjali 

kryefjala shprehet me përemra. Në fjalinë (196) përemri në funksion të kryefjalës 

ndiqet nga një emër në të dyja gjuhët. Në rrafshin pragmatik, kjo fjali tregon identitet. 

Kallëzuesori shprehet me emër të përveçëm. 

 

 Si kallëzuesorë në fjalitë identifikuese përdoren përemrat dëftorë ky, kjo, ai, ajo, 

ata, ato.   

 

(197) We were those who did our best for this university.     

Ne ishim ata që bëmë më të mirën për këtë universitet.  

                                                              Revista “The New York Times”  . 18. 

 

Në të dyja gjuhët vërejmë se kallëzuesori shoqërohet nga një sifjali përcaktore. Në 

gjuhën shqipe para kallëzuesorit mund të vendoset pjesëza “po”. 

 

                  Ne ishim po ata që bëmë më të mirën për këtë universitet.  

 

 Kallëzuesori në fjalitë identifikuese mund të shprehet edhe me një përemër pyetës, 

si p.sh.: kush, cila.  

(198) Who are you to tell me what to do.                                                                                                           

Kush je ti të më thuash mua se ç’duhet të bëj?  

                                                     Romani “Into the woods” f. 75.              

 

(199) Ana Scott? Who’s that?      Filmi “Notting Hill”                                                                                                                                                           

Ana Skot? Kush është kjo?                      

                                                   

Në fjalinë (198) përemri pyetës “Who / kush” në funksion të kallëzuesorit pyet për 

identifikuesin. Në fjalinë (198) mendojmë se Ana Skot është e njohur për dëgjuesin, 

por ai bën pyetje për të marrë më shumë informacion për personin në fjalë.  

 

 Në funksion të kallëzuesorit mund të dalë edhe një përemër i pacaktuar i cili 

tregon identitet.  

 

(200) That’s all I wanted to ask you.               “BBC News”                                                                       

Kjo është e gjitha që doja të të pyesja.  

                                                            

Në të dyja gjuhët, në funksion të kallëzuesorit përdoret përemri i pacaktuar “all / e 

gjitha”, “nothing / asgjë”. 

 

 Në gjuhën angleze përemri mbas këpujës është në rasën kallëzore. 

 



147 

 

(201) Open the door. It’s me.            Telefilmi  “Criminal Minds”                                                                                                                                   

Hape derën. Jam unë.  

 

 Fjalia në gjuhën angleze ndryshon nga fjalia në gjuhën shqipe. Në gjuhën angleze 

fjalia (201) është identifikuese. Përemri mbas këpujës është në rasën kallëzore. Ai nuk 

mund të përdoret në rasën emërore, siç ndodh në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe, 

fjalia nuk është këpujore. Kjo është një fjali e thjeshtë dykryegjymtyrëshe. Përemri 

“unë” mbas foljes “jam” nuk është kallëzuesor, por kryefjalë e fjalisë e cila ka 

ndryshuar pozicionin e saj. Nëse ky përemër do të merrte sërish pozicionin e tij në 

fjali, fjalia do të ishte: Unë jam. 

 

Përfundime 

 

 Tabela përmbledhëse sasiore e fjalive identifikuese dëshmoi se në gjuhën 

angleze dhe në gjuhën shqipe, ato përdoren më dendur në ligjërimin bisedor dhe më 

rrallë në ligjërimin e shkruar.  

 Në ndryshim nga fjalitë e tjera këpujore, në fjalitë identifikuese përdoret 

vetëm këpuja “jam”, e cila nuk mund të mungojë në fjali.  

 Kryefjala e fjalive identifikuese shprehet më përemër deiktik, por jo me  

përemër anaforik.  

 Kallëzuesori shprehet me (i) përemra dëftorë; (ii) përemra pyetës; (iii) përemra  

të pacaktuar.  

  Në gjuhën angleze, përemri mbas këpujës në fjalitë identifikuese është në  

rasën kallëzore, ndërsa kryefjala shprehet me një fjalë ekspletive, për shembull: “It’s 

me / Jam unë”. Në gjuhën shqipe, përemri është në rasën emërore dhe një fjali e tillë 

nuk është këpujore, sepse përemri mbas këpujës nuk është në funksion të 

kallëzuesorit, por në funksion të kryefjalës.    

 

Përfundime të kreut  

 

 Në këtë pjesë të punimit, fjalitë këpujore analizohen në bazë të strukturës së tyre.  

Shembujt e ofruar dhe analiza e parashtruar vërtetojnë se fjalitë këpujore formohen 

prej këpujës dhe kallëzuesorit. Fjalitë këpujore klasifikohen duke marrë si kriter bazë 

të tyre ndërfaqësit semantiko-sintaksorë. Fjalitë predikative, identifikuese dhe 

specifikuese ndryshojnë në dendurinë e përdorimit të tyre në gjuhën angleze dhe në 

gjuhën shqipe. Kjo denduri e përdorimi të tyre paraqitet në diagramin e mëposhtëm: 

 

 Fig. 3.2 Denduria e fjalive këpujore në ligjërimin e shkruar dhe ligjërimin bisedor 
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 Në studimin e këtij diagrami, del në pah se fjalitë predikative, krahasuar me 

fjalitë specifikuese dhe identifikuese, kanë frekuencën më të madhe të përdorimit të 

tyre në të dyja ligjërimet. Në anën tjetër, fjalitë identifikuese kanë një përdorim më të 

madh se fjalitë specifikuese. Por denduria e fjalive identifikuese ndryshon nga njëri 

ligjërim në një tjetër. Në ligjërimin bisedor ato përdoren më dendur se në ligjërimin e 

shkruar. Në gjuhën angleze fjalitë specifikuese përdoren më rallë se dy llojet e  tjera të 

fjalive. Denduria e fjalive specifikuese është më e madhë në ligjërimin e folur, 

kryesisht në stilin joformal. Në gjuhën shqipe fjalitë specifikuese janë më të shumta 

në numër se fjalitë specifikuese në gjuhën angleze. Duke qenë se gjuha shqipe është 

gjuhë me rend të lirë, bëhet e mundur edhe zhvendosja e kallëzuesorit në pozicionin e 

specifikuesit.  

 Në qasjen midis dy gjuhëve, dolëm në përfundimin se gjuha angleze dhe gjuha shqipe  

janë të ngjashme për sa i takon funksioneve sintaksore të fjalive këpujore, duke qenë 

se në të dyja gjuhët kryefjala dhe kundrinori në kësilloj fjalish shprehen me të njëjtat 

gjymtyrë. Kryefjala shprehet me emër të shquar a të pashquar, me emër të përveçëm, 

me togfjalësh, me përemër vetor, dëftor, pyetës, të pacaktuar, me numëror. Në gjuhën 

angleze, krahas këtyre gjymtyrëve, në funksion të kryefjalës përdoret edhe një 

përemër ekspletiv. Ndërsa kundrinori në fjalitë këpujore shprehet me emër a 

togfjalësh ose me një përemër të rasës kallëzore.  

 Në fjalitë predikative, këpuja që ka dendurinë më të lartë të përdorimit është folja  

“jam”, e cila tregon gjendje të një veprimi. Kjo folje mund të zëvendoset nga folje të 

tjera këpujore të cilat tregojnë gjendje si: dukem, mbetem, paraqitem, ndiej etj. 

Krahas foljeve që tregojnë gjendje, denduri të madhe të përdorimit ka edhe folja 

“bëhem”, e cila tregon ndryshim të një gjendjeje. Ajo vjen mbas foljes “jam” për nga 

denduria e përdorimit. Disa folje të tjera këpujore, të cilat tregojnë ndryshim të një 

gjendjeje, janë foljet shndërrohem, vij, rritem, shkoj etj. 

 Në fjalitë predikative, në të dyja gjuhët, nuk janë të rralla rastet kur  mund të  

mungojë këpuja, në ligjërimin bisedor dhe në ligjërimin e shkruar.  Këpuja mungon në 

disa fjali bashkërenditëse, me qëllim shmangien e përsëritjes; në disa togfjalësha 

frazeologjikë apo në disa fjali pyetëse-mohore, kur mohimi nuk realizohet nëpërmjet 

fjalëve mohuese në fjali, por është i nënkuptuar.  

 Kallëzuesori në fjalitë predikative shprehet me mbiemër i cili ka dendurinë më të  

madhe të përdorimit, krahasuar me gjymtyrët e tjera, si emri, togfjalëshi, përemri e 

ndajfolja. Mbiemri në fjalitë prediaktive, i cili kallëzon një cilësi të kryefjalës a 

kundrinorit, mund të jetë në çdo shkallë. Mbiemri në funksion të kallëzuesorit 

përdoret në shkallën krahasore për të krahasuar të njëjtën cilësi tek e njëjta tërësi, por 

në kohë e rrethana të ndryshme ose e njëjta cilësi në persona të ndryshëm dhe në 

shkallën sipërore për të treguar karakteristika cilësore në shkallën më të lartë. Në të 

njëjtën kohë, mbiemrat e shkallës pohore mund të paraprihen nga ndajfoljet “so / kaq” 

për të theksuar një cilësi a tipar që shënon kryefjalën a kundrinorin apo lokucioni  

“po......aq sa”. Disa prej mbiemrave në funksion të kallëzuesorit, nëse nuk do të 

ndiqeshin nga parafjalët përkatëse, do të ishin njësi të pakuptimshme në fjali. 

Parafjalët ndihmojnë mbiemrat të hyjnë në marrëdhënie semantiko-sintaksore me 

elemente të tjera gjuhësore që pozicionohen pas tyre. Parafjalët e përdorura 

ndryshojnë nga njëra gjuhë në tjetrën në varësi të mbiemrit. Krahas të përbashkëtave 

mes dy gjuhëve, kemi vënë re edhe dallimet midis tyre. Mbiemri në gjuhën angleze 

nuk përshtatet me kryefjalën a kundrinorin që ai cakton. Në gjuhën shqipe, mbiemri i 

cili mund të jetë i nyjshëm ose i panyjshëm, përshtatet me kryefjalën a kundrinorin në 

numër, gjini dhe rasë. Kur mbiemri i nyjshëm i referohet një kryefjale a kundrinori në 
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numrin shumës, ai ka gjithnjë nyjën të, gjë që është shprehje e lidhjes jo të 

drejtpërdrejtë me emrin të cilit i referohet.       

 Emri, i cili është i dyti mbas mbiemrit për nga denduria  e përdorimit, në funksion  

të kallëzuesorit vendoset mbas disa foljeve me kuptim të caktuar leksikor: (i) folje me 

kuptimin e shfaqjes, kalimit nga një gjendje në një tjetër apo folje që tregojnë ruajtje 

të një gjendjeje; (ii) folje me kuptimin e caktimit dhe të vlerësimit; (iii) folje që 

tregojnë lëvizje; (iv) folje që tregojnë veprimtari. Emri në funksion të kallëzuesorit 

tregon një tipar të kryefjalës a kundrinorit me të cilin lidhet, por ndonjëherë ai merr 

tiparet e mbiemrit që shënon një cilësi të kryefjalës. Në gjuhën angleze emri përshtatet 

me kryefjalën a kundrinorin në numër, gjini, por ka edhe raste kur kjo përshtatje nuk 

realizohet. Emri në funksion të kallëzuesorit në fjalitë predikative të gjuhës shqipe 

mbart të gjitha kategoritë morfologjike të numrit, gjinisë dhe rasës së kryefjalës a 

kundrinorit.  Në fjalitë predikative, emri mund të jetë në trajtën e pashquar. Në gjuhën 

angleze, emri në trajtën e pashquar prihet nga nyja joshquese “a”, por në disa raste, 

kur ai emërton një profesion unik dhe një pozicion brenda një institucioni, nyja 

mungon. Në gjuhën shqipe, nyja para emrave është krejt e panevojshme. Ajo vendoset 

vetëm në kushte të caktuara stilistikore për të treguar “një farë”. Emri në këtë rast 

fiton ngjyrime ekspresive. Në funksion të kallëzuesorit mund të dalë edhe një emër i 

trajtës së shquar për të treguar vazhdimësi të identitetit të objektit, i cili është subjekti 

i një fjalie. Kallëzuesori i shprehur me emër klasifikohet në: (i) emra që tregojnë 

cilësi; (ii) emra që shënojnë lloje a profesione (të njerëzve a sendeve); (iii) emra që 

tregojnë madhësi, moshë, ngjyrë, formë. Ashtu sikurse mbiemrat, edhe emrat prihen 

nga parafjalë të cilat ndikojnë në përmbajtjen semantike të emrit. Lidhja e parafjalës 

me emrin herë tregon përmbajtjen, përbërjen a lëndën e herë praninë ose mungesën e 

një veçorie.  

 Togfjalëshat në funksion të kallëzuesorit janë të natyrave të ndryshme për nga  

ndërtimi sintaksor i tyre. Togfjalëshi më i përdorur në të dyja gjuhët është mbiemër + 

emër në gjuhën angleze dhe emër + mbiemër në gjuhën shqipe. Togfjalëshi emër + 

emër të rasës gjinore zakonisht tregon pronësi. Kallëzimi i pronësisë mund të 

përmbushet edhe përmes togfjalëshit emër + përemër pronor. Në gjuhën angleze 

pronori prin emrin, ndërsa në gjuhën shqipe emri ndiqet nga përemri. Në togfjalëshin 

emër + përemër i pacaktuar, përemri është  barasvlerës me një mbiemër dhe tregon një 

karakteristikë të kryefjalës. Cilësi të kryefjalës a kundrinorit tregojnë edhe disa 

togfjalësha frazeologjikë.                                                                                                         

 Duke qenë se mbiemri a emri i gjymtyrës emërore pozicionohet pas foljes, ata afrojnë 

kuptimisht me ndajfoljen. Në të dyja gjuhët, ka raste kur ndajfoljet përdoren në rolin e 

kallëzuesorit, por kjo ndodh shumë rrallë, vetëm kur ndajfolja e humb kuptimin e saj 

fillestar. Në gjuhën angleze, disa ndajfolje të tipit  

“over”, kur vendosen mbas këpujës “jam”, dalin në funksion të kallëzuesorit. Në 

gramatikën e  gjuhës shqipe nuk njihen ndërtime të tilla. Në të dyja gjuhët, merren si 

kallëzuesorë disa ndajfolje, si “alive / gjallë”. I kemi pranuar ndërtime të tilla si 

kallëzuesor, sepse tregojnë tipar që i përket sendit a personit, pra ekziston te sendi a 

personi. Këto s’janë gjë tjetër veçse veçori karakteristike të mbiemrit. 

 Përemri ka përdorim të kufizuar në funksion të kallëzuesorit. Në fjalitë predikative  

mund të përdoren disa përemra: (i) përemra  pyetës  “what / çfarë”,  që shërbejnë për 

të pyetur për karakteristikën gjinore të sendit të përfaqësuar nga kryefjala në raportin 

lloj-gjini; “whose / i, e kujt” për të treguar përkatësi; në gjuhën shqipe këta përemra 

janë në rasën gjinore;  “how / si” i cili shërben për të pyetur për një cilësi a tipar të një 

tërësie; (ii) përemra dëftorë ose të pacaktuar të cilët tregojnë një karakteristikë 

cilësore. 
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 Në fjalitë predikative kallëzuesori vendoset mbas këpujës, kur i referohet  

kryefjalës ose mbas kundrinorit, kur i referohet këtij të fundit. Në të dyja gjuhët, 

kallëzuesori mund të pozicionohet edhe mbas një forme foljore të pashtjelluar ose pas 

një mbiemri prejfoljor. Në gjuhën shqipe, edhe pse rrallëherë, ai mund të pozicionohet 

mbas një emri prejfoljor.  

 Fjalitë specifikuese, të cilat formohen përmes vendosjes së kallëzuesorit në  

pozicionin e specifikuesit të fjalisë, ndryshojnë nga fjalitë predikative. Në fjalitë 

predikative, kallëzuesori ka një rend të rëndomtë, stilistikisht neutral dhe mban 

theksin logjik, pra shpreh të renë në fjali. Në fjalitë specifikuese, vendi i kallëzuesorit 

kushtëzohet nga faktorë stilistikë dhe ekspresivo-emocionalë. Numri i foljeve 

këpujore është më i vogël në fjalitë specifikuese sesa në fjalitë predikative. Këpuja 

mund të mungojë në raste të veçanta. Mungesa e saj është më e zakonshme në 

ligjërimin bisedor.  

 Në gjuhën angleze mbiemri në fjalitë predikative nuk mund të vendoset në  

pozicionin nistor të fjalisë për të formuar fjalitë specifikuese. Kjo dukuri mund të 

ndodhë vetëm në ligjërimin bisedor të gjuhës arkaike. Nëse mbiemri në funksion të 

kallëzuesorit prihet nga fjala pyetëse “how” për të marrë vlera të veçanta stilistikore, 

atëherë ai mund të vendoset në krye të fjalisë. Në këto kushte, fjalitë specifikuese 

marrin vlerat e një fjalie thirrmore, ku folësi shpreh ndjenjën e gëzimit a hidhërimit. 

Duke qenë se gjuha shqipe nuk ka një rend të ngulitur si gjuha angleze, mbiemri në 

funksion të kallëzuesorit mund të dalë lirisht në pozicionin e specifikuesit.  

 Emri në fjalitë specifikuese vendoset në pozicionin nistor të fjalisë për të sjellë të  

renë në fjali. Në anglisht vendosja e emrit në trajtën e pashquar në pozicionin e 

specifikuesit është e pazakontë. Ai mund të vendoset aty vetëm në kushte të caktuara 

stilistikore ose në ligjërimin bisedor, ndërsa në gjuhën shqipe kallëzuesori i shprehur 

me emër të pashquar mund të qëndrojë si para, ashtu edhe pas këpujës. Emri në trajtën 

e shquar mund të vendoset lehtësisht në pozicionin nistor të fjalisë si në gjuhën 

angleze, edhe në gjuhën shqipe. Në gjuhën angleze, kur emri para këpujës është në 

numrin njëjës dhe emri mbas këpujës është në numrin shumës, këpuja përshtatet me 

elementin që është para saj. Duke qenë se shqipja është gjuhë prodrop, këpuja nuk  

përshtatet me emrin që e prin atë, por me emrin që e ndjek.  

 Fjalitë identifikuese, kryefjala e të cilave shprehet me një përemër që ka referues  

deiktik, përdoren në ligjërimin e shkruar e ligjërimin bisedor për të treguar 

identifikuesin. Në funksion të kallëzuesorit përdoren (i) përemra dëftorë: ky, kjo, ai, 

ajo, ata, ato, të cilët në gjuhën shqipe mund të prihen nga pjesëza “po”; (ii) përemra 

pyetës: “kush, cila”, me qëllim pyetës, për të marrë më shumë informacion për 

personin në fjalë; (iii) përemra të pacaktuar për të treguar identitet. Në gjuhën angleze 

përemri në funksion të kallëzuesorit, i cili vendoset mbas këpujës, është në rasën 

kallëzore. “It’s me”. Në gjuhën shqipe, përemri mbas foljes “jam” është në rasën 

emërore. “Jam unë”. Një fjali e tillë në gjuhën shqipe nuk është këpujore.  
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KREU  IV 

Fjalitë këpujore në mësimdhënien dhe nxënien e gjuhës angleze 

 

IV. 1 Roli i  gramatikës në përvetësimin e gjuhës së dytë 

 

Është vënë në dukje që në fillim të studimit tonë se objekti i gjuhësisë është ligjërimi 

dhe komunikimi. Ky i fundit është në funksion të bashkëveprimit shoqëror dhe 

njerëzor. Një nga karakteristikat që i dallon qeniet njerëzore nga qeniet e tjera është 

aftësia për të komunikuar në një nivel strukturor dhe përmes përdorimit formal të 

gjuhës. Gjuha është një realitet objektiv jo i thjeshtë, ndaj dhe studimi i gjuhës në çdo 

aspekt a element përbërës të saj, është parë si shumë i nevojshëm. Në një nga shumë 

aspekte të studimit të gjuhës përmendim aspektin historik të saj, sepse ligjet e 

zhvillimit të gjuhës mund të kuptohen vetëm në qoftë se ato studiohen në lidhje të 

ngushtë me shoqërinë, me historinë e popullit që është krijuesi dhe bartësi i kësaj 

gjuhe. Si rrjedhojë, studimet gjuhësore u përkasin periudhave të ndryshme kohore, 

nga ato më të hershmet deri tek ato në ditët e sotme.    

 

Nisur nga pikëpamja se gjuha është faktor kryesor (themelor) për shprehjen e 

perceptimit, ndjenjës, mendimit dhe gjykimit, mësimi, kultivimi dhe zhvillimi i saj 

nuk duhet të nënkuptohet vetëm si nevojë apo si mjet ndërkomunikimi, orientimi e 

veprimi, por edhe si faktor themelor për zhvillimin e kompetencës së duhur gjuhësore, 

të formimit të personalitetit, të vetëdijes dhe të identitetit kulturor e social.422    

 

Gjuha realizohet përmes strukturave gramatikore (morfologjia dhe sintaksa). 

Gramatika e një gjuhe ekziston pavarësisht nëse ne që flasim këtë gjuhë e vërejmë atë 

apo jo. Gjuha është një grumbull rregullash të cilët veprojnë mbi ndryshimin e fjalëve 

dhe mbi bashkimin e tyre në fjali. Bashkimi i fjalëve në fjali nuk realizohet përmes 

një kombinimi arbitrar të tyre, por sipas një sistemi rregullator që ka çdo gjuhë423.                                                                                                                         

 

Qëllimi i ynë në këtë syth nuk është të analizojmë mënyrën se si ne mësojmë 

gramatikën e një gjuhe, sepse kjo çështje do të trajtohet më me hollësi në sythet 

pasardhëse të këtij studimi. Në këtë syth do të përpiqemi të paraqesim pikëpamjet 

tona si mësues të gjuhës angleze dhe të gjuhëtarëve  për rëndësinë dhe rolin që ka 

gramatika në mësimin e gjuhës së huaj, sepse është vënë në dukje se mësimdhënia e 

gjuhës së huaj në favor të zhvillimit të aftësive komunikuese ka bërë që nxënësit të 

kenë njohuri jo të mira në gramatikës. Elis424 pohon se jo të paktë janë nxënësit të 

cilët nuk arrijnë të njohin disa prej koncepteve gramatikore. 

 

Pas një periudhe jo të favorshme në vitet 60 - 70, mësimi i gramatikës është rikthyer 

sot në orën e gjuhës së huaj. Kjo do të thotë se ajo është e domosdoshme për çdokënd 

që mëson gjuhën angleze. Analiza jonë në këtë punim do të shtrihet rreth dy çështjeve 

që lidhen me: 1. Rëndësinë e gramatikës në procesin e mësimit të gjuhës së dytë. 2. 

Metodat e paraqitjes së çështjeve gramatikore të cilat do të trajtohen në vazhdimësi të 

hulumtimit tonë. 3. Përvojat tona si mësues të gjuhës angleze. 

 

                                                 
422 Mahir Mustafa, CH - St. Gallen: Albanisches Institut, dhjetor, 2008.   
423 Memushaj, R. Gjuhësia gjenerative, ShBLU, Tiranë, 2008, f. 75. 
424 Ellis, R. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1994, f. 69. 
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Për pjesën më të madhe të hulumtuesve gramatika ndihmon në përftimin e gjuhës së 

huaj. Por, nuk është i habitshëm fakti që ka edhe nga ata hulumtues të cilët 

argumentojnë të kundërtën. Prabu425 për shembull, beson se zhvillimi i kompetencave 

varet nga faktorë të cilët zhvillojnë përpjekjet e nxënësve për të komunikuar në një 

gjuhë të huaj dhe jo sistematizimin e strukturave gjuhësore. Pra, sipas tij, folësi i 

gjuhës së huaj duhet të përpiqet për zhvillimin e kompetencave komunikative dhe  jo 

për sistemimin e rregullave gramatikore.  

 

Përkrahës së Prabu-t janë Korder426, Njumark427, Terrel428. Ata pohojnë se mësimi i 

rregullave gramatikore mund të ketë ndikime negative te nxënësit. Këta studiues nuk e 

vlerësojnë rolin e gramatikës në procesin e përvetësimit të gjuhës së huaj duke 

argumentuar se ajo nuk na ndihmon. 

 

Këto pikëpamje mbrohen edhe nga Krashen429. Krashen diskuton mbi dikotominë 

njohuri eksplicite dhe njohuri implicite. Njohuritë eksplicite përftohen përmes 

paraqitjes dhe formulimit të rregullave nga mësuesi ose që ndiqen nga zbatimet e 

ndërgjegjshme të nxënësve. Këtu bëhet fjalë për përshkrimet gramatikore të veçanta të 

elementeve të gjuhës, bërë nga mësuesi ose nga nxënësi. Kjo qasje synon të marrë 

parasysh perceptimet gjuhësore pak a shumë të ndërgjegjshme të nxënësve në lidhje 

me gjuhën që ata mësojnë. Njohuritë implicite nuk mund të shpjegohen, por 

nënkuptohen. Pra, nxënësi zotëron një funksion gramatikor, por pa rekomanduar 

formulimin e ndonjë rregulle dhe përdorimin e terminologjisë gjuhësore. Njohuritë 

implicite përftohen përmes aktiviteteve të ndryshme komunikative. Ndonëse 

Krashen430 favorizon njohuritë implicite, ai pranon se udhëzimet e dhëna paraprakisht 

në lidhje me disa rregulla të strukturave gjuhësore, ndihmojnë nxënësin në 

përvetësimin e gjuhës së huaj. Krashen pohon se nxënësit duhet të kenë kushte të 

favorshme për përvetësimin e gjuhës, andaj ai propozon që:  

1. Gjuha e përdorur në klasë duhet të jetë e kuptueshme. 

2.  Ora e mësimit duhet të përmbushet me aktivitete komunikuese, të cilat janë 

me interes dhe me rëndësi për përvetësimin e gjuhës së huaj nga ana e 

nxënësit. 

3. Nuk duhet të ndiqet një program i caktuar për t’u dhënë nxënësve njohuritë 

gramatikore.  

4. Materiali që i caktohet nxënësit për t’u mësuar duhet të jetë i kufizuar në sasi.  

Kështu Krashen pohon se udhëzimet mbi strukturat gjuhësore janë të një rëndësie të 

vogël. Por pikëpamjet e tij u kritikuan nga shumë hulumtues të tjerë. Pienman431 

                                                 
425 Prabhu, S. Second Language Pedagogy. Oxford: Oxford University Press, 1987, f. 78-86. 
426 Corder, S. P. Error Analysis and Interlanguage. Oxford: Oxford University Press, 1981, f. 287. 
427 Newmark, L. How not to interfere in language learning. International Journal of American 

Linguistics. 32: 1996, f. 77-87. 
428 Terrel, T. A natural approach to second language acquisition and learning. Modern Language 

Journal 61: 1977, f.  325-336. 
429 Krashen, S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University 

Press, 1982, f. 435. 
430 Krashen, S. The Input Hypothesis: Issues and Implications. New York: Longman, 1985, f. 694. 
431 Pienemann, M. Psychological Constrains on the Teachability of Languages. SSLA, 6 (2), 1984, f. 

186-214. 
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shprehet se teoria e Krashen bazohet vetëm në intuitën e tij dhe jo në prova shkencore. 

Long432 argumenton se teoria e Krashen është kontradiktore dhe e vështirë për t’u 

mbrojtur. Longu ka kryer njëmbëdhjetë studime. Gjashtë prej tyre tregonin qartë se 

fëmijët dhe të rriturit të cilët mësonin gjuhën e huaj përmes udhëzimeve paraprake të 

rregullave gjuhësore ishin më të përparuar se ata të cilët e mësonin gjuhën përmes 

aktiviteteve komunikative.   

 

Krashen është kritikuar edhe nga studiues të tjerë, si Sharvud-Smith433 e Stevik434. 

Stevik argumenton se qeniet njerëzore kanë dy nivele të memories:  nivelin 

afatmesëm dhe atë afatgjatë. Njohuritë në memorien e nivelit afatëgjatë  janë 

përgjegjëse për performancën gjuhësore. Udhëzimet gramatikore hyjnë në memorien 

e nivelit afatmesëm e më pas hyjnë në memorien e nivelit afatgjatë dhe mbahen mend 

për një kohë të pacaktuar (me një kusht, që këto udhëzime të vihen në zbatim). 

Pikëpamjet e Stevik janë mbështetur nga Sharvud Smith, i cili përpiqet ta zhvillojë më 

tej këtë hipotezë. Ai thekson se udhëzimet mbi strukturat gramatikore shërbejnë për  

të “ndërgjegjësuar” nxënësit (consciousness raising),435 si dhe për të përdorur më 

saktë e më qartë gjuhën.    

 

Të shumtë janë studiuesit të cilët mbështesin pikëpamjet se gramatika është me shumë 

rëndësi për përftimin e gjuhës së huaj. Përpiqemi të paraqesim disa prej gjetjeve dhe 

pikëpamjeve të këtyre studiuesve duke filluar nga Pica436, e cila propozon se 

shpjegimi i rregullave gramatikore në klasë ndihmon shumë në procesin e 

përvetësimit të gjuhës së huaj. Ajo kreu një studim, i cili kishte të bënte me 

përvetësimin e rregullave të shumësit nga nxënësit. Nxënësit u ndanë në dy grupe. Në 

grupin e parë ishin nxënësit të cilët mësonin gjuhën e huaj përmes aktiviteteve 

komunikative dhe në grupin e dytë ishin nxënësit të cilët mësonin gjuhën përmes 

udhëzimeve paraprake të strukturave gjuhësore. Pica doli në përfundimin se nxënësit 

e grupit të dytë e kishin përvetësuar më me lehtësi dhe më saktë përdorimin e 

mbaresave fundore të shumësit të emrave sesa nxënësit e grupit të parë (që 

përvetësonin gjuhën përmes aktiviteteve komunikative). Një studim të ngjashëm me 

atë të Picës kreu dhe Elis437. Elis doli në përfundimin se nxënësve që mësonin gjuhën 

përmes shpjegimit paraprak të rregullave gramatikore u duhej më pak kohë për t’i 

përvetësuar ato sesa nxënësve që mësonin gjuhën në mënyrë natyrale. Ai shprehet se 

gjuha e huaj përftohet më shpejt, kur mësimi zhvillohet në klasat mësimore. Elis 

përfundon se rezultatet e studimit të tij dëshmuan se nxënësit mund të mësojnë më 

shpejt në klasat ku strukturat gjuhësore e gramatikore mësohen në mënyrë eksplicite. 

Hulumtimet dhe përfundimet e Pica dhe Elis gjetën mbështetje edhe në qasjet e kryera 

                                                 
432 Long, M. Does second language instruction make a difference? A Review of the Research. TESOL 

Quarterly 17:  1983, f. 359-382. 
433 Sharwood Smith, M. Consciousness-raising and the Second Language Learner. Applied Linguistics 

II, 1981, f. 159-169. 
434 Stevic, E. W. Memory, Meaning, and Method: Some Psychological Perspectives, on Language 

Learning. Rowley Mass.: Newbury House, 1976, f. 236-239. 
435 Termi “ndërgjegjësim” nënkupton përpjekjet për t’i pajisur nxënësit me një funksion të caktuar 

gjuhësor e gramatikor, përmes shpjegimit të rregullave e më pas zbatimit të tyre në praktikë. (Ellis. R. 

Grammar teaching-practice or consciousness-raising? In J. Richards & W. Renandya (Eds.), 

Methodology in language teaching: An anthology ofcurrent practice, 2002, f. 167-174.) 
436 Pica, T. The selective impact of instruction second language acquisition. Applied Linguistics Vol. 6: 

1985, f. 214-222. 
437 Ellis, R. Classroom and Naturalistic Acquisition. SSLA, Vol. 11, 1989, f. 305-328. 
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nga Laitbaun dhe Spada438. Këta të fundit vëzhguan katër klasa, ku mësimi i gjuhës së 

huaj organizohej përmes aktiviteteve komunikative dhe katër klasa të tjera, ku 

mësuesit u shpjegonin rregullat gjuhësore dhe gramatikore sipas një programi të 

caktuar. Në vëzhgimet e tyre ata gjetën se, në klasat ku mësuesit ishin më të 

përkushtuar ndaj rregullave gramatikore të gjuhës, nxënësit ishin gjithmonë “aktivë” 

ndaj pyetjeve a problemeve gramatikore. Përfundimi i Laitboun dhe Spadës për gjetjet 

e tyre ishte se udhëzimet mbi format gjuhësore kanë ndikim pozitiv ndaj zhvillimit e 

përvetësimit të gjuhës së huaj.  

  

Përfundimet e Laitbaun dhe Spadës përputheshin me hipotezat e ngrituara nga 

Shmid439 dhe Pienman440. Pienman dëshmon se nxënësit e pamotivuar nuk mund të 

arrijnë një shkallë të lartë të saktësisë, por, kur këta nxënës arrijnë në një shkallë të 

caktuar të saktësisë, rritet edhe motivimi i tyre për të përvetësuar gjuhën. Kjo do të 

thotë se, kur nxënësit kanë arritur në një fazë të caktuar të përvetësimit të gjuhës, 

procesi për ta kaluar këtë fazë mund të përshpejtohet.                                                                                                                                    

Në anën tjetër, Shmid pohon se përkushtimi ndaj formës së gjuhës lehtëson 

përvetësimin e saj.  

 

Studime të tjera të cilat lidhen me rëndësinë e gramatikës në përvetësimin e gjuhës 

janë ato të Rubin441, Reis442, Lenon443, Uidouson444 të cilët argumentojnë se në 

mësimin e gjuhëve natyrore, nxënësi nuk mund t’i marrë njohuritë e sistemit gjuhësor 

vetëm përmes aktiviteteve komunikuese, sepse gjatë komunikimit vëmendja e folësit 

përqendrohet te kuptimi. Nunan445 mbështet fuqimisht mësimin e gramatikës. Ai thotë 

se gramatika ekziston për të na mundësuar ne “të kuptojmë”. Pa gramatikën është e 

pamundur të komunikojmë përtej një niveli të përcaktuar.                                                                                                                                         

 

Pas shqyrtimit të ideve mbi rolin e gramatikës në përvetësimin e gjuhës së huaj, 

mendojmë se gramatika ka një rol të rëndësishëm në këtë proces. Ne mbështesim ata 

studiues të cilët mendojnë se gramatika ekziston që të na mundësojë ne të 

komunikojmë. Pa gramatikën është e pamundur të komunikojmë përtej një niveli 

fillestar. Mësimi i gramatikës zhvillon aftësitë tona komunikuese në një gjuhë të 

caktuar, e cila nuk është gjuha jonë mëmë. Për shembull, të mësuarit e morfologjisë së 

një gjuhe të huaj është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e fjalorit. Ky proces ka 

rëndësi, sepse, duke ditur fjalët e një gjuhe, e kemi të lehtë përdorimin e saj. Këto 

njohuri ndihmojnë në dallimin e fjalëve dhe përdorimin e tyre në kontekstin e duhur. 

Në anën tjetër, sintaksa shërben në përvetësimin e modeleve të reja ndërtimore. Fjalitë 

nuk janë vetëm bashkime fjalësh, sepse fjalët lidhen me njëra-tjetrën përmes tipareve 

                                                 
438 Lightbown, P. and Spada, N. Instruction and the Development of Questions in L2 Classroom, 

SSLA, Vol. 15, 1990, f. 205-224. 
439 Schmidt, R. W. (1990) The Role of Consciousness in Second Language Learning. Applied 

Linguistics, Vol. 11, No. 2, 1990, f. 140. 
440 Pienemann, M. Psychological Constrains on the Teachability of Languages. SSLA, Vol. 6 (2), 1984, 

f. 216. 
441 Rubin, J. What the "good language learner" can teach us. TESOL Quarterly 9:, 1975, f. 41-51. 
442 Reiss, M. The good language learner: another look'. Canadian Modern Language Review. Vol. 41: 

1985, f. 511-523. 
443 Lennon, P. Introspection and intentionality in advance second language acquisition'. Language 

Learning Vol. 39: 1989, f. 375-395. 
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eptimore. Në fjali veprojnë një sërë rregullash e kufizimesh specifike për lidhjet e 

mundshme të elementeve të saj.                                                           

 

Nisur nga përvoja jonë personale në mësimdhënien e gjuhës angleze si gjuhë e dytë, 

nuk pranojmë pikëpamjet e studiuesve të cilët pohojnë se gramatika nuk na shërben. 

Jemi të mendimit se teoritë e tyre janë të pabazuara ose të keqinterpretuara. Gramatika 

ndihmon nxënësit të kuptojnë marrëdhëniet reciproke të fjalive në një tekst a paragraf 

të caktuar. Krahas ligjërimit bisedor, gramatika ndihmon nxënësit të shprehin 

mendimet e tyre qartë dhe saktë edhe në ligjërimin e shkruar.    

  

Studimi ynë ngrihet mbi pyetjen: “Po nxënësit dhe mësuesit a e vlerësojnë rolin e 

gramatikës në mësimin e gjuhës së huaj?” Jo vetëm gjuhëtarët, studiuesit dhe 

metodistët e vlerësojnë gramatikën në procesin e mësimit të gjuhës së huaj, por edhe 

nxënësit e mësuesit. Për të pasur një koncept sa më të qartë në lidhje me vlerësimin që 

kanë nxënësit dhe mësuesit për gramatikën, ne kemi kryer një studim me ata.  

 

IV.1.1 Studim I  

 Mbi rëndësinë e gramatikës në procesin e mësimit të gjuhës së dytë 

 

Studimi ynë zhvillohet mbi rëndësinë që ka mësimi i gramatikës në klasë. Me anë të 

këtij studimi u përpoqëm të mësojmë mendimin e nxënësve në lidhje me gramatikën 

dhe çështjet që kanë të bëjnë me të. Rezultatet e përftuara dëshmojnë për një vlerësim 

maksimal të nxënësve e studentëve për rëndësinë e lëndës së gramatikës, si dhe për 

një përpjekje maksimale nga ana e mësuesve për të ndihmuar nxënësit në 

përvetësimin e saktë të strukturave dhe funksioneve gramatikore. Vlerësimi i 

përgjithshëm i nxënësve dhe studentëve, pavarësisht vështirësive që ka kjo lëndë, 

është mjaft pozitiv. Ky hulumtim nxjerr në pah edhe rëndësinë e faktorëve që 

ndikojnë në mësimin e gramatikës së një gjuhe të dytë: roli i mësuesit, roli i nxënësit, 

qasjet e përdorura në mësimet e gramatikës, mësimi i gjuhës për qëllime komunikuese 

etj.  

 

IV.1.1.1 Objektivat 

 

Qëllimi kryesor i këtij studimi është të mbledhë informacion, të pasqyrojë dhe të 

nxjerrë në pah mendimet e qëndrimet e nxënësve në lidhje me lëndën e gramatikës, si 

dhe në lidhje me praktikën tonë të mësimdhënies. Mbledhja e kujdesshme e të 

dhënave të përftuara do t’i shërbejë qëllimit tonë për ndryshimin e nevojshëm të 

programeve mësimore, duke u bazuar në kërkesat dhe pritshmëritë e studentëve. 

Rezultatet gjithashtu do të ndihmojnë për gjetjen e mjeteve metodike më të efektshme 

në mësimin e gramatikës së anglishtes si gjuhë e dytë.  

 

IV.1.1.2     Metodologjia 

IV.1.1.2.1  Pjesëmarrësit 

 

Kampioni i përdorur në këtë studim janë 200 nxënës të shkollave të mesme të 

përgjithshme dhe të gjuhëve të huaja në qytetin  e Durrësit, Tiranës dhe Elbasanit, si 

dhe 200 studentë të Universitetit të Durrësit të vitit të parë dhe të dytë, dega anglisht, 

të cilët janë përzgjedhur në mënyrë rastësore. Të gjithë pjesëmarrësit, pavarësisht se 

ishin nga qytetete të ndryshme, flisnin si gjuhë amtare gjuhën shqipe standarde dhe 
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mësonin si gjuhë të huaj atë angleze. Nxënësit kishin nivele të ndryshme gjuhësore, 

duke filluar nga niveli fillestar, në nivelin mesatar dhe në nivelin e përparuar.  

 

IV.1.1.2.2  Instrumentet matës 

 

Instrumenti i përdorur është një pyetësor me vetëraportim, i cili plotësohet nga 

nxënësit e studentët. Shkalla e matjes e përdorur është shkalla Likert, e cila kërkon që 

pjesëmarrësi të shprehë nivelin e tij të pajtimit në 5 nivele, numri për çdo nivel 

konsiderohet vlera e përgjigjes së dhënë. Pikët totale të përgjigjeve gjenden përmes 

shumës së thjeshtë.  

Ky instrument plotëson kriterin e vlefshmërisë së brendshme dhe të ndërtimit. Ai 

plotëson kriterin e vlefshmërisë së brendshme, pasi përmban të gjitha tiparet e 

faktorëve që ndikojnë në mësimin e gramatikës së një gjuhe të dytë dhe plotëson 

kriterin e vlefshmërisë së ndërtimit, pasi instrumenti bazohet në teori dhe konceptime 

të qarta të faktorëve që ndikojnë në mësimin e gramatikës. Instrumenti gjithashtu 

plotëson kriterin e qëndrueshmërisë së brendshme, pasi të gjithë artikujt testues matin 

të njëjtin koncept.  

 

Secilit prej pjesëmarrësve të përfshirë në studim iu dha një pyetësor. Pjesa e parë e 

punës kishte të bënte me shpjegimin e secilës prej pyetjeve. Nxënësve iu bë me dije se 

do të ruhej anonimati i tyre dhe se nuk do vlerësoheshin me notë. Pjesa e dytë e punës 

lidhej me plotësimin e pyetësorit.  

Brenda pyetësorit përfshihej edhe një pyetësor tjetër, i cili përmbante pyetje me 

karakter përgjithësues. Pjesëmarrësit duhej të plotësonin fillimisht pjesën hyrëse të 

pyetësorit që kërkonte informacione të përgjithshme për ta si: mosha, njohuritë e tyre 

të përgjithshme gjuhësore, nota që ishin vlerësuar në gjuhën angleze, aftësitë 

gjuhësore që kishin pjesëmarrësit mbi gjuhën angleze, njohuritë në ndonjë gjuhë tjetër 

krahas gjuhës angleze dhe sa vjet kishin që studionin gjuhën angleze. Mbas 

përfundimit të pyetësorit me pyetjet me karakter përgjithësues, pjesëmarrësit duhet të 

plotësonin pyetësorin që lidhej me rëndësinë e gramatikës në procesin e përvetësimit 

të gjuhës angleze. 

 

Pyetësori i parë përmbante gjashtë (6) artikuj testues. Pyetësori i dytë përmbante 

dymbëdhjetë (12) artikuj testues, të cilat kërkonin një përgjigje nga studentët. 

Studentët duhet të plotësonin këtë listë pyetjesh me përgjigje që ndryshonin nga 

shkalla më e ulët në shkallën më të lartë të vlerësimit. Nëpërmjet këtyre pyetjeve 

testoheshin pikëpamjet e tyre mbi çështje që lidheshin me: funksionin e gramatikës në 

mësimin e gjuhës së dytë, dobinë e shpjegimeve të mësuesit, rëndësinë e praktikës në 

kontekst, rolin e rregullave gramatikore, vlerën e ushtrimeve gramatikore etj. Mbas 

përfundimit të pyetësorit, zhvilluam një diskutim të përgjithshëm me studentët në 

lidhje me disa nga çështjet e përfshira në pyetësor, të cilat pa diskutim kërkojnë 

punime e hulumtime të mëtejshme.  

 
IV.1.1.3    Pyetësori 

 

A. Pyetësor mbi të dhënat e pjesëmarrësit  

1. Cila është mosha juaj? 

2. Sa kohë keni që mësoni anglisht? 

3. Aftësitë tuaja për të përdorur gjuhën angleze janë: 

   a. Të mjaftueshme;        b. Të mira;    c. Shumë të mira.  

 4. Me çfarë note jeni vlerësuar në lëndën e gjuhës angleze? 
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 5. Sa kohë keni që mësoni anglisht? 

 6. A flisni një gjuhë tjetër të huaj përveç gjuhës angleze?  (N.q.s. po, përmendni gjuhën që 

dini.) 

 

B. Pyetësor për rëndësinë e gramatikës në procesin e nxënies së gjuhës angleze 

1. Mendoj se përvetësimi i gjuhës së huaj zhvillohet përmes studimit dhe praktimit të  

    gramatikës. 

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

2. Mua më pëlqen të studioj strukturat gjuhësore e gramatikore.  

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

3. Srudimi i gramatikës ndihmon të folurin qartë e rrjedhshëm. 

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

4. Mendoj se duhet t’i kushtohet më shumë rëndësi mësimit të gramatikës në orën e mësimit  

     të gjuhës së huaj. 

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

5. Studimi i gramatikës më ndihmon në procesin e të shkruarit. 

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

6. Përvetësimi i strukturave gramatikore realizohet vetëm përmes udhëzimeve të detajuara të  

    mësuesit.  

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

7. Studimi i gramatikës më ndihmon të arrij rezultate të larta në orën e anglishtes. 

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

8. Studimi i gramatikës ngadalëson aftësitë komunikative. 

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

9. Korrigjimi i gabimeve gramatikore është i rëndësishëm në procesin e përvetësimit të gjuhës  

    angleze. 

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

10. Studimi i gramatikës është baza e komunikimit. 

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

11. Studimi  i gramatikës është i vështirë. 

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

12. Përvetësimi i gjuhës së huaj realizohet më shpejt duke e praktikuar atë sesa duke mësuar  

      strukturat gjuhësore e gramatikore.  

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

 

 

Tabela 4.1.a  Përfundimet e përftuara nga pyetësori i zhvillur me nxënësit e 

shkollave të mesme 
Nr. i 

nxënësve 

200 

Pyetja 

1 

Pyetja 

2 

Pyetja 3 Pyetja 4 Pyetja 5 Pyetja 6 Pyetja 7 Pyetja 8 Pyetja 

9 

Pyetja 

10 

Pyetja 

11 

Pyetja 

12 

Shumë 

dakord 

100% 50% 100% 60% 50% 100% 80% 70% 70% 85% 100% 30% 

Dakord - 30% - 20% 40% - 20% 30% 30% 15% - 20% 

Ndoshta - 15% - 20% 10% - - - - 10% - 10% 

Nuk jam 

dakord 

- - - - - - - - - - - 40% 

Nuk e di - 

 

5% 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 
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Tabela  4.1.b  Përfundimet e përftuara nga pyetësori i zhvillur me studentët e degës  

anglisht 
Nr. i 

studentëve 

200 

Pyetja 

1 

Pyetja 

2 

Pyetja 3 Pyetja 4 Pyetja 5 Pyetja 6 Pyetja 7 Pyetja 8 Pyetja 9 Pyetja 

10 

Pyetja 

11 

Pyetja 

12 

Shumë 

dakord 

100% 60% 100% 90% 80% 100% 100% 85% 90% 100% 70% 10% 

Dakord - 30% - 10% 20% - - 15% 20% - 20% 20% 

Ndoshta - 10% - - - - - - - - 10% 10% 

Nuk jam 

dakord 

- - - - - - - - - - - 50% 

Nuk e di - - - 

 

- 

 

- - - - 

 

- 

 

- - - 

 

 

IV.1.1.4 Analiza e të dhënave 

 

Në fund të studimit dolëm në përfundimin se gramatika quhet një lëndë e rëndësishme 

nga nxënësit, ndonëse ata pranojnë se përvetësimi i saj është i vështirë. Studentët 

pohojnë se gramatika i ndihmon ata për të komunikuar. Ata mendojnë se përvetësimi i 

gramatikës duhet të ndërthuret me praktikimin e strukturave gjuhësore, sepse 

ushtrimet ndihmojnë në përvetësimin e rregullave gramatikore. Përmes pyetësorit del 

në pah dhe roli i mësuesit. Mësuesi luan një rol kryesor në mbarëvajtjen e orës 

mësimore. Studentët e gjejnë me vend korrigjueshmërinë e gabimeve të tyre 

gramatikore, andaj kërkojnë ndihmesën e mësuesit për korrigjimin e tyre.    

 

IV.1.1.5 Përfundime dhe propozime për hulumtime të mëtejshme 

 

Ky studim shërbeu për të krijuar një lidhje midis teorisë gjuhësore të përgjithshme 

pedagogjike me gramatikën dhe praktikën mësimore. Është e rëndësishme që t’i 

kushtohet vëmendje qëndrimeve dhe këndvështrimeve të nxënësve në lidhje me një 

lëndë të caktuar, si dhe me praktikën tonë të mësimdhënies, me qëllim që të bëjmë 

ndryshimet e nevojshme në programet tona për t’i përshtatur këto të fundit me 

pritshmëritë dhe nevojat e nxënësve. Nxënësit i kushtojnë një rëndësi të madhe 

mësimit të gramatikës, andaj ata kërkojnë që rregullat gramatikore t’u shpjegohen sa 

më qartë nga ana e mësuesit. Rregullat gramatikore duhet të përvetësohen përmes 

ushtrimeve të ndryshme në klasë. Përfshirja e studentëve në aktivitete të tilla i bën ata 

të ndihen më të përkushtuar dhe më të  përgjegjshëm.  

 

Studimet dhe hulumtimet me përmasa më të gjera mund të jenë një ndihmesë e 

rëndësishme për mësimin e një gjuhe të huaj. Ky pyetësor do të shërbejë për të nxitur 

diskutime të mëtejshme mbi mësimin e gramatikës. Mendojmë se në përvetësimin e 

gjuhës së huaj, krahas njohurive të tjera të gjuhës, një vend shumë të rëndësishëm 

zënë edhe njohuritë gramatikore. Studimi i gramatikës i ndihmon studentët të gjejnë e 

të korrigjojnë gabimet gramatikore gjatë përvetësimit të gjuhës. Të mësuarit e 

gramatikës dhe përfshrja e saj në programet mësimore janë shumë të dobishme.  

Përfundimet në lidhje me vlerën praktike që sjell mësimi i gramatikës mund të 

vlerësohen vetëm pasi të jetë marrë parasysh mënyra se si ajo mësohet. Mësimi i 

strukturave gramatikore dhe rendit të fjalëve luan një rol të rëndësishëm në 

përvetësimin dhe përmirësimin e njohurive gjuhësore e sidomos të gjuhës së shkruar.   
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IV. 1.2 Studimi II 

Pyetësor me mësuesit mbi rëndësinë e gramatikës në procesin e mësimdhënies së 

gjuhës angleze 

 

IV.1.2.1  Objektivat 

 

Përmes të dhënave të mbledhura nga pyetësori me studentët dolëm në përfundimin se 

ata e vlerësonin mjaft rolin e mësuesit. Qëllimi ynë në këtë pjesë të studimit është të 

nxjerrim në pah perceptimet dhe qëndrimet e mësuesve në lidhje me rolin e 

gramatikës në orën e mësimit të gjuhës angleze. Duke qenë se mësuesit luajnë një rol 

kryesor në mbarëvajtjen e orës mësimore, e pamë të udhës që të analizojmë përpjekjet 

e tyre për t’u mësuar studentëve të nivelit fillestar, të ndërmjetëm e të përparuar 

strukturat gjuhësore e gramatikore.  

 

IV.1.2. 2    Metodologjia 

IV.1.2.2.1  Pjesëmarrësit 

 

Në këtë studim morën pjesë rreth dyzetë (40) mësues të shkollave të ndryshme të 

qytetit të Durrësit dhe të Elbasanit. Tridhjetë (30) prej mësuesve ishin të gjinisë 

femërore dhe dhjetë (10) prej tyre ishin të gjinisë mashkullore; të gjithë u përzgjodhën 

në mënyrë rastësore. Mësuesit pjesëmarrës në studim kishin më shumë se pesë vjet 

përvojë në procesin e mësimdhënies të gjuhës angleze. Njëzet (20) mësues u jepnin 

mësim nxënësve të nivelit fillestar, dymbëdhjetë (12) mësues u jepnin mësim 

nxënësve të nivelit të ndërmjetëm dhe tetë (8) mësues mësonin nxënës të nivelit të 

përparuar. 

 

IV.1.2.2.2  Instrumentet matëse 

 

Secilit prej pjesëmarrësve iu dha të plotësonin një pyetësor me vetëraportim. Pyetësori 

përmbante dhjetë (10) artikuj testues, të cilat kërkonin një përgjigje nga mësuesit. 

Shkalla e matjes së përdorur është shkalla Likert, e cila kërkon që pjesëmarrësi të 

shprehë nivelin e tij të pajtimit në 5 nivele, numri për çdo nivel merret vlera e 

përgjigjes së dhënë. Pikët totale të përgjigjeve gjenden përmes shumës së thjeshtë. Ata 

duhet të plotësonin këtë listë pyetjesh me përgjigje që ndryshonin nga shkalla më e 

ulët në shkallën më të lartë të vlerësimit. Fillimisht mësuesit duhet të plotësonin një 

pjesë hyrëse të pyetësorit në lidhje me të dhënat e tyre personale, si gjinia, mosha, 

përvoja e tyre në mësimdhënie, si dhe niveli i nxënësve që ata mësonin. Mbas 

përfundimit të pyetësorit me karakter përgjithësues, mësuesit duhet të plotësonin 

pyetësorin mbi rolin e gramatikës në procesin e mësimdhënies së gjuhës së huaj. 

Nëpërmjet pyetjeve të strukturuara të pyetësorit testoheshin pikëpamjet e tyre mbi 

çështjet që lidheshin me: funksionin  e gramatikës në mësimin e gjuhës së dytë, 

dobinë që kanë strukturat gramatikore në përvetësimin e gjuhës së huaj, praktikat që 

përdorin mësuesit në mësimdhënien e gramatikës etj.  

 
IV.1.2.3    Pyetësori 

 

A. Pyetësor mbi të dhënat e përgjithshme të mësuesit. 

1. Gjina:  M         F 

2. Mosha: 

3. Sa vjet eksperiencë keni në mësimdhënien e gjuhës angleze? 

4. Kë nivel nxënësish mësoni? 
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5. A keni marrë pjesë në ndonjë program a trajnim për zhvillimin tuaj profesional? (Nëse po, 

ju lutem përshkruani trajnimin.) 

 

B. Pyetësor mbi rolin e gramatikës në procesin e mësimdhënies së gjuhës angleze. 

1. Studentët duhet të mësojnë gramatikën për të përvetësuar gjuhën e huaj.                                                                           

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

2. Mënyra më e mirë për të aftësuar nxënësit në gjuhën e huaj është t’i pajisësh ata me  

     udhëzime të qarta të strukturave gramatikore.                                                                                                                                       

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

3. Mësimi i rregullave gramatikore e mëson nxënësin si të komunikojë me saktësi.                                                               

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

4. Nxënësit e mi i përftojnë aftësitë e të shkruarit dhe të lexuarit vetëm përmes nxënies së  

     rregullave gramatikore.                                                                                                                                                             

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

5. Pas shpjegimi të strukturave gramatikore, nxënësve iu caktohen ushtrime për përvetësimin  

    e këtyre strukturave.                                                                                                                                                          

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

6. Gjuha angleze përvetësohet vetëm nëse nxënësve u lejohet të komunikojnë lirisht.                                            

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

7. Është e dobishme që nxënësit t’i marrin njohuritë e gramatikës së gjuhës angleze përmes   

    aktiviteteve komunikuese.                                                                                                                                      

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

8. Nxënësit e mi mund të fitojnë aftësitë e leximit dhe aftësinë e të dëgjuarit në mënyrë më 

efektive, në qoftë se atyre u shpjegohen me detaje rregullat gramatikore.                                                                                              

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

9. Nxënësit e mi i përvetësojnë strukturat gramatikore më shpejt, nëse ato shpjegohen në  

     mënyrë të qartë.                                                                                                                                                                           

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

10. Korrigjimi i gabimeve gramatikore është themelor në përvetësimin e gjuhës së huaj.                                          

a. Shumë dakord        b. Dakord           c.  Ndoshta       d. Nuk jam dakord       e. Nuk e di 

 

Tabela 4.2  Përfundimet e përftuara nga pyetësori i zhvilluar me mësuesit e 

shkollave                                           
Nr. i 

mësuesve 

40 

Pyetja    

1 

 

Pyetja 

2 

Pyetja 

3 

Pyetja 

4 

Pyetja 

5 

Pyetja 

6 

Pyetja 

7 

Pyetja 

8 

Pyetja 

9 

Pyetja 

10 

Shumë 

dakord 

95% 70% 80% 50% 20% 100% 100% 90% 90% 90% 

Dakord  4% 20 % 15 % 20% 40% - - 10% 10% 7% 

Ndoshta  1% 7% 5% 30% 30 % - - - - 3% 

Nuk jam 

dakord 

- 3% - - 10% - - - - - 

Nuk e di           

 

IV.1.2.4 Analiza e të dhënave 

 

Përmes analizimit të pyetësorëve u vu në dukje se mësuesit i kushtojnë rëndësi 

mësimit të gramatikës. Pjesa më e madhe e tyre dakordësojnë për ndikimin që kanë 

strukturat gramatikore në përmirësimin e aftësive gjuhësore. Edhe pse të paktë në 

numër, kishte edhe nga ata mësues të cilët mendonin se mënyra më efikase e të 

mësuarit të gjuhës së huaj është komunikimi. Ata u shprehën se gramatika nuk është 

mënyra më e mirë për të mësuar gjuhën e huaj. Mësuesit të cilët e vlerësonin rolin e 

gramatikës në përvetësimin e gjuhës së huaj, pohuan se i kushtonin më shumë kohë 
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shpjegimit të rregullave gramatikore në orën e mësimit. Ata i udhëzonin studentët në 

mënyrë të qartë se si të përdornin strukturat gramatikore të gjuhës angleze. Mësuesit i 

vlerësonin aktivitetet komunikuese me nxënësit, por pranonin se mënyra më e mirë që 

nxënësit të përvetësonin udhëzimet e mësuesit ishin ushtrimet. Një pjesë jo e vogël e 

mësuesve pranuan se korrigjimi i gabimeve ishte themelor në përvetësimin e gjuhës së 

huaj. Përmes diskutimeve të hapura ata nuk pranonin se korrigjimi i gabimeve ndikon 

negativisht në përvetësimin e aftësive gjuhësore. Në këtë studim doli në pah se ka 

edhe nga ata mësues të cilët përqendroheshin kryesisht në aktivitetet komunikuese 

gjatë procesit të mësimdhënies. Ata i kushtonin shumë pak kohë shpjegimit të 

rregullave gramatikore dhe mendonin se korrigjimi i gabimeve nuk ishte shumë efikas 

në përvetësimin e aftësive gjuhësore.  

 

IV.1.2.5  Përfundime dhe propozime për hulumtime të mëtejshme 

 

Disa prej vëzhgimeve që janë me të vërtetë interesante në këtë studim fillojnë që nga 

rezultatet e marra nga pyetësorët në lidhje me rolin që i kushtojnë mësuesit gramatikës 

gjatë procesit të mësimdhënies. Për pjesën më të madhe të mësuesve të marrë në 

studim, gramatika bashkë me praktikën luajnë një rol themelor në përvetësimin e 

aftësive gjuhësore. Por, pavarësisht se gramatika është domosdoshmëri për mësimin e 

gjuhës së huaj, ajo duhet të ndërthuret bashkë me praktikën. Pra, është e nevojshme që 

krahas shpjegimit të strukturave gramatikore, të zhvillohen edhe aktivitete të 

ndryshme praktike si: praktika mekanike, praktika sipas kontekstit dhe praktika 

komunikuese. Në praktikat mekanike të përfshihen ushtrimet specifike për zbatimin e 

rregullave gramatikore. Në praktikat sipas kontekstit të përfshihen përpjekjet e 

nxënësve për të lidhur kuptimin me formën, duke treguar se si strukturat përdoren në 

jetën reale. Përmes praktikës komunikuese nxënësve t’u kërkohet që të angazhohen në 

aktivitetet komunikative në klasë. Që mësimi të jetë i mirëorganizuar, mësuesi, krahas 

shpjegimit të rregullave a ushtrimeve në mënyrë të qartë, duhet të nxisë nxënësit si në 

dhënien e përgjigjeve të sakta, ashtu edhe në korrigjimin e gabimeve nga ana e tyre.    

 

IV.2 Përvetësimi i fjalive këpujore në gjuhën amtare 

 

Folësi i një gjuhe të caktuar duhet të zotërojë rregullat e saj, në mënyrë që të 

komunikojë. Ne fitojmë njohuri gramatikore që në fëmijërinë e hershme. Mbi bazën e 

funksionimit të të gjitha shqisave, fëmijët mësojnë ta përvetësojnë gjuhën si sistem 

tingujsh, shenjash dhe kuptimesh. Me anë të këtij sistemi ata kuptojnë dhe dallojnë 

mëvetësinë e gjuhës së prindërve të tyre. Fëmijët jo vetëm që trashëgojnë gjuhën e 

prindërve, por edhe përvetësojnë mënyrën e të menduarit, të ndierit, të folurit, të 

sjelljes, të botëkuptimit etj., si elemente themelore të kulturës së origjinës dhe 

mësojnë të njëjtësohen me të si kulturë personale, familjare e nacionale.                                                                                                                                        

Përvetësimi i gjuhës te fëmijët është pjesë e zhvillimit fizik, shoqëror e procesit të 

njohjes. Hulumtimet dëshmojnë se fëmijët nuk mund të mësojnë gjuhën, në qoftë se 

ata nuk përballen me një mjedis gjuhësor deri në moshën gjashtë apo shtatëvjeçare.  
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Midis moshës dy dhe gjashtë vjeç fëmijët e mësojnë gjuhën me ritme aq të shpejta, sa 

në moshën gjashtëvjeçare ata kanë një aftësi mahnitëse të të folurit të gjuhës.446  

Të folurit te fëmijët është gjithmonë në proces ndryshimi. Ndërveprimi i fëmijës me 

pjesën tjetër të shoqërisë e mundëson atë të lidhë gjuhën me kuptimin. Fëmijët kanë 

një aftësi komunikuese të natyrshme, që i mundëson ata të kuptojnë aspekte të 

ndryshme gramatikore të cilat nuk u janë mësuar më parë. Për fëmijët gjuha është një 

mjet i rëndësishëm që u mundëson atyre të njohin botën që i rrethon. Përmes të 

pyeturit, fëmijët bëhen aktivë në përpjekjen e tyre për të kuptuar dhe për të mësuar447. 

Fëmijët mësojnë gjuhën duke lidhur të njohurën me të panjohurën448.  

 

Përvetësimi i gjuhës amtare është parë si detyrë e shumë studiuesve, duke filluar nga 

psiko-linguistët, gjuhëtarët, metodistët etj. Problemet që i përkasin përvetësimit të 

gjuhës e që i interesojnë sociolinguistikës janë plotësia dhe intensiteti me të cilën 

fëmija e mëson gjuhën në familje dhe në grupin e miqve. Sidomos është me rëndësi 

ndikimi i institucioneve të tilla, si çerdheve, kopshteve, shkollave etj. për zhvillimin e 

kompetencës gjuhësore të fëmijës.449 Për sociolinguistët faktorët shoqërorë ndikojnë 

në mënyrë vendimtare dhe të pakthyeshme si në përvetësimin e të folurit, ashtu edhe 

në mësimin e gjuhës amtare e në zhvillimin e kompetencës gjuhësore. Për ta ka 

rëndësi të madhe mjedisi ku lind dhe rritet njeriu, djepi ku ai mëson të flasë, sepse, po 

të mos ishte një mjedis i tillë familjar dhe shoqëror, atëherë mund të kishte njerëz që 

nuk dinë të flasin. Pra, mund të thuhet se ajo që e bën të lëvizë “mekanizmin e 

gatshëm për të folur” është pikërisht prania e rasteve a rrethanave shoqërore, e 

ndërveprimeve komunikative ndaj të cilave ekspozohet fëmija. Po të mungonin ato, 

po të mos ishte shoqëria, atëherë e folura do të mbetej në gjendjen e një cilësie apo 

aftësie të pazhvilluar. Zhvillimi i aftësive gjuhësore është i kushtëzuar në një masë të 

mirë nga: mjedisi shkollor, shfrytëzimi i mjeteve të komunikimit masiv, motivacioni 

kulturor - shoqëror etj.  Mbi të gjitha, është me rëndësi tërësia e ndërveprimeve ndaj të 

cilave ekspozohet individi qysh në moshë të njomë dhe që do të vijojnë gjatë gjithë 

jetës së tij. Me fjalë të tjera, nuk është aq tregues se ne përdorim më shumë a më mirë 

gjuhën, sepse i përkasim një shtrese më të lartë shoqërore e kulturore, por është fjala 

që, për t’i përkitur një klase më të lartë apo një shtrese elitare, duhet të kemi një varg 

kontaktesh e ndërveprimesh të ndryshme që përmirësojnë kapacitetin gjuhësor. Nga 

ana tjetër, nuk do të thotë se për t’i përkitur një klase të ulët, mjafton të përdorësh keq 

gjuhën. Fakti është se, duke bërë pjesë në një grup shoqëror më të ulët, njeriu është 

                                                 
446 1. Cole, M. & Cole, S. The development of children. New York: Scientific American Books, 1993, 

f. 245.  

 2. Curtiss, S. Genie: A psycholinguistic study of a modern-day “wild child.” New York: Academic 

Press,1977, f. 154.     

 3. Goldin-Meadow, S. The resilience of recursion: A study of a communication system developed 

without a conventional language model. In E. Wanner & L. R. Gleitman (Eds.), Language acquisition: 

The state of the art. New York: W. W. Norton, 1982, f. 67.                                                                                                                                                           

4. Lindfors, J. W. Children’s language and learning (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon,1991, f. 280.                                                    

5. McLaughlin, B. Second language acquisition in childhood: Vol. 1. Preschool children (2nd ed.). 

Hillsdale, NJ: Erlbaum. (ERIC Document No. ED154604), 1984, f. 18. 
447  Winner, E., McCarthy, M., Kleinman, S., & Gardner, H. First metaphors. In D. Wolfe (Ed.), Early 

symbolization (New Directions for Child Development, No. 3). San Francisco: Jossey-Bass., 1979, f. 

174. 
448  Lindfors, J. W. Children’s language and learning (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon, 1991, f. 282. 
449  Shkurtaj, Gj. Sociolinguistika e shqipes, Tiranë, ShBLU, 2009, f. 74. 
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më pak i rafinuar dhe i ekspozuar ndaj lidhjeve e ndërveprimeve të tjera, kur nuk 

kërkohet një gjuhë e zgjedhur450.  

 

Uells dhe Robinson451 pohojnë se fëmijët që kanë marrë një pasuri më të madhe në 

nivelin sintaksor dhe semantik të të folurit të të rriturve, kanë më shumë gjasa që ta 

zhvillojnë më shpejt të folurin e tyre. 

 

Para viteve ‘60, studimet mbi gjuhën e fëmijës mbizotëroheshin nga bihejvioristët. 

Një ndër studiuesit më të njohur të asaj kohe ishte Skiner452. Sipas pikëpamjeve 

bihejvioriste, gjuha nuk është një dukuri mendore, por është një “sjellje”. Ashtu 

sikurse të gjitha sjelljet e tjera njerëzore, edhe gjuha mësohej përmes disa zakoneve si: 

imitimi i tingujve, përforcimi i tingujve, përsëritja e tingujve dhe trajtësimi i tingujve. 

Përdorimi i gabuar i strukturave gjuhësore, sipas kësaj qasjeje, ishte si rezultat i një të 

nxëni jo të përsosur. Pra, fëmija akoma nuk ka arritur pjekurinë e duhur për të formuar 

saktë strukturat gjuhësore.  

 

Mbas viteve ‘60, qasjet bihejvioriste nuk u pranuan nga gjenerativistët. Sipas teorisë 

gjenerativiste, gjuha nuk përvetësohet me anë të imitimit ose të edukimit. Midis të 

dhënave gjuhësore me të cilat përballet fëmija dhe përvetësimit të gjuhës prej tij ka 

një hendek të madh, që nuk mund të mbushet me faktet gjuhësore të cilave ai u 

ekspozohet. Duke u nisur nga fakti që njeriu e zotëron gjuhën qysh në moshë të vogël, 

Çomski është i mendimit se një pjesë e madhe e njohjes së gjuhës amtare prej folësit 

të saj është e lindur. Pra, njerëzit trashëgojnë gjenetikisht një aftësi të të folurit, e cila i 

ndihmon ata të mësojnë gjuhën. Kjo aftësi e të folurit mund të mendohet si një 

“pajisje për përvetësimin e gjuhës”, një përbërës i lindur i trurit të njeriut, që jep një 

gjuhë të caktuar kur fëmija përballet me përvojën gjuhësore të një bashkësie; një 

pajisje që e kthen përvojën në një sistem njohjeje: njohje të një gjuhe çfarëdo. Ky 

mekanizëm i lindur, që Çomski e quan “pajisje për zotërimin e gjuhës” (language 

acquisition device), mendohet prej tij si një gramatikë e brendshme, e njëjtë për të 

gjithë njerëzit, pavarësisht nga gjuhët që flasin453. Pikërisht, kjo aftësi e trurit të 

njeriut apo kjo gramatikë e brendshme përbën objektin e studimit të gjuhëtarit 

gjenerativist. Gramatika universale që gjendet në trurin e fëmijës së porsalindur, 

përbëhet nga rregulla shumë të përgjithshme, të cilat janë të njëjta për të gjitha gjuhët. 

Rregulla të tilla, që kanë vlerë për të gjitha gjuhët, Çomski i quan parime universale. 

Parime që veprojnë në të gjitha gjuhët, sipas tij janë pjesë e gramatikës universale. 

Pra, gramatika universale mund të përkufizohet si një sistem parimesh që janë të 

përbashkëta për të gjitha gjuhët. Këtë gramatikë universale njeriu e ka në kokë që kur 

lind. Kur thuhet se gramatika universale është diçka e trashëguar, me këtë kuptohet se 

njeriu lind me një sistem parimesh gjuhësore universale454.  

                                                 
450 Shkurtaj, Gj. Sociolinguistika e shqipes, Tiranë, ShBLU, 2009, f. 76. 
451 Wells and Robinson (1942). Marrë nga Sociolinguistika e shqipes, Gjovalin Shkurtaj, Tiranë, 

ShBLU, 2009. 
452 Skinner, B. F. Verbal behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1957. 
453 Cook, V. Chomsky’s universal grammar: An introduction, Hong Kong: BlackwellPublishing, 2007, 

f. 96. 
454 Chomsky, N. and Lasnik, H. Principles and Parameters Theory, in Syntax: An International 

Handbook of Contemporary Research, Berlin: de Gruyter, 1993, f. 78-82. 



164 

 

Mbështetur te Çomski, Beiker455 thotë se një i rritur është i aftë të dijë gjëra të cilat 

nuk i ka dëgjuar në eksperiencat e tij të mëparshme. Kjo, sipas Beiker, ndodh si 

pasojë e një aftësie të brendshme në trurin dhe mendjen e njeriut. Te “Gjuha dhe 

problemet e njohjes” të Çomskit,456 thuhet se të mësuarit e gjuhës nuk është pikërisht 

diçka që fëmija bën: është diçka që i ndodh fëmijës që vendoset në një mjedis të 

përshtatshëm. Mjedisi përcakton mënyrën në të cilën konfigurohen parametrat e 

gramatikës universale, duke dhënë kështu gjuhë të ndryshme. Ndryshimi mes një 

mjedisi të pasur e nxitës dhe një mjedisi të varfër mund të jetë thelbësor si në 

përvetësimin e gjuhës, ashtu edhe në rritjen fizike ose, më saktësisht, në disa aspekte 

të rritjes fizike.  

 

Konstruktivistët457 nuk dakordësojnë me gjenerativistët se njerëzit lindin me një 

gramatikë universale458. Ata nuk pranojnë teorinë se fëmijët përvetësojnë gjuhën si 

rrjedhojë e hipotezave të lindura gjuhësore (innate linguistic hypotheses). Qasja 

konstruktiviste argumenton se fëmijët i marrin njohuritë gjuhësore nga të dhënat 

mjedisore (enviromental input) që ata përballen. Sipas kësaj qasjeje, të dhënat 

mjedisore janë një pasuri për strukturat gjuhësore. Fëmijët nxjerrin në pah strukturat 

gjuhësore të mjedisit që i rrethon përmes disa mekanizmave të përgjithshëm njohës si: 

të mësuarit statistikor, skematizimit dhe krahasimit459.  

 

Me rëndësi në përvetësimin e gjuhës janë tiparet formale të saj. Gramatikanët dallojnë 

dy lloje tiparesh formale. Ashtu sikurse u përmend dhe në kreun I, tiparet janë të 

interpretueshme dhe tipare të painterpretueshme. Tiparet e interpretueshme gjenden 

në përbërësin semantik dhe gjejnë zbatim në interpretimin e kuptimit. Tiparet e 

painterpretueshme nuk burojnë nga natyra e fjalës (semantika e tyre) dhe nuk 

ndihmojnë në kuptim, por në rregullimin e pozicionit dhe formës të saj. Si pasojë, 

shpesh këto tipare edhe shmangen në fjali.  

 

Hulumtimet dëshmojnë se përvetësimi i gjuhës te fëmijët kalon në tri faza. Faza e parë 

nis në muajin e tretë pas lindjes. Fëmija nxjerr tinguj të pakuptimtë. Faza e dytë nis 

kur fëmija mbush 1 vjeç. Në këtë fazë të zhvillimit fëmija fillon përpjekjet për 

imitimin e të folurit të të mëdhenjve. Nga goja e fëmijës dalin kombinimet e para 

tingullore të kuptimshme. Faza e tretë e zhvillimit të fëmijës mbaron në moshën 3 

vjeç. Deri në këtë periudhë fëmija përdor fjalë ose fjali të plota. Sipas studiuesve, 

                                                 
455 Baker, C. L. Syntactic theory and the projection problem. Linguistic Inquiry, Vol. 10, 1979, f. 533-

581. 
456  Chomsky, N. (2007) Gjuha dhe problemet e njohjes, Leksionet e Managuas, Tiranë, Botimet 

Toena, f. 135. 
457 Konstruktivistët janë idhtarë të teorisë konstruktiviste. Konstruktivizmi është një teori gjuhësore që 

argumenton se njerëzit përvetësojnë njohuritë përmes ndërveprimit të eksperiencave dhe ideve të tyre. 

Pra, sipas kësaj teorie, fëmijët mësojnë përmes përvojave të tyre. 
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fëmijët që përvetësojnë gjuhën amtare nga mosha dy deri në tre vjeç, përdorin tiparet 

e interpretueshme në mënyrë të pavullnetshme në kontekste të detyrueshme, por 

shmangin përdorimet e tipareve të painterpretueshme. Tomaselo460 (Tomasello) pohon 

se fëmijët e kësaj moshe nuk i përdorin tiparet e painterpretueshme. Ai mori në studim 

disa fëmijë të moshës dy deri në tre vjeç dhe doli në përfundimin se ata nuk përdornin 

saktë numrin dhe vetën e këpujës “jam” *He are happy /*Ai janë i lumtur dhe rasën e 

përemrit *Him is sick/ *Atë është sëmurë.                                                                                                                

 

Krahas mungesës së tipareve të painterpretueshme, te fëmijët e moshës dy deri në tre 

vjeç është vënë re edhe mungesa e tipareve të interpretueshme në fjali. Hulumtimet e 

Beker461 dëshmojnë se fëmijët e kësaj moshe nuk e vendosin këpujën “jam” në fjalitë 

këpujore. Studimi i saj është me interes për ne, duke ditur se struktura të tilla nuk 

gjenden në të dhënat (input) mjedisore që e rrethojnë fëmijën. Pjesëmarrës në 

studimin e saj ishin pesë (5) fëmijë të moshave dy deri në tre vjeç. Beker vuri re se 

këpuja mungonte si në fjali të gjata, ashtu edhe në fjali të shkurtra këpujore. Ajo doli 

në përfundimin se numri i fjalëve të përdorura në fjalitë këpujore nuk ndikon në 

përdorimin apo mospërdorimin e këpujës. Përgjegjës për mungesën e saj në fjali ishte 

ndërfaqësi semantik i kallëzuesorit. Kur këpuja printe një kallëzuesor që tregonte 

tipare të përkohshme, fëmijët nuk e përdornin këpujën. Kur këpuja printe një 

kallëzuesor i cili tregonte tipare të përhershme, fëmijët e përdornin këpujën në fjali. 

Ndonëse Beker përpiqet të shpjegojë arsyen e mungesës së këpujës në fjali nga 

fëmijët, studiues të tjerë pohojnë se arsyeja pse fëmijët nuk përdorin këpujën në fjalitë 

këpujore mbetet akoma e pazgjidhur qartë. Braun462 thotë se këpuja “jam” herë 

përdoret nga fëmijët e herë jo.  

 

         a. I sick. (Adam, 2;10)  

             Unë i sëmurë. 

         b. I’m tired.  (Adam, 2;10) 

             Unë jam i lodhur. 

 

Në këtë shembull të marrë nga hulumtimi i Braun, vërehet se në të dyja fjalitë këpuja 

prin një kallëzuesor që tregon tipare të përkohshme. Në fjalinë e parë këpujore, Adam 

nuk e vendos këpujën, ndërsa në fjalinë e dytë ai e vendos këpujën në fjali.  

Gerken463 pohon se të shumtën e herës është i paqartë përcaktimi i pozicionimit të 

foljes “jam” në një kontekst të caktuar, ndaj dhe është e vështirë të kuptosh nëse fjalia 

e shprehur nga fëmija është gramatikisht e përdorur apo jo; për shembull, fëmija thotë 

“It there”. Secili nga ne do ta deshifronte mesazhin e fëmijës “It is there”. Në këtë 

kontekst fjalisë i mungon folja “jam”, por dikush tjetër mund ta deshifronte ndryshe 

këtë fjali “Put it there”.   

 

                                                 
460 Tomasello, M. Constructing a language: A usage-based theory of language acquisition. Cambridge, 
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461 Becker, M. K. The development of copula in child English. The lightness of be. Phd. University of 

Pennsylvania, 2000, f. 106. 
462 Brown, R. A first language: The early stages. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1973, f. 

267. 
463 Gerken. L. Examining young children's morphosyntactic development through elicited production. 

In L. Menn & N. B. Ratner (Eds.), Methods for studying language production. Mahwah, NJ: Lawrence 

Erlbaum Associates. 2000, f. 45-67. 
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Si rrjedhojë e këtyre studimeve dalim në përfundimin se: pse dhe në ç’kontekst 

fëmijët nuk përdorin këpujën në fjali mbetet akoma një çështje e pazgjidhur qartë. 

 

IV. 3 Përvetësimi i fjalive këpujore në gjuhën e dytë 
 

Studimi i përvetësimit të gjuhës së dytë është bërë një nga fushat më të rëndësishme 

në gjuhësinë e aplikuar. Hulumtimet të cilat merren me përvetësimin e gjuhës së huaj, 

na paraqesin një analizë gjithëpërfshirëse të mënyrave se si individët përftojnë një 

gjuhë të caktuar, të ndryshme nga gjuha amtare. Hulumtuesit rreken të studiojnë 

aftësitë e individit për të mësuar një gjuhë të huaj, edhe pse nuk është përballur 

asnjëherë me mjedisin ku flitet ajo gjuhë. Gjithashtu, ata përpiqen të analizojnë se 

çfarë është i aftë të mësojë individi në një gjuhë të huaj dhe çfarë nuk mund të mësojë 

në atë gjuhë. Një tjetër shqetësim që ngrenë gjuhëtarët apo metodistët është se: pse 

individi që mëson gjuhën e huaj, nuk arrin asnjëherë në atë shkallë të dijes dhe të 

aftësisë në gjuhën e dytë, siç ndodh  në gjuhën e tij amtare? 

 

Kuk464 vë në dukje se detyra e hulumtuesve, studimet e të cilëve përqendrohen në 

përvetësimin e gjuhës së dytë, është të analizojnë dhe të përshkruajnë procesin e këtij 

përvetësimi. Ai mendon se në mësimin e gjuhës së dytë ndikojnë një sërë faktorësh të 

jashtëm, si udhëzimet, ndërveprimi dhe motivimi. Pica465 pohon se studiuesit 

përqendrohen më tepër në mënyrën se si nxënësit përftojnë rregullat gramatikore të 

një gjuhe sesa në mënyrën se si ata mësojnë të përdorin këtë sistem për qëllime 

komunikuese. Pjesa më e madhe e studiuesve përdorin termin përvetësim a përftim 

ose nxënie të gjuhës si barasvlerëse me njëra-tjetrën. Ndërkohë, këtë hipotezë të tyre 

do ta kritikonte Krashen466. Ai argumenton të kundërtën, duke pohuar se në mësimin e 

gjuhës së dytë janë dy sisteme të ndara: sistemi i përftuar dhe sistemi i mësuar. 

Krashen shpjegon se sistemi i përftuar është i pavetëdijshëm, ndërsa sistemi i mësuar 

është një proces i vetëdijshëm. Në rastin e përftimit të gjuhës, nxënësi e mëson gjuhën 

përmes dikujt që e zotëron atë. 

 

Në gjurmimin e hulumtimeve mbi përvetësimin e gjuhës së dytë, vihet re se para 

viteve ’60 modeli mbizotërues gjuhësor ishte strukturalizmi. Blumfildi, përfaqësues i 

kësaj rryme, u përpoq të nxjerrë në pah nivelet e ndryshme të prodhuara nga individi 

(output) në ligjërim. Ai e vuri theksin te përshkrimi i niveleve të ndryshme të 

prodhimit të fjalisë, pikërisht te fonologjia, morfologjia, sintaksa, semantika dhe 

leksikoni.  

 

Mbas viteve ’60 në fushën e studimit të gjuhës së huaj u vunë re dy qasje kryesore: 

fokusi i brendshëm dhe fokusi i jashtëm.  

 

Fokusi i brendshëm lidhej drejtpërdrejt me gramatikën gjenerative transformuese të 

Çomskit467. Kjo qasje pati një ndikim të rëndësishëm në studimin e gjuhës së dytë. 

Ashtu sikurse e vumë në dukje edhe në sythin pararendës, Çomski u ngrit kundër 

dogmave bihejvioriste duke argumentuar se këta të fundit nuk arrinin të shpjegonin 

                                                 
464 Cook. Guy, Applied Linguistics, Oxford: Oxford University Press, 2003, f. 71. 
465  Pica, T.  The selective impact of instruction second language acquisition. Applied Linguistics, Vol. 

6, 1985, f. 669. 
466  Krashen, S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University 

Press, 1982, f. 94. 
467 Chomsky, N. Aspects of the theory of syntax, MIT Press, 1965. 
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aspektin prodhues të aftësisë sonë gjuhësore. Çomski tërhoqi vëmendjen te “Problemi 

logjik i përvetësimit të gjuhës” dhe pohoi edhe një herë nevojën për të pranuar faktin 

se fëmijët kanë një aftësi të lindur për të përvetësuar gjuhën. Ky botëkuptim i 

atëhershëm ka sunduar shumë pikëpamje gjuhësore në fushën e studimit të gjuhës së 

huaj edhe në ditët e sotme. Modeli “Parime dhe Parametra” i Çomskit u përvijua nga 

“Programi Minimalist”468. Ky program karakterizohet nga përpjekja për të provuar se 

roli i gramatikës universale në përvetësimin e gjuhës është i vogël dhe se roli i 

parimeve jashtëgjuhësore është i madh. Programi minimalist bën dallimin midis 

zhvillimit të kategorive funksionale dhe atyre leksikore.  

 

Tradicionalistët nuk i mbështesin qasjet e gjuhësisë gjenerative për mësimin e gjuhës 

së dytë. Ata janë të mendimit se teoritë gjenerativiste nuk na ndihmojnë në 

mësimdhënien e gjuhës së huaj.  

 

Si një disiplinë njohëse dhe teorike në thelb të së cilës nuk qëndron procesi i të 

mësuarit, kjo qasje shpesh i ka kushtuar vëmendje disa dukurive të përvetësimit të 

gjuhës së dytë469. Por, këto janë çështje që nuk diskutohen në klasë dhe mësuesit e 

gjuhës ndiejnë se ka mangësi në njohuritë mbi këto tema. Një prej këtyre vështirësive 

mund të jetë skematizimi i fjalive këpujore apo zhvendosja e kallëzuesorit përmes 

rregullave transformuese etj. Pavarësisht besimit të tradicionalistëve se qasja 

gjenerative nuk ka asgjë të vlefshme për të ofruar për mësuesit e gjuhës së dytë, 

gjenerativizmi ka ndikim dhe kontribut në procesin e mësimdhënies. Është i 

rëndësishëm fakti se në klasat ku mësohet gjuha e dytë, mënyrat të cilat ndihmojnë 

dhe nxitin kompetencën komunikative të studentëve në procesin e mësimdhënies, 

duhet të zënë një vend të rëndësishëm. Teknika të tilla inkurajojnë nxënësit që të 

bazohen në kontekst, në njohuritë e tyre të përgjithshme, në strukturat fikse që ata 

zotërojnë, si dhe në strategjitë e tjera pragmatike për të kuptuar mesazhin.   

 

Në qendër të fokusit të jashtëm qëndrojnë funksionalistët të cilët i kanë marrë bazat e 

tyre nga shkolla e Pragës së Evropës Lindore. Në qasje të kundërt nga koncepti 

çomskian, funksionalistët  e përshkruajnë gjuhën si një sistem komunikimi. Në këtë 

qasje gjuhësore theksohen ngjashmëritë dhe dallimet midis gjuhëve nëpër botë. Sipas 

tyre, një krahasim midis gjuhëve mundëson një proces të suksesshëm të përvetësimit 

të gjuhës së dytë. Teoritë të cilat përqendrohen në kompetencën komunikative, duke 

përjashtuar format gramatikore, mund të mos jenë mënyra më e mirë për të 

përmbushur qëllimin final të përvetësimit të gjuhës së dytë apo ndërtimin e 

konceptimin e saktë të strukturave gramatikore të gjuhës së huaj470. Qasjet teorike të 

përvetësimit të gjuhës së huaj janë bazuar në pjesën më të madhe të tyre në teoritë 

funksionaliste. Këto qasje janë mbështetur gjerësisht në botë, për shkak të vendosjes 

së theksit në aspektin komunikativ të gjuhës471.  

                                                 
468 Chomsky, N. The Minimalist Program. MIT Press, Cambridge MA, 1995. 
469 Sejdini, H. Studim krahasues i periudhës me fjali të nënrenditur kundrinore dhe kallëzuesore në 

gjuhën angleze dhe shqipe. Doktoratë,Tiranë, 2012, f. 149. 
470 Saville –Troike, M. Introducing second language acquisition. University of Arizona, Cambridge 

University Press, 2005, f. 135-138. 
471 Paridis, J. Grammatical morphology in children learning English as a second language: implications 

of similarities with specific language impairment. Language, speech and hearing services in the 

schools.Vol. 36, 2005, f. 230. 
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Ashtu si fëmijët të cilët e kanë anglishten gjuhën mëmë, edhe të huajt që e mësojnë 

atë si një gjuhë të dytë, përmirësojnë aftësitë e të folurit dhe të kuptuarit, në saje të 

ekspozimit ndaj saj, në saje të leximit, si dhe përdorimit të kësaj gjuhe.    

Sikurse u vu re në sythin pararendës, fëmijët e vegjël që përvetësojnë gjuhën amtare, 

nuk e përdorin këpujën në fjali. Studime të ngjashme janë bërë edhe me nxënësit që 

mësojnë një gjuhë të dytë.  Haukins472 pohon se në fazat e para të mësimit të gjuhës së 

huaj, të shumtën e herës është e pashmangshme nga nxënësit mungesa e këpujës në 

fjalitë këpujore . 

 

Van Paten473 tregon se nxënësit kalojnë pesë faza në procesin e përvetësimit të 

këpujës.  

Faza e parë: Mungesa e këpujës në fjali.  

Faza e dytë: Përdorimi i këpujës në fjali. 

Faza e tretë: Përdorimi i këpujës në aspektin e vazhduar. 

Faza e katërt: Përdorimi i foljes “jam” për të treguar vendndodhje. 

Faza e pestë: Përdorimi i këpujës “jam” bashkë me mbiemrin a emrin pas saj, për të 

kallëzuar diçka rreth kryefjalës. 

 

Hulumtimet e mëvonshme treguan se këto faza i kalonin jo vetëm nxënësit që 

mësonin gjuhën e huaj në klasa apo auditorë, por edhe ata të cilët përvetësonin gjuhën 

në vendin ku flitej ajo si gjuhë amtare474.  

 

Geslin475 bëri një studim me shtatëdhjetë e dy (72) nxënës të nivelit fillestar dhe 

mesatar të cilët mësonin spanjisht si gjuhë të huaj. Detyra e nxënësve ishte të 

përshkruanin  një pikturë. Në fund të studimit Geslin vuri re se te një pjesë e madhe e 

nxënësve fillestarë, këpuja mungonte në fjali. Nxënësit e nivelit mesatar e vendosnin 

këpujën në fjali, por disa prej tyre gabonin në tiparet e painterpretueshme të saj, p. sh., 

përshtatjen e këpujës me kryefjalën në fjalitë këpujore apo lidhjen sintaksore të 

këpujës me emrin a mbiemrin që e ndjek nga pas. Më vonë, Geslin476 kreu një studim 

tjetër me nxënësit e nivelit të avancuar. Pjesëmarrës në këtë studim ishin njëzet e tetë 

(28) nxënës të cilët kishin anglishten si gjuhë amtare dhe mësonin spanjisht si gjuhë të 

dytë. Të gjithë nxënësve iu caktua një detyrë me shkrim. Ata duhet të bënin një 

përshkrim me temë të lirë. Mbas përpunimit të të dhënave të mbledhura nga detyrat e 

nxënësve, Geslin doli në përfundimin se denduria e përdorimit të këpujës “jam” nuk 

ishte tregues për dallimin e nxënësve që mësonin spanjishten si gjuhë të dytë dhe 

folësve amtarë të kësaj gjuhe. Geslin shpjegon se të dyja gjuhët, si anglishtja, edhe 
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spanjishtja, përdorin këpujën në fjali, andaj nxënësit e nivelit mesatar dhe nivelit të 

përparuar që kanë gjuhë amtare anglishten dhe përvetësojnë si gjuhë të huaj 

spanjishten, nuk hasnin vështirësi në përdorimin e këpujës. 

Në gjuhën shqipe nuk gjenden hulumtime  të ngjashme në lidhje me mungesën a 

përdorimin e këpujës në fjali, andaj një studim të tillë ne e kryem me nxënësit 

shqiptarë të cilët mësonin anglishten si gjuhë të dytë.   

 

IV.3.1 Studim III                                                                                                                                                                         

Mbi përdorimin e këpujës në fjalitë këpujore 

IV.3.1.1  Objektivat 
 

Me anë të këtij studimi testohet niveli i njohurive të nxënësve shqiptarë të cilët 

mësojnë anglishten si gjuhë të dytë, në lidhje me përdorimin e këpujës “jam” në fjalitë 

këpujore. Përmes ushtrimit do të hetonim se sa nga pjesëmarrësit përdornin këpujën 

në fjali dhe sa nga ata nuk e përdornin atë.  Theksojmë se qëllimi ynë në këtë studim 

nuk ishte të testonim njohuritë e nxënësve mbi format gramatikore të foljes “jam”, 

sepse njohuri të tilla testohen në hulumtimet pasardhëse të këtij studimi.  

 

IV.3.1.2     Metodologjia  

IV.3.1.2.1   Pjesëmarrësit 

 

Pjerëmarrësit në këtë studim ishin tridhjetë e pesë (35) nxënës të nivelit fillestar, 

tridhjetë (30) nxënës të nivelit mesatar dhe njëzet (20) nxënës të nivelit të përparuar. 

Tre nxënës të nivelit fillestar u përjashtuan nga ky studim, pasi i dorëzuan bosh fletat 

e detyrës. Të gjithë nxënësit flisnin gjuhën standarde shqipe si gjuhë amtare. 

Pjesëmarrësit në këtë studim u përzgjodhën thjesht në mënyrë rastësore dhe iu bë me 

dije se ata nuk do të vlerësoheshin me notë, por thjesht detyra e tyre do t’i vinte në 

ndihmë studimit tonë dhe se do të ruhej anonimati i tyre.  

 

IV.3.2.2 Instrumentet matëse 

 

Instrumentet matëse të përdorura për këtë studim që ndihmuan në përmbledhjen e të 

dhënave në lidhje me studimin ishin: vëzhgimi i studentëve dhe ushtrimi. Ushtrimi që 

iu dha studentëve kishte të bënte me hartimin e një detyre me shkrim. Detyra e 

nxënësve ishte të hartonin një përshkrim me temë të lirë.  

Nxënësve iu bë me dije se kishin një afat të caktuar kohor, rreth 20 minuta, për 

përfundimin e përshkrimit.  

Si çdo hulumtim, ky studim ka disa kufizime. Kufizimet e tij lidhen me harkun kohor 

të përcaktuar për zgjidhjen e ushtrimit. Ndoshta, nëse nxënësve do t’iu lihej më shumë 

hapësirë kohore, një pjesë e tyre mund të kishin rezultate më të larta. Krahas kufizimit 

kohor, në këtë studim ishte i kufizuar edhe numri i nxënësve. Ndoshta me një numër 

më të madh studentësh, studimi do të na paraqiste një qasje më të hollësishme.  

 

IV.3.2.3 Analiza e të dhënave  

 

Të dhënat e përgjigjeve të 82 pjesëmarrësve, ku 32 nxënës ishin të nivelit fillestar, 30 

nxënës të nivelit mesatar dhe 20 nxënës të nivelit të përparuar, i paraqesim në tabelën 

e mëposhtme:  
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Tabela 4.3 Numri i nxënësve që kishin përdorur saktë foljet këpujore në detyrën me 

shkrim  
Numri total i nxënësve   

82 

Numri i nx. të nivelit 

fillestar                                            

32 

Numri i nx. të nivelit  

mesatar 

30 

Numri i nx. të nivelit 

të avancuar 

20 

Nr i nx. që dhanë 

përgj. të sakta 

10 nxënës 

31.2 % 

22 nxënës 

73.3 % 

20 nxënës  

100% 

 

Siç tregon edhe tabela përmbledhëse, ne vumë re se një numër i madh i nxënësve të 

nivelit fillestar nuk e përdornin  këpujën “jam” në ndërtimin e fjalive këpujore. Në 

përshkrimet e tyre këpuja mungonte para mbiemrit ose emrit. Kryefjala dhe 

kallëzuesori bashkëngjiteshin me njëri-tjetrin pa ndërmjetësinë e këpujës, e cila 

shërben si urë lidhëse midis këtyre dy elementeve. Në diskutimin me nxënësit që 

kishin gabuar në formimin e fjalive këpujore, ata nuk ishin në gjendje të shpjegonin 

arsyet e mospërdorimit të këpujës. 

 

Mungesa e këpujës në fjali u vu re edhe te një pjesë shumë e vogël nxënësish të nivelit 

mesatar, por ndoshta koha jo e mjaftueshme që kishin nxënësit ka ndikuar negativisht 

tek ata. Në struktura të ngjashme të fjalive këpujore nxënësit herë e përdornin këpujën 

e herë jo.  

Krahas mungesës së këpujës në fjali dolën në pah edhe problematika të tjera në 

përdorimin e saj, si për shembull, mospërshtatja e këpujës në numër dhe në vetë. 

Analiza e gabimeve të tilla do të trajtohet më hollësisht në vijimësi të studimeve të 

tjera në këtë punim. 

 

Përdorimi i foljeve këpujore nuk përbënte vështirësi për nxënësit e nivelit të avancuar. 

Ata e kishin përvetësuar shumë mirë përdorimin e fjalive këpujore në gjuhën angleze. 

Në pjesën më të madhe të përdorimit të saj, këpuja printe mbiemrin. Nxënësit kishin 

përdorur jo rrallëherë këpujën bashkë me mbiemrin dhe emrin në përshkrimet e tyre.  

 

IV.3.2.4  Përfundime dhe propozime për hulumtime të mëtejshme  

 

Jemi të mendimit se nxënësit shqiptarë përdorin me saktësi këpujën, sepse ashtu 

sikurse në gjuhën  angleze, edhe në gjuhën shqipe këpuja është e detyruar në fjali. Ajo 

mund të mungojë vetëm në kushte të caktuara stilistikore. Mungesa e këpujës te 

nxënësit me nivel fillestar dëshmon se ashtu sikurse fëmijët e vegjël mësojnë gjuhën 

amtare, edhe nxënësit mësojnë gjuhën e huaj në klasa a auditorë apo edhe në vendin 

ku flitet kjo gjuhë.                                                                                                                                                                       

 

Si përfundim, mendojmë se hulumtimet mbi përdorimin e foljeve këpujore janë me 

rëndësi, sepse dëshmojnë për procesin konjitiv të përvetësimit të gjuhës së huaj. 

Shpresojmë që studimi ynë të shërbejë si vazhdimësi e hulumtimeve të tjera me 

përmasa më të gjera të cilat mund të jenë një kontribut i rëndësishëm për përvetësimin 

e një gjuhe të huaj.   
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IV.4 Analiza e gabimeve të fjalive këpujore në procesin e nxënies së gjuhës          

angleze                                                             

 

Jo të paktë janë hulumtuesit të cilët i kushtojnë rëndësi analizës së gabimeve në 

përvetësimin e gjuhës së huaj. Korder477 është ndër të parët studiues i cili i mëshon 

rëndësisë së gjetjes dhe korrigjimit të gabimeve të nxënësve në detyrat me shkrim apo 

në komunikim. Sipas tij, gabimet janë me rëndësi për nxënësit. Gabimet janë të 

domosdoshme gjatë përvetësimit të gjuhës, sepse gabueshmëria është një mjet që 

nxënësi e përdor për mësimin e gjuhës. Korder në studimin dhe analizën e tij të 

gabimeve të nxënësve të gjuhës së dytë, dallon termin gabim (error) nga termi lapsus 

(mistake). Sipas tij, gabimi  bëhet për shkak të mosnjohjes së rregullave gramatikore, 

ndërsa lapsus është gabimi që vjen për shkak të lodhjes apo mungesës së vëmendjes, 

të cilin nxënësi mund ta korrigjojë. Në artikullin e tij “Rëndësia e gabimeve të 

nxënësve” (The significance of learners' errors), Korder478 thekson se studimi i 

gabimit është pjesë e hetimit të procesit të mësimit të gjuhës. Studimi i gabimeve na 

ofron një pamje të qartë të zhvillimit gjuhësor të nxënësit dhe na jep udhëzime të qarta 

për procesin e të mësuarit. Mendim të njëjtë me Korderin ndajnë edhe studiues të 

tjerë, si Norrish479 dhe Riçards480.  Sipas tyre, analiza e gabimeve është me rëndësi në 

përvetësimin e gjuhës së huaj.                                       

 

Gas dhe Selinker481 janë më kritikë ndaj gabimeve. Sipas tyre, gabimet reflektojnë 

mungesë të  njohurive gjuhësore të nxënësit. Riçards dhe Shmidt482 i cilësojnë 

gabimet si paaftësi për të përvetësuar format gjuhësore në mënyrën e duhur. Elis483 

dhe Braun484dallojnë gabime të fshehta (covert) dhe gabime të dukshme (overt). Ata 

përcaktojnë se gabimet e fshehta janë gramatikisht korrekte, por jo të interpretueshme 

në kuadrin e komunikimit, ndërsa gabimet e dukshme janë thëniet e formuluara jo 

sipas rregullave gramatikore. Elis i lidh llojet e gabimeve me nivelin e nxënësve dhe 

llojin e veprimtarive të tyre. Ai thotë se fillestarët bëjnë më shumë gabime, për shkak 

të ndikimit të gjuhës amtare, ndërsa më të përparuarit, për shkak të mungesës së 

njohurive gjuhësore ose zbatimit të pasaktë të rregullave.                                                                                                                                                                                                     

 

Studiuesit vënë theksin te burimi i gabimeve. Riçards485 (1971) thotë se katër janë 

burimet e zanafillës së gabimeve të nxënësit: 

- Përgjithësimi i rregullave gjuhësore. 

- Mosnjohja e rregullave gjuhësore. 

- Zbatimi jo i plotë i rregullave gjuhësore. 

                                                 
477 Corder, S. P. Error Analysis. Oxford University Press, Oxford, 1974, f. 15. 
478 Corder, S. P. The significance of learners’ errors, 1967 Int. Rev. Applied Linguist, Vol. 5, 1967, f. 

161-169.  
479 Norrish, J. Language Learning and their Errors. London: Macmillan Publisher Ltd. 1987, f. 8. 
480  Richards, J. C. (ed) (1973) Error Analysis. London: Longman, 1973, f. 97.                                 
481 Gass, S. and Selinker, L. Second Language Acquisition: An introductory course. 2nd Ed. London: 

Lawrence Erlbaum Associates, 2001, f. 67. 
482 Richards, J. C. and Schmidt, R. Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics. Pearson 

Education Limited. London: Longman, 2002, f. 184. 
483 Ellis, R. Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1997, f. 710. 
484 Brown, H. D. Principles of language learning and teaching (4th Ed.). Addison Wesley Longman, 

Inc, A Pearson Education Company, White Plains, NY 10606, 2002, f. 220. 
485 Richard, J. C. A non-contastive approach to error analysis. English Language Teaching, Vol. 25, Nr. 

3, 1971. 
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- Koncepte gjuhësore të përftuara gabim nga ana e nxënësit. 

Në studimet e tij të mëvonshme, krahas këtyre burimeve të gabimeve të nxënësve, 

Riçards shton edhe lloje të tjera burimesh të gabimeve si: ndikimi i gjuhës amtare, 

gabime gjatë përdorimit të strukturave gjuhësore (lapsuset) etj.486                                                                               

Në studimet e tyre kërkimore Kutz, Groden, Zamel487 dhe Karson488 thonë se faktorët 

që ndikojnë në gabimet e nxënësve janë përkthimi i fjalive nga gjuha amtare në 

gjuhën e huaj, përgjithësimi i rregullave gramatikore të një gjuhe dhe mbi të gjitha 

pasiguria e tyre për të shprehur atë që kanë si synim.                                                                                                               

 

Disa studiues argumentojnë se nxënësit gabojnë si rezultat i disa faktorëve pragmatikë 

si 489: 

- Materialet mësimore - Materialet mësimore nuk japin informacionin e duhur, 

si dhe ushtrime dhe aktivitete të pamjaftueshme në përvetësimin e një dukurie 

gjuhësore.  

- Metoda e mësimdhënies - Shumë mësues nuk përdorin metodat e duhura në 

mësimdhënien e gjuhës së huaj. 

 

- Mjedisi ku mësohet gjuha e huaj - Klasat janë të vetmet mjedise ku përftohet 

gjuha e huaj dhe ku nxënësit zhvillojnë aftësitë e tyre komunikuese. 

  

- Aftësia e mësuesit - Shumë mësues nuk janë trajnuar mjaftueshëm për të 

zhvilluar aftësitë e tyre komunikuese në gjuhën e huaj që u mësojnë nxënësve. 

Si rrjedhojë, edhe nxënësit hasin vështirësi gjatë procesit komunikativ.  

Selinker490 raporton pesë burime të gabimeve: 

 

1. Ndërhyrja e gjuhës amtare. 

2. Mënyra e shpjegimit të strukturave gjuhësore. 

3. Strategjitë e të mësuarit të gjuhës së dytë. 

4. Strategjitë e komunikimit në gjuhën e dytë. 

5. Përgjithësimi i strukturave gjuhësore. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
486Richards, J. C. A non-contrastive approach to error analysis, English Language Teaching, Vol. 25, 

1984, f. 204-219. 
487 Kutz, E., Groden, S. and Zamel, V. The discovery of competence: Teaching and learning with 

diverse student writers. College English, Vol. 55.8: 1993, f. 879-903. 
488 Carson, J. Second language writing and second language acquisition. In T. Silva and P. Matsuda 

(Eds.), On Second Language Writing, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2001, f. 191-200. 
489 Saito, H. and Beecken, M. An approach to instruction of pragmatic aspects: Implication of 

pragmatic transfer by American learners of Japanese. The modern language journal, Vol. 81, Nr. 3, f. 

370. 
490 Selinker, L. Interlanguage. In Richards, J. (Ed.). Error analysis: Perspectives on Second Language 

Acquisition. Essex: Longman, 1974,  f. 278. 
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Laurel491 i klasifikon gabimet ndërgjuhësore si më poshtë: 

 
Nënsistemet 

gjuhësore 

Shembuj të gabimeve Përshkrimi Kategoria 

 

 

  Morfologji 

He was call. 

Ai ishte thërras. 

Why didn’t you came to 

Work? 

 

 

Keqpërdorim i foljes 

Nxënësi që mëson 

anglishten si Gj2 nuk ka 

përvetësuar pjesoren e 

foljes dhe mënyrën e 

formimit të kohës së 

shkuar. 

Sintaksë What this is? / Çfarë kjo 

është? 

Keqpërdorimi i rendit të 

fjalëve në fjali 

Nxënësi nuk ka 

përvetësuar rregullat 

sintaksore të gjuhës. 

 

Semantikë 

She is a sensible person. 

Ajo është person i 

arsyeshëm. 

 

Zëvendësimi i fjalës 

“sensible / i arsyeshëm” me 

“sensitive / i  ndjeshëm” 

Nxënësi ndikohet nga 

gjuha mëmë në 

përvetësimin e leksikut. 

Frëngjisht “sensible”. 

Anglisht ‘sensitive” 
 

Pavarësisht burimeve të ndryshme të gabimeve të nxënësve, studiuesit dhe metodistët 

ndalen e diskutojnë më gjerë për ndikimin e gjuhës amtare në përvetësimin e gjuhës 

së huaj. Koncepti “ndikim i gjuhës amtare” u zhvillua më tej gjatë periudhës së 

analizës krahasuese (contrastive analysis). Termi ndikim i gjuhës amtare është 

përdorur për herë të parë nga Korder492. Më vonë Sharvud Smith493 përdori termin 

“ndikim ndërgjuhësor” (crosscultural influence), duke menduar se në përvetësimin e 

gjuhës së huaj nuk ndikon vetëm gjuha amtare, por edhe një gjuhë e tretë apo e katërt.  

 

Ndikimi i strukturave gjuhësore të gjuhës amtare në përdorimin e gjuhës së dytë nga 

ana e folësit është një proces jo i ndërgjegjshëm.                                                                                                                                     

Hulumtimet tregojnë se nxënësit përpiqen të formojnë strukturat gjuhësore të gjuhës 

së huaj duke u mbështetur në strukturat gjuhësore të gjuhës amtare.   

 

Elis494 pohon se shkaku i gabimeve gjuhësore gjatë përvetësimit të gjuhës së dytë 

është gjuha e parë. Nikol495 argumenton se ndërhyrja e gjuhës amtare ndikon jo vetëm 

te nxënësit me nivel fillestar, por edhe tek ata të nivelit të përparuar. Krahas 

ndikimeve negative, studiuesit argumentojnë edhe të kundërtën.  Këta hulumtues 

mendojnë se gjuha e parë ka edhe ndikime pozitive ndaj mësimit të gjuhës së dytë. 

Odlin496 thotë se strukturat gjuhësore të gjuhës amtare, që janë të ngjashme me 

strukturat gjuhësore të gjuhës së dytë, i vijnë në ndihmë nxënësit. Duke u mbështetur 

tek Elis mendojmë se ngjashmëritë midis dy gjuhëve janë me përparësi në 

përvetësimin e strukturave gramatikore; për shembull, nxënësit që përvetësojnë 

                                                 
491 Laurell, G. Christine. Contemporary Linguistic Analysis - An introduction, Chl 13, 1987, f. 367.  
492 Corder, S. P. “A role for the mother tongue”. Oxford. Oxford University Press, 1983. 
493  Sharwood Smith, M., and Kellerman, E. (1986) Crosslinguistic influence in second language: An 

introduction  in E. Kellerman and M. Sharwood Smith (Eds.), Crosslinguistic Influence in Second 

Language Acquisition, New York, Pergamen Press, 1986, f. 1-9. 
494 Ellis, R. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1994, f. 315. 
495 Nicol, J. L. (ed.). One mind, two languages: bilingual language processing. Oxford: Blackwell, 

2001, f. 121. 
496 Odlin, T. Language Transfer. Cross-Linguistic Influence in Language Learning. The Cambridge 

Applied Linguistics Series. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 
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gjuhën angleze si gjuhë të huaj, e kanë të thjeshtë kalimin e fjalive predikative dëftore 

në fjali pyetëse, kur në fjali përdoret këpuja “jam”. Rregullat transformuese që 

veprojnë në një fjali të tillë janë njëlloj për të dyja gjuhët.                                                                                               

 

Shumë studime kanë dëshmuar se nxënësit që përvetësojnë një gjuhë të dytë të 

shumtën e herës gabojnë në përdorimet e tipareve morfologjike të kësaj gjuhe. 

Mendohet se shkaku i këtyre gabimeve janë mungesa e disa tipareve morfologjike në 

gjuhën amtare. Megjithëse disa studiues e mohojnë këtë qasje, ata mendojnë se 

gabimet e nxënësve lidhen me disa vështirësi që hasen në përvetësimin e strukturave 

morfo-sintaksore497.       

Nisur nga përvoja jonë si mësues të gjuhës angleze, jemi të mendimit se gabimet e 

nxënësve janë të natyrave të ndryshme, andaj është e vështirë të bësh një ndarje të 

qartë për burimin e tyre.                                                                     

 

Studime të kryera mbi njohuritë dhe përdorimin e tipareve morfologjike në gjuhën e 

dytë nga fëmijët dhe të rriturit sjellin të dhëna interesante498. Pjesa më e madhe e tyre 

lidhet me mbaresat foljore. Lardier499, mbas studimit të tij, doli në përfundimin se 

njohuritë morfologjike të gjuhës së dytë nuk ndikojnë në përvetësimin e strukturave 

sintaksore. Ai intervistoi një vajzë të rritur që fliste kinezishten si gjuhë amtare dhe 

kishte jetuar mbi 18 vjet në Amerikë. Si rrjedhojë, niveli i saj gjuhësor i anglishtes si 

gjuhë e dytë ishte në nivel shumë të avancuar. Lardier vuri re se vajza nuk përdorte 

saktë mbaresën fundore të foljes në vetën e tretë të numrit njëjës. Saktësia e saj në 

përdorimin e mbaresave të foljes ishte më pak se 5% dhe saktësia e strukturave 

sintaksore ishte 100%.   

 

Një studim tjetër i kryer nga Fu-Tsai Hsieh500 merr në shqyrtim përvetësimin e 

mbaresës fundore -s të vetës së tretë të foljes, mbaresën e kohës së shkuar -ed të 

foljeve të rregullta, si dhe përdorimin e këpujës “jam” nga studentët të cilët mësojnë 

anglishten si gjuhë të dytë. Pjesëmarrës në këtë studim u bënë njëzet (20) nxënës të 

moshës 11-14 vjeç. Detyra e nxënësve ishte të ritregonin një histori që e kishin 

dëgjuar paraprakisht. Studimi i Fu-Tsai Hsieh tregoi se vetëm 17% e nxënësve kishin 

përdorur saktë mbaresën fundore të vetës së tretë në numrin njëjës, ndërsa 78% e 

nxënësve nuk e përdornin mbaresën fundore mbas foljes. Ndërkohë, 5% e nxënësve e 

kishin përdorur saktë mbaresën -ed të kohës së shkuar dhe 95% e tyre nuk e përdornin 

mbaresën -ed mbas foljes për të formuar kohën e shkuar. Në përqasjen e të dhënave 

mbi përdorimin e këpujës në fjalitë këpujore, Fu-Tsai Hsieh vuri re se përqindjet e 

përdorimit të këpujës në fjali ishin më të larta se përqindjet e mungesës së saj.    

                                                 
497 Lardiere, D. Case and tense in the fossilized steady state. Second language research, 1998 a, f. 21-

44. Prévost, P. and White, L. Missing surface inflection hypotheses or impairment in second language 

acquisition? Eveidennce from tense and agreement.Second language research, Vol. 16, Nr. 2, 2000, f. 

103-133. 
498 Haznedar, B. The acquisition of the IP system in child L2 english. Studies in second language 

acquisition. Vol. 23, Nr. 1, 2001, f. 1-39. 
499 Lardiere, D. Disssociating syntax from morphology in a divergent L2 end-state grammar. Studies in 

second language acquisition, Vol. 14, Nr. 4, 1998 b, f. 1-26.                                           
500  Fu-Tsai Hsieh The acquisition of English agreement/tense morphology and copula be by L1-

Chinese-speaking learners,  University of York, UK, Linguistic and language teaching, Vol. 3, 2009, f. 

46-57. 
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Një studim të ngjashëm në lidhje me analizën e gabimeve të fjalive këpujore në 

gjuhën angleze ne e kryem me nxënës shqiptarë të cilët mësojnë anglishten si 

gjuhë të dytë.  

 

IV.4.1   Studim IV 

             Mbi strukturat gjuhësore të fjalive predikative, specifikuese dhe     

             identifikuese në gjuhën angleze 

 

IV. 4.1  Objektivat 

 

Me anë të këtij studimi testohet niveli i njohurive të nxënësve shqiptarë të cilët 

mësojnë anglishten si gjuhë të huaj në lidhje me strukturat gjuhësore të fjalive 

predikative. Strukturat gjuhësore që do të  hetohen kanë të bëjnë me përvetësimin e 

formave gramatikore të foljeve këpujore në fjalitë këpujore si: mbaresat fundore të 

kohës së tashme dhe kohës së shkuar, përdorimi i foljes ndihmëse ‘”do / does” në fjali 

pyetëse a mohore, përshtatja e këpujës me kryefjalën në fjalitë specifikuese dhe 

përdorimi i kallëzuesorit. 

 

IV.4. 2  Pjesëmarrësit 

 

Pjesëmarrës në këtë studim ishin dyzet e pesë (45) nxënës të nivelit fillestar e të 

nivelit mesatar. Të gjithë këta nxënës flisnin shqipen si gjuhë amtare. Përzgjedhja 

e nxënësve u bë në mënyrë krejt rastësore. Nxënësit u vunë në dijeni se detyra e 

tyre nuk do të vlerësohej me notë, por thjesht do të shërbente për qëllime studimi. 

  

IV.4.3  Instrumentet matëse 

 

Instrumentet matëse të përdorura të cilat ndihmuan në përmbledhjen e të dhënave 

në lidhje me studimin ishin: vëzhgimi i studentëve dhe ushtrime të cilat 

përbëheshin nga fjali predikative, specifikuese dhe identifikuese.  

Në fazën e parë nxënësit bënë një përmbledhje paraprake mbi tiparet e fjalive 

predikative, specifikuese dhe identifikuese. Në fazën e dytë nxënësve iu shpërnda 

një fletë e cila përmbante tre ushtrime. Detyra që iu caktua nxënësve ishte që ata 

të plotësonin fjalitë predikative me formën e saktë të foljes këpujore  

 

Ushtrimi 1 

Në ushtrimin e parë mungonte forma e duhur e foljes në fjalitë këpujore. Secila prej 

foljeve ishte dhënë në kllapa. Detyra e studentëve ishte: 

- Të vendosnin foljen këpujore në kllapa në formën e duhur të saj.  

- Të përzgjidhnin saktë foljen ndihmëse, semantikisht boshe “do /does”, e cila 

shoqëron foljen këpujore, në rast se fjalia këpujore ishte pyetëse. 

- Të përdornin foljen e duhur ndihmëse dhe pjesëzën mohuese “not /nuk”, nëse 

fjalia këpujore  ishte mohore.  

 

Exercise 1 / Ushtrim 1 

Put the verbs in brackets into their correct form in the present simple.                                                 

(Vendosni foljet në kllapa në formën e duhur të kohës së tashme.)  

1. I   (look)     fine. 

_________________________________________? 
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2. He (be) the best soccer player in the world. 

_________________________________________. 

3. They  (seem / not)   confused. 

_________________________________________. 

4. The food (taste) delicious. 

_________________________________________. 

5. The cause (be / not) his excuses. 

________________________________________. 

6. Jenny (grow) taller everyday. 

_________________________________________. 

7. Andrew (be) a painter. 

_________________________________________? 

8. The coat (look) too small for you. 

_______________________________________. 

9. Her voice (sound / not) peculiar on the phone. 

_________________________________________. 

10. Mr. Blake (look) too young for his age. 

__________________________________________. 

11. Our problem (be) the statistics. 

________________________________________. 

12. This (be / not ) my house. 

______________________________________. 

 

Ushtrimi 2 

Në ushtrimin e dytë mungonte forma e duhur e kohës së shkuar të foljeve këpujore në 

fjalitë këpujore. Secila prej foljeve ishte e dhënë në kllapa. Detyra e nxënësve ishte: 

- Të vendosnin foljen këpujore në kllapa në kohën e shkuar. 

- Të vendosnin foljen ndihmëse, semantikisht boshe “did” në kohën e shkuar, në 

rast se fjalia predikative ishte pyetëse. 

- Të përdornin foljen e duhur ndihmëse dhe pjesëzën mohuese, nëse fjalia 

këpujore ishte mohore. 

Exercise 2 / Ushtrimi 2  

Put the verbs in brackets into their correct form in the past simple.                                                 

(Vendosni foljet në kllapa në formën e duhur të kohës së shkuar.) 

1. She (turn) blue from the cold. 

_______________________________________. 

2. Your furniture (look) new after being reupholstered. 

_______________________________________? 

3. The foghorn (sound) strange in the darkness. 

_______________________________________. 

4. They (remain) cheerful in spite of their hardships. 

________________________________________. 

5. Ken and Murray (stay) business partners for many successful years. 

______________________________________________________. 

6. Pierce (seem / not) upset. 

__________________________________. 
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Ushtrimi 3 

Në ushtrimin e tretë mungonte forma e duhur e fjalës mbas fjalive këpujore. Fjalët 

ishin të   dhëna në kllapa. Detyra e nxënësve ishte të përzgjidhnin saktë formën e 

duhur të fjalës mbas foljes këpujore.  

 

Exercise 3 / Ushtrimi 3 

Choose the correct word in brackets.  

(Zgjidhni fjalën e duhur në kllapa.) 

 

1.  Open the door, please. It is _____ . (I / me) 

2. He became ___________ of this country. (a president / president) 

3. You seem _________. (sad / sadly) 

4. I found him ______ . (careless / carelessly) 

5. That ‘s  ________ . (she / her) 

6. She is _________beautiful.  (extreme / extremely) 

7. My mother is _________ (a teacher / teacher) 

8. The fault was ___________. (my, mine) 

 

IV.4.4 Analiza e të dhënave 

 

Qëllimi i zhvillimit të ushtrimeve ishte aftësimi dhe njëherëshi kontrolli i njohurive të 

nxënësve në përdorimin e foljeve këpujore në gjuhën angleze. Në përgjithësi u vu re 

se nxënësit i zotëronin mirë strukturat gjuhësore të foljeve këpujore. Por, disa të tjerë 

reflektonin gabime të natyrave të ndryshme. Veçoritë e disa prej gabimeve të tyre 

dëshmuan për ndikimin e gjuhës shqipe në përvetësimin e gjuhës angleze. Megjithatë 

u vu re se disa prej gabimeve të nxënësve dëshmonin edhe për mosnjohjen e 

strukturave morfo-sintaksore të gjuhës angleze nga ana e nxënësve. Në tabelat e 

mëposhtme paraqesim numrin e saktë të përgjigjeve të nxënësve për secilin ushtrim. 

 

Tabela  4.4 (Ushtrimi I) 
Numri total i  

nxënësve 
(45) 

 

Fj (1)  

 

Fj  (2)  

 

Fj ( 3) 

 

Fj (4) 

 

Fj ( 5 ) 

 

Fj (6)  

 

Fj (7 ) 

 

Fj ( 8 ) 

 

Fj (9) 

 

Fj (10) 

 

Fj (11) 

 

Fj (12) 

Përgj. e sakta të 
nx. me nivel 

fillestar (25) 

% e 
përgj. 

të sakta  

   60%   

% e 
përgj. të 

sakta  

   69%   

% e  
përgj. të 

sakta  

   58 %   

% e 
përgj. të 

sakta  

   60 %   

% e 
përgj. të 

sakta  

   40 %   

% e 
përgj. të 

sakta  

   65 %   

% e  
përgj. të 

sakta  

   70 %   

% e 
përgj. të 

sakta  

 72%                      

% e 
përgj. të 

sakta  

                       
65 %   

% e 
përgj. të 

sakta  

   69 %   

% e 
përgj. Të 

sakta  

   60%   

% e 
përgj. Të 

sakta  

   60%   

Pergj. e sakta të 

nx. me nivel 

mesatar (20) 

% e. 

përgj. 

të sakta  
   98 %   

% e 

përgj. të 

sakta  
   100 %   

% e 

përgj. të 

sakta  
   80 %   

% e 

përgj. të 

sakta  
   85%   

% e 

përgj. të 

sakta  
   60 %   

% e 

përgj. të 

sakta  
   90 %   

% e 

përgj. të 

sakta  
   91 %   

% e 

përgj. të 

sakta  
 90 %                           

% e 

përgj. të 

sakta  
   92 %   

% e 

përgj. të 

sakta  
   90 %   

% e 

përgj.të 

sakta  
   95 %   

% e 

përgj. të 

sakta  
   98 %   

 

Tabela 4.5 (Ushtrimi II) 
 

Numri total i  

nxënësve (45) 

 

Fj ( 1)  

 

Fj (  2 ) 

 

Fj ( 3 ) 

 

Fj ( 4)  

 

Fj ( 5)  

 

Fj ( 6)  

 

Përgj. e sakta të nx. 
me nivel fillestar (25) 

% e nx. me 

përgjigje të 
sakta 

60% 

% e nx. me 

përgjigje të sakta 
45% 

% e nx. me 

përgjigje të sakta 
65% 

% e nx. me 

përgjigje të sakta 
69% 

% e nx. me 

përgjigje të sakta 
60% 

% e nx. me 

përgjigje të sakta 
40% 

 

Përgj. e sakta të nx. 
me nivel mesatar (20) 

% e nx. me 

përgjigje të 
sakta 

90% 

% e nx. me 

përgjigje të sakta 
85% 

% e nx. me 

përgjigje të sakta 
95% 

% e nx. me 

përgjigje të sakta 
95% 

% e nx. me 

përgjigje të sakta 
90% 

% e nx. me 

përgjigje të sakta 
80% 
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Ashtu siç tregon tabela përmbledhëse, nxënësit e nivelit fillestar dhe të nivelit mesatar 

i kishin përvetësuar mirë strukturat sintaksore të kohës së shkuar, por ne konstatuam 

se bëhen edhe gabime në lidhje me përdorimin e kësaj kohe në anglisht. Në këtë 

ushtrim nxënësve iu caktua të përdornin foljet këpujore në formën e saktë të kohës së 

shkuar. Në qoftë se vëzhgojmë me kujdes kërkesën e ushtrimit, kuptohet që kemi të 

bëjmë me dy pika të rëndësishme të cilat lidhen me: 1. përdorimet sintaksore të fjalive 

këpujore pyetëse e mohore dhe 2. përdorimet e mbaresës fundore -ed, shënjuese e 

kohës së shkuar.  

 

Gabimet e vërejtura te nxënësit fillestarë, krahas mospërdorimit të mbaresës fundore -

ed, ishin përdorimi i foljes ndihmëse kuptimisht boshe “did’ në formimin e fjalive 

pyetëse këpujore apo dhe përdorimi i saj në fjalitë mohore. Mungesa e foljes 

ndihmëse shkaktohet kryesisht si pasojë e ndikimit të gjuhës amtare (në të cilën 

pyetjet me një trajtë të thjeshtë foljore nuk formohen me një folje ndihmëse). 

Pavarësisht numrit jo të vogël të përgjigjeve të sakta, jemi të mendimit se gabimet 

janë të konsiderueshme në numër, në qoftë se kemi parasysh që ushtrimi reflekton 

shkallë të lehtë vështirësie. 

 

Tabela 4.6 (Ushtrimi III) 
 

Numri total i  
nxënësve (45) 

 

Fj ( 1)  

 

Fj (  2 ) 

 

Fj ( 3 ) 

 

Fj ( 4)  

 

Fj ( 5)  

 

Fj ( 6)  

 

  Fj (7) 

 

 Fj (8) 

 

Përgj. e sakta 

të nx. me nivel 
fillestar (25) 

% e nx. me 

përgjigje të 

sakta 
40% 

% e nx. me 

përgjigje të 

sakta 
10% 

% e nx. me 

përgjigje të 

sakta 
50% 

% e nx. me 

përgjigje të 

sakta 
43% 

% e nx. me 

përgjigje të 

sakta 
20% 

% e nx. me 

përgjigje të 

sakta 
40% 

% e nx. me 

përgjigje të 

sakta 
50% 

% e nx. me 

përgjigje të 

sakta 
60% 

 

Pergj. e sakta 

të nx. me nivel 

mesatar (20) 

% e nx. me 

përgjigje të 

sakta 

64% 

% e nx. me 

përgjigje të 

sakta 

35% 

% e nx. me 

përgjigje të 

sakta 

80% 

% e nx. me 

përgjigje të 

sakta 

70% 

% e nx. me 

përgjigje të 

sakta 

60% 

% e nx. me 

përgjigje të 

sakta 

80% 

% e nx. me 

përgjigje të 

sakta 

85% 

% e nx. me 

përgjigje të 

sakta 

85% 

 

Përmes hulumtimit të tabelës del në pah se nxënësit kanë vështirësi në dallimin e 

pjesëve të ligjëratës. Shumë prej nxënësve fillestarë nuk arrijnë të dallojnë përdorimin 

e kallëzuesorit mbas këpujës në fjalitë predikative, specifikuese dhe identifikuese.  

U vu re se një pjesë e mirë e tyre përdornin jo saktë rasën e përemrave në fjalitë 

identifikuese apo formën e duhur të kallëzuesorëve mbas këpujës në fjalitë 

predikative. Gabime të tilla shkaktohen kryesisht nga ndikimi i gjuhës amtare a 

mosnjohja e strukturave gramatikore të fjalive këpujore në gjuhën angleze.  

 

Gjatë zhvillimit të këtyre ushtrimeve u vunë re këta tipa gabimesh: 

  

1. Gabime të strukturave gjuhësore të fjalive predikative: 

 

 Moszhvendosja e foljes “jam” në pozicionin nistor të fjalisë këpujore.  

Shembull: Andrew is a painter?* 

            Forma e saktë: Is Andrew a painter? 

 

 Mospërdorimi i mbaresës fundore -s/es, shënjuese e vetës së tretë fundore. 

                     Shembull: Mr Blake look too young for his age.* 

              Forma e saktë: Mr Blake (look) too young for his age. 

 Mospërdorimi i foljes ndihmëse “do” në fjalitë pyetëse predikative. 

Shembull: Look I fine?* 
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            Forma e saktë: Do I look fine? 

 

 Përdorimi i gabuar i foljes ndihmëse në vetën e tretë numri njëjës. 

           Shembull: Her voice don’t sound peculiar on the phone.* 

             Forma e saktë: Her voice doesn’t sound peculiar on the phone. 

  

 Përdorimi i foljes ndihmëse “does” në vetën e tretë numri shumës. 

                         Shembull: They doesn’t seem confused.* 

             Forma e saktë: They don’t seem confused.  

 

 Mospërdorimi i mbaresës fundore -ed në kohën e shkuar. 

               Shembull: She turn blue from the cold*. 

Forma e saktë: She turned blue from the cold.  

 

 Mospërdorimi i foljes ndihmëse “did” në fjalitë pyetëse predikative të kohës së 

shkuar. 

                      Shembull: Looked your furniture new after being reupholstered?* 

              Forma e saktë: Did your furniture look new after being reupholstered? 

 

 Përdorimi i ndajfoljes në vend të kallëzuesorit mbas këpujës.                                                                              

                     Shembull: You seem sadly.* 

       Forma e saktë: You seem sad. 

 

 Forma e gabuar e përemrit pronor mbas foljes këpujore në fjalitë predikative. 

                      Shembull: The fault was my.* 

       Forma e saktë: The fault was mine.  

 Mospërdorimi i nyjes joshquese para emrave në funksion të 

kallëzuesorit në numrin njëjës. 

                          Shembull: My mother is teacher.* 

               Forma e saktë: My mother is a teacher. 

 Përdorimi i nyjes joshquese në rastet kur nuk është e nevojshme 

para emrave në funksion të kallëzuesorit.                                                                                           

                Shembull: He became a president of this country* 

  Forma e saktë: He became president of this country.  

 

2. Gabime të strukturave gjuhësore të fjalive specifikuese: 

 

 Përshtatja e këpujës “jam” me emrin që vendoset në pozicionin mbas këpujës. 

                 Shembull: Our problem are the statistics.* 

            Forma e saktë: Our problem is the statistics. 

 

3. Gabime të strukturave gjuhësore të fjalive identifikuese: 

 Keqpërdorimi i rasës së përemrit mbas foljes këpujore. 

               Shembull: Open the door. It is I.*                                                                                       

Forma e saktë: Open the door. It is me.   
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IV.4.5 Përfundime dhe propozime për hulumtime të mëtejshme 

 

Përmes këtij studimi dalim në përfundimin se ndikimi i gjuhës shqipe në përvetësimin 

e gjuhës  angleze është i pashmangshëm dhe i pavullnetshëm. Jemi të mendimit se 

mësuesi luan një rol kryesor në tejkalimin e vështirësive të nxënësit. Është me rëndësi 

që mësuesi të kuptojë burimin e gabimeve të nxënësit dhe të synojë shpjegimin e tyre 

sipas nevojave individuale të secilit nxënës.  

 

Përqasja e gjuhës amtare me atë të gjuhës së huaj gjatë shpjegimit të formave të 

ndryshme gjuhësore, do ta lehtësonte nxënësin në përvetësimin e strukturave 

gramatikore të gjuhës së dytë.  Analiza kontrastive midis gjuhës shqipe dhe gjuhës 

angleze jep të dhëna interesante. Ky krahasim  nxjerr në pah dallimet dhe të 

përbashkëtat midis dy gjuhëve.  

 

Diskutimi i disa gabimeve të përsëritura në procesin e orës mësimore është me rëndësi 

për nxënësit. Analiza e gabimeve të cilat e kanë burimin nga ndikimi i gjuhës amtare, 

ndihmon nxënësin në kapërcimin e vështirësive që kanë lidhje me strukturat 

gjuhësore. Mësuesi duhet të dijë se kur dhe si ndikon gjuha shqipe në gjuhën angleze. 

Ai / Ajo nuk duhet të humbasë kohë duke u përpjekur të eliminojë përdorimin e 

gjuhës amtare plotësisht nga klasa. Por, në vend të kësaj, mësuesi duhet të përpiqet në 

gjetjen e mënyrave se si mund të jetë i dobishëm përdorimi i gjuhës së parë në 

përvetësimin e gjuhës së dytë.   

 

IV.4.6 Studim V 

Mbi njohuritë e nxënësve të nivelit mesatar e të avancuar në klasifikimin e fjalive 

këpujore: fjali predikative, specifikuese, identifikuese. 

 

IV.4.6.1 Objektivat 

 

Me anë të këtij studimi testohet niveli i njohurive të studentëve shqiptarë të cilët 

mësojnë anglishten si gjuhë të dytë, në lidhje me klasifikimin e fjalive këpujore në 

fjali predikative, specifikuese dhe identifikuese. Hapi i dytë ishte kthimi i fjalive 

predikative në anglisht në fjali specifikuese. Përmes ushtrimit do të hetonim 

përvetësimin e ndërfaqësit semantik e sintaksor të fjalive këpujore, si dhe ndikimin e 

strukturave mëmë në përvetësimin e strukturave të gjuhës së dytë.  

 

IV.4 .6.2 Metodologjia 

IV.4.6.1 Pjesëmarrësit 

 

Në këtë studim morën pjesë gjashtëdhjetë (60) studentë të Universitetit të Durrësit, 

viti i dytë, dega anglisht, të cilët u zgjodhën në mënyrë rastësore. Studentëve iu bë me 

dije se detyra nuk do të vlerësohej me notë, por do të shërbente për efekte studimi. Të 

gjithë studentët flisnin gjuhën standarde shqipe si gjuhë amtare.  

 

IV.4.6. 2 Instrumentet matëse 

 

Instrumentet matëse të përdorura të cilat ndihmuan në përmbledhjen e të dhënave në 

lidhje me studimin ishin: vëzhgimi i studentëve dhe ushtrimi. Ushtrimi përbëhej nga 

fjali këpujore predikative, specifikuese dhe identifikuese.  
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Në fazën e parë studentët bënë një përmbledhje paraprake mbi tiparet kryesore të 

fjalive këpujore. Në fazën e dytë studentëve iu shpërnda një fletë e cila përmbante 

fjali këpujore. Detyra që iu caktua studentëve ishte që ata të klasifikonin fjalitë 

këpujore në fjali predikative, specifikuese dhe identifikuese.  

 

Studentëve iu bë e qartë se kishin një afat të caktuar kohor prej rreth 10 minutash për 

përfundimin e klasifikimit të fjalive këpujore. Më pas, studentët do të vazhdonin me 

hapin e dytë të ushtrimit: kthimin e fjalive predikative në fjali specifikuese. Koha për 

kthimin e fjalive predikative në fjali specifikuese ishte 15 minuta. Pas përfundimit të 

ushtrimit, nxënësve iu kërkua të reflektonin mbi faktorët që ndikuan në mënyrën se si 

ata i klasifikuan fjalitë këpujore dhe në ç’kriter u mbështetën për kthimin e fjalive 

predikative në fjali specifikuese.  

 

Si çdo hulumtim, edhe ky studim ka disa kufizime. Kufizimet e tij lidhen me harkun 

kohor të përcaktuar për zgjidhjen e ushtrimit. Nëse studentëve do t’iu lihej më shumë 

kohë në dispozicion, një pjesë e tyre mund të kishin rezultate më të larta në kryerjen e 

ushtrimit. Krahas kufizimit kohor, në këtë studim ishte i kufizuar edhe numri i 

studentëve. Me një numër më të madh studentësh, studimi do të na paraqitej më i 

hollësishëm dhe do të ishte më përgjithësues.  

 

Exercise / Ushtrim 

Classify the copular clause into predicative, specificational, identificational clauses.  

Then turn the predicative clauses into specificational ones when it is possible. 

(Klasifikoni fjalitë këpujore në fjali predikative, specifikuese dhe identifikuese. Më pas 

ktheni fjalitë predikative në fjali specifikuese, kur është e mundur.) 

1. The weather is horrible. 

2. That is Boston. 

3. Adam Smith is the bank robber. 

4. That is John’s brother. 

5. Ann is the only person that can help you. 

6. Mary is a pretty girl. 

7. His face became red.  

8. That woman is a painter. 

9. My collegues are nice people. 

10. The only people that can help you are the Prime Minister and the Queen 

herself.  

 

IV.4 .7 Analiza e të dhënave  

 

Nga tetëdhjetë (80) studentë, rreth 75% e tyre kishin bërë një klasifikim të drejtë të 

fjalive këpujore dhe pjesa tjetër, rreth 25%, kishin gabuar në dallimin midis fjalive 

këpujore predikative, specifikuese dhe identifikuese.  

Pjesa më e madhe e studentëve nuk shfaqnin gabime në klasifikimin e fjalive 

këpujore. Por një numër i madh i studentëve gabuan në kthimin e fjalive predikative 

në fjali specifikuese.  
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Tabela 4.7   Klasifikimi i fjalive këpujore  
Numri total i 

studentëve   

Klasifikimi i saktë 

i fjalive këpujore 

Klasifikimi i 

gabuar i fjalive 

predikative 

Klasifikimi i 

gabuar i fjalive 

specifikuese 

Klasifikimi i 

gabuar i fjalive 

identifikuese 

 

         80 

% e përgjigjeve të 

sakta 

75 % 

% e përgjigjeve të 

gabuara 

5% 

% e përgjigjeve të 

gabuara 

20% 

% e përgjigjeve të 

gabuara 

0% 

 

Përmes diskutimit me studentët, ata pranojnë se faktorët që ndikuan në klasifikimin e 

fjalive këpujore kishin të bënin me praktikimin e rregullave të shpjeguara në orët 

paraprake mësimore: 

1. Fjalitë predikative kallëzojnë diçka rreth kryefjalës a kundrinorit. 

2. Fjalitë specifikuese përdoren me qëllim specifikimin e tiparit të kryefjalës a të 

kundrinorit. 

3. Fjalitë identifikuese kanë si funksion identifikimin e një personi a sendi.  

 

Tabela 4.8    Kthimi i fjalive predikative në fjali specifikuese 
Numri total i studentëve Kthimi i saktë i fjalive predikative në fjali 

specifikuesee 

80 60% 

 

Pas reflektimit të tyre në lidhje me klasifikimin e fjalive këpujore, studentët vijuan me 

hapin tjetër të ushtrimit, kthimin e fjalive predikative në fjali specifikuese. Studentët 

që kishin gabuar në zhvendosjen e kallëzuesorit në pozicionin nistor të fjalisë, 

pranuan se ishin ndikuar nga gjuha shqipe. Gabimet e studentëve ishin: 

 

1. Zhvendosja e kallëzuesorit të shprehur me emër të trajtës së pashquar në 

pozicionin nistor të fjalisë. 

2. Zhvendosja e kallëzuesorit të shprehur me mbiemër në pozicionin nistor të 

fjalisë. 

 

Studentët pranuan se tentonin t’i përkthenin fjalitë para se t’i kthenin fjalitë 

predikative në fjali specifikuese. Në gjuhën shqipe, kallëzuesori i shprehur me 

mbiemër apo me emër të pashquar mund të zhvendoset në fillim të fjalisë, ndërsa në 

gjuhën angleze jo. Kjo dëshmon për ndikimin e gjuhës amtare në përvetësimin e 

strukturave gramatikore të gjuhës së huaj. Në fund të ushtrimit, studentët pohuan se 

mënyra më e mirë në përvetësimin e fjalive këpujore në gjuhën angleze ishte 

praktikimi i tyre. Shpjegimi i strukturave gramatikore përmes ushtrimit të tyre do të 

ndihmonte studentët të shmangnin gabimet gjatë përdorimit të fjalive këpujore në 

gjuhën e huaj.  

 

IV.4.8  Përfundime dhe propozime për hulumtime të mëtejshme 

 

Ky vëzhgim  pati si synim të analizojë fjalitë këpujore në gjuhën angleze dhe 

problemet që lidhen me përvetësimin e strukturave gramatikore që shprehin ato. 

Analiza e gabimeve të nxënësve shqipfolës dëshmoi për disa probleme që hasen gjatë 

përvetësimit të gramatikës së gjuhës angleze. Këto probleme kanë të bëjnë jo vetëm 

me marrëdhënien e nxënësve me gjuhën angleze, por edhe me ndikimin e gjuhës 

amtare shqipe. 

 

Është e pranueshme që përvetësimi i fjalive këpujore në kushtet e shkollës has jo 

rrallëherë vështirësi dhe pengesa të ndryshme. Pengesat dhe vështirësitë mund të vijnë 
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nga metoda që përdor mësuesi në klasë, nga motivimi dhe përgatitja e studentëve, nga 

shkalla e zotërimit të gjuhës mëmë etj. Jemi të mendimit se mësuesi duhet të 

praktikojë të gjitha metodat që nxënësit të përvetësojnë sa më mirë fjalitë këpujore 

apo strukturat e tjera gjuhësore. Ai / Ajo duhet të përqasë dukuritë gjuhësore, si dhe 

kuptimin paraprak të fjalive këpujore në gjuhën shqipe me ato të gjuhës angleze.  Një 

përqasje e tillë do të lehtësonte nxënësit apo studentët të përvetësonin më saktë 

përdorimin e  strukturave të gjuhës angleze.  

 

Krahas përqasjes së fjalive këpujore të gjuhës amtare shqipe me ato të gjuhës 

angleze, në ndihmë të studentëve vijnë edhe ushtrimet. Ndërthurja e aspektit 

teorik me atë praktik ka një efekt të madh në përvetësimin e çështjeve gjuhësore 

në klasë. 

 

IV.5 Korrigjimi i gabimeve të fjalive këpujore në gjuhën angleze në procesin e 

orës mësimore 
 

Një tjetër aspekt i rëndësishëm i analizës së gabimeve është korrigjimi i tyre. Çështja 

e korrigjimit të gabimit në procesin e orës mësimore ka qenë gjithmonë objekt 

diskutimesh e debatesh midis mësuesve të gjuhës së huaj dhe hulumtuesve. Mësuesit 

shfaqin pikëpamje të ndryshme në lidhje me korrigjimin e gabimeve. Ata bazohen në 

përvojat e tyre të mëparshme të të mësuarit. Mësuesit shpeshherë priren të ndjekin 

udhëzimet e studiuesve apo metodistëve që vetë ata përzgjedhin të lexojnë. Disa prej 

mësuesve ndjekin hapat e Truskot501 i cili propozon që mësuesit duhet të korrigjojnë 

të gjitha llojet e gabimeve, qoftë edhe ato me pak rëndësi. Disa të tjerë ndjekin 

udhëzimet  e Uajt502. Ai është i mendimit se duhen korrigjuar vetëm disa gabime të 

cilat janë thelbësore në strukturat gramatikore.  

 

Një pjesë tjetër e mësuesve mendojnë se zgjidhja më e mirë për të gjetur mënyrat e 

duhura të korrigjimit të gabimeve është ballafaqimi me opinionet e studentëve. Ata 

diskutojnë me studentët se  si duhet të organizohet korrigjimi në klasë.  
 

Duke pasur parasysh këto pikëpamje gjerësisht të ndryshme, ngremë pyetjen: Çfarë 

metode duhet të ndjekë një mësues për korrigjimin e gabimeve të nxënësve a 

studentëve?  
Do të vazhdojmë diskutimin tonë me disa mendime bashkëkohore për korrigjimin e 

gabimeve në fushën e kërkimit të përvetësimit të gjuhës së dytë.  

 
Para se të shkojmë më tej, është me rëndësi që të sqarojmë kontekstin në të cilin 

korrigjimi i gabimeve do të merret parasysh. Ashtu sikurse u vu në dukje më lart, 

mësimi i gjuhës së dytë vendoset midis dy qasjeve teorike: mësimi i gjuhës së dytë 

përmes metodave komunikative dhe mësimi i gjuhës së dytë përmes strukturave 

gjuhësore e gramatikore. Ne propozojmë një ndërthurje midis këtyre dy qasjeve. 

Mësimi i gjuhës së huaj, sikurse gjuha amtare, përdoret nga individi për të shprehur 

idetë a mendimet. Që idetë e mendimet e nxënësit të jenë sa më të qarta, ato duhet të 

jenë të strukturuara saktë. Si rrjedhojë korrigjimi i gabimeve është me rëndësi për 

                                                 
501 Truscott, J.  The case against grammar correction in Le writing classes. A response to Ferries. 

Journals of second language writing, 1999, f. 111-122. 
502 White, L. Adverb placement in second language acquisition: some effects of positive and negative 

evidence in the classroom. Second Language Research Vol. 7, Nr. 2, 1991, f. 133-161. 
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nxënësit. Korrigjimi i gabimeve nuk nënkupton vetëm korrigjimin e strukturave 

gramatikore që studiohen brenda një ore të caktuar mësimore. Mësuesi duhet të 

korrigjojë edhe gabime që lidhen me struktura gramatikore që nxënësit i kanë studiuar 

në orët e mëparshme mësimore.  

 

Mësuesit duhet të përpiqen në gjetjen e mënyrave të duhura të korrigjimit. Studiuesit 

propozojnë korrigjimin e gabimeve gramatikore përmes aktiviteteve komunikative në 

klasë. 

Kështu, vëmendja e nxënësve përqendrohet te lidhja midis formës gjuhësore dhe 

kuptimit të thënies503.  
Nisur nga përvoja jonë në mësimdhënien e gjuhës angleze, mendojmë se kjo metodë e 

korrigjimit të gabimeve është e dobishme për nxënësit. Ajo ka filluar të zbatohet nga 

shumë mësues të tjerë kohët e fundit.   
Kemi vënë re se nxënësve iu pëlqen të korrigjohen përmes kësaj metode. Ne japim 

formën e saktë dhe nxënësi e përsërit atë. Vëmendja e nxënësit dhe e mësuesit në këtë 

qasje nuk përqendrohet vetëm në strukturat gramatikore, por edhe te bashkëbisedimi i 

cili është qëllimi primar i komunikimit.  

Studiuesit e përkrahin këtë lloj korrigjimi, sepse ai është i nënkuptuar dhe nuk 

ndërpret rrjedhën e komunikimit. Në fakt, rindërtimi i formës së saktë të thënies 

nënkupton një kërkesë sqaruese dhe korrigjuese të mësuesit. Kjo kërkesë përshtatet 

mjaft natyrshëm në bisedë.  
 

Një shembull të ndërthurjes së formës me kuptimin në procesin e korrigjimit të 

gabimit e ilustrojmë në shembullin më poshtë: 

 

Shembulli 1 
 

1.  Nx: It was sunny beautiful day 
2.  M: Ah it was a beautiful sunny day. 

1.  Nx: It was a sunny beautiful day.  
1.  Nx: The people was happy. 

2.  M: Really the people were happy. 

1. Nx: Yes the people were really happy. 
 

Në këtë shembull, një nga nxënësit është duke përshkruar për mësuesin një nga 

përvojat e tij më të fundit. Në fjalinë e parë të këtij shembulli, gabimet e nxënësit 

ishin si në ndërfaqësin sintaksor, ashtu edhe në ndërfaqësin morfologjik. Pavarësisht 

se mësuesja e kuptoi qartë kuptimin e fjalisë këpujore, ajo ndërhyn për të korrigjuar 

gabimet e nxënësit. Ai / Ajo përsërit edhe një herë fjalinë e nxënësit sipas formës së 

duhur. Nxënësi vijon të përsërisë sërish fjalinë në formën e saktë të saj e më pas vijon 

të japë informacione shtesë për përvojat e tij. Nxënësi sërish gabon në formimin e 

fjalisë. Fjalia është e saktë për nga kuptimi, por jo për nga forma. Folja nuk është në 

vetën e duhur, andaj mësuesja përsërit fjalinë duke e përdorur këpujën “jam” në vetën 

e tretë, numri shumës. Nxënësi e kupton që ka gabuar në përdorimin e saktë të foljes 

sipas vetës së duhur dhe e korrigjon fjalinë menjëherë pas mësuesit.  

                                                 
503 Ellis, R. Loewen and Erlam, R. “Implicit and explicit corrective feedback and the acquisition of L2 

grammar.” Studies in Second Language Acquisition, Vol. 25, Nr. 2, 2006, f. 243-272.                                                                                                                             

Loewen, S. “Incidental focus on form and second language learning”. Studies in Second Language 

Acquisition, Vol. 27, Nr. 3, 2005, f. 361-386. 



185 

 

 

Megjithatë, për disa studiues të tjerë kjo ndërhyrje e mësuesit për të korrigjuar 

gabimet është paksa e nxituar504. Sipas tyre, nxënësit rindërtojnë formën e saktë të 

fjalisë mekanikisht. Si pasojë, ata nuk e kuptojnë burimin e gabimit. Këta studiues 

mendojnë se mësuesi nuk duhet t’ia japë nxënësit të gatshme formën e saktë të fjalisë, 

por duhet të nxisë nxënësin të vetë korrigjohet. Më poshtë po paraqesim një shembull 

të metodës së vetë korrigjimit të nxënësit. 
Në shembullin e mëposhtëm mësuesi dhe studenti po diskutojnë për një figurë në 

libër.  
  

Shembull 2 
1 Nx: The kids are playing in the yard. The girls seems happy. 

2 M: The girls ……… 

3 Nx: The girls seem happy. 
4 M: Ok. 
 

Teksa studenti ishte duke përshkruar figurën, në gjendje emocionale të tensionuar, ai 

gabon në përdorimin e këpujës. Mësuesi, në vend që të korrigjojë gabimin duke dhënë 

formën e duhur, i tërheq vëmendjen nxënësit ndaj gabimit. Në këtë rast nxënësi është 

në gjendje të kuptojë se ka gabuar dhe përpiqet të japë formën e duhur të foljes.  
Përkrahësit e kësaj qasjeje argumentojnë se përmes kësaj metode të korrigjimit të 

gabimeve, nxënësve u tërhiqet më shumë vëmendje ndaj formave gjuhësore e 

gramatikore. Përveç kësaj, hulumtuesit argumentojnë se përpjekja e mësuesit për 

përfshirjen e nxënësit në procesin e vetë korrigjimit zhvillon të menduarin e këtij të 

fundit. Pra, metoda e vetë korrigjimit të nxënësit nxit më shumë procesin e të 

mësuarit.  

 

Mendojmë se metoda vetë korrigjuese mund të vihet në zbatim nga mësuesi, vetëm 

nëse nxënësi ka njohuri të mjaftueshme. Një metodë e tillë nuk mund të përdoret, në 

qoftë se strukturat gramatikore janë të panjohura për nxënësin.     

 
Krahas këtyre dy metodave, studiuesit ofrojnë një lloj tjetër korrigjimi të strukturave 

gjuhësore dhe gramatikore. Hulumtuesit pohojnë se nuk është i domosdoshëm vetëm 

korrigjimi, por edhe dhënia e infomacionit metalinguistik të gabimit. Përmes kësaj 

metode nxënësit e vërejnë më lehtë korrigjimin. Megjithatë, ka edhe rrezik se 

aktiviteti komunikativ në klasë mund të ndërpritet. Gjatë korrigjimit të gabimeve nuk 

duhet marrë parasysh vetëm reagimi i mësuesit kundrejt nxënësit, por edhe i nxënësit 

kundrejt mësuesit. 
 

Duke u mbështetur te Louen505, mendojmë se mënyra më e mirë për korrigjimin e 

gabimeve të nxënësve nga ana e mësuesit është përfshirja e të gjitha metodave. Nëse 

nxënësit e një klase janë shumë të motivuar dhe të vëmendshëm, mësuesit mund të 

përfshijnë nxënësit në procesin e vetë  korrigjimit të gabimeve. Por, në qoftë se 

nxënësit apo studentët janë më pak të motivuar, mund të përdoren metoda më të qarta 

e të drejtpërdrejta. Së fundi, propozojmë që mbasi mësuesi të korrigjojë gabimin, ai 

duhet të kontrollojë nëse nxënësi e ka përvetësuar formën e saktë gramatikore apo jo.  

                                                 
504 Leowen, S. Error correction in the second language classroom, Clear News, Vol, 11, Nr. 2, 

Michigan State University, 2007, f. 1-7. 
505 Leowen, S. Vepër e cituar, f. 6. 
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Një shembull se si mësuesit mund të korrigjojnë disa gabime që bëjnë nxënësit në 

përdorimin e fjalive këpujore e paraqesim më poshtë:  

 

Shembull 3 
1 Nx: She told me that was the, that was being ill. 

       Ajo më tha mua që, që ajo ishte duk qenë e sëmurë. 

2 M: She, she told, she said that what? 
         Ajo, ajo tha, ajo tha që çfarë? 

1 Nx: She said, she said, was in bed. 
         Ajo tha, ajo tha, ishte në shtrat. 

2 M: No, no. What tense are you going to use? 
          Jo, jo. Çfarë kohe duhet të përdorësh? 

1 Nx: <nuk flet> 
2 M: Past perfect. 
1 Nx: She said that she had been ill.  
          Ajo tha se kishte qenë sëmurë.  
  

Në këtë shembull nxënësi po ritregon një pjesë të leximit. Qëllimi i nxënësit ishte të 

përdorte këpujën “jam” në kohën e shkuar, por në vend të asaj kohe, ai përdor 

aspektin e vazhduar të foljes “jam”. Nga ana tjetër, mësuesi përpiqet që nxënësi të 

përdorë formën e duhur të këpujës “jam”, ndaj ai / ajo e nxit nxënësin në procesin e 

vetë korrigjimit. Studenti nuk arrin të kuptojë gabimin, si pasojë mësuesi thekson se 

është koha e foljes që ka nevojë për vëmendje. Nxënësi nuk reagon ndaj kërkesës së 

mësuesit, andaj mësuesi përpiqet të jetë më i qartë, duke pyetur nxënësin se cila kohë 

e foljes duhet të përdoret në fjalinë këpujore. Megjithatë, ky informacion i përcjellë 

nga mësuesi ende nuk është i mjaftueshëm për nxënësin që të jetë i saktë, kështu që në 

fund mësuesi e shpjegon vetë  kohën në të cilën duhet të përdoret këpuja “jam”.   

 

Megjithëse disa nga metodistët nuk propozojnë korrigjimin e gabimeve në aktivitetet 

komunikative, mendojmë se një qasje e tillë është e mundur, për sa kohë mësuesi 

përdor metodat e duhura për korrigjimin e gabimeve. Metoda e duhur për korrigjimin 

e gabimeve siguron një mjedis optimal në procesin e orës mësimore.  

 

IV. 6 Metoda deduktive dhe induktive në procesin e mësimdhënies së fjalive   

         këpujore  

 

Gramatika aftëson nxënësit në formulimin e strukturave gjuhësore. Të mësuarit e 

gramatikës ngërthen strukturën e gjuhës, elementet e fjalisë, kuptimet dhe përdorimet 

e tyre. Në sythet pararendëse të këtij kreu analizuam pikëpamje të ndryshme rreth 

njohurive të marra përmes qasjes implicite dhe eksplicite. Që nxënësi të përvetësojë 

njohuritë e tij përmes qasjes eksplicite, mësuesi përdor në klasë metodën deduktive 

gjatë procesit të mësimdhënies së strukturave gjuhësore gramatikore. Që nxënësi të 

përvetësojë njohuritë e tij përmes qasjes implicite, mësuesi përdor në klasë metodën 

induktive. 

 

 Në këtë syth ndalemi më gjatë në metodat deduktive dhe induktive gjatë procesit të 

mësimdhënies.  Për të kuptuar më mirë këto dy metoda, i studiojmë ato veçmas njëra-

tjetrës. 
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IV.6.1 Mësimdhënia e fjalive këpujore përmes metodës deduktive  
 

Metoda deduktive rrjedh nga arsyetimi deduktiv ku koncepti i të mësuarit shkon nga e 

përgjithshmja  tek e veçanta. Pra, fillimisht paraqiten rregullat e modelet gramatikore 

e më pas jepen shembuj mbështetur në rregullat përkatëse. Metoda që favorizon 

mësimdhënien deduktive është metoda përkthimore (Grammar translation method). 

Në këtë metodë, mësuesi vë në zbatim krahasimin e koncepteve gramatikore të gjuhës 

së huaj me ato të gjuhës amtare. Shpjegimi i koncepteve gramatikore pasohet nga 

aktivitete praktike që kanë të bëjnë me përkthimin e fjalive nga gjuha amtare në 

gjuhën e huaj ose anasjelltas. Kjo praktikë përfshin vetëm lexim dhe shkrim dhe pak 

vëmendje në aktivitetet komunikative. Mësimdhënia e gramatikës përmes metodave 

deduktive supozon që një mësues të njohë shumë mirë mekanizmat e gjuhës së huaj 

dhe të gjuhës amtare.  

Disa aktivitete që zhvillohen në klasa e auditorë ku mësohet gjuha e huaj përmes 

metodës deduktive janë: 

- Shpjegimi i rregullave. 

- Përkthimi. 

- Ushtrime. 

- Studimi i rregullave gramatikore. 

Studiuesit propozojnë se metoda deduktive në procesin e mësimdhënies ka përparësitë 

dhe të metat e saj. Shkurtimisht paraqesim në tabelën e mëposhtme disa nga 

përparësitë dhe të metat e kësaj metode506: 

 

Tabela 4.9 Përparësitë dhe të metat e metodës deduktive 

 

 

 

Përparësi të metodës deduktive 

1. Gramatika shpjegohet në mënyrë 

eksplicite. 

2. Rregullat gramatikore janë më të 

thjeshta për nxënësin si pasojë e 

shpjegimit të tyre në mënyrë të 

detajuar. 

3. Shembujt zbatohen menjëherë 

mbas shpjegimit të rregullave. 

4. Pritshmëritë e nxënësve janë më të 

larta. 

 

 

 

 

Të meta të metodës deduktive 

1. Fillimi i menjëhershëm i mësimit 

me nocionet gramatikore mund të 

jetë i lodhshëm për nxënësit.  

2. Shpjegimi i rregullave gramatikore 

në mënyrë eksplicite mund të 

qëndrojë në memorien e nivelit 

afatmesëm. 

3. Nxënësit mund të kuptojnë se 

mësimi i gjuhës së huaj nënkupton 

vetëm mësimin e nocioneve 

gramatikore. 

                                                 
506 Widodo, H. P. Approaches and procedures for teaching grammar. English Teaching: Practice and 

Critique, Vol. 5, Nr. 1, 2006, f. 129. 
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V. 6. 1.1 Mënyrat dhe teknikat e paraqitjes së një ore mësimore përmes     

                 metodës deduktive te nxënësit e  nivelit fillestar  

                      Transformimi i fjalive këpujore dëftore në fjali pyetëse e mohore  

 

Në këtë studim parashtrojmë mënyrat dhe teknikat e paraqitjes së fjalive këpujore në 

gjuhën angleze përmes qasjes deduktive. Objektivi i studimit tonë është të nxjerrë në 

pah se si nxënësit përftojnë rregullat gjuhësore e gramatikore përmes kësaj qasjeje. 

Këtë studim e kryem me nxënësit e klasës së dytë, të nivelit fillestar. Në këtë orë 

mësimi mësuesja synon që t’iu mësojë nxënësve fjalitë këpujore që përmbajnë 

këpujën “jam”, si dhe rregullat transformuese që veprojnë mbi fjalitë këpujore pyetëse 

dhe mohore. Filllimisht ajo u shpjegon nxënësve përdorimin e foljes “jam” në 

anglisht, duke e krahasuar atë me gjuhën shqipe. Ashtu sikurse ndodh në gjuhën 

shqipe dhe në gjuhën angleze, këpuja “jam” përshtatet me kryefjalën sipas vetës dhe 

numrit të saj: 

 

I am                                                We are  

You are                                           You are 

He she it is                                     They are 

 

Mësuesja shkruan në tabelë disa fjali dhe u kërkon nxënësve që të plotësojnë vendet 

bosh me formën e saktë të foljes “jam”. 

 

Exercise / Ushtrim 

Complete the sentences with the form of the verb “to be” 

(Plotësoni fjalitë me formën e duhur të foljes “jam”.) 

 

1. My mom _______  a teacher. 

2. We _________  friends. 

3. I __________ Albanian. 

4. It _______ is a book.  

5. They _____  doctors. 

 

Mbas përfundimit të ushtrimit mësuesja vijon të shpjegojë se krahas fjalive dëftore, 

fjalitë këpujore mund të kthehen në fjali pyetëse dhe mohore përmes disa rregullave 

transformuese. Kur ne shndërrojmë fjalitë dëftore në fjali pyetëse, zhvendosim 

këpujën “jam” në pozicionin nistor të fjalisë.  

Mësuesja vijon të shkruajë një fjali në tabelë. 

 

a. My name is John. 

            Is my name John? 

Ajo bën dallimin midis fjalisë dëftore këpujore dhe fjalisë pyetëse këpujore. Mësuesja 

shpjegon se në fjalitë dëftore këpujore, këpuja “jam” qëndron mbas kryefjalës në fjali. 

Në fjalitë pyetëse, këpuja zhvendoset në fillim të fjalisë, pra ajo qëndron para 

kryefjalës.  

 

Mbas përfundimit të shpjegimit të rregullave transformuese të fjalive pyetëse, 

mësuesja iu cakton nxënësve një detyrë me shkrim, me qëllim praktikimin e strukturës 

së shpjeguar. 
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Exercise/ Ushtrim 

Turn the sentences into interrogative form. 

(Ktheni fjalitë në formën pyetëse) 

1. We are students.                       4. My grandfather is a farmer. 

2. His my father.                          5. I am a librarian. 

3. We are tired. 

 

Mbas përfundimit të ushtrimeve, mësuesja iu kërkon disa prej nxënësve që t’i zgjidhin 

ato në tabelë. Ajo kupton se nxënësit i kanë përvetësuar me sukses nocionet e 

shpjeguara. 

 

Mësuesja vijon me shpjegimin e fjalive këpujore mohore. Për të shndërruar fjalitë 

dëftore në fjali mohore është i domosdoshëm përdorimi i pjesëzës mohuese “not”. Ajo 

e përkthen këtë pjesëz mohuese për nxënësit në gjuhën e tyre amtare. Ashtu sikurse në 

gjuhën shqipe është i nevojshëm përdorimi i pjesëz mohuese “nuk”, edhe në anglisht 

përdoret “not”.  

 

Mësuesja shkruan në tabelë një fjali dëftore e më pas e kthen këtë fjali në mohore. 

b. She is my sister. 

           She is not my sister. 

           She isn’t my sister.  

 

Është e nevojshme që nxënësit e nivelit fillestar të dinë se pjesëza mohuese “not” në 

anglisht, bashkë me foljen “jam”, mund të shkurtohen si shembulli i shkruar në tabelë, 

por perjashtojmë në këtë rregull vetën e parë, numri njëjës.  Nga përvoja jonë në 

mësimdhënie, kemi vënë re se nxënësit shqiptarë bëjnë gabime në ndërtime të tilla, 

sepse në gjuhën shqipe pjesëza mohuese në fjali qëndron para këpujës jam, ndërsa në 

anglisht ajo qëndron mbas saj.  

  

Mësuesja shkruan një ushtrim në tabelë, me qëllim praktikimin e fjalive këpujore 

mohore në anglisht.  

Exercise / Ushtrim  

Turn the sentences into negative forms. 

(Ktheni fjalitë në formën mohore) 

1. Angelina Joli is American. 

2. My friend and I are high school students 

3. The tea is delicious. 

4. Nedia and Leila are friend. 

5. I am happy.  

 

Mbas përfundimit të ushtrimit, mësuesja vëren se nxënësit i kishin shndërruar fjalitë 

këpujore dëftore në fjali këpujore mohore sipas rregullave përkatëse gjuhësore.  

 

******* 

 

Ora e dytë e mësimit 

 

Në këtë orë, e cila është vazhdimi i temës së paraqitur më parë, mësuesja synon t’u 

mësojë nxënësve se si t’i kthejnë fjalitë këpujore dëftore në fjali pyetëse e mohore, 

kur fjalitë këpujore nuk formohen prej foljes “jam”, por prej foljeve të tjera këpujore.  
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Fillimisht ajo iu drejton nxënësve disa pyetje për të rikujtuar se cilat rregulla 

transformuese duhen pasur kujdes për të shndërruar fjalitë dëftore në fjali pyetëse e 

mohore, kur si folje e këtyre fjalive këpujore përdoret folja “jam”. 

 

Mësuesja vazhdon të shpjegojë se krahas foljes “jam”, fjalitë këpujore formohen edhe 

përmes foljeve të tjera këpujore. Për të shndërruar fjalitë këpujore dëftore në fjali 

pyetëse e mohore, nuk veprojnë të njëjtat rregulla transformuese si në fjalitë këpujore 

të formuara prej foljes “jam”. Kur ne shndërrojmë  një fjali dëftore në fjali pyetëse, në 

gjuhën angleze nuk veprojnë të njëjtat rregulla si në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe, 

për të transformuar një fjali dëftore në fjali pyetëse, është e mjaftueshme zhvendoja e 

foljes në pozicionin nistor të fjalisë. Në gjuhën angleze është e domosdoshme të 

përdoret folja ndihmëse “do /does”, e cila është e desemantizuar dhe ka si funksion të 

saj formimin e fjalive pyetëse. Folja ndihmëse “do / does” vendoset në fillim të 

fjalisë. Kryefjala qëndron midis foljes ndihmëse dhe foljes kryesore. Në vetën e tretë, 

numri njëjës kërkohet që foljes ndihmëse t’i vendoset mbaresa fundore -es.  

 

Mësuesja shkruan një fjali këpujore dëftore në tabelë e më pas e shndërron atë në fjali 

pyetëse sipas rregullave transformuese të shpjeguara më lart. 

 

a. You seem tired.  

            Do you seem tired? 

b. She looks hungry. 

            Does she look hungry? 

 

Mësuesja bën dallimin midis fjalive këpujore dëftore dhe fjalive këpujore pyetëse. Në 

shembullin [a] mësuesja shpjegon se fjalia pyetëse fillon me foljen ndihmëse e cila 

ndiqet nga kryefjala, ndërsa kryefjala ndiqet nga folja kryesore. Në shembullin [b], në 

fillim të fjalisë pyetëse këpujore është vendosur folja ndihmëse “does”, sepse 

kryefjala është në vetën e tretë. Mbaresa fundore e foljes kryesore është zhvendosur te 

folja ndihmëse.  

Mbas përfundimit të shpjegimit të fjalive pyetëse, mësuesja vijon me një ushtrim në 

tabelë, me qëllim praktikimin e strukturës gramatikore të shpjeguar. 

 

Exercise / Ushtrim 

Turn the sentences into interrogative forms. 

(Ktheni fjalitë në formën pyetëse) 

1. The proposal sounds interesting. 

2. Mary seems sad. 

3. The stew smells good. 

4. They look happy.  

 

Mbas kontrollit të ushtrimit mësuesja vijon me shpjegimin e fjalive këpujore mohore. 

Për të kthyer një fjali dëftore në fjali mohore është i nevojshëm sërish përdorimi i 

foljes ndihmëse “do / does”. Në fjalitë mohore pjesëza mohuese përdoret menjëherë 

mbas foljes ndihmëse dhe para foljes kryesore. Folja ndihmëse, bashkë me pjesëzën 

mohuese, mund të shkrihen bashkë në një fjalë të vetme.  

 

 She looks tired. 

She does not look tired. 

She doesn’t look tired.  
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Përmes shembullit të shkruar në tabelë mësuesja edhe një herë bën dallimin midis 

fjalive këpujore dëftore dhe fjalive këpujore mohore. 

 

I gjithë procesi i orës mësimore përfundon me ushtrime që vënë në zbatim rregullat 

gramatikore që u shpjeguan në klasë.  

 

IV.6.1.2   Mënyrat dhe teknikat e paraqitjes së një ore mësimore përmes     

                 metodës deduktive te nxënësit e nivelit mesatar 

                 Ndërfaqësi semantiko-sintaksor i fjalive këpujore 

 

Në këtë orë mësimi mësuesja synon t’iu mësojë nxënësve ndërfaqësit semantikë e 

sintaksorë të fjalive këpujore. Ajo e ndan orën e mësimit në tri faza. Në fazën e parë 

mësuesja paraqet fjalitë predikative, në fazën e dytë paraqet fjalitë specifikuese dhe në 

fazën e tretë fjalitë identifikuese. 

 

Faza e parë - Fjalitë predikative  

 

Fillimisht mësuesja iu rikujton nxënësve se fjalitë predikative kanë dendurinë më të 

madhe të përdorimit si në ligjërimin bisedor, ashtu edhe në ligjërimin e shkruar. 

Fjalitë predikative formohen prej këpujës, e cila shërben për të lidhur kryefjalën me 

kallëzuesorin. Kryefjala në fjalitë predikative shprehet me emër, përemër a togfjalësh. 

Mësuesja shpjegon fjalitë predikative përmes metodës përkthimore, për t’i bërë ato sa 

më të kuptueshme e më të qarta për nxënësit. Ajo vijon të shpjegojë se në gjuhën 

angleze, ndryshe nga gjuha shqipe, kryefjala nuk mund të mungojë në fjali. Në disa 

raste pozicioni bosh i kryefjalës përmbushet me fjalën ekspletive “it” e cila është e 

desemantizuar. 

a. The boys are busy. 

Djemtë janë të zënë. 

b. She is my teacher. 

Ajo është mësuesja ime. 

c. My brother is a doctor. 

Vëllai im është doktor. 

d. It is cold outside. 

Është ftohtë jashtë. 

 

Në këtë fazë mësuesja ndërmerr një hap tjetër në shpjegimin e fjalive predikative. Ajo 

u shpjegon nxënësve se kryefjala në fjalitë këpujore ndiqet nga një folje këpujore. 

Folja këpujore shërben si urë lidhëse midis kryefjalës dhe kallëzuesorit. Ajo vazhdon 

të shpjegojë dallimin midis foljeve këpujore dhe foljeve leksikore. Foljet leksikore, në 

ndryshim nga foljet këpujore, tregojnë veprim. Ato janë të semantizuara.  

 

Mësuesja vijon të shpjegojë se foljet këpujore në fjalitë predikative ndahen në dy 

grupe: 

1. Folje që tregojnë gjendje. 

2. Folje që tregojnë ndryshim të gjendjes.  
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Ajo i pasqyron foljet këpujore në një tabelë përmbledhëse në dërrasën e zezë. 

 

                                                Foljet këpujore në fjalitë predikative  

Folje që tregojnë gjendje Folje që tregojnë ndryshim të gjendjes 

Be, sound, remain, look, feel  Become, turn, come  

 

Mbas përfundimit të shpjegimit të foljeve këpujore të fjalive predikative, mësuesja 

shkruan disa folje këpujore në tabelë dhe u cakton nxënësve detyrën që t’i klasifikojnë 

ato në folje që tregojnë gjendje dhe folje që tregojnë ndryshim të gjendjes.  

 

Exercise / ushtrim  

Classify the copular verbs into two groups: current copular verbs and resulting 

copular verbs. (Klasifikoni foljet këpujore në dy grupe: folje që tregojnë gjendje, folje 

që tregojnë ndryshim të një gjendjeje) 

 

Be                                 become                              sound                      prove 

Turn                            appear                                look 

Get                              grow                                   feel 

 

Pasi nxënësit i klasifikojnë saktë foljet këpujore sipas grupit përkatës, mësuesja vijon 

me rregullat që duhen pasur parasysh në lidhje me elementin që e ndjek këpujën. Ajo 

shpjegon termin dhe funksionin e kallëzuesorit në fjalitë predikative dhe mjetet 

shprehëse të tij.  

Kallëzuesori tregon një tipar të kryefjalës a kundrinorit me të cilën lidhet. Ai shprehet 

me emër, përemër, togfjalësh, mbiemër dhe rrallëherë me ndajfolje.  

 

a. He is a doctor.     Noun with an indefinite article (emër të trajtës së pashquar) 

           Ai është doktor. 

b. He is the doctor.      Noun with a definite article (emër të trajtës së shquar) 

Ai është doktori.  

c. She is beautiful.                      Adjective (mbiemër) 

            Ajo është e bukur. 

d. She is a beautiful girl.           Noun phrase  (togfjalësh) 

           Ajo është vajzë e bukur. 

e. His father is like him.              Pronoun (përemër) 

            Babai i tij është si ai. 

f. I feel at home.                          Adverb (ndajfolje) 

            Ndihem si në shtëpi.  

 

Pasi shkruan shembujt në tabelë, mësuesja vijon me disa rregulla që duhen pasur 

parasysh në lidhje me karakteristikat e pjesëve të ligjeratës në anglisht që përdoren në 

funksion të kallëzuesorit. Ajo iu kërkon nxënësve të gjejnë ndryshimet midis fjalive 

në anglisht dhe atyre në shqip.  

 

Mësuesja shpjegon disa karakteristika të emrave në funksion të kallëzuesorit që 

nxënësit duhet të mbajnë parasysh. 

 

1.  Emrat e përgjithshëm në numrin njëjës në funksion të kallëzuesorit 

paraprihen gjithmonë nga nyja joshquese “a”. (shembulli a) 
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2. Kallëzuesori i shprehur me emër mund të jetë në trajtën e shquar dhe para tij 

vendoset nyja shquese “the”. (shembulli b) 

3. Kallëzuesori i shprehur me emër përshtatet me kryefjalën në numër dhe në 

disa raste në gjini.  

 

Ajo thekson se në disa fjali këpujore kallëzuesori i shprehur me emër bën përjashtim 

nga këto rregulla. 

4. Ka disa raste kur emrat në funksion të kallëzuesorit nuk përshtaten në numër 

më kryefjalën në fjalitë predikative.       

My children are a mess. / Fëmijët e mi janë rrëmujaxhinj. 

5. Kur emrat në funksion të kallëzuesorit emërtojnë një pozicion brenda një 

institucioni, nuk vendoset nyja “joshquese”. 

He became president of this country. 

Ai u bë presidenti i këtij vendi.  

 

Mësuesja vijon të shpjegojë karakteristikat e mbiemrit në funksion të kallëzuesorit. 

Fillimisht ajo i rikujton dhe më pas diskuton me nxënësit disa rregulla bazë që 

karakterizojnë mbiemrin në funksion të kallëzuesorit e më pas vazhdon me strukturën 

e mbiemrit në gjuhën angleze.  

Mësuesja shpjegon karakteristikat e mbiemrit si më poshtë: 

 

1.  Mbiemri në gjuhën angleze nuk përshtatet me kryefjalën në numër dhe gjini.  

He is intelligent. / She is intelligent. / They are intelligent. 

Ai është inteligjent. / Ajo është inteligjente. / Ata janë inteligjentë.  

2. Kallëzuesori i kryefjalës i shprehur me mbiemër vendoset mbas këpujës. 

(shembulli c) 

3. Kallëzuesori i kundrinorit i shprehur me mbiemër vendoset mbas kundrinorit. 

I saw him sad.  / E pashë atë të trishtuar.   

4. Mbiemri në funksion të kallëzuesorit mund të jetë në shkallën pohore, 

krahasore ose sipërore. 

 

Pas procesit të shpjegimit të kallëzuesorit të shprehur me emër dhe përemër, mësuesja 

iu cakton nxënësve një detyrë me shkrim: të hartojnë gjashtë (6) fjali predikative, tri 

(3) fjali predikative, ku kallëzuesori të shprehet me emër dhe tri (3) fjali predikative, 

ku kallëzuesori të shprehet me mbiemër.  

 

Mbas përfundimit të detyrës u vu re se nxënësit i kishin përvetësuar mirë strukturat e 

kallëzuesorit të shprehur me emër dhe mbiemër. Më pas, mësuesja vijon të shpjegojë 

pjesët e tjera të ligjëratës në funksion të kallëzuesorit në fjalitë predikative.  

Ajo u theksoi nxënësve se: 

 

1. Përemri në funksion të kallëzuesorit është në rasën kallëzore dhe nuk duhet të 

ngatërrohet me përemrin në gjuhën shqipe, i cili është në rasën emërore. 

(shembulli e) 

2. Ndajfolja në funksion të kallëzuesorit nuk shpreh marrëdhënie hapësinore 

statike, por përdoret në ligjërim si njësi e gatshme frazeologjike. Ndajfolja në 

funksion të kallëzuesorit e humb kuptimin e saj fillestar. (shembulli f) 

 

Në mënyrë që nxënësit ta kishin sa më të lehtë dallimin e fjalive predikative, mësuesja 

shkruan përmbledhtazi mënyrën se si formohen këto fjali.  
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Fjali predikative 
Rendi 

Kryefjalë + këpujë + kallëzuesor 

Kryefjalë + këpujë + kundrinor + kallëzuesor 

 

Mjetet shprehëse 

 

Kryefjalë Këpujë Kallëzuesor 

1. Emër 

2. Përemër 

3. Togfjalësh 

4. Fjalë ekspletive 

1. Këpujë që tregon 

gjendje. 

2. Këpujë që tregon 

ndryshim të një 

gjendjeje. 

 

1. Emër 

2. Mbiemër 

3. Përemër 

4. Togfjalësh 

5. Ndajfolje 

 

Pas paraqitjes së tabelës mësuesja u cakton nxënësve të plotësojnë ushtrimet e 

mëposhtme:  

 

Exercise / Ushtrim507 

Underline the linking verbs and complements in these sentences. Mention whether the 

predicative is a noun phrase or an adjective. There are a few sentences which do not 

have a copular verb. (Nënvizoni foljet lidhëse dhe kallëzuesorët në këto fjali. Thoni 

nëse kallezuesori është i shprehur me emër apo mbiemër. Ka disa fjali ku folja nuk 

është këpujore) 

1. The boys were busy. 

2. The Indians were the winner. 

3. She slept inside. 

4. Her brother is a fool. 

5. The policeman may be right. 

6. The lunch is tasty. 

7. She gave me a pen. 

8. My mother is industrious.  

9. His father is a doctor. 

10. Lal Bahadur Shastri was a great leader. 

 

*********** 

Faza e dytë - Fjalitë specifikuese 

Në këtë fazë mësuesja nis të shpjegojë funksionin e fjalive specifikuese. Funksioni i 

fjalive specifikuese është të specifikojnë informacionin e ri në fjali. Kallëzuesori ka 

kuptim specifikues dhe vendoset në fillim të fjalisë, ndërsa kryefjala vendoset mbas 

këpujës. Kryefjala shpreh informacionin e dhënë në fjali. 

 

The teacher is John. 

Mësuesi është Xhoni. 

 

Mbas shembullit të dhënë në tabelë, mësuesja vijon t’iu shpjegojë nxënësve foljet 

këpujore që përdoren në fjalitë specifikuese. Numri i foljeve këpujore të përdorura në 

fjalitë specifikuese është më i kufizuar sesa ai i foljeve këpujore që përdoren në fjalitë 

                                                 
507 R. N. Bakshi, Course In English Grammar, Orient Longman Limited, 2000, f. 11. 
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predikative. Në fjalitë specifikuese, ashtu sikurse në fjalitë predikative, foljet 

klasifikohen në folje që tregojnë gjendje dhe folje që tregojnë ndryshim të një 

gjendjeje.  

 

                                       Foljet këpujore në fjalitë specifikuese  

Folje që tregojnë gjendje Folje që tregojnë ndryshim të gjendjes 

be, sound, remain  become, turn, come 

 

Foljet këpujore në fjalitë specifikuese përshtaten gjithmonë me emrin që vendoset në 

pozicionin nistor të fjalisë.  

 

Another problem is my sisters.  

*Një problem tjetër është motrat e mia.  

Një problem tjetër janë motrat e mia.  

 

Mësuesja thekson ndryshimin midis fjalive specifikuese të gjuhës angleze dhe fjalive 

specifikuese të gjuhës shqipe. Në gjuhën shqipe, këpuja përshtatet me emrin që vihet 

mbas këpujës, ndërsa në gjuhën angleze këpuja përshtatet me emrin që vendoset para 

këpujës. Mësuesja vë në dukje se gjuha shqipe është gjuhë e cila lejon rënien e 

kryefjalës, si rrjedhojë është e domosdoshme që këpuja të përshtatet me emrin që vjen 

mbas saj.  

 

Pasi mësuesja përfundon me shpjegimin e foljeve këpujore, ajo vazhdon me 

karakteristikat morfo-sintaksore të kallëzuesorit të fjalive specifikuese.   

Kallëzuesori në fjalitë specifikuese shprehet me: 

A.  Emër.  

1. Emri në funksion të kallëzuesorit është në trajtën e shquar. Para tij vendoset 

nyja shquese “the”. 

2. Kallëzuesori i shprehur me emër të pashquar nuk mund të përdoret në fjalitë 

specifikuese.  

 

Mësuesja shpjegon se ka disa raste të cilat bëjnë përjashtim nga rregulli i dytë:  

 

3. Kallëzuesori i shprehur me emër të pashquar përdoret në fjalitë specifikuese 

në raste të caktuara stilistikore.  

A little princess she turned into.  /   Një princeshë u shndërrua ajo.  

 

B. Mbiemër. 

1. Kallëzuesori në fjalitë specifikuese shprehet me mbiemër vetëm në rast se 

mbiemri prihet nga “How”. Fjalitë specifikuese me një strukturë të tillë 

gjuhësore marrin vlerat e fjalive dëftore-thirrmore, ku folësi shpreh ndjenjë 

gëzimi a hidhërimi.  

 

How beautiful she is. / Sa e bukur është ajo!   

Për të pasur një koncept sa më të qartë mbi fjalitë specifikuese, mësuesja vijon të 

shpjegojë dallimet midis fjalive specifikuese dhe fjalive predikative. Ajo shkruan në 

tabelë dallimet dhe të përbashkëtat e tyre. 
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Fjali predikative Fjali specifikuese 

1. Rendi i rëndomtë:  kryefjalë + 

këpujë + kallëzuesor 

 

2. Këpuja: a. tregon gjendje; b. 

tregon ndryshim të një gjendjeje 

 

3. Kallëzuesori shprehet me:  

a. Emër i shquar; emër i pashquar 

b. Mbiemër 

c. Togfjalësh 

d. Përemër 

e. Ndajfolje  

1. Rendi i kushtëzuar nga faktorë 

stilistikë dhe ekspresivo-

emocionalë: kallëzuesor + këpujë 

+ kryefjalë 

 

2. Këpuja: a. tregon gjendje; b. 

tregon ndryshim të një gjendjeje 

3. Kallëzuesori shprehet me;                                      

a. Emër të shquar                                            

b. Emër të pashquar (në raste të 

caktuara stilistikore)                               

c. Mbiemër (vetëm nëse prihet 

nga ndajfolja “how”)  

 

Pas paraqitjes së tabelës mësuesja u cakton si detyrë nxënësve të formojnë fjali 

specifikuese dhe fjali predikative. Mbas përfundimit të ushtrimit, hapi tjetër ishte që 

nxënësit të kthenin fjalitë predikative në fjali specifikuese, nëse ishte e mundur.  

 

************** 

 

Faza e tretë - Fjalitë identifikuese 

 Në këtë fazë të shpjegimit, e cila është në vazhdim të dy fazave të mësipërme, 

mësuesja vijon të shpjegojë fjalitë identifikuese.   

 

1. Fjalitë identifikuese përdoren me qëllim mësimin e emrave të njerëzve.   

This is Ann. / Kjo është Ana.  

2. Kryefjala në fjalitë identifikuese shprehet me përmër dëftor i cili ka referues 

deiktik.  

That is my house. / Ajo është shtëpia ime. 

3. Kallëzuesori shprehet me emër dhe përemër.  

4. Përemri në funksion të kallëzuesorit është në rasën kallëzore.  

 

IV.6.2 Përvetësimi i fjalive këpujore përmes metodës induktive 

 

Mësimi i gramatikës përmes metodës induktive fillon me një shembull dhe më pas 

nxirret rregulli gramatikor përmes shembullit të dhënë. Detyra e mësuesit është të 

paraqesë sa më shumë shembuj, pastaj të përgjithësojë rregullat gjuhësore e 

gramatikore përmes shembujve të dhënë. Kjo metodë lidhet me metodën e 

drejtpërdrejtë (direct method) dhe metodën natyrale (natyral method). Në metodën e 

drejtpërdrejtë, rregullat e gjuhës përftohen nga përvoja e të kuptuarit dhe të 

përsëriturit të shembujve. Shembujt përzgjidhen sipas shkallës së vështirësisë dhe 

sipas kontekstit të qëllimit të mësimit.  

Ashtu sikurse metoda deduktive, edhe metoda induktive ka përparësitë dhe të metat e 

saj të cilat po i paraqesim në tabelën e mëposhtme.508 

 

 

                                                 
508 Widodo, H. P. Vepër e cituar, f. 130. 
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Tabela 4.10 Përparësitë dhe të metat e metodës induktive 

 

 

 

         Përparësitë e metodës induktive  

1. Nxënësi familjarizohet më lehtë 

me rregullat gramatikore.  

2. Nxënësit janë më aktivë gjatë 

procesit të nxënies së gjuhës së 

huaj. 

3. Puna në grupe mundëson nxënësit 

të komunikojnë në gjuhën e synuar 

(target language). 

 

 

 

           Të metat e metodës induktive 

1. Nxënësit mund të keqpërdorin 

rregullat gramatikore. 

2. Nxënësit i kërkohet më shumë 

përpjekje për të përftuar rregullat 

gramatikore.  

3. Mësuesit i duhet më shumë punë 

përgatitore për hartimin e planit 

mësimor.  

 

 

 

IV.6.2.1    Mënyrat dhe teknikat e paraqitjes së një ore mësimore përmes   

                  metodës induktive te nxënësit e nivelit të përparuar 

                  Gjetja e kallëzuesorit në fjalitë këpujore nga pjesët e tjera të ligjëratës  

 

Në fillim të orës mësimore mësuesja paraqiti temën dhe kërkoi që njëri nga nxënësit 

të përmendte pjesët përbërëse të fjalisë. Nxënësi përmendi: kryefjalë, kallëzues, 

kundrinor, përcaktor, rrethanor. Nxënësi shtoi se kryefjala dhe kallëzuesi janë dy 

gjymtyrët kryesore në fjali, ndërsa kundrinori, përcaktori dhe rrethanori janë gjymtyrë 

dytësore. Rrethanori nuk është i domosdoshëm në fjali. Ai mund të hiqet pa prishur 

kuptimin dhe strukturën gjuhësore të fjalisë.  

 

Në këtë orë mësimore mësuesja përdori metodën induktive. Fillimisht nxënësve iu 

caktua të zgjidhnin ushtrimin e dhënë e më pas iu shpjeguan problematikat gjuhësore 

që lidheshin me atë ushtrim.  

 

Exercise / Ushtrim 

Choose the corret alternative from the words in bracket to fill in the gaps in the 

clauses. Sometimes both of the alteranatives are possible. (Zgjidhni alternativën e 

duhur në fjalët e dhëna në kllapa. Ndonjëherë të dyja alternativat janë të sakta) 

 

1. He looked ___________   (sad / sadly) 

2. I feel _______________  (bad / badly) 

3. We were late __________the blowout (due to / because of) 

4. Our meeting was scheduled ___________ May 15. (prior to / before) 

5. The arrivel of the letter was ____________that of the package. (prior to / 

before) 

 

Pas përfundimit të ushtrimit u vu re se një numër i madh i nxënësve gabuan në 

përzgjedhjen e fjalëve në kllapa. Mësuesja, pas gjetjes së gabimeve në secilën fjali të 

ushtrimit, vijon të shpjegojë dhe të argumentojë përgjigjet e sakta. 
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                                     “Sad” kundrejt “Sadly” 

Në fjalinë [1] të dyja alternativat në kllapa janë të sakta.  

 

He looked sad. / Ai dukej i trishtuar. 

 

Mbiemri “sad / i trishtuar” ka funksion të kallëzuesorit në fjali. Ai hyn në marrëdhënie 

me kryefjalën dhe përshkruan një cilësi të saj. 

 

 He looked sadly. / Ai shikonte me trishtim. 

 

“Sadly / me trishtim” nuk është kallëzuesor, por ndajfolje. Ndajfolja hyn në 

marrëdhënie me foljen dhe përshkruan mënyrën se si shikonte “ai”. 

  

                                          “Bad” kundrejt “Badly’ 

Mësuesja vijon të shpjegojë fjalinë e dytë të ushtrimit. Ajo përcakton se ç’pjesë e 

ligjëratës është fjala “bad” dhe “badly”. E para është mbiemër dhe e dyta është 

ndajfolje, thekson mësuesja. 

Ndajfolja dallohet nga prapashtesa “ly”; karakteristikë për formimin e ndajfoljeve të 

prejardhura në anglisht është kthimi i mbiemrit në ndajfolje.  

 

Mësuesja u shpjegoi nxënësve se forma e saktë e fjalisë është: 

 

I feel bad. / Unë ndihem keq.  

Folja “feel” është folje këpujore, andaj ajo nuk mund të ndiqet nga një ndajfolje. 

Mësuesja thekson se ky rregull bën përjashtim vetëm në raste të veçanta. Ajo e 

ilustron këtë përjashtim me shembullin e mëposhtëm:  

 

I feel badly today.  

Kjo fjali mund të përdoret në kontekste të veçanta, për shembull, kur një i verbër flet 

për ndjenjat që ka ndaj paaftësisë për të dalluar shkronjat në një libër të shkruar me 

shkrimin Brajt.  

 

                                      “Due to” kundrejt “because of” 

Në fjalinë [3], fjalët “due to” dhe “because of” janë sinonimike me njëra-tjetrën për 

nga kuptimi. Por, ato nuk mund të zëvendësojnë njëra-tjetrën në strukturat sintaksore. 

Në këtë fjali është e domosdoshme vendosja e një parafjale. Si rrjedhojë, shprehja 

“due to”, e cila përdoret gjithmonë në funksion të kallëzuesorit, nuk mund të plotësojë 

vendin bosh në fjalinë [3]. Përgjigjja e saktë është:   

 

We were late because of the blowout.  

 

Mbas shpjegimit të strukturave gjuhësore të fjalëve “due to” dhe “because of”, 

mësuesja u cakton detyrë nxënësve të formojnë një fjali me fjalën “due to” në 

funksion të kallëzuesorit. Më pas ajo shkruan në tabelë fjalinë e mëposhtme: 

 

Our lateness was due to the blowout. 

 

Mësuesja vijon të shpjegojë se “due to” në funksion të kallëzuesorit, asnjëherë nuk 

mund të vendoset në pozicionin nistor të fjalisë: 
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*Due to the weather, there was a large crowd. 

 

Fjalia e shkruar në tabelë do të ishte e saktë gramatikisht, vetëm në qoftë se 

kallëzuesori “due to” zëvendësohet nga parafjala “because of”. 

 

E saktë: Because of the weather, there was a large crowd.  

 

                                          “Prior to” kundrejt “before” 

Mësuesja iu vë në dukje nxënësve se fjalia “Our meeting was scheduled prior to May 

15” është e gabuar. Përdorimi i gabuar i “prior to” kundrejt “before” tregon për një 

paqartësi nga ana e nxënësve. Mësuesja vijon të shpjegojë që “prior to” përdoret 

gjithmonë në funksion të kallëzuesorit. Në fjalinë [4] është i domosdoshëm përdorimi 

i një parafjale, andaj alternativa e saktë është: 

 

Our meeting was scheduled before May 15’.  

 

Në fjalinë [5], vendi bosh duhet të plotësohet nga një kallëzuesor. Si rrjedhojë, 

përgjigjja e saktë është:  

 

The arrival of the letter was prior to that of the package.  

Ashtu sikurse “due to”, kallëzuesori “prior to” nuk mund të vendoset në fillim të 

fjalisë: 

 

*Prior to the winter, we repaired the roof. 

 

Mësuesja u thekson nxënësve se, që fjalia në tabelë të jetë e saktë, kallëzuesori “prior 

to” duhet të zëvendësohet nga parafjala “before”: 

 

E saktë: Before the winter, we repaired the roof.  

 

IV.6. 3 Disa propozime të tjera për mënyrat e paraqitjes së fjalive këpujore në    

             gjuhën angleze te  nxënësit shqipfolës.  

 

Duke qenë se përvetësimi i gramatikës është disi i vështirë, shpeshherë nxënësit 

shfaqin pakënaqësi ndaj saj. Metodistët propozojnë që procesi i mësimit të strukturave 

gjuhësore dhe gramatikore duhet të jetë sa më me interes për nxënësit. Hulumtimet e 

tyre mbështesin dhe japin argumente se është me rëndësi të gjenden metodat e duhura 

për mësimdhënien e gramatikës gjatë orës mësimore të gjuhës së huaj. Metodistët 

mendojnë se mjeti më i mirë didaktik që duhet përdorur me nxënësit që mësojnë 

gjuhën e huaj, veçanërisht fëmijët, është loja509.  

 

 

 

                                                 
509 Hassaji, H. Towards integrating form-focused instruction and communication interaction in the 

second language classroom, Some pedagogical possibilities, The modern language Journal, Vol. 16, Nr. 

29, 2000, f. 141-250. 
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Shumë studiues dhe metodisë, si Gaudart510, Rinvolukri dhe Dejvis511 pohojnë se 

mësimi i gramatikës përmes aktiviteteve të ndryshme zhvillon motivimin dhe 

pjesëmarrjen e nxënësve gjatë procesit të orës mësimore.  

Rinvolukri pohon se të mësuarit e gramatikës përmes lojërave ka përparësitë e 

mëposhtme512: 

1. Nxënësi ngarkohet me përgjegjësi individuale që të zbulojë se çfarë është 

gramatika.  

2. Mësuesi kupton njohuritë e nxënësit pa e vendosur atë në qendër të vëmendjes. 

3. Të gjithë nxënësit përfshihen në procesin e orës mësimore. 

4. Realizimi i orës mësimore përmes lojërave kërkon përpjekje maksimale nga 

ana e mësuesit dhe nxënësit.  

 

Lojërat janë të dobishme në mësimin e rregullave gramatikore të gjuhës së huaj. 

Praktikimi i tyre në klasë bën të mundur përfshirjen e nxënësve në procesin e 

mësimdhënies. Për më tepër, lojërat janë me rëndësi, sepse ato nxisin motivimin dhe 

ndërveprimin e nxënësit në procesin e të nxënit. Hulumtuesit janë të mendimit se 

lojërat janë pasqyrë e sjelljeve të individit dhe ndihmojnë në vetë ndërgjegjësimin 

(self - awareness) e nxënësit. Vetë ndërgjegjësimi rritet, duke qenë se nxënësve gjatë 

procesit të lojës u duhet të marrin vendime, të bashkëpunojnë në grup dhe të zgjidhin 

problemin513.   

Malaguçi është i mendimit se në mënyrë që fëmija të mësojë në formën  e duhur, 

duhet që ambienti nga i cili rrethohet të nxisë ndërveprimin e aspektit konjitiv, me atë 

të marrëdhënieve afektive gjatë zhvillimit514. 

 

Fjalitë këpujore mësohen që në hapat e parë të mësimit të gjuhës angleze. Njohja e 

përbërësve të strukturës së fjalive këpujore varet nga njohja e përbërësve të saj, 

pjesëve të ligjëratës, funksioneve të tyre dhe mënyrës se si ato lidhen me njëra-tjetrën. 

Duke qenë se fjalitë këpujore mësohen që në hapat e parë të mësimit të gjuhës, 

metodistët janë përpjekur të lehtësojnë përvetësimin e temave të tilla përmes qasjeve 

që lejojnë nxënësit të mësojnë me anë lojës.  

 

Disa lojëra që e bëjnë më interesant mësimin e fjalive këpujore dhe mundësojnë 

përvetësimin e tyre nga nxënësit janë: 

 

1. Për të ndihmuar nxënësit të përvetësojnë fjalitë këpujore, përdorim një lojë në  

të  cilën ata duhet të zhvillojnë imagjinatën. Mësuesja përzgjedh një objekt, si për 

shembull një pikturë. Nxënësit duhet të përshkruajnë pikturën duke përdorur sa më 

shumë fjali këpujore. Nxënësi i cili përshkruan më bukur dhe përdor më shumë fjali 

këpujore në përshkrim, fiton lojën. 

 

                                                 
510 Gaudart, H. Games as teaching tools for teaching English to speakers of other languages. Simulation 

and gaming, Vol 30, Nr. 3, 1999, f. 283-291. 
511 Rinvolcucri, M. and Davis, P. More grammar games, Cognitive, affective and movement activities 

for ELF students. Cambridge University Press, 1995, f. 217. 
512Rinvolucri, M. Grammar Games: Cognitive, Affective and Drama Activities for EFL Student, 

Cambridge University Press, 1984, f. 4. 
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2. E njëjta lojë mund të përdoret edhe duke i ndarë nxënësit në çifte. Njëri nga  

nxënësit përzgjedh një pikturë nga një libër i ilustruar me figura. Nxënësi tjetër 

përshkruan pikturën brenda një afati të përcaktuar kohor prej 3 minutash. Në rast se 

nxënësi nuk e përshkruan pikturën brenda afatit të përcaktuar kohor, atëherë ky çift 

nuk merr pikë. Kjo lojë siguron pjesëmarrjen aktive, si dhe argëtuese të nxënësve. 

 

3. Një lojë tjetër e cila ndihmon nxënësit të dallojnë fjalitë këpujore është ajo e  

përgatitjes së disa fletëve në të cilat janë shkruar dhe printuar paragrafë të marrë nga 

burime të ndryshme të letërsisë artistike. Pasi i kemi ndarë nxënësit në grupe prej pesë 

a gjashtë vetash, i pajisim me një nga fletët me paragrafët e printuar. Grupi i parë që 

dallon saktë e më shpejt fjalitë këpujore, fiton pikë. Loja mund të përsëritet deri në 

grumbullimin e një numri të caktuar pikësh. Nëse përgjigjja e tyre është e gabuar, pika 

zbritet nga totali i pikëve të fituara.  

 

Përfundime të kreut 

 

Një nga veçoritë kryesore që i dallon qeniet njerëzore nga qeniet e tjera është aftësia 

për të komunikuar në një nivel strukturor dhe përmes përdorimit formal të gjuhës. 

Qeniet njerëzore trashëgojnë nga paraardhësit e tyre gjuhën si sistem tingujsh, 

shenjash dhe kuptimesh. 

Nga ky këndvështrim, procesi i të mësuarit të një gjuhe ngërthen edhe procesin e 

përvetësimit të strukturave gjuhësore dhe gramatikore.   

 

Procesi i përvetësimit të gjuhës është me interes të madh për shumë studiues, 

metodistë e mësues,  por këndvështrimet e tyre mbi rëndësinë e mësimit të strukturave 

gjuhësore ndryshojnë nga njëri tek tjetri. Për disa studiues të gjuhës, gramatika e saj 

nuk i vjen në ndihmë aftësisë komunikative në një gjuhë të caktuar. Për disa të tjerë, 

gramatika është parë si një mjet i rëndësishëm i cili ndihmon për të arritur një aftësi të 

plotë në komunikim. Për ne, gramatika është ndër burimet themelore për studimin e 

gjuhës, por kuptohet që ajo nuk mund të studiohet si një qëllim më vete, por si një 

instrument për të mësuar gjuhën. 

Përpos argumenteve të dhëna, arsyet se përse duhet të mësohen ndërfaqësit 

morfologjikë e sintaksorë janë se ata ndihmojnë folësin e një gjuhe në përvetësimin e 

modeleve të reja ndërtimore, si dhe bëjnë të mundur komunikimin përtej një niveli 

fillestar.  

 

Përvetësimi i gjuhës fillon që në fëmijërinë e hershme. Ajo është pjesë e zhvillimit 

fizik, shoqëror e procesit të njohjes, proces ky i cili është gjithmonë në ndryshim. 

Përvetësimi i gjuhës amtare është parë si detyrë e shumë studiuesve duke filluar nga 

psikolinguistët, gjuhëtarët e metodistët. Për sociolinguistët, fëmijët e mësojnë gjuhën 

përmes disa “mekanizmave të gatshëm për të folur”. Këto mekanizma nënkuptojnë 

praninë e rasteve a rrethanave shoqërore, e ndërveprimeve komunikative ndaj të 

cilave ekspozohet fëmija.  

 

Para viteve ‘60 mbizotëronte pikëpamja se gjuha nuk është një dukuri mendore, por 

është një sjellje që ngërthen mësimim e gjuhës përmes disa zakoneve, si imitimi, 

përforcimi, përsëritja dhe trajtësimi i tingujve.   

 

Mbas viteve ’60 filloi të mbizotëronte qasja gjenerativiste, sipas së cilës fëmija lind 

me një mekanizëm të gatshëm për të folur, që  Çomski e quan “pajisje për zotërimin e 
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gjuhës” (language acquisition device). Por, konstruktivisët nuk e pranojnë këtë qajse. 

Ata janë të mendimit se fëmijët e përvetësojnë gjuhën si rrjedhojë e  “hipotezave të 

lindura gjuhësore” (innate linguistic hypotheses). Këto hipoteza nënkuptojnë se 

fëmijët nxjerrin në pah strukturat gjuhësore të mjedisit që i rrethon përmes disa 

mekanizmave të përgjithshëm njohës, si të mësuarit, skematizimit dhe krahasimit.  

 

Gjuhëtarët pohojnë se mekanizmat që veprojnë në mësimin e gjuhës amtare janë të 

njëjtë me mekanizmat që veprojnë në përvetësimin e gjuhës së huaj. Në fushën e 

studimit të gjuhës së huaj vihen re dy qasje kryesore: fokusi i brendshëm dhe fokusi i 

jashtëm. Fokusi i brendshëm lidhet drejtpërdrejt me gramatikën gjenerative 

transformuese të  Çomskit i cili tërhoqi vëmendjen te “Problemi logjik i përvetësimit 

të gjuhës” dhe pohoi edhe një herë nevojën për të pranuar faktin se fëmijët kanë një 

aftësi të lindur për të folur gjuhën. Në qendër të fokusit të jashtëm qëndrojnë 

funksionalistët të cilët e përshkruajnë gjuhën si një sistem komunikimi.  

 

Analiza jonë në këtë pjesë të studimit u përqendrua te rëndësia e gramatikës në 

procesin e mësimit të gjuhës së huaj,  metoda e paraqitjes së çështjeve gramatikore 

dhe përvojat tona si mësues të gjuhës angleze.  

 

Përvetësimi i gjuhës së huaj nuk mund të jetë një proces i thjeshtë, ai është i 

ndërlikuar dhe progresiv. Si rrjedhojë, nxënësit hasin vështirësi në këtë rrugëtim të 

gjatë të mësimit të  gjuhës. Pjesë e këtij rrugëtimi janë edhe gabimet. Duke analizuar 

këto të fundit, kuptojmë se është e vështirë të gjendet burimi i tyre, nisur nga fakti se 

gabimet e nxënësve janë të natyrave të ndryshme. Por, një nga burimet kryesore në 

gabueshmërinë e rregullave gjuhësore është ndikimi i gjuhës amtare. Kjo është 

vërtetuar tashmë si nga studiuesit, ashtu edhe nga metodistët e mësuesit të përfshirë në 

procesin e mësimdhënies së gjuhës së huaj.  

 

Përmes studimeve tona doli në pah se nxënësit gabojnë më dendur në strukturat e 

projektuara nga foljet kallëzues apo në rregullat transformuese që veprojnë në gjuhën 

angleze. Kjo ndodh për shkak se nxënësit, duke dashur të formojnë fjali këpujore, 

bazohen tek intuita gjuhësore e gjuhës amtare dhe jo te rregullat gramatikore të gjuhës 

angleze. Megjithatë, nxënësi mund t’i kalojë këto vështirësi përmes ndihmesës së 

dhënë nga ana e mësuesit. Mësuesi është një rregullator i rëndësishëm në gjetjen dhe 

korrigjimin e gabimeve të fjalive këpujore. Rruga më e mirë për korrigjimin e 

gabimeve të nxënësve është ndërthurja e metodave të ndryshme. Metoda e duhur për 

korrigjimin e gabimeve siguron një mjedis optimal në procesin e orës mësimore. Nuk 

është e mjaftueshme që mësuesi të përqendrohet kryesisht në gjetjen e gabimeve, por 

ai duhet t’iu shpjegojë nxënësve se përse ata duhet ta mësojnë dhe ta përdorin gjuhën 

ashtu si është.  

Me rëndësi për mësimin e gjuhës së huaj janë edhe metodat e përdorura në klasë. 

Gjatë këtyre viteve përvojë në mësimdhënien e gjuhës angleze jemi përpjekur që të 

përmirësojmë këtë proces. 

Herë pas herë jemi  gjendur edhe para situatave të vështira për gjetjen e qasjeve të 

duhura që shërbejnë  për shpjegimin e rregullave gjuhësore e gramatikore. Studimet e 

paraqitura në lidhje me këtë çështje na kanë ndihmuar për gjetjen e mjeteve të duhura 

pedagogjike. Mësimi i rregullave gramatikore përmes aktiviteteve komunikative dhe 

zbavitëse bën të mundur edhe nxitjen e motivimin e  nxënësve në përfshirjen e këtij 

procesi. Kjo qasje e përvetësuar nga ana jonë, ka rezultuar frytdhënëse në 

mësimdhënien e fjalive këpujore.  
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PËRFUNDIME 
 

Synimi i punimit tonë ka qenë që, përmes shqyrtimit të hollësishëm të kallëzuesit 

emëror a fjalive këpujore në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe, përmes 

pranëvënies dhe krahasimit me qëllim ballafaqimin e këtyre elementeve gjuhësore në 

të dyja gjuhët, të paraqesë një tablo të përgjithshme të problematikës së saj dhe 

mendimeve të ndryshme në lidhje me të. Studimi i disa çështjeve, si veçoritë 

semantiko-sintaksore të foljeve këpujore, lidhja e foljeve këpujore me elementet që i 

vijnë nga pas, lidhja e ngushtë midis kallëzuesorit dhe kryefjalës a kundrinorit të cilën 

ai cakton, taksonomia e fjalive këpujore, u mbështet në teoritë gjuhësore më të 

fundme sintaksore. E gjithë paraqitja teorike, e cila i paraprin analizës praktike, 

shërbeu për të mbajtur qëndrimin tonë mbi problematikën që do të parashtrohej në 

vijim. 

 

Qasjet teorike të tipareve të fjalive këpujore të cilat karakterizojnë ato në gjuhën 

angleze dhe shqipe, synuan paraqitjen e tipareve të përbashkëta dhe dallimeve në këto 

gjuhë, dendurinë e përdorimit të fjalive të tilla në stile të ndryshme letrare, si dhe 

rëndësinë që ka shpjegimi dhe përvetësimi i çështjeve sintaksore, në kuadrin e 

mësimit të një gjuhe të huaj.  

 

Pas paraqitjes panoramike të disa prej teorive më kryesore gjuhësore, mbërritëm në 

përfundimin se sintaksa si disiplinë gjuhësore ka rëndësi të madhe teorike e praktike. 

Ajo është e lidhur shumë ngushtë e në mënyrë pothuajse të përhershme me 

morfologjinë. Kjo lidhje e sintaksës me morfologjinë është veçanërisht e ngushtë në 

një gjuhë eptuese si shqipja, ku, për shprehjen e raporteve sintaksore, rolin më të 

madh e luajnë trajtat e fjalëve dhe fjalët ndihmëse, siç janë parafjalët e lidhëzat. Por, 

krahas sintaksës e morfologjisë, përbërës kryesorë të gramatikës janë edhe semantika 

e pragmatika. Klasifikimi i fjalisë këpujore mundësohet vetëm përmes qasjes të 

ndërfaqësve semantiko-sintaksorë. Këta ndërfaqës sjellin një shpjegim të plotë të 

përdorimit të fjalive këpujore. Në fjalinë “John is clever / Xhoni është i zgjuar” 

kallëzuesi emëror hyn në lidhje të ngushtë sintaksore e kuptimore me kryefjalën. 

Këpuja bashkë me kallëzuesorin tregojnë se Xhoni ka tiparin e të qenit i zgjuar. 

Kësisoj, lidhja e ngushtë e ndërfaqësve kuptimorë e sintaksorë na ndihmon të 

kuptojmë edhe bashkimin e këpujës me kallëzuesorin. Çdo përdorues i një gjuhe ka 

informacionin e duhur se për çdo shprehje [aB], ku [a] është koka, cilat tipare të [B] i 

përshtaten tipareve të [a]. 

 

Bazuar në analizën teorike të kallëzuesit emëror në të dyja gjuhët, e konkretisht 

strukturës së këtij elementi gjuhësor, kemi dalë në përfundimin se gjuhësia 

tradicionale e analizon kallëzuesin emëror si një njësi të sistemit, të sintaksës, d.m.th. 

jashtë fjalisë. Por kuptimi i kallëzuesit emëror duhet analizuar kur ai hyn në 

marrëdhënie me kryefjalën a kundriorin brenda fjalisë, për të formuar kështu fjalitë 

këpujore. Megjithatë, në këtë punim kemi bërë objekt analize të gjitha elementet e 

fjalisë këpujore, si dhe lidhjet që i karakterizojnë ato.  

 

Në pjesën e parë të punimit janë parashtruar fjalitë këpujore në teoritë gjuhësore 

bashkëkohore gjenerativiste. Mbështetur në qasjet teorike të idhtarëve gjenerativistë, 

janë paraqitur rregullat e strukturës së sintagmës që formojnë fjalitë këpujore në 

anglisht dhe në shqip. Struktura sintaksore e fjalive këpujore mund të analizohet në 

kuadrin e qasjes së kllapave dhe pemës së varësisë. Në fjali të tilla veprojnë një sërë  
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rregullash transformuese të cilat bëjnë të mundur kalimin e një fjalie nga struktura e 

thellë në strukturën sipërfaqësore. Kësisoj, për nga pikëpamja sintaksore, të gjitha 

fjalitë këpujore janë struktura sipërfaqësore të cilat dalin nga një dhe vetëm një 

strukturë e thellë.  

 

Përmes zhvendosjes së elementeve në fjali përftohen fjali gramatikore dhe 

jogramatikore. Në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe, kur kallëzuesori në fjalitë 

predikative, e cila është struktura e thellë, shprehet me një emër në trajtën e shquar, ai 

mund të zhvendoset në pozicionin e specifikuesit në fjali për të formuar fjalinë 

specifikuese, e cila është struktura sipërfaqësore. 

 

John is the teacher.       Xhoni është mësuesi.   [predikative] 

The teacher is John.      Mësuesi është Xhoni.  [specifikuese] 

 

Megjithatë, duke qenë se gjuha angleze dhe gjuha shqipe i përkasin degëve të 

ndryshme në familjen e madhe indoevropiane të gjuhëve, në rrafshin sintaksor jo 

gjithmonë veprojnë të njëjtat rregulla transformuese në to. Në gjuhën shqipe, në 

dallim nga gjuha angleze, fjalitë këpujore, në saje të rendit të lirë të fjalëve, shfaqin 

një shumëllojshmëri strukturash sintaksore, çka do të thotë se në gjuhën shqipe mund 

të kemi fjali këpujore me rend të ndryshëm të elementeve, por me kuptim të njëjtë. Në 

gjuhën angleze, kallëzuesori i shprehur me emër në trajtë të pashquar nuk mund të 

zhvendoset në fjali për të formuar strukturën sipërfaqësore, ndërsa në atë shqipe, po.  

 

John is a teacher.          Xhoni është mësues.  [predikative] 

A teacher is John.*       Mësues është Xhoni. [specifikuese] 

 

Me rëndësi ështe studimi i fjalive këpujore në skemën X-bar, që dalin në tri nivele 

projektimi, ku X’’ është projeksioni maksimal i kokës X, e cila merret si projeksioni 

0(X) dhe si projeksion i ndërmjetëm midis tyre qëndron X’.  

 

Në të dyja gjuhët tona në studim vendoset specifikuesi në fjali sipas parimit universal 

se fjalia duhet të ketë gjithmonë një kryefjalë. Megjithatë, në gjuhën shqipe, duke 

qenë se është gjuhë prodrop, rënia e kryefjalës është më se e natyrshme në tiparet 

formale të gjuhës. Ndërkohë, në gjuhën angleze, që pozicioni i kryefjalës të mos jetë 

bosh, është i domosdoshëm përdorimi i një fjale ekspletive e cila është një kategori e 

zbrazët për nga ana kuptimore.  

 

Sintagmat e fjalive këpujore në teorinë X-bar ndryshojnë nga sintagmat e fjalisë 

këpujore në programin minimalist. Kësisoj, këto të fundit kanë vetëm një nivel dhe 

formohen nga bashkimi i një elementi leksikor me një element tjetër, megjithatë është 

me rëndësi të theksohet se bashkimi i elementeve a përbërësve kryhet pjesërisht edhe 

sipas parimit të përzgjedhjes leksikore, i cili përcakton elementet që do të bashkohen 

për të formuar sintagmën. Fjalitë këpujore në programin minimalist formohen sipas tri 

operacioneve: shkrij, përshtat, lëviz, të cilat përfshihen në sistemin kompjuterik Chl. 

Së fundmi, fjalitë e përftuara i nënshtrohen edhe një operacioni tjetër, shkoqit (spell-

out), që kontrollon nëse fjalia këpujore është e lexueshme në ndërfaqësit fonetikë dhe 

logjikë.   

 

Në fjali vepruesi mund të mungojë dhe pikërisht kjo qasje ka shërbyer si bazë për 

ndarjen e argumenteve të foljes në argumente të brendshme dhe në argumente të 
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jashtme. Marrëdhëniet semantike të foljes me argumentet e saj burojnë nga raportet që 

krijohen midis tyre. Sipas Çomskit, çdo argument përmban një rol tematik. Në fjalitë 

këpujore, këpuja bashkë me kallëzuesorin, si argument i brendshëm i foljes, i cakton 

rol tematik argumentit të jashtëm, kryefjalës.  

 

Po kaq me rëndësi janë dhe lidhjet rasore midis përbërësve të fjalive këpujore. Për 

disa gjuhëtarë caktimi rasor ndodh vetëm në strukturën sipërfaqësore të fjalive, 

ndëkohë që, për disa të tjerë, caktimi rasor ndodh si në strukturën e thellë, ashtu edhe 

në strukturën sipërfaqësore. Në analizat e tij mbi caktimet rasore, Çomski i ndan ato 

në rasë strukturore, e cila caktohet në strukturën sipërfaqësore dhe rasë e brendshme, 

që caktohet në strukturën e thellë.   

Në gjuhën angleze kallëzuesori i shprehur me emër a ndonjë gjymtyrë tjetër, nuk e 

shpreh rasën përmes mjeteve morfologjike. Vetëm kur kallëzuesori shprehet me 

përemër, atij i caktohet rasa strukturore (rasa kallëzore). Në gjuhën shqipe nuk ndodh 

kështu, sepse kallëzuesori i shprehur me çfarëdolloj gjymtyre në fjali, merr të njëjtën 

rasë të kryefjalës a kundrinorit me të cilën ai lidhet.  

 

Ndërtimet e fjalive këpujore janë studiuar me interes edhe në teoritë gjuhësore 

funksionaliste, të cilët rreken të zbërthejnë fjalinë duke u mbështetur në ngarkesën 

kumtuesore, d.m.th. në aspektin komunikativ të saj. Fjalitë këpujore janë analizuar në 

kuadër të strukturës informuese e cila përftohet përmes renditjes lineare të 

informacionit të njohur dhe atij të panjohur. Struktura informuese ngërthehet te fjalia 

SIF dhe te konteksti SIK. E para e ndan fjalinë në pjesët përbërëse “topikë dhe fokus” 

dhe e dyta strukturon pyetjet sipas ligjërimit të dhënë e është emërtuar “pyetje në 

diskutim” (PND).  

 

Fjalitë këpujore nuk kanë një strukturë të ngulitur të topikës dhe fokusit. Në këto fjali 

përjashtohen fjalitë specifikuese, të cilat i ekspozohen një strukture fikse të 

dikotomisë topikë-fokus. Arsyeja pse fjalitë specifikuese kanë një strukturë të ngulitur 

topikë-fokus nuk mund të shpjegohet përmes pyetjes në diskutim (PND), por kjo e 

fundit nxjerr në pah kufizimet që karakterizojnë fjalitë specifikuese kur përdoren në 

ligjërim si përgjigje e një pyetjeje tërësore dhe një pyetjeje të pjesshme.  

 

Në qasjet teorike gjuhësore funksionale, fokusi dhe fjalitë pyetëse duhet të jenë 

plotësisht në përputhje me njëra-tjetrën. Kjo përputhshmëri e topikës dhe e fjalive 

pyetëse formalizohet si më poshtë: 

                                                     II B II = P-alt (a) 

Lëviz B është në përputhje me pyetjen ?a, vetëm nëse alternativat e fokusit IIBII janë 

në përputhje me alternativat P të përcaktuara nga ?a. 

Mbështetur në analizën e fjalive këpujore sipas kushtit të harmonisë së topikës dhe 

PND-së dolëm në përfundimin se, arsyeja pse fjalitë specifikuese kanë një strukturë të 

ngulitur të topikës dhe të fokusit, është ndërtimi sintaksor i fjalëve në fjali. Në fjalitë 

specifikuese, gjymtyrët nuk mund të ndryshojnë rendin e tyre brenda fjalisë. 

 

Objekt studimi e analizash në pjesën e dytë të studimit tonë janë bërë disa nga 

nocionet më kryesore të kallëzuesit emëror, pjesët përbërëse të tij, si dhe taksonomia e 

fjalive këpujore. Për nga pikëpamja teorike, kjo pjesë e studimit shënjoi të ngërthente 

dhe të trajtonte teoritë më kryesore dhe çështjet më problemore që parashtrojnë 

gjuhëtarët më në zë të periudhave të ndryshme të studimit, në lidhje me veçoritë e 

kallëzuesit emëror dhe klasifikimit të fjalive këpujore. Përpos pikëpamjeve të 
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ndryshme të gjuhëtarëve, synuam të paraqesim qëndrimin tonë mbi kallëzuesin 

emëror, si dhe dukuritë gjuhësore që bëjnë të mundur lidhjen e tij me elemente të tjera 

të fjalisë për të formuar fjalitë këpujore, në secilën gjuhë. 

 

Diskutimi ynë nis me një nocion të përgjithshëm të kallëzuesit në gjuhën angleze dhe 

në gjuhën shqipe. Analiza jonë gjeti mbështetje në disa çështje problemore që kanë të 

bëjnë me përkufizimet e kallëzuesit, të cilat hera-herës shfaqen si jo të plota. Për 

tradicionalistët, kallëzuesi pranohet vetëm në lidhje të ngushtë me kryefjalën dhe 

shpreh modalitetin, kohën, vetën. Kjo qasje tradicionaliste kundërshtohet nga 

pikëpamjet e teorive gjuhësore bashkëkohore. Argumentet tona u mbështetën te këta 

të fundit, sipas të cilëve, folja bashkë me argumentet e saj formojnë kallëzuesin, që pa 

diskutim është element i domosdoshëm në fjali dhe shërben për të përshkruar një 

veprim apo një gjendje të kryefjalës. Për nga struktura e ndërtimit të tij, kallëzuesi 

ndahet në kallëzues të thjeshtë foljor dhe kallëzues të përbërë, elementet e të cilit 

formojnë një përmbajtje të tërë unike komunikative. Ne kemi bërë objekt diskutimi e 

sintetizimi kallëzuesin e përbërë emëror të formuar prej këpujës dhe kallëzuesorit.  

 

Të thelluar në analizat përqasëse të teorive gjuhësore të hulumtuesve të huaj e vendës, 

dolën në pah pikëpamje e parashtrime të ndryshme teorike e analitike në lidhje me 

nocionin e këpujës në gramatikologjinë e gjuhës angleze dhe asaj shqipe. Qasja, për të 

cilën gjuhëtarët si Jespersen, Liç, Biber, Hadëlston, Halidei, Pustet, Xhuvani, Sheperi, 

Cipo, Prifti, Çeliku, etj. ndajnë të njëjtat mendime e parime, është paplotësia 

kuptimore e këpujës dhe paaftësia e saj për të qëndruar e pandarë nga gjymtyra që i 

vendoset nga pas. Analiza jonë u mbështet në kriteret e përcaktimit të natyrës së 

foljeve këpujore. Përmes këtij qëndrimi themi se të përcaktosh natyrën e foljeve 

këpujore, do të thotë të analizosh lidhjet e tyre me kryefjalën, si dhe me elementet 

gjuhësore që i vijnë nga pas, pasi vetë folja luan rol kryesor në përcaktimin e lidhjeve 

formale gramatikore midis tyre. Përpos këtyre argumenteve, ne dakordësojmë me 

gjuhëtarë të cilët pranojnë funksionin lidhës të foljeve këpujore dhe kundërshtojmë 

studiuesit si Palmer, Ilish të cilët pohojnë të kundërtën.   

Në anglisht, funksionin lidhës të sendit me tiparin e luan, në radhë të parë, folja 

këpujore e mirëfilltë “be” (në shqip folja jam) e zbehur plotësisht nga kuptimi 

leksikor, por këtë funksion mund ta kryejnë edhe një varg foljesh si: see (dukem), feel 

(ndihem), remain (mbetem), become (bëhem) etj.; gjithashtu edhe disa folje të tjera me 

kuptim të plotë leksikor si: stay (rri, qëndroj), lie (shtrihem) etj. Për sa i përket gjuhës 

shqipe, krahas foljes “jam” njihen edhe një numër tjetër i konsiderueshëm i foljeve 

këpujore si: quhem, caktohem, zgjidhem, konsiderohem, shpallem, pranohem, 

llogaritet, gjykohem etj., të cilat Sheperi i pranon si këpuja, meqenëse i afrohen 

kuptimit leksikor të foljes “jam”, kurse Përnaska e argumenton këtë me zbehjen e 

kuptimit leksikor, por jo aq shumë sa folja “jam”. Bazuar në kriterin semantik të saj,  

këpuja përkufizohet si “elementi gjuhësor i cili bashkëvepron me pjesën emërore për 

të formuar bërthamën e kallëzuesisë”.  

 

Duke qenë se këpuja “jam” ka dendurinë më të madhe të përdorimit, rrekëm të qasnim 

disa çështje problemore që kanë të bëjnë me të. Ndryshe nga tradicionalistët, të cilët 

herë pas here theksojnë paplotësinë e kuptimit të saj, gjuhëtarët që i përkasin 

periudhave të mëvonshme të studimit e klasifikojnë këpujën “jam” sipas kuptimit që 

ajo merr në fjali. Rasëll, Frege, Higings, Rothstein analizojnë këpujën “jam” sipas 

kuptimit të shumëfishtë të saj (multiple be analysis). Në skaj të kundërt me këta 

studiues qëndrojnë Uilliams, Parti, Hegi, Moro, Heikok të cilët pohojnë se këpuja 
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“jam” kufizohet brenda një kuptimi të vetëm (Unified Be Analysis). Midis pasqyrimit 

të pikëpamjeve e qasjeve të dy grupeve të studiuesve, ne mbajmë një qëndrim 

asnjanës. Me të vërtetë kemi pranuar që në fillim të studimit tonë se këpuja i cakton 

rol tematik kryefjalës, por ajo mund ta bëjë këtë vetëm nëpërmjet lidhjes së saj me 

elementin që i vendoset nga pas, d.m.th. kur këpuja jam paraprin një emër a mbiemër, 

nuk është aq e desemantizuar, por merr disa nuanca kuptimore. Megjithatë, nëse 

këpuja  “jam” është e desemantizuar apo e semantizuar, për ne mbetet çështje e hapur. 

Por, për ne, është i padiskutueshëm fakti se folja “jam” nuk është këpujë kur përdoret 

me kuptimin “ndodhem, gjendem”, edhe pse shumë studiues përpiqen të 

argumentojnë të kundërtën.  Për nga pikëpamja sintaksore, këpuja “jam” nuk mund të 

përdoret në aspektin e vazhduar si në gjuhën angleze, ashtu dhe në gjuhën shqipe.  

Përmes përcaktimit të natyrës së foljeve këpujore, ndeshemi me disa folje me kuptim 

të plotë leksikor, të cilat në gramatikat e gjuhës angleze emërtohen me termin folje 

gjysmë këpujore. Në gramatikat normative të gjuhës shqipe nuk mundëm të gjejmë 

një term të tillë apo të përngjashëm me të. Në fjalinë “He came tired / Ai erdhi i 

lodhur”, folja “come” në gramatikat e gjuhës angleze analizohet në kuadrin e një 

foljeje gjysmë këpujore, ndërsa në ato të gjuhës shqipe, folja “erdhi” analizohet si 

folje me kuptim të plotë. Mbështetur në hipotezat e Jespersenit, Kuirkut, Pustetit etj. 

ne propozojmë këtë term edhe për gjuhën shqipe, sepse folja “vij”, krahas kuptimit 

leksikor që mbart, karakterizohet dhe nga një ngjyrosje këpujore, d.m.th. tregon 

veprim të kryer prej kryefjalës, por në të njëjtën kohë edhe një gjendje të saj në një 

periudhë të caktuar kohore. Për arsye praktike të punës, ne kemi propozuar një 

vazhdimësi nga foljet jo këpujore, te foljet gjysmë këpujore e deri te foljet e mirëfillta 

këpujore. Foljet gjysmë këpujore kanë disa veçori si: (i) nuk janë njësi lidhëse të 

pakuptimshme; (ii) janë folje që shprehin veprim; (iii) lejojnë rënien e mbiemrit pas 

foljes, pa ndryshuar kuptimin e fjalisë. 

Gjuhëtarët e huaj dhe vendës si Kuirku, Jesperseni, Vudsi, Hadëlstoni, Halidei, 

Çeliku, Dhima i klasifikojnë foljet këpujore duke u mbështetur në kuptimet leksikore 

të tyre. Midis mendimeve dhe qasjeve të ndryshme të hulumtuesve në lidhje me këtë 

klasifikim, ne pranuam dy grupe të foljeve këpujore: folje që tregojnë gjendje dhe 

folje që tregojnë ndryshim të një gjendjeje. Ky klasifikim  shërbeu për vijimësinë e 

punimit tonë, si dhe për gjurmimin e materialeve faktike të ligjërimit të folur e të 

shkruar në të dyja gjuhët.    

 

Pavarësisht përpjekjeve të gjuhëtarëve për të analizuar kallëzuesin emëror nga 

pikëpamja teorike e praktike, u vu re se ai mbetet një çështje e diskutueshme edhe në 

ditët e sotme. Në gjuhën angleze, elementin mbas këpujës Dik, Hengeveldi, 

Jesperseni, Biberi, Liçi e emërtojnë kallëzuesor, ndërsa Hadëlstoni, Halidei, e 

emërtojnë përcaktor kallëzuesor. Megjithatë, emërtimi i këtij elementi në gjuhën 

angleze është thjesht çështje terminologjike, sepse të gjithë këta studiues i bashkon e 

njëjta qasje, sipas së cilës kallëzuesori lidhet ngushtë me këpujën dhe tregon diçka 

rreth kryefjalës. 

Në gramatikologjinë e gjuhës shqipe ka skaje të kundërta mendimesh në lidhje me 

kallëzuesin emëror. Gjuhëtarët shqiptarë ndahen në dy grupe: 1) Totoni, Domi,  që 

mendojnë se kallëzuesi emëror dhe përcaktori kallëzuesor janë dy elemente të 

ndryshme nga njëri - tjetri. 2) Floqi, Dhima, Çeliku, Memushaj, të cilët i njohin 

shqipes vetëm kallëzuesorin në lidhje të ngushtë me këpujën.  



208 

 

Duke marrë shkas nga analiza e foljeve këpujore e gjysmë këpujore, mendimi ynë bie 

në kundërshtim me mendimin e gjuhëtarëve të cilët argumentojnë se kallëzuesi 

emëror dhe përcaktori kallëzuesor janë dy elemente të ndryshme sintaksore. Në fjalitë 

“He is tired / Ai është i lodhur”; “He came tired / Ai erdhi i lodhur”, gjuhëtarët 

pohojnë se fjalia e parë ndërtohet nga kryefjala dhe kallëzuesi emëror, ndërsa fjalia e 

dytë ndërtohet nga kryefjala, folja dhe përcaktori kallëzuesor. Në gjuhën angleze dhe 

në gjuhën shqipe mbiemri mbas foljes në të dyja fjalitë ka të njëjtat tipare morfo-

sintaksore dhe në të dyja rastet vendoset pas një foljeje jokalimtare. Natyrshëm na 

lindi pyetja: Pse mbiemri “tired / i lodhur” emërtohet ndryshe nga njëra fjali në 

tjetrën? Gjuhëtarët pohojnë se folja në fjalinë e parë është e desemantizuar dhe tek e 

dyta është e semantizuar. Pra, analizojnë foljen dhe jo gjymtyrën pas saj. Argumentet 

e tyre sërish mbeten të paqarta për ne, pasi me të vërtëtë këta studiues pohojnë se folja 

e parë “is/është” është e desemantizuar dhe e dyta “came /erdhi” është e semantizuar, 

por ndryshimi midis tyre qëndron vetëm në ndërfaqësin semantik, pasi në ndërfaqësin 

sintaksor ata janë të njëjtë. Folja “jam” mbart tiparet sintaksore të kohës, vetës, numrit 

dhe aspektit njëlloj si folja e semantizuar “erdhi”. Për ne, elementi mbas foljes i 

përket së njëjtës kategori gramatikore. Ai është “kallëzuesor”, pasi nga ana kuptimore 

e sintaksore, kallëzuesori bashkë me këpujën formojnë kallëzuesin emëror dhe së 

bashku kallëzojnë diçka rreth kryefjalës. Lidhja e kallëzuesorit me foljen këpujë është 

aq e fortë, sa mbi të bie theksi logjik i thënies, duke përbërë së bashku remën e saj.   

 

Me interes për ne është edhe fjalia. Përkufizimet e gjuhëtarëve në lidhje me të 

përpiqen të ngërthejnë si aspektin formal (gramatikor), ashtu edhe atë kuptimor 

(semantik).   

Fjalitë klasifikohen në: 1. Fjali sipas qëllimit të thënies.; 2. Fjali sipas strukturës së 

ndërtimit sintaksor.  

Fjalitë sipas qëllimit të thënies klasifikohen në: 1. Fjali dëftore, të cilat janë struktura 

të thella, ku çdo element i fjalisë vendoset në pozicionin fillestar dhe shërben për të 

treguar diçka. 2. Fjali pyetëse, që klasifikohen në fjali pyetëse të pjesshme të cilat 

përdoren në gjuhë për të pyetur për informacionin që mungon dhe fjali pyetëse 

tërësore që përdoren për të pyetur në qoftë se thënia është e vërtetë apo e gabuar. Ato 

janë struktura sipërfaqësore që dalin nga struktura e thellë përmes rregullave 

transformuese. 3.Fjali thirrmore, të cilat karakterizohen nga intonacione të ndryshme 

në varësi të emocioneve që shprehin. 4. Fjali urdhërore, që shprehin vullnetin e folësit 

në formë urdhri, kërkese, këshille etj.    

 

Fjalitë sipas strukturës, klasifikohen në fjali të paplota dhe fjali të plota. Midis 

diskutimeve dhe debateve në lidhje me klasifikimin e fjalisë sipas strukturës, ne nuk 

kemi dakordësuar me ata hulumtues të cilët argumentojnë se fjalitë këpujore janë fjali 

të paplota, edhe kur këpuja përdoret në fjali. E mbështetëm argumentin tonë në 

pikëpamjen se këpujat, ashtu sikurse foljet e tjera me kuptim të plotë leksikor, mbartin 

të gjitha kategoritë morfo-sintaksore të një foljeje.  

Fjalitë  e plota i kanë të dyja grupet kryesore, kryefjalën dhe kallëzuesin. Në gjuhën 

shqipe, ndryshe nga gjuha angleze, duke qenë se kryefjala mund të mungojë në fjali, 

si fjali të plota dalin edhe fjalitë njëkryegjymtyrëshe. Në qendër të fjalisë është folja, 

valenca e së cilës kontrollon të gjitha elementet që i vendosen asaj për ta plotësuar atë 

në ndërfaqësit semantiko-sintaksorë. Fjalitë e plota, sipas valencës së foljes, 

klasifikohen në: 1. Fjali me folje jokalimtare. 2. Fjali me folje kalimtare. 3. Fjali me 

folje dykalimtare. 4. Fjali me folje kalimtare me kundrinor kompleks. 5. Fjali 
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këpujore. Midis llojeve të ndryshme të fjalive këpujore lemë jashtë këtij grupi fjalitë 

ekzistenciale dhe fjalitë që tregojnë vendndodhje.  

 

Më tej në punim janë analizuar fjalitë e vogla të cilat janë parë me interes në sintaksën 

e një gjuhe në 30-vjeçarin e fundit. Duke qenë se në dukje fjalia e vogël nuk ka asnjë 

nga tiparet dalluese të fjalisë së plotë, çështjet që janë parashtruar për kësilloj fjalish 

kanë të bëjnë me faktin nëse do të pranohen ato si njësi sintaksore apo jo. Fjalia e 

plotë ka tre elemente: kryefjalën, kallëzuesorin dhe një lidhje midis tyre. E njëjta gjë 

është thënë edhe për fjalinë e vogël, megjithëse ajo nuk është e barabaratë me fjalinë e 

plotë. Tipari që bashkon një fjali të plotë me një fjali të vogël është se të dyja shprehin 

një kuptim, por morfologjikisht fjalia e vogël është më e varfër. Me një term 

tradicional ajo njihet si fjali pa folje. Në gjuhësinë tradicionale kallëzuesori që 

qëndron mbas kundrinorit analizohet si kallëzuesor i kundrinorit ose kundrinori 

kompleks, ndërsa në gjuhësinë gjenerative këto elemente analizohen si fjali e vogël. 

Disa veçori të fjalisë së vogël janë: (i) kryefjala është në rasën përjashtimore; (ii) folja 

e saj nuk mund të kthehet në diatezën pësore; (iii) anaforat mund të shërbejnë si 

kryefjalë e fjalisë; (iv) nuk lejon përdorimin e kryefjalës pro. Një çështje delikate në 

fjalinë  e vogël është nyja që dominon atë. Për një pjesë të mirë të gjuhëtarëve, fjalia e 

vogël është fjali (Fj), kryefjala e së cilës është në rasën përjashtimore. Ne kemi 

propozuar që fjalia e vogël është një kallëzuesi e brendshme brenda një kallëzuesie të 

jashtme. Këtë argument e kemi parashtruar përmes  skematizimit të fjalisë së vogël515.  

 

Thelbin e këtij punimi e përbëjnë edhe fjalitë këpujore të cilat janë bërë objekt 

studimesh nga shumë gjuhëtarë të huaj. Në gjuhën shqipe termin fjali “këpujore” e 

kemi ndeshur te shumë pak studiues. Çabej i emërton këto fjali nominale, ndërsa 

Çeliku i emërton fjali këpujore.  

 

Studimet mbi fjalitë këpujore mbështeten te Higingsi, i njohur si nismëtar i 

klasifikimit të fjalive këpujore. Ky klasifikim është emërtuar nga studiuesit si 

“taksonomia e fjalive këpujore”. Në taksonominë e fjalive këpujore të Higingsit, bëjnë 

pjesë fjalitë ekuative, predikative, specifikuese dhe identifikuese. Shumë gjuhëtarë e 

pranojnë këtë taksonomi, shumë të tjerë përpiqen ta reduktojnë atë. Ne kemi pranuar 

fjalitë predikative, specifikuese dhe identifikuese. Kemi lënë jashtë kësaj taksonomie 

fjalitë ekuative. Për ne, fjalitë ekuative janë pjesë e fjalive predikative. Kryefjala dhe 

kallëzuesori në këto lloj fjalish përcaktohen nga pozicioni që ata kanë në fjali.  

Fjalitë identifikuese i kemi analizuar sipas statusit semantiko-sintaksor të përemrave 

dëftorë, lidhjeve rasore të këtyre përemrave dhe marrëdhënieve strukturore simetrikë-

josimetrikë. Fjalitë predikative janë pranuar nga pjesa më e madhe e studiuesve. Edhe 

pse emërtohen me terma të ndryshëm nga gjenerativistët dhe funksionalisët, funksioni 

i tyre është i njëjtë për të gjithë këta studiues. Kallëzuesori i shprehur me emër dhe 

mbiemër në fjalitë predikative është joreferues  <e.t>.  

 

Emri në funksion të kallëzuesorit mund të jetë edhe referues <e>. Në gjuhën angleze 

dhe në gjuhën  shqipe mbiemri mund të marrë kategoritë funksionale të emrit. Këta 

mbiemra mund të shërbejnë edhe si koka funksionale.  

Është e bukur           Zbukurohet.  

Tipari i të qenit i bukur ngërthehet brenda foljes.  

 

                                                 
515 Shih kreu II, f.  62 
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Fjalitë specifikuese formohen nga zhvendosja e kallëzuesorit në pozicionin e 

specifikuesit të fjalisë. Ato janë struktura sipërfaqësore të fjalive predikative. Në 

gjuhën angleze tipari shquarsi, pashquarsi është përgjegjës në zhvendosjen e 

kallëzuesorit të shprehur me emër në pozicionin nistor të fjalisë. Në gjuhën shqipe, e 

cila është një gjuhë me rend të lirë, çdo gjymtyrë në funksion të kallëzuesorit mund të 

zhvendoset në fillim të fjalisë. 

 

Në ndryshim nga fjalitë jo këpujore, fjalitë këpujore karakterizohen nga disa 

parregullsi të tyre. Në gjuhën angleze këpuja përshtatet me SE nistore të fjalisë, 

ndërsa në gjuhën shqipe këpuja përshtatet me SE pas saj. Kjo dukuri gjuhësore ndodh 

për shkak se shqipja është gjuhë prodrop dhe me rend të lirë. Krahas këtij dallimi 

midis dy gjuhëve, një tipar i përbashkët që ndajnë këto gjuhë është parregullsia që 

shfaqin fjalitë këpujore në teorinë e lidhjes dhe të drejtimit. Në fjalinë  “John is his 

cook / Xhoni është kuzhinieri i tij”, përemri mbas këpujës nuk mund të 

bashkindeksohet me kryefjalën. Shpjegimi ynë mbi këtë parregullsi gjuhësore gjeti 

mbështetje në hulumtimet e studiuesve Xhorxhi dhe Longobardi, të cilët mbajnë një 

qëndrim kritik ndaj teorisë së Çomskit, pasi ky i fundit nuk e ka marrë parasysh 

lidhjen e ngushtë midis SE1 dhe SE2 në fjalitë këpujore dhe natyrën kallëzuesore të 

SE2  ndaj SE1.   

Në pjesën e tretë të studimit, fjalitë këpujore analizohen në bazë të strukturës. 

Shembujt e ofruar dhe analiza e parashtruar në këtë pjesë të studimit vërtetojnë se 

fjalitë këpujore në të dyja gjuhët formohen prej kryefjalës, këpujës dhe kallëzuesorit, i 

cili cakton kryefjalën a kundrinorin. Nga krahasimet e bëra dolëm në përfundimin se 

gjuha angleze dhe ajo shqipe janë të ngjashme për sa i përket funksioneve sintaksore 

të fjalive këpujore. Megjithatë u vunë re edhe dallime midis tyre. Dallimet dhe të 

përbashkëtat midis fjalive këpujore në anglisht dhe atyre në shqip arritëm t’i nxjerrim 

përmes pranëvënies së shembujve të marrë nga materialet faktike me një korpus prej 

417.742 fjalësh në ligjërimin e shkruar dhe në ligjërimin bisedor. Përmes 

hulumtimeve të shembujve arritëm që të përftojmë të dhëna interesante edhe mbi 

prirjet e përdorimit të fjalive predikative, specifikuese dhe identifikuese në regjistrat e 

të dyja gjuhëve. Gjetjet tona mbi prirjet e përdorimit të kësilloj fjalish i paraqitëm në 

diagramat përkatëse për të pasur një pasqyrim sa më të qartë të tyre. 

Në studimin e diagramave doli në pah se fjalitë predikative, krahasuar me fjalitë 

specifikuese dhe identifikuese, kanë dendurinë më të madhe të përdorimit të tyre në të 

dyja ligjërimet. Në anën tjetër, fjalitë identifikuese kanë një përdorim më të madh se 

fjalitë specifikuese. Por denduria e fjalive identifikuese ndryshon nga njëri ligjërim në 

një tjetër. Në ligjërimin bisedor ato përdoren më dendur sesa në ligjërimin e shkruar. 

Në gjuhën angleze fjalitë specifikuese përdoren më rrallë se dy llojet e tjera të fjalive. 

Denduria e tyre është më e madhe në ligjërimin e folur, kryesisht në stilin joformal. 

Në gjuhën shqipe fjalitë specifikuese janë më të shumta në numër se fjalitë 

specifikuese në gjuhën angleze. Shkak për të është se në gjuhën shqipe veprojnë një 

sërë rregullash transformuese të cilat janë të pamundura në gjuhën angleze.   

Në fjalitë predikative, këpuja që ka dendurinë më të lartë të përdorimit është folja 

“jam” e cila tregon gjendje të një veprimi. Kjo folje mund të zëvendësohet nga folje të 

tjera këpujore të cilat tregojnë gjendje si: dukem, mbetem, paraqitem, ndiej etj. 

Krahas foljeve që tregojnë gjendje, denduri të madhe të përdorimit ka edhe folja 

“bëhem” e cila tregon ndryshim të një gjendjeje. Ajo vjen mbas foljes “jam” për nga 



211 

 

denduria e përdorimit. Disa folje të tjera këpujore të cilat tregojnë ndryshim të një 

gjendjeje janë foljet shndërrohem, vij, rritem, shkoj etj. 

 

Në fjalitë predikative, në të dyja gjuhët, këpuja mund të mungojë, si në ligjërimin 

bisedor ashtu edhe në ligjërimin e shkruar. Këpuja mungon (i) në disa fjali 

bashkërenditëse, me qëllim shmangien e përsëritjes (They were both married and both 

of them with two children. / Ata ishin të dy të martuar dhe të dy me dy fëmijë.); (ii) në 

disa togfjalësha frazeologjikë (Out of sight, out of mind. / Larg syrit, larg zemrës); 

(iii) në disa fjali pyetëse-mohore kur mohimi nuk realizohet nëpërmjet fjalëve 

mohuese në fjali, por është i nënkuptuar (He a real gentleman?! / Ai zotëri i 

vërtetë?!). 

   

Kallëzuesori në kësilloj fjalish shprehet me mbiemër i cili ka dendurinë më të madhe 

të përdorimit, krahasuar me gjymtyrët e tjera, si emri, togfjalëshi, përemri e ndajfolja. 

Mbiemri në fjalitë predikative, i cili kallëzon një cilësi të kryefjalës a të kundrinorit, 

mund të jetë në çdo shkallë. Në të dyja gjuhët ai mund të përdoret në shkallën 

krahasore për të krahasuar të njëjtën cilësi tek e njëjta tërësi, por në kohë e rrethana të 

ndryshme (He became more serious as soon as he heard the news. / Ai u bë më serioz 

sa dëgjoi lajmin.) ose të njëjtën cilësi në persona të ndryshëm (Miss Scott is more 

courageous than you. / Znj. Skot është më e guximshme se ju.) dhe në shkallën 

sipërore për të treguar karakteristika cilësore në shkallën më të lartë (I am the luckiest 

in the world / Unë  jam më fatlumja në botë). Disa prej mbiemrave në funksion të 

kallëzuesorit, nëse nuk do të ndiqeshin nga parafjalët përkatëse, do të ishin njësi të 

pakuptimshme në fjali. Parafjalët ndihmojnë mbiemrat të hyjnë në marrëdhënie 

semantiko-sintaksore me elemente të tjera gjuhësore që pozicionohen pas tyre. 

Parafjalët e përdorura ndryshojnë nga njëra gjuhë në tjetrën në varësi të mbiemrit. 

Krahas të përbashkëtave midis dy gjuhëve, kemi vënë re edhe dallimet midis tyre. 

Mbiemri në gjuhën angleze nuk përshtatet me kryefjalën a kundrinorin të cilën ai 

cakton (They look calm). Në gjuhën shqipe, mbiemri, i cili mund të jetë i nyjshëm ose 

i panyjshëm, përshtatet me kryefjalën a kundrinorin në numër, gjini e rasë (Ata duken 

të qetë). Kur mbiemri i nyjshëm i referohet një kryefjale a kundrinori në numrin 

shumës, ai ka gjithnjë nyjën të, gjë që është shprehje e lidhjes jo të drejtpërdrejtë me 

emrin të cilit i referohet.        

 

Përmes pranëvënies së shembujve dalin në pah disa veçori të emrit në funksion të 

kallëzuesorit në të dyja gjuhët. Në gjuhën angleze emri përshtatet me kryefjalën a 

kundrinorin në numër, gjini (She is a princess / Ajo është princeshë), por ka edhe raste 

kur kjo përshtatje nuk realizohet (He / She is a kid / Ai / Ajo është fëmijë). Në gjuhën 

shqipe emri në funksion të kallëzuesorit mbart kategorinë e numrit, gjinisë, rasës së 

kryefjalës a kundrinorit në fjalitë predikative. Në fjalitë predikative emri mund të jetë 

në trajtën e pashquar. Në gjuhën angleze emri në trajtën e pashquar prihet nga nyja 

joshquese “a”, por në disa raste kur ai emërton një profesion unik, e në të njëjtën kohë 

edhe një pozicion brenda një institucioni, nyja mungon ( He became president of this 

country. / Ai u bë presidenti i këtij vendi). Në gjuhën shqipe, nyja para emrave është 

krejt e panevojshme. Nyja vendoset vetëm në kushte të caktuara stilistikore për të 

treguar “një farë”. Emri në këtë rast fiton ngjyrime ekspresive.  

Krahas emrit në trajtën e pashquar, në funksion të kallëzuesorit vjen në ndihmë edhe 

një emër i trajtës së shquar. Për nga pikëpamja semantike, ky i fundit kryen të njëjtin 

funksion në të dyja gjuhët tona në studim. Emri i trajtës së shquar i përdorur në 

funksion të kallëzuesorit shënjon  vazhdimësi të identitetit të objektit, i cili është 
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subjekti i një fjalie. Kallëzuesori i shprehur me emër kalsifikohet në (i) emra që 

tregojnë cilësi; (ii) emra të cilët shënojnë lloje të njerëzve a sendeve; (iii) emra që 

tregojnë madhësi, moshë, ngjyrë formë. Ashtu sikurse mbiemrat, edhe emrat ndiqen 

nga parafjalë të cilat ndikojnë në përmbajtjen semantikore të emrit. Lidhja e parafjalës 

me emrin herë tregon përmbajtjen, përbërjen a lëndën e herë praninë ose mungesën e 

një veçorie. 

 

Në vijim të studimit u vu re se togfjalëshat në funksion të kallëzuesorit janë të 

natyrave të ndryshme për nga ndërtimi sintaksor i tyre. Togfjalëshi që gjendet më 

dendur është mbiemër + emër ( I saw her like a defleted balloon.) në gjuhën angleze 

dhe emër + mbiemër në gjuhën shqipe (E pashë atë si tullumbac të shfryrë). 

Togfjalëshi emër + emër të rasës gjinore zakonisht tregon pronësi (It will soon become 

the sailors’ dream. / Do të bëhet së shpejti ëndrra e marinarëve). Kallëzimi i 

pronësisë mund të përmbushet edhe përmes togfjalëshit emër + përemër pronor. Në 

gjuhën angleze pronori prin emrin (Whatever we do is our business), ndërsa në gjuhën 

shqipe emri ndiqet nga përemri (Çdo gjë që bëjmë është puna jonë.). Në togfjalëshin 

emër + përemër i pacaktuar, përemri është barasvlerës me një mbiemër dhe tregon një 

karakteristikë të kryefjalës (We weren’t just another family / Ne nuk ishim thjesht një 

familje tjetër). Cilësi të kryefjalës a kundrinorit tregojnë edhe disa togfjalësha 

frazeologjikë ( He remained open-mouthed / Ai mbeti me gojë të hapur).                                                                                                            

 

Më rëndësi janë edhe ndajfoljet në funksion të kallëzuesorit. Shumë të rralla janë 

rastet kur ky element gjuhësor merr këtë funksion sintaksor, sepse kjo ndodh vetëm në 

rastet kur ndajfolja e humb kuptimin e saj fillestar. Në gjuhën angleze, disa ndajfolje 

të tipit “over”, kur vendosen mbas këpujës “jam”, dalin në funksion të kallëzuesorit. 

Në gramatikën e  gjuhës shqipe nuk njihen ndërtime të tilla. Në të dyja gjuhët merren 

si kallëzuesorë disa fjalë, si “alive/gjallë”. I kemi pranuar ndërtime të tilla si 

kallëzuesor, sepse tregojnë tipar që i përket sendit a personit, pra ekziston te sendi a 

personi. Këto s’janë gjë tjetër veçse veçori karakteristike të mbiemrit.  

 

Përemri në funksion të kallëzuesorit ka përdorim të kufizuar. Në fjalitë predikative 

mund të përdoren disa përemra: (i) përemra pyetës  “what / çfarë” që shërbejnë për të 

pyetur për karakteristikën gjinore të sendit të përfaqësuar nga kryefjala në raportin 

lloj-gjini; “whose/ i/e kujt” për të treguar përkatësi; në gjuhën shqipe kësilloj 

përemrash janë në rasën gjinore; “how / si” i cili shërben për të pyetur për një cilësi a 

tipar të një tërësie; (ii) përemra dëftorë ose të pacaktuar të cilët tregojnë një 

karakteristikë cilësore (We were like that / Ne ishim si të tillë). 

Në grupin e fjalive këpujore janë edhe fjalitë specifikuese të cilat formohen në saje të 

disa rregullave transformuese që veprojnë në fjalitë predikative. Kallëzuesori në fjalitë 

predikative zhvendoset në pozicionin nistor të fjalisë për të formuar fjalitë 

specifikuese. Në fjalitë predikative, kallëzuesori ka një rend të rëndomtë, stilistikisht 

neutral dhe mban theksin logjik, pra shpreh informacionin e ri në fjali. Në fjalitë 

specifikuese, vendi i kallëzuesorit kushtëzohet nga faktorë stilistikë dhe eksperisivo-

emocionalë. Numri i foljeve këpujore është më i vogël në fjalitë specifikuese sesa në 

fjalitë predikative. Këpuja mund të mungojë në raste të veçanta. Mungesa e saj është 

më e zakonshme në ligjërimin bisedor.  

Në gjuhën angleze mbiemri në fjalitë predikative nuk mund të vendoset në pozicionin 

nistor të fjalisë për të formuar fjalitë specifikuese. Kjo dukuri gjuhësore mund të 
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ndodhë vetëm në ligjërimin bisedor të stilit joformal. Nëse mbiemri në funksion të 

kallëzuesorit prihet nga fjala “how” për të marrë vlera të veçanta stilistikore, atëherë 

ai mund të zhvendoset në krye të fjalisë. Në këto kushte, fjalitë specifikuese marrin 

vlerat e një fjalie thirrmore, ku folësi shpreh ndjenjën e gëzimit a hidhërimit. Duke 

qenë se gjuha shqipe nuk ka një rend të ngulitur si gjuha angleze, mbiemri në 

funksion të kallëzuesorit mund të dalë lirisht në pozicionin e specifikuesit.  

Emri në fjalitë specifikuese vendoset në pozicionin nistor të fjalisë për të sjellë 

informacionin e ri në fjali. Në anglisht vendosja e emrit në trajtën e pashquar në 

pozicionin e specifikuesit është e pazakontë. Ai mund të vendoset aty vetëm në kushte 

të caktuara stilistikore ose në ligjërimin bisedor, ndërsa në gjuhën shqipe kallëzuesori 

i shprehur me emër të pashquar mund të qëndrojë si para, ashtu edhe pas këpujës. 

Emri në trajtën e shquar mund të vendoset lehtësisht në pozicionin nistor të fjalisë si 

në gjuhën angleze, edhe në gjuhën shqipe.  

Fjalitë identifikuese, kryefjala e të cilave shprehet me një përemër që ka referues 

deiktik, përdoren në ligjërimin e shkruar e ligjërimin bisedor për të treguar 

identifikuesin. Në funksion të kallëzuesorit përdoren: (i) përemrat dëftorë: ky, kjo, ai, 

ajo, ata, ato, të cilët në gjuhën shqipe mund të prihen nga pjesëza “po”; (ii) përemrat 

pyetës: “kush, cila” me qëllim pyetës, për të marrë më shumë informacion për 

personin në fjalë; (iii) përemrat e pacaktuar për të treguar identitet. Në gjuhën angleze, 

përemri në funksion të kallëzuesorit, i cili vendoset mbas këpujës, është në rasën 

kallëzore (It’s me). Në gjuhën shqipe, përmeri mbas foljes “jam” është në rasën 

emërore (Jam unë). Një fjali e tillë në gjuhën shqipe nuk është këpujore.  

 

Në pjesën e katërt dhe të fundit të punimit parashtrojmë përdorimin dhe paraqitjen e 

fjalive këpujore në procesin e mësimdhënies dhe nxënies në gjuhën angleze. Jemi 

përpjekur që të sjellim një sërë studimesh për të nxjerrë në pah disa nga problematikat 

që hasin nxënësit dhe studentët shqiptarë në përvetësimin e fjalive këpujore. Midis të 

dhënave e studimeve tona mundëm të sjellim disa fakte interesante mbi rolin që ka 

mësimi i gramatikës në klasa apo auditorë ku zhvillohet ora e gjuhës së dytë.  

 

Për disa studiues të gjuhës, gramatika e saj nuk i vjen në ndihmë aftësisë 

komunikative në një gjuhë të caktuar. Për disa të tjerë, gramatika është parë si një 

mjet i rëndësishëm i cili ndihmon për të arritur një aftësi të plotë në komunikim. Për 

ne, mbështetur në përvojën tonë si mësues të gjuhës angleze, gramatika është ndër 

burimet themelore për studimin e gjuhës, por kuptohet që ajo nuk mund të studiohet si 

një qëllim më vete, por si një instrument për të mësuar gjuhën. 

 

Gramatika i ndihmon folësit e një gjuhe në përvetësimin e modeleve të reja 

ndërtimore, si dhe bën të mundur komunikimin përtej një niveli fillestar. Përpos 

argumenteve të dhëna, arsyet se përse duhet të mësohen ndërfaqësit morfologjikë e 

sintaksorë janë se ata ndihmojnë folësin e një gjuhe në përvetësimin e modeleve të 

reja ndërtimore.  

 

Përvetësimi i gjuhës fillon që në fëmijërinë e hershme. Ajo është pjesë e zhvillimit 

fizik, shoqëror e procesit të njohjes, proces ky i cili është gjithmonë në ndryshim.  

Përvetësimi i gjuhës amtare është parë si detyrë e shumë studiuesve duke filluar nga 

psikolinguistët, gjuhëtarët e metodistët. Për sociolinguistët, fëmijët e mësojnë gjuhën 

përmes disa “mekanizmave të gatshëm për të folur”. Këto mekanizma nënkuptojnë 
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praninë e rasteve a rrethanave shoqërore, e ndërveprimeve komunikative ndaj të 

cilave ekspozohet fëmija.  

 

Para viteve ‘60 mbizotëronte pikëpamja se gjuha nuk është një dukuri mendore, por 

është një sjellje që ngërthen mësimin e gjuhës përmes disa zakoneve, si imitimi, 

përforcimi, përsëritja dhe trajtësimi i tingujve.   

 

Mbas viteve ’60 filloi të mbizotëronte qasja gjenerativiste, sipas së cilës fëmija lind 

me një mekanizëm të gatshëm për të folur, që  Çomski e quan “pajisje për zotërimin e 

gjuhës” (language acquisition device). Por, konstruktivisët nuk e pranojnë këtë qajse. 

Ata janë të mendimit se fëmijët e përvetësojnë gjuhën si rrjedhojë e  “hipotezave të 

lindura gjuhësore” (innate linguistic hypotheses). Këto hipoteza nënkuptojnë se 

fëmijët nxjerrin në pah strukturat gjuhësore të mjedisit që i rrethon përmes disa 

mekanizmave të përgjithshëm njohës, si të mësuarit, skematizimit dhe krahasimit.  

 

Gjuhëtarët pohojnë se mekanizmat që veprojnë në mësimin e gjuhës amtare janë të 

njëjtë me mekanizmat që veprojnë në përvetësimin e gjuhës së huaj. Në fushën e 

studimit të gjuhës së huaj vihen re dy qasje kryesore: fokusi i brendshëm dhe fokusi i 

jashtëm. Fokusi i brendshëm lidhet drejtpërdrejt me gramatikën gjenerative 

transformuese të  Çomskit i cili tërhoqi vëmendjen te “Problemi logjik i përvetësimit 

të gjuhës” dhe pohoi edhe një herë nevojën për të pranuar faktin se fëmijët kanë një 

aftësi të lindur për të folur gjuhën. Në qendër të fokusit të jashtëm qëndrojnë 

funksionalistët të cilët e përshkruajnë gjuhën si një sistem komunikimi.  

 

Për të kuptuar se si folësit i përvetësojnë fjalitë këpujore në gjuhën e huaj, u përpoqëm 

fillimisht të kuptojmë se si ata i përvetësojnë struktura të tilla gjuhësore në gjuhën 

amtare. Hulumtimet dëshmojnë se fëmijët në moshë të hershme përdorin tiparet e 

interpretueshme në fjali dhe mënjanojnë tiparet e painterpretueshme. Megjithatë, është 

vënë në dukje edhe mungesa e disa tipareve të interpretueshme, si mungesa e këpujës 

në fjalitë këpujore.   

 

Të huajt që e mësojnë anglishten si një gjuhë të dytë, përmirësojnë aftësitë e të folurit 

dhe të kuptuarit në saje të ekspozimit ndaj saj a në saje të leximit dhe përdorimit të 

kësaj gjuhe. Mbështetur në një studim që bëmë me nxënës të nivelit fillestar, mesatar 

e të përparuar, dolëm në përfundimin se përpos gabimeve të ndryshme gjuhësore që 

bënin, një pjesë jo e vogël e nxënësve të nivelit fillestar nuk e vendosnin këpujën në 

fjali.  

 

Përvetësimi i gjuhës së huaj nuk mund të jetë një proces i thjeshtë, ai është i 

ndërlikuar dhe progresiv. Si rrjedhojë, nxënësit hasin vështirësi në këtë rrugëtim të 

gjatë të mësimit të  gjuhës. Pjesë e këtij rrugëtimi janë edhe gabimet. Megjithatë, të 

mësosh, do të thotë edhe të gabosh. Pikërisht ky mendim i yni na drejtoi ne drejt 

analizave të detajuara të gabimeve që bëjnë nxënësit.  Duke analizuar këto të fundit, 

kuptojmë se është e vështirë të gjendet burimi i tyre, nisur nga fakti se gabimet e 

nxënësve janë të natyrave të ndryshme. Por, një nga burimet kryesore në 

gabueshmërinë e rregullave gjuhësore është ndikimi i gjuhës amtare. Kjo është 

vërtetuar tashmë si nga studiuesit, ashtu edhe nga metodistët e mësuesit të përfshirë në 

procesin e mësimdhënies së gjuhës së huaj.   
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Bazuar në analizën e ushtrimeve që iu shpërndanë  nxënësve, rezulton se përqindjen 

më të madhe të gabimeve e përbëjnë ato që lidhen me formën e gabuar të përdorimit 

të foljeve këpujore në fjalitë pyetëse këpujore, përshtatjen e këpujës me kryefjalën, 

zhvendosjen e kallëzuesorit në pozicionin nistor të fjalisë, si dhe përdorimin e gabuar 

të rasës së përemrit që vendoset mbas këpujës.  

 

Duke qenë se gramatika e gjuhës së huaj është e vështirë për t’u përvetësuar, roli i 

mësuesit është tejet i rëndësishëm në këtë proces. Mësuesi, përmes korrigjimit të 

gabimeve dhe përdorimit të duhur të metodave të korrigjimit të tyre, ndihmon 

nxënësit të kapërcejnë pengesat që ata ndeshin gjatë përvetësimit të gjuhës së huaj.  

Mësuesi është një rregullator i rëndësishëm në gjetjen dhe korrigjimin e gabimeve të 

fjalive këpujore. Rruga më e mirë për korrigjimin e gabimeve të nxënësve është 

ndërthurja e metodave të ndryshme. Metoda e duhur për korrigjimin e gabimeve 

siguron një mjedis optimal në procesin e orës mësimore. Nuk është e mjaftueshme që 

mësuesi të përqendrohet kryesisht në gjetjen e gabimeve, por ai duhet t’iu shpjegojë 

nxënësve se përse ata duhet ta mësojnë dhe ta përdorin gjuhën ashtu si është.  

 

Mësuesi në klasë përdor metodën deduktive ose atë induktive në saje të nevojave që 

kanë nxënësit në përvetësimin e gjuhës së huaj. Megjithatë,  duke analizuar gabimet e 

nxënësve në mënyrë sistematike, mësuesi arrin të kuptojë më mirë metodat e 

mësimdhënies që duhet të përdorë gjatë procesit të orës mësimore. 

 

Gjatë këtyre viteve përvojë në mësimdhënien e gjuhës angleze jemi përpjekur që të 

përmirësojmë këtë proces. 

Herë pas herë jemi  gjendur edhe para situatave të vështira për gjetjen e metodave të 

duhura që shërbejnë  për shpjegimin e rregullave gjuhësore e gramatikore. Studimet e 

paraqitura në lidhje me këtë çështje na kanë ndihmuar për gjetjen e mjeteve të duhura 

pedagogjike. Mësimi i rregullave gramatikore përmes aktiviteteve komunikative dhe 

zbavitëse bën të mundur edhe nxitjen e motivimin e  nxënësve në përfshirjen e këtij 

procesi. Kjo metodë e përvetësuar nga ana jonë, ka rezultuar frytdhënëse në 

mësimdhënien e fjalive këpujore.   

 

Në mbyllje mund të themi se përpjekja jonë për trajtimin e kallëzuesit emëror apo 

fjalive këpujore nuk mund të jetë kurrsesi shteruese. Për këtë kërkohen studime të 

mëtejshme, në mënyrë që të kemi një trajtim më të gjerë ose më të specializuar. 

Kategoritë e fjalive këpujore janë shumë të larmishme dhe të pasura për sa i përket 

mjeteve e mënyrave të realizimit. Si rrjedhim, shumë çështje që kanë të bëjnë me to 

nuk kemi mundur t’i shqyrtojmë. Kësisoj, shpresojmë që ky studim të shërbejë si 

pikënisje për kërkime të mëtejshme përqasëse gjuhësore sintaksore në të ardhmen.  
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