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HYRJE 

 

Leksiku terminologjik, si pjesë e rëndësishme e leksikut të gjuhës standarde shqipe, përbën 

një tërësi sistemesh, të identifikuara e të diferencuara si entitete më vete, në bazë të strukturimit 

të fushave të veçanta të dijes. Në tekstet mësimore të arsimit parauniversitar (APU), këto shtresa 

leksikore të specializuara, përcillen në përshtatje me objektin didaktik dhe duke ruajtur 

karakterin e tyre sistemor, të qëndrueshëm e hierarkik.  

Terminologjia në tekstet mësimore në sistemin parauniversitar në shkollën tonë është një 

nga fushat studimore më interesante, me dukuri të shumta, të larmishme, por edhe problemore. 

Duke e vështruar terminologjinë e teksteve mësimore si një (makro)sistem leksikor të 

specializuar, çdo terminologji e shkencave të dijes, pjesë e kurrikulës mësimore, përbën një 

(mikro)sistem terminologjik të veçantë dhe zë vend më vete ndërmjet terminologjive të tjera të 

shkencës dhe të teknikës. Çdo (mikro)sistem terminologjik identifikohet si fushë e  mëvetësuar 

leksikore dhe përndahet në një varg nënsistemesh me njësi të dallueshme për secilin prej tyre. 

Ato janë karakteristike për çdo sistem dhe, me formën e tyre të jashtme dhe me përmbajtjen e 

vet, diferencohen dhe identifikohen brenda vetes, si edhe brenda çdo nënsistemi, siç mund të 

vërehet nga termat: zanore, bashkëtingëllore (fonetikë), folje, përemër (morfologji), fjali, 

kallëzues (sintaksë), leksik, fjalë (leksikologji) terminologji e gjuhësisë; rreth, kënd (gjeometri), 

thyesë, mosbarazim (algjebër) terminologji e matematikës; lëvizje, nxitim (mek. teorike), lëndë, 

nxehtësi (termodinamika), shëmbëllim, pasqyrim (optika), valë, jehonë (akustika) terminologji e 

fizikës; gjethe, shumim (botanikë), larvë, muskul (fiziol. shtazore), kërpudhë, rruazor (zoologji), 

qelizë, citoplazmë (citologji) terminologji e biologjisë; mal, fushëgropë (gjeogr.fizike), 

urbanizim, shpërthim demografik (gjeogr.politike) etj. Shkenca natyrore të tilla si fizika, kimia, 

matematika, anatomia (biologjia) integrojnë (në disa disiplina) shqyrtimin e realies, duke i 

vëzhguar dukuritë e proceset nga këndvështrime të ndryshme, por edhe nga i njëjti këndvështrim. 

Krijimi i terminologjisë, që lidhet me informacionin shkencor që jepet në sistemin tonë 

shkollor parauniversitar, i ka fillesat në rrjedhë të shekujve. Terma të veçantë i gjejmë qysh te 

“Fjalori”1 i F. Bardhit, veprat e P. Bogdanit2 etj. 

Tipar dallues i kësaj terminologjie është formimi dhe lëvrimi i saj nga mendimtarët e 

mjeshtrit e mëdhenj të kulturës sonë kombëtare dhe të shkollës shqipe, që intesifikohet shumë 

sidomos nga Rilindja e këtej. Krijimi i terminologjisë shkencore lidhet me hapjen e shkollës së 

parë shqipe dhe të tjerave që e pasuan. Në idealin e Rilindjes gjuha shqipe duhej të shfaqej e 

plotë dhe e saktë, ndaj dhe në tekstet e para mësimore që u hartuan prej rilindësve e atdhetarëve, 

terminologjia e përdorur përvijohej në gjuhën shqipe. Në Normalen e Elbasanit u bë një punë e 

                                                           
1 E. Sedaj, “Fjalor latinisht-shqip i Frang Bardhit (1635)”, Rilindja, Prishtinë, 1983.  
2 P. Bogdani, Cuneus Prophetarum (Çeta e Profetëve): botim kritik me një studim hyrës, 

faksimile të origjinalit, transkiptim e shënime, Anila Omari, Tiranë, 2005.    
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kujdesshme nga mësuesit e saj, gjuhëtarë të nderuar, për ta shqipëruar e pasuruar më tej 

terminologjinë e teksteve shkencore. 

Si rrjedhim, ndërtimi i terminologjisë së disiplinave të ndryshme shkollore, është zhvilluar 

në këta dy shekujt e fundit, krahas zhvillimit të koncepteve që shënojnë fjalët terma, derisa janë 

ngritur në shkallën e sistemeve të plota.  

Në pjesën më të madhe të tij, leksiku terminologjik është ndërtuar mbi bazën e leksikut të 

përgjithshëm, prej të cilit janë marrë termat më themelorë. Deri më sot, terminologjia në tekstet 

mësimore në sistemin parauniversitar nuk është bërë objekt i një studimi tërësor. Për këtë arsye  

ndërmorëm këtë punim në nivel monografie, për ta vështruar këtë terminologji nga disa anë më 

të përgjithshme të saj. Leksiku terminologjik i teksteve mësimore është hulumtuar mbi bazën e 

strukturimit, të formimit të tij, të pranisë së dukurive semantike në të (disa të dëmshme, ndonjë e 

dobishme). Përqasja e materialit të hetuar mes sistemeve terminologjike shkencore, na ka sjellë 

të dhëna mbi pasqyrimin e terminologjisë shkencore në tekstet mësimore dhe prirjet e saj. Duke 

u nisur nga parimi se “sa më shkencore” të jetë shkenca, aq më i rëndësishëm bëhet roli i 

terminologjisë, na ka interesuar të ndalemi në lidhjen mes konceptit dhe termit, saktësisë së 

shenjimit të konceptit, si edhe shpjegimin e tij përmes përkufizimit në tekstet mësimore.     

Materialin e përdorur në punim e kemi vjelë nga tekstet mësimore të arsimit 

parauniversitar, tekstet e gjuhës shqipe, matematikës, biologjisë, fizikës, gjeografisë, kimisë, si 

edhe nga vepra të veçanta, nga punime e artikuj shkencorë, botuar kryesisht në revistat “Studime 

filologjike”, “Gjuha jonë” etj., si edhe në përmbledhje studimesh etj. Për çështje më specifike të 

kësaj fushe, që lidhen drejtpërdrejt me aspektet terminologjike, kemi shfrytëzuar punime 

monografike të plota e artikuj nga terminologët tanë L. Dodbiba, S. Morcka, F. Leka, H. Pasho, 

V. Bici, A. Duro, V. Dervishi etj., si edhe të terminologëve të huaj: E. Wuester, H. Picht, R. 

Arntz, R. Duduc, H. Felber etj. Termat tekniko-shkencorë zënë një vend të veçantë edhe në 

fjalorët shpjegues kombëtarë3, të cilët sjellin “pasurinë më të zgjedhur leksikore e semantike të 

shqipes”4 , por përgjithësisht ata i gjejmë në fjalorët terminologjikë të hartuar nga sektori i 

terminologjisë, në Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë, pranë Akademisë së Shkencave të 

Shqipërisë, sot pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike, në Tiranë. Përveç kësaj, jemi 

mbështetur edhe në veprat e gjuhëtarëve të tjerë që kanë prekur e trajtuar probleme të 

terminologjisë në vepra, punime e artikuj të veçantë, si A. Xhuvani, A. Kostallari, J. Thomai etj. 

 

 

0.1. Ndërtimi dhe përmbajtja e punimit 

 

Punimi monografik “Çështje të terminologjisë në tekstet mësimore të sistemit 

parauniversitar” ” është organizuar në dy pjesë. 

                                                           
3 Kemi në vëmendje tre fjalorë, Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë 1954; Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1980; 

Fjalor i shqipes së sotme, Tiranë, 1984; Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë, 2006.  
4 J. Thomai, “Shqipja standarde dhe leksikografia shqiptare”, në Konferenca shkencore – Shqipja standarde dhe 

shoqëria shqiptare sot, Tiranë, 2003, f. 264.  
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Pjesa e parë është konceptuar në gjashtë krerë, si më poshtë:  

 Kreu hyrës përbën pjesën paraqitëse të punimit, të punës së bërë për realizimin e tij, të 

bazës teorike, të literaturës së shfrytëzuar, si edhe të burimeve të informacionit. Paraqitja e 

qëllimit dhe e objektit të studimit, metodologjia e ndjekur, baza teorike, si edhe përbërja e 

kapitujve janë pjesë e këtij kreu. 

Kreu i parë paraqet një vështrim të përgjithshëm historik mbi ecurinë e terminologjisë 

tekniko-shkencore, pasqyrimin e saj në tekste shkollore, si edhe kontributin e gjuhëtarëve e 

patriotëve tanë për shqipërimin dhe pasurimin e terminologjisë. Në këtë kre jemi ndalur 

veçanërisht në shqyrtimin e terminologjisë shkollore të institucionalizuar në Kongresin Arsimor 

të Lushnjës, duke e vështruar këtë fillesë të terminologjisë mësimore në rrafshin semantik, 

morfologjik e fjalëformues.  

Kreu i dytë shqyrton klasifikimin tematik të terminologjisë në tekstet mësimore.Veçoritë e 

sisitemit terminologjik të gjuhësisë, matematikës, biologjisë, fizikës, kimisë e gjeografisë janë 

vëzhguar si pjesë të sistemit terminologjik tërësor duke e parë terminologjinë e fushave të dijes 

të marra në shqyrtim nga këndvështrimi i sistemësisë, si tipar i terminologjisë. 

Kreu i tretë parashtron klasifikimin strukturor të termave që hasen në tekstet mësimore, në 

një ndarje të përimtësuar strukturore të termave njëfjalësh dhe termave togfjalësh, duke u ndalur 

edhe në prejardhjen konceptore të tyre.  

Kreu i katërt trajton dukuritë semantike të terminologjisë tekniko-shkencore: poliseminë, 

homoniminë, sinoniminë dhe antoniminë, të cilat në thelb kanë tipare të përbashkëta dhe 

kushtëzohen, kryesisht, nga vetitë e termave. 

Kreu i pestë shtjellon mënyrat e përftimit të terminologjisë tekniko-shkencore të teksteve 

mësimore, të cilat janë po ato që takohen edhe në terminologjitë e fushave të dijes: mënyra 

semantike e përftimit, mënyra morfologjike, mënyra sintaksore, si edhe huazimi. 

Kreu i gjashtë trajton çështje të terminologjisë në tekstet shkollore parë nga këndvështrimi 

i dukurive që vërehen në lidhje me shpjegimin shkencor të termave dhe të përkufizimit të tyre.  

Si një pjesë të mëvetësishme kemi konceptuar fjalorthin e termave të ndarë sipas lëndëve 

dhe të renditur alfabetikisht. Ky fjalorth përfshin mbi 2500 njësi terminologjike të teksteve 

mësimore të APU-së. Ai është hartuar mbi lëndën që ka dalë nga vjelja e termave nga tekstet 

mësimore të APU-së. Kemi marrë në shqyrtim tekstet e gjuhës shqipe, biologjisë, diturisë së 

natyrës, kimisë dhe fizikës dhe paraqitja e termësit të përftuar është bërë duke i ndarë sipas 

fushave të dijes.    

Në Përfundime dhe rekomandime paraqiten përmbledhtas orientimet në problematikën e 

fushës në fjalë, si edhe parashtrimet mbi rrugët e përsosjes së kësaj terminologjie në formë e në 

përmbajtje. 
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0.2. Objekti dhe qëllimi 

 

Punimi ka synuar të shtjellojë veçoritë e terminologjisë në përgjithësi dhe në fushat e saj 

përbërëse themelore, duke përcaktuar vendin e secilës dhe lidhjet ndërmjet terminologjive të 

fushave të ndryshme të dijes, mënyrën e formimit, zhvillimin dhe formësimin e saj si edhe 

pasqyrimin e leksikut terminologjik të gjuhësisë në tekste mësimore. Gjithashtu qëllimi ynë ka 

qenë trajtimi i veçorive të terminologjisë në tekstet mësimore në sistemin parauniversitar në 

marrëdhënie me vetitë e termave: sistemësinë, njëkuptimësinë, përpikërinë dhe motivueshmërinë 

në rrafshin e termformimit. Punimi ndalet gjithashtu në analizën e veçantë e të hollësishme të 

motivimit fjalëformues dhe semantik të termave njëfjalësh dhe atyre togfjalësh. Terminologjia e 

çdo lëndë mësimore përbën një formim hierarkik, të ndërtuar mbi bazën e lidhjeve sistemore 

ndërmjet termave, që nxitet edhe nga mënyra e ndërtimit të saj me katër shtresime kryesore: 

terma qendrorë, terma rrethqendrorë, terma anësorë dhe shprehje terminologjike.  

Punimi është ndalur në shumë dukuri, jo vetëm në vendin, vëllimin, burimin etj. të 

sistemeve terminologjike në tekstet mësimore në sistemin arsimor parauniversitar, por, duke 

trajtuar edhe shpjegimet terminologjike, është ndalur edhe në dukuri semantike të sistemeve 

terminologjike, si: poliseminë, homoniminë, sinoniminë, antoniminë etj. Mënyrat e përftimit të 

terminologjisë së çdo disipline në tekstet mësimore në sistemin parauniversitar si mënyra 

semantike, mënyra morfologjike, mënyra sintaksore dhe huazimi, kanë zënë një vend jo të vogël 

në punim.  

Terminologjia shkencore shkollore shërben si metaleksik dhe studimi ka si qëllim ta 

vështrojë nga dy anë, nga ana e formës dhe nga ajo e përmbajtjes, si është zhvilluar ajo që nga 

format më të thjeshta në një sistem të organizuar e të qëndrueshëm në ditët e sotme. Ky studim 

synon, gjithashtu, të paraqesë këtë terminologji në rrafshin e hierarkisë dhe të lidhjes së termave 

në sistem, në bazë të fushave, sistemeve e mikrosistemeve, e deri në bërthamat konceptore. 

Përvijimi i arritjeve në pasqyrimin e terminologjisë në tekste mësimore dhe mangësitë që 

hasen, janë shqyrtuar me hollësi, duke synuar të japim një ndihmesë modeste në përmirësimin e 

përfaqësimit  të terminologjisë shkencore në tekste shkollore. 

 

 

0.3. Metodat e punës 

 

Për realizimin e studimit jemi mbështetur mbi një literaturë të bollshme teorike. Është bërë 

vjelja e materialit terminologjik nga tekstet shkollore të APU-së në lëndët kryesore, si 

matematikë, gjuhë, biologji, kimi, fizikë, gjeografi  si dhe skedimi i lëndës, duke analizuar një 

lëndë të gjerë shteruese nga tekste të ndryshme mësimore, nga fjalorët terminologjikë, si edhe 

nga gramatika të ndryshme, nga vepra të veçanta, si edhe nga punime e artikuj shkencorë, botuar 

në monografi, studime vetjake, në revistën “Studime filologjike” etj. Gjithë lënda e vjelë është 

analizuar mbi bazën e një koncepti të qartë teorik për terminologjinë, parimet e terminologjisë në 
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përgjithësi, metodat e studimit dhe punën me të, për përpunimin e kësaj terminologjie, 

pasqyrimin në fjalorë dhe përdorimin në praktikën ligjërimore.  

Në punën tonë ne jemi mbështetur te fjalorët terminologjikë të hartuar nga institucionet e 

specializuara. Në prodhimin leksikografik shqiptar ka rreth 50 fjalorë terminologjikë të fushave 

të ndryshme tekniko-shkencore, në 4-6 gjuhë (shqip-anglisht-frëngjisht-rusisht-gjermanisht-

italisht) si fjalor të termave të ushtrisë, të përgjithshëm ushtarakë, të armatimit dhe të 

municioneve, të artilerisë, të armës së tankeve, të armës së xhenjos, të mbrojtjes kundërajrore, të 

forcave vullnetare të vetëmbrojtjes, të ADM-së, të shërbimeve të prapavijës, të organizimit, të 

mobilizimit dhe të kuadrit, të zbulimit, të topografisë ushtarake, të taktikës operative, të 

akronimit të NATO-s, të matematikës, të gjeometrisë deskriptive dhe të vizatimit teknik, të 

bujqësisë (edhe me shpjegime, 2006), të botanikës, të fitonimisë, të biologjisë, të mikrobiologjisë, 

të histologjisë dhe të embrionologjisë, të anatomisë së kafshëve shtëpiake, të fiziologjisë, të 

bletarisë, të gjeografisë, të gjeologjisë, të gjeodezisë, të topografisë, të hidraulikës, të 

astronomisë, të detarisë, të ekonomisë, të ekonomisë së transporit, të ekonomisë politike, të 

financës e të kontabilitetit, të biznesit, të legjislacionit ekonomik, të planifikimit, të statistikës, të 

tregtisë së brendshme, të tregtisë së jashtme, të kimisë, të mjekësisë, të mjekësisë ligjore, të 

optikës, të akustikës, të obstretikës dhe të gjinekologjisë, të sëmundjeve të lëkurës e veneriane, të 

stomatologjisë, të elektromagnetizmit, të elektronikës, të elektroteknikës, të radioelektronikës, të 

energjisë atomike, të mekanikës, të mekanikës teorike, të termodinamikës, të autotraktorëve dhe 

të agregateve, të arkitekturës, të minierave, të hidraulikës, të gjuhësisë, të letërsisë, të historisë 

(edhe me shpjegime), të psikologjisë, të pedagogjisë, të mësimit, të kulturës popullore të 

argjendarisë, të etnomuzikologjisë, të kishës, të mitologjisë, të filozofisë, të drejtësisë, të së 

drejtës ndërkombëtare, të bibliotekës e të bibliografisë, të arkivistikës, të sportit e shumë fjalorë 

të tjerë terminologjikë shumëgjuhësh.5 Fjalorët terminologjikë u shërbejnë kryesisht specialistëve 

të fushave përkatëse, ata vënë në sistem terminologjinë e këtyre fushave, pra i shërbejnë njësimit 

të saj, shqipërojnë çdo term të huaj kur nuk është ndërkombëtar dhe kur shqipja i ka vetë mjetet 

për të shprehur të njëjtin koncept shkencor, pra i shërbejnë pastrimit të leksikut të shqipes nga 

huazimet e panevojshme dhe kështu ngulitjes së normës gjuhësore në terminologji, vënë ballë 

për ballë termin shqip me termin e huaj në 4-5 gjuhë, pra e vendosin terminologjinë shqipe në 

sistemin ndërkombëtar të terminologjisë; fjalorët terminologjikë u shërbejnë edhe hartuesve të 

teksteve dhe të manualëve mësimorë, mësimdhënësve të shkencave të ndryshme, nxënësve e 

studentëve, hartuesve të fjalorëve shpjegues e dygjuhësh, në të cilët terminologjia e përgjithshme 

zë vend të gjerë e të rëndësishëm etj. 

Lëndën e vjelë e kemi interpretuar duke e përqasur me këta fjalorë, por edhe me zhvillimet 

bashkëkohore në shkollën tonë dhe në atë evropiane e botërore. 

Rruga induktive, nga analiza e fakteve në nxjerrjen e përfundimeve, e gërshetuar me rrugën 

deduktive, duke u mbështetur në disa parakushte, ka bërë që të arrihen rezultate konkrete në këtë 

                                                           
5 Shih më gjerë: J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë. 2005, f. 287. V. Proko, N. Caka, I. Martiri, 

Bibliografi e terminologjisë, në Gjendja dhe zhvillimi i terminologjisë shqipe - Probleme dhe detyra, Tiranë, 2009, f. 

243-294.  
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proces. Metoda që kemi ndjekur, duke kaluar nga faktet e veçanta tek e përgjithshmja, nga 

analiza në sintezë dhe anasjelltas, na ka dhënë mundësi për të nxjerrë përfundime të pjesshme 

dhe të përgjithshme.  

Duke u mbështetur në përfundimet e arritura në studimet për terminologjinë, si 

motivueshmëria e termave, përparësia e analizës së konceptit para termit dhe lidhja mes tyre etj., 

kemi përdorur rrugën deduktive, që na ka çuar në zbulimin e gjendjes reale të terminologjisë në 

fjalë dhe do të japë rrugët për përsosjen e saj në formë dhe në përmbajtje. 

 

 

0.4. Baza teorike 

 

Parimet për praktikën terminologjike janë mjaft të rëndësishme për përpunimin e 

terminologjisë dhe pasqyrimin në tekstet mësimore në sistemin parauniversitar. Këto parime janë 

pikëmbështetje në studimin tonë, ndaj është parë e nevojshme të parashtrohen shkurt disa nga 

parimet më themelore të teorisë dhe të praktikës terminologjike tashmë me traditë në shkencën 

dhe në shkollën tonë.  

Koncepti i shkollës së Vjenës, i sintetizuar në idenë e Vysterit mbi terminologjinë si sistem 

i organizuar, që i përgjigjet një sistemi konceptesh të fushës përkatëse të dijes, qëndron në 

themel të studimit tonë 6. Si bazë e analizës dhe si pikënisje për terminologjinë shërben koncepti, 

nëpërmjet të cilit vlerësohet sistemi, përpunohet terminologjia dhe përcaktohen rrugët e 

pasqyrimit në fjalorin përkatës. Kjo është parë në lëndën e fushës konkrete, sidomos në 

mospërputhjen e formës me përmbajtjen, një formë disa përmbajtje (polisemi, homonimi), nga 

përmbajtja (koncepti) dhe forma. 

Në bazë të konceptimit, tashmë të pranuar, terminologjia shihet si sistem termash që 

përfaqësojnë një sistem konceptesh të një fushe të dijes. Vështrimi i këtij sistemi termash, që i 

përgjigjet sistemit të koncepteve të fushës përkatëse të dijes, në bazë të marrëdhënieve që 

vendosen ndërmjet tyre, përbën themelin mbi të cilin ndërtohet teoria e terminologjisë, parimet 

dhe metodat e punës së saj. Pikërisht, tërësia e këtyre sistemeve të termave, që i përgjigjet 

sistemeve të koncepteve të fushave përkatëse, përbën terminologjinë në kuptimin më të gjerë të 

fjalës. Prej këtej rrjedh se bazën e studimit të çdo terminologjie të një fushe të dijes dhe të 

                                                           
6 Shih më gjerë për këtë edhe punimet monografike dhe artikujt e ndryshëm të terminologut Agron Duro: Duro, A. 

(1986). Fjalët e përbëra në terminologjinë tekniko-shkencore. Studime për nder të A. Xhuvanit. Tiranë; Duro, A. 

(2003). Përdorimi i termave në ligjërimin shkencor-teknik në kushtet e konkurrencës sinonimike. Konferenca 

shkencore: Shqipja standarde dhe shoqëria shqiptare sot. Tiranë; Duro, A. (1984). Sistemet terminologjike në gjuhën 

e shkencës dhe të teknikës. Studime Filologjike, 4; Duro, A. (1989). Sistemet terminologjike në gjuhën e shkencës 

dhe të teknikës. Studime mbi leksikun dhe formimin e fjalëve në gjuhën shqipe, III. Tiranë; Duro, A. (1989). 

Togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë në gjuhën shqipe. Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në 

gjuhën shqipe III. Tiranë; Duro, A. (2001). Terminologjia si sistem, Tiranë; Duro, A. (2003). Identifikimi i termit në 

gjuhën shqipe. Studime Filologjike, 1-2; Duro, A. (2009). Termi dhe fjala në gjihën shqipe. Tiranë: Fan Noli; Duro, 

A. (1982). Togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë në shqipen e sotme. StudimeFilologjike, 4; Duro, A. (1991). 

Fjala-term dhe struktura semantike e fjalës shqipe. Studime Filologjike, 3-4 etj.  
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terminologjisë si leksik tërësor gjuhësor, e përbëjnë marrëdhëniet që vendosen ndërmjet termave, 

të cilat qëndrojnë në themel të ndërtimit të sistemeve terminologjike të fushave përkatëse të 

dijes. Termat që shënojnë konceptet përkatëse vendosen në mënyrë hierarkike, një është i 

mbirenditur, kurse tjetri është i nënrenditur, ndonëse edhe një term i nënrenditur, në marrëdhënie 

me një tjetër, mund të bëhet i mbirenditur. Çdo terminologji e përpunuar si tërësi elementesh të 

strukturuara në bazë të sistemit të koncepteve përkatëse përbën një informacion të mirëfilltë 

shkencor dhe paraqet në mënyrë të kondensuar e të përmbledhur fushën përkatëse. Çdo njësi 

terminologjike përbën kështu një njësi informacioni të mirëfilltë dhe, si e tillë, shërben për 

përvetësimin e dijes, për transmetimin e saj dhe për komunikimin në shkollë e jashtë saj. 
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KREU I 

 

SHKOLLA SHQIPE DHE TERMINOLOGJIA SHKENCORE NË 

TEKSTET SHKOLLORE 

 

 

1.1. Terminologjia në tekstet mësimore para formimit të shtetit shqiptar 

 

Zhvillimi i terminologjisë shqipe është i lidhur ngushtësisht me zhvillimin e gjuhës e 

kulturës sonë. Historia e lindjes dhe zhvillimit të terminologjisë evidentohet që me hapat e parë 

që ka bërë gjuha shqipe si gjuhë e shkruar. Të dhënat e para na vinë nga shkrimtarët e vjetër 

Buzuku, Budi e Bardhi7 . Prej tyre kemi: gojëtare, ligjëroj, letëruor, shkollë, libër etj., nga 

Bogdani  vjershë, gjuhëtar, emënoj etj.8  

P. Bogdani, me veprën e tij “Çeta e profetëve” botuar në Padova më 1685, ka dhënë një 

kontribut në ecurinë e shqipes përmes përpjekjeve për të aftësuar gjuhën shqipe në shprehjen e 

koncepteve abstrakte. Gjatë shtjellimit të elementeve shkencore, ai krijoi terma të rinj nga fusha 

të ndryshme, që u bënë pasuri e fjalorit të shqipes në frymën e gjuhës së arsimit bashkëkohor. Në 

veprën e tij ndeshemi me një sërë termash që u përkasin fushave:  

- të arsimit, si: shkollë, shkollar, n(xanës), libër, mpsim, mpsoj, dija, doktor (dijetar) etj.; 

- të psiko-pedagogjisë, si: shqisë, vullnet, mendje, të përmendun (kujtesë); 

- të periodizimeve të moshave, si: kërthinjënia, fëminjënia, djelmënia etj.;  

- të astronomisë, si: tokë, qiell, yll, planet, Diell, Hënë, Mars, Venerë, ruzullim, zodiak, 

meteor, kometë, eklips etj.;   

- të historisë, si: arbër, flamur, piramidë, pushtim, mbret, pashë, despot, luftë, luftëtar, 

kuvend, popull.9  

Në vitet që pasuan Lidhjen Shqiptare të Prizrenit, u çelën shkollat e para në gjuhën shqipe, 

u botuan një numër jo i pakët gazetash e revistash publicistike e letrare. Si element të parë të 

zhvillimit të kulturës kombëtare, rilindësit, me të drejtë, panë e vlerësuan gjuhën. 

Në kohën e Rilindjes u hodhën themelet e gjuhës së sotme letrare, u ngrit shqipja në nivelin 

e një gjuhe të përparuar të kulturës nëpërmjet zbulimit e vlerësimit të pasurive të saj, pastrimit 

nga elementi i huaj gjuhësor, krijimit të fjalëve të reja. Ngjarje me rëndësi, si: çelja e së parës 

shkollë shqipe më 1887 në Korçë, çelja e së parës shkollë të mesme për mësues, Normales së 

Elbasanit më 1909, formimi i Shoqërisë së të Shtypurit Shkronja Shqip më 1879, botimi i librave 

shkollorë dhe i letërsisë artistike në gjuhën shqipe, themelimi i shoqërisë “Bashkimi” (1899) dhe 

“Agimi” (1901) në Shkodër, ndihmuan në punën për përhapjen e gjuhës shqipe, për mësimin e 

saj edhe nga masat e gjera.  

                                                           
7 E. Sedaj, “Fjalor latinisht-shqip i Frang Bardhit (1635)”, Rilindja, Prishtinë, 1983.  
8 L. Dodbiba, Zhvillimi i terminologjisë gjuhësore shqipe nga Rilindja deri më sot, në Konferenca e studimeve 

albanologjike, Tianë, 1965, f. 183.  
9 ISP, Historia e arsimit dhe mendimit pedagogjik shqiptar I, Tiranë, 2003, f. 74-75.  
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1.2. Kontributi i rilindësve në ecurinë e terminologjisë 

 

Puna shkencore e qëllimshme për krijimin e një terminologjie amtare, nis me rilindësit, me 

përpjekjet e tyre për botimin e abetareve të para, të teksteve të para shkollore. “Përpjekjet e para 

të shkencës shqip janë bërë në fushat e shkencave shoqërore: gramatikat dhe fjalorët e parë të 

shqipes përfshihen në vazhdën e përpunimit të stilit dituror. Rilindja Kombëtare i dha një shtysë 

të fuqishme përpunimit të mendimit shkencor për shqiptarët dhe Shqipërinë dhe, më pas, këtë 

shtysë e çoi më tej paraqitja e dijeve fillestare për shkollën10”. 

Terminologjia gjuhësore shqipe dhe ajo e shkencave të tjera është bashkëkohëse e shkollës 

së parë shqipe (1887), e gramatikës shqipe më të parë të botuar në gjuhën amtare (1886)11. 

Shkolla shqipe kërkonte tekste në gjuhën shqipe; tekstet duheshin hartuar në terminologji amtare, 

e cila deri në atë kohë (pothuajse) mungonte. Pra, merita e Kristoforidhit12, S. Frashërit13, e më 

vonë edhe Xhuvanit14, Cipos15, Domit16 etj., ishte se krijuan, e më vonë pasuruan, terminologjinë 

e gjuhës shqipe (po kështu edhe leksikun në tërësi) me terma të krijuara nga vetë brumi i saj 

(duke u mbështetur në më të shumtën e rasteve në modelet e gjuhëve të tjera).  

Kësaj periudhe i përkasin edhe kontributet e patriotëve e mendimtarëve të Rilindjes 

Kombëtare, si Naim Frashëri apo dhe pararendësve të saj, si Dhimitër Kamarda në fusha të tjera 

të dijes. 

Naim Frashëri në tekstet mësimore 17 , ka krijuar fjalë të reja për tekstet e ndryshme 

shkollore me njohuri shkencore; ai është autori i fjalëve vetëdije, gjithësi, veti, hapësirë etj.18 Në 

veprën e tij mësimore - didaktike, duke shfrytëzuar edhe arritjet e paraardhësve të tij, N. 

Frashërit iu desh të bënte shumë krijime dhe të përpunonte mënyra të shprehjes shkencore të 

termave. “Ai përpunoi mënyrën e shpjegimit të shkurtër e të kuptueshëm të nocioneve, duke 

përdorur termat përkatës dhe formulime të thjeshta.”19  

Dh. Kamarda vlerësohet për kontributin e tij në formësimin e terminologjisë së gjeografisë. 

Në tekstin e gjeografisë dhe fjalorin e termave të gjeografisë20 hartuar prej tij, duke synuar të 

                                                           
10 Xh. Lloshi, Stilistika dhe pragmatika, Tiranë, 1999.  
11S. Frashëri, “Shkronjëtore e gjuhësë shqipe”, Bukuresht, 1886, në Vepra 1, Tiranë, 1988 
12 K. Kristoforidhi, “Fjalor shqip – greqisht” (hartuar së pari me alfabet greqisht dhe botuar në Athinë, më 1904 – 

transkriptuar tani me alfabet shqip dhe përpunuar prej Prof. Aleksandër Xhuvanit), 1961 (ribotoi “Rilindja”, 

Prishtinë, 1977).  
13 S. Frashëri, “Shkronjëtore e gjuhësë shqipe”, në Vepra 1, Tiranë, 1988.  
14 A. Xhuvani, “Për pastërtinë e gjuhës shqipe”, BShSh, 1957.  
15 K. Cipo, Gramatika shqipe, Tiranë, 1949. ; Sintaksa, Tiranë, 1952.  

 
16 M. Domi, Gramatika e gjuhës shqipe, Sintaksa, Tekst për shkollat shtatëvjeçare e të mesme, Tiranë, 1954; 

Gramatika e gjuhës shqipe, Sintaksa, Për shkollat pedagogjike, Tiranë, 1964;Gramatika e gjuhës shqipe, Sintaksa, 

Për shkollat e mesme, Prishtinë, 1969. 
17  N. Frashëri, “Dituritë për mësonjëtoret e para”, Bukuresht, 1888, “Istori e Skënderbeut”1898, “E këndimit 

çunavet këndonjëtoreja” 1886.  
18 F. Leka, S. Moreka, Zhvillimi dhe pasurimi i terminologjisë pas Çlirimit, në” Studime mbi leksikun dhe mbi 

formimin e fjalëve në gjuhën shqipe II ”, Tiranë, 1972, f. 185.  
19 H. Pasho, Leksiku terminologjik në veprën mësimore të Naim Frashërit, SF, 1991/1, f. 101.  
20  V. Bici, Nga fillimet e terminologjisë së gjeografisë në gjuhën shqipe, në “Studime mbi leksikun dhe mbi 

formimin e fjalëve në gjuhën shqipe III”, Tiranë, 1989, f. 737-756.  
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krijojë terma për shqipen, ka shfrytëzuar visarin leksikor të shqipes dhe mjetet e saj 

fjalëformuese. Kamarda ka sjellë një leksik të gjeometrisë përmes terminologjizimit të fjalëve të 

leksikut të përgjithshëm, ngritjen e tyre në statusin e termit, të tilla si ajër, akull, fushë, det, 

mjegull, tërmet, bubullimë, shkreti21 etj., si edhe me anë të kompozimit, terma të cilët janë 

rikrijuar më vonë nga autorë të tjerë. Të tillë janë: miezditçmi - mesditës për meridian, 

barazditteja për ekuinoks, rrethpameja për horizont22 etj.  

Rruga e mbarë në të cilën nisi të ecë shqipërimi i termave të huaj dhe krijimi i fjalë-

termave të rinj, krijoi një përvojë të mirë që do të ndiqej edhe më vonë, edhe pse jo në mënyrë 

sistematike. 

 

 

1.3. Roli i Qeverisë së Vlorës në zhvillimin e terminologjisë 

 

Institucionalizimi i terminologjisë shqipe i ka fillesat në Qeverinë e Vlorës. Në politikën 

arsimore kulturore të Qeverisë së Vlorës, gjuha shqipe përbënte bazën e zhvillimit të arsimit e 

kulturës kombëtare. Që në mbledhjen e parë të Kuvendit Kombëtar të Vlorës, Ismail Qemali 

theksoi se shqiptarët nuk e kanë harruar gjuhën shqipe e kombësinë e tyre. Këtë e tregojnë 

dokumentet, përpjekjet, kryengritjet etj. për të ruajtur trojet, zakonet, të drejtat, identitetin e 

kulturën kombëtare.  

Vendimi i shpalljes së Pavarësisë është hartuar në gjuhën shqipe dhe është miratuar nga të 

gjithë pjesëmarrësit, duke u nënshkruar shqip. 

Shpalljet, zëdhëniet e Qeverisë u nënshkruan shqip, pra për të parën herë në historinë e 

Shqipërisë, gjuha amtare zinte vendin e duhur në aktet zyrtare të shtetit shqiptar të pavarur. 

Qeveria Kombëtare e Vlorës vendosi që gjuha shqipe të caktohej gjuhë zyrtare në shtetin e 

pavarur shqiptar. Qeveria e Ismail Qemalit bëri të detyrueshme përdorimin e gjuhës shqipe (me 

shkrim e lexim) në gjithë administratën shtetërore, në veprimtarinë shkollore dhe në çdo fushë 

tjetër të jetës së vendit. Më 30 gusht 1913, gazeta “Përlindja e Shqipnisë”, organi zyrtar i 

Qeverisë shkruante: “Pas dëshirës dhe në emër të kryetarit të qeverisë botojmë këtë lajm: Duhet 

që të gjithë të dijnë mirë se që në ditën fatbardhë, kur Shqipëria doli më vete, gjuha shqipe u bë 

gjuhë zyrtare e vendit…Tani në çdo degë të administratës, na lipsen nëpunës që ta njohin mirë 

me shkrim e këndim gjuhën amtare.23”  

Njohja e mirë e gjuhës shqipe, shpallej kusht i domosdoshëm për emërimin e nëpunësve në 

çdo degë të administratës shqiptare. Për këtë shtypi kombëtar shkroi dhe e quajti “…më të 

bukurin urdhër që ka dhënë Qeveria e I. Qemalit.24”  

Për përdorimin e gjuhës shqipe në administratë, Ministria e Arsimit, në qershor 1913 ngriti 

një komision për të përgatitur fjalët (termat) e duhura shqip për degët e ndryshme të 

                                                           
21 V. Bici, Po aty, f. 754.  
22 V. Bici, Po aty, f. 753.  
23 Gazeta “Përlindja e Shqipnies”, Vlorë, gusht 1913, nr. 1.  
24 Gazeta “Përlindja e Shqipnies”, Vlorë, 1913, nr. 8.  
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administratës. Gazeta “Liri e Shqipërisë” shkruante: “Në Vlorë një komision ka përgatitur të 

gjitha fjalët e kufizat e duhura për ushtrinë. Komisioni Akademik i Vlorës ka punuar mjaft edhe 

për fjalët e kufizat e degëve të tjera të administratës. Komisioni po merret me kërkime gjuhësie. 

25” Kështu disa fjalë-terma të fushës së ushtrisë, të përgatitura nga komisioni për t’u përdorur në 

jetë dhe në tekste shkollore janë ushtri, brigatë, togë, toger, nëntoger të cilat do të përdoren në 

vend të fjalëve turqisht (respektivisht: ordi, liva, takëm, mylazim çaush, bashçaush) që ishin 

përdorur deri në shpalljen e Pavarësisë.  

Kështu do të veprohej edhe me fjalë-termat e drejtësisë, financës, arsimit etj. Kështu, p.sh., 

ligje (për kanune), konditat (për kaullet), vulë (për myhyrë), ka rënë peng (për rehem), procedurë 

civile (për usuli muhaqemati hukukije), i hëpërhëshëm (për provizor), dëshmitarë (për ispatë), 

shërbim (ysmet), qeveritar (për vali), gjobë (xhereme), kod penal (xheza kanunamesi), pretor 

(për mytesarif) etj. 

Në gazetën “Përlindja e Shqipnisë”, në janar 1914, Thanas Floqi atdhetar, veprimtar i 

shtetit dhe i kulturës shqiptare, leksikograf, gjykatës në Elbasan, shkruan:  

“Në gjykatën e Elbasanit jemi duke pamun me gjuhën zyrtare …shkresat që hyjnë ose 

dalin prej kësaj gjykate janë shkrue shqip, me skaje shqip, të çpikme mbas mendjes t’atyne që 

shtërngohen a detyrohen t’i përdorin… për me mos ranë në gabime, gjykata e përmendun, sypri 

mbas nji trajte shqip, që përdor, ven edhe ate turqishten a frangjishten në paranthes…Për fjalët 

turqishte mydei e mydeialeih, janë përdorur këto trajta: kërkues, i kërkumun; donandor, dofandor 

janë trajtat paditës, i padisur.”  

Një debat me interes gjuhësor u zhvillua në faqet e gazetës “Përlindja e Shqypnisë”. 

Aleksandër Xhuvani përvijon pikëpamjet e tij në lidhje me pasurimin e gjuhës shqipe, duke 

parashtruar idetë mbi kriteret e formimit të termave. Ai kërkonte që skajet teknike të 

përgatiteshin me shumë kujdes dhe gjithmonë sipas rregullave të gjuhës shqipe. “…mund të 

përdoret dhe një perifrazë në vend të një fjale të vetme”. Gjithashtu po aty ai shkruan “Kjo duhet 

të jetë punë e shumë njerëzve, jo vetëm e një njeriu.” Në këtë mendim të A. Xhuvanit mund të 

ketë zanafillën projekti për krijimin e një akademie për çështjet e gjuhës dhe të teksteve 

shkollore. 

Në shtypin e kohës shkruhej se disa i japin të drejtë atij, që futi në terminologjinë e re të 

shtetit shqiptar fjalët protetor dhe pretorie. Disa i kundërshtojnë dhe përdorin fjalët prefet ose 

prefekt dhe prefekturë ose prefecture, nënprefekturë. Argumentimi i tyre ishte: Fjala pretor ka 

lidhje me detyrën e presidentit, ndërsa prefekt lidhet me detyrën mbi një krahinë ose department 

shteti.  

Në praktikën e kohës gjeti përdorim fjala-term prefekturë. Në rubrikën “Bisedim gjuhe” 

me interes është shkrimi i Sali Gjukës, për përdorimin e përemrit këta për gjininë mashkullore 

dhe këto për gjininë femërore. “Përgojimi i fjalës “neve” në vend të “ne” (rasa emërore) quhet 

lajthim.” shkruante ai. Vihet re që fjalën përgojim ai e mendonte për fjalën përdorim (në rastin e 

përdorimit jo të saktë). Me kohë ajo kaloi në kuptimin “marr nëpër gojë”, “flas keq pas shpine” 

etj. 

                                                           
25 Gazeta “Liri e Shqipërisë”, Sofje, korrik 1913, nr. 80.  
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Diskutimi, që u pasqyrua në shtypin e kohës, ishte me interes gjuhësor: 

- së pari, hidheshin themelet e një terminologjie të re, sidomos në sferën shtetërore 

administrative, që nuk ishte përdorur më parë; 

- së dyti, gjuhëtarët tanë, patriotë të flaktë, kërkonin që themelet e terminologjisë të 

hidheshin të shëndosha, duke pasur bazë brumin e shqipes dhe të gjenin shprehje 

në botimet shkollore e letrare. Përdorimit të gjuhës shqipe në tekstet shkollore iu 

kushtua vëmendje e veçantë, ajo duhet të ishte gjuhë e pastër, e pasur dhe 

edukative. 

Vëmendja, veç të tjerave, u ndal në botimet shkollore. Tekstet shkollore, sidomos këndimet 

(leximi) kishin tematikë të larmishme me karakter shkencor letrar, me pjesë origjinale, por edhe 

me vjersha të Naimit, Çajupit, Asdrenit etj. Në çdo tekst vëmendje e veçantë i kushtohej 

edukimit patriotik të nxënësve, krenarisë kombëtare, dashurisë për gjuhën amtare etj. 

 

 

1.4. Kontributi i Normales së Elbasanit në zhvillimin e terminologjisë 

 

Një kontribut të veçantë në zhvillimin e terminologjisë shkollore ka dhënë Shkolla 

Normale e Elbasanit. Normalja qe e para shkollë e mesme kombëtare shqipe. Ajo hapi dyert në 

një periudhë ngritjeje të Rilindjes sonë dhe qe një ndër veprimtaritë më të rëndësishme të lëvizjes 

kulturore e patriotike të kësaj faze. Normalja e Elbasanit i solli shërbime jo të vogla gjuhës 

shqipe, mësimit po edhe lëvrimit e studimit të saj: 1. me përparimin e lëndës së gramatikës 

shqipe dhe të teksteve shkollore; 2. me përpunimin e terminologjive shkencore shkollore; 3. me 

ngritjen e nivelit të mësimit të gjuhës në shkollat tona nëpërmjet mësuesve të përgatitur prej saj; 

4. me formimin e një numri mbledhësish të visarit folkloristik e gjuhësor të popullit tonë dhe me 

veprimtarinë e zhvilluar prej tyre. 

Shkolla Normale u hap në një kohë kur nuk kishte tekste të shkollës së mesme për lëndët e 

ndryshme e kur nuk ishte përpunuar veçse në një pjesë të vogël terminologjia tekniko- 

shkencore. Asaj i duhej të zhvillonte një punë të gjerë për këto. Ajo u bë një laborator i mirë për 

shqipërimin e terminologjive. Në sajë të entuziazmit patriotik, që frymëzonte trupën mësimore të 

saj, që në vitin e parë të krijimit u hartuan tekste për lëndët e ndryshme, që u shumëzuan në 

formë dispencash. Hartimi i tyre kërkoi përpunimin e terminologjive përkatëse dhe për këtë u 

krye një punë e gjerë. Ky problem u zgjidh në frymën e Rilindjes, në shembullin e Kristoforidhit, 

Naimit, Samiut, me një kujdesje të madhe për pastërtinë e gjuhës sonë, duke u krijuar fjalë të reja 

me brumin e shqipes. Në këto tekste të shaptilografuara gjejmë mjaft lëndë për historinë e 

terminologjisë shqipe. Po në këto vite për këtë shkollë u hartuan dhe tekstet e aritmetikës e të 

gjeometrisë prej Kristo Dakos,26 në të cilat bëhej një përpjekje e parë e gjerë për shqipërimin e 

përpunimin e terminologjisë së këtyre lëndëve. 

                                                           
26 Shih më gjerë K. Sima, B. Keta, Mbi disa prirje të zhvillimit të terminologjisë së gjeometrisë që nga Rilindja gjer 

në ditët tona, në Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe III, Tiranë, 1989, f. 760.  
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Terminologjia shkollore e sotme e gramatikës është përpunuar nga A. Xhuvani gjatë 

veprimtarisë mësimore në këtë shkollë, duke marrë fjalë të Samiut, në ndonjë rast të 

Kristoforidhit, ose duke formuar fjalë të reja. L. Dodbiba, kur flet për kontributin e A. Xhuvanit 

në terminologjinë shqipe, thotë: “Pjesa më e madhe e termave të A. Xhuvanit janë neologjizma, 

fjalë të reja, të formuara duke u nisur nga fjalët e gjuhës së folur popullore me tri mënyra:1. me 

ndërrimin e kuptimit të fjalëve duke iu dhënë fjalëve një kuptim të ri, teknik: gjini, thelb, … 2. 

me anë të prejardhjes, me parashtesa e prapashtesa…; kështu nga …mohoj bën mohim, mohor,-e, 

në analogji me mohoj bën pohoj, pohim, pohor….; nga ndajfolja pranë bën prani për prezencë, i 

pranishëm për prezent…; 3. me anë të bashkimit të dy a më shumë fjalëve, si parafjalë, 

parafytyroj,…, që do të bëhen përfytyroj, përfytyrim, kryefjalë…”27  

Po në mësimet e kësaj shkolle u punua nga A. Xhuvani terminologjia e lëndëve të 

pedagogjisë e psikologjisë, e pasqyruar në formën e saj të plotë në veprat e tij “Fillime të 

pedagogjisë për shkollat normale e për mësuesit e fillores. Didaktikë e edukatës” (1926-1937) 

dhe “Psikologjia” (1933) si dhe një pjesë e termave letrare në veprën me autorë të përbashkët A. 

Xhuvani – K. Cipo “Fillime të stilistikës e letërsisë së përgjithshme” (1933).   

Ndihmesë të çmuar për lëvrimin e pasurimin e gjuhës shqipe, për ta gjallëruar më tej 

përmes mësimit në shkollë, përmes shkrimeve e botimeve dhanë L. Gurakuqi, N. Frashëri, L. 

Nosi, S. Peci, S. Gjuka etj. 

 

 

 

1.5. Kongresi Arsimor i Lushnjës për terminologjinë shkollore 

 

Puna e vetëdijshme për përvijimin e një terminologjie shqipe dhe pasurimin e leksikut të 

shqipes me terma shqip, do të thellohej në Kongresin Arsimor të Lushnjës. Kongresi I Kombëtar 

i Arsimit u mblodh në Lushnjë më 15-25 gusht 1920. Ky kongres, ndër të tjera, shtroi edhe 

problemin e terminologjisë dhe pranoi përdorimin e një radhë termash për disiplinat mësimore të 

ndryshme, si gjuhë, gjeometri e aritmetikë. Në mbledhjen III, më 16.08.1920, në kryesi të A. 

Xhuvanit, u bisedua për “skajet teknike”28 dhe u vendos pranimi i 213 termave teknikë që do të 

shprehnin konceptet shkencore ndër tekste mësimore. 

“Skajet teknike” të miratuara në Kongresin Arsimor të Lushnjës janë termat bazë të 

gjuhësisë e të matematikës. Komisioni hartues ka pasur qëllim të miratonte termat bazë të gjuhës 

shqipe e të matematikës, terma që duhej të përdoreshin në tekstet shkollore. Pra, në zgjedhjen e 

termësit, hartuesit e termave kanë pasur parasysh sasinë e koncepteve që mund të përfshihen në 

tekstet shkollore. Ndër 119 terma të gjuhësisë, ka njësi terminologjike të fonetikës: dyzanuer-ori 

                                                           
27 L. Dodbiba, Kontributi i Aleksandër Xhuvanit në terminologjinë shqipe, në Studime për nder të A. Xhuvanit, 

Tiranë, 1986, f. 112.  
28 Kumtari arsimuer, botuar nga Këshilli i Epër Arsimuer Tiranë, Shtypshkronja «Elbasani», Elbasan, 1921, Nr. 1, f. 

9. Kjo revistë ka dalë si organ zyrtar i Ministrisë së Arsimit. Është botuar në Elbasan, gjatë një viti dhe nga shtypi 

kanë dalë tre numra: nr. 1 mars 1921, nr. 2 prill 1921, nr. 3-4 maj-qershor 1921. Termat e miratuar janë botuar në të 

tre numrat: nr. 1 f. 9-11, nr. 2 f. 33-35, nr. 3-4 f. 37-39.  
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bashktingllore-ja, kryetingull, mestingull etj., njësi terminologjike të morfologjisë: përemër 

vehtuer, mënyrë dëftore, folje e rregullshme, kohë e tashme, zgjedhim etj., terma të fjalëformimit: 

rrajë, mbaresë, parashtim, prapashtim etj., terma të sintaksës: kryefjalë, ndajshtim, fjali e 

thjeshtë, fjali e përngjitun etj., terma të drejtshkrimit: piksim, presë, pikë-presë, pikë-habitës, 

shqymës etj. Sigurisht që këta terma gjallonin ndër gramatika e tekste shkollore para vitit 1920, 

duke dalë në variante fjalësh e variante tingëllore të ndryshme nga njëra gramatikë në tjetrën. Që 

nga gramatika e Vretos, Kristoforidhit, Frashërit, Xanonit, Xhuvanit etj., termat vinë e marrin 

formë për t’u pranuar e institucionalizuar më 1920 në këtë Kongres. Kështu kemi termat: tingull, 

zanore, bashktingllore, mbaresë, kllapë, plotës, kundrinë e drejtë dhe e shdrejtë, shkallë sipërore 

përkitse, shkallë sipërore e kputun, lidhëzë, ndajfolje, pjesë ligjërate etj., të cilët jo vetëm u 

miratuan, por fituan vlerë përdorimore të gjerë në terminologjinë shkencore mësimore.  

Nga termat e matematikës, 94 të tillë, në aktet e Kongresit janë pranuar njësi 

terminologjike të aritmetikës, si: arithmetikë, me njehun, veprim, i mbledhshëm, shumfish etj. dhe 

njësi terminologjike të gjeometrisë, p.sh., rreth, rrotulli, skutë e drejtë, vijë e përkufizueme etj.  

Termat e miratuar kanë më shumë trajtë të gegërishtes, e më rrallë të toskërishtes: me 

zgjedhuem, fjali dishrore, kallzues emnuer, i voglueshëm, i mbledhshëm, hekje, vijë e 

përkufizueme, mënyrë dishrore, kohë e kryeme; mënyrë dëftore, asjetër, etj. Në ndonjë rast jepen 

të dy variantet, ai gegë e varianti toskë: thyesë e përzime a e përzierë,skutë e ndeme a e nderë 

etj., por ndodh të dalë varianti që e shenjon më saktë konceptin, si: vijë paralele a e palardhëtë. 

Në aktet e Kongresit Arsimor të Lushnjës, përbri çdo njësie terminologjike jepet edhe 

njëvlerësi i saj në gjuhën e huaj nga e cila është marrë e është shqipëruar (ndodh të jepen edhe dy 

njëvlerës nga dy gjuhë, si p.sh., rreth = circonference (fr), Umfang (gj)). Shqipërimi i tyre është 

bërë duke ndjekur rregullat e shqipes. 

Nga gjuhëtarët tanë atdhetarë janë shfrytëzuar mënyrat dhe mjetet fjalëformuese të shqipes: 

ndajshtesimi, kompozimi, togfjalëzimi dhe rikuptimësimi i fjalëve të leksikut të përgjithshëm. Në 

shumicën e tyre është përdorur kalkimi. Për të dhënë shqip një numër të madh termash të huaj 

janë krijuar fjalë të prejardhura e kompozita më fort pas modelit të frëngjishtes: folje e 

rregullshme – verbe régulier, pjesët e ligjëratës – les parties du discours, pjesë të ndërrueshme – 

parties variables, vijë e drejtë – ligne droite, sistema metrike – systéme métrique etj., pak prej 

gjermanishtes: kryetingull – Anlaut, mestingull – Inlaut, fundtingull – Auslaut etj., e më pak prej 

latinishtes: mënyra habitore – admirativum etj.  

Pjesa më e madhe e termave të miratuar në këtë Kongres Arsimor, janë ngulitur duke u bërë 

pjesë e qenësishme e terminologjisë së sotme shkollore. Janë të njëjtët terma që hasim ndër 

gramatikat tona shkollore: fjali, tingull, bashkëtingëllore, folje veprore, mënyrë dëftore, mbaresë, 

pasthirrmë, kohë e tashme, fjali e thjeshtë, gërmë, folje veprore, përemën vehtuer, i shquem, rrâjë, 

mbaresë etj. Pak janë termat gjuhësorë që nuk kanë gjetur vend: kohë e kryeme e plotë (kohë më 

se e kryer), ndajfolje pohimi, pikë-habitës, shkallë sipërore përkitse, emër kuptimi (emër abstrakt), 

fjali e përngjitun etj.  

Nga termat e matematikës në tekstet mësimore bashkëkohore përdoren edhe sot termat: 

mbetje, thyesë, numëror, fuqi, vijë e drejtë, mbledhje, shumë etj. Por në dallim me terminologjinë 



21 
 

gjuhësore, e cila vjen thuajse e plotë nga ky Kongres, ka mjaft terma të matematikës që nuk kanë 

gjetur përdorim. Të tillë janë: batuer-ori (faktor), saherës (herës), përshkuer-ori (diametër), 

tërthore-ja (diagonale), hekje, me njehun, skutë e ndeme a e nderë (kënd i shtrirë) etj. Vërejmë që, 

edhe pse është bërë një hap përpara në shqipërim të termave, si: edhe, pa, përshkuer-ori, terthore-

ja, vijë orizontore etj., termat gjegjës ndër tekstet mësimore janë: plus, minus, diametër, 

diagonale, vijë horizontale etj.  

 

 

1.5.1. Termat e miratuar në këtë Kongres vështruar sipas strukturës morfologjike 

 

Të vështruar nga struktura morfologjike, termat e pranuar në këtë Kongres Arsimor janë 

emra, mbiemra, folje dhe ndajfolje. Ndër 213 skajet teknike të listuara, përveç termave emra e 

mbiemra, dalin 8 folje: me lakuem, me zgjedhuem, me përkufizuem, me diktuem, me hartuem, me 

njehun, me numruem, me llogaritun dhe dy ndajfolje përkufizisht dhe përpjestueshëm.  

Ky qëndrim për termat e pranuar institucionalisht, hap një çështje të diskutueshme. 

Përfshirja e njësive foljore, mbiemërore e akoma më pak, njësive ndajfoljore, me statusin e termit 

ndër fjalorët terminologjikë, është një nga problemet e hapura që nuk ka gjetur ende zgjidhje të 

unifikuar në praktikën terminologjike. Kjo është një çështje që ka të bëjë me trajtimin 

leksikografik të njësive terminologjike në çerdhe fjalëformuese. Përgjithësisht fjalorët 

terminologjikë janë fjalorë “nominalë”, njësitë emërtuese foljore e mbiemërore janë të rralla, kurse 

njësitë ndajfoljore mungojnë. Kështu, p.sh., në fjalorin e termave të gjuhësisë29 del njësia lakim, i 

lakueshëm, por jo njësia lakoj; del njësia zgjedhim, i zgjedhueshëm, por jo zgjedhoj. Po në këtë 

fjalor gjejmë termin emërzim, i emërzueshëm, por edhe termin emërzoj. Në fjalorin krahasues të 

termave të gjuhësisë30 nuk gjejmë njësitë lakoj, as zgjedhoj, por gjejmë emërzoj dhe zgjeroj e 

zmadhoj. Në fjalorin terminologjik të kimisë 31  gjejmë termat oksidim, oksidoj, i oksiduar, 

oksidues; shkrij dhe shkrirje, shpërbashkoj dhe shpërbashkim, shpërbëj dhe shpërbërje, tres, 

tretur, tretës, tretje etj. Siç shihet, në praktikën e sotme terminologjike mungon një qëndrim i 

normativizuar mbi njësitë foljore e ndajfoljore. Pranimi i njësive mbiemërore, foljore e ndajfoljore 

(edhe pse të pakta) në Kongresin Arsimor gjykojmë të lidhet me faktin se këto terma janë pranuar 

të jenë baza e terminologjisë shkollore, e cila do të zinte vend ndër tekstet mësimore të kohës e më 

vonë.  

 

 

                                                           
29 ASHSH, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Sektori i terminologjisë, Terminologjia tekniko-shkencore 17, Fjalor 

i termave të gjuhësisë, Tiranë, 1975.  
30 Sh. Rrokaj, G. Belluscio, Fjalor krahasues i termave të gjuhësisë, Arbëria, Tiranë, 2011.  
31  Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Sektori i terminologjisë, Fjalor i 

terminologjisë tekniko-shkencore 10, Terminologjia e kimisë, Tiranë, 1963.  
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1.5.2. Termat e miratuar në këtë Kongres vështruar sipas rrafshit fjalëformues 

 

Vështruar nga plani fjalëformues, të bie në sy menjëherë që ky leksik është i brumit shqip. 

Sidomos përmes mënyrës morfologjike, formimit me prejardhje me parashtesim e sidomos me 

prapashtesim, janë krijuar shumë fjalë-terma të rinj mjaft të goditur, të cilët janë pjesë e 

qëndrueshme e leksikut të sotëm terminologjik.  

Termat e formuar me parashtesa janë të paktë, të prejardhur nga tema emërore e 

mbiemërore: (emër) i pashquem, (vijë) e papërkufizueme, (folje) skaluese, përlidhje, përmbyllje, 

(skutë) e përkundërtë etj.  

Siç shihet, jo vetëm formimet parashtesore janë të pakta, po edhe parashtesat janë të 

kufizuara, dalin pothuajse vetëm parashtesat pa- e për-. 

Formimet me prapashtesa janë më të shumta, edhe si numër termash, edhe si numër 

prapashtesash.  

 Ndër prapashtesat më prodhimtare janë:  

prapashtesa -im: lakim, zgjedhim, prapashtim, diktim, përkufizim, hartim, ndajshtim, 

shumim, veprim etj.  

prapashtesa  -je: mbledhje, hekje, folje,ndajfolje, ndamje, etj.  

prapashtesa -shëm: i mbledhshëm, i hekshëm, i ndashëm, (folje) e rregullshme etj. 

prapashtesat -s, -ës: plotës, shqymës, (përemën) pyetës, (emër) përmbledhës etj.  

prapashtesat, -or, -ore: dyzanuer-ori, cilsuer-ori, vehtuer – or, lidhuer – or, (fjali) 

dishrore, numëruer – ori, emënuer – ori, përshkuer – ori etj.  

Vihet re se në formimin e termave kanë marrë pjesë disa prapashtesa prodhimtare, me të 

cilat janë formuar terma shqip në vargje leksikore, prapashtesa që kanë vijuar të jenë 

prodhimtare edhe në gjuhën e sotme. 

Veçori e formimeve prapashtesore është formimi i fjalëve-terma në çerdhe, p.sh.: me 

përkufizuem – përkufizim – përkufizisht; me lakue – lakim; me zgjedhue – zgjedhim; shumim – i 

shumuer –ori – i shumueshëm; ndamje – ndamës – i ndashëm – ndashmi-ja a ndarshmi-ja; 

përpjestim – i përpjesëtueshëm –përpjesëtueshëm; mbledhje – i mbledhshëm etj.  

Nga komisioni hartues i termave të miratuar në Kongresin e Lushnjës, gjejmë të miratuar 

disa terma - kompozita të cilat janë formuar duke sintetizuar materialin gjuhësor dhe nocionin e 

shënuar prej tij, sipas një modeli gjuhësor ekzistues. Ato janë fjalë-terma dygjymtyrëshe. Termat 

– kompozita janë kompozita me gjymtyrë të bashkërenditura, kompozita këpujore dhe të tilla me 

gjymtyrë të nënrenditura, kompozita përcaktore. Kompozita këpujore janë terma të nënsistemit 

terminologjik të drejtshkrimit: pikë-presë, pikë-pyetës, pikë-habitës. Kompozitat përcaktore, jo të 

shumta në numër, (13 njësi shënuese) janë: dyzanuer, kryetingull, mestingull, fundtingull, 

kryefjalës, kryegja-ja, shumfish etj. Për nga ana strukturore janë të formuar nga dy emra, 

numëror dhe emër, përemër i pacaktuar dhe emër.  

Nga 213 “skajet teknike” të miratuara, rreth gjysma (109) janë togfjalësha të qëndrueshëm 

terminologjikë: përemër pronuer (gjuh.), folje pavehtore (gjuh.), kohë e kryeme (gjuh.), emën i 

përveçëm (gjuh.), pjesët e ligjëratës (gjuh.), vijë e pingultë (mat), skutë kulmore (mat) etj. 



23 
 

Përdorimi i togfjalëshave, që pasqyrojnë një vëllim më të gjerë konceptor, është tregues edhe për 

nivelin e dijeve të shtjelluara në fushat përkatëse. “Përdorimi i togfjalëshave terminologjikë jo 

vetëm i jep terminologjisë karakter sistemor, të lidhur e hierarkik, por edhe krijon saktësi e 

qartësi të dukshme në zbulimin e përmbajtjes së termit, sepse elementet përbërëse të tij 

përmbajnë anë të caktuara të tipareve të nocionit.”32 Për nga natyra e elementeve përbërëse, 

togfjalëshat e qëndrueshëm janë përgjithësisht me dy përbërës, me strukturë të thjeshtë, e më 

shumë me lidhje të drejtpërdrejta të gjymtyrëve, si: fjali dishrore, ligjëratë e drejtë, kallzues 

emnuer, thyesë dhjetore, vijë e thyeme, skutë e hapët etj. Me përjashtim të termit pjesët e 

ligjëratës, të gjithë togfjalëshat terminologjikë me dy përbërës kanë si përbërës të dytë një 

mbiemër, që shpreh një “ ...prirje e përgjithshme drejt sintetizmit...”33 . Ndër “skajet teknike” të 

miratuar dalin edhe togfjalësha të zgjeruar: fjali me ndërtim të drejtë, thyesë periudhike e 

thjeshtë, ma i madhi ndamës i përbashkët, shkalla sipërore e kputun etj. Numri i kufizuar i 

togfjalëshave terminologjikë me mbi dy përbërës, tregon për përgjegjshmërinë me të cilën është 

punuar për krijimin e këtyre termave, duke pasur parasysh kërkesën që termi duhet të jetë sa më i 

shkurtër, duke synuar volitshmërinë në përdorim. 

 

 

 

1.5.3. Termat e miratuar në këtë Kongres vështruar në planin semantik 

 

Duke i hulumtuar në planin semantik, vërejmë se disa njësi emërtuese terminologjike janë 

krijuar përmes rikuptimësimit të fjalëve të fjalorit të përgjithshëm, pa ndjekur ndonjë model të 

huaj, p.sh., skutë (mat), rrotull (mat), trazim (mat) etj. Me statusin e “skajit teknik”, në listë dalin 

edhe termat: me njehun, me numruem, me llogaritun. Dy termat e parë kanë të njëjtin gjegjës në 

frëngjisht e në gjermanisht: me njehun = conter, zählen; me numruem = conter, zählen.34 Nga 

fjala - term me njehun (paskajore gege), në terminologjinë e sotme matematikore, është përftuar 

termi njehsoj dhe vargu termor njehsim, i njehsueshëm, njehsor35. Duke ndryshuar formën me 

njehun në njehsoj, termi ka zgjeruar edhe brendinë konceptore: nuk shenjon më vetëm të 

numëruarit, por veprime logjike e matematikore që lidhen mes tyre, si në shembujt: Njehsoni 

vlerën numerike të shprehjes algjebrike.36 Njehsimi i perimetrit, sipërfaqes dhe i vëllimit.37 Pra 

nga sinonimia me termin numëroj, skaji me njehun, duke marrë vlerë semantike të re përmes 

zgjerimit të kuptimit, tashmë krijon sinonimi me termin llogarit. 

                                                           
32  A. Duro, Togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë në gjuhën shqipe, në “Studime mbi leksikun dhe mbi 

formimin e fjalëve në gjuhën shqipe III”, Tiranë, 1989, f. 672.  
33 H. Pasho, Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe nga Rilindja deri në vitet '80 të shek. XX, Tiranë, 2005, f. 

123.  
34 Kumtari arsimuer, vepër e cituar, nr. 2, f. 34.  
35  Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Sektori i terminologjisë, Fjalor i 

terminologjisë tekniko-shkencore 2 Terminologjia e matematikës dhe të mekanikës teorike, Tiranë, 1963, f. 86.  
36 Matematika 8, E. Lulja, N. Babamusta, Pegi, 2007, f. 73.  
37 Matematika 9, M. Osmani, I. Alikaj, Myzemili, 2009, f. 50.  
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Vendimet që mori Kongresi Arsimor i Lushnjës mbi terminologjinë, janë hapi i parë ndër 

përpjekjet e vazhdueshme të gjuhëtarëve tanë për shqipërimin dhe njësimin e leksikut 

terminologjik. Edhe pse disa prej termave nuk arritën të nguliten dhe të tjerë u përpunuan për të 

shprehur më saktë konceptin, këta terma edhe sot përbëjnë termat qendrorë të sistemeve 

terminologjike përkatëse.38 

 

 

                                                           
38 Në një vërejtje që shoqëron botimin e akteve të Kongresit thuhet “Skajet teknike të vendosura në Kongres të 

Lushnjës, janë gjâna për t'u biseduem e për t'u rrahun prap; prandaj disa nga kto u ndryshuan pas bisedimesh e të 

rrahuna mendimesh. ” Kumtari arsimuer, vepër e cituar, nr. 1, f. 11.  
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KREU II 

 

KLASIFIKIMI TEMATIK I TERMINOLOGJISË SË TEKSTEVE TË 

SISTEMIT PARAUNIVERSITAR 

 

 

2.1. Sistemësia si tipar i terminologjisë 

 

Shqyrtimet e marrëdhënieve mes termave, përkufizimet e tyre, kanë treguar se termat nuk 

mund të shihen si të veçuar nga njëri-tjetri. Ato shihen dhe trajtohen sipas lidhjeve, 

marrëdhënieve që krijojnë mes tyre. Në punën teorike dhe praktike terminologjike, termat 

konsiderohen si njësi speciale të leksikut që i përkasin një sistemi të caktuar terminologjik, i cili i 

përgjigjet një sistemi të caktuar konceptesh, prandaj edhe kuptimi i tyre përcaktohet në kufijtë e 

sistemit të cilit ata i përkasin. Terminologjia, si një makrosistem që përfshin sisteme 

terminologjike të fushave të ndryshme të dijes, mund të shihet si një mbishtresim njësish 

leksikore të gjuhës së përgjithshme, sepse njësitë ndërtuese të saj (të terminologjisë) janë fjalët, 

që përbëjnë shtresën themelore të gjuhës. Nga kjo pikëpamje, koncepti i sistemësisë në 

terminologji duhet vështruar edhe në aspektin e sistemit të gjuhës së përgjithshme. Siç është 

pranuar, nga ana specifike çdo sistem teminologjik ka bazë lidhjet konceptore dhe i referohet 

sistemit të koncepteve të një fushe të caktuar të dijes. Megjithatë si një nënsistem brenda sistemit 

tërësor leksikor të gjuhës, nga ana e shfaqjeve të përgjithshme, ajo ka po ato veti që i takojmë 

edhe tek fjalët e gjuhës së përgjithshme ose tek jotermat39.  

Rregulli sistematik i koncepteve dhe emërtimi i tyre në një fushë të dijes, nuk merr vlerë 

vetëm brenda një përpunimi terminologjik. Çdo shkencë e specializuar i prezanton në mënyrë 

sistemore konceptet dhe emërtimet e tyre. Njohja e thellë e një fushe është e pamundur pa 

njohuritë mbi ndërtimin sistematik. Përcaktimi i një koncepti dhe i përkufizimit të tij jepet duke 

iu referuar lidhjeve nocionore sistemore të tij. Kështu arrihet të diferencohet e identifikohet një 

koncept përkundrejt një koncepti të afërt, të dallohet prej tij në mënyrë të verifikueshme. Pa këtë 

njohuri nuk do të mund të vlerësohet nëse kemi të bëjmë me një rast sinonimie të pranishme, që 

do të thotë nëse dy emërtime vërtetë përcaktojnë një koncept të vetëm apo nëse ata ndajnë 

përmbajtjen e tyre.  

                                                           
39 A. Kostallari, Gjuha letrare kombëtare shqipe dhe epoka jonë, SF. 1984, 4. (A. Kostallari, për të veçuar 

terminologjinë e leksikut të gjuhës në përgjithësi si leksik të mëvetësuar, i ndan njësitë e gjuhës në terma (që i 

përkasin terminologjive të fushave të ndryshme të dijes) dhe në joterma (që i përkasin leksikut të gjuhës së 

përgjithshme).  



26 
 

Marrëdhëniet mes koncepteve të një fushe të dijes përfaqësohen nga një sistem konceptesh. 

Një sistem konceptesh është një sasi konceptesh, ndërmjet të cilave ka një marrëdhënie dhe 

gjithë këto koncepte përfaqësojnë një tërësi koherente.40  

Në mënyrë të figurshme, konceptet mund të këqyren si elemente ndërtimi të një sistemi. 

Marrëdhëniet logjike konceptore mes tyre janë dhe materiali lidhës, që i mban konceptet të 

ndërlidhura. Elementet e sistemit krijojnë degëzime të ndryshme dhe sipas rastit, mund të lidhen 

në bazë të tiparit të përbashkët edhe me koncepte të sistemeve të tjera brenda po të njëjtës fushë. 

Sigurisht, dijet mbi konceptet zhvillohen pambarim në formën e spirales dhe kështu lidhjet mes 

tyre shumohen, zgjerohen e bëhen më komplekse. Marrëdhëniet ndërmjet termave shihen kështu 

si marrëdhënie ndërmjet koncepteve, të cilët ndërtohen në bazë të lidhjeve të ndryshme logjike, 

si:  

- të marrëdhënieve të gjinisë dhe të llojit: gjymtyrë kryesore: kryefjalë-kallëzues; gjymtyrë 

të dyta: kundrinor – rrethanor - përcaktor; kundrinor: kundinor i drejtë - kundrinor i zhdrejtë pa 

parafjalë - kundrinor i zhdrejtë me parafjalë; figurë: rreth - shumëkëndësh; shumëkëndësh: 

trekëndësh - katërkëndësh – pesëkëndësh etj.; trekëndësh: trekëndësh kënddrejtë - trekëndësh 

dybrinjënjëshëm - trekëndësh barabrinjës; katërkëndësh: katror - romb - paralelogram - trapez;  

- të marrëdhënieve të së tërës me pjesët: fjala: temë- rrënjë- mbaresë- parashtesë- 

prapashtesë; rreth: hark - kordë - rreze - qendër – diameter; trekëndësh: kënd - brinjë - kulm - 

katet - hipotenuzë - mesore - përmesore - lartësi - perimetër; kërcelli: nyje- ndërnyje- syth-

gjethe; lulja: bisht – kurorë – petla – nënpetla - kupë e lules; 

Bashkërendimi organik i koncepteve realizohet përmes mjeteve gjuhësore, duke formuar 

në këtë mënyrë mikrosisteme leksiko-fjalëformues. Termat duhet të përmbushin kriterin logjik-

gramatikor për të mundësuar korrelacionin konceptor, i cili është mjeti që i lidh në sistem. 

Vargjet termore të formuara mbi bazën e marrëdhënies konceptore-leksikore / fjalëformuese, në 

përgjithësi, janë dëshmi e qartë e prirjeve të zhvillimit të leksikut të gjuhës shqipe, në bazë të të 

cilave qëndrojnë mundësitë krijuese të vetë gjuhës shqipe. Këto mikrosisteme njësish konceptore 

nxjerrin në dritë veçoritë e sistemit fjalëformues të gjuhës sonë dhe mundësitë e zhvillimit të 

mëtejshëm të saj. Një përgjithësim i plotë i këtij problemi është bërë në një nga punimet e prof. 

A. Kostallarit41.  

emër: mbiemër – përemër – emëror – mbiemëror – përemëror – emërzim – emërzoj – 

mbiemërzim- emërto- emërtim- emërtues, etj.; folje: foljor – foljezim – e folme – ndajfolje – 

ndajfoljor – ndajfoljezim etj.; tres: tretës- tretësirë – i tretur – i tretshëm – i patretshëm – 

tretshmëri etj.; pjalm: pjalmim- pjalmore; lule: lulesë, lulëz, lulëzim, rrethlule etj.  

Siç shihet nga shembujt e mësipërm secili term brenda lidhjeve sistemore zë një vend të 

caktuar në sistemin apo mikrosistemin e koncepteve, duke shënuar në mënyrë të njëkuptimshme 

konceptin e fushës përkatëse. Vështrimi i termit në sistemin e koncepteve merr vlerë të madhe 

metodike studimi, sepse brenda sistemit shihet, nga njëra anë, vendi i termit në hallkat e lidhjeve, 

kurse nga ana tjetër, zbulohen edhe marrëdhëniet e termit me termat e tjerë. Në këtë mënyrë, 

                                                           
40 H. Picht, Fachsprachliche Phraseologie, in R. Arntz (Hrsg. ), 1988, f. 188.  
41 A. Kostallari, Mbi disa drejtime të përsosjes së sistemit të strukturës së gjuhës sonë letrare në SF, 1982/2, f. 30.  
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secili term shihet në caqet konceptore të tjetrit dhe nga ballafaqimi i termave me njëri-tjetrin, 

mund të përcaktohet se sa e mbulon termi konceptin, a mbetet zbrazëti në sistem, pra, a duhet të 

krijohet ndonjë term tjetër për konceptin e paemërtuar plotësisht.  

Veçoria e pasurimit të leksikut me krijime sistemore është më e theksuar në terminologjitë 

e degëve të ndryshme të shkencës dhe të teknikës, të cilat funksionojnë në leksikun e 

përgjithshëm terminologjik si sisteme të organizuara, të lidhura e të bashkëkushtëzuara në 

përputhje me sistemet e koncepteve të fushave përgjegjëse. Nga kjo pikëpamje leksiku 

terminologjik dallohet për karakterin e tij më sistemor e më të organizuar se leksiku 

joterminologjik.  

Studimi i leksikut terminologjik të fushave të ndryshme të dijes si sistem elementesh të 

lidhura e të ndërvarura në përputhje me sistemet e koncepteve të fushave përgjegjëse në punimet 

e gjuhëtarëve terminologë, ka marrë formën e një metode studimi për të zbuluar natyrën reale të 

terminologjisë së gjuhës përkatëse, për ta sistemuar e përsosur atë më tej, në mënyrë që ta bëjnë 

atë të aftë të shprehë sa më qartë e saktë konceptet e fushës. Siç dihet, vetë përbërja leksikore e 

gjuhës ka karakter sistemor, por karakteri sistemor i terminologjisë është i një karakteri tjetër. Ai 

shfaqet në mënyrë më të organizuar e më të plotë, kurse, kur në hallka të caktuara nuk është i 

tillë, ai duhet përpunuar, përsosur e ngritur në nivelin e kërkuar. 

Brenda lidhjeve sistemore e marrëdhënieve të njëkuptimshme koncept-term mund të 

studiohen edhe lidhjet fjalëformuese ndërmjet termave në formën e vargjeve leksikorë-

fjalëformues, çka ndihmon në përcaktimin e rrugëve për përmirësimin e mëtejshëm të termave 

dhe në zgjedhjen ndërmjet dysorëve terminologjikë të njësive që i përgjigjen sa më saktë 

koncepteve përkatëse dhe ligjeve të fjalëformimit të gjuhës shqipe42.  

Kjo veti e terminologjisë shërben për të formalizuar informacionin shkencor – teknik, i cili, 

si i tillë, shërben për ta studiuar atë në thellësi në rrafshin e formës dhe të përmbajtjes, për të 

futur të dhënat terminologjike në mënyrë të lidhur në bankat e termave, si edhe për hartimin e 

fjalorëve sistemorë me përkufizime, të cilët janë rrjedhojë jo vetëm e përpunimit sistemor të 

terminologjisë, por edhe ruajtjes dhe risjelljes së saj sistemore. 43  Kjo paraqitje e lëndës jep 

njohuri të përmbledhura për të gjithë lëndën dhe përdoret nga teknika kompjuterike për ta ruajtur 

e risjellë (kërkuar e gjetur) informacionin shkencor në kompjuter në mënyrë të kondesuar, 

nëpërmjet termave kyç, të lidhur në sistem. 

Një terminologji e bashkërenduar, e njësuar dhe njësore për të gjithë, përbën një sistem 

terminologjik që është një sistem i tillë shenjash, përmbajtja dhe lidhjet e të cilit janë të mbyllura 

në kufijtë e një dege të dijes.44 Sistemi terminologjik nuk përfaqëson në vetvete një grupim të 

njësive të veçuara, po i nënshtrohet një sistemi lidhjesh e marrëdhëniesh që krijohen përmes: 

1. marrëdhënieve mes objekteve e dukurive të vetë realitetit; 

2. pranisë së një varg mikrosistemesh në sistemin terminologjik të një fushe; 

3. përfshirjes së një fjale në një grup leksiko-semantik; 

                                                           
42 A. Duro, Terminologjia si sistem, Tiranë, 2001, f. 9.  
43 V. Proko (Jazexhiu), Probleme të ruajtjes dhe risjelljes së informacionit shkencor-teknik në terminologji, në 

“Gjendja dhe zhvillimi i terminologjisë shqipe probleme e detyra”, Tiranë, 2009, f. 152-167.  
44 H. Pasho, Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe. . . , f. 19.  
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4. pranisë së lidhjeve semantike mes fjalësh ku njëra prej tyre është fjalë-termi 

përgjithësues, nga i cili varen termat që emërtojnë nocione të derivuara; 

5. përkatësisë së një termi në një tip fjalëformimi, pjesë e një grupi tematik.   

Përmes këtyre marrëdhënieve, sistemet terminologjike diferencohen mes tyre. 

 

 

 

2.2. Sistemet terminologjike në kurrikulën mësimore, çështje të përgjithshme 

 

Tekstet e shkencave të natyrës dhe programet e tyre diktojnë aplikimin e modeleve të 

paraqitjes së informacionit. Ideja e zhvillimit të aftësive për të menduar është theksuar në 

periudha të ndryshme të kohës nga mendimtarë të ndryshëm, të cilët kanë rekomanduar mënyra 

për të mësuar. Kështu Platoni dhe Aristoteli kanë përpiluar skema të larmishme rreth logjikës së 

lëndës, Njutoni krijoi rregullin e të menduarit, Djui dhe James kapërcyen nga metodat e shkencës 

drejt psikologjisë së mendimit, Montesori, Adler, Bruner dhe reformatorë akademikë të tjerë, 

pavarësisht se theksuan lloje të ndryshme të të menduarit, të gjithë pranuan idenë se “për të 

përgatitur nxënësit për jetën pas shkollës duhet t’u mësojmë atyre aftësitë për të menduar”45.  

Leksiku terminologjik i fushave të ndryshme të dijes paraqitet si sistem elementesh të 

lidhura e të ndërvarura në përshtatje me sistemet e nocioneve, koncepteve të fushave përgjegjëse. 

“… çdo disiplinë, e për një arsye shumë të fortë, çdo shkencë ka nevojë për një tërësi termash, të 

përcaktuar rigorozisht/saktësisht, me të cilat ajo shenjon nocionet që i janë të dobishme; kjo 

tërësi termash përbën terminologjinë…”46  

Ndjeshmëria dhe prirja për ndryshim, diktuar nga zhvillimi i dijeve shkencore që ato 

pasqyrojnë, karakterizojnë këtë leksik dhe bëjnë që sistemi terminologjik të pasurohet me fjalë-

terma të fushave të ndryshme të veprimtarisë njerëzore, duke ndikuar në këtë mënyrë edhe në 

pasurimin e leksikut të përgjithshëm. Në terminologjinë tekniko-shkencore të teksteve të arsimit 

parauniversitar, sistemësia si një nga tiparet e termit, përshkon të gjithë sistemet terminologjike 

dhe bën gjithashtu dallimin ndërmjet sistemeve terminologjike të fushave të ndryshme të dijes. 

“Veçoria e pasurimit të leksikut me krijime sistemore është më e theksuar në terminologjitë e 

degëve të ndryshme të shkencës dhe të teknikës, të cilat funksionojnë në leksikun e përgjithshëm 

terminologjik si sisteme të organizuara, të lidhura e të bashkëkushtëzuara në përputhje me 

sistemet e nocioneve të fushave përgjegjëse.”47  

Kurrikula e arsimit parauniversitar përfshin lëndë të shkencave natyrore e humane. 

Shkenca të tilla si matematika, gjuha shqipe, biologjia, gjeografia, fizika mësohen që në vitet e 

para të shkollimit. Në lëndën e matematikës e atë të gjuhës shqipe, lëndë që përfshihen në 

kurrikulën shkollore që në klasën e parë, nxënësit përftojnë njohuri shkencore bazë. Ndaj dhe 

terminologjia e këtyre lëndëve përbëhet nga termat bazë. Në arsimin parauniversitar konceptet 

                                                           
45 AEDP, Metoda të mësimdhënie, Toena, Tiranë, f. 30.  
46 Dictionnaire de linguistique, Larousse, 1973 
47 A. Duro, Sistemet terminologjike në gjuhën e shkencës dhe të teknikës, në SF, 1984/4, f. 131.  
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jepen në mënyrë ciklike duke u rimarrë nga njëra klasë në tjetrën e duke u plotësuar me 

informacion shkencor. Në vitet e para të shkollimit të tyre, nxënësit përftojnë edhe njohuritë mbi 

natyrën, mjedisin që i rrethon përmes lëndëve të tilla si dituri natyre, njohuri mbi vendlindjen etj.  

Nga shqyrtimi i sistemeve terminologjike të fushave të dijes, të cilat janë objekt studimi në 

tekstet mësimore të APU-së, vërehet se jo rrallë është e vështirë të diferencosh e identifikosh disa 

terma me një fushë të vetme. Kjo lidhet me objektin e studimit që shpesh përfshin dy ose më 

shumë fusha. Shkenca natyrore të tilla si fizika, kimia, matematika, anatomia (biologjia) 

integrojnë (në disa disiplina) shqyrtimin e realies, duke i vëzhguar dukuritë e proceset nga 

këndvështrime të ndryshme, por edhe nga i njëjti këndvështrim. Integrimi në rrafshin e 

objektivave të përbashkëta, përbën një formë integrimi mes shkencave të natyrës. Lëndët kimi, 

fizikë dhe biologji, megjithëse mund të trajtohen të ndara, kanë objektiva mësimore të 

përbashkëta, si objektivat që lidhen me komunikimin shkencor, metodologjinë e studimit, lidhjen 

me jetën e përditshme, zhvillimin e të menduarit kritik e krijues etj. Në rrafshin e integrimit të 

koncepteve çështja e diferencimit të tyre sipas shkencës, shpesh bëhet e diskutueshme. Kështu, 

p.sh., i njëjti term, që i përket një fushe të caktuar si shndërrim, largësi, kënd, pikë, molekulë, 

atom, bërthamë atomike, mol, masë atomike, vektor, grafik etj., me të njëjtin kuptim, mund të 

përdoret edhe në fusha të tjera, të afërta ose edhe të largëta. Në këto raste si kusht parësor duhet 

cilësuar kuptimi i termit, i zbërthyer në përkufizimin përkatës, përderisa edhe në fushat e tjera ai 

përdoret me të njëjtin kuptim. “Kuptimi, pra, në çdo fushë që të përdoret termi, e lidh termin pas 

një fushe të vetme zanafillëse.” 48 Mbi përdorimin e termave të motivuar brenda fushës dhe për 

terma të huazuar jashtë fushës, do të flitet më vonë. 

 

 

 

2.3. Terminologjia e gjuhësisë 

 

Leksiku terminologjik i gjuhësisë, shquhet për karakter origjinal, sepse është terminologji e 

një shkence me karakter të theksuar kombëtar dhe me një sistem origjinal të koncepteve, bazuar 

në dukuri vetjake të gjuhës shqipe.  

Gjuhësisë sonë, për vetë objektin e studimit të saj, që lidhet me gjuhën shqipe si tipar i 

kombit, për problemet e saj specifike kombëtare, i është dashur që, krahas përdorimit të termave 

ndërkombëtarë, të përpunojë një terminologji të sajën, ku pleksen termat që shënojnë koncepte 

që kanë të bëjnë me çdo gjuhë të botës, si kategori abstrakte universale dhe me një gjuhë 

konkrete, siç është gjuha shqipe. Leksiku terminologjik i gjuhësisë është zhvilluar në faza të 

ndryshme krahas zhvillimit të koncepteve që shënojnë fjalë-terma, si pasojë e zhvillimit të 

shkencës dhe të teknikës, derisa, tashmë, është ngritur në shkallën e një sistemi të plotë, i cili 

përbën edhe bazën konceptore ku mbështetet shkenca e gjuhësisë shqiptare. Këto nocione 

krijojnë sisteme e mikrosisteme brenda një fushe dhe ndërmjet disa fushave të dijes, duke u 

                                                           
48 A. Duro, Fjala-term dhe struktura semantike e fjalës shqipe, në SF, 1991, 3-4, f. 147.  
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aktualizuar dhe duke u përvetësuar nëpërmjet emërtimeve përkatëse, termave, ku gërshetohen 

elementet gjuhësore kombëtare dhe ndërkombëtare49. Kështu ka ndodhur dhe në gjuhën shqipe. 

Këto njësi gjuhësore-terma, si emërtime të nocioneve që pasqyronin dukuritë e reja, zunë vend 

në leksikun terminologjik të saj, i cili, tashmë, do të zhvillohej dhe pasurohej si sistem në 

rrjedhat e kohës gjatë disa dhjetëvjeçarëve. 

Zhvillimi i terminologjisë gjuhësore të shqipes ka kaluar nëpër disa faza të cilat janë 

kushtëzuar nga faktorët jashtëgjuhësorë, kryesisht historikë, ekonomiko-socialë, kulturorë etj., 

dhe faktorët brendagjuhësorë, siç janë shtimi i grupeve të ndryshme të termave të prejardhur e të 

përbërë, përkryerja e strukturës fjalëformuese e leksikore, zhvillimi e fuqizimi i mënyrave dhe 

tipave fjalëformues në gjuhën e sotme letrare etj. Kjo terminologji është e ndërtuar duke nisur 

nga format më të thjeshta, deri në ato më të ndërlikuara, por, padyshim, të lidhura e të 

organizuara në sistem. Ndërkaq, siç është vënë re nga studiuesit, ky zhvillim dhe pasurim nuk 

bëhet i shkëputur nga leksiku i shqipes letrare, i cili është në lëvizje dhe rritet me ritme shumë të 

shpejta.50  

Terminologjia gjuhësore shqipe e ka zanafillën në shkollën e parë shqipe (1887), në 

gramatikën shqipe më të parë të botuar në gjuhën shqipe (1886)51. Në hullinë e përpjekjeve të 

shumta për të krijuar identitetin kombëtar, shkolla shqipe kërkonte tekste në gjuhën shqipe, 

tekstet duheshin hartuar në terminologji amtare, e cila në atë kohë mungonte. Pra merita e 

Kristoforidhit, S. Frashërit. L. Gurakuqit e më vonë Xhuvanit, Pecit, Cipos etj., ishte se krijuan e 

më vonë pasuruan terminologjinë gjuhësore shqipe me terma të krijuara nga vetë brumi i 

shqipes, duke u mbështetur në më të shumtën e rasteve në modelet e gjuhëve të tjera. 

Në dallim nga sistemet terminologjike të fushave të tjera të dijes, në procesin e njohjes, të 

kuptimit të funksionimit të këtij mjeti të marrëveshjes njerëzore, “terminologjia e gjuhësisë 

shërben si metaleksik (metagjuhë) për vetë gjuhën.” 52 

Krahasuar me terminologjitë e fushave të tjera të dijes, terminologjia e gjuhësisë dallohet 

për identifikueshmëri dhe diferencueshmëri. Termat gjuhësorë, një pjesë e mirë e të cilëve janë 

formime brenda fushës, kalke nga gjuhë të tjera ose terma të përftuar në mënyrë semantike, si: 

emër, mbiemër, rrokje, nyjë, ndajfolje etj., i japin terminologjisë së gjuhësisë, karakter të 

theksuar amtar. Për këtë janë kujdesur gjuhëtarët dhe rilindësit, të cilët qysh me hartimin e 

abetareve e të gramatikave të para shqipe, gjeneruan termat shqip. Duke e njohur mirë sistemin e 

shqipes, ata krijuan bërthamën (e më shumë) e terminologjisë gjuhësore si sistem të 

mëvetësishëm njësish emërtuese. 

Një pjesë e mirë e terminologjisë gjuhësore të teksteve të APU është ajo e Sami Frashërit 

dhe pasardhësve të tij. Duke synuar një formim të përgjithshëm gjuhësor në përshtatshmëri me 

moshën e tyre, në tekstet e gjuhës shqipe të arsimit 9-vjeçar, nxënësit përftojnë njohuritë bazë 

                                                           
49Shih më gjerë A. Duro, Sistemet terminologjike në gjuhën e shkencës dhe të teknikës, në Studime mbi leksikun dhe 

formimin e fjalëve në gjuhën shqipe, III, 1989, f. 656.  
50A. Kostallari, Mbi disa drejtime të përsosjes së sistemit e të strukturës së gjuhës sonë letrare, në Studime mbi 

leksikun dhe formimin e fjalëve në gjuhën shqipe, III, Tiranë, 1989, f. 56.  
51S. Frashëri, Shkronjëtore e gjuhësë shqip, Bukuresht, 1886.  
52 O. Ahmanova, Slovar linguistiçeskik terminov (Fjalor i termave të gjuhësisë), Moskva, 1969.  
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rreth fonetikës, 53  gramatikës: morfologjisë e sintaksës, leksikologjisë ndaj dhe terminologjia 

është e reduktuar në përqasje me terminologjinë gjuhësore të teksteve të arsimit universitar.54 

Dijet gjuhësore në nivel të të nxënit vinë përmes termave themelorë të gjuhësisë, ata të cilët 

përmbajnë ngarkesë konceptore më të madhe. Shumica e tyre mbajnë autorësinë e K. 

Kristoforidhit, S. Frashërit, Xhuvanit, Myderrizit, Cipos, Domit e ndonjë tjetër, p.sh.,: abetare, 

zanore, theks hundor, (rasë) emërore- Kristoforidhi: pikë, presje, rrënjë, emër, mbiemër, 

përemër, folje, i shquar, mashkullor, i nyjshëm etj. – Samiu: gjuhësi, gjuhëtar, prejardhje, i 

prejardhur, rasë – Gurakuqi: bashkëtingëllore, pasthirrmë, (rasë)rrjedhore, shkallë pohore, 

sipërore, krahasore, kryefjalë, ndajshtim etj.- Xhuvani.55  

Në mësimdhënien e gjuhës shqipe, metodat e analizës tradicionale gramatikore kanë zënë 

hapësirë të konsiderueshme, pa përfshirë metodat e sotme të analizës së tekstit, në kundërshtim 

me objektivat e reja që synojnë të përmbushin, duke vënë në qendër analizën dhe tipet e 

ndryshme të teksteve, letrare apo joletrare. 

Në programin e hartuar nga MASH56 (mbi të cilin hartohen tekstet mësimore), njohuritë 

gjuhësore dhe kthimi i tyre synon në realizimin e dhënies, përvetësimit dhe praktikimit të 

trinomit: 

- aftësi komunikuese me gojë dhe me shkrim, 

- njohuri për sistemin gjuhësor të shqipes, 

- qëndrime vlerësuese e vetëvlerësuese 

me qëllim që nxënësi përmes gjuhës shqipe të shprehë emocione, të përvetësojë koncepte, 

të transmetojë mesazhe, që për atë janë çelësa në shërbim të vetvetes dhe më gjerë në mjedisin 

ku jeton.57 

Gjuha është kodi i parë, sistem i shenjave dhe i rregullave gjuhësore që u shërben folësve 

të ndërtojnë komunikim të saktë. Sosyri pranon se gjuha si “sistem i mbyllur në vetvete dhe për 

vetvete” përbën një kompleks lidhjesh e marrëdhëniesh, të cilat zbulohen gjatë studimit të saj në 

varësi të këndvështrimeve të ndryshme (të shumta) që zë vëzhguesi ndaj saj. Çdo këndvështrim, 

si të thuash, përcakton një nënobjekt të veçantë, të ndërtuar mbi bazën e një sistemi konceptesh 

karakteristike për çdo nënobjekt, i cili lidhet me objektin e madh (gjuhën). Këtu, si do të shihet 

edhe më tej, krijohet një sistem nënfushash me lidhje hierarkike, nga më i ulëti në më të lartin, 

me shtresa të ndërmjetme. 

Këto koncepte që shënohen prej termave përkatës, diferencojnë pak a shumë fusha 

konceptore (terminologjike) të caktuara, por një pjesë e tyre bëhen pjesë përbërëse e të gjithë 

makrosistemit. Terminologjinë e gjuhësisë do ta ndanim kështu në nënfusha të mëvetësuara, të 

lidhura me sistemin terminologjik tërësor gjuhësor. Nëngrupet kryesore do të veçoheshin në këto 

                                                           
53 Krahasuar me disiplinat e tjera, fonetika ka koncepte të reduktuara në numër për arsyen se njohuritë mbi sistemin 

e shqipes mëshojnë më tepër ndaj morfologjisë e sintaksës.  
54 Të mos harrojmë që njohuri të mirëfillta gjuhësore nxënësi merr vetëm gjatë ciklit 9-vjeçar.  
55 L. Dodbiba, Zhvillimi i terminologjisë gjuhësorenga Rilindja deri sot, Konferenca e studimeve albanologjike, 

Tiranë, 1965, f183-191.  
56MASH-Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, sot MAS-Ministria e Arsimit dhe e Sportit.  
57 Instituti i kurrikulave dhe i standardeve, Programe lëndore shkolla 9-vjeçare Klasa 8, Tiranë 2007, f. 7; Klasa 9, 

Tiranë, 2008, f. 6.  
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nënfusha: në fonetikë (fonologji), në morfologji, në sintaksë, në leksikologji. Këto nënsisteme 

janë të diferencuara njëra nga tjetra dhe secila ka terminologjinë përkatëse, edhe pse ato 

integrohen po aq ngushtë tek njëra-tjetra, duke krijuar nivele ndërmjetëse, që përbëjnë 

mikrosisteme të veçanta, si: mikrosistemi morfo-fonetik (që qëndron ndërmjet fonologjisë dhe 

morfologjisë), mikrosistemi terminologjik morfo-sintaksor (që qëndron ndërmjet morfologjisë 

dhe sintaksës), mikrosistemi terminologjik fjalëformues (që qëndron ndërmjet morfologjisë dhe 

leksikologjisë).  

Në programin mësimor të miratuar nga MASH, për sistemin shkollor 9-vjeçar, studimi i 

gjuhës shqipe shtrihet në linjat: të dëgjuarit dhe të folurit, të lexuarit, të shkruarit dhe njohuri 

rreth sistemit të gjuhës.58 Kjo strukturë synon formim të aftësive komunikuese të nxënësve, duke 

motivuar përftimin e njohurive gjuhësore të sistemit dhe kthimin e tyre në shprehi komunikative.  

 Përvetësimi i aftësive komunikative nga nxënësit është arsyeja që në strukturën e 

programuar për arsimin 9-vjeçar, aftësive e shprehive komunikuese u është lënë hapësirë e 

konsiderueshme që shkon tek 70% i sasisë së orëve mësimore kundrejt 30% të caktuara për 

njohuritë gjuhësore.59 Edhe pse përvetësimi i njohurive gjuhësore mbi strukturën e gjuhës shqipe 

është gati 1/3 e orëve të programit lëndor të gjuhës shqipe, nxënësit përftojnë nocionet më 

qenësore të gjuhësisë. Kjo është arsyeja pse terminologjia e teksteve të APU përvijohet në 

mënyrë gjithëpërfshirëse dhe sistemore. Çdo term studiohet në kuadrin e sistemit, ku hierarkia e 

paraqitjes së koncepteve, të shprehura nga termat përkatës, ruhet në mënyrë të vijueshme, por, 

shpesh, nivelet integrohen njëri me tjetrin, meqë bëhet një paraqitje e thelluar e koncepteve. 

Linja Njohuri rreth gjuhës, e ndarë në nënlinjat: sintaksë, morfologji, kulturë e gjuhës, 

leksikologji, drejtshkrim, drejtshqiptim e pikësim, përvijon dijet gjuhësore të nënsistemit 

sintaksor, morfologjik, leksikologjik, nënsistemit të emërtuar kulturë gjuhe dhe atë të 

drejtshqiptimit, drejtshkrimit dhe pikësimit. Shtrirje më të gjerë në shqyrtimin e koncepteve 

gjuhësore e zënë nënlinjat sintaksë, morfologji dhe leksikologji. Në programin lëndor është 

përcaktuar përmbajtja si terminologji gjuhësore e ndarë në:  

1. Terminologji e sintaksës: kryefjalë, lidhja e kryefjalës me foljen, përcaktor, përcaktor 

me përshtatje, fjali e thjeshtë, grupe funksionale, grup emëror, grup foljor, kallëzues, ndajshtim, 

kallëzuesor i kryefjalës, kundrinor i drejtë/i zhdrejtë, rrethanor vendi, rrethanor kohe etj.; fjali 

njëkryegjymtyrëshe, gjymtyrë homogjene, lidhje sintaksore, marrëdhënie shtuese, marrëdhënie 

veçuese, fjali të përbëra të përziera, ligjëratë e drejtë, ligjëratë e zhdrejtë etj.;  

2. Terminologji e morfologjisë: klasat e fjalëve, klasë e ndryshueshme e pandryshueshme, 

emër, veçori gramatikore, kategori gramatikore e rasës, emër prejpjesor, mbiemër, mbiemër 

cilësor, mbiemër marrëdhënior, folje, formë veprore, joveprore, zgjedhim i foljes, përemër vetor, 

trajtë e shkurtër e përemrit vetor, folje ndihmëse, folje gjysmëndihmëse, e ardhmja e së shkuarës 

e dëftores, kushtorja, parafjalë, lidhëz, pjesëza etj.;  

                                                           
58 Instituti i kurrikulave dhe i standardeve, Programe lëndore shkolla 9-vjeçare Klasa 8, Tiranë 2007, f. 7; Klasa 9, 

Tiranë, 2008, f. 6, f. 10.  
59 Instituti i kurrikulave dhe i standardeve, Programe lëndore shkolla 9-vjeçare Klasa 8, Tiranë 2007, f. 7; Klasa 9, 

Tiranë, 2008, f. 6, f. 11.  
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3. Terminologji e leksikologjisë: fjalëformim, parashtesë, prapashtesë, fjalë e prejardhur, 

fjalë të thjeshta, fjalë të përbëra, familje e fjalëve, etimologji shkencore, etimologji popullore, 

frazeologji, fjalë të urta, fushë leksikore, sinonim, antonim, fushë kuptimore, shumëkuptimësi etj.;  

4. Terminologji e drejtshkrimit ku përfshihen: drejtshkrimi i zanores e të theksuar, 

drejtshkrimi i nyjës së përparme, drejtshkrimi i datave, përdorimi i shkronjës së madhe, 

përdorimi i trepikëshit, përdorimi i presjes në fjalinë e thjeshtë e atë të përbërë etj.; drejtshkrimi 

i ë-së fundore në fjalët me theks në rrokjen e parafundit, fjalë të huazuara, grupet e zanoreve ye, 

ua, ue, drejtshkrimi i pikëpyetjes, drejtshkrimi i pikëçuditëses, drejtshkrimi i thonjëzave, 

drejtshkrimi i apostrofit etj.  

Nënsistemi Kulturë gjuhe integron njohuri nga stilistika funksionale mbi stilet e gjuhës së 

përdorur në tekste të ndryshme letrare dhe jo letrare, nga dialektologjia, gjithashtu jep njohuri 

fillestare mbi shtresëzimin e leksikut të shqipes sipas burimit duke motivuar dallimin e fjalës 

shqipe nga fjala e huaj. Terminologjia e saj në tekstet mësimore përvijohet përmes termave: 

funksionet e komunikimit, toponim, gjuha standarde, dialekt etj.; regjistër i gjuhës, stilet e gjuhës 

etj. 

Leksiku terminologjik i fonetikës e morfologjisë që shpërfaqet në tekstet mësimore, ka 

ruajtur përmbajtjen konceptore dhe në të shumtën e rasteve edhe shenjimin gjuhësor, që nga 

gramatika më e parë e shqipes e hartuar shqip në historinë e albanistikës, gramatika e S. 

Frashërit, gramatikë së cilës i kanë paraprirë gramatikat e Vretos e Kristoforidhit etj.. Nga më 

shumë se 100 termat themelorë që radhiten në listën e termave gramatikorë, me të cilën mbyllet 

libri (gramatika e Frashërit, shënimi ynë),…në atë formë siç janë në “Shkronjëtore” ose në një 

variant tjetër fonetiko-fjalëformues, vetëm 50 zunë vend në gramatikën e gjuhës sonë.60 Termat 

themelorë të gjuhësisë kanë ruajtur të njëjtën formë edhe në gramatikat shkollore të hartuara më 

vonë. Argument për këtë vlerë të ruajtur e të përcjellë është përkorësia në hartimin e termave; 

janë respektuar vetitë e termit: qartësia, shkurtësia e motivueshmëria, duke i gërshetuar me 

parimin rilindës për t’i sjellë ato domosdoshmërisht me një shenjë gjuhësore shqipe.  

Terminologjia e nënsistemit terminologjik të morfologjisë vjen thuajse e plotë nga 

themelvënësit e terminologjisë gjuhësore shqipe. Së bashku me terminologjinë e fonetikës, këto 

dy nënsisteme terminologjike, spikasin me një histori më të gjatë të formimit të tyre, sepse ato 

kanë përfaqësuar dy nivelet më themelore që i kanë paraprirë studimit të plotë të sistemit 

gramatikor të gjuhës shqipe. Kjo vijueshmëri bëhet e qartë në një pranëvënie skematike të disa 

termave kryesorë, që dalin në gramatikat e Sami Frashërit61, J. Rrota62, I. D. Sheperi63, Kostaq 

Cipo64, Shaban Demiraj65 dhe në Gramatikën e gjuhës shqipe, si vepër normative, të hartuar nga 

Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, pranë  Akademisë së Shkencave të Shqipërisë66. 

                                                           
60 F. Agalliu, “Shkronjëtore e gjuhësë shqip” e S. Frashërit – një gur themeli në gjuhësinë shqiptare, në “Çështje të 

morfologjisë së gjuhës së sotme shqipe”, Tiranë, 1988, f. 226.  
61 S. Frashëri, Shkronjëtore e gjuhësë shqip, Vepra II, Tiranë, 1988.  
62 At Justin Rrota, Gjuha e shkrueme ase vërejtje gramatikore, Botime françeskane, Shkodër, 2006.  
63 I. D. Sheperi, Gramatika dhe sindaksa e gjuhës shqipe, Vlorë, 1927, ribotuar Romë, 1972.  
64 K. Cipo, Gramatika shqipe, Tiranë, 1949.  
65 Sh. Demiraj, Morfologji e gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1969.  
66 Gramatika e gjuhës shqipe I, Botim i Akademisë së Shkencave, Tiranë, 2002.  
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S.Frashëri J. Rrota I.D.Sheperi K. Cipo Sh. Demiraj GA 

emërë emni 

(substantive) 

emërë emër 

(substantive) 

emër emër 

folje folje (verbi) folje folje folje folje 

farët e fjalisë pjesët e 

ligjëratës 

pjesët e 

ligjëratës 

pjesët e ligjëratës pjesët e 

ligjëratës 

pjesët e 

ligjëratës 

pjesëtore pjesore pjesore participi 

(pjesore) 

pjesore pjesore 

nyje 

 

neni 

(artikulli) 

nyja 

(artikulli) 

artikulli (nyja) nyje nyje 

(trajtë) e çquarë e shqueme e shquarë e çquarë e shquar e shquar 

formë (eshquar/e 

pashquar) 

fëtyrë formë trajtë trajtë trajtë 

njëjësi (numri) njëjsi njësor njëjësi njëjësi njëjësi 

shumësi (numri) shumsi shumor shumësi shumësi shumësi 

(përemër) 

përmendës 

lidhorë lidhorë ose 

përmendës 

lidhor lidhor lidhor 

(përemër)ndamës i pakufishëm i pakufishëm i pakufishëm i pakufishëm i 

pacaktuar 

 

 

Sintaksa, si një nga disiplinat gjuhësore, është bërë objekt i studimeve gjuhësore të 

mëvonshme. Fillimet e nënsistemit terminologjik sintaksor lidhen me gramatikat e Sheperit, të 

Rrotës, e më vonë të Cipos. Në ndryshim nga terminologjia e morfologjisë, e cila vjen në 

gramatikat e sotme thuajse e njëjtë me gramatikat e para, terminologjia e sintaksës vjen duke u 

plotësuar nga ana sasiore dhe duke u ndryshuar nga ana e emërtimit të konceptit. Përqasja mes 

disa gramatikatve më të arrira, na tregon se në këtë terminologji, emërtimi i gjymtyrëve kryesore 

të fjalisë është ruajtur. Ndryshime vërehen në emërtimin e gjymtyrëve të dyta. Në varësi të 

shkollës gjuhësore që kanë ndjekur, autorët e gramatikave nisur nga funksioni semantik që 

mbartin për të plotësuar kryefjalën dhe predikatin, gjymtyrët e tjera të dyta i kanë quajtur 

plotësorë. Nga njëra gramatikë te tjetra ndryshon jo vetëm numri, por ndryshon koncepti i 

hartuesve të gramatikave mbi funksionin e plotësve dhe vlerën përdorimore të tyre në situata të 

ndryshme ligjërimore. Koncepti i plotësit del i gjerë dhe përfshin brenda tij diku konceptin e 

kundrinorit të zhdrejtë me parafjalë dhe atë të përcaktorit, diku konceptin e kundrinorëve e të 

përcaktorit, edhe atë të veçuar. Një përfaqësim të përimtësuar të plotësve na jep K. Cipo në 

“Sintaksa”67. Ky gjuhëtar njeh 24 lloje plotësish, të cilët në gramatikën e sotme emërtohen 

                                                           
67 K. Cipo, Sintaksa, Tiranë 1952.  
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përcaktorë, kundrinorë me parafjalë apo rrethanorë, p.sh., plotës i cilësisë e i lëndës tek Cipo, sot 

del si përcaktor me drejtim; plotës i vendit del si rrethanor vendi; plotësi i mjetit a i veglës, del si 

kundrinor i zhdrejtë me parafjalë; plotësi i masës, është në gramatikën e sotme rrethanor sasie 

etj. Po kështu edhe nën termin cilësor nuk ruhet i njëjti koncept nga njëra gramatikë te tjetra. 

Ecuria e emërtimeve terminologjike mund të vërehet edhe në këtë tabelë përqasëse. Termat 

sintaksorë janë marrë nga I. D. Sheperi68, At J. Rrota69, K. Cipo70, M. Domi71 dhe Gramatika e 

Akademisë së Shkencave të Shqipërisë72.  

 

I.D.Sheperi J. Rrota K.Cipo M.Domi GA 

sindaksë syntaksë sintaksë sintaksë sintaksë 

kallëzuës emnuer  kallëzues predikat 

emnor 

kallëzues emëror kallëzues foljor 

kallëzuës foljuer  predikat foljor kallëzues foljor kallëzues emëror 

kallëzuës i 

kundrinës 

cilësor 

kallëzojuer 

plotësi 

predikativ i 

subjektit 

plotës kallëzuesor i 

kundrinës 

përcaktor 

kallëzuesor i 

kundrinorit të 

drejtë 

kallëzuës i 

kryefjalës 

cilësor 

kallëzojuer 

plotësi 

predikativ i 

objektit  

plotës kallëzuesor i 

kryefjalës 

përcaktor 

kallëzuesor i 

kryefjalës 

(folje) transitive kaluese transitive kalimtare kalimtare 

(folje) intransitive skaluese intransitive kalimtare jokalimtare 

(fjali) e përbërë e përbame periodë frazë e përbërë 

akordim pëlqim akord përshtatje përshtatje 

(kundrini) e 

shdrejtë 

e zhdrejtë objekti 

/kundrinë e 

çdrejtë  

e zhdrejtë kundrinë e drejtë 

   plotës 

atributivë 

plotës i dallimit përcaktor 

plotës ndajfoljor ndajfoljori plotës 

ndajfoljorë 

plotës të rrethanës 

/ndajfoljor 

rrethanor 

ndajshtim ndajshtim ndajshtim ndajshtim ndajshtim 

cilësor cilsor cilësor cilësor përcaktor 

periudhë perjudhë periodë periudhë/ frazë  periudhë 

(fjali) e plotësuar   e smadhueme e zgjeruar e zgjeruar e zgjeruar 

 

                                                           
68 I. D. Sheperi, vepër e cituar.  
69 At J. Rrota, vepër e cituar.  
70 K. Cipo, vepër e cituar.  
71 M. Domi, Gramatika e gjuhës shqipe, Sintaksa për shkollat e mesme, Prishtinë, 1969.  
72 Gramatika e gjuhës shqipe II, Botim i Akademisë së Shkencave, Tiranë, 2002.  



36 
 

2.4. Terminologjia e matematikës 

 

Matematika është një nga lëndët më të rëndësishme në programet mësimore të shkollave 

në çdo vend të botës. Meqë matematika fillon që në ciklin parashkollor, kuptohet vetiu rëndësia e 

madhe që ka krijimi i një terminologjie shqipe të matematikës. 

Në kurrikulën e arsimit 9-vjeçar, njohuritë matematikore jepen që në klasën e parë, 

njëherazi me mësimin e shqipes. Kjo lidhje mes këtyre fushave të dijes shfaqet që në tekstet e 

para mësimore hartuar nga rilindësit. Në këtë kuadër u botua “Alfabetare e gjuhës shqipe” (1879) 

ku përfshihet dhe Numerëmësonja hartuar prej Jani Vretos, ku për herë të parë hasim termat 

shqip të matematikës73. Disa vite më vonë, poeti dhe dijetari i shquar i Rilindjes sonë Kombëtare, 

Naim Frashëri, boton në veprën "Dituritë për mësonjëtoret të para" që përfshin disiplinat 

kryesore të shkollës shqipe të asaj kohe dhe ndër to veçojmë: "Numuretorëja" dhe "Dhemasja" 

(1888)74. 

Në tekstet e ciklit të arsimit 9-vjeçar e të mesëm të nivelit arsimor parauniversitar, 

terminologjia e përdorur dallon për bazën shqipe. Në këto nivele pasqyrohet terminologjia me 

spektrin e saj. Nga pikëpamja e ndërtimit takohen terma, të formuar me mjete fjalëformimi nga 

më të larmishmet. Mbizotërojnë termat shumëfjalësh dhe janë më të njësuar nga ana e 

përmbajtjes. Zëvendësimi i termave të shqipëruar është dukuri mbizotëruese, si p.sh.: ndryshim 

për diferencë; fillestar për elementar; përgjegjës për korespondues; rrafsh për plan; lidhje për 

relacion; përkatës për respektiv; ndryshesë për variacion; i gjithanshëm për universal etj. 

Matematika është një gjuhë, e cila merr kuptim te nxënësit nëse ata fillojnë të 

komunikojnë (me shkrim ose me gojë) konceptet matematike dhe të zbatojnë njohuritë 

matematike në mënyrë të frytshme. Gjuha e jetës së përditshme është një urë që lidh informalen 

dhe intuitiven me terminologjinë e matematikës. 

Shqyrtimi i dukurive matematikore paraqitet i gërshetuar mes disiplinave themelore të 

matematikës: algjebrës dhe gjeometrisë. Teksti i klasës së parë e të dytë përmban terma bazë të 

matematikës të pandarë në disiplina: mbledh, zbres, mbledhje, zbritje, grupoj, veti e ndërrimit, 

veti e shoqërimit, faktor, prodhim etj. Në programin lëndor, njohuritë matematikore për klasat 

më të larta, janë konceptuar sipas linjave e nënlinjave të përmbajtjes75: 

1. Numri: kuptimi i numrit, veprime me numra; 

2. Matja: kuptimi i matjes, njehsimi i gjatësisë, perimetrit, sipërfaqes dhe vëllimit; 

3. Gjeometria: gjeometria në plan, gjeometria në hapësirë, shndërrimet gjeometrike; 

4. Algjebra dhe funksioni: kuptimi i shprehjeve shkronjore, shndërrimi i shprehjeve 

shkronjore, zgjidhje e ekuacioneve, inekuacineve dhe sistemeve të ekuacioneve, funksioni; 

5. Mbledhja, organizimi dhe përpunimi i të dhënave; probabiliteti: statistikë, probabilitet. 

                                                           
73ASHSH, Vepra të zgjedhura, Jani Vreto, Numerëmësonjë, f. 58-63, Tiranë 1973; Fjalori Enciklopedik Shqiptar, 

Tiranë, 2008, 2009.  
74 Visare të letërsisë shqiptare, Naim Frashëri Vepra 6, f. 99-132, "Toena", Tiranë 2007.  
75 Instituti i kurrikulës dhe i trajnimit, Programe lëndore, shkolla 9-vjeçare, klasa 5, 6, 7, 8, 9, Tiranë, 2007, 2008; 

Instituti i kurrikulës dhe i trajnimit, Programe të kurrikulës bërthamë të gjimnazit Klasa 10-12, Tiranë, 2009.  
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Në linjën Numri, nxënësit përftojnë konceptet përmes termave: rrumbullakim i numrave, 

emërues, numërues, rrënjë katrore, numërorë, shprehje numerike, thyesë, numra të përzier, 

numër pozitiv, numër negative, numër racional, iracional, real, ndryshesë, plotpjesëtim, 

shndërrim i njëvlershëm, rrënjë me tregues n etj. 

Në linjën Matja konceptet përcillen përmes termave: njehsim, perimetër, diametër i 

rrethit, sipërfaqe, sipërfaqe e figurave plane, drejtkëndësh, paralelogram, trekëndësh, sipërfaqe 

e sferës, vëllim, vëllim i rruzullit etj. 

Terminologjia e gjeometrisë është e gjerë dhe sistemore në tekstet mësimore: rreth, 

tangjente, kordë, trekëndësh, trekëndësh kënddrejtë, kënd, kënde të kundërt në kulm, kënde 

përgjegjëse, kënde rrethorë, teorema e Pitagorës, aksiomë, trup gjeometrik, drejtëz, drejtëza 

paralele, plan, plane pingulë, kub, kuboid, vektor, koordinatat e vektorit, shndërrime izometrike, 

shndërrime gjeometrike etj. 

Në linjën Algjebra dhe funksioni jepen koncepte të kësaj disiplinë matematikore, dije që 

nxënësit i përftojnë nëpërmjet terminologjisë përkatëse: shprehje shkronjore, vlerë numerike, 

monom, binom, polinom, thyesë racionale, thjeshtim i thyesave racionale, faktorizim, ngritje në 

fuqi, katrori i binomit, mosbarazim numerik, mosbarazim me ndryshore,inekuacion i dyfishtë, 

ndryshesa e katrorëve, ekuacion i fuqisë së parë me një ndryshore, funksion përpjesëtimor i 

drejtë, parabolë, derivat i funksionit logaritmik, grafik i funksionit, asimptotë vertikale e grafikut 

të funksionit f(x), pikë këputjeje e funksionit, prodhim kartezian etj.  

Linja Mbledhja, organizimi dhe interpretimi i të dhënave i aftëson nxënësit të 

interpretojnë tabela, diagrama dhe grafikë me të dhëna statistikore, të shprehin me thyesë 

probabilitetin e një ngjarjeje etj. Si terma të kësaj disipline dalin: statistikë, tabelë statistikore, 

diagram  shtyllë, mesatare aritmetike, probabiliteti i një ngjarjeje të thjeshtë, amplitudë, ngjarje 

e sigurtë, ngjarje e pamundur, modë etj.  

Terminologjia e matematikës rezulton e formuar kryesisht me mënyrën sintaksore (me 

terma togfjalësh), duke u lidhur në këtë mënyrë me leksikun e gjuhës së përgjithshme, ashtu dhe 

me leksikun e fushave të tjera të dijes, të afërta me to, si me informatikën, ekonominë, fizikën, 

por edhe me më të largëta si gjuhën, filozofinë, kiminë etj. Kjo terminologji ka në bazë të 

përbërjes së saj një numër të madh termash që e identifikojnë atë si një fushë të rëndësishme 

studimi e zhvillimi: qark, kon, piramidë, përpjesëtim, shumëzim, cilindër, ekuacion, katror etj.  

 

 

 

2.5. Terminologjia e biologjisë 

 

Biologjia është shkencë natyrore që studion strukturat, funksionet, organizimin dhe 

ndërvarësinë në botën e gjallë në të gjitha nivelet e organizimit të saj. Ajo është një shkencë me 

një zhvillim të shpejtë, që zbatohet gjerësisht në praktikë, si: në bujqësi, blegtori, bioteknologji, 
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mjekësi etj. Studimi i biologjisë në arsimin parauniversitar është pjesë e rëndësishme e arsimimit 

tërësor të nxënësve, që së bashku me lëndët e tjera të fushës së shkencave të natyrës, kontribuon 

në zhvillimin e mendimit shkencor te nxënësit dhe idenë e zhvillimit të qëndrueshëm. 

Njohuritë mbi ligjet e dukuritë e përbashkëta të jetës së qenieve të gjalla, u ofrohen 

nxënësve të APU-së që në klasën e tretë të arsimit fillor. Lënda “Dituri natyre”, që zhvillohet në 

klasën 3, 4, 5 të arsimit fillor, përmbledh dije fillestare mbi disa shkenca: biologji, fizikë, 

gjeografi, kimi e edukim shëndetësor. Leksiku terminologjik i këtyre teksteve, përvijon 

konceptet bazë të shkencave në shqyrtim. Në këto tekste dalin termat:  

1. trup, trup i ngurtë, vëllim, forcë, rëndojnë, ngurtësim, lëngëzim, lëvizje, trajektore, 

lëvizje vijëdrejtë etj., (D.N.3); energji, elektricitet, përcjellës, izolues, burime drite, shpërbërje e 

dritës, thjerrë etj., (D.N.4); tingull, dridhje, shpejtësi e zërit, frekuencë etj., (D.N.5) që i përkasin 

terminologjisë së fizikës; 

2. bimë, rrënjë, frut, embrion, bimë barishtore, gjitarë, rruazorë, jorruazorë, përshtatje, 

kërcell nëntokësor, kandra, fara njëthelbore, dythelbore, bimë ujore, gjethe lotuese etj., (D.N.3); 

lule, bimë me lule, bimë pa lule, organe vegjetative, kurorë, petël, nënpetël, pjalmim, pllenim, 

vezë e pllenuar, bimë farëveshur, bimë farëzhveshur, shumimi vegjetativ me kërcej nëntokësor 

etj., (D.N.5) janë terma të botanikës; skelet, lëkurë, kyç, kockë, shtyllë kurrizore, mëlçi, arterie, 

frymëthithje, mushkëri, lakesë etj., (D.N.3) janë terma të fiziologjisë shtazore; qelizë, bërthamë, 

kromozome,citoplazmë, mur qelizor, ind, organ etj., (D.N.5) terma të citologjisë;  

3. sistem diellor, eklips, bosht i Tokës, yjësi, bërthamë, kore e Tokës, vargmal, tërmet, 

vullkan, krater, shtresa të llavës, sizmograf etj., (D.N.5); mjedis jetësor, kodër, det, fshat, qytet, 

reliev, paralele, meridian, legjendë, shkallë zvogëlimi, stratosferë, litosferë, zonë klimatike, 

meteorologji etj.,(D.N.4) që janë terma të gjeografisë;  

4. tretës, tretësirë, dekantim, filtrim, kripësi, kristalizim, çkripëzim etj., (D.N.5); përzierje, 

tretësirë e ngopur, tretësirë e pangopur, ndarje e lëndës etj., (D.N.4) që janë terma të kimisë;  

5. ushqime energjike, të ushqyerit e barazpeshuar, mungesë e të ushqyerit, regjim ditor, 

mendje e shëndoshë, ilaçe, zjarrfikës, ndihmë e parë mjekësore etj., (D.N.3); janë pjesë e një 

terminologjie që lidhen jo me një dije të veçantë, por me një dije në kapërcyell si edukimi 

shëndetësor. 

Një bashkësi nocionesh të disa shkencave të marra së bashku, të organizuara në mënyrë 

sistemore në një tekst mësimor, është shembulli i veprave mësimore hartuar nga Naim Frashëri. 

Në këto tekste 76 ku jepen njohuri për disa fusha, gjejmë edhe terminologjinë përkatëse të tyre, 

krijuar nga rilindësi Frashëri 77 : në anatomi, p.sh., asht/i krahërorit, cipë (lëkurë), eshtëra 

(kocka), kyçe, lëfyt, syri, shpretka, shtyllë e kurrizit, zemra, zorët etj.; gjithashtu dhe në botanikë: 

barëra, barishte me loçka, bërthamë, degë, degëza të holla (rrënjë anësore), drurë, lëvozhgë 

(lëvore), fletë, fletë me dhëmbë etj. Të bie në sy menjëherë që ky leksik, me përjashtime të pakta, 

është i brumit shqip. Një pjesë e mirë e termave kanë ruajtur përkatësinë e tyre si fjalë – terma 

shqip edhe në terminologjinë e sotme. 

                                                           
76 N. Frashëri, “Dituritë për mësonjëtoret e para”, “E këndimit çunavet këndonjëtoreja”, vepra të cituara.  
77 H. Pasho, Leksiku terminologjik në veprën mësimore të N. Frashërit, SF, 1991/ 2, f. 102.  
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Njohuri të mirëfillta të shkencës së biologjisë, nxënësit e APU-së, i përftojnë duke nisur 

nga klasa e gjashtë e ciklit 9-vjeçar. Prania e termave shqip ndryshon në varësi të disiplinës dhe 

në varësi të formimit shkencor të nxënësve.  

Nënsistemet terminologjike të biologjisë dallohen sipas disiplinave, sipas objektit të tyre 

të studimit, formimeve brenda fushës si dhe huazimeve.  

Në nënsistemin terminologjik të botanikës pjesa më e madhe e termave vjen në fjalë-

terma shqip: gjethe, gojëz, shumimi, shartim, këputje, kupë, kurorë, madje brenda saj formohen 

edhe vargje termore: pjalm, pjalmim, pjalmore; lule, lulesë, lulëz, lulëzim, rrethlule etj. Këtu 

dalin edhe terma të huaj, terma ndërkombëtarë, si: pigment, klorofil, ksilemë, floemë, mezofili, 

spore, arkegonë etj., (Biol.12). Mbizotërimin e termave shqip e argumentojmë me faktin se 

botanika është përfshirë herët në tekstet shkollore dhe është bërë kujdes për ta sjellë përmes 

terminologjisë shqipe, ndaj dhe është ngulitur si e tillë. 

Ndryshe qëndron puna me terminologjinë e gjenetikës. Si disiplinë e re, ajo vjen në 

tekstet shkollore me terma të huazuar vonë: hibrid, nukleotid, mejozë, çrregullime kromozomike 

sasiore, heterozigot, homozigot etj., (Biol.9); kromatide, mitozë, qelizë somatike, kromozom 

homolog, gjenetikë, mutacion, sëmundje autozomike, hemofili, fluks gjenetik, tumor etj., (Biol. 

10) etj.  

Disiplinat e tjera të biologjisë , si objekt studimi ndër tekste mësimorë, janë: fiziologjia 

shtazore, citologjia, ekologjia, zoologjia, histologjia, anatomia. Edhe pse me objekt qartësisht të 

ndashëm, ato ndërlidhen mes tyre, ndaj dhe termat dalin shpesh në dy ose më shumë disiplina 

njëherësh. 

Nënsistemi terminologjik i fiziologjisë shtazore ndërthuret me atë të anatomisë: vezë, 

larvë, krimba uji, skelet, muskul, muskul i lëshuar, frymëmarrje, zemër e shëndetshme, ushqime 

energjetike etj., (D.N.3); trung, kafkë, ind kockor, gjymtyrë e sipërme, mpiksje e gjakut etj., 

(Biol.7); kanali tretës, pështymë, enë limfatike, mëlçi, ureja, vezore, testikuj, receptorë ndjesorë, 

palcë kurrizore, nerv etj., (Biol.10); sistem qarkullimi, hemoglobinë, shkëmbim gazesh, alveola, 

frymëmarrje, osmorregullim, osmorregullatorë, ureter, fshikëz urinare, riprodhim seksual, 

pllenim etj., (Biol. 12). 

Nënsistemi terminologjik i zoologjisë, si disiplinë që studion sistematikën e kafshëve, del 

i diferencueshëm në tekstet në shqyrtim: kërpudhë, mbretëria protista, protistë jetërushqyes, 

rruazorë, jorruazorë, meduzë, hidër, krimb i shtypur, lëkurëgjemborë, kandrra, nimfë, ovipar, 

vivipar, gjitar, placentë, placentar, amfib, vertebrorë, invertebrorë, protozoarë, paramec, 

euglena, diatomite, alga të kuqe, alga të blerta etj., (Biol.8). 

Si terma të citologjisë dhe biologjisë qelizore dalin: bioteknologji, qelizë burimore, 

ndërtim qelizor, ngacmueshmëri, citoplazmë, cipë qelizore, tepri qelizore, mburojë e bërthamës, 

bërthamëz, organelle etj., (Biol.9); proteina, antikorpe, proteina të fijëzuara, citoskelet 

etj.(Biol.10); gjen, ADN, nukleotide, vakuola etj., (Biol.7). 
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2.6. Terminologjia e fizikës 

 

Fizika është një nga shkencat kryesore të natyrës, e cila shpjegon natyrën, formulon ligjet 

duke theksuar karakterin universal të tyre, dhe i paraqet ata në formën e modeleve matematike. 

Si shkencë që zhvillohet vazhdimisht, fizika mbështetet në teori që mund të provohen në natyrë 

me anë të metodave shkencore të testueshme, objektive dhe bindëse. 

Lënda e fizikës është një nga lëndët bazë të shkencave të natyrës. Njohuritë, aftësitë, 

qëndrimet dhe vlerat në lëndët e shkencave të natyrës dhe në lëndët e tjera, integrohen mjaft mirë 

me ato të fizikës. Në këtë këndvështrim, në sistemin terminologjik të fizikës gjejmë terma me 

brendi konceptore të gjerë dhe terma që janë huazime nga fusha të tjera të dijes. Me lëndën e 

kimisë, fizika integron njohuritë dhe aftësitë që kanë të bëjnë me ndërtimin molekular të lëndës, 

shndërrimin e gjendjes të saj, përqendrimin, dendësinë etj., që shpërfaqen në nënsistemin 

terminologjik të fizikës kuantike dhe bërthamore: atom, elektron, proton, neutron, thërrmijë, 

tretësirë ujore, elektrolit, shufër negative etj., (F.8). 

Me lëndën e matematikës integrohen njohuritë dhe aftësitë që kanë të bëjnë me 

ekuacionet e gradës së parë dhe të dytë me një ndryshore, veprime me numrat e fuqisë së dhjetës, 

matjen e madhësive, krahasimin dhe renditjen e tyre, mbledhjen, përpunimin dhe interpretimin e 

të dhënave, ndërtimin dhe interpretimin e grafikëve që shpërfaqen në disa nënsisteme 

terminologjike si në kinematikë përshembull. 

Disiplinat e shkencës së fizikës, si: mekanika teorike, termodinamika, akustika, optika, 

elektromagnetizmi, mekanika, elektroteknika jepen të integruara që nga klasa e gjashtë e deri në 

klasën e dymbëdhjetë. 

Nënsistemi i termodinamikës, me nënndarjet e tij: aerostatikën, aerodinamikën, 

hidrostatikën, hidrodinamikën apo teorinë molekulare të lëndës përvijohet në njohuritë që marrin 

nxënësit mbi energjinë dhe transformimet e saj, lëndën dhe vetitë e saj etj. Si bërthama 

konceptore të kësaj nënfushe janë konceptet: lëndë, trup, nxehtësi, energji etj., prej të cilëve 

derivojnë konceptet e shënuar me termat: ndërtim thërrmijor, gjendje termike, burim nxehtësie, 

lëngëzim, tejçim i nxehtësisë, përcjellshmëri termike, nxehtësi termike, nxehtësi specifike, 

sipërfaqe e lirë e lëngut etj.  

Nënsistemi i mekanikës teorike me nënndarjet e tij: kinematikën, mekanikën statike, 

mekanikën dinamike, makinat e thjeshta etj., shqyrton dukuritë mekanike. Termat bazorë lëvizje, 

nxitim, shpejtësi, forcë, punë, trajektore, makinë etj., të cilët janë terma me vëllim konceptor të 

gjerë, përfshijnë rreth tyre terma me vëllim më të ngushtë, si: shpejtësi e trupit, punë e rrymës, 

forcë fërkimi, forcë rëndese, lëvizje e përshpejtuar, shpejtësi fillestare, nxitimi i rënies së lirë, 

trajektore rrethore, bashkëveprim i tërheqjes së përgjithshme, kohët e motorit, makinë 

gjeneratore etj. 

Si nënfushë e fizikës, akustika shqyrtohet në një kapitull më vete, në nënndarjen 

lëkundje-valë. Objekt studimi këtu janë proceset valore dhe konceptet paraqiten përmes termave 

qendrorë: valë, jehonë, valë zanore, ultratinguj etj., si dhe termave rrethqendrorë: burim zanor, 
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veçues zanorë, energji akustike, frekuencë e dëgjueshme, përthithje e tingullit, intensitet i 

tingullit etj. 

Elektromagnetizmi është një tjetër disiplinë e fizikës, studimi i së cilës përfshihet në 

tekstet mësimore parauniversitare. Me nënndarjet e saj magnetizmin, elektrostatikën, 

elektrokinetikën, elektricitetin, kjo nënfushë e fizikës shqyrtohet e integruar me të tjera disiplina. 

Nënsistemi terminologjik i elektromagnetizmit del me termat: autoinduksion, fushë magnetike, 

drejtim i forcës magnetike, rrymë alternative, fushë elektrike, elektrizim me ndikim, fushë 

gravitacionale, fushë forcash elektrike, energji potenciale elektrike, intensitet i rrymës elektrike, 

efekti termik i rrymës etj. 

Nënfusha e optikës integron njohuri mbi optikën valore, optikën gjeometrike etj. Termat 

rrethqendrorë të këtij nënsistemi terminologjik janë: dritë, shëmbëllim, pasqyrim, përthyerje etj., 

dhe dalin si terma rrethqendrorë, të tillë si: rreze e dritës, shpejtësi e dritës, kënd i pasqyrimit, 

kënd i rënies, prizma optikë, difraksion i dritës, rreze e polarizuar, pasqyrim i plotë etj.  

Në shqyrtimin e dukurive fizike zënë vend edhe njohuritë mbi fizikën bërthamore. Edhe 

pse një fushë relativisht e re studimi, ajo ka krijuar terminologjinë e saj. Përgjithësisht ky 

nënsistem terminologjik përbëhet nga terma që janë formime brenda nënfushës, të tillë si: izotop, 

atom, atom i ndashëm, rrezatim termik etj., si dhe terma togfjalësha të përbërë, ku si elemente të 

togfjalëshit dalin terma të huazuar nga nënfushat e tjera apo nga shkencat e tjera me të cilat 

integrohet fizika. Kështu hasen: forcë tërheqëse bërthamore, rrezatim i trupit të zi, periodë e 

gjysmëzbërthimit radioaktiv, reaksione bërthamore, reaksione bërthamore ekzoenergjitike, 

reaksione bërthamore endoenergjitike, reaksion energjitik i ndarjes, central bërthamor, 

reaktorët termobërthamorë etj. 

 

 

 

2.7. Terminologjia e kimisë 

 

Shkenca e kimisë i ndihmon nxënësit të kuptojnë ndërtimin dhe sjelljen e lëndëve, të 

mësojnë për zhvillimet e shkencës së kimisë dhe për rrugët në të cilat kimistët sot përdorin të 

dhënat e kësaj shkence për të plotësuar nevojat e shoqërisë, të kuptojnë ndërveprimet e shkencës 

së kimisë me teknologjinë dhe integrimin e saj me disa fusha të dijes, si: mjekësia, biologjia, 

fizika etj. 

Studimi i shkencës së kimisë, si sistem konceptesh, bëhet i ndarë në mikrosisteme:  

1. mikrosistemi i kimisë inorganike; 

2. mikrosistemi i kimisë organike; 

3. mikrosistemi i termokimisë; 

4. mikrosistemi i kimisë biologjike apo biokimia; 

5. mikrosistemi i kimisë fizike.  
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Si nënlinjë e veçantë në programin e miratuar nga MASH78shqyrtohet nomenklatura e 

kimisë. Në këtë mikrosistem të kimisë jepen njohuri mbi emërtimet sipas IUPAC të formulave 

strukturore të alkaneve, alkeneve, alkinineve të hidrokarbureve apo formulat e strukturës së 

alkooleve etj.  

Mikrosistemi i kimisë inorganike identifikohet përmes termave: përbërje kimike, metal, 

oksid bazik, jometal, oksid acid, lidhje kovalente, kovalencë, jon i thjeshtë, jon i përbërë dhe 

marrëdhënieve mes koncepteve që integron. Kështu me termin tretësirë bashkërendohen edhe 

terma të tjerë duke krijuar një lidhje hierarkike:  

a. tretësirë: përzjerje homogjene: substancë e tretur dhe tretës  

b. elektrolitë: kripërat, acidet, bazat; acidet: hidroacide dhe oksiacide;  

Po kështu një marrëdhënie ndërkonceptore shprehet në këto terma të mikrosistemit të 

kimisë organike: lidhjet kimike: lidhje kovalente, lidhje sigma, lidhje dyfishe, lidhje jonike.  

Një lidhje shumëhierarkike konceptore, pjesë e mikrosistemit të kimisë organike, mund të 

pasqyrohet grafikisht si më poshtë: 

 

                                                 Alkoolet 

 

Sipas llojit të lidhjeve        Sipas grupeve funksionore OH     Sipas llojit të karbonit të vargut   

                                                                                                në të cilën lidhet grupi funksionor  

 

Alkanole Alkenole Alkinole       Alkanole Diolet Triolet        A. parësor A. dytësor    A. tretësor  

     

Po kështu mund të paraqesim bashkërendimin konceptor dhe shenjimin gjuhësor të tij në 

grafikën e emrit të përgjithshëm sistematik të alkooleve:  

                                                             an 

 

ALK                                                      en                                                 OL   

         

                                                              in 

 

rrënjë numerike                              prapashtesa                          prapashtesa e grupit funksionor  

(nr. i atomeve të C                 (sipas llojit të lidhjes)                                    (shoqëruar me numër          

te vargu më i gjatë)                                                                      që tregon pozicionin e grupit OH)            

                                                           
78 Instituti i kurrikulës dhe i trajnimit, vepër e cituar.  
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Veçanti e terminologjisë së kimisë është karakteri diferencues e identifikues i saj. Termat 

e kimisë janë përgjithësisht krijime brenda fushës: alkimi, substancë, mol, tretësirë, acid, bazë, 

përqendrim, valencë, distilim, elektrolizë, përzierje, element kimik, element galvanik, numër 

atomik etj. 

Nomenklatura e kimisë është gjithashtu e vetidentifikueshme: acid sulfurik H2SO4, nitrat 

kalciumi CA(NO3)2, oksid alumini AL2O3, provëz, kristalizator, hinkë, rrjetë asbesti, havan 

porcelani etj. 

Edhe njësitë emërtuese të nënsistemeve terminologjike të kimisë biologjike apo të kimisë 

fizike dalin si krijime brenda fushës79: monosakaride, trigliceride, enzimë, aminoacid, nukleotid, 

korrozion,oksidim, etj., ashtu siç ka edhe prej tyre që dalin si terma të huazuar nga fushat e tjera, 

të tillë si: gjen, kod gjenetik, AND, pilë, bateri me plumb etj. që dalin si terma të huazuar nga 

biologjia a fizika. 

 

 

2.8. Terminologjia e gjeografisë 

 

Lënda e gjeografisë ka për objekt studimi njohjen, të kuptuarit dhe përgatitjen në lidhje 

me çështje që kanë të bëjnë me njeriun dhe mjedisin e tij rrethues. Studimi i saj forcon 

perceptimin e nxënësve ndaj hapësirës dhe krijon një kuadër reference për të njohur vende dhe 

sipërfaqe të ndryshme, si dhe vendndodhjen e tyre, gjë që ndikon te nxënësit në zhvillimin e 

aftësisë për të kuptuar lidhjen, kontekstin dhe tërësinë integrale në kushtet e mbijetesës e të 

përdorimit të burimeve dhe ndikimin e mjedisit. Lënda ka për qëllim të zhvillojë jo vetëm 

njohuritë për kushtet natyrore të rajoneve të ndryshme, karakteristikat e tyre ekonomike e 

shoqërore, por edhe kushtet e ndryshme të jetesës së njerëzve në shkallë vendi, rajoni e globi.80  

Njohuritë mbi këndvështrimin holistik të botës që i rrethon, u ofrohen nxënësve të APU-

së që në klasën e tretë të arsimit fillor. Lënda “Dituri natyre”, që zhvillohet në klasën 3, 4, 5 të 

arsimit fillor, përmbledh dije fillestare mbi disa shkenca: biologji, fizikë, gjeografi, kimi e 

edukim shëndetësor. Leksiku terminologjik i këtyre teksteve, përvijon konceptet bazë të 

shkencave në shqyrtim. Në këto tekste dalin edhe disa nga termat bazë të gjeografisë: kodër, 

fushë, mal, mjedis jetësor, reliev, hartë, glob, atmosferë, zonë klimatike etj. (D.N.4); gjithësi, 

galaktikë, sistem diellor, planet, kometë, lëvizje rrotulluese e Tokës etj. (D.N.5). 

Shfaqja e parë e leksikut gjeografik të gjuhës shqipe si sistem, duhet datuar nga fund i 

shekullit 19-të në kohën e Rilindjes. Një ndihmesë të veçantë ka dhënë në fushën e 

terminologjisë së gjeografisë njëri prej rilindësve, Dhimitër Kamarda. Krahas veprave të botuara, 

Kamarda ka lënë ndër dorëshkrimet me interes, edhe një tekst gjeografie dhe një fjalor termash të 

gjeografisë. Kamarda mund të quhet si i pari studiues, që ka hyrë të përpunojë në sistem 

                                                           
79 Termat karbohidrat, laktoz, proteinë, maltoz dhe termat e sjellë si shembuj, përfshihen në Universiteti Shtetëror i 

Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Sektori i terminologjisë, Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore 10- 

Terminologjia e kimisë, Tiranë, 1963.  
80 Instituti i kurrikulave dhe i standardeve, Programe lëndore…, Klasa 6, f. 120.  



44 
 

terminologjinë e një fushe të caktuar si ajo e gjeografisë, duke e kuptuar terminologjinë si pjesë 

përbërëse të gjuhës letrare.81 Kontributi i Kamardës në terminologjinë e gjeografisë lidhet me 

përpjekjen e tij për të ndihmuar në hartimin e teksteve në gjuhën shqipe për shkollat e para 

shqipe që po hapeshin në ato kohë, si dhe me shqipërimin e termave që do të përdoreshin në këto 

tekste. Disa fjalë të përbëra të krijuara nga ky autor, janë rikrijuar më vonë dhe kanë hyrë në 

përdorim në fjalorë terminologjikë e që duhet të bëhen pjesë e fjalorit aktiv dhe ndër tekste 

shkollore. Kështu termin miezdiçmi për meridian, e kemi sot mesditës, krijuar nga rilindës të 

tjerë, po si shihet, krijuesi i parë i kësaj fjale është Kamarda.82 Termat barazditteja- ekuinoks, 

rrethpameja - horizont e ndonjë tjetër të krijuar po nga ky studiues, mund të rimerren për të 

rishikuar termat e nocioneve përkatëse që janë sot në përdorim. 

Terminologjia e gjeografisë shpërfaqet në tekstet mësimore përmes mikrosistemeve të 

gjeografisë fizike, gjeografisë politike e gjeologjisë. 

Në nënsistemin e gjeografisë fizike termat organizohen në vargje termore duke u nisur 

nga një term rrethqendror: mal, (bllok) malor, malësi, vargje malore, vargmal, malformim, (fuqi) 

malformuese etj.; fushë, (reliev) fushor, fushëgropë etj. 

Në nënsistemin e gjeologjisë dalin terma të mirëfilltë dhe të tjerë të derivuar prej tyre: 

akull, (planet) i akullt, akullzim, akullnajë, (liqen) akullnajor etj.; 

Në këto nënsisteme vërehen marrëdhënie mes termave që bëhen pjesë e strukturës 

sistemore të kësaj shkence. Kështu, shtresat që formojnë atmosferën mund të paraqiten me një 

grafik të një lidhjeje nocionore hierarkike: 

 Struktura e atmosferës 

troposfera shtresa në të cilën ndodhet ajri që shërben për frymëmarrje dhe ku ndodhin dukuritë 

meteorologjike; 

stratosfera shtresa në të cilën ndodhet ozosfera që mbron qeniet e gjalla nga rrezatimi i dëmshëm 

UV; 

mezosfera  shtresa në të cilën temperatura ulet; 

 

termosfera  shtresa në të cilën ndodhet pjesa më e madhe e jonosferës që pasqyron valët e radios. 

 

I lidhur sistematikisht mbi bazë konceptore paraqitet edhe nënsistemi i gjeografisë 

politike: rajon, rajonal, rajonizim etj.; popullsi, popullim, shpërndarje e popullsisë etj.; 

urbanizim, grup etnik, shpërthim demografik etj.; pozitë gjeografike, koordinata gjeografike, 

gjerësi gjeografike, gjatësi gjeografike etj.   

Është pranuar nga shumica e terminologëve që, terminologjia, duke pasur karakter 

emërtues, e përjashton ngarkesën emocionale. Në terminologjinë e gjeografisë vërejmë raste të 

përdorimit të termave, që ndërtohen si metaforë e mirëfilltë gjuhësore: unazë e zjarrtë (Gjeo. 8); 

gjigandi i kafesë – Brazili (Gjeo.8); oazet e Antarktidës (Gjeo.8); turizmi blu (Gjeo.12) etj.  

                                                           
81 V. Bici, Nga fillimet e terminologjisë së gjeografisë në gjuhën shqipe, në “ Studime mbi leksikun dhe mbi 

formimin e fjalëve në gjuhën shqipe III”, Tiranë, 1989, f. 737-756.  
82 Po aty, f. 753.  
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KREU III 

 

KLASIFIKIMI STRUKTUROR I TERMAVE 

 

 

3.1. Termi njëfjalësh dhe termi togfjalësh 

 

Në FGjSh 2006 jepet ky shpjegim për termin: term,-mi. sh.-a(t) 1. emërtim me një fjalë a 

me një togfjalësh i një koncepti në një fushë të shkencës, teknikës, të artit etj. F. Leka në 

“Udhëzues për përpunimin e terminologjisë tekniko-shkencore”, termin e shpjegon si “...një fjalë 

e posaçme që emërton një koncept a një send në një fushë të caktuar të shkencës, të teknikës a të 

prodhimit ose të një veprimtarie tjetër të kufizuar.” 83 Për H. Pashon, termi është “… fjalë ose 

togfjalësh (dhe jo vetëm fjalë)…” 84 A. Duro e përkufizon termin si “…njësi emërtuese speciale, 

që shpreh një koncept si element të një sistemi të organizuar të një fushe të caktuar të dijes.” 85 

Siç shihet shprehja e konceptit, emërtimi i tij, është elementi më i rëndësishëm e i përbashkët në 

përcaktimet që i janë bërë termit nga terminologët tanë. Struktura e tij njëfjalëshe apo togfjalëshe 

nuk është çështje e diskutuar: dallohet qartazi nga të gjithë studiuesit klasifikimi strukturor në 

term njëfjalësh e në term togfjalësh.  

 

 

3.1. Termi njëfjalësh në tekstet mësimore të APU-së 

 

Si njësi shënuese e mëvetësishme, qenësore për termin është shprehja e konceptit, pa bërë 

dallim: term njëfjalësh apo togfjalësh. Termat njëfjalësh përmbushin vetitë e termit: saktësinë, 

njëkuptimësinë, shkurtësinë dhe motivueshmërinë. Emërtimi i një koncepti me kufij kuptimorë të 

përcaktuar kushtëzon qartësi e motivueshmëri të termit. Sistemi terminologjik i teksteve 

mësimore, si pjesë e makrosistemit terminologjik tërësor, paraqitet në mënyrë sistemore, ashtu si 

dhe fusha e dijes së cilës i përket. Çdo njësi bazë e leksikut të specializuar, pra çdo term, është 

një koncept kyç në tekstet mësimore të APU. Në tekstet e arsimit parauniversitar, termi 

njëfjalësh, për arsye didaktike, është më i përdorshëm në klasat e ulëta  sesa në klasat e larta: 

nxënësit përftojnë në mënyrë më të vetvetishme dhe më lehtë termin njëfjalësh në hapat e parë të 

formimit të tyre shkencor. Kjo gjë lidhet: 

1. Me funksionin emërtues që përmbush termi njëfjalësh, dhe me shkurtësinë e tij; 

                                                           
83 F. Leka, Udhëzues për përpunimin e terminologjisë, Tiranë 1985, f. 5.  
84 H. Pasho, Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe, Tiranë, 20005, f. 16 
85 A. Duro, Termi dhe fjala në gjuhën shqipe. , Tiranë, 2009, f. 58 
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2.Me vlerën përdorimore, vëllimin konceptor dhe ngarkesën konceptore të lartë që ato 

shpërfaqin. Kjo natyrë e termit shfrytëzohet në përdorimin e tyre sidomos në tekstet mësimore të 

klasave të ulëta të arsimit 9-vjeçar. Terma me ngarkesë të lartë konceptore dalin, p.sh., termat – 

emra, që janë edhe terma qendrorë për fushat përkatëse, si: fjali, pikë, trup, energji, fushë, kënd, 

rrymë, mjedis, rrënjë etj. Denduria e përdorimit të tyre lidhet me faktin se këto fjalë-terma 

paraqiten me vëllim të gjerë konceptor. “…këto terma kanë dy ose (rrallë) më shumë brendi 

konceptore dhe secila brendi, duke pasur një vëllim pak a shumë të gjerë konceptor, përfshin 

brenda saj koncepte me vëllim të gjerë konceptor.”86 Kështu termi energji haset si term me 

ngarkesë të lartë konceptore kur përdoret me shpjegimin e dhënë në FGJSSh 1980, në kuptimin e 

dytë të tij: 2. fiz. Aftësia që ka një trup a një lëndë për të bërë një punë të caktuar ose për të qenë 

burim i një force që vë në lëvizje a në veprim diçka.  

Duke u zgjeruar në togfjalësha dygjymtyrësh (më rrallë në më shumë se dy gjymtyrësh), 

koncepti vjen e ngushtohet p.sh. energji termike e trupit (F.9), energji kinetike e lëvizjes 

tejbartëse (F.10) etj. Vërejmë se duke kaluar nga klasa në klasë, ngritja e vetëdijes gjuhësore të 

nxënësve, rritja e aftësive perceptuese e abstraguese të tyre, bëjnë që sistemi terminologjik 

shkencor të rritet në numër me terma togfjalësh. Në tekstin e abetares, klasa e parë, hasen 12 

terma njëfjalësh dhe vetëm dy terma dyfjalësh: shkronjë, rrokje, tingull etj. dhe fjalë njërrokëshe 

dhe fjalë dyrrokëshe. Në tekstin e gjuhës shqipe të klasës së dytë, terminologjia gjuhësore 

përbëhet nga 10 njësi leksikore njëfjalëshe dhe 7 njësi leksikore dyfjalëshe. Në tekstin e gjuhës 

shqipe të klasës së tretë gjejmë 20 terma njëfjalësh dhe 28 terma dyfjalësh; në tekstin e klasës së 

gjashtë kemi 24 terma njëfjalësh, 49 terma dyfjalësh, 11 terma trifjalësh dhe 4 terma mbi 

trifjalësh, p.sh., dhënësi, marrësi, komunikim gjuhësor, temë fjalëformuese, fjali e përbërë me 

nënrenditje, fjali e përbërë me bashkërenditje kundërshtuese etj.  

Përgjithësisht termat njëfjalësh përbëjnë termat bazë të çdo terminologjie shkencore. 

Tekstet e klasave të ulëta të ciklit 9-vjeçar përmbajnë nocinet më të qenësishme për shkencat 

përkatëse, ngarkesën kryesore të informcionit shkencor-teknik. Kështu gjejnë përdorim të gjerë 

njësitë terminologjike: mbledhje, zbritje etj., (M. 2), drejtëz, segment, shumëkëndësh etj., (M. 3), 

numërorë, kënd, thyesë etj.,(M. 4); fjalë, shkronjë, rrokje (abetare), fjali, emër, mbiemër, pikë etj. 

(GJ. 2), kryefjalë, ndajfolje, parashtesë etj. (GJ. 3); trup, gaz, vëllim, busull etj., (D. N. 3), 

gjithësi, planet, kontinent, vargmal etj., (D. N. 5); biosferë, habitat, ndotje, biomasë etj., (B. 6) 

klasifikim, kërpudhë, likene etj., (B. 8); trup, lëndë, rëndesë, masë etj., (F. 6); lëvizje, prehje, 

shpejtësi etj., (F. 7). Të tilla njësi terminologjike njëfjalëshe, duke qenë themeli i nënsistemeve 

terminologjike, funksionojnë si bazë për formimin e togfjalëshave terminologjikë duke shërbyer 

njëherazi si elemente termformuese dhe konceptformuese, si: emër- emër i përgjithshëm, emër i 

dygjinishëm, sistem emëror; folje- folje kalimtare, folje pavetore, grup foljor; fjali- fjali dëftore, 

fjali njëkryegjymtyrëshe emërore; shpejtësi- shpejtësi mesatare, shpejtësi e trupit etj. 

 

 

                                                           
86 A. Duro, Termi dhe fjala në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009, f. 99.  
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3.1.1. Struktura morfologjike e termave njëfjalësh në tekstet mësimore të APU-së 

 

Siç dihet, çdo term përfaqëson në vetvete një shenjë që i përgjigjet një koncepti. Tërësia e 

koncepteve të një fushe të caktuar të dijes përbën sistemin e koncepteve të asaj fushe. Në këtë 

sistem konceptesh dallohen koncepte kryesore, parësore e të derivuara. Struktura e termave 

kushtëzohet nga karakteri i koncepteve. Në strukturën e tyre termat dalin si fjalë të thjeshta, të 

prejardhura, të përbëra dhe togfjalësha.  

Nga pikëpamja e numrit të morfemave rrënjore që mund të kenë, fjalë-termat ndahen në dy 

grupe të mëdha: 

1. Fjalë-terma të thjeshtë që kanë vetëm një morfemë rrënjore. Të tilla janë: fjalë, fjali, 

emër, mbiemër, frymor, folje, zgjedhim (Gj. 2); rrethanor (Gj. 4); përcaktor (Gj. 5); i përveçëm, 

konkret, lidhëz, prejardhje (Gj. 6); toskërishte, mbaresë (Gj. 7); yll, yllësi, rrotullim, eklips, 

paralel, liqen, akullnajë, akullzim, erë, lumë, erozion, ekuinoks (Shk. T. 1); drejtëz (M. 3); zbritje 

(M. 2); rrumbullakim, thyesë (M. 3); mesore, simetrikë, barazim, mosbarazim (M. 7); vëllim, 

rreth, tangjente (M. 8); masë, tkurrje (F. 6); lëvizje, forcë, amplitudë, përhapet (F. 7); frekuencë, 

përcjellës, veçues, nxitim, shformim (F. 8); qelizë, ind, organ, kërcell, gjethe, lule, bimë (D. N. 

4); bërthamë, bërthamëz, vezore (B. 8); venë, kapilarë, pllenim (B. 9) etj.  

2. Fjalë-terma të përbërë të cilët kanë dy ose më shumë morfema rrënjore. Të tilla janë: 

drejtshkrim (Gj. 2); pikëpresje (Gj. 5); gjysmëdrejtëz (M. 3); shumëfaqësh (M. 4); jashtëqendërsi 

(M. 8); gjithçkangrënës, dythelbore (D. N. 4); vetushqyese (D. N. 5); elektrovalencë (K. 7); 

grykëderdhje (Gjeo. 6); vargmal (Shk. T. 1) etj. 

Të vështruar nga pikëpamja e fjalëformimit, sipas karakterit të temës, termat e leksikut 

terminologjik të teksteve mësimore, ndahen në:  

a) fjalë-terma të parmë, p.sh.: rrënjë, temë, emër,trajtë, nyjë etj., gjuh.; ajër, mot, lagunë, 

lumë, erë, re, mjegull etj., gjeografi; trup, lëndë, fuqi, qark, gaz, tingull etj., fiz.; lule, farë, syth, 

bimë, gjak etj., bio.; rreze, numër, bosht, element, shumë etj., mat.  

b)  fjalë-terma jo të parmë, p.sh.: frymor, numëror, parashtesë, prapashtesë, rrethanor, 

përcaktor, kallëzues, lidhëz etj., gjuh.; rrotullim, gjatësi, gjerësi, akullzim, ranorë, gëlqerorë, 

sulfaturë, fosilizim etj., gjeog.; bumim, lëngëzim, shformim, shëmbëllim, lëvizje, prehje, 

përcjellshmëri, nxehtësi etj., fiz.; pjesëtim, rrumbullakim, drejtëz, sipërfaqe, veprim, emërues, 

numërues, lakore, veçim, barazi etj. mat. 

Një grup më vete krijojnë termat që dalin si simbole të disa madhësive fizike si dhe të 

përbërjeve kimike që përfaqësohen nga një shkronjë, p.sh., S (rruga), F + N (forca), G (forca e 

rëndesës), A (puna) etj., fiz.; nomenklaturë e kimisë, si: H (hidrogjen), C (karbon), B (bor), P 

(fosfor), S (squfuri), O (oksigjeni), N (azoti) etj. 
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3. 1. 2. Klasifikimi i termave njëfjalësh sipas pjesëve të ligjëratës 

 

Në rrafshin logjik, në dallim nga fjala e përgjithshme e cila lidhet me kuptimin, termi është 

njësi emërtuese që shpreh lidhjen mes konceptit dhe objektit, lidhjen e formës me përmbajtjen. 

Ndërsa e parë në rrafshin gjuhësor, termi është emërtimi i konceptit (që në vetvete përmban 

lidhjen koncept-objekt). Përgjithësisht në letërsinë terminologjike, në fjalorët terminologjikë, si 

terma pranohen njësi emërtuese emërore. Njësitë që shprehin koncepte shkencore, por që dalin si 

pjesë të tjera ligjërate përveç emrit të tilla si folje, mbiemra apo ndajfolje, nuk gjejnë pasqyrim 

(ose e gjejnë të kufizuar) ndër shumicën e fjalorëve terminologjikë. Kjo është një çështje që ende 

nuk ka gjetur një zgjidhje të normativizuar dhe që përbën një problem me karakter teorik dhe më 

së shumti praktik.  

Kuptimi i përgjithshëm kategorial i klasës së mbiemrave është tipari i kuptuar si cilësi, veti 

a marrëdhënie dalluese. Nga ana kuptimore mbiemrat përfshihen te fjalët emërtuese, te fjalët 

kuptimplota, që shprehin koncepte. Pavarësia e mbiemrave është relative meqë “…mbiemrat 

emërtojnë tiparin si diçka që i përket një sendi të dhënë, prandaj në fjali ata ndodhen në lidhje të 

ngushtë gramatikore me emrin që emërtojnë.”87 Por, për ne, klasifikimi i mbiemrave si fjalë 

emërtuese konceptshënuese, u jep të drejtën të përfshihen në fjalësin terminologjik. Sipas së 

njëjtës logjikë gjykojmë, që folja duhet të përfshihet në sistemin emërtues terminologjik. Si fjalë 

emërtuese, folja emërton veprime, procese a gjendje. Veprimet, proceset apo gjendjet e 

emërtuara nga folja janë të lidhura drejtpërdrejt ose tërthorë me një kohë të caktuar. Ky është një 

nga tiparet kryesore që e dallon atë nga veprimet, proceset dhe gjendjet e emërtuara nga emrat. 

Në terminologjinë shkollore të teksteve të APU, në vijën logjike dhe vijueshmërinë rendore 

të koncepteve, nxënësit njihen me termin zgjedhoj (Gj. 2), përpara se të njihen me termin 

zgjedhim (Gj. 3). 

Duke u mbështetur në kushtet që e bëjnë një term pjesë të një sistemi të caktuar 

terminologjik88, pjesët e ligjëratës, si foljet dhe mbiemrat mund të dalin si terma, kur në to ndihet 

në mënyrë të qartë lidhja e tyre pas një fushe dhe kuptimi të vetëm…89 Ndaj dhe në klasifikimin 

e termave sipas pjesëve të ligjëratës, ne do të përfshijmë edhe termat folje e mbiemra, duke i parë 

si njësi terminologjike të motivuara si nga ana fjalëformuese ashtu edhe konceptore në mënyrë të 

drejtpërdrejtë me termat emra, p.sh., lakoj → lakim → i lakueshëm, pjesëtoj → pjesëtim → i 

pjesëtueshëm, tret → tretje → i tretshëm → tretshmëri etj. Gjykojmë që njësitë terminologjike 

foljore dhe mbiemërore tek të cilët ndjehet qartë lidhja pas një fushe dijeje dhe një kuptimi të 

vetëm, mund ta kryejnë rolin e termit po aq sa dhe njësitë emërore.  

1. Terma emra: fjalë, shkronjë, emër, përemër, folje, antonim, kryefjalë, zgjedhim, dialekt, 

presje, rasë, frazeologji, temë, remë etj., gjuh.; fabul, strofë, personazh, dramë, antitezë, ese, 

simbol, metaforë etj., let.; faktor, rrumbullakim, emërues, rreth, trapez, ekuacion, koordinatë, 

                                                           
87 Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë, 2002, f. 153.  
88 A. Duro, Fjala –term dhe struktura semantike e fjalës shqipe, SF, 1991, 3-4, f. 139-156. (Për autorin kushtet që e 

bëjnë një term pjesë të një sistemi terminologjik janë: kuptimi, fusha e përdorimit, vlera dhe rëndësia e përdorimit 

dhe aftësia termformuese. )  
89 Po aty, f. 149.  
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prodhim, kufizë, mosbarazim, teoremë etj., mat.; sjellje, ankth, qëndrim, konflikt etj., psik.; trup, 

lëndë, bymim, rëndesë, masë, lëvizje, prehje, valë etj., fiz.; bimë, rrënjë, ind, qelizë, sheqerna, 

amidon, klorofil etj., biol.; shkretëtirë, tajfun, reliev, hemisferë, hartë, pellg, shkëmb, kontinent 

etj., gjeog.  

Terminologjia e teksteve të APU është e pasur me terma –emra abstraktë. Emrat abstraktë 

janë përftime më të vona në gjuhë, siç janë të vona konceptet abstrakte në procesin e njohjes dhe 

të pasqyrimit të botës. Çdo perceptim i cilësive dhe veprimeve konkrete mban në vetvete 

mundësinë e abstragimit.90 Vlera përdorimore e termave abstraktë në tekstet mësimore të APU 

lidhet me zhvillimin e mendimit shkencor, me nevojën për të shprehur koncepte abstrakte në 

fusha të ndryshme të dijes dhe me mundësitë për t’i shprehur ato me mjete gjuhësore sa më të 

përpikta e të kursyera. 

Emra abstraktë që emërtojnë veprime ose gjendje: zgjedhim, lakim, emërzim, ndajshtim 

etj., gjuh.; shumëzim, prodhim, barazim, mosbarazim, shndërrim, çiftim, pohim etj., mat.; 

shformim, ngurtësim, magnetizim, fërkim, nxitim, rrezatim etj., fiz.; fekondim, shumim, ovulim, 

kryqëzim, tejçim etj., biol.; kënetëzim, migrim etj., gjeog.; përqendrim, shpërbashkim, eliminim, 

esterifikim, filtrim etj., kim.  

Një grup më vete përbëjnë emrat abstraktë të veprimit në gjininë femërore: përshtatje 

gjuh.; zgjidhje, rrumbullakosje mat.; zhvendosje, lëvizje fiz.; rritje, jashtëqitje, përshtatje, 

parapërshtatje, ripërtëritje etj., biol.  

Hasen gjithashtu edhe terma-emra që tregojnë rezultatin e veprimit, si: drejtshkrim, 

vërtetim, përkufizim, shëmbëllim etj. apo edhe të gjinisë femërore si: mbetje, shkrirje etj. Në këtë 

grup përfshihen edhe emrat abstraktë: mbaresë, shkurtesë gjuh., ndryshesë, largesë mat., rëndesë 

fiz., tretësirë kim., kujtesë psik. etj.  

Në terminologjinë e hulumtuar dalin në një numër të vogël si terma edhe emra prejfoljorë 

të paranyjëzuar, si: të shikuarit, të dëgjuarit, të shkruarit, të lexuarit, i shenjuari në gjuhësi, të 

nuhaturit, të shikuarit, të shijuarit, të prekurit, të kequshqyerit, të mbiushqyerit në biologji, të 

mësuarit në psikologji.  

2. Një kategori gramatikore që përdoret gjerësisht në terminologjinë shkollore është 

kategoria e mbiemrave. Në gjuhën shqipe mbiemri i krijuar nga një emër konkret ka një kuptim 

më special se emri nga i cili buron. “Mbiemrat janë një kategori shumë e nevojshme për 

emërtimet terminologjike, ku shkurtësia është një ndër kërkesat themelore, krahas nevojës për të 

shprehur nuanca të ndryshme kuptimore që realizohen me prapashtesa të ndryshme…”91  

Për nga struktura e tyre morfologjike, termat- mbiemra dalin: 

a) të nyjshëm, si: i përveçëm (Gj. 3); i përbërë (GJ. 4); i ndryshueshëm (GJ. 5); i ngurtë, i 

gaztë, i lëngët (F. 6); e njëtrajtshme (F. 8); i tretshëm, i patretshëm (K. 9) etj.  

b) të panyjshëm, si: konkret, abstrakt (Gj. 4); pësor, vepror (Gj. 7); qelizor, shumëqelizor 

(B. 7); enëzor, nervor, muskulor (B. 11); trashëguese, kanceroze, ndjesore, lëvizore, embrionale 

                                                           
90 E. Teichmann, Hapa në universin e ligjërimit, Tiranë, 2010, f. 90.  
91 F. Leka, Aspekte të zhvillimit të terminologjisë tekniko-shkencore pas Çlirimit, në “Studime mbi leksikun dhe mbi 

formimin e fjalëve në gjuhën shqipe, Tiranë, 1972, f. 199.  
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(B. 9); epitelial, seksual, aseksual (B. 10); natyror, racionalë (M. 5); vertikale, horizontale (M. 

6); kongruentë, simetrikë (M. 7); bërthamore (F. 8); elektrike, akustike (F. 11); kinetike (F. 10); 

oqeanik, malor, ekologjik, sipërfaqësor, detare, ishullor (Gjeo. 6) etj.  

Vërejmë se në tekstet mësimore gjejnë përdorim më të dendur termat mbiemra të 

panyjshëm. Në veçanti, termat mbiemra që janë pjesë e nënsistemit terminologjik të biologjisë 

dalin kryesisht si mbiemra të panyjshëm.  

3. Siç e thamë edhe më lart, në klasifikimin strukturor të terminologjisë shkencore në 

tekstet mësimore do të pasqyrojmë edhe termat folje, edhe pse këta përfshihen jo në mënyrë të 

njëjtësuar në fjalorët terminologjikë.  

Si terma folje që shprehin koncepte të derivuara dalin: zgjedhoj (Gj. 2); lakoj (Gj. 3); 

shqiptoj (abetare); komunikoj (Gj. 6); përshtat(et) (Gj. 4); emërzoj (Gj. 8); zgjeroj (Gj. 5); grupoj 

(M. 2); shoqëroj (M. 2); pjesëtoj, plotpjesëtoj (M. 3) mbledh, zbres, zmadhoj, zvogëloj (M. 1); 

thyj(het), përhap(et) (F. 11); shformoj(het) (F. 7), jonizoj (F. 8); fundërroj(n), tret (K. 7); 

shpërbëj(het), shpërbashkoj(het) (K. 8) etj.  

Termat folje gjejnë përdorimin e tyre më të zakonshëm në vetën e tretë njëjës, më rrallë në 

shumës, një pjesë e mirë e tyre në formë joveprore. 

4. Terma të përbërë, të cilët kanë dy ose më shumë morfema rrënjore. Përdorimi i fjalëve të 

përbëra92 është një nga rrugët kryesore të shqipërimit të termave në gjuhën shqipe. Krijimi i 

termave me fjalë të përbëra në gjuhën shqipe merr vlerë përdorimore, pasi të tillë terma bartin në 

vetvete edhe një farë shpjegimi fillestar të përmbajtjes së konceptit, duke përftuar kuptimshmëri 

të lartë. Fjalët e përbëra, duke pasur të paktën dy tema motivuese, kanë zakonisht një ngarkesë 

semantike më të madhe se fjalët e prejardhura dhe e paraqesin më qartë e në mënyrë më të 

drejtpërdrejtë konceptin që shprehin, prandaj ato kanë përhapje të gjerë, sidomos në 

terminologjinë tekniko-shkencore, ku kërkohet një shprehje sa më e përpiktë dhe njëkohësisht sa 

më ekonomike. Me anë të përbërjes krijohen terma të rinj të motivuar që dalin të kuptueshëm 

dhe të pranueshëm. Duke iu përshtatur rregullave të fjalëformimit, një pjesë e mirë e termave 

janë shqipërime të pjesëve përbërëse të fjalëve të huaja nga është përcjellë koncepti a objekti. Në 

tekstet mësimore dalin fjalë-terma të përbërë, p.sh., fjalëformim, pikëpyetje, pikëçuditje, 

shumëpikësh etj. (gjuh.); trekëndësh, katërkëndësh, vlerëplotë etj. (mat.); elektroasnjanësim, 

barazpeshë etj. (fiz.); frymëmarrje, frymëkëmbim, njëthelbore, dëmtuesvrasës, lëkurëgjemborë, 

biomasë, ekosistem, rrethlule, qelizadjegës, dykapakorë, këmbënyjëtuar, jetërushqyes, 

ozmozëdashës etj. (biol.); elektrovalencë, kripëformues, elektronegativitet etj. (kim.); 

grykëderdhje, fushëgropë, rrafshnaltë etj. (gjeog.).  

 

 

 

                                                           
92 E përdorim temin fjalë të përbëra në përputhje me përdorimin e rëndomtë të tij, pasi duke u nisur nga mënyra e 

formimit të këtyre fjalëve në shqipen e sotme, është më e saktë të flasim për përbërje të temave. Shih më gjerë A. 

Kostallarin në “Mbi disa veçori të fjalës së përbërë në gjuhën shqipe”, Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e 

fjalëve në gjuhën shqipe I, Tiranë, 1972, f. 83.  
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3.1.3. Prejardhja konceptore e termave njëfjalësh 

 

Një nga vetitë qenësore të termit është motivueshmëria. Duke e këqyrur terminologjinë 

tekniko-shkencore të APU-së nga këndvështrimi i motivimit konceptor në rrafshin e ndërtimit të 

termave, çështja e lidhjes së formës me përmbajtjen, të konceptit me shprehjen gjuhësore, do të 

ishte dobiprurëse në procesin e përpunimit të terminologjisë në objekt studimi, duke pasur 

ndikim të drejtpërdrejtë në përvetësimin e vetëdijshëm të saj nga përdoruesit e teksteve në fjalë. 

Në teorinë terminologjike, objektet, konceptet, emërtimet dhe përkufizimet janë ide themelore. 

“Objektet janë zbatuar dhe abstraguar në koncepte të cilat në ligjërimin e specializuar 

përfaqësohen nga emërtimet dhe përkufizimet e tyre.”93 Lidhja e ndërlikuar formë-përmbajtje e 

përvijuar në lidhjen koncept-term është parim themelor në shqyrtimin e terminologjisë tekniko-

shkencore në tërësi, si dhe në pasqyrimin e saj në tekstet shkollore, ndaj dhe këndvështrimi sipas 

motivimit konceptor në rrafshin e ndërtimit të termave, paraqet një interes të veçantë. 

Shqyrtimi i strukturës termformuese (koncepti termformim përfshin formimin e termave 

fjalë, ashtu edhe formimeve të termave togfjalësh)94 i shërben hetimit të motivimit konceptor të 

termit, duke pasur parasysh që “prejardhja konceptore realizohet tek njësi që kanë si bazë 

konceptin.”95 Për të krijuar/dhënë emërtime të motivuara, që do të thotë emërtime që pasqyrojnë 

strukturën semantike të termit, ose për të vlerësuar emërtime të motivuara të krijuara tashmë, një 

rëndësi të madhe merr përzgjedhja e veçorive dalluese të konceptit, që shprehen gjuhësisht me 

termin. Vijimësia/jetëgjatësia e një emërtimi nuk është një tregues i sigurtë, që edhe koncepti ka 

mbetur i njëjti (i pandryshuar). Kështu, p.sh., vështrimi shkencor mbi atomin (gr. atomos = i 

pandashëm) ka ndryshuar, duke mbajtur të pandryshuar emërtimin e tij. 

Analiza e motivimit konceptor të termit është analizë e bashkëlidhjes së brendisë 

konceptore, përmbajtjes, me veshjen gjuhësore (përmes strukturës fjalëformuese), pra me 

formën. Kur flasim për formën, kemi parasysh termin si njësi emërtuese (njëfjalësh dhe 

togfjalësh) me elementet e tij përbërëse. “Motivimi shihet kështu, si jashtë njësisë, si prejardhje 

konceptore, ashtu edhe brenda saj, duke u lidhur kështu drejtpërdrejt me formën e brendshme që 

ajo ka.”96 

Termi synon ta bëjë sa më pak arbitrare lidhjen midis konceptit dhe fjalës, synon ta 

motivojë sa më shumë që të jetë e mundur këtë lidhje. Dhe, që termi të shprehë sa më mirë 

konceptin, emërtimi përftohet mbi bazën e veçorive dalluese të konceptit. Çdo analizë e një 

koncepti na çon detyrimisht te tiparet e tij, të cilat herë emërtohen si tipare konceptore e herë si 

elemente konceptore apo tregues shkencor. 

 

 

                                                           
93 H. Suonuuti, Guide to terminology, Nordterm 8, Helsinki, 1998, f. 9.  
94 Shih për këtë V. Jazexhiu (Proko)-A. Duro, Motivimi në terminologjinë e agronomisë në rrafshin e termformimit, 

SF 2006/1-2, f. 76. 
95 V. Dervishi, Termat e mekanikës në gjuhën shqipe dhe burimi i tyre konceptor, SF 1991/1, f. 71.  
96 V. Jazexhiu (Proko) - A. Duro, artikull i cituar, f. 76.  
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3.1.4. Klasifikimi motivues i termave njëfjalësh në rrafshin e termformimit 

 

Vështrimi i motivimit konceptor të termave është interesant kur njësitë shënuese studiohen 

duke marrë si kriter klasifikues strukturën e tyre. Në termat me strukturë njëfjalëshe të përbërë 

dhe termat me strukturë togfjalëshe, koncepti motivohet mbi bazën e marrëdhënieve mes 

përmbajtjeve konceptore të gjymtyrëve përbërëse të kompozitës (termit-fjalë e përbërë) dhe të 

togfjalëshit. Ndryshe qëndron problemi i motivimit të termave me strukturë njëfjalëshe. Te këta 

terma lidhja e formës me përmbajtjen nga pikëpamja e motivimit është relativisht më e 

ndërlikuar dhe si të tillë mund t’i vëzhgojmë të grupuar në dy nënndarje: 

a) me motivim të jashtëm; 

b) me motivim të brendshëm.  

1. Termat me prejardhje konceptore brenda fushës pa ndryshim shenje. 

A) Terma me brendi konceptore të dyzuar (të pamodifikuar). 

Këtu bëjnë pjesë terma që si njësi emërtuese janë të dyzuar kuptimisht me njësi shënuese 

me të cilat bashkëjetojnë në simbiozë. Termi që shpreh kuptimin përkatës veçohet si i tillë në një 

fushë të caktuar të dijes si tek emër (fjalë e zakonshme)- emër (term i gjuhësisë), veprim (fjalë e 

zakonshme)- veprim (term i mat.). Leksiku terminologjik i teksteve të APU-së në një pjesë të 

madhe të tij, përfshin terma që njëherazi janë dhe fjalë të leksikut të përgjithshëm. Kjo 

kushtëzohet nga fakti i njohur tashmë që leksiku terminologjik i teksteve mësimore të APU-së 

përbëhet nga termat bazë të dijeve shkencore të cilët janë sajuar nga gjedhe të shqipes apo fjalë 

të leksikut të përgjithshëm të ngritura në term. 

Te këto njësi emërtuese koncepti (kuptimi) i zakonshëm dhe koncepti (kuptimi) shkencor 

përmbahen te njëri-tjetri.97 Të tillë janë termat e biologjisë dhe të gjeografisë, si: bimë (D. N. 3), 

familje (D. N. 5), farë (D. N. 4), gjethe (D. N. 5); lumë, mal, fushë, pellg (Gjeo. 6). Në FGjSh 

2006 këta terma të gjeografisë dalin vetëm si fjalë të leksikut të përgjithshëm; kuptimi dhe 

përdorimi terminologjik i tyre nuk bëhet i pranishëm, edhe pse janë pjesë e fjalësit të Fjalorit të 

termave të gjeografisë (1975). 

Në një grup tjetër përfshihen ata terma që në fjalësin e shqipes kanë hyrë, së pari, duke 

qenë pjesë e makrosistemit terminologjik, e më pas, përmes shterminologjizimit janë përftuar 

edhe nga leksiku i përgjithshëm. Ky grup përbëhet nga terma të tillë, si: fjalë (Gj. 2), trup (F. 6), 

lëndë (F. 6), numër (M. 1), shumë (M. 3), qendër (M. 4); lule, syth, gjethe (D. N. 5); horizont, 

reliev (Gjeo. 6) etj.  

Më vete mund të grupojmë terma të cilët, edhe pse funksionojnë edhe si fjalë që mbartin të 

njëjtin kuptim (koncept), për nga forma e jashtme janë të vetidentifikueshëm nga ana e motivimit 

si njësi emërtuese të fushës përkatëse, duke u dalluar qartazi nga përdoruesi përmes përmbajtjes 

së tyre në kontekstin e informacionit që do të marrë. Të tillë hasim: pikë, emër, kohë, nyjë, 

tingull, mënyrë etj., (gjuh.); lëvizje, shpejtësi, punë, forcë, fërkim etj., (fiz.); vijë, figurë, kënd, 

kulm, sipërfaqe, prodhim etj., (mat.); gjallesë, bimë, familje, farë, kokë, vezë, trung, vile etj. 

(biol.). Bën dallim leksiku terminologjik i kimisë, në të cilin janë të paktë termat që mund të 

                                                           
97 V. Jazexhiu (Proko) - A. Duro, artikull i cituar, f. 83.  
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kenë përdorim si fjalë të leksikut të përgjithshëm. Terma të tillë, si: alkimi, substancë, atom, 

orbitë etj., janë huazime dhe kalkime që kanë përdorim vetëm në ligjërimin shkencor, duke 

formuar nënsistemin e terminologjisë së kimisë. 

Kjo kategori termash, që, siç e theksuam, përbën bazën e çdo leksiku terminologjik, ka 

marrëdhënie motivuese të drejtpërdrejta nga ana e përmbajtjes me po atë kategori fjalësh që është 

ngritur në term. Ndërmjet fjalës (së zakonshme) dhe fjalës së ngritur në term, nga njëra anë, si 

edhe kuptimeve terminologjike në strukturën semantike të fjalës dhe kuptimeve të tjera të saj, 

nga ana tjetër, krijohen marrëdhënie të ndryshme, të cilat kushtëzohen nga natyra jo e njëjtë e 

këtyre kuptimeve dhe e njësive leksikore që i shënojnë ato.98 Termat e dhënë më sipër dalin me 

kuptime që kanë një karakter të drejtpërdrejtë special terminologjik dhe që identifikohen 

lehtësisht sipas fushës së dijes së cilës i përkasin. Duke qenë pjesë e sistemit terminologjik të 

fushës së tyre, këto terma krijojnë një lidhje më të tejdukshme mes formës së tyre të jashtme dhe 

konceptit që shënojnë. 

B) Terma me brendi konceptore të modifikuar 

Këtë ndarje e përbëjnë termat, tek të cilët koncepti shkencor është ngritur mbi bazën e një 

koncepti tjetër shkencor ose që ka lidhje motivuese me të. Shprehja e një ose disa koncepteve me 

të njëjtën shenjë përmes lëvizjes kuptimore, përmes “…rrezatimit të kuptimeve, kur një emër 

kalon si emërtim nga një realie në një realie tjetër, sipas diçkaje të përbashkët te këto realie…”99 

Nga pikëpamja e semantikës gjuhësore, kjo lidhje konceptore mund të shihet si një rast i shfaqjes 

së polisemisë në terminologji, edhe pse kjo polisemi nuk lidhet drejtpërdrejt me të gjithë termin, 

por me një tipar dallues përbërës të tij. Jo rrallë ndodh që kuptimet (konceptet) brenda një shenje 

largohen mes tyre duke kaluar në homonimi, p.sh.: mënyrë (veprim a tërësi veprimesh që 

përdorim për të bërë një punë…) - mënyrë (kategori gramatikore e foljes, që tregon marrëdhëniet 

e asaj që thuhet me realitetin…), gjymtyrë (këmbët dhe duart e njeriut…) - gjymtyrë (secila nga 

njësitë më të thjeshta të një të tëre: gjymtyrët e fjalisë…); gjini (hist. grup njerëzish me lidhje 

gjaku e me prejardhje nga një paraardhës i përbashkët…) - gjini (biol. grup kafshësh a bimësh 

prej llojesh të afërta, me tipare të afërta…) - gjini (gjuh. kategori leksiko-gramatikore, sipas së 

cilës…); brinjë (anat. eshtër e gjatë, e ngushtë dhe e harkuar…), brinjë (gjeom. vija anësore e një 

figure gjeometrike…).  

Konceptet e shprehura nga e njëjta shenjë lidhen ndërmjet tyre në bazë të marrëdhënieve të 

procesit dhe rezultatit, veprimit dhe gjendjes, si: shtypje (veprimi, ushtrim i forcës për njësinë e 

sipërfaqes) - shtypje (gjendje, vend i shtypur në sipërfaqen e diçkaje); fërkim (….) – fërkim (….); 

zgjedhim (ndryshim i trajtës së një foljeje sipas mënyrave, kohëve…) - zgjedhim (tërësia e 

trajtave të foljeve gjatë ndryshimeve sipas mënyrave, kohëve…). Kuptimet brenda së njëjtës 

shenjë mund të ndodhë edhe që të kalojnë te njëra-tjetra, p.sh., morfologji (struktura ose mënyra 

e ndërtimit dhe e lidhjeve të elementeve që përbëjnë diçka) - morfologji (degë e gramatikës që 

merret me studimin e trajtave të fjalëve dhe kategorive të tyre), brenda së njëjtës fushë të dijes, 

por mund të kalojnë te njëra-tjetra nga njëra fushë e dijes te tjetra, si p.sh.: qendër (gjeom. pikë e 

                                                           
98 A. Duro, Fjala-termi dhe struktura semantike e fjalës shqipe, SF, 1991/3-4, f. 142.  
99 J. Thomai, Prejardhja kuptimore në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009, f. 115.  
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baraslarguar nga të gjitha pikat e një vije të lakuar…) - qendër (anat. grumbullim qelizash 

nervore që drejtojnë një veprimtari…). Përfaqësimi i dy koncepteve të ndryshme me anë të një 

njësie emërtuese, vështirëson diferencimin e dy përmbajtjeve të ndryshme konceptore, prandaj 

shfaqjet e polisemisë ose të homonimisë brenda një fushe në terminologji, konsiderohen si të 

dëmshme për të, edhe pse të pranishme. 

C) Terma të motivuar përmes lidhjes së elementeve përbërës 

Në këtë ndarje përfshihen termat që:  

a) Kanë mëvetësi përdorimore në fushën e dijes, sistemit terminologjik së cilës i përkasin, 

por në përbërje të një termi tjetër dalin si gjymtyrë të përcaktuara të tij. Të tillë janë termat: 

zgjedhim, prejardhje, emërzim, përshtatje, ndajshtim, mbaresë etj., (gjuh.); mbledhje, barazim, 

mosbarazim, zhvendosje, rrumbullakosje, përkufizim, thyesë etj., (mat.); shformim, 

bashkëveprim, lëvizje, nxitim, rrezatim etj., (fiz.); kryqëzim, pllenim, riprodhim, përzgjedhje, 

përshtatje etj. (biol.); shpërbashkim, filtrim, tretshmëri, tretësirë etj. (kim.); akullnajë, akullzim, 

eklipsim, rrotullim etj. (gjeogr.). Motivimi konceptor i këtyre termave bëhet mbi bazën e 

konceptit fillestar që mund të jetë vetë term i fushës, fjalë e zakonshme, apo edhe term i ndonjë 

fushe tjetër dijeje. Këta terma formohen me mjetet fjalëformuese të gjuhës shqipe dhe sipas 

gjedheve fjalëformuese të saj.100 Elementi ndajshtesor që i bashkëngjitet temës fjalëformuese, e 

cila mbart konceptin fillestar, e modifikon këtë koncept duke krijuar njësi te re terminologjike. 

Dhe sa më shprehës të jetë elementi ndajshtesor termformues, aq më e motivueshme është 

përmbajtja konceptore e termit. Kjo shfaqet më së shumti te termat në përbërje të të cilëve janë 

sufikse fjalë, si: ndajfolje, prejardhje etj., (gjuh.); përthyerje etj., (fiz.); shpërbashkim, 

përqendrim etj., (kim.); mosbarazim, plotpjesëtues etj., (mat.). 

b) Terma që nuk kanë mëvetësi përdorimore si njësi të veçuara, por në përbërje të termave 

të fushës dalin si elemente përcaktuese të tyre. Ata do të pranohen si terma, kur kanë lidhje 

motivuese me terma të fushës dhe si të tillë janë përgjithësisht terma mbiemra, si p.sh., emëror-e 

motivohet me emër, vetor-e motivohet me vetë (kategoria gramatikore), (i, e) prejardhur 

motivohet me prejardhje etj., (gjuh.); magnetik-e motivohet me magnet, bërthamor-e motivohet 

me bërthamë etj., (fiz.); hidrogjenor-e motivohet me hidrogjen, elektronik-e motivohet me 

elektron etj., (kim.); qelizor-e motivohet me qelizë, embrional-e me embrion etj., (biol.); 

koordinativ-e motivohet me koordinatë, numerik-e me numër etj., (mat.). 

c) Terma që kanë mëvetësi përdorimore në sistemin terminologjik të një fushe të caktuar, 

por pranohen si të tillë, kur kanë lidhje motivuese me termat e fushës. Të tillë janë disa folje që 

motivohen brenda fushës si zgjedhoj, lakoj etj., (gjuh.); përthyej (fiz.); tres, shpërbashkoj etj., 

(kim.), ose motivohen me një term të caktuar, nga i cili kanë prejardhjen si emërzoj (prej emër), 

mbiemërzoj (prej mbiemër) etj., (gjuh.); pasqyroj (prej pasqyrë), jonizoj (prej jon) etj., (fiz.), 

grupoj (prej grup), pjesëtoj (prej pjesë) etj., (mat.), hidrolizoj (prej hidrolizë), trimerizoj (prej 

trimer) etj., (kim.). 

Më sipër kemi ndarë mendimin tonë që edhe këto njësi shënuese, mbiemri e folja, të 

gëzojnë statusin e termave dhe të përfshihen në fjalorët terminologjikë. 

                                                           
100 E. Hysa, Vëzhgime rreth formimit të emrave me ndajshtesa, SF, 2002, Nr. 1-2, f. 30.  
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2. Terma me prejardhje konceptore jashtë fushës 

A) Terma të huazuar ndërmjet fushave 

Këtu pranohen si të tilla njësi emërtuese, që janë, njëherazi, pjesë e sistemit terminologjik 

të dy a më shumë fushave të dijes, duke i dhënë mundësi konceptit të dalë në vëllime konceptore 

të përafërta. Kjo kushtëzohet nga fakti që dukuritë shkencore mund të jenë objekt studimi i jo 

vetëm një shkence natyrore. Kështu, p.sh., ndërtimi i atomit është objekt studimi i fizikës dhe 

kimisë, karbohidratet dhe lyrat janë objekt i kimisë dhe biologjisë, ndaj dhe termat që shprehin 

këto koncepte janë pjesë e sistemeve terminologjike të shkencave si kimia e fizika njëherazi apo, 

të biologjisë e kimisë njëherazi, si atom, protone, neutrone etj., (K. 7), atom, protone, neutrone 

etj., (F. 8), karbohidrate, monosakaride, aminoacide etj., (K. 9), karbohidrate, monosakaride, 

aminoacide etj., (B. 10). Këta terma ndonëse kuptimisht lidhen me një fushë të caktuar, përdoren 

kaq shpesh në fushën tjetër, po me atë kuptim që ka në fushën zanafillëse, saqë është vështirë të 

mos bëhen pjesë e sistemit terminologjik edhe të kësaj fushe. “Kuptimi, si kusht parësor, dhe 

fusha e përdorimit të termit, si kusht dytësor, nuk mjaftojnë për ta lidhur termin vetëm me një 

fushë dhe për ta përjashtuar nga fushat e tjera.”101  

B) Terma të huazuar nga gjuhë të tjera 

Shumica e termave të teksteve mësimore të APU janë terma bazikë shkencorë, që përbëjnë 

fondin themelor të çdo sistemi terminologjik të fushave të dijes. Si të tillë, për sajimin e tyre në 

gjuhë amtare është punuar që në fillesë të hartimit të teksteve mësimore. Një pjesë e mirë e 

terminologjisë tekniko-shkencore është në gjuhën shqipe. Por, të pranishëm janë edhe terma të 

huazuar, edhe pse përbëjnë një shtresë shumë të pasur. Të tillë janë termat që dalin kryesisht në 

nënshtresime të caktuara të terminologjisë së gjuhësisë, matematikës, biologjisë, kimisë etj. Po 

këtu mund të futen edhe terma me ndërtim hibrid, që funksionojnë si njësi të veçuara ose në 

përbërje të termave. Si njësi të veçuara mund të përmendim polisemi, antonimi, morfemë, 

toponim etj. (gjuh.); metamorfozë, fotosintezë, kloroplaste, tentakulë etj. (biol.); molekulë, 

proton, neutron, nukleone, monosakaride, oligosakaride etj. (kim.); amplitudë, frekuencë, 

interferencë etj. (fiz.); monom, polinom, amplitudë, disjunksion etj. (mat.). Si njësi të paveçuara 

në përbërje të togfjalëshave mund të sjellim si shembull funksional, verbal, homogjen etj. (gjuh.); 

gjenealogjik, metabolik, autozomik, heterokromozomik etj. (biol.); inorganik, karbonik, galvanik 

etj. (kim.); racional, statistikor, koordinativ etj. (mat.); akustik, bërthamor, radioaktiv etj. (fiz.).  

Në një pjesë të konsiderueshme të tyre, sidomos kur janë terma ndërkombëtarë, motivimi lidhet 

me shkallën e njohjes nga përdoruesi të elementeve greko-latine, si edhe me njohjen e gjuhës nga 

huazohen termat, prandaj këtu nuk mund të flasim për motivim të drejtpërdrejtë. Kjo do të thotë 

që, si terma të huaj, do të merren si të pamotivuar, kurse duke u bazuar në njohjen e elementeve 

përbërëse të tyre, njësi të tilla emërtuese mund të shihen si të motivueshme. Njohja e elementeve 

përbërëse të strukturës së termit të huaj, çon në njohjen e konceptit rezultant, si homogjen = gr. 

homos (i njëjtë) + genos (lloj). 

  

                                                           
101 A. Duro, Fjala-term dhe struktura semantike e fjalës shqipe, SF, 1991, nr. 3-4, f. 145.  
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3.2. Termi togfjalësh në tekstet mësimore të APU-së 

 

Për të emërtuar objekte dhe koncepte të reja (për të shqipëruar termin e huaj të pranishëm 

bashkë me objektin, dukurinë a konceptin) që bëhen pjesë e shkencës dhe teknologjisë së 

përditësuar, shfrytëzohen mjetet shprehëse të gjuhës. Jo rrallë është i pamundur emërtimi i një 

koncepti me një fjalë të vetme. Saktësia dhe qartësia e shprehjes së konceptit, ruajtja e pastërtisë 

së gjuhës shqipe, kushtëzon shpeshherë emërtimin e tij me njësi gjuhësore më të zgjeruara se një 

fjalë e vetme, që janë termat togfjalësha. Togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë 102 , 

togfjalëshat e zgjeruar103 janë një nga mënyrat më prodhimtare të termformimit në gjuhën shqipe.  

Për terminologun Agron Duro, “…togfjalëshi i qëndrueshëm terminologjik është njësi e 

mëvetësishme leksiko-sintaksore, i cili duke qenë funksionalisht barazvlerës i fjalës, shërben për 

të shënuar, si edhe fjala, objekte ose dukuri të vetme të realitetit objektiv.” 104 Pra, nga ana 

semantike, të tilla njësi emërtuese janë të njëvlershme me një fjalë të vetme, me një koncept të 

vetëm, ndërsa nga këndvështrimi sintaksor janë lidhje sintagmatike dy ose më shumë fjalëshe.  

Përcaktimi i tipareve të togfjalëshit terminologjik, identifikon dhe diferencon këtë njësi 

shënuese konceptore nga togfjalëshat e lirë. Si veçori të qenësishme të termit shumëfjalësh do të 

rendisnim: 

a. Vlera funksionore që përcaktohet nga njëvlershmëria e tij me një koncept të vetëm.  

b. Përkatësia në një sistem konceptor. Lidhjet sistemore ndërmjet termave, kanë si bazë 

fillestare jo afërsinë apo njëvlerësinë kuptimore, pra kuptimin si kategori gjuhësore, por 

konceptin si kategori logjike. Kështu, njëri nga konceptet, ai më i përgjithshmi, shërben 

për të lidhur mes tyre konceptet e tjera, duke krijuar në këtë mënyrë një mikrosistem 

brenda fushës së dijes. Kështu, termi dyfjalësh mbiemër i nyjshëm i përket sistemit 

terminologjik të gjuhësisë dhe përvijon lidhje konceptore, sistemore e varësie me termat 

mbiemër i panyjshëm, emërzim i mbiemrit, mbiemërzim etj.  

c. Lidhja e qëndrueshme e gjymtyrëve të togfjalëshit terminologjik. Kjo qëndrueshmëri 

kushtëzohet nga lidhja mes objekteve, dukurive apo koncepteve. Kjo lidhje ”zbeh” 

semantikën e veçantë të gjymtyrëve përbërëse, për ta rikuptimësuar, për ta riemërtuar 

lidhjen e tyre përmes unitetit semantik gjymtyror.  

d. Prania e më shumë se një njësie emërtuese. Kur flasim për togfjalësh të lirë, numri i 

gjymtyrëve të tij bën dallimin në togfjalësh të thjeshtë dhe togfjalësh të zgjeruar: 

“…togfjalësha të thjeshtë të sajuar prej dy fjalësh kuptimplota me ose pa fjalë shërbyese. 

Togfjalëshat e zgjeruar janë sajuar ose prej një fjale kuptimplotë dhe prej një togfjalëshi 

ose prej dy togfjalëshash.” 105 Ndërsa në studimet mbi togfjalëshin terminologjik, mbahen 

qëndrime të ndryshme rreth numrit të gjymtyrëve të togfjalëshave të tillë. H. Pasho 

                                                           
102A. Duro, Togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë në shqipen e sotme, në “Studime mbi leksikun dhe mbi 

formimin e fjalëve në gjuhën shqipe”, Tiranë, 1989, f. 665.  
103H. Pasho, Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe, Tiranë, 2005, f. 122.  
104A. Duro, Togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë në shqipen e sotme, në “Studime mbi leksikun dhe mbi 

formimin e fjalëve në gjuhën shqipe III”, Tiranë, 1989, f. 674.  
105ASHSH, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Gramatika e gjuhës shqipe II, Tiranë, 2002, f. 82.  
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pranon terma togfjalësha të zgjeruar me 3-6 përbërës. “…, me zgjerimin e përmbajtjes së 

koncepteve e të lidhjeve ndërmjet tyre dhe me kërkesën për një saktësi sa më të madhe të 

emërtimit të tyre, të nuancave konceptore që janë aq të domosdoshme për terminologjinë, 

janë të domosdoshëm edhe togfjalëshat e zgjeruar.”106  Për A. Duron termi dyfjalësh 

shenjon më së miri njësinë logjiko-konceptore; termi togfjalësh me më shumë se dy 

përbërës që zgjerohet me disa bërthama, zgjeron shumë kufijtë e togfjalëshave 

terminologjikë dhe çon në përzierjen e kufijve të togfjalëshave të qëndrueshëm me 

togfjalëshat e lirë, në nivelin e shprehjeve terminologjike ose të gjysmëpërkufizimeve. 

Gjykojmë që numri i kufizuar i përbërësve të togfjalëshit terminologjik ruan lidhjen e 

qëndrueshme të përbërësve, duke realizuar më qartë shenjimin e konceptit. “Njësimi 

semantik, shënimi i një koncepti, duhet të jetë kriteri që organizon dhe strukturën e këtyre 

termave togfjalësha.”107 

 

 

3.2.1. Klasifikimi i termave togfjalësha sipas rrafshit strukturor 

 

Për nga struktura sintaksore termat togfjalësha ndahen në: terma togfjalësha të thjeshtë dhe 

në terma togfjalësha të zgjeruar.  

Terma togfjalësh të thjeshtë janë terma të përbërë nga dy fjalë shënuese. Këta togfjalësha 

terminologjikë krijojnë një lidhje të brendshme konceptore ndërmjet elementeve përbërëse për të 

shprehur një koncept të vetëm. Nga këta dy përbërës, njëri është termi bazë, që shpreh konceptin 

themelor (gjymtyra e përcaktuar) dhe përbërësi i dytë është elementi përcaktues. Marrëdhëniet 

mes dy gjymtyrëve të togfjalëshit terminologjik sigurojnë karakterin e njësuar kuptimor dhe 

gramatikor të njësisë emërtuese. Zgjerimi i strukturës së termit nga njëfjalësh në dyfjalësh, çon 

në shtim të vëllimit konceptor të termit bazë, duke dhënë një koncept të ri. Koncepti i ri që 

rezulton nga lidhja konceptore e elementeve përbërëse, kushtëzohet nga konceptet e gjymtyrëve 

të lidhjes dhe marrëdhënia që ekziston ndërmjet tyre. Marrëdhëniet ndërmjet termave shihen 

kështu si marrëdhënie ndërmjet koncepteve, të cilat ndërtohen në bazë të lidhjeve të ndryshme 

logjike. Mes elementeve përcaktuese dhe konceptit themelor shprehen marrëdhënie të derivuara 

konceptore.  

Përdorimi i togfjalëshave të qëndrueshëm terminologjikë me dy përbërës është zgjedhje e 

volitshme në terminologjinë shkencore në përgjithësi dhe në tekstet mësimore në veçanti. 

Përparësia e termit togfjalësh ndaj atij njëfjalësh, shfaqet në vetinë e njëkuptimësisë që fiton 

termi togfjalësh edhe jashtë fushës së vet. Pjesa më e madhe e termave të vjelë nga tekstet në 

shqyrtim, janë terma dyfjalësh: shenjë pikësimi (Gj. 3), kategoria e rasës (Gj. 6), fjali dëftore 

(Gj. 3), fjalë të mëvetësishme (Gj. 8); veti e ndërrimit (M. 2), thyesë dhjetore (M. 5); fshikëza e 

notimit (B. 8), pllenim i brendshëm (B. 8); shëmbëllim i trupit (F. 7), baraspeshë termike (F. 6); 

                                                           
106H. Pasho, Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe, Tiranë, 2005, f. 124.  
107V. Memisha, Studime për fjalën shqipe, Tiranë, 2011, f. 153.  
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pika të horizontit (Shk. T. 1), agim polar (Gjeo. 6); ndërtim i atomit (K. 7), element kimik (K. 8) 

etj.  

Vështruar nga ana e strukturës morfologjike sipas përbërësve, togfjalëshat e thjeshtë 

terminologjikë janë kryesisht togfjalësha emërorë; më të rrallë janë togfjalëshat foljorë. 

Togfjalëshat e thjeshtë emërorë janë të tipit emër + emër, emër + mbiemër dhe më rrallë emër + 

parafjalë + emër. 

1. Përhapje të gjerë kanë togfjalëshat emër +emër i shquar në gjinore. Kjo strukturë 

kombinuese është e pëlqyeshme në krijimin e togfjalëshave terminologjikë, pasi emri i 

shquar tregon një farë pavarësie semantike, d.m.th., ai ka kuptimin gramatikor të tregimit 

të sendit. 108 grupi i kryefjalës (Gj. 3); kategoria e rasës (Gj. 6); marrëdhënie të barazisë 

(Gj. 7); qendër e rrethit (M. 4); vëllim i trupit (M. 5); fshikëz e notimit (B. 8); cikli i azotit 

(B. 11); forcë e rëndesës (F. 7); shpejtësi e trupit (F. 7); ndërtim i atomit (K. 7); shkallë e 

pangopshmërisë (K. 9); pikat e horizontit, kurba e relievit (Shk. T. 1) etj. 

2. Më të paktë në numër hasen togfjalëshat terminologjikë emër +emër i pashquar në 

rrjedhore. Duke dalë si fjalë përcaktuese, emri në rrjedhore afrohet nga kuptimi me 

mbiemrin cilësor dhe lidhet ngushtë me të nga pikëpamja semantike. Rrjedhorja në 

ndërtime të tilla del si përcaktor i abstraguar. Këta togfjalësha shprehin marrëdhënie të 

llojit në lidhje me gjininë, përkatësi, destinacion. grup fjalësh(Gj. 2); shenjë pikësimi (Gj. 

3); etalpi reaksioni (K. 9); numër oksidimi (K. 9); trup rrotullimi (M. 4); funksioni fuqi 

(M. 4. 1); bashkësi yjesh (Gjeo. 6); periodë qarkullimi, bërthamë kondensimi (Shk. T. 1) 

etj.  

3. Edhe më të paktë në numër dalin togfjalëshat terminologjikë të tipit emër + parafjalë + 

emër: prejardhje me parashtesa (Gj. 6); kënd në rreth (M. 6); faza me dritë (B. 9); lidhje 

në seri (F. 6); vullkan me mburojë (Shk. T. 1) etj.  

Nga analiza e termave shkencorë që dalin në tekstet mësimore të APU-së, kemi vënë re se, 

me gjithë praninë e larmishme të togfjalëshave emërorë me përbërës të dytë një emër, në këtë 

leksik ndërterminologjik mbizotërojnë togfjalëshat emërorë ku fjala përcaktuese është një 

mbiemër. “Prirja e përgjithshme drejt sintetizmit vihet re edhe në formimin e togfjalëshave ku 

parapëlqehet që përbërësi i dytë në togfjalëshin e thjeshtë të jetë më mirë mbiemër se sa emër në 

gjinore ose emër me parafjalë.”109 shprehje frazeologjike (Gj. 3); gjini gramatikore (Gj. 6); 

trekëndësh këndrejtë (M. 6); numër racional (M. 7); ind kockor (B. 7); ndarje qelizore (B. 12); 

element kimik (K. 7); përbërje jonike (K. 7); rrymë oqeanike (Gjeo. 6); stacion meteorologjik 

(Gjeo. 6) etj.  

Një grup më vete formojnë togfjalëshat terminologjikë të thjeshtë të krijuar nga emri i 

shpikësit ose i zbuluesit të një sendi, një ligji, rregulle a parimi. Këtu hyjnë emërtimet me shtrirje 

ndërkombëtare të fizikës, kimisë, biologjisë, gjeografisë etj., që jepen me eponime. Emri i 

përveçëm i shkencëtarit identifikon termin dhe e lidh atë semantikisht me fushën e dijes së cilës i 

                                                           
108ASHSH, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Gramatikë e gjuhës shqipe II, Tiranë, 2002, f. 89.  

109H. Pasho, Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe, Tiranë 2005, f. 123.  
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përket, p.sh.: ligji i Paskalit (F. 9), ligji i Arkimedit (F. 9), numri i Avogados (K. 7). Duhet vënë 

në dukje se qartësia dhe tejdukshmëria e konceptit, shprehja e thelbit të dukurisë, në të tillë 

terma, është e mangët. Një pjesë e mirë e termave të tillë, kanë edhe njëvlerësin e tyre, një term 

më të qartë sinonimor, me të cilin formojnë dysorë terminologjikë. Kështu, ndër katër ligjet e 

Njutonit, tre prej tyre kanë edhe termin sinonim: ligji i Njutonit apo ligji i inercisë (F. 8), ligji III 

i Njutonit apo ligji i bashkëveprimit (F. 8), ligji IV i Njutonit apo ligji i tërheqjes gravitacionale 

(F. 8); tabela e Mendelejevit përdoret më së shumti me gjegjësen sistemi periodik i elementeve 

(K. 7). Termi që shpreh më qartë konceptin, realizon edhe përfshirjen e tij në sistemin 

terminologjik të fushës. Termi i dhënë me eponim, shfaq vështirësi në identifikueshmëri dhe e ka 

jo të lehtë të përfshihet në sistemësinë terminologjike të fushës, për shkak të mungesës së 

qartësisë konceptore.  

Në këto togfjalësha emërorë, gjymtyra e përcaktuar dhe ajo përcaktuese, janë emra, njëri 

prej tyre i përveçëm. Në përbërje të tyre mund të jetë: 

1. një fjalë e leksikut të përgjithshëm dhe emri i shkencëtarit: rregulla e Hundit (K. 11), 

parimi i përjashtimit të Paulit (K. 11), efekti Xhaul (F. 11) etj.;  

2. një term me vëllim konceptor të gjerë, që përfshin disa fusha dhe emri i shkencëtarit: 

forca e Arkimedit (F. 9), forca e Van der Valsit (K. 11), pila e Danielit (K. 11) ligji i Gej-

Lysakut (F. 9). 

3. një term i identifikueshëm brenda fushës dhe emri i shkencëtarit: sindroma e Daumit (B. 

9); qeliza Doëns, esterifikimi i Fisherit (K. 11) meridianët e Grenuiçit, rryma e 

Golfstrimit, yjësitë e Zodiakut (Shk. T. 1) etj.  

 

 

3.2.2. Togfjalësha të zgjeruar terminologjikë 

 

Terma togfjalësh të zgjeruar janë terma të përbërë nga më shumë se dy fjalë shënuese. 

Edhe pse me më shumë se një gjymtyrë, kriteri i njësimit semantik u jep këtyre togfjalëshave 

njëvlerësinë e termit që emërton një koncept të vetëm. Marrëdhëniet mes dy gjymtyrëve të 

togfjalëshit terminologjik sigurojnë karakterin e njësuar kuptimor dhe gramatikor të njësisë 

emërtuese. Zgjerimi i strukturës së termit sjell shtim të vëllimit konceptor të termit bazë, duke 

dhënë një koncept të ri. Koncepti i ri që rezulton nga lidhja konceptore e elementeve përbërëse, 

kushtëzohet nga konceptet e gjymtyrëve të lidhjes dhe marrëdhënia që ekziston ndërmjet tyre.  

Në terminologjinë e shkencës e teknikës të teksteve mësimore janë të paktë togfjalëshat e 

zgjeruar terminologjikë. Gjejmë togfjalësha me tre përbërës, një numër më të paktë togfjalëshash 

me katër përbërës (në literaturën e vjelë kemi gjetur togfjalësha të zgjeruar deri me pesë 

përbërës, të cilët janë shumë të paktë): pjesë kryesore e fjalisë (Gj. 3); grupi foljor i kallëzuesit 

(Gj. 4); bosht i madh i elipsës (M. 11); sistem kartezian normal (M. 4.1) emëruesi më i vogël i 

përbashkët (M. 5); bimë me gjelbërim të përhershëm (D. N. 3); energji e ujërave nëntokësore, 

burime drite natyrore (D. N. 4); pyje përherë të gjelbërta (B. 6); reaksion bërthamor 

endoenergjitik (F. 11); forcë e bashkëveprimit ndërmolekuar (K. 11) etj.  
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Për nga ana e strukturës morfologjike, togfjalëshat e tipit të mësipërm janë ndërtime me 

modele të larmishme. Përbërësit janë emra: gjymtyra e përcaktuar është në rasën emërore, ndërsa 

gjymtyrët përcaktuese mund të jenë emra të rasës gjinore, në rasën kallëzore me parafjalë 

(kryesisht del parafjala me), emra në rasën rrjedhore, mbiemra, ndajfolje: emër i gjinisë 

mashkullore (Gj. 2); fjalë me kuptim të figurshëm (Gj. 4); shkëmbinj magnetikë intrusivë 

(Shk.T.1); ekosistem pjesërisht bujqësor i kultivuar (Gjeo. 6) etj.  
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KREU IV 

 

FORMIMI I TERMAVE 

 

 

4.1. Natyra dhe funksioni i emërtimit 

 

Kur flasim për formim të termit, marrim në shqyrtim krijimin e shenjës gjuhësore, 

shenjimin e konceptit. Nëse përmbajtja e termit, koncepti, dhe përfshirja e tij në një sistem 

terminologjik shpesh janë të diskutueshme, shprehja e konceptit, shenjimi i tij, emërtimi, është 

qartësisht i dukshëm. Si emërtim të dukurisë a sendit do të quanim një përcaktim gjuhësor me një 

ose me shumë fjalë.  

Lloje të tjera përcaktimesh që dalin në komunikimin terminologjik (që nuk luajnë ndonjë 

rol të qenësishëm krahasuar me fjalën), janë numrat, formulat dhe simbolet. Emërtimet nga ana e 

tyre nëndahen/përndahen në emërtesa (që shërbejnë për të përcaktuar koncepte individuale) dhe 

emërtime (që shërbejnë për të përcaktuar koncepte të përgjithshme).  

Në dijen terminologjike bëjmë fjalë për emërtime një dhe shumë fjalëshe. Në njësitë 

emërtuese njëfjalëshe, janë për t’u dalluar fjalë-terma të thjeshtë dhe fjalë-terma jo të thjeshtë. 

Në të kundërt të fjalëve të thjeshta, të cilat ndërtohen mbi bazën e një njësie kuptimplotë, fjalë-

termat jo të thjeshtë ndërtohen nga dy ose më shumë njësi kuptimplote; përveç kësaj fjalët e 

pathjeshta mund të përmbajnë edhe ndajshtesa, që do të thotë parashtesa dhe prapashtesa 

fjalëformuese. Një njësi emërtuese shumëfjalëshe përbëhet nga së paku dy fjalë që shkruhen 

ndarazi dhe që lidhen sintaksisht, të cilat nga ana e tyre mund të jenë të thjeshta a jo të thjeshta.  

Saktësia, njëkuptimësia, motivueshmëria, shkurtësia dhe paraqitja tingullore, si veti të 

termit110, duhet ta karakterizojnë atë, si fjalë speciale me kuptim të veçantë e të kufizuar, që 

shpreh një koncept apo një send. Flasim për saktësi të termit kur mes konceptit dhe shenjuesit 

(emërtimit) të tij, realizohet mundësisht vetëm një bashkim, që do të thotë: çdo koncept shprehet 

me një emërtim dhe një emërtim shpreh një koncept të vetëm, edhe pse synimi “një kuptim - një 

term, paraqitet në terminologji si ideal ose si prirje për t’u realizuar…”111 

Në sajimin e një termi, mbahen parasysh disa kritere të parapëlqyera për t’u përmbushur, 

si:  

 tejdukshmëria apo motivueshmëria 

 lidhja konceptore me sistemin 

 përshtatshmëria 

                                                           
110 F. Leka, Udhëzues mbi përpunimin e terminologjisë tekniko-shkencore, Tiranë, 1983, f. 14.  
111A. Duro, Termi dhe fjala në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009, f. 144.  
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 ekonomizmi gjuhësor 

 aftësia termformuese 

 ndërtimi gjuhësor 

 parapëlqim ndaj gjuhës amtare.  

Në praktikë nuk mund të plotësohen rëndom të gjitha këto kritere njëherazi. Veçanërisht 

kërkesa për shkurtësi të termit, del në kundërshtim me kërkesën për saktësi të njësisë emërtuese. 

Ndaj dhe në procesin e normëzimit të terminologjisë, terminologët duhet që përmes 

pikëvështrimeve të ndryshme, të plotësojnë kriteret më të domosdoshme.  

Për një marrëdhënie të njësuar mes konceptit dhe emërtimit, mund të flitet kur arrihet që 

çdo përmbajtjeje t’i caktohet një shenjë e vetme. Një bashkim i tillë i njëkuptimshëm është 

vështirë të realizohet, pasi shumëkuptimshmëria e fjalëve luan një rol të rëndësishëm në 

komunikimin gjuhësor.  

Lakueshmëria (ndryshueshmëria) në përdorimin e fjalëve, ka një kuptim të veçantë për 

aftësitë funksionore të gjuhës. Kjo pasi fjalët mund ta humbin njëkuptimshmërinë e tyre herët 

apo vonë, përballë ndryshimeve të mëdha që ndodhin në botë (në njohjen e saj). Në raste të tilla, 

do të duhej të ndërroheshin pjesë të tëra të fjalësit të një gjuhe në intervale të ndryshme kohe, 

sepse kushtet për ta quajtur këtë fjalor “një thesaurus” mund të ndryshojnë në mënyrë të 

konsiderueshme. Kjo për fat nuk është e nevojshme, pasi gjuha pasurohet e ripërtërihet brenda 

vetes falë mjeteve e mënyrave të larmishme rikuptimsuese dhe fjalëformuese.  

Fleksibiliteti (aftësia për të ndryshuar) i gjuhës, që pasqyrohet edhe në sistemin 

terminologjik, bën të mundur që me një numër relativisht të kufizuar fjalësh, në situata të reja e 

të ndryshme, të shprehë koncepte të reja e të ndryshme. Kjo do të ishte e pamundur nëse fjalët do 

të ishin të njëkuptimshme. Fakti, tashmë i njohur, që: edhe pse shumë fjalë janë të 

shumëkuptimshme, ndodhin relativisht rrallë keqinterpretime, shpjegohet me atë që situata 

ligjërimore, konteksti vetë, shmang mos/keqkuptimet në komunikim.  

Gjuha e përgjithshme shërben si një rezervuar i stërmadh, ku gjuha e shkencës dhe teknikës 

plotëson të gjitha nevojat e saj. Ndryshe qëndron problemi me terminologjinë brenda saj. Në 

komunikimin ndërmjet profesionistëve duhet të ketë përparësi qartësia dhe shkurtësia e 

shprehjeve. Një thënie mund të jetë e qartë, nëse ndërmjet bashkëbiseduesve që në fillim 

pranohet njëkuptimësia e përmbajtjes së mjeteve gjuhësore. Ndaj dhe njëkuptimësia e termit në 

terminologji, merr një vlerë e rëndësi themelore.  

 

 

4.2. Ndërtimi i termave në tekstet mësimore të APU-së 

 

Terminologjia ka në dispozicion, siç u tha më sipër, të gjitha mjetet fjalëformuese të gjuhës 

së përgjithshme, të cilat i përdor edhe me pikat e ndryshme të diskutueshme (e tillë mund të jetë 

çështja e identifikimit të termit si njësi emërtuese që shpreh koncept, nga e njëjta njësi shënuese 

që është pjesë e leksikut të përgjithshëm). Ajo nuk ka një sistem të vetin të dallueshëm nga gjuha 

e përgjithshme. Por, duke pasur parasysh tiparet që duhet të përmbushë termi si pjesë e një 
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sistemi të organizuar konceptesh, terminologjia shpërfaq veçanti termformuese, duke synuar 

përpikëri, motivueshmëri, shkurtësi të njësisë së re.  

Në veprën e tij “Über die Verschiedenheit des menschichen Sprachbaues und ihren 

Einfluss auf die geistige Entwickling des Menschengeschlechts”, botuar më 1835, Humboldi ka 

thënë se përparimi/zhvillimi i mëtejshëm i gjuhës ecën sipas parimit: mjetet gjuhësore të 

fundme/kufizuara, të gjejnë një përdorim të pafundëm/pakufizuar. Një shembull për këtë është 

ndajshtesimi, si një nga mënyrat më prodhimtare të pasurimit të leksikut në gjuhën shqipe. 

“…rregullsia themelore që dallon sistemin fjalëformues të shqipes është gjallërimi shumë i madh 

i mënyrave dhe i mjeteve që sjellin krijimin e njësive leksikore sintetike.” 112 Parashtesat dhe 

prapashtesat me kuptime të specializuara shërbejnë për të formuar fjalë-terma të rinj, të cilët, 

duke vepruar në mënyrë të ndërlikuar e të ndërvarur me njëri-tjetrin, formojnë vargje termore, që 

dallohen nga simetria strukturore termformuese dhe kuptimore.  

Gjuha e shkencës dhe teknikës nuk mund të kufizohet vetëm në huazimin e fjalëve nga 

leksiku i përgjithshëm dhe mbushjen e tyre me përmbajtje shkencore, edhe pse kjo është një 

mënyrë e rëndësishme e formimit të termave. Mjetet gjuhësore në përdorim sigurisht që janë të 

kufizuara, ndaj dhe një neologjizëm gjuhësor, që nuk ndërtohet duke respektuar rregullat 

ekzistuese fjalëformuese të një gjuhe, do të mbetet një përjashtim; në krijimin e termit gjuha 

duhet të synojë drejt modeleve të njohura, ekzistuese. 113 

Mënyrat e formimit të termave në terminologjinë tekniko-shkencore dhe në atë të teksteve 

mësimorë të APU-së, janë: 

1. mënyra semantike apo terminologjizimi 

2. mënyra morfologjike me nënndarjet e saj: 

a) prejardhja  

b) përbërja 

3. mënyra sintaksore apo togfjalësimi 

4. huazimi 

Sistemi terminologjik i shkencës dhe teknikës në tekstet mësimore të APU përbëhet nga 

nënsisteme të fushave të dijes, pjesë e kurrikulës mësimore të APU. E kemi theksuar se ky sistem 

(makrosistem) terminologjik sendërtohet nga termat bazë të shkencave natyrore e shoqërore të 

tilla si: gjuhësia, matematika, fizika, biologjia, kimia, gjeografia etj. Një pjesë e mirë e njësive 

terminologjike në tekstet e marra në shqyrtim janë njësitë emërtuese të cilat rezultojnë të jenë 

ndërtime brenda fushës së dijes së cilës i përkasin, nëpërmjet rikuptimësimit, neologjizmave 

sipas gjedheve fjalëformuese të shqipes, si dhe togfjalësimit, p.sh.,:emër (Gj. 2), mbiemër (Gj. 

2), kallëzues (Gj. 3), i nyjshëm(Gj. 4), lakim (Gj. 5) etj.; drejtëz (M. 3), rrumbullakim (M. 3), 

shumëkëndësh (M. 4), ndryshesë (M. 5), numër natyror (M. 6) etj.; lëndë (F. 6), burim rryme (F. 

7), nxitim (F. 8), e njëtrajtshme (F. 8) etj.; shumim (B. 8), jorruazorë (B. 8) bërthamëza (B. 9), 

sjellje ushqimore (B. 10) etj.; përzjerje (K. 7), tretësirë e ngopur (K. 8), karbon parësor (K. 9) 

                                                           
112 E. Hysa, Vëzhgime rreth formimit të emrit me ndajshtesa, SF, 2002/ 1-2, f. 34.  
113 H. Picht, Terminology: An Introduction, Kopenhagen, 1985, f. 61.  
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 etj.; mjedis (GJ. 6), pasuri e përtëritshme (Gj. 7); akullzim (Sh. T. 1) etj.  

Të tillë terma funksionojnë si terma të drejtpërdrejtë të sistemeve terminologjike përkatëse, 

meqë shërbejnë për shprehjen e koncepteve që lidhen vetëm me një fushë dijeje. Ato shërbejnë 

gjithashtu edhe si bazë për formimin e togfjalëshave terminologjikë për të shprehur koncepte me 

vëllim konceptor më të ngushtë.  

Makrosistemi terminologjik i shkencës e teknikës përfshin terma që u përkasin më shumë 

se një fushe shkencore. Kjo lidhet me faktin e njohur që dijet njerëzore janë të ndërlikuara e të 

ndërthurura mes tyre dhe konceptet shkencore shpesh janë objekt studimi për më shumë se një 

fushë. Kështu që, dhe termat që i shenjojnë ato, përdoren njëkohësisht në dy a më shumë fusha, 

si p.sh., lëndë Kimi 7 dhe Fizikë 6, atom, molekulë dalin në Kimi 6 dhe Fizikë 8; karbohidrate, 

monosakaride në Biologji 10 dhe Kimi 9; tingull Gjuhë1 dhe Fizikë 8.  

 

 

4.2.1. Mënyra morfologjike 

 

Mënyra morfologjike është një nga mënyrat më prodhimtare në ndërtimin e çdo sistemi 

terminologjik, ashtu dhe në formimin e termave tekniko-shkencorë në tekstet mësimore të APU-

së. Përmes formimeve ndajshtesore krijohen terma ku ngjeshja semantike e përmbajtjes 

konceptore realizohet nëpërmjet mjeteve shumë abstraguese. Parashtesat dhe prapashtesat janë 

elemente fjalëformuese mjaft prodhimtare në gjuhën shqipe, falë aftësive të larmishme 

kombinuese dhe funksioneve shprehëse që ato kanë.  

Në organizimin sistemor të leksikut terminologjik përparësi marrin lidhjet fjalëformuese të 

cilat përvijohen në disa drejtime: 

1. Në grupimin e fjalëve në çerdhe fjalëformuese.  

Ndajshtesat fjalëformuese, duke vepruar në mënyrë të ndërlikuar e të pavarur njëra me 

tjetrën, formojnë në terminologjinë shkencore vargje leksikore fjalëformuese, të cilat dallohen 

nga simetria strukturore fjalëformuese dhe kuptimore114. Në bazë të lidhjeve të tilla 

paradigmatike, qëndron njësia njëfjalëshe që mbart konceptin bazë: tres - (i,e) tretur - i tretshëm 

- (i,e) patretshëm – tretës – tretje – tretësirë - tretshmëri (kim.); pjesëtoj – pjesëtim - (i, e) 

pjesëtueshëm - (i, e) plotpjesëtueshëm – pjesëtues (mat.); emër - emëror - emërtim - emërzoj – 

emërzim - (i, e) emërzuar; nyjë - (i, e) nyjshëm - (i, e) panyjshëm – nyjëzim - paranyjëzim (gjuh.) 

etj.  

2. Në grupimin e fjalëve në kategori e tipa fjalëformimi mbi bazën e specializimit të 

ndajshtesave115.  

Specializimi i mjeteve fjalëformuese në sistemet terminologjike të shkencës e teknikës 

paraqitet si prirje e theksuar dhe mbizotëruese. Kjo kushtëzohet nga nevojshmëria e sajimit të 

termave me përbërje të tillë strukturore e semantike, të cilët duhet të mundësojnë klasifikimin 

                                                           
114 A. Duro, Fjala dhe termi në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009, f. 138.  
115 Për specializimin e ndajshtesave shih më gjerë J. Thomai, Prejardhja kuptimore në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009, 

f. 266-271.  
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kategorial të koncepteve shkencore. Zbërthimit të koncepteve në ndarje e nënndarje i përgjigjen 

edhe grupimet e termave në mikrosisteme, klasa e nënklasa. 116 Kështu, p.sh., prapashtesa –or, e 

shpeshtë në formimet prapashtesore, u jep mbiemrave të formuar përmes saj kuptim kryesisht 

përkatësor, si: (grup) foljor, (grup) emëror, (të folme) dialektore (gjuh.); (tregues) hidrogjenor 

(kim.); (erëra) perëndimore, (erëra) lindore (gjeo.) etj. Në terminologjinë e shkencës dhe 

teknikës vërehet se një pjesë e mirë e termave-mbiemra të formuar me prapashtesën –or kanë 

shkuar më tepër drejt shprehjes së cilësisë në mënyrë të drejtpërdrejtë, duke përcaktuar 

përkatësinë e tyre klasore a gjinore, si: (bimë) barishtore, (bimë) xhufkore, (ind) muskulor, (ind) 

nervor etj. (biol.); (valë) rrethore, (valë) hapësinore, (valë) gjatësore, (valë) tërthore etj. (fiz.); 

(mënyrë) dëftore, (mënyrë) habitore, (formë) veprore, (përemër) lidhor etj. (gjuh.); (silikat) 

vargor, (silikat) shtresor, (reliev) luginor etj. (gjeo.); (barazim) shkronjor, (thyesë) dhjetore etj. 

(mat.).  

Një diferencim i mjeteve fjalëformuese vërehet ndërmjet sistemeve terminologjike të 

teksteve mësimore. Kështu, prapashtesa –or merr pjesë në formimin e mjaft termave emra e 

mbiemra në sistemin terminologjik të biologjisë, fizikës, gjuhësisë, gjeografisë, por jo aq në 

sistemin terminologjik të kimisë ku prapashtesa –ik është më prodhimtare. Prania e prapashtesës 

–or krahas prapashtesës –ik është tregues i përpunimit të mjeteve fjalëformuese që kryejnë 

funksione semantike të specializuara. 117 Prapashtesa –or në sistemin terminologjik të kimisë del 

për të shënuar grupin SO3 në acidin sulfuror H2SO3, duke iu kundërvënë kështu prapashtesës –ik 

e cila del për të shënuar grupin SO4 në përbërje të acidit sulfurik H2SO4. Gjykojmë që arsyeja për 

këtë është fakti që në sistemin terminologjik të kimisë ka shumicë termash të huaj, formula 

kimike si nomenklaturë ndërkombëtare. Po kështu, prapashtesa -(ë)z është element fjalëformues i 

pëlqyer në sistemin terminologjik të biologjisë dhe jo aq në sistemet e tjera.  

3. Në kufizim të numrit të ndajshtesave.  

Në terminologjinë e vëzhguar vërehet pjesëmarrje e një numri më të vogël formantesh 

fjalëformuese sesa mjetet që vë në përdorim gjuha e përgjithshme. Kjo dukuri shpjegohet, së 

pari, me arsyen se kategoritë semantike në terminologjinë tekniko-shkencore janë të kufizuara. Si 

terma-fjalë dalin emri, mbiemri e folja. Së dyti, termat, si njësi emërtuese që shprehin koncepte 

shkencore, janë të zhveshur nga ngarkesat stilistike dhe emocionuese. Ndaj dhe një pjesë e 

madhe ndajshtesash, sidomos prapashtesat me vlerë stilistike-emocionuese, mungojnë, si -ac, -

acak, -anak, -llëk etj. Në tekstet mësimore të APU hasen më së shumti:  

parashtesat: 

a. (shqipe) pa-, jo-, nën-, për-, mbi-; 

b. (të huaja) mono-, poli-, anti-, makro-, mikro- etj.  

prapashtesat: 

a. (që formojnë emra) -im, -je, -(ë)s, -(ë)ri, -(ë)si, -(ë)z;  

b. (që formojnë mbiemra) –or, -shëm, -ik, -al,-(ë)s etj.  

                                                           
116 A. Duro, Terminologjia si sistem, Tiranë, 2001, f. 46.  
117 F. Leka, Terminologjia tekniko-shkencore dhe gjuha e sotme letrare shqipe, në “Studime mbi leksikun dhe mbi 

formimin e fjalëve në gjuhën shqipe III”, Tiranë, 1989, f. 649.  
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4.2.1.1. Parashtesimi 

 

Edhe pse parashtesimi është një nga mënyrat e formimit ndajshtesor, numri i tyre në gjuhën 

shqipe është më i vogël se ai i prapashtesave. Në terminologji, për të krijuar terma të prejardhur, 

gjallojnë edhe më pak parashtesa sesa ofron shqipja. Përmes tyre formohen kryesisht mbiemra që 

vijnë përgjithësisht po nga tema fjalëformuese mbiemërore (është pranuar se zakonisht me anë të 

parashtesimit nuk ndërron kategoria leksiko-gramatikore). Nga termat e formuar me prapashtesa, 

janë të paktë ata që dalin si terma të mirëfilltë, shumica e tyre dalin si gjymtyrë përcaktuese në 

togfjalësha terminologjikë. Pra, në këtë pikëpamje, ato shërbejnë si formante fjalëformuese 

cilësore me aftësi të brendshme për ndërtime të mëtejshme.  

Për të krijuar njësi emërtuese të shkencës dhe teknikës me parashtesim, shtihen në punë 

parashtesa shqipe, por edhe parashtesa të huaja që pranohen si të zbërthyeshme.  

Parashtesat shqipe që takohen, janë: pa-, ri-, jo-, nën-, sh-, ndër-, për-, mbi-, zh-, ç-, 

prej-.  

pa-: e pakryer, i panyjshëm, të pamëvetësishme, e pandryshueshme, pavetore, i pacaktuar, 

i pashquar, e pashtjelluar, e parregullt, palidhëzore (Gj. 7) (gjuh.); e pathjeshtueshme, e 

pafundme, i pandryshueshëm, i panjohur, i papjestueshëm, i paplotë, i pacaktuar, e palejueshme 

(mat.); e papolarizuar, e paqëndrueshme (fiz.); e pangopur, i paprapësueshëm, i padegëzuar 

(kim.).  

ri-: riprodhohet, riprodhuese (biol.) 

jo-: jogjuhësor, jofrymor, jokalimtare, jokuptimplotë (gjuh.); jobashkëvijorë (mat.); 

jopërcjellës, johomogjene, joinercial, joelastike (fiz.); jorruazorë (biol.); joelekrolite, joredoks, 

jometal, jopolare (kim.); joprodhuese (gjeo.).  

nën-: nënrenditje, nënrenditëse (gjuh.); e nënnjësishme, nënbashkësi (mat.); nënpetël, 

(kërcell) nëntokësor (biol.); të nënujshëm, (ujë/burim) nëntokësor (gjeo.).  

tej-: e tejshkuar (gjuh.); i tejdukshëm, tejbartëse, e tejngopur (fiz.) 

sh-: shformohet (fiz.) 

ndër-: ndërnyje (biol.); ndërmolekulare (kim.).  

për-: përemër (gjuh.); përmesore, përpjesëtohet (mat.); përmasë, përhapet, përthyhet (fiz.).  

mbi-: mbiemër (gjuh.); e mbinjësishme (mat.); mbiveshkore (biol.).  

para-: parashtesë, parafjalë, parakohësie (gjuh.); paraperiodë, parametër, paraardhëse 

(mat.); paramagnetike (fiz.); parapërshtatje, parakrah, paratrinë, parasimpatik (biol.).  

Parashtesat dhe siparashtesat e huaja janë: de-, di-, in-, a-, anti-, auto-, epi-, hiper-, 

makro-, mikro-, mono-, poli-, endo-, ekzo-.  

de-: dekompozim, deoksiribozë, deplazmolizë (biol.);  

di-: disakaride, diploide (biol.); dipol, dipolare, dipeptide (kim.) 

in-: inekuacion (mat.); inorganike (kim.) 

a-: aseksual (biol.) 

anti-: antikorpe (biol.); antimeridian (shk. t.), anticiklon (gjeo.).  
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auto-: autobiografi (gjuh.); autozom, autozomike, autotrofë, autonom (biol.); 

autoinduksion (fiz.) 

mono-: monosakaride, monoadicion, monokarboksilik (kim.); monom (mat); monomer, 

monotrematët, monozigotë (biol.) 

poli-: polimer, polisakaride (biol.); polinom (mat.); poliatomike, policiklike, poliadicion 

(kim.).  

makro-: makromolekulë (biol. /kim.); mikroelement, makroenergjitike (biol.); makrofosil 

(shk. t).  

mikro-: mikroevolucion, mikroushqyes (biol.); mikroklimë, mikrofosil (shk. t) 

epi-: epidermë, epikotil, epitelial (biol.); epiqendër (shk. t) 

hiper-: hipodermë, hipokotil, hipofizë (biol.); hipoqendër (shk. t).  

endo-: endoplazmatik, endocitozë, endokrin, endospermë, endotermike, endoskelet (biol.).  

ekzo-: ekzocitozë, ekzotermike, ekzoskelet (biol.)  

Siç vërehet, përgjithësisht këto prapashtesa të huaja bashkohen me tema fjalëformuese të 

cilat janë fjalë të huaja. Prej tyre parashtesa mikro-, ndër të tjera, bashkohet me një temë 

fjalëformuese emërore shqipe ushqyes dhe parashtesa hipo- që, në një nga formimet e saj, 

bashkohet me një temë fjalëformuese emërore shqipe qendër.  

 

 

 

4.2.1.2. Prapashtesimi 

 

Prapashtesimi është mënyra më prodhimtare fjalëformuese në terminologji. Në krahasim 

me mënyrat e tjera fjalëformuese, vështruar për nga sasia e mjeteve fjalëformuese, në 

terminologjinë e shkencës e teknikës ka një numër relativisht të madh prapashtesash. Gjithsesi, 

në krahasim me gamën e madhe të prapashtesave që ofron gjuha shqipe, prapashtesat 

termformuese janë të kufizuara, por me vlerë e shpeshtësi përdorimore. Me prapashtesim janë 

formuar emra, mbiemra, folje që janë terma të mirëfilltë a pjesë ndërtuese e termave.  

Struktura e fjalëve të prejardhura përbëhet nga sistemi i temave fjalëformuese dhe i 

ndajshtesave fjalëformuese. Për nga semantika rol themelor luan tema fjalëformuese, pasi ajo 

përbën bërthamën kuptimore të njësisë së re, kurse për nga ndërtimi rol të dorës së parë luan 

mjeti fjalëformues, prapashtesa, e cila i jep temës kuptim të ri dhe e formëson duke e kaluar në 

një kategori tjetër leksiko-gramatikore. Nga pikëpamja kuptimore prapashtesa luan rolin e një 

modifikuesi të kuptimit themelor që shpreh tema fjalëformuese, ashtu si kjo e fundit ndikon në 

mënyrë të drejtpërdrejtë në pranimin ose në mospranimin e këtij ose atij mjeti fjalëformues që i 

bashkëngjitet asaj. 118  

Formimet prapashtesore në terminologjinë e shkencës e teknikës kanë të bëjnë, kryesisht, 

me njësi të formuara brenda fushës. Të tillë janë kryesisht termat emra që identifikohen e 

                                                           
118 E. Hysa, Vëzhgime rreth formimit të emrave me ndajshtesa, SF, 1-2, 2002, f. 33.  
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diferencohen sipas fushës, p.sh., gjallesë, mbaresë, kundrinor, vezore, ndryshore, mbetje, 

zhvendosje, prejardhje, trashëgueshmëri, tretshmëri, kripësi, ultësirë, tejçim, oksidim,emigrim 

etj.  

Një pjesë e tyre nuk janë terma të mirëfilltë ose formime brenda fushës. Ato merren të 

gatshme si formime prapashtesore në përbërje të togfjalëshave. Megjithatë kanë rëndësi të 

vështrohen, meqë shërbejnë si material ndërtimi në formën që huazohen, nga fushat e dijes 

ndërmjet syresh ose nga gjuha e përgjithshme, siç mund të thuhet për dëftor (dëftoj+or) tek fjali 

dëftore, i pjesshëm (pjesë + shëm) tek eklips i pjesshëm (fiz.) dhe tek antonim i pjesshëm (gjuh.), 

sipërfaqësor (sipërfaqe +(ë) sor) tek ujë sipërfaqësor (dit. nat), lundruese (lundrue + s) tek hartë 

lundruese etj.  

Kështu, këtu kemi përfshirë edhe disa formime që kanë ardhur nga leksiku i përgjithshëm, 

nga termat e tjerë, por që në këtë terminologji, janë pjesë e saj edhe për shkak të dendurisë së 

lartë së përdorimit.  

Më tej do të identifikohen prapashtesat që hasen më dendur në leksikun ndërterminologjik 

të teksteve mësimore. Një pjesë e vogël prapashtesash dalin si elemente fjalëformuese në terma 

të mirëfilltë, shumica e tyre takohen në ndërtim të elementeve përbërës të termave.  

Prapashtesat më prodhimtare janë: -or (e), -im, -ës, -je, -shëm, -ik, -al, -ësi, -(ë)z, -uar, -

ar, -i.  

Me –or (e) janë krijuar emra, si frymor, fjalor, numëror, kundrinor, rrethanor, kallëzuesor 

(gjuh.), veshore, vezore, pjalmore (biol.), mbledhor, rrethor, katror, mesore, përgjysmore, vizore 

(mat.), visore (Gjeo. 6), argjilorë, gëlqerorë (shk. t.) të cilët janë formime brenda fushës, terma 

bazë të shkencave përkatëse. Termi visore tregon vend, ndërsa dy prej tyre janë terma-emra 

(konkretë) që tregojnë emër vendi ku përqendrohet diçka: vezore, pjalmore.  

Me këtë prapashtesë takohen më së shumti mbiemra në përbërje të togfjalëshave, të cilët 

janë formuar nga emra. Pjesa më e madhe e tyre janë fjalë-terma të fushave përkatëse, si: 

leksikor (leksik), prapashtesor (prapashtesë), emëror (emër), foljor (folje) etj., (gjuh.), thyesor 

(thyesë), kulmor (kulm), këndor (kënd) etj., (mat.), thërrmijor (thërrmijë), lëndore (lëndë), zanor 

(zë) etj., (fiz.), barishtore (barishte), nervor (nerv), bimor (bimë) etj., (biol.), hidrogjenor 

(hidrogjen), vargor (varg) etj., (kim.), luginor (luginë), botëror (botë), shkëmbor (shkëmb) etj., 

(gjeo.) 

Një pjesë janë nga fusha të tjera, si: krahinor (krahinë) në fjalor krahinor (Gj. 6), shkronjor 

(shkronjë) në barazim shkronjor (M. 5), boshtore (bosht) në simetri boshtore (M. 8), rrethore 

(rreth) në trajektore rrethore (F. 7), kristalor (kristal) në rrjet kristalor (Sh. T. 1) etj., ose edhe 

fjalë nga leksiku i përgjithshëm, si: këpujore (këpujë) në folje këpujore (Gj. 9), natyror (natyrë) 

në numër natyror (M. 4), hapësinore (hapësirë) në valë hapësinore (F. 11), anësor (anë) në syth 

anësor (D. n. 5), funksionor (funksion) në grup funksionor (K. 11), natyror (natyrë) në mjedis 

natyror (Gj. 6).  

-or(e): mashkullore, femërore, frymor, numëror (GJ. 2), dëftore, thirrmore (GJ. 3), 

emërore, gjinore, rrjedhore, pronor, emëror, kundrinor, foljor, rrethanor, fjalor, dialektore, 

hundore (Gj. 4), vetor, lidhor, habitore (Gj. 5), gjuhësor, krahinor, dialektor, leksikore, veprore, 



69 
 

drejtshkrimor, mohore (Gj. 6), krahasore, sipërore (Gj. 7), këpujore, kallëzuesor (Gj. 9); 

mbledhor, (M. 2), katror (M. 3) numëror, natyror (M. 4), dhjetore, shkronjor (M. 5), mesore (M. 

6), thyesor (M. 7), qendror, përpjestimor, boshtore (M. 8); thërrmijor, dritor (F. 6), rrethore (F. 

7), bërthamore, ujore, zanore (F. 8), lëndore, drejtvizore, këndor (F. 10) hapësinore, gjatësore, 

tërthore (F. 11); barishtore, bujqësore, ujore, rruazorë, tokësore, kurrizore, nervor, ndijor, 

lëvizor, vjeshtor, pranveror (D. N. 3), bimore, halorë, boshtore, xhufkore, lulor, drunore, 

pjalmore (D. N. 5); veshore (B. 7), shtazore, qelizor, bimor (B. 8) lidhor, qelizore (B. 9), 

muskulor, (B. 11); funksionor, hidrogjenor (K. 11); ujore, qiellore, luginor, malor fushor, 

botëror, shkëmbor, moçalor, natyror (Gj. 6); ishullor (Gjeo. 8) diellor, sipërfaqësore, 

perëndimor, lindor, argjilorë, gëlqerorë, vargor, shtresor (Sh. T. 1), vëllimor, fazor (Sh. T. 12)  

Një tjetër prapashtesë mjaft prodhimtare, ndër më të përdorshmet në formimin e emrave 

abstraktë, është prapashtesa –im me të cilën krijohen emra abstraktë prejfoljorë që shënojnë 

veprime e gjendje, më rrallë dhe rezultatin e veprimit. Në terminologjinë e vjelë takojmë shumësi 

termash të sajuar me këtë prapashtesë që bashkohet me tema fjalëformuese foljore më –o(j) 

(ndonjë edhe nga –os).  

-im: pikësim (Gj. 3), lakim (Gj. 4), zgjedhim (Gj. 5), kumtim (Gj. 6), emërtim, emërzim (Gj. 

8), ligjërim, ndajshtim (Gj. 9); prodhim (M. 2), pjesëtim, shumëzim, rrumbullakim, numërim (M. 

5), popullim (M. 6), përpjestim, shndërrim, vërtetim (M. 7) përkufizim, pasqyrim (M. 8), 

linearizim (M. 9); shformim, bymim, ngurtësim, vlim, avullim, ngurtësim, lëngëzim (kondensim), 

sublimim,brymëzin, magnetizim (F. 6), fërkim, shëmbëllim, pasqyrim, përqendrim (F. 7); nxitim, 

ekuilibrim, shkarkim (F. 8) rrezatim (F. 9); zvogëlim (Dt. N. 3) fekondim, dekantim, filtrim, 

pjalmim, pllenim, shartim, çkripëzim (Dt. N. 5), fosilizim, tejçim (B. 8), zhvillim, shkëmbim, 

rigjenerim (B. 9), ovulim (B. 11); distilim, dekantim, vlim (K. 7), përqendrim, shpërbashkim (K. 

8), oksidim (K. 8), grimcim, argjendim (K. 10), polimerizim, zëvendësim, eleminim, shtim, 

fermentim, hibridizim, sapunifikim (K. 11); orientim, kimizim, shpërthim, valëzim, depozitim, 

megrim, imigrim, emigrim (Gjeo. 6), rajonizim, sundim, urbanizim (Gjeo. 7), burim, transpirim, 

litifikim, gurim, tjetërsim, eklipsim, fosilizim, mineralizim (Sh. T. 1), qytetërim, vendbanim, 

diellëzim (Gjeo. 12) 

Prapashtesa –je del me vlerë të lartë përdorimore gjithashtu. Prej saj formohen emra 

abstraktë prejfoljorë që kanë kuptimin gramatikor të gjinisë asnjanëse dhe semantikisht shënojnë 

veprim ose rezultat veprimi. Kjo prapashtesë bashkohet me tema fjalëformuese foljore me temë 

mbë bashkëtingëllore.  

-je: përbërje, marrëdhënie, prejardhje (Gj. 5), bashkërenditje, përngjitje (Gj. 7); zbritje, 

mbledhje (M. 2), zgjidhje (M. 5), ngjarje, matje (M. 7), përqindje, zhvendosje (M. 9); gjendje, 

tkurrje (F. 6), prehje, zhvendosje rrokullisje (F. 7), lëkundje, shtypje, përthyerje (F. 9), 

shpërhapje (F. 10); lëvizje, lindje, përshtatje, mbrojtje, mbetje (D. N. 3), ndotje, ngrirje (D. N. 

5); këputje (B. 8), rritje, shpërhapje, ripërtëritje (B. 9), përthithje, tretje (B. 12); përbërje, 

përzjerje, lidhje (K. 7), brejtje (K. 9); rrjedhje, rrudhosje, rrëshqitje (Gj. 6), ngrohje, shpërbërje, 

fundosje (Sh. T. 1)  
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Me prapashtesën -(ë)s takohen mjaft terma-emra dhe mbiemra. Emrat e formuar me të janë 

emra vepruesish, ndërsa mbiemrat tregojnë marrëdhënie të sendit të karakterizuar ndaj një 

veprimi të shprehur nga tema prodhuese foljore. Në këtë llojformim prapashtesor përfshijmë 

edhe gjedhin fjalëformues kur prapashtesa –s i shtohet pjesores gege. 119  

-(ë)s: pyetës, plotësues, mohues, kallëzues (Gj. 3), ndihmës, përkëdhelës, zvogëlues (Gj. 4), 

nxitëse (Gj. 5), dhënës, marrës, fjalëformues, shpjegues (Gj. 6), shtues, kundërshtues, veçues, 

përmbyllës (Gj. 7); prerës, emërues, numërues (M. 3), herës (M. 4), zbritës (M. 5), shtues (M. 7), 

njëvlerës (M. 10); shndërrues, ndriçues (F. 7), komunikues, rrjedhës,rënës (F. 9), veçues, 

lëkundës (F. 11); matës, lavjerrës, ndotës, dëmtues, notues, ushqyes, shqyes, prerës (D. N. 3), 

përçues, izolues, përcjellës (D. N. 4+ F. 11), lundrues, kacavjerrës, tretës (D. N. 5); lundrues, 

rrushkullues (Gj. 6), tretës (Sh. T. 1+ K. 8); reduktues, oksidues (K. 11) etj. 

-shëm (+nyjë): i nyjshëm, i pjesshëm, i figurshëm (Gj. 4); i zbritshëm, (M. 4), i 

pjestueshëm, i ndryshueshëm, i ngjashëm (M. 6), i çfarëdoshëm (M. 7); i ndryshueshëm, i 

pijshëm (D. N. 5); i lëvizshëm, i dobishëm (F. 7), i dukshëm, i pjesshëm (M. 8); i prapësueshëm, i 

kthyeshëm (K. 11); i tretshëm (Sh. T. 1) etj. 

Termat-mbiemra të formuar sipas këtij gjedhi nga tema fjalëformuese emërore e foljore, 

tregojnë aftësi, mundësi a të qenit në gjendje të emrit/të dukurisë a sendit që ata karakterizojnë.  

Prapashtesa –ik, edhe pse jo prodhimtare në shqipen letrare, takohet në terminologjinë e 

shkencës e teknikës, më së shumti në fushën e kimisë e të gjeografisë, në terma të huaj. Me të 

janë formuar mbiemra në përbërje të togfjalëshave terminologjikë.  

-ik: alfabetik, frazeologjik (Gj. 5); gjeometrik (M. 4), numerik (M. 5), gjeometrik (M. 6), 

aritmetik (M. 8), logaritmik (M. 9); magnetik (D. N. 3), kimik (D. N. 5), alkoolik, fosforilik, 

laktik (B. 12); kimik, elektronik, jonik, empirik, karbonik (K. 7), elektronik (K. 8), galvanik, 

karbonik, ciklik, formik (K. 11); fizik, gjeografik, hartografik, oqeanik, klimatik, atmosferik, 

karstik, vullkanik, klimatik, meteorologjik, magmatik (Gjeo. 6), musonik (Gjeo. 8), hidrografik, 

metamorfik (Sh. T. 1), etnografik, ekologjik, gjeostrategjik, tektonik, gjeologjik, arkeologjik, 

historik, adiabatik (Gjeo. 12). 

Prapashtesa –al në termat shkencorë të teksteve mësimorë, del si prapashtesë e huaj dhe 

ndihet si e veçuar në elemente termash.  

-al: horizontal, vertikal (M. 3), racional (M. 7), eksponencial (M. 10); horizontal, (D. N. 

3), virusal (B. 8), trakeal, bronkial (B. 12); gravitacional, (F. 8), skalar, vektorial, virtual (F. 8); 

ekuatorial, artificial, (Gjeo. 6) potencial, ideal (Sh. N. 12) etj. 

Prapashtesa –(ë)z dallohet si prapashtesë me të cilën formohen emra femërorë, më të 

shumtën prej emrash femërorë, me kuptim zvogëlimi a përkëdhelie. Siç vënë në dukje A. 

Xhuvani - E. Çabej, “Në disa fjalë kjo prapashtesë nuk e ka më kuptimin e zvogëlimit, po 

përdoret për të formuar:…2. Emra veglash e përdorcash a …sendesh, që kanë dalë nga një 

                                                           
119 Shih më gjatë për këtë A. Dhrimo, Formimi i mbiemrave në gjuhën e sotme shqipe, në “Çështje të gramatikës së 

shqipes së sotme 2”, Tiranë, 1975, f. 141-188.  
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përngjasim me sendet që shënon primitivi…. .; 3. Emra shtazësh e bimësh…5. Fjalë që duke u 

larguar nga primitivi me të cilin kanë lidhje, kanë marrë kuptime të ndryshme…” 120  

Paraqet interes rivlerësimi i kësaj prapashtese sidomos në termat e fushës së biologjisë. 

Njësitë emërtuese të formuara me –(ë)z, që takohen në tekstet mësimore, mund t’u përshtaten 

grupimeve të bëra nga gjuhëtarët tanë: 

a) Terma-emra organëzash të cilët ruajnë semantikisht përngjasimin me sendet që 

emërton tema fjalëformuese e tyre. Ata mbartin njëherazi edhe kuptimin e zvogëlimit: bimëz (D. 

N. 3), gojëz (D. N. 5), velëz (B. 6), gjethëz, vezëz, fshikëz (B. 8), bërthamëz (B. 9), fletëz, pllakëz 

(B. 11). Të tillë terma kanë vlerë termore të mëvetësishme.  

b) Terma-emra organëzash a sendesh me kuptim të modifikuar përmes njësisë 

termformuese prapashtesore, të cilët ruajnë përbërësit kuptimorë të “primitivit ”: fjalëz, pjesëz 

(Gj. 3), thonjëza (Gj. 5); mollëz, qiellzë, hojëz (B. 7), pllakëz, (B. 11), trastëz (B. 12).  

Me vlerë përdorimore më të vogël dalin edhe prapashtesa të tjera që formojnë terma-emra 

abstraktë të cilësisë, si: 

-(ë)si: bashkësi (M. 6) barasmundësi (M. 4/1), nxehtësi, shpejtësi, yjësi (D. N. 3), gjithësi, 

kripësi (D. N. 5); gjatësi, gjerësi, lartësi, ndjesi (F. 6), ashpërsi, madhësi (F. 7), dendësi (F. 8); 

fortësi (Sh. T. 1).  

-(ë)ri: rrjedhshmëri (D. N. 3 + F. 9), ngacmueshmëri (B. 9), trashëgueshmëri (B. 9), 

nxitshmëri (B. 12); përcjellshmëri, ndjeshmëri (F. 9), përshkueshmëri (F. 11); shumëllojshmëri 

(Gjeo. 6); tretshmëri (K. 8 + Sh. T. 1), pangopshmëri (K. 11).  

 

-i: trashëgimi, prodhimtari (B. 11); lagështi (Sh. T. 1) 

Me anë të prapashtesës –esë formohen terma –emra abstraktë që shënojnë rezultat veprimi: 

-esë: mbaresë (Gj. 5), shkurtesë (Gj. 6); thyesë (M. 3), ndryshesë, largesë (M. 5); lakesë 

(D. N. 3), mbijetesë, gjallesë (B. 6); rëndesë (F. 6), ngarkesë (F. 11).  

Terma-mbiemra me kuptim cilësor, të cilët dalin në përbërje të togfjalëshave 

terminologjikë, formohen me të tjera prapashtesa jo fort prodhimtare: 

-ar: polar (D. N. 3 + Gjeo. 6), imagjinar, planetar (Gjeo. 6); molar (K. 7), korpuskular (K. 

10) etj. 

-tar/-tor: mesatar, nismëtar, gjitar (D. N. 3); mesdhetar (Gjeo. 6); nistor (K. 7).  

-(ë)t(ë): i drejtë (Gj. 4); i lëngët (D. N. 3); i gaztë, i ngurtë (F. 6 + K. 7), i lugët, i mysët (F. 

9).  

-(ë)sor: anësor (M. 4); sipërfaqësor, jetësor (D. N. 5); parësor, dytësor, tretësor, katërsor 

(K. 9); kullotësor (Gjeo. 6).  

                                                           
120 A. Xhuvani-E. Çabej, A. Xhuvani Vepra 1, Tiranë, 1980, f. 482.  
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4.2.1.3. Përbërja 

 

Një tjetër mënyrë për pasurimin e terminologjisë është përbërja (kompozimi). Pas 

ndajshtesimit, kompozimi (përbërja) është mënyra më prodhimtare e formimit të fjalëve në 

shqipen e sotme. Kompozitat, duke pasur të paktën dy tema motivuese, kanë zakonisht një 

ngarkesë semantike më të madhe se fjalët e prejardhura dhe e paraqesin më qartë e në mënyrë më 

të drejtpërdrejtë konceptin që shprehin, prandaj ato po marrin përhapje të gjerë, sidomos në 

terminologjinë tekniko-shkencore, ku kërkohet një shprehje sa më e përpiktë dhe, njëkohësisht, 

sa më ekonomike e koncepteve121. Shprehja e një kuptimi leksikor të qartë, i cili motivohet nga 

kuptimet e gjymtyrëve përbërëse të kompozitës, është arsyeja e vlerës përdorimore që përftojnë 

kompozitat në terminologji. Raporti midis kuptimeve të gjymtyrës dhe kuptimit të ri të gjeneruar 

varet nga lidhja sintaksore midis këtyre gjymtyrëve, që mund të jenë bashkërenditëse ose 

nënrenditëse. Sipas këtij kriteri kompozitat klasifikohen në kompozita këpujore dhe përcaktore.  

Kompozitat këpujore në terminologjinë tekniko-shkencore të teksteve mësimore nuk janë 

të shumta në numër. Më së shumti dalin në terminologjinë e gjeografisë. Ato janë emra e më 

shumë mbiemra: 

Emra: verilindje, veriperëndim, juglindje, jugperëndim (Gjeo. 6); marrëdhënie (GJ. 7); 

oksido-reduktim (K. 11).  

Termat e gjeografisë fizike janë terma të mirëfilltë, formime brenda fushës dhe që kanë 

përdorim të gjerë. 

Termi marrëdhënie është kompozitë që nuk është formuar brenda fushës së gjuhësisë, por 

që, e përdorur brenda fushës, zbërthehet me elemente formale si kompozitat e tjera të fushës. Ky 

term del në përbërje të togfjalëshave terminologjikë: marrëdhënie bashkërenditëse, marrëdhënie 

nënrenditëse, marrëdhënie të barazisë.  

Mbiemra: nxitëse-thirrmore (Gj. 5); fiziko-gjeografik, gjeografiko-natyror, bujqësor-

industrial, bujqësoro-blegtoral (Gjeo. 6), verilindor, juglindor (Gjeo. 8); tektoniko-karstik (Gjeo. 

12); oksido-reduktimi (K. 9); molekularo-kinetike (Sh. N. 12).  

Të përafërt në mënyrën e ndërtimit me kompozitat e mësipërme janë kompozitat me lidhje 

bashkërenditëse të gjymtyrëve përbërëse, si: ligji i Gej-Lysakut (F. 9), ligji i Faradei-Neman (F. 

11), eksperimenti i Majkelson-Morit (F. 12); ligji i Boil-Mariotit (Sh. N. 12). “Në raport me 

gjithë togfjalëshin, të dy gjymtyrët e kompozitës mund të shihen si ndajshtime ose përcaktorë të 

përbërë të fjalës së përcaktuar në togfjalësh122.” Arsyeja për këtë është se “kompozita së bashku 

me fjalën e përcaktuar përbëjnë një njësi të qëndrueshme terminologjike123.”  

                                                           
121ASHSH, Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë, Gramatika e gjuhës shqipe 1, Tiranë, 2002, f. 70.  
122 A. Duro, Fjalët e përbëra në terminologjinë tekniko-shkencore, në « Studime për nder të A. Xhuvanit », Tiranë, 

1986, f. 639.  
123 A. Duro, Fjalët e përbëra në terminologjinë tekniko-shkencore, në « Studime për nder të A. Xhuvanit », Tiranë, 

1986, f. 641.  
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Kompozitat përcaktore në terminologjinë e vëzhguar janë më të shumta. Termat-kompozitë 

dallohen për motivueshmëri dhe tejdukshmëri falë lidhjes semantike mes gjymtyrëve përbërëse. 

“Kështu gjymtyrët e kompozitave determinative caktojnë e përshkruajnë kuptimisht njëra-

tjetrën…124” Veçori kryesore e kompozitave të tilla është aftësia që ato kanë për t’u formuar 

edhe pa pasur si bazë ndonjë togfjalësh të caktuar, mjafton që materiali gjuhësor si edhe koncepti 

që do të shënohet prej tij, të sintetizohen brenda modelit gjuhësor ekzistues.125 Ato dalin vetëm si 

terma-emra e terma-mbiemra. 

Terma të përbërë emra 

1. Emër + emër 

a. Gjymtyra e dytë është një emër foljor i vepruesit me prapashtesën –(ë)s. Formimet e 

këtij tipi emërtojnë koncepte, procese a sende me vlerë vepruesish. Këto kompozita në 

terminologjinë e vjelë marrin karakteristikat e mbiemrit dhe përdoren si gjymtyrë përcaktuese në 

togfjalëshat terminologjikë. 

fjalëformues, trajtëformues, (Gj. 6); barngrënës, bimëngrënës, mishngrënës, insektngrënës, 

kufomëngrënës, gjetherënës (D. N. 4), dritëdashës, hijedashës, tokëformues, dëmtuesvrasës (B. 

6), qelizadjegës (B. 8), dëmsjellës (B. 9), frymëkëmbyes, llumrangrënës, lëngjepirës, 

pezullingrënës, copëmëdhangrënës (B. 12); forcëmatës, tensionmatës (F. 7), qendërsynues (F. 

10); klimëformues, malformues, ujëmbledhës, mineralmbajtës, shiprurës (Gjeo. 6), 

kodrinëmbajtës, kodrinëshkarës, ujëmbajtës (Shk. T. 1), relievformues (Gjeo12); kripëformues 

(K. 8).  

Ky tip kompozite përfshin terma të përbërë, si: llumrangrënës, lëngjepirës, pezullingrënës, 

copëmëdhangrënës, të cilët janë formuar në mënyrë analogjike sipas gjedhit këpucëbërës =ai që 

bën këpucë.  

Vërehet se tek disa kompozita të këtij lloji elementi i dytë, ai i përcaktuar, merr pjesë në 

kompozimin e termave të fushave të ndryshme. Kështu p.sh., tema e dytë formues, emër 

prejfoljor vepruesi, është fjalë me kuptim të përgjithshëm, i jep semantikisht marrëdhënies 

sintaktike vlerën e vepruesit. Ajo lidhet me gjymtyrët përcaktuese, që janë terma të mirëfilltë në 

fushat e dijes: gjuhësi/fjalëformim, biologji / botanikë, zoologji, gjeografi/gjeologji, kimi. Në të 

tilla kompozita, është gjymtyra përcaktuese, nëngjymtyra, 126  elementi që identifikon dhe 

diferencon termin e formuar. Duke qenë terma të mirëfilltë në fushat përkatëse të dijes, ata 

modifikojnë termin e ri, duke përcaktuar vendin e njësisë emërtuese në sistemin terminologjik.  

b. Gjymtyra e dytë është një emër foljor i veprimit me prapashtesat –im dhe –je si dhe një 

emër çfarëdo. Edhe pse pranohet se kompozita të tilla kanë përgjithësisht kuptim abstrakt,127 në 

terminologjinë e gjeografisë termat e këtij tipi kanë kuptim konkret: 

                                                           
124 K. Cipo, Rreth disa kompozitave, në “Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe, I” 

Tiranë, 1972, f. 63.  
125 A. Duro, Fjalët e përbëra në terminologjinë tekniko-shkencore, në « Studime për nder të A. Xhuvanit », Tiranë, 

1986, f. 641.  
126 V. Dervishi, Termat e mekanikës në gjuhën shqipe dhe burimi i tyre konceptor, SF 1991/1, f. 73.  
127 Gjuha letrare shqipe për të gjithë, Elemente të normës së sotme letrare kombëtare, Tiranë, 1976, f. 246.  
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pikëpyetje, pikëçuditje, fjalëformim, kryefjalë (Gj. 6), gjysmëdrejtëz (M. 3) vendndodhje 

(M. 5), ditënatë (D. N. 3), vendndodhje, frymëmarrje, frymëthithje, frymënxjerrje, frymëkëmbim 

(D.N.4), vargmal (D. N. 5), rrethlule (B. 8), llojformim (B. 8), pikëformë (B. 10), ozmorregullim, 

ozmorregullatorë (B. 12); gjysmë-Hënë, çerek-Hënë (D. N. 5), vendndbanim, kryeqendër, 

grykëderdhje, vendndodhje, fushëgropë (Gjeo. 6); vargmal (Shk. T. 1)  

Ndajfolje + emër 

gjysmëndihmëse (Gj. 5); sipërfaqe (M. 6); barabrinjës (M. 8); kundërtrupa (B.8); 

barazpeshë (F. 6), gjysmëpërcjellës, gjysmëzbërthim (F. 11).  

Në klasifikimin e mësipërm sipas gjymtyrëve të kompozitës, kemi ndarë në dy grupe fjalët 

e përbëra ku njëra nga temat është fjala gjysmë. Kemi gjykuar që në termat gjysmëdrejtëz dhe 

gjysmëhënë, elementi bashkëformues gjysmë del me semantikën e një emri dhe kompozitat 

marrin kuptim konkret: gjysmëdrejtëz “pjesë e drejtëzës me kufi vetëm nga njëra anë” (FGJSH 

2006); gjysmëhënë: hënë së cilës i duket gjysma, gjysma e hënës, “hënë e ndriçuar përgjysmë” 

(FGJSH 2006). Ndërsa në termat gjysmëndihmës(e), gjysmëpërcjellës dhe gjysmëzbërthim, fjala-

temë gjysmë ka vlerë semantikore ndajfoljore (jo plotësisht, jo i tërë); termi gjysmëndihmës në 

togfjalëshin folje gjysmëndihmëse nuk do të thotë që ndihmon përgjysmë, por ka kuptimin: “që 

luan rol ndihmës, pa humbur plotësisht kuptimin leksikor dhe mëvetësinë”; gjysmëpërcjellës nuk 

do të thotë: gjysma e përcjellësit, por: “lëndë me përçueshmëri elektrike të dobët” (FGJSH 

2006). “Kuptimi i fjalës së përbërë mund të jetë, por edhe mund të mos jetë i barabartë me 

shumën e kuptimeve të pjesëve të saj përbërëse128.”  

Numëror (ose shumë) + emër në rrjedhore të pashquar shumës 

njërrokësh, dyrrokësh (abetare), shumërrokësh (GJ. 2), njëgjuhësh, dygjuhësh (Gj. 6) 

shumëpikësh, njëkryegjymtyrësh, dykryegjymtyrësh (Gj. 7); shumëkëndësh (M. 3), trekëndësh, 

katërkëndësh, shumëfaqësh, shumëfish (M. 4), dyfaqësh (M. 8); shumëgjenesh (Bio. 10); 

shumëmilionësh (Gjeo. 6); dyfishe (K. 11).  

“Pavarësisht nga numri i temave që hyjnë në përbërje, kompozitat e shqipes janë 

kurdoherë formime dygjymtyrëshe…129” Ndër termat e vjelë, vërehet se kompozitat janë 

përgjithësisht formime prej dy temash. Në terminologjinë e gjuhësisë dalin edhe kompozita ku 

janë bashkuar tri tema: njëkryegjymtyrëshe dhe dykryegjymtyrëshe.  

Përemër + emër 

vetushqyes, jetërushqyes (D. N. 4), vetëpastrim (B. 11), gjithçkangrënës (D. N. 4).  

Numëror (a përemri shumë) + emër + një prapashtesë  

njëkohësi, njëkuptimësi, shumëkuptimësi (GJ.), shumëllojshmëri (B. 6) etj.  

Terma-mbiemra të formuar me kompozim 

Emër + mbiemër  

kuptimplotë (Gj. 8), anëshkruar (M. 7), kënddrejtë (M. 8); vijëdrejtë (F. 7) farëveshur, 

farëzhveshur (D. N. 3) etj. 

                                                           
128 A. Kostallari, Mbi disa veçori të fjalës së përbërë në gjuhën shqipe, në “Studime mbi leksikun dhe mbi formimin 

e fjalëve në gjuhën shqipe I”, Tiranë, 1972, f. 85.  
129 A. Kostallari, Mbi disa veçori të fjalës së përbërë në gjuhën shqipe, në “Studime mbi leksikun dhe mbi formimin 

e fjalëve në gjuhën shqipe I”, Tiranë, 1972, f. 85.  
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Numëror (ose përemër) + mbiemër 

Si gjymtyrë e parë në këtë tip formimi mund të shërbejë çdo numëror, ndërsa nga përemrat 

marrin pjesë ata që tregojnë sasi të papërcaktuar: 

i dygjinishëm, i shumëkuptimshëm (GJ. 8), njëvetor (GJ. 9); trekëndor, katërkëndor (M. 4), 

i njëvlershëm (M. 5), dybrinjënjëshëm (M. 6), i njësipërfaqshëm (M. 7); i njëtrajtshëm (D. N. 3), 

njëthelbor, dythelbor (D.N.4), dyoksid, njëqelizor, shumëqelizor (D.N. 5), dymbëdhjetëgishtor(e) 

(B. 6) dykapakor (B. 8), dyanësor (B. 7); dyatomik(e), i dyzëvendësuar, shumëfunksionor, 

tridimensional (K. 11), shumëkombësh (Gjeo. 8).  

Të tilla formime kanë përhapje të gjerë në fushën e shkencës dhe të teknikës, për shkak se 

tek to, koncepti shprehet në mënyrë mjaft të tejdukshme. Gjithashtu, ato dëshmojnë për prirjen e 

mjeteve shprehëse drejt njëfjalësimit në terminologji.  

 

 

4.2.1.4. Emërtimet e shkurtuara 

 

Format e shkurtuara të fjalëve janë pothuajse njëlloj të rëndësishme për nga kuptimësia me 

termat e tjerë të leksikut terminologjik. Në përgjithësi shkurtohen ato emërtime të përbëra që 

kanë vetëm kuptime speciale dhe që lidhen me fusha të caktuara terminologjike ose me fusha të 

caktuara të përdorimit të tyre...130  

Përveç përparësive të dukshme, mbi të gjitha ekonomia gjuhësore, ekonomi 

sintagmatike131 , emërtimet e shkurtuara kanë edhe një mangësi të mundshme që lidhet me 

saktësinë dhe njëkuptimësinë e termit. Format e shkurtuara janë shpesh të shumëkuptimshme, 

veçanërisht nëse ato, nga këndvështrimi teorik, lidhen me disa fusha të dijes dhe me shumë 

gjuhë.  

Në Gramatika e gjuhës shqipe 1 132 , shkurtimet e emrave jepen si një lloj i veçantë 

kompozimi të krijuar nga bashkimi i shkurtimeve të fjalëve. Në Gramatikë përcaktohen dhe 

kriteret mbi klasifikimin e tyre:  

1. Tipi rrokjesor; 

2. Tipi nistor me nëntipat: nistor-shkronjor, nistor-tingullor dhe ai i përzier.  

Ndërsa simbolet kimike, matematikore e fizike nuk trajtohen në këtë paraqitje.  

Nga studiuesit, për të shënuar gjuhësisht dukurinë e shkurtimit të fjalëve, sillen termat: 

shkurtim dhe shkurtesë. Në punimin e tyre, V. Memisha dhe M. Bregasi, japin dallimin semantik 

dhe përdorimor mes dy emërtimeve mbi format e shkurtuara të fjalëve. Shkurtimet, si përfundim 

procesi, por edhe si terminologji emërtuese, do t’i kërkojmë përgjithësisht te format e shkurtuara 

brenda një fjale, duke i dalluar nga shkurtesat që janë formime nga rrokje, shkronja a tinguj 

nistorë të emërtimeve togfjalëshore133. Terminologu F. Leka i quan krijime të tilla shkurtesa. Një 

                                                           
130 Th. Feka, Vëzhgime mbi leksikun terminologjik në FGJSSH, SF/2, 1986, f. 126.  
131 A. Martinet, Elemente të gjuhësisë së përgjithshme, 2002, f. 149.  
132 ASHSH, Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë, 2002, f. 151.  
133 V. Memisha, M. Bregasi, Emërtimet e shkurtuara në shqipe, Vlorë, 2008, f. 40.  
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tip i veçantë më i rrallë kompozitash që ndeshen në terminologji, janë shkurtesat, të cilat 

paraqiten vetëm si emra134.  

Sipas objektit të studimit tonë, mbi bazën e termësit të vjelë dhe mbi bazën e dallimit të 

dhënë më sipër, mund të bënim një ndarje taksonomike të emërtimeve të shkurtuara në termat e 

shkencës e teknikës që dalin në tekstet mësimore të APU-së.  

1. Shkurtimet e emërtimeve të elementeve kimike, të cilat kanë hyrë në gjuhën shqipe si 

shkurtime të gatshme së bashku me emërtimet latinisht, gjë që pasqyrohet edhe në 

mospërputhjen mes shqiptimit e shkrimit. Këto shkurtime quhen ndryshe simbole: hekuri (Fe), 

kromi (Cr), bakri(Cu), oksigjeni (O), azoti (N), fosfori (P), karboni (C), alumini (Al), natriumi 

(Na), kalciumi (Ca) etj. 

Këtu do të përfshijmë edhe emërtimet e tretësirave kimike të përbëra nga dy a më shumë 

elemente kimike. Edhe pse janë emërtime të një njësie shënuese të përbërë, lidhja mes pjesëve 

përbërëse është e ndryshme nga shkurtesat e tipit nistor-tingullor apo dhe nga të tipit tingullor-

nistor. Për të emërtuar një kripë, p.sh., lexohet më parë emri i mbetjes acide, pastaj emri i 

metalit: KCl - klorur kaliumi, NaNO3 - nitrat kaliumi, K2SO4- sulfat kaliumi (K. 8) etj. Në 

emërtimin e acideve, formula kimike lexohet në mënyrë të ndryshme nga paraqitja grafike e 

elementeve: fjalën acid e shoqërojmë me emrin e jometalit dhe me prapashtesën –or/-ik, p.sh., 

HCl - acid klorhidrik, HNO3 - acid nitrik, HNO2 - acid nitror (K. 8) etj.  

2. Shkurtimet e emërtimeve për njësitë matëse. Në tekstet mësimore të APU, gjejmë 

emërtime të njësive matëse të peshës, të vëllimit, të sipërfaqes, të gjatësisë, të shpejtësisë sipas 

sistemit ndërkombëtar metrik: kg - kilogram, kv - kuintal, t - ton (M. 4), gr - gram, (K. 7), cm2 - 

centimetër katror, m2 – metër katror (M. 5), dm3 - vëllimi (M. 5), k/h kilometër për orë, m/s-

metër për sekondë (F. 6) etj.  

Në këtë grup bëjnë pjesë edhe njësitë matëse të punës J-xhaul me nënfishat e tij dhe njësitë 

matëse të fuqisë së energjisë kw - kilovat me nënfishat e tij (F. 8).  

3. Shkurtimet e emërtimeve të pikave të horizontit: V-Veri, J-Jugu, L-Lindje, P-Perëndim 

(Gjeo. 6), JL (Juglindje), VP (Veriperëndim), JP (Jugperëndim), VL (Verilindje) (Shk. T. 1); S-

poli sud, N-poli nord (F. 6) etj.  

4. Shkurtimet e madhësive fizike, matematikore a kimike. Si të tilla dalin njësitë që në 

përbërje të tyre kanë emrin e shkencëtarit që i ka shpikur dhe që dalin si emra të përgjithshëm: V- 

volt, A-amper, K-gradë kelvin (F. 6), N-numri i Avogadros (K. 7) etj. 

5. Shkurtesat apo akronimet të krijuara nga bashkimi në një njësi i fonemave ose 

grafemave nistore të fjalëve. Këto janë terma të huazuar, terma ndërkombëtarë, që kanë hyrë në 

shqip nga gjuhë të tjera edhe në ato raste kur shkencat i kanë kërkuar: ADN - acid 

deoksibonukleik, HIV - human immunodeficiency (B. 9), ARN - acid ribonukleik (B. 10), ATF - 

adenozin trifosfatit, OMGJ - organizma të modifikuar gjenetikisht etj.  

                                                           
134 F. Leka, Udhëzues për përpunimin e terminologjisë tekniko-shkencore, Tiranë, 1983, f. 27.  
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6. Shkurtime formojnë edhe ato formime që lidhen me fjali të llojeve të ndryshme, si: 

sh.v.p. - shumëfishi i vogël i përbashkët (M. 5), p.m.m. - funksion pambarimisht i madh, p.m.v. - 

funksion pambarimisht i vogël (M. 11) etj.  

 

 

4.2.3. Mënyra sintaksore 

 

Një nga mënyrat e ndërtimit të termave është mënyra sintaksore, krijimi i togfjalëshave 

terminologjikë për të shënuar koncepte terminologjike komplekse. Në terminologjinë e shkencës 

dhe teknikës termat e krijuar përmes togfjalësimit përbëjnë numrin më të madh të njësive 

emërtuese. Shtimi gjithnjë e më i madh i termave togfjalësh, krahas atyre njëfjalësh, përbën një 

dukuri mjaft të përhapur në gjuhën letrare shqipe.135 Si njësi gjuhësore shënuese të pathjeshta, 

togfjalëshat terminologjikë shërbejnë për të emërtuar koncepte, dukuri e sende. Krijimi i termave 

togfjalësh është nevojë jo vetëm e emërtimit, por më së shumti e zbërthimit, e shënimit të 

përimtësuar të konceptit duke zhvilluar në thellësi e gjerësi mendimin shkencor. Zbërthimi dhe 

klasifikimi i vazhdueshëm i objekteve dhe koncepteve shkencore në tipa e nëntipa e më tej, 

përndasimi në lloje e nënlloje, është shprehje e karakterit sistemor që i japin terminologjisë 

togfjalëshat terminologjikë.  

Togfjalëshi terminologjk është njësi shënuese e përbërë nga dy a më shumë gjymtyrë të 

thjeshta ose të përbëra, konceptualisht të ndërlidhura, dhe shërben për të shprehur një koncept të 

vetëm, të caktuar. Pjesa më e madhe e togfjalëshave të zgjeruar terminologjik janë ndërtime 

dyfjalëshe e më rrallë tri a katërfjalëshe.  

Në literaturën mësimore të vjelë rezulton që termat dygjymtyrësh mbizotërojnë në numër. 

Ata janë ndërtuar, kryesisht, ose nga termat njëfjalësh, në kombinim me terma të tjerë njëfjalësh, 

ose në kombinim me fjalë të leksikut të përgjithshëm, por edhe nga fjalë të veçuara që nuk janë 

terma. Mbi bazën e këtyre termave dyfjalësh ndërtohen edhe terma me më shumë se dy fjalë 

duke krijuar mikrosisteme homogjene dhe të qëndrueshme.  

Duke i vështruar nga natyra e elementeve përbërëse, togfjalëshat terminologjikë ndahen në 

grupe: 

Term + Term  

Këto janë togfjalësha ku të dy përbërësit janë terma dhe secili mund të qëndrojë edhe më 

vete ose të hyjë në lidhje me terma të tjerë. Përgjithësisht gjymtyra e përcaktuar, gjymtyra e parë, 

përbën dhe termin kyç të lidhjes sintagmatike. Ky lloj kombinimi takohet rëndom në 

terminologjinë e vëzhguar.  

rrethanor vendi (Gj. 4), folje këpujore (GJ. 9), mbiemër i nyjshëm (Gj. 4), fjalë dialektore 

(GJ. 4), fjalor shpjegues (Gj. 6), prapashtesë fjalëformuese, lidhëz bashkërenditëse (Gj. 8); 

drejtëza paralele (M. 3), thyesë dhjetore (M. 5), diametër i rrethit (M. 3), mesore e trekëndëshit 

(M. 6), trekëndësh kënddrejtë (M. 6), numër natyror (M. 6), thyesë racionale, shumë algjebrike 

                                                           
135 A. Duro, Togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë në shqipen e sotme, SF. 1982/4, f. 132.  



78 
 

(M. 9); organizëm njëqelizor (B. 10), indi kockor (B. 7), fibra muskulore (B. 9), bimë barishtore 

(D. N. 3), frymëmarrje qelizore (B. 11); denatyrim i proteinës (K. 9), përzierje kimike (K. 8), 

substancë e tretshme (K. 8); bërthamë e atomit (F. 8), energji mekanike (F. 7), forcë e rëndesës 

(F. 7); koordinatë gjeografike (Shk. T 1), pol verior, reshje atmosferike (Gjeo. 6), liqen 

akullnajor (Gjeo. 12), shkëmbinj magnetikë (Shk. T. 1); inteligjencë emocionale, kujtesë 

semantike (P. 11) etj.  

Term + Fjalë 

Kjo lloj ndërlidhjeje takohet shpesh brenda sistemeve terminologjike të një fushe. Ndodh 

që i njëjti term kyç të jetë i mirëfilltë në një fushë e të krijojë lidhje të larmishme në disa fusha 

dijeje. Termi i përcaktuar mbart peshën semantike, ndërsa fjala përcaktuese bën diferencimin 

sistemor termor.  

gjymtyrë të dyta (Gj. 5), fjalë të ndryshueshme (Gj. 7), fjali e thjeshtë, mbiemër i nyjshëm, 

prapashtesa përkëdhelëse (Gj. 4), folje ndihmëse (Gj. 7); numër i thjeshtë (M. 6), kënd i shtrirë 

(M8), kënd qendror (M. 8), shumëkëndësh i rregullt, monome të ngjashme (M. 10); tipare 

dytësore, qarkullim i madh (B. 7) kërpudha të ulëta (B. 8), pllenim i jashtëm (B. 8), qeliza 

shoqëruese, lëvizje e arritjes (B. 9), qarkullim sistematik (B. 12), qark i degëzuar (F. 6), energji 

e dobishme (F. 8), kënd i thyerjes, lëvizje rrethore (F. 11); tretësirë e pastër (K. 7), re 

grumbullore, det i hapët (Gjeo. 6) etj.  

Fjalë + Term 

Në këtë kombinim hyjnë fjalë të leksikut të përgjithshëm që përcaktohen nga terma të 

fushës. Edhe pse në funksionin e gjymtyrës përcaktuese, termat në përbërje të togfjalëshit, 

përftojnë vlerë identifikuese. Ky lloj kombinimi shihet si rast potencial në termformim.  

mënyrë dëftore (Gj. 5), njësi frazeologjike (Gj. 8), kategori gramatikore (Gj. 9); faktorë të 

prodhimit (M. 6), shprehje shkronjore (M. 6); vatër e thjerrëzës (F. 7); dendësi e popullatës (B. 

6), lëng biologjik, mbretëri bimore (B. 8); efekt energjetik, tregues hidrogjenor (K. 9); sistem 

gjeocentrik, pluhur kozmik, park arkeologjik, faktorë klimëformues (Gjeo. 6), kurba të relievit 

(Sh. T. 1), ndërtim gjeologjik, rrjetë kristalore (Gjeo. 12) etj.  

Fjalë + Fjalë 

Ky kombinim formon togfjalësh ku të dy përbërësit, të marrë të veçuar, mund të mos jenë 

terma, por në lidhjen e tyre sintaktike ata fitojnë statusin e termit. Të tillë terma nuk janë të 

shumtë në terminologjinë e shkencës dhe teknikës.  

marrëdhënie varësie (Gj. 7); ngjarje e pamundur (M. 10); shpërhapje e lehtësuar (B. 9); 

trup i ndriçuar (F. 7), mirësi e makinës (F. 8), enë komunikuese (F. 9); sapunë të fortë (K. 9); 

udhëtim imagjinar (Gjeo. 6) etj.  

Togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë mund të vështrohen edhe nga përbërja e 

elementeve të tyre si kategori leksiko–gramatikore. Në letërsinë terminologjike ndahen mendime 

të ndryshme në lidhje me ndërtimin gramatikor të gjymtyrëve përbërëse të togfjalëshit 

terminologjik. A. Duro mendon se “... togfjalëshat terminologjikë formojnë vetëm modele të 
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kufizuara me bazë emërore.”136 Ndërsa H. Pasho pranon se “... në terminologjinë e ekonomisë 

gjenden edhe togfjalësha foljorë...”137  

Gjykojmë që në terminologjinë tekniko-shkencore të teksteve mësimore të APU, kanë 

vend edhe togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë foljorë: 

përshtatet me kryefjalën, zgjedhoj foljen (Gj. 4), zgjeroj grupin e kryefjalës, zvogëloj një 

fjali (Gj. 5), grupoj mbledhorët (M. 2), thjeshtoj thyesën (M. 5); kryej punë, çliroj energji (F. 7); 

trimerizoj etinin (K. 9).  

Më poshtë po japim ndarjen e togfjalëshave terminologjikë sipas përkatësisë në kategori 

leksiko-gramatikore të gjymtyrëve përbërëse: 

emër + emër 

grupe fjalësh, emra frymorësh (Gj. 2), shenjë pikësimi, grup i kryefjalës, grup i kallëzuesit 

(Gj. 3), rrethanor vendi, rrethanor mënyre (Gj. 4), klasë e fjalëve (Gj. 5), emra të lëndës, 

kategori e rasës (Gj. 6), marrëdhënie të barazisë (Gj. 7), pjesë ligjërate (Gj. 8); veti e ndërrimit, 

veti e shoqërimit (M. 2), rreze e rrethit, diametër i rrethit, drejtëz e simetrisë (M. 3), qendër e 

rrethit, trup rrotullimi, sipërfaqe e katrorit (M. 4), sistem numërimi, vëllim i trupit (M. 5), 

periodë e numrit (M. 7), probabilitet i ngjarjes (M. 9), funksioni fuqi, primitivë e funksionit, 

kufijtë e integralit, rezultat i provës (M. 4. 1); fshikëz e notimit (B. 8), shkëmbim i lëndëve, 

shkëmbim i energjisë, plazëm e bërthamës (B. 9), cikël i azotit (B. 11), ind mbulimi (B. 12), 

dëmtues të bimëve (B. 6); burim i rrymës (F. 6), forcë e rëndesës, burim nxehtësie, burim 

energjie, shpejtësi e trupit, punë e rrymës, energji e rrymës, fuqi e rrymës, fërkim i rrëshqitjes, 

forcë e fërkimit, burim drite, shëmbëllim i trupit, kënd i pasqyrimit, ligji i pasqyrimit (F. 7), 

shpejtësi e çastit, bërthamë e atomit (F. 8); ndërtim i atomit (K. 7), fortësi e tretësirës (K. 8), 

etalpi reaksioni, numër oksidimi, proces reduktimi, shkallë e pangopshmërisë, denatyrim i 

proteinës (K. 9); pika të horizontit, kurba të relievit, cikli i shkëmbinjve, depozitime llumi, krater 

përplasjeje, rrezikshmëri sizmike (Shk. T. 1), bashkësi yjesh (Gjeo. 6), shpërndarje e popullsisë 

(Gjeo. 7).  

emër + mbiemër 

fjalë njërrokëshe, fjalia më e vogël, gjini femërore, fjalë kryesore, fjalë plotësuese (Gj. 2), 

fjali dëftore, fjali pyetëse (Gj. 3), fjali pohore, emër i përgjithshëm, trajtë e shquar, kohë e 

tashme, kohë e pakryer, shprehje frazeologjike (Gj. 3), emër konkret, antonim i plotë (Gj. 4), 

gjuhë standarde, prapashtesë zvogëluese, fjalë dialektore (Gj. 4), komunikim gjuhësor, emër 

përmbledhës, gjini gramatikore (Gj. 6), formë veprore (Gj. 7), fjalë të mëvetësishme (Gj. 8); 

numër pozitiv (M. 4), kënd i drejtë, shumëkëndësh i rregullt, barazim numerik, brinjë anësore 

(M. 5), kënd i gjerë, progresion aritmetik (M. 6), numër racional, trekëndësh dybrinjënjëshëm 

(M. 7), funksion linear (M. 8), sipërfaqe sferike (M. 9), varg numerik (M. 10), funksion 

logaritmik, drejtëza të kithëta (M. 4); ind kockor, zorrë dymbëdhjetëgishtore, gyp tretës (B. 7), 

mbretëri shtazore, sëmundje virusale, kërpudhë e lartë, bimë mishngrënëse, pllenim i brendshëm 

                                                           
136 A. Duro, Togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë në shqipen e sotme, në « Studime mbi leksikun dhe mbi 

formimin e fjalëve në gjuhën shqipe, III », Tiranë 1989, f. 674.  
137 H. Pasho, Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe, Tiranë, 2005, f. 130.  
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(B. 8) tepri qelizore (B. 9), bimë drunore (B. 12); gjendje e ngurtë, ndjesi termike, gjendje 

termike, bashkëveprim magnetik, rrymë elektrike, trajektore e përkulur (F. 6), energji termike, 

trup ndriçues (F. 7), forcë bërthamore, energji bërthamore, shpejtësi mesatare (F. 8); zonë 

biogjeografike, agim polar, mbështjellje ujore (Gjeo. 6), popullim i hershëm (Gjeo. 7), 

koordinatë gjeografike, erëra perëndimore, stacion meteorologjik, bërthamë kondensimi, rrymë 

nëntokësore, rrafshnaltë hënore, yje cirkumpolare (Sh. T. 1).  

Në rolin e përcaktuesit gjendet mbiemri që emërton tiparin e dukurisë, të veprimit ose të 

objektit. Togfjalëshat terminologjikë me gjymtyrë emër + mbiemër, siç e kemi përmendur, 

mbizotërojnë në terminologjinë e shkencës dhe teknikës.  

emër + parafjalë + emër 

prejardhja me parashtesa, prejardhje me prapashtesa (Gj. 6); mosbarazim me një 

ndryshore (M. 8); aftësi për riprodhim (B. 8), faza në dritë (B. 9); lidhje në seri, lidhje në 

paralel (F. 6); mbulesë me akuj (Gjeo. 6).  

Siç e përmendëm edhe më lart, në terminologjinë e shkencës e teknikës pasqyruar në 

tekstet mësimore të APU, togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë me dy gjymtyrë gjejnë 

përdorim më të madh. Por hasim edhe togfjalësha të zgjeruar terminologjikë me më shumë se dy 

gjymtyrë. “... shtimi i numrit të përbërësve, strukturën e togfjalëshit e bën më të ndërlikuar, por 

nga ana kuptimore, ky shtim çon në ndryshime cilësore, sepse togfjalëshi i formuar emërton një 

nuancë tjetër të konceptit, një detaj ose tipar të tij.” 138  

Të vështruar nga përkatësia e kategorive leksiko-gramatikore të gjymtyrëve përbërëse, 

togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë me më shumë se dy përbërës do t’i ndanim në: 

emër + emër +emër 

hapësirë e rezultateve të provës, pikë infleksioni e grafikut (M. 4/2); pamjaftueshmëri e 

funksionit të veshkës (B. 7), sindromë e mjaullimës së maces, boshti i ndarjes së qelizës (B. 9), 

zinxhir i transportit të elektroneve (B. 12); energji e afrisë për elektronin (K. 10); periudhë e 

fundit të akullnajave (Gjeo. 6), vija të ndryshimit të datave, zgjerim i fundit të oqeanit (Shk. T. 

1).  

emër + emër +mbiemër 

emër i gjinisë mashkullore (Gj. 2), grupe fjalësh të lëvizshme (Gj. 3), fjalë me kuptim të 

figurshëm, parashtesa me kuptim të kundërt (Gj. 4), strukturë e grupit emëror (Gj. 8), folje me 

vlerë modale (Gj. 9); derivat i funksionit logaritmik, derivat i funksionit eksponencial (M. 4. 1); 

kafshë me gjak të ngrohtë (B. 6), aparat qarkullimi i mbyllur (B. 9), konsumator i shkallës së 

dytë (B. 11); skemë e qarkut elektrik (F. 6), spektër i dritës së bardhë, nxitim i rënies së lirë, 

bashkëveprim i tërheqjes së përgjithshme (F. 8), proces me vëllim konstant, tufë rrezesh 

konvergjente (F. 10); gradë e shpërbashkimit elektronik (K. 10), forca e bashkëveprimit 

ndërmolekular (K. 11); përplasje e pllakave tektonike, katëzim i drurëve frutorë (Gjeo. 6), 

shtresë me origjinë magmatike, shtresë me origjinë sedimentare (Shk. T 1).  

emër + mbiemër + emër 

                                                           
138 H. Pasho, Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe, Tiranë, 2005, f. 125.  
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pjesë kryesore e fjalisë (Gj. 3), grupi emëror i kryefjalës, kundrinor i zhdrejtë me parafjalë 

(Gj. 4), veçori gramatikore të fjalës (Gj. 5), kohë themelore të foljes (Gj. 6), shkallë krahasore e 

barazisë (Gj. 8); vlerë mesatare e funksionit, prodhim i përzier i vektorëve (M. 4/1), sipërfaqe e 

lirë e lëngut (F. 6), forcë tërheqëse e Tokës, eklips i plotë i Diellit, eklips i pjesshëm i Diellit, 

largësi vatrore e thjerrëzës (F. 7), energji e brendshme e trupit (F. 8); tabela periodike e 

elementeve (K. 7), mjedis asnjanës i tretësirës, struktura elektronike e atomit (K. 8), grup 

funksionor i alkooleve, reaksion hetimor i aldehideve (K. 9); ngrirja e përhershme e tokës (Gjeo. 

6), reaksion bërthamor bashkimi (Shk. T. 1).  

emër + mbiemër + mbiemër 

kohë e kryer e thjeshtë (Gj. 3), fjali pyetëse e pjesshme (Gj. 5), formë e pashtjelluar 

mohore, fjali pyetëse thirrmore, kallëzues foljor i përbërë (Gj. 6), shkallë krahasore absolute, 

shkallë sipërore absolute, shkallë sipërore relative (Gj. 8); funksion i anasjellë trigonometrik, 

thyesë racionale e rregullt (M. 4/1); sistem nervor qendror, sistem nervor periferik, sistem 

nervor autonom (B. 11); tel përçues bashkues, ngarkesë elektrike negative, fushë elektrike e 

induktuar, reaksione bërthamore ekzoenergjitike, reaksione bërthamore endoenergjitike (F. 11); 

masë atomike e krahasuar, çift atomik i përbashkët, lidhje kovalente polare (K. 7), potencial 

elektronik standard (K. 9), numër kuantik themelor, numër kuantik magnetik (K. 10); lëvizje 

rrotulluese e dyfishtë, depozitë ujore nëntokësore, gjendja mesatare e motit (Gjeo. 6), shkëmbinj 

magmatikë intruzivë (Shk. T. 1).  

Në terminologjinë e vjelë takohen edhe togfjalësha të zgjeruar terminologjikë, togfjalësha 

me më shumë se dy gjymtyrë shpesh me vlerën e një gjysmëfjalie, të cilët i zbërthejnë konceptet 

në mënyrë të tejdukshme e të qartë. Por, të tilla njësi emërtuese merren me rezervë përdorimore 

në tekstet e vëzhguara duke qenë se ato ngarkojnë sistemet terminologjike, duke bërë të vështirë 

përdorimin praktik të termave, sidomos në komunikimin gojor.  

trajtë e shkurtër e përemrit vetor, fjali e përbërë me bashkërenditje veçuese, fjali e përbërë 

me bashkërenditje përmbyllëse (Gj. 6), fjali njëkryegjymtyrëshe foljore vetore, fjali 

njëkryegjymtyrëshe foljore pavetore, stil i veprimtarisë shkencore e teknike, fjali pavetore me 

folje të formës pësore, fjali e përbërë me më shumë se dy pjesë, fjali e përbërë me më shumë se 

dy pjesë vetëm me bashkërenditje, fjali e përbërë me më shumë se dy pjesë edhe me 

bashkërenditje edhe me nënrenditje (Gj. 9); ekuacion parametrik i drejtëzës në hapësirë, 

ekuacion kanonik i drejtëzës në hapësirë (M. 4/2); zonë ekologjike e rifeve koralore (B. 6), 

ndotësit që shpenzojnë oksigjenin, këndi i rënies së rrezeve të diellit (B. 6); ligj i shndërrimit dhe 

ruajtjes së energjisë (F. 8), modul i shumës së dy vektorëve, lëvizje drejtvizore njëtrajtësisht e 

nxituar, shpejtësi këndore e rrotullimit të trupit, energji kinetike e lëvizjes tejbartëse (F. 10); 

numër i niveleve energjetike të atomit (K. 7), zhvendosje e çiftit elektronik të përbashkët (K. 9), 

shtytje e çifteve elektronike të përbashkëta, konstante e shpërbashkimit elektronik të acideve (K. 

10); brez tropikal i bimësisë barishtore, ekosistem pjesërisht bujqësor i kultivuar (Gjeo. 6), 

metale që gjenden lehtësisht (Shk. T. 1)  

Përdorimi i njësive terminologjike më të gjera se fjala është një nga rrugët më të frytshme 

të realizimit të marrëdhënieve të njëkuptimësisë e të barasvlershmërisë term-koncept, sidomos 
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kur mbahet parasysh që, jo rrallë, termi njëfjalësh mbart edhe shumëkuptimësinë brenda vetes, 

duke krijuar një lloj pështjellimi në sistemet terminologjike. “...termi togfjalësh ka përparësi ndaj 

termit njëfjalësh, sepse ai fiton vetinë e njëkuptimësisë edhe jashtë sistemit të fushës së vet.”139  

 

 

 

4.2.4. Mënyra semantike 

 

Një nga mënyrat më prodhimtare përmes së cilës leksiku i përgjithshëm pasurohet 

vazhdimisht, është prejardhja kuptimore. Përmes lëvizjes semantike të drejtuar, të vetëdijshme, 

fjalëve të leksikut të përgjithshëm u jepen kuptime terminologjike, sepse gjuha shumë vlera 

shënuese të saj ua beson njësive të lindura nga zhvillimi i kuptimeve, jo nga formimi i fjalëve të 

reja.140 Pra, nëpërmjet rikuptimësimit të fjalës së zakonshme ose edhe të një termi të një fushe 

tjetër, të futur në fushën përkatëse me të njëjtën veshje tingullore e me kuptim të ri, pasurohet 

edhe sistemi terminologjik . Kështu, kjo rrugë del si shfaqje e prejardhjes kuptimore, ku, në bazë 

të termit qëndron ose kuptimi i përafërt i një fjale, ose i një termi tjetër.  

Mënyra semantike e përftimit të termave tregon lidhjen mes terminologjisë dhe gjuhës së 

përgjithshme. Përmes terminologjizimit dhe shterminologjizimit, njësi emëruese kalojnë nga 

makrosistemi gjuhësor në mikrosistem terminologjik dhe anasjelltas Ngritja e fjalëve të 

zakonshme në nivel termi, bëhet e mundur në sajë të aftësisë që ka një njësi gjuhësore për t’u 

lidhur me njësi të tjera të gjuhës, duke pasur si strukturën ashtu dhe semantikën e tyre, d.m.th., 

në sajë të asaj që quhet valencë leksikore e fjalës.141  

Kur flasim për terminologjizim kemi parasysh, përgjithësisht, ndërtimin e termit mbi bazën 

e kuptimit të një fjale të zakonshme duke ruajtur të njëjtën veshje tingullore. Këtu bëjnë pjesë 

edhe njësi emërtuese terminologjike, që ndonëse dalin si terma, kanë edhe një qasje tjetër si 

joterma. Të tilla njësi janë: rrënjë, pikë, nyjë, trup, gjymtyrë, brinjë, emër, numër apo edhe lumë, 

liqen etj., nuk kanë dallime të theksuara në përmbajtje dhe vështrohen si dy këndvështrime ndaj 

të njëjtit objekt. Sipas kriterit të aftësisë vetëmotivuese të termit jashtë çdo konteksti të 

mundshëm, njësitë e mësipërme do të quhen terma jo të mirëfilltë ose të përzier.142 Shpeshherë 

terminologjizimi është një përçim i kuptimit metaforik, i cili bazohet në njohjen e ngjashmërive. 

Në këtë mënyrë janë krijuar shumë terma themelorë, terma bazë të shkencës e teknikës.  

Në veprën e tij “Ese të gjuhësisë së përgjithshme”, në një artikull mbi afazinë, R. 

Jakobsoni merr në shqyrtim dikotominë e veprimeve që e realizojnë funksionin e një akti 

komunikativ (përzgjedhje e kombinim) dhe rrjedhojat funksionale të këtyre dy veprimeve 

(ngjashmëri- kontiguitet, e emërtuar funksionalisht në metaforë e metonimi). Sipas Jakobsonit 
                                                           
139 A. Duro, Togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë në shqipen e sotme, në «Studime mbi leksikun dhe mbi 

formimin e fjalëve në gjuhën shqipe, III», Tiranë 1989, f. 669.  
140 J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2005, f. 82.  
141 A. Kostallari, Kompozitat dëshirore dhe urdhërore të shqipes, në «Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e 

fjalëve në gjuhën shqipe, I», Tiranë, 1972, f. 172.  
142 A. Duro, Identifikimi i termit në gjuhën shqipe, SF, 2003/1-2, f. 115. 
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“... meqenëse në çdo nivel gjuhësor: morfologjik, leksikor, sintaksor dhe frazeologjik, mund të 

shfaqet njëra prej këtyre dy lidhjeve (ngjashmëri dhe kontiguitet) dhe në secilën nga të dyja 

aspektet krijohet një gamë e shumëllojshme konfiguracionesh të mundshme, duke i dhënë epërsi 

njërit prej këtyre poleve.” 143  

Shembuj të pranisë së kësaj mënyre të sjelljes gjuhësore janë një shumicë termash 

shkencorë. I tillë është, p.sh., termi rrënjë që bën pjesë në disa sisteme terminologjike: 

Rrënj/ë,-a 1. bot. pjesa kryesisht nën dhé e një bime, e një shkurreje a e një druri, që i 

shërben për ta mbajtur dhe për të thithur ujin e lëndët minerale; 

2. anat. pjesë e flokut, e dhëmbit, e thoit etj., e zgjatur dhe e kapur ose e ngulur në një ind; 

4. gjuh. pjesa kryesore e fjalës, që nuk mund ndahet më tej në morfema, mbart kuptimin 

themelor dhe ruhet gjatë formimit të fjalëve të reja. . .; 

5. mat. numër a shprehje algjebrike, që, kur ngrihet në fuqi, jep madhësinë e dhënë më 

parë; 

6. kim. grup atomesh në molekulat e lëndëve kimike, që merr pjesë në reaksionet si një 

njësi dhe pa u ndryshuar.  

Në kuptimet rrënjë 1, rrënjë 2 dhe rrënjë 3, ruhen përbërësit kuptimorë, por edhe zgjerohet 

semantika e fjalës. Deri këtu vepron polisemia. Më poshtë, në kuptimet rrënjë 5 e rrënjë 6, 

përmes lëvizjes kuptimore kuptimi i parë i fjalës është zbehur mjaftueshëm për t’i quajtur këto 

njësi shënuese si homonimike. “...shkëputja e një varianti ngjet, kur ai përdoret si term në një 

fushë të veçantë; ...në bazë të termit të ri vihet një shenjë jo e rëndësishme, jo esenciale, jo e 

përhershme, ose thjesht kemi kalkim nga gjuhët e huaja.”144  

Një rast veçanërisht i qartë i metaforës gjuhësore është kur emërtimi i pjesëve të trupit të 

njeriut, përçohet në emërtimin e pjesëve përbërëse që formojnë dukuri të ndryshme në gjuhësi, 

fizikë, matematikë etj., si: gjymtyrë, trup, faqe, brinjë etj. në njësitë emërtuese: faqe të përkulura, 

faqe të rrafshëta (M. 3); brinjë e trekëndëshit (M. 5), brinjë paralele (M. 6); trup gjeometrik (M. 

9); gjymtyrë të dyta (Gj. 5); gjymtyrë homogjene (Gj. 9); vëllim i trupit (F. 6); trup i zi (F. 11) etj.  

Metafora duhet dalluar nga metonimia, mbi bazën e së cilës terminologjizohen jo pak njësi 

emërtuese. Sipas metonimisë ndryshojnë emrat e natyrshëm të objekteve, koncepteve e dukurive, 

duke i quajtur me emra të tjerë që kanë lidhje të ngushtë me to.145 Në terminologji metonimia 

haset në rastet kur nëpërmjet emrit të përveçëm të një frymori, shkencëtar i një fushe të dijes, 

emërtohen koncepte të fizikës a kimisë: Volt - volt = V (simboli i njësisë), Herc – herc = Hz, 

Njuton - njuton = N, Xhaul – xhaul = J, Paskal - paskal = Pa etj. 

Duke u terminologjizuar, këto fjalë fitojnë statusin e termit, përftojnë ndër të tjera edhe 

njëkuptimshmërinë e saktësinë si veti të termave. Të tillë fjalë terma, e bjerrin kuptimin 

                                                           
143 Interpretimi i artikullit të Jakobsonit dhe citimi i përkthyer janë marrë nga T. Toska, Elemente të mendësisë 

shqiptare në frazeologji, Tiranë 2014, f. 51, 53 për R. Jakobson, Due aspekti del linguaggio e due tipi di afasia, f. 

22-45.  
144 Xh. Lloshi, Vëzhgime mbi homoniminë në gjuhën shqipe, në “Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve 

në gjuhën shqipe 1”, Tiranë, 1972, f. 213.  
145Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Sektori i terminologjisë, Fjalor shpjegues i 

termave të letërsisë, Tiranë 1972, f. 141. 
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metaforik duke plotësuar kushtet për të qenë pjesë e një sistemi të caktuar terminologjik: 1. 

Emërtojnë një koncept; 2. I përkasin një nënsistemi terminologjik; 3. Lidhen me elemente të tjera 

termore për të emërtuar koncepte të thelluara/të varura; 4. Janë terma bazë në sistemin 

terminologjik ku bëjnë pjesë dhe kanë denduri përdorimi; 5. Përftojnë aftësi termformuese dhe 

krijojnë vargje termore. 

nyj/ë,-a 1. lidhje e shtrënguar e dy skajeve të një filli, të një litari; 

5. bot. vend i fryrë i një dege a i një kërcelli prej nga shpërthejnë gjethet; pjesë e fryrë e 

trungut, nga ku dalin degët; 

6. anat. vendi ku lidhen dy kocka njëra me tjetrën; 

7. tek. pjesë e një mekanizmi ose e një pajisjeje, e përbërë nga disa vegla më të thjeshta, të 

lidhuar ndërmjet tyre; 

8. gjuh. zanore a grup fonemor, që shërben për të formuar trajtën e shquar a të pashquar të 

emrave; 

9. det. njësi matjeje e shpejtësisë për anijet...  

brinj/ë,-a 1. anat. eshtër e gjatë, e ngushtë dhe e harkuar nga boshti i kurrizit deri te kocka 

e gjoksit;  

4. gjeom. vija anësore e një figure gjeometrike a ku priten dy faqe të një trupi gjeometrik.  

Këto njësi leksikore përzgjidhen nga terminologët për t’u ngritur në term, falë aftësive 

shënuese që kanë (megjithëse në letërsinë terminologjike thuhet se çdo fjalë e leksikut të 

përgjithshëm mund të terminologjizohet)146 dhe fjalët-terma dalin me vlerë të lartë përdorimore, 

pasi mbartin vëllim të lartë konceptor. Prej tyre formohen terma të rinj përmes lidhjeve 

paradigmatike fjalëformuese dhe togfjalëshformuese, p.sh., emër – emërzoj – emërzim - i 

emërzuar - emëror; nyjë – nyjëtoj – nyjëtim - i nyjëtuar – nyjor - i nyjshëm - i panyjshëm; emër i 

përgjithshëm, emërzim i mbiemrit, grup emëror, mbiemër i emërzuar etj.   

Si veçori themelore e këtyre njësive që vijnë kryesisht nga gjuha e përgjithshme është se 

ato nga njëra anë, si fjalë të zakonshme janë pjesë e fondit aktiv, si emër, rrënjë, mënyrë, shkallë, 

kohë, frymor, lidhje, gjymtyrë, numër etj., por edhe në terminologji, si terma, ato përbëjnë 

leksikun bazë terminologjik. Anë tjetër e rëndësishme është fakti se, një pjesë e këtyre termave 

mund të mos jenë vetëm fjalë të zakonshme, por edhe fjalë që përdoren si terma edhe në sistemet 

terminologjike të tjera, siç mund të thuhet për gjymtyrë (gjuh., mjek.), nyjë (bot., anat., tek., 

gjuh., det.), majë (mek., anat., gjuh.), periudhë (mat., gjeol., gjuh.), kohë (fiz., gjuh., muz., sport., 

tek.), shkallë (gjeogr., gjuh., muz., mat.) etj., apo analizë, element, gjatësi, forcë, dhëmb, qiellzë, 

përshtatje, ligj, metodë, tingull. Pikërisht ky fakt i bën ata që të kenë fuqi përgjithësuese dhe të 

lidhin në sistem terminologjitë me njëra-tjetrën. Nga kjo pikëpamje, mund të thuhet se, në këto 

raste, kemi të bëjmë më tepër me huazime brendagjuhësore, sesa me mënyrën semantike. Si të 

tilla ato janë të motivueshme në shkallën më të lartë, por, megjithatë, i zbulojnë konceptet në një 

masë të papërcaktuar dhe cenojnë kështu vetinë e njëkuptimësisë së termave. Të tillë terma 

fitojnë vetëidentifikueshmëri, kur dalin si gjymtyrë përbërëse në togfjalësha terminologjikë, e në 

këto përdorime diferencohen duke u bërë pjesë e sistemeve a mikrosistemeve terminologjike.  

                                                           
146 E. Arntz, H. Picht, F. Mayer, Einfuerung in die terminologiearbeit, 2009, Georg Olms Verlag, f. 116.  
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4.2.5. Huazimi 

 

Me huazim gjuhësor kuptojmë “marrjen”, kryesisht në mënyrë të pandryshueshme, të një 

fjale nga gjuhët e tjera. “Huazimi leksikor, ndryshe nga leksiku dialektor e krahinor dhe 

neologjia, mbetet një burim i detyrueshëm, veçanërisht për fjalë ndërkombëtare dhe për terma të 

disa fushave tekniko-shkencore me zhvillim të ri te ne sot”147.  

Termat e huazuar janë pjesë e leksikut terminologjik, jo aq për arsye të pamjaftueshmërisë 

së mjeteve gjuhësore për të krijuar terma me brumin e vetë gjuhës sesa nga domosdoshmëria për 

të emërtuar koncepte, dukuri e sende që sapo lindin në atë gjuhë. “Shtrirja e kësaj apo asaj fushe 

të dijes në një mjedis tjetër gjuhësor, sjell me vete një sasi të madhe të huazimeve të 

terminologjisë së huaj ose të terminologjisë ndërkombëtare, në qoftë se konceptet e kësaj apo 

asaj dege të dijes kanë karakter ndërkombëtar.”148  

Në dijen terminologjike flitet për huazime dhe ndërkombëtarizma. Si ndërkombëtarizma do 

të pranojmë grupimin e termave sipas kriterit të përkatësisë së termit “jo vetëm në dy ose më 

shumë gjuhë neolatine po edhe në gjuhë të tjera jo të një grupi farefisnor.” 149  

Termat e huazuar në tekstet mësimore të APU mund të klasifikohen: 

1. Sipas fushës së cilës i përkasin 

Në tekstet e gjuhës shqipe takohen pak terma të huazuar. Kjo shpjegohet me faktin që duke 

qenë përgjithësisht terma bazor të shkencës, shumica e tyre janë krijime gjuhësore që i përkasin 

terminologjisë së gjuhësisë të themeluar nga rilindësit. Si terma të huazuara dalin: alfabet 

(abetare), antonim, sinonim, tekst, paragraf (Gj. 3), konkret, abstrakt, dialekt, dialog, fonetikë, 

standard(e) (Gj. 4), homogjene, morfologji, leksikologji, mesazh, referent (Gj. 6), 

morfemë,(fjalor) enciklopedik (Gj. 7), etimologji, frazeologji, polisemi, toponimi (Gj. 8).  

Në matematikë vërejmë se në klasat e ciklit nëntëvjeçar mbizotërojnë termat-fjalë shqip. 

Thellimi i njohurive bën që, në klasat e ciklit më të lartë, edhe në këtë fushë të dijes të zënë vend 

terma-fjalë të huaja: trapez, piramidë, prizëm, diametër, sferë, kon, cilindër, metër, kilometër, 

numër (M. 4), segment, perimetër, ekuacion, probabilitet, teoremë (M. 5), kongruencë, aksiomë, 

monom, polinom, grafik, interval (M. 6), real, racional, iracional, sinus, kosinus, katet, 

hipotenuzë, vektor (M. 7), asimtotë, derivat, tangjente, densitet (M. 8), disjunksion, funksion, 

dispersion (M. 10), logaritëm, vektor, limit (M. 11), elips,hiperbolë, parabolë (M. 4/2) etj.  

Sistemi terminologjik i biologjisë shquhet për terma të krijuara përmes rikuptimësimit, 

prejardhjes dhe kompozimit. Në nënfusha të saj si botanika, zoologjia, anatomia, fiziologji 

shtazore, ekologji mbizotërojnë terma-fjalë shqipe. Gjithsesi edhe ky sistem përfshin terma të 

huazuar që janë pjesë e nënfushave, si gjenetikë, citologji, biologji qelizore, mikrobiologji dalin 

rëndom terma të huazuar të pashqipëruar.  

bacil, spiral, kok, diplokok, stafilokok, streptokok, protozoar, amebë, paramec (B. 8), 

kromozom,autonom, citoplazmë, kloroplast, ind, organ (B. 9), gjen, gjenetikë, alel, mutacion, 

                                                           
147 J. Thomai, Shqipja standarde dhe leksikografia shqiptare, në Konferenca shkencore – Shqipja standarde dhe 

shoqëria shqiptare sot, Tiranë, 2003, f. 256-266.  
148 H. Pasho, monografi e cituar, f. 156.  
149 J. Kole, Mbi ndërkombëtarizmat në gjuhën shqipe, SF 1984/3, f. 119.  
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qelizë, metabolizëm (B. 10), testikuj, ovulim, limfë, neuron, nerv, placentë, embrion, fotosintezë, 

kutikul, homozigot (B. 11), pigment, klorofil, fekondim, hormon, membranë, pllenim, villus (B. 

12) etj. 

Në fushën e fizikës shohim të jetë bërë punë e mirë nga terminologët për shqipërim të 

termave. Dalin të huazuar terma nga nënfusha si termodinamika, elektroteknika, optika: masë, 

magnet, termo (metër, -ik) (F. 6), trajektore,energji, inerci, gravitacion, amplitudë, periodë, 

frekuencë (F. 7), difraksion, interferencë, konveksion, ajër, iluminishencë, inkandeshent, 

difraksion, kuante, difuzion (F. 9), optikë, anodë, katodë, dinamikë (F. 11) etj. 

Gjeografia është një fushë dijeje ku bëjnë pjesë terma të shqipëruar. Terma të huazuar 

takohen në nënfusha si gjeologjia, etj.: gjeografi, peizazh, reliev, deltë, horizont, hemisferë, 

ekuator, univers, kozmos, satelit, erozion,ekosistem, zenit, atmosferë,hidrosferë, biosferë, 

litosferë, troposferë, stratosferë, mezosferë, jonosferë, termosferë, ekzosferë (Gjeo. 6), meridian, 

izohipse, baticë, zbaticë, kondensim, ciklon, meandër, fjord, krater, magmë, sizmë, ekuinoks, 

solstic (Shk. T. 1) etj.  

Në leksikun terminologjik të kimisë mbizotërojnë termat dhe nomenklaturë e huazuar, 

edhe pse një pjesë e termave janë shqip. Termat e nënfushave të tilla si kimi organike, kimi 

inorganike dalin më së shumti si terma ndërkombëtarë. kimi, substancë, reaksion, molekulë, 

proton, elektron, nuklon, izotop, element, simbol, alkimi, eliksir, dekantim, distilim, atom, metal, 

izomeri, mol (K. 7), oksid, alkool, etalpi (K. 8), valencë, hidrolizë, hibrid, polimeri, proteina, 

karbohidrate, fenol (K. 9) etj. 

2. Sipas gjuhës nga janë huazuar termat e sistemeve terminologjike 

Një pjesë e mirë e tyre janë huazime nga greqishtja e latinishtja. Termat e huazuar nga këto 

gjuhë janë ndërkombëtarizma dhe përgjithësisht ruajnë kuptimin e konceptit të emërtuar. Në 

ndonjë rast mund edhe të ketë ndryshuar siç është shembulli i termit atom në greqisht atomos, që 

do të thotë i pandashëm në vëllime, ndaj dhe për kohën kur u krijua emërtoi njësinë më të vogël 

të pandashme të çdo elementi kimik. Më vonë koncepti mbi atomin u zhvillua e ndryshoi, por 

shprehja gjuhësore ruajti formën e saj të parë.  

Nga elementet e gjuhëve greke e latine janë krijuar terma të shkencës e teknikës për të 

shënuar koncepte e sende të reja. Elementet fjalëformuese greko-latine marrin kuptime 

terminologjike të përcaktuara, nuk pësojnë zhvillime e ndryshime kuptimore siç ndodh me gjuhët 

e gjalla, ndaj dhe janë të përshtatshme për të krijuar terma të saktë e të qartë. Në shtresën e 

leksikut ndërterminologjik të huazuar nga gjuhët greke e latine, do të veçojmë edhe një ndarje të 

termave të cilët janë krijuar në latinisht prej një teme fjalëformuese greke.  

Nga latinishtja vijnë termat: 150 

substancë (lat. substantia, e formuar nga bashkimi i sub-nën dhe stante - qëndrim, me 

rrënjë foljen stare); 

reaksion (rrënja është folja reagire, ndjek një aksion); 

element (lat. elementum = njësi); 

                                                           
150 Shpjegimet mbi etimologjinë e termave janë marrë nga: L. Castiglioni - S. Mariotti, Vocabolario della lingua 

latina, Milano, 1996.  
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metal (minierë, kuptim i parë i fjalës është i shtrenjtë, ndërsa kuptimi më i përgjithshëm 

është mineral);  

mol (rrënja është folja molare = bëj grimca, grimcoj, molis = grimcë);      

valencë (lat. valere, si rrënjë e fjalës del pjesorja e tashme e foljes valere = që ka vlerë); 

magnet (magnez); 

inerci (mosveprim);  

gravitacion (rëndesë); 

ekuacion (barazim);  

disjunksion (lat. disjunctio = zgjidhje, moslidhje); 

tangjente (rrënja e fjalës është folja tango = me prek, në italisht folja del tangibile = që 

mund të prekë); 

ind (i parë);  

qelizë (lat. celula, cella = dhomë e vogël, njësi e vogël); 

tentakulë (lat. tentakulatus, formuar nga bashkimi i temave: tenta + culatus); 

virus (helm); 

amplitudë (rrënja është amplo = e gjerë);  

mutacion (ndërrim, ndryshim);  

pllenim (nga rrënja latinisht pullo = organizma të vegjël, vjen në italisht përmes 

shndërrimit fonetik:pollon);  

sferë (lat. sphaera);  

segment (lat. segmentum = një copëz e prerë); 

kompozim (lat. compositionem, fregj. Composicion = me vendos bashkë) 

Nga greqishtja vijnë termat: 

energji (gr. energia= e parealizuar, e pa kthyer në punë);  

anodë,katodë (ano=sipër, kato=poshtë); 

diametër (dy masa, dy njësi); 

monom (e vetme);  

polinom (i formuar nga bashkimi i poli=shumë + nom=enë> që ka shumë kufiza);    

atmosferë (nga gr. atmos-avull + sferë);           

gjen (familje);         

amfib (gr. amfibia-gjallesë me dy habitate);          

embrion (krijesë e re);         

hormon (kuptimi i parë i fjalës është që vë në lëvizje; Hipokrati e përdor me kuptimin 

parim jetësor dhe me kuptimin e përdorur prej tij, fjala hormon fiton statusin e termit);   

kozmos (botë);          

hemisferë (formuar nga bashkimi i temës hemi = gjysmë + sferë);     

eklips (gr. eklipsa - mungon);        

 frazeologji (gr. phraseologia me një rrënjë po në greqisht phrasis - mënyrë të foluri); 

antonim (nga anti - kundër, onoma - emër);         

sinonim (gr. synonymos - me emër të barabartë);       



88 
 

homonim (gr. homonymos nga homos - i njëjtë dhe onoma - emër);      

dialekt (gr. dialektor - mënyrë të foluri);        

dialog (gr. dialogos - bisedim mes dy vetash).  

Për termat e gjeografisë baticë e zbaticë, prof. Çabej na ka dhënë këtë shpjegim: “Huazim 

venecian: bataizza sbataizza. ...Përkundrejt bataizza e sbataizza që në venecianishten përdoren 

me të njëjtin kuptim, në shqipen baticë e zbaticë janë antonime. Kjo e dyta mund të jetë ven. 

sbatizza, po mund të jetë formuar edhe përbrenda shqipes, p.sh. mbath, zbath, mbuloj, zbuloj 

etj.”151  

Ndër termat e vëzhguar, një pjesë e përbëjnë terma të huazuar nga latinishtja me rrënjë nga 

greqishtja, pra terma të ardhur nga greqishtja përmes trajtës së latinizuar.  

organ (lat. organum, gr. ergon - instrument, mjet);       

placentë (lat. placentae, gr. plakuos - cipë, petë, sipërfaqe);      

oqean (gr. okeanos); 

optikë (lat. optice, gr. optiki = me pa);        

fotosintezë (lat. photosinthesis, gr. phos - dritë, syntithenai - me bashku në një vend me 

dritë) etj.  

alkimi (gr. khemeioa, lat. alkimia);  

Disa prej njësive emërtuese të huazuara janë neologjizma terminologjikë: greqishtja dhe 

latinishtja nuk i kanë pasur të gjalla, por terminologët dhe shkencëtarët i kanë sajuar sipas 

modeleve fjalëformuese të greqishtes e latinishtes. Në këtë mënyrë janë përftuar termat: 

molekulë (lat. molekula, partikula);        

proton (gr. proto - e parë);         

 elektron (pjesëz që ka energji);         

nukleon (grimcë bërthamore);        

sinus (gr. sinus - enë që mban qumësht);        

kosinus (ko-prapashtesë me kuptim bashkë + sinus);       

grafik (gr. graphikos, lat. graphicus). 

Të tjerë terma janë huazime nga gjuhët e tjera.  

alkool (arab. alkool);         

probabilitet (lat. probabilitatem, fr. probabilitet);      

interval (fr. entreval);         

komunikim (lat. communicare –me nda);       

standard (fr. estandart);           

morfemë (gr. morphe-formë, gjerm. morpheme);       

frekuencë (lat. frequentia, fr. frekuence) etj.  

 

                                                           
151 E. Çabej, Studime etimologjike në fushë të shqipes II, A-B, Tiranë, 1976, f. 183.  
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KREU V 

 

DUKURITË SEMANTIKE 

 

 

5.1. Probleme të përgjithshme 

 

Në rastin e motivimit semantik kuptimi fillestar i fjalës nuk ruhet më. Pra, ky është në 

terminologji rasti kur, për një koncept a send, terminologut i duhet të zgjedhë një emërtim nga 

një fushë tjetër, pasi gjen një ngjashmëri në formë me të. Kështu, p.sh., ndodh kur pjesë të trupit 

të njeriut, si kokë ose gjymtyrë, përdoren si emërtime teknike, pra terminologjizohen, dhe tiparet 

semantike në strukturën e fjalës nuk janë më lehtësisht të dallueshme. 

Motivimi i njësive emërtuese terminologjike, në masë të madhe mund të ndikojë në 

qartësinë dhe përpikërinë e termave. Sigurisht që leksiku terminologjik, ashtu si edhe shkenca e 

teknika, janë në zhvillim të përhershëm dhe jo rrallë herë është e vështirë që në procesin e 

emërtimit të një koncepti të ri, të synohet të gjendet një veshje e re gjuhësore e cila të respektojë 

njëherazi të plota vetitë e termit. 

Rezultati është një prirje e kundërt, që dalëngadalë çon në demotivim të termit: nëse në 

lindjen/krijimin e termit të motivuar qëndron një marrëveshje relative ndërmjet strukturës 

konceptore dhe strukturës gjuhësore të emërtimit, kështu hapësira mes këtyre dy anëve të kësaj 

marrëveshjeje me kalimin e kohës do të zbehet. Arsyeja mund të jetë qartësia e ndryshimit të 

emërtimit, si edhe ndryshimet që ndodhin me konceptin, falë njohurive të reja shkencore që 

zhvillohen. Një shembull i përmendur shpesh për arsye të tejdukshmërisë së termit është çifti 

konceptor “lindja e diellit/ perëndimi i diellit”, i cili bazohet mbi një shqyrtim parashkencor . Ky 

term, që fillimisht ka qenë i motivuar, tashmë do të quhet si i pamotivuar. Një rast i ngjashëm 

është edhe njësia emërtuese atom (të cilën e kemi përmendur më sipër). Edhe pse termat e 

lartpërmendur, përmes shndërrimeve të përmbajtjes së tyre konceptore etiketohen si “të 

palogjikshme”, shihet dukshëm se nuk është e nevojshme që emërtimi të përshtatet me situatën e 

re të konceptit. Gjer këtu kanë edhe termat, të cilët nga brenda jashtë nuk janë të motivuar ose 

nuk ndjehen si të motivuar, përparësitë e tyre, pasi në të kundërt të termave të motivuar, me 

terma të tillë nuk ndjehet rreziku i daljes së tyre si “të palogjikshëm”, sepse ato e kanë zgjedhur 

marrëdhënien mes emërtimit dhe përmbajtjes. Njëkuptimësia e një marrëdhënieje të tillë del si 

njëkuptimësi relative152 brenda një fushe të caktuar dijeje dhe një kohe të caktuar. 

Mbi rëndësinë e marrëdhënies së njëkuptimshme mes konceptit dhe emërtimit kemi folur 

edhe më parë. Gjatë shqyrtimit të problemit, të cilin e vështirëson një përcaktim i qartë i 

përmbajtjes dhe shenjës gjuhësore (i termit), hasen tri dukuri, që për terminologjinë paraqiten si 

                                                           
152 H. Pasho, Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe, Tiranë, 2005, f. 134.  
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çështje problematike: polisemia, homonimia dhe sinonimia. 153  Varësia mes tyre mund të 

paraqitet grafikisht në grafikën e paraqitur më poshtë:154 

 

SINONIMIA 

Përmbajtja                                                                                             Forma 

             X  

A                                                                                                                Y 

                                                                                                                  Z 

POLISEMIA 

              Përmbajtja                                                                                         Forma 

                   A 

                                                                                                                                 X 

                  B 

 

HOMONIMIA 

                  Përmbajtja                                                                          Forma 

                       A                                                                                      X 

                      B                                                                                       X 

                     C                                                                                       X 

 

 

                                                           
153 Edhe pse është dukuri semantike, antonimia është e dallueshme prej tyre, pasi lidhet me karakterin sistemor të 

terminologjisë, ndaj dhe nuk përbën problem, madje është e mirëpritur .  
154 R. Arnzt, H. Picht, F. Mayer, Einfuerung in die Terminologiearbeit, Georg Olms Verlag, 2009, f. 125.  
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5.2. Polisemia 

 

Me polisemi do të kuptojmë shumëkuptimësinë e një emërtimi, që do të thotë se një 

emërtim përdoret në disa kuptime të ndryshme, lidhja kuptimore mes së cilëve është ende e 

dallueshme. Polisemia në terminologjinë e shkencës e teknikës është shfaqje e 

pamjaftueshmërisë shenjore të gjuhës,155 d.m.th., e paaftësisë së saj që të ketë shenja të caktuara 

për çdo koncept. 

Në leksikun e përgjithshëm polisemia është dukuri gjuhësore shumë e shpeshtë, sepse 

kështu gjuha, me mjetet e saj relativisht të kufizuara, plotëson nevoja të mëdha për emërtime. 

“Zgjerimi i strukturës kuptimore të fjalëve me kuptime të reja është zhvillim i polisemantizmit. 

Lëvizjet kuptimore në gjuhën shqipe varen edhe nga tipi i fjalëve: fjalët terma kanë lëvizje më të 

vogla kuptimore, kurse fjalët e leksikut të përgjithshëm pësojnë ndryshime kuptimore më të 

mëdha. ...shumë fjalë në mënyrë të vetëdijshme mund të ngarkohen me kuptime terminologjike 

të dallueshme.” 156  

Polisemia, si kategori leksikore, është e pranishme edhe në leksikun terminologjik duke 

qenë madje një nga rrugët e formimit të saj. Një shembull domethënës ku specializimi i fjalës si 

term i botanikës, anatomisë, gjuhësisë, matematikës, kimisë veçohet në mënyrë të spikatur, është 

njësia leksikore rrënjë: 

 

rrënjë׃ a) (bot.) pjesa kryesisht nën dhé e një bime barishtore, një shkurreje a e një 

druri, që e mban atë të ngulur dhe i shërben për të thithur ujin a ushqimin. 

rrënjë  b) (anat.) pjesa me të cilën një organ me trajtë të zgjatur është kapur ose është 

ngulur në një ind... 

rrënjë:  c) (gjuh.) pjesa kryesore e fjalës që nuk mund të ndahet më tej në pjesë 

përbërëse, 

rrënjë   d) (mat.) numër a shprehje algjebrike,që, kur ngrihet në fuqi,jep madhësinë e 

dhënë më parë... 

rrënjë   e) (kim.) grup atomesh në molekulat e lëndëve kimike,që merr pjesë në 

reaksionet si një njësi...  

Me gjithë ndryshimet e mëdha semantike, në njësitë semantike të mësipërme lidhja 

kuptimore bëhet e dukshme për sa kohë ruhen përbërësit kuptimorë të konceptit fillestar.  

Dukuria e polisemisë është mjaft interesante për t’u studiuar sidomos duke e parë në 

rrafshin e zhvendosjes kuptimore. Mund ta vëzhgojmë këtë dukuri në një rrafsh më të gjerë, duke 

i lidhur disa terma jo si formime brenda terminologjisë së shkencës e teknikës, por si emërtime të 

prejardhura nga fjalët e leksikut të përgjithshëm. Një fjalë e leksikut të përgjithshëm, e ngritur në 

nivelin e termit, mund të shihet si e dykuptimshme: njëri kuptim është ai fillestar që ka pasur 

fjala e zakonshme ose fjala që është përdorur si term në një terminologji tjetër, kurse kuptimi i 

                                                           
155 H. Pasho, Vështrim mbi disa shfaqje të shumëkuptimësisë, të sinonimisë dhe të antonimisë në terminologjinë e 

ekonomisë në gjuhën shqipe, SF, 1986/3, f. 98.  
156 J. Thomai, Prejardhja kuptimore në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009, f. 147.  
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dytë është ai terminologjik, që lidhet me terminologjinë përkatëse. Në këtë rast kemi një 

mikrosistem në nivel të përmbajtjes. 

nyjë: a) vendi ku lidhen si xhungë dy skaje të një filli a të një rripi, 

 

nyjë: b) (bot.) vendi i fryrë i një dege a kërcelli prej nga shpërthejnë gjethet 

 

nyjë:  c) (anat.) vendi ku lidhen dy kocka njëra me tjetrën 

 

nyjë: d) (gjuh.) pjesëz që shërben për të treguar nëse një emër ose një fjalë tjetër e 

barazvlefshme me të është në trajtë të pashquar a në trajtë të shquar.. 

Si dukuri leksikologjike, në leksikun e përgjithshëm, polisemia shfaqet në zhvendosjen e 

kuptimit nga njëra njësi semantike në tjetrën, duke bërë të papërcaktuar qartë kufirin ndërmjet 

kuptimeve të shprehura nga e njëjta njësi leksikore. Ndërsa në leksikun terminologjik kufiri 

ndërmjet koncepteve të shënuara nga i njëjti term është i përcaktuar qartë e prerë dhe, duke 

ruajtur përpikërinë e termit, kalimet nga njëri koncept te tjetri janë më të qarta.  

Edhe pse të vetëidentifikueshme, njësi të tilla do të diferencohen më qartë përmes 

kontekstit real të termit.157 Ky rreth kufizues konceptor, duke e veçuar termin nga rrathët e tjerë, 

e mban atë si shenjë speciale brenda këtyre caqeve, duke e identifikuar në përputhje me 

konceptin që shpreh në raport me sistemin e koncepteve të fushës përkatëse.  

Kështu, p.sh., njësia emërtuese fushë del me kuptimin “vend i ulët, i rrafshët e i gjerë, pa 

male e pa kodra...” dhe elementi terminologjik aluvionale e bën togfjalëshin fushë aluvionale 

(Shk. T. 1) të identifikohet si term i gjeografisë. 

Në tekstin e fizikës 11, gjejmë njësinë fushë të dalë me kuptimin “ ...një nga trajtat 

kryesore të qenies së materies në hapësirë ose në një pjesë të saj, që nuk ka masë prehjeje dhe që 

shfaqet në tipa të ndryshëm...” dhe elementet terminologjike magnetike, gravitacionale, skalare 

etj. i bëjnë togfjalëshat terminologjikë fushë gravitacionale, fushë magnetike, fushë skalare të 

identifikohen si terma të fizikës. Në tekstet mësimore të APU dalin shembuj ku lidhjet 

polisemike shfaqen si mikrosisteme semantike që e ruajnë lidhjen e brendshme kuptimore. 

Njësia kënd (F. 11) del me kuptimin terminologjik “... shkalla e shmangies nga njëra-

tjetra e dy vijave të dala nga e njëjta pikë...” dhe si njësi terminologjike e fizikës identifikohet 

përmes togfjalëshave të qëndrueshëm kënd i pasqyrimit, kënd i thyerjes, kënd i rënies. E njëjta 

njësi emërtuese kënd (M. 5, 6, 7) del edhe me kuptimin “pjesë e rrafshit midis dy drejtëzave që 

dalin nga e njëjta pikë” dhe diferencohet përmes elementeve përcaktuese i ngushtë, i drejtë etj.,: 

kënd i shtrirë, kënd i drejtë, kënd simetrik, kënde kongruente etj.  

Njësia emërtuese rreze (F.11) mbart kuptimin terminologjik “ tufë grimcash ose valësh 

elektromagnetike” dhe si fushë termore 158 e saj dalin togfjalëshat e qëndrueshëm rreze rënëse, 

                                                           
157 A. Duro, Termi dhe fjala në gjuhën shqipe, Tiranë 2009, f. 33.  
158 V. Memisha, Terminologjia e gjuhësisë dhe fjalori, në Terminologjia në shkencat e ligjërimit, Elbasan, 2014, f. 

37.  
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rreze e pasqyruar; ndërsa rreze (M.6) del si term i gjeometrisë “ vija e drejtë që lidh qendrën e 

një rrethi me një pikë të çfarëdoshme të periferisë...” duke u identifikuar edhe përmes 

togfjalëshave terminologjikë rreze e rrethit etj. 

Si njësi emërtuese shumëkuptimëshe del njësia trup me kuptimet terminologjike 

1. (fiz.) “çdo qenie, send, lëndë a pjesë e saj, që zë një vend të caktuar në hapësirë...”, 

trup inkandeshent, trup i tejdukshëm, trup i zi (F. 9) etj.; 

2. “ organizmi i njeriut a i kafshës...” (Biol. 9) 

3. (gjeom) “pjesë e hapësirës që kufizohet nga të gjitha anët me faqe të rrafshëta ose të 

përkulura”, trup rrotullues (M. 9). 

Një rast i veçantë shumëkuptimësie vërehet në përdorimet e të njëjtit term, me vlerë 

semantike të njëjtë, por që në FGJSH del si dy njësi leksikore: 

çiftëz/oj kal. – ova, - uar, çiftoj...çiftëzim,-i m. sh. –e(t) çiftim... 

çift/oj kal. – ova, - uar....çiftim,- i m.sh. – e(t) veprimi sipas foljeve...  

Të dyja këto folje me rrënjë të njëjtë emrin çift: dy frymorë, dy sende a dy dukuri që 

merren si një njësi. Si njësi shënuese terminologjike, termat-emra të mësipërm që shënojnë 

rezultat veprimi, duke ruajtur unitetin kuptimor, kanë fituar vlerë të specializuar përdorimore në 

fusha të ndryshme të dijes. 

Në tekstin e matematikës (M. 9) njësia çiftim me kuptimin e parë të foljes çiftoj “1. i bëj 

çift;” del në kontekstin: Çiftim i të gjithë pikave të një figure F me pikat e një figure tjetër F1 

quhet pasqyrim gjeometrik p... Ndërsa në dituri natyre (D. N. 3) njësia çiftëzim me kuptimin e 

dytë të foljes çiftoj “2. bashkoj femrën me mashkullin...” del në kontekstin: Çiftëzimi përmes 

qelizave...(f. 43). 

Si i shumëkuptimshëm del termi-emër abstrakt që emërton degë a disiplinë të shkencave 

që janë objekt në studimin e gjeografisë e të gjuhësisë:  

morfologji: a) spec. struktura ose mënyra e ndërtimit e lidhjeve të elementeve që 

përbëjnë diçka: morfologji e tokës (gjeol.) 

b) (gjuh.) degë ë e gramatikës që merret me studimin e trajtave të fjalëve. 

c) lëndë mësimore që jep njohuritë e nevojshme të kësaj shkence në 

shkollë... 

statistikë: a) shkencë që studion ndryshimet sasiore në zhvillimin e shoqërisë,  

ekonomisë, të kulturës  

b) tërësia e të dhënave numërore për një fushë të jetës... 

c) lëndë mësimore... 

 

 

 

5.3. Sinonimia 

 

Sinonimia paraqitet atëherë kur dy ose më shumë emërtime përcaktojmë një koncept 

duke mundësuar kështu që cilido koncept të jetë i shkëmbyeshëm. “Sinonime konsiderohen fjalët 
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të cilat kanë një domethënie të njëjtë leksikore dhe dallohen vetëm nga nuancat kuptimore, nga 

ngjyrat ekspresive dhe nga përkatësia e njërës apo e tjetrës sferë stilistikore, që kanë, deri diku, 

një përputhshmëri të plotë a të pjesshme, kështu që në kontekste të caktuara janë të 

zëvendësueshme në mes vetes.” 159  

Në terminologji flasim për sinonimi absolute, kur përmbajtja konceptore mes dysorëve 

sinonimikë është thuajse e njëjtë. Sinonimia është më së shumti absolute, kur në kontekste të 

caktuara, konceptet janë të zëvendësueshme, të ndërkëmbyeshme, p.sh., automjet - makinë etj. 

Sinonimet, qoftë absolute a relative, janë një pengesë për mirëkuptimin terminologjik. 

Sipas përvojës, sinonimia është dukuri e përhapur në numër të madh në fjalorë terminologjikë, në 

të cilët zhvillimi i shkencës e teknikës pasqyrohet katërcipërisht. Kur  mungon një 

përputhshmëri, në gjuhë të ndryshme, për sende dhe dukuri të reja, do të krijohen emërtime të 

ndryshme, të cilat ndoshta për një periudhë kohe të gjatë konkurrojnë me njëra-tjetrën, derisa së 

fundmi, së paku në rastin ideal, arrihet në një bashkim të njësuar të gjuhës së përdorshme. 

Në këtë lidhje është edhe sinonimia krahinore160 për t’u përmendur, që haset veçanërisht 

në vendet me shtrirje të gjerë territoriale dhe takohet jo vetëm në leksikun e përgjithshëm, por 

edhe në leksikun terminologjik.161 Prandaj duhet që në çdo rast të veçantë të sqarohet nëse 

emërtime të ndryshme përfaqësojnë ose jo të njëjtin koncept, edhe pse në çdo rast flitet për një 

hamendje, apo nëse kemi të bëjmë me përmbajtje konceptore të ndryshme. Kjo nuk është gjithnjë 

e lehtë të përcaktohet, sepse tamam aty ku mungon një terminologji e organizuar, jo për çdo term 

ka një përkufizim të saktë.  

Mes sinonimisë dhe termit (vetive të tij) ka një marrëdhënie kontradiktore. Në ekzistencë 

të tij, termi është emërtim i një koncepti të vetëm dhe njëkuptueshmëria dhe qartësia, si tipare 

parësore të termit, ndjehen të “rrezikuara” në rastet e pranisë së njësive emërtuese sinonimike. 

Shkaqet e pranisë së sinonimeve në terminologjinë e shkencës paraqitur në tekstet 

mësimore të APU-së janë të ndryshme, në mes fushave të ndryshme të dijes. Në tekstet e 

biologjisë, fizikës, kimisë, gjeografisë arsyeja kryesore (e përbashkët) e lindjes së sinonimeve 

është përdorimi paralel i emërtimeve në gjuhën shqipe dhe të emërtimeve ndërkombëtare ose të 

huazuara: përshtatje – adaptim (B. 6), pjalmore - antera (B. 11); pasqyrohet - difuzohet (F. 10), 

veçues - izolantë (F. 11); mbulesë - mantel, gurim - litifikim (Shk. T. 1) etj.  

Në sistemin terminologjik të matematikës e të gjuhësisë janë të rrallë sinonimet e krijuara 

mes termit të huaj e atij të shqipëruar. Kjo shpjegohet (siç e kemi përmendur edhe më sipër) me 

krijimin që gjatë periudhës së Rilindjes kombëtare të një terminologjie bazë në gjuhën amtare 

nga rilindësit. Në këto sisteme terminologjike, në strukturën semantike të termit, lidhjet 

kuptimore dalin si të njëkuptimshme. Shumica e termave të sistemit terminologjik të gjuhësisë e 

matematikës janë terma shqip, si dhe terma të huaj të njëkuptimshëm: emër, mbiemër, ndajfolje, 

parashtesë, zgjedhoj, lakoj, rrethanor vendi, gjymtyrë e dytë, kallëzues emëror etj., rreze, drejtëz, 

thyesë, shumëkëndësh, ndryshesë, kënd i ngushtë, presje dhjetore etj., terma shqip, si dhe dialekt, 

                                                           
159 Sh. Islamaj, Çështje të sinonimisë në gjuhën shqipe, Prishtinë, 1985.  
160 R. Arnzt, H. Picht, F. Mayer, Einfuehrung in die terminologiearbeit, Georg Olms Verlag, 2009, f. 126.  
161 Një rast i tillë është vështirësia që krijohet mes folësve të shqipes që jetojnë në kufijtë shtetërorë të Shqipërisë 

dhe atyre që jetojnë brenda kufijve shtetërorë të Kosovë, për terma të fushave të jetës shoqërore.  
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morfologji, morfemë, komunikim, temë, remë etj., diametër, ekuacion, kongruencë, 

paralelogram, prizëm, monom, funksion etj., terma të huaj. Tipari i njëkuptimshmërisë që 

përvijohet në termat e huaj (sigurisht dhe tek termat shqip të cilët janë të motivueshëm dhe më të 

tejdukshëm), u jep njësive të tilla edhe tiparin e përpikërisë, duke bërë që këto njësi të jenë të 

vetëidentifikueshme brenda, por edhe jashtë kontekstit (që mund të jetë një përkufizim ose jo).  

Arsyet e shfaqjes së sinonimeve në sistemin terminologjik të gjuhësisë mund të renditen: 

1. Emërtimi i koncepteve nga anë të ndryshme: shprehje frazeologjike ose njësi 

frazeologjike (përkatësisht Gj. 3, Gj. 8), dialekti i veriut ose gegërishtja, dialekti i jugut ose 

toskërishtja (Gj. 4), marrëdhënie të barazisë ose të bashkërenditjes, marrëdhënie të varësisë ose 

të nënrenditjes (Gj. 7). 

Duke i parë nga pikëpamja strukturore, numrin më të madh të rasteve sinonimikë e 

përbëjnë termat togfjalësha, që sinonimojnë njëri me tjetrin. Njëkuptimësia e tyre lidhet me 

përbërjen e tyre togfjalëshore, ku elementi përcaktues shërben deri diku si plotësues kontekstor i 

konceptit të shënuar nga kombinimi i elementeve fjalësore, si: fjali e varur – fjali e nënrenditur, 

fjali e pavarur - fjali me bashkërenditje etj. 

2. Përdorimi i termit të huaj krahas termit shqip: fjalë e përbërë ose kompozitë (Gj. 5), 

fjalë të shumëkuptimshme ose polisemantike (Gj. 8), emër vendbanimi ose oikonim, emër vendi 

ujor ose hidronim (Gj. 8), gjymtyrë njëfarëshe ose gjymtyrë homogjene (Gj. 9).  

Në sistemin terminologjik të fizikës arsyet e pranisë së sinonimisë janë: 

1. Përdorimi i termit shqip krahas termit të huaj ose përdorimi i termit të huaj krahas 

termit shqip: lëngëzim – kondensim (F. 6), forcëmatës – dinamometër, eklips – zënie/mbulim (F. 

7), elektoasnjanësim – shkarkim (F. 8), difuzion – shpërhapje e dritës, qelq zmadhues – lupë (F. 

9), veçues – izolues/ dielektrik, përcjellës omik - resistor (F. 11) etj. 

2. Emërtimi i dukurive nga anë të ndryshme të tipareve konceptore nëpërmjet termave 

shqip që sinonimojnë mes tyre: pasqyrë e lugët – pasqyrë përmbledhëse, pasqyrë e mysët – 

pasqyrë shpërhapëse (F. 9), energji e dobishme – energji e fituar, lëvizje e përshpejtuar – lëvizje 

e nxituar, lëvizje e ngadalësuar – lëvizje e vonuar (F. 8) etj. 

3. Emërtimi i shkurtuar i dukurisë fizike krahas emërtimit të plotë të saj: proces valor – 

valë, madhësi vektoriale - vektor (F. 8), kuante të fushës elektromagnetike – kuante (F. 11) etj.  

Në terminologjinë e biologjisë shkak për sinonimi terminologjike janë: 

1. Përdorimi i termit shqip krahas termit të huaj ose përdorimi i termit të huaj krahas 

termit shqip: përshtatje – adaptim, dëmtuesvrasës - pesticide (B. 6), organizëm vetushqyes – 

organizëm autotrof, organizëm jetërushqyes – organizëm heterotrof (përkatësisht D. N. 3, B. 9, 

B. 10), kundërtrupa – (antitrupa) antikorpe (përkatësisht B. 9, B. 10), frikë – fobi (B. 9), zorrë 

dymbëdhjetëgishtore - duoden (përkatësisht B. 7, B. 11) etj. 

2. Emërtimi i dukurive nga anë të ndryshme të tipareve konceptore nëpërmjet termave 

shqip që sinonimojnë mes tyre: frymëmarrje – frymëthithje (D. N. 3); sjellje të fituara – sjellje të 

mësuara (B. 9), gjene strukturore – gjene klasike (B. 10) zorra e zbrazur – zorra e derdhur (B. 

11) etj. 
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3. Gjedhe të ndryshme fjalëformuese që shprehin të njëjtin koncept të emërtuar përmes 

termave që krijojnë sinonimi absolute: lëvizje vijëdrejtë – lëvizje drejtvizore (D. N. 3), tipare 

trashëgimore – tipare trashëguese (B. 10) etj. 

4. Emërtimi i shkurtuar i dukurisë krahas emërtimit të plotë të saj: cikli menstrual – 

menstruacione (B. 7), acidi deoksiribonukleik – AND, rrjeti endoplazmatik – REP (B. 9), human 

immunodeficiency - HIV (B. 10) etj.  

Në sistemin terminologjik të kimisë arsyet e pranisë së termave sinonimë janë: 

1. Përdorimi i termit shqip krahas termit të huaj ose përdorimi i termit të huaj krahas 

termit shqip: shtresë elektronike – nivele elektronike (K. 7), kripëformues – halogjen (K. 8), 

sheqerna – karbohidrate (K. 9), masë e krahasuar – masë relative (K. 10), brejtje e metaleve – 

korrezion i metaleve (K. 11) etj.  

2. Emërtimi i dukurive nga anë të ndryshme të tipareve konceptore nëpërmjet termave 

shqip që sinonimojnë mes tyre: tabela periodike e elementeve – tabela e Mendelejevit (K. 7), 

metanoli – alkool druri, kimi organike – kimi e karbonit (K. 9), elementi galvanik – elementi 

voltaik/elementi i pilës së Danjelit (K. 11) etj. 

Sistemi terminologjik i gjeografisë sinonimia shfaq këto arsye të parnisë së saj: 

1. Përdorimi i termit shqip krahas termit të huaj ose përdorimi i termit të huaj krahas 

termit shqip: mbështjellje ujore – hidrosferë, gjithësi – univers/kozmos (Gjeo. 6), burime të gjalla 

– burime biotike, burime jo të gjalla – burime abiotike (Gjeo. 7), kurba të relievit – izohipse, 

cikël i ujit - cikël hidrologjik, vargmal oqeanik – rift oqeanik, gurim – litifikim (Shk. T. 1) etj. 

2. Ndryshimi i termave që nuk e zbërthejnë saktë përmbajtjen konceptore. Në raste të tilla 

gjejnë përdorim për një fare kohe të dy (herë edhe tre) termat duke krijuar sinonimi derisa të zërë 

vend njëri prej tyre: mbështjellje ujore – mbulesë ujore e rruzullit- oqean botëror (Gjeo. 6), 

vrimë e ozonit – dobësim i shtresës së ozonit (përkatësisht Gjeo. 6, Gjeo. 8), rrudhë – lakim – 

palë (Shk. T. 1) etj.  

3. Emërtimi i shkurtuar i dukurisë krahas emërtimit të plotë të saj: vijë horizonti – 

horizont (Gjeo. 6), reaksion bërthamor bashkimi – fusion bërthamor (Gjeo. 8) etj. 

Vëzhgimi i të dhënave të vjela në tekstet mësimore të APU-së dhe analiza konkrete e 

tyre, dëshmon për shfaqjen e dysorëve sinonimikë edhe në leksikun ndërterminologjik të 

teksteve mësimore. Siç e përmendëm, arsyeja kryesore e pranisë së dysorëve terminologjikë 

është përdorimi i termit të shqipëruar krahas atij të huaj. Këto terma sinonimikë nuk janë të njëjtë 

nga pikëpamja e strukturës. Ata dalin:  

1. Term-fjalë me term-fjalë që është një emër: shumëkuptimësi – polisemi (Gj. 8), 

ndryshim – diferencë (M. 4), gjasë - probabilitet (M. 11), yndyrna – lipide (B. 10), pjalmore – 

antera (B. 11), tensionmatës – voltmetër (F. 7), veçues – izolues (F. 11), brejtje – korrezion (K. 

10), gjithësi – univers (Gjeo. 6), shfryrje – sofion (Shk. T. 1), mbulesë – mantel (Shk. T. 1) apo 

edhe term-fjalë me term-fjalë që mund të jetë një mbiemër: (të) shumëkuptimshme (fjalë) – 

polisemantike (fjalë) (Gj. 8), barngrënëse (kafshë) – bimëngrënëse (kafshë) (D. N. 4), 

kripëformues – halogjen (K. 9) etj. 
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2. Term-togfjalësh me term-togfjalësh ku në më të shumtën e rasteve ndër përbërësit e 

togfjalëshit haset pranëvënia e një fjale shqip me një fjalë të huaj: gjymtyrë njëfarëshe – gjymtyrë 

homogjene (Gj. 9), relacion ekuivalence - lidhje njëvlershmërie (M. 11), gjene arkitekte – gjene 

homeotike (B. 10), energji e lëvizjes – energji kinetike (F. 7), bashkëveprim i tërheqjes së 

përgjithshme - bashkëveprim gravitacional (F. 8), lëvizje tejbartëse – lëvizje translative (F. 10), 

energji zanore – energji akustike (F. 11), shtresë elektronike – nivel elektronik (K. 7), masë e 

krahasuar – masë relative (K. 10), vatër tërmeti – epiqendër tërmeti (D. N. 5), cikël i ujit – cikël 

hidrologjik, yje që nuk perëndojnë – yje cirkumpolare, yje që lindin dhe perëndojnë - yje oçidue 

(Shk. T. 1) etj. 

3. Term-togfjalësh në shqip me term-fjalë e huaj si dhe e anasjellta: fjalë e përbërë- 

kompozitë (Gj. 5), emër vendbanimi – oikonim (Gj. 8), pemë gjenealogjike – pedigree (B. 9), 

zorrë dymbëdhjetëgishtore – duoden (B. 11), mirësi e makinës – rendiment, shufra negative – 

katoda, shufra positive – anoda (F. 8), jone positive – katione – jone negative- anione (K. 8), 

alkool druri – metanol (K. 9), poli i veriut – sud (D. N. 3), kurba të relievit – izohipse, sfera e 

shkëmbinjve – litosferë (Shk. T. 1) apo edhe dialekti i Veriut – gegërishte (Gj. 4), lëkundje 

sizmike – tërmet (D. N. 5) etj. 

“Konkurrenca e termave shqip dhe të huaj që përbëjnë çifte dysore, që rezulton shpesh në 

daljen e disave prej gjuhe, si të termave të huaj, ashtu edhe të termave shqip, ose në futjen në 

futjen dhe rifutjen e të tjerëve në të, si dhe drejtimi i zhvendosjes së tyre nga njëri nivel i gjuhës 

së shkencës dhe të teknikës në tjetrin, si edhe në kohë të ndryshme, tregojnë edhe kahun nga 

lëviz a drejtohet zhvillimi i një terminologjie të caktuar a i terminologjisë në përgjithësi.162  

Dukuria e sinonimisë shfaqet edhe në terma-fjalë folje. Kështu, p.sh. kemi zgjeroj- 

zmadhoj (Gj. 3), pasqyrohet /shpërhapet - difuzohet (F. 11), fundërron – dekanton (K. 7) etj.  

Sinonimia si dukuri vërehet edhe në elementet fjalëformues. Kështu sinonimi krijojnë 

prapashtesa fjalëformuese –(ë)s, e cila tregon tipar të vepruesit dhe prapashtesa fjalëformuese –

or që ka kuptim përkatësor, me të cilat formohen mbiemra: trashëgimore (tipare) dhe 

trashëguese (tipare). Me sinonimi kemi të bëjmë edhe në rastin e ndryshimit të rendit të temave 

përbërëse në dy kompozita semantikisht të motivuara njëlloj: vijëdrejtë (lëvizje) dhe drejtvizore 

(lëvizje). 

Prania e sinonimisë në terminologji shihet si mangësi e saj, mangësi që cenon 

drejtpërsëdrejti identifikimin e saktë të konceptit duke mos e lidhur konceptin me një shenjë të 

vetme, njëkuptueshmërinë dhe saktësinë si tipare dalluese të termit. Sinonimia terminologjike 

është dukuri e pavolitshme në tekstet mësimore pasi, bazuar në natyrën didaktike-shkencore të 

tyre, tekstet në fjalë synojnë formim shkencor të saktë e ngulitje të vetëdijshme të koncepteve 

nga nxënësit.  

 

 

                                                           
162  A. Duro, Përdorimi i termave në ligjërimin shkencor-teknik në kushtet e konkurrencës sinonimike, në 

“Konferenca shkencore: Shqipja standarde dhe shoqëria shqiptare sot”, Tiranë, 2003, f. 302.  
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5.4. Homonimia 

 

Homonimia është e pranishme atëherë kur emërtimet, edhe pse të ngjashme për nga 

forma e tyre e jashtme, nuk ruajnë asnjë ngjashmëri thelbësore (ndryshe nga polisemia) me 

konceptet e veçanta (unike) që emërtojnë. Prania e homonimisë a e polisemisë varet, në fund të 

fundit, nga ajo se si i interpretojnë dhe kuptojnë folësit e një gjuhe format e njëjta. Homonimia 

fillon atje ku folësit nuk janë më në gjendje t’i dallojnë si të lidhura mes tyre kuptimet e 

ndryshme të një fjale.163 

Dallimi mes polisemisë dhe homonimisë është i diskutueshëm në leksikun e 

përgjithshëm. Të dhënat tregojnë se polisemia konsiderohet si një rast i veçantë i polisemisë. 

Ndërsa, në leksikun ndërterminologjik homonimia, krejtësisht në dallim me shumëkuptimësinë, 

takohet shumë rrallë. “Duke qenë se zhvillimi i koncepteve nuk përputhet me zhvillimin e 

polisemisë së fjalës, në gjuhë ndodh zbërthimi i fjalës polisemike në homonimi.”164  

Në fushën e terminologjisë, homonimia shfaqet si marrëdhënie mes shenjave 

(emërtimeve) që përputhen dhe koncepteve të ndryshme. Prania e kësaj dukurie semantike 

shpjegohet me emërtimin e një koncepti përmes një shenje të marrë nga leksiku i përgjithshëm 

ose nga një nënsistem tjetër terminologjik. “Kjo lidhje e sipërfaqëshme dhe e cekët është e 

paqëndrueshme, këputet lehtë dhe mund të sjellë që termi të shkëputet si homonim. Ndaj dhe 

kufiri ndërmjet polisemisë dhe homonimisë është aq i papërcaktuar në fushën e terminologjisë, 

saqë polisemia mund të vështrohet si e rrëgjuar në homonimi165.  

Duke vlerësuar si më kryesorin kriterin kuptimor: mostakimi pothuaj në asnjë element 

semantik i kuptimeve të dy njësive leksikore,166 si homonime më të spikatura, të dallueshme nga 

polisemia, do të merrnim rastet kur largësitë kuptimore brenda një shenje (termi) janë të atilla, 

saqë e njëjta shenjë mund të interpretohet si e ndashme në dy shenja të ndryshme. Si të tilla 

mund të shërbejnë rastet kur e njëjta fjalë është ngritur si term në fushën përkatëse dhe në bazë të 

saj qëndron kuptimi fillestar i fjalës. Këtu kemi një rast tipik të interpretimit të polisemisë si 

homonimi në kufijtë e terminologjisë dhe të gjuhës së përgjithshme, si: abstrakt (koncept), dhe 

abstrakt (numër); rreze (e diellit) dhe rreze (e rrethit); rrënjë (e bimës) dhe rrënjë (katrore); 

provë (laboratorike) dhe provë (e shumëzimit); rregulla (gramatikore) dhe rregulla (e treshit) 

shprehje (gjuhësore) dhe shprehje (algjebrike), trup (i njeriut) dhe trup (gjeometrik), prerje 

(veprim) dhe prerje e artë (rezultat i veprimit), projektim (veprim) dhe projektim horizontal 

(rezultat i veprimit), prodhim (veprim) dhe prodhim vektorial (rezultat i veprimit) etj. 

Një këndvështrim tjetër do të ishte që ta përjashtonim homoniminë dhe të pranonim 

vetëm poliseminë, sepse sado të largëta që janë kuptimet (konceptet) brenda një shenje, ato 

lidhen njëra me tjetrën në njërën ose në tjetrën mënyrë.167 Megjithatë pranimi i të dyja dukurive 

                                                           
163 R. Arnzt, H. Picht, F. Mayer, Einfuehrung in die terminologiearbeit, Georg Olms Verlag, 2009, f. 130.  
164 R. Përnaska, Arësimi popullor III, 1971, f. 47.  
165 Xh. Lloshi: Vëzhgime mbi homonimet në gjuhën shqipe, Studime mbi leksikun 1, Tiranë, 1972, F. 213.  
166 J. Thomai, Prejardhja kuptimore në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009, f. 203.  
167 V. Bello, Dukuritë semantike në terminologjinë e gjuhësisë, në Terminologjia në shkencat e ligjërimit, Elbasan, 

2014, f. 68.  
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ka vlerë praktike në punën për hartimin e fjalorëve terminologjikë, sepse rastet e homonimeve do 

të pasqyroheshin në fjalor si shenja të ndryshme. “Vetë prania e homonimeve në gjuhë vërteton 

se parësore është përmbajtja dhe jo forma.”168 

 

 

5.5. Antonimia 

 

Një tjetër dukuri semantike e pranishme në leksikun ndërterminologjik është antonimia 

që shfaqet si “…dukuri e kuptimeve leksikore të fjalëve, e cila shpreh marrëdhënie 

kundërvënieje semantike ndërmjet fjalëve që janë të njëjta nga pikëpamja e kategorisë leksiko-

gramatikore, por fonetikisht të ndryshme.” 169  Në dallim nga dukuritë e tjera semantike, 

antonimia është e pranueshme dhe e pëlqyeshme në dijen terminologjike. Kjo lidhet me faktin se 

pranëvënia e të kundërtave shërben si mjet diferencues semantik e konceptor i shenjave (fjalëve), 

duke mundësuar që lidhjet e kuptimeve të kundërta të zbulojnë tiparet dalluese të njëra-tjetrës. 

“Kundërvënia e koncepteve është element i përshkrimit shkencor të objekteve që organizon 

elementet e para, bazat e çdo shkence. Marrëdhëniet mes fjalëve-terma semantikisht të kundërta, 

që janë shprehje e dukurive shkencore të kundërta apo cilësive të ndryshme, janë shfaqje e 

rëndësishme e karakterit sistemor të gjuhës.170  

Në terminologjinë në përgjithësi, marrëdhëniet e kundërshtisë që krijojnë termat, 

vështrohen, veçanërisht përmes elementeve përbërëse të termave togfjalësh. Në leksikun 

ndërterminologjik rastet e termave antonimë në nivel fjale janë jo të shpeshtë. Këta terma që 

formojnë çifte antonimike, të vëzhguar nga përkatësia leksiko-semantike, dalin më së shumti 

emra, që janë terma-emra shqip: frymor – jofrymor (Gj. 2); zgjerim – ngushtim (Gj. 5); 

parashtesë - prapashtesë, bashkërenditje – nënrenditje, dhënës – marrës (Gj. 6); parashtesim – 

prapashtesim (Gj. 8); shquarsi – pashquarsi (Gj. 9); mbledhje – zbritje (M. 2); pjesëtim – 

shumëzim, shumëfish - nënfish (M. 3); barazim – mosbarazim (M. 5); rruazorë – jorruazorë (D. 

N. 3); veprim – kundërveprim, prehje - lëvizje (F. 7); përcjellës – veçues (F. 11); metal – jometal 

(K. 8) etj., dhe terma-emra të huaj: sinonim – antonim (Gj. 6); temë – remë (Gj. 8); ekuacion – 

inekuacion (M. 10); plazmolizë – deplazmolizë (B. 9); endocitozë – ekzocitozë (B. 10); hipokotil 

– epikotil (B. 12); katodë – anodë (F. 8); katione – anione (K. 8); hidrolizë – esterifikim (K. 9); 

elektrolit - joelektrolit (K. 10); ciklon – anticiklon (Gjeo. 6); meridian – antimeridian, baticë – 

zbaticë (Shk. T. 1) etj. 

Ndërsa çifte antonimikë në nivel fjale që t’i përkasin klasës së foljeve, janë edhe më të 

rrallë: zgjeroj – ngushtoj (GE apo GF) (Gj. 5); mbledh – zbres (M. 2); pjesëtoj– shumëzoj, 

zmadhoj– zvogëloj (M. 3). 

                                                           
168 R. Përnaska, Arësimi popullor III, 1971, f. 47.  
169 M. Samara, Çështje të antonimisë në gjuhën shqipe, Tiranë 1985, f. 12.  
170 H. Pasho, Vështrim mbi disa shfaqje të shumëkuptimësisë, të sinonimisë dhe të antonimisë në terminologjinë e 

ekonomisë në gjuhën shqipe, SF, 1986/3, f. 98.  
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Rastet më të shumta të shfaqjes së çifteve antonimike në termat e vjelë, janë çifte 

antonimike – mbiemra cilësorë të cilët krijojnë semantikisht kundërvënien në përbërje të 

togfjalëshave terminologjikë, kundërvënie që del në mungesën ose praninë e një cilësie a tipar të 

sendit a dukurisë. Përgjithësisht çiftet antonimikë- mbiemra janë fjalë shqip: gjini femërore – 

mashkullore (Gj. 2); fjali pohore –mohore, grup fjalësh i lëvizshëm –i qëndrueshëm, emër i 

përgjithshëm –i përveçëm, trajtë e shquar –e pashquar (Gj. 3); mbiemër i nyjshëm – i panyjshëm 

(Gj. 4); fjalë e ndryshueshme – e pandryshueshme, fjali e thjeshtë – e përbërë (Gj. 5); 

komunikim gjuhësor – jogjuhësor, fjalë e parme – jo e parme (Gj. 6), kallëzues foljor i thjeshtë – 

i përbërë, formë veprore – joveprore, folje vetore - pavetore (Gj. 7); fjalë e mëvetësishme – e 

pamëvetësishme, fjalë kuptimplotë – jokuptimplotë, ligjëratë e drejtë – e zhdrejtë (Gj. 8); 

bashkësi e numërueshme – e panumërueshme (M. 3); kënd i ngushtë – i gjerë, rreth i 

brendashkruar – i jashtëshkruar (M. 5); thyesa të nënnjësishme – të mbinjësishme, drejtëza 

prerëse – joprerëse (M. 6); organizëm vetëushqyes – jetërushqyes, muskul i lëshuar – muskul i 

mbledhur, zorrë e trashë – zorrë e hollë (D. N. 3); klimë e nxehtë – e ftohtë, shtypje e ulët - e 

lartë, erëra të ngrohta – të ftohta, burim ripërtëritës – i paripërtëritshëm (D. N. 4); qenie e gjallë 

– jo e gjallë, organizëm njëqelizor – shumëqelizor, shndërrim mbitokësor – nëntokësor, bimë 

farëveshur – farëzhveshur (D. N. 5); kafshë me gjak të ngrohtë – të ftohtë, bimë dritëdashëse – 

hijedashëse, bimë gjethembajtëse – gjetherënëse (B. 6); kërpudha të ulëta – të larta, pllenim i 

brendshëm – i jashtëm (B. 8); aparat qarkullimi i hapur – i mbyllur, ngacmues i brendshëm – i 

jashtëm, sjellje e lindur – e fituar, komunikim pamor – jopamor, nxitje e jashtme – e brendshme 

(B. 9); tipar trashëgimor – i fituar, përshtatje e përkohshme – e përhershme (B. 10); trup 

ndriçues – i ndriçuar, qark i degëzuar – i padegëzuar (F. 7); trup i tejdukshëm – jo i tejdukshëm, 

tufë rrezesh përmbledhëse – shpërndarëse, pasqyrë e lugët – e mysët (F. 9); matje e 

drejtpërdrejtë – e tërthortë (F. 10); jone të thjeshta – të përbëra (K. 8); lyra të lëngëta – të 

ngurta, sapu i fortë – i butë (K. 9); reaksion i prapësueshëm – i paprapësueshëm (K. 10); forca 

shtytëse – tërheqëse, varg i degëzuar – i padegëzuar (K. 11); migrim i brendshëm – i jashtëm 

(Gjeo. 6); minerale metalore – jometalore, pasuri e përtëritëshme – e papërtëritëshme (Gjeo. 7); 

vend i pasur – i varfër (Gjeo. 8); planet i brendshëm – i jashtëm (Shk. T. 1);rrëpirë 

kodrinëshkarëse – kodrinëmbajtëse (Shk. T. 1) etj., por ato dalin edhe si fjalë të huaja: drejtim 

vertikal – horizontal (M. 3); numër pozitiv – negativ (M. 4); organizëm autotrof – heterotrof (B. 

8); tropizëm pozitiv – negativ (B. 9), transport aktiv – pasiv, qelizë eurokariote – prokariote, 

riprodhim seksual - aseksual (B. 10); membranë e polarizuar – e depolarizuar (B. 11); pol 

pozitiv- negativ (F. 6); shufër negative – positive (F. 8); gabim absolute – relative, madhësi 

homogjene – johomogjene, goditje elastike - joelastike (F. 10); rreze e polarizuar – e 

papolarizuar (F. 11); përzierje homogjene – heterogjene, lidhje kovalente polare - jopolare (K. 

7); jon pozitiv – negativ (K. 8); reaksion eleminimi – adicioni,reaksion ekzotermik- endotermik, 

substancë organike - inorganike (K. 9); reaksion redoks – joredoks (K. 11); erëra periodike – 

konstante (Shk. T. 1); strukturë antiklinale – sinklinale (Gjeo. 12) etj. 

Numri i madh i çifteve antonimikë mbiemra është e dhënë bindëse që pjesa më e madhe e 

antonimisë në leksikun ndërterminologjik të teksteve mësimore, krijohet nga terma që emërtojnë 
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cilësi. Çiftet terminologjikë antonimë që emërtojnë veprim janë më të paktë në numër: mbledhje 

– zbritje (M. 2); pjesëtim – shumëzim (M. 3); parashtesim – prapashtesim (Gj. 8); bashkërenditje 

– nënrenditje (GJ. 6); frymëmarrje/frymëthithje – frymënxjerrje (D. N. 3) etj. Gjithashtu më të 

paktë janë edhe kundërvëniet terminologjike që emërtojnë dukuri a koncepte shkencore: 

parashtesë – prapashtesë (Gj. 6), barazim – mosbarazim (M. 5); rruazorë – jorruazorë (D. N. 3); 

përcjellës – veçues (F. 11); metal – jometal (K. 8) etj. 

Të vështruar nga ana strukturore, çiftet antonimike dalin: a. çifte antonimike me rrënjë të 

ndryshme dhe b. çifte antonimike me rrënjë të njëjtë. 

a) Kundërvënia terminologjike në termat antonimë me rrënjë të njëjtë, krijohet përmes 

përdorimit të parashtesave me funksion antonimik; këto të fundit formojnë fjalë-terma të cilat u 

kundërvihen fjalëve- terma pa parashtesë, si dhe parashtesa me funksion antonimik që dalin në të 

dyja gjymtyrët e çiftit antonimik: trajtë e shquar – e pashquar (Gj. 3); mbiemër i nyjshëm – i 

panyjshëm (Gj. 4); komunikim gjuhësor – jogjuhësor (GJ. 6); ligjëratë e drejtë – e zhdrejtë (Gj. 

8); shquarsi – pashquarsi (Gj. 9); barazim – mosbarazim (M. 5); rruazorë – jorruazorë (D. N. 

3); elektrolit- joelektrolit (K. 10); bashkësi e numërueshme – e panumërueshme (M. 3);, burim 

ripërtëritës – i paripërtëritshëm (D. N. 4); qenie e gjallë – jo e gjallë (D. N. 5); riprodhim 

seksual - aseksual (B. 10) etj., thyesa të nënnjësishme – të mbinjësishme (M. 6); shndërrim 

mbitokësor – nëntokësor (D. N. 5); reaksion ekzotermik- endotermik (K. 9) etj. 

b) Kundërvënia terminologjike në termat antonimë me rrënjë të ndryshme: fjali pohore 

– mohore (Gj. 3); kallëzues foljor i thjeshtë – i përbërë (Gj. 7); temë – remë (Gj. 8); mbledhje – 

zbritje (M. 2); kënd i ngushtë – i gjerë (M. 5); prehje - lëvizje (F. 7); përcjellës – veçues (F. 11); 

jon pozitiv – negativ (K. 8); reaksion eleminimi – adicioni (K. 9); migrim i brendshëm – i 

jashtëm (Gjeo. 6) etj. 

Një grup më vete krijojnë çiftet antonimike që ndërtohen me fjalë-terma të përbërë. 

Megjithëse në çiftet e fjalëve–terma të përbëra rolin kryesor antonimik e luajnë kuptimet e 

kundërta që mbarten në temat e fjalëve–terma, prapëseprapë aty kundërvihen kuptimet e njësisë 

së re leksikore, që përbëjnë kuptime të vetme dhe shprehin koncepte të reja të kundërta.  

Çiftet antonimike të llojit të mësipërm, dalin si kompozita përcaktore dhe nga pikëpamja 

leksiko-gramatikore janë kryesisht mbiemra, p.sh.: i brendashkruar – i jashtëshkruar (M. 5); 

vetëushqyese – jetërushqyese, frymëmarrje/ frymëthithje - frymënxjerrje (D. N. 3); njëqelizor – 

shumëqelizor (D. N. 5); farëveshura – farëzhveshura (B. 8); dritëdashëse – hijedashëse (B. 6); 

kodrinëshkarëse – kodrinëmbajtëse (Shk. T. 1) etj.  

Nga analiza e leksikut ndërterminologjik të teksteve shkollore mbi praninë e dukurive 

kuptimore gjykojmë se këto procese leksiko-semantike, edhe pse shpesh në formë të shndërruar, 

shfaqen edhe në terminologji. Arsyet e pranisë së tyre në shkencat e ndryshme, janë të përafërta, 

pasi edhe problemet që shpërfaqin fusha të ndryshme të dijes, në këndvështrimin e shprehjes së 

koncepteve, janë të përafërta.  
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KREU VI 

 

TERMINOLOGJIA SHKENCORE NË TEKSTET MËSIMORE DHE 

STANDARDI 

 

 

6.1. Lidhja mes konceptit dhe emërtimit 

 

Ndryshe nga ajo që ne besojmë, në përgjithësi, nuk egziston ndonjë lidhje e brendshme 

midis termit dhe konceptit të tij. Kjo lidhje është thelbësisht konvencionale dhe kontribuon në 

arbitraritetin e shenjës gjuhësore.171 Për ta reduktuar apo për ta zbutur sa të jetë e mundur këtë 

arbitraritet është e nevojshme të motivohet lidhja e termit me konceptin. 

Për të qartësuar e saktësuar lidhjen mes konceptit dhe emërtimit të tij është e nevojshme të 

shqyrtohet raporti mes kuptimit e konceptit. Duke e parë kuptimin leksikor si kategori gjuhësore 

dhe konceptin si kategori logjike, arrihet të bëhet dallimi mes kuptimit leksikor që është anë 

qenësore e fjalës dhe konceptit si anë qenësore e termit.172 Edhe pse u përkasin rrafsheve të 

ndryshme, lidhja mes tyre del e qartë kur e shohim konceptin si njësinë themelore të kuptimit, të 

përmbajtjes leksikore të fjalës. Koncepti formësohet dhe shënohet me mjetet e gjuhës, ai lidhet 

me sendin, përgjithëson tiparet e realies duke dalë si një tërësi e abstraktuar e veçorive dalluese 

të sendit a dukurisë. Në njësitë emërtuese të qëndrueshme të leksikut terminologjik, në terma, 

koncepti njëjtësohet me kuptimin leksikor. Duke shqyrtuar raportin mes realies-fjalës dhe 

kuptimit leksikor, J.Thomai në “Prejardhja kuptimore në gjuhën shqipe” vëren se, pasqyrimi i 

konceptit është vetë kuptimi leksikor i termit-fjalë. “Për disa klasa fjalësh koncepti duket si 

“përmbajtje e drejtpërdrejtë”, pra një me kuptimin leksikor. Këtu është fjala sidomos për termat, 

te të cilët kuptimi leksikor del si “pasqyrim” i konceptit, pasi një gjë e tillë është kërkesë e vetë 

termave. Shënimi i konceptit është aftësia maksimale për fjalën, që, e kuptuar si funksion, e 

dallon atë nga njësitë e tjera të gjuhës.”173 Sipas funksionit konceptshënues, bëhet dhe klasifikimi 

i fjalëve në rrafshin leksikor në fjalë emërtuese dhe joemërtuese. 

Në lidhjen mes konceptit dhe emërtimit të tij, kemi të bëjmë në mënyrë thelbësore me një 

raport mes të shënuarit dhe shënuesit, raport ky i vënë në dukje nëpërmjet lidhjes terminologjike. 

Për F.de Sosyr (F.de Saussure) lidhja mes të shënuarit dhe shënuesit shpreh një marrëdhënie “si 

tërësi psikike me dy faqe”.174 Nëse atë që kupton Sosyri me të shënuar, ne do ta pranonim si 

                                                           
171 R. Duduc, Manuel pratique de terminologie, Linguatech éditeur inc. , Quebéc, 2002, f. 36.  
172A. Duro, Termi dhe…, Tiranë 2009, f. 59  
173 J. Thomai, Prejardhja kuptimore. . . , Tiranë, 2009, f. 70.  
174 F. de Saussure, Kurs i gjuhësisë së përgjithshme, Tiranë, 2002, f. 90.  
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kuptim të shenjës (terminologjike), atëherë lidhjen ndërmjet kuptimit dhe njësisë leksikore do ta 

shihnim si lidhje të brendshme dhe kuptimi del si anë qenësore e fjalës. 

Marrëdhënia që krijojnë fjalët e leksikut të përgjithshëm e fjalët-termat e leksikut 

terminologjik me kuptimin a konceptin, pasqyrohet në marrëdhëniet në sistemet e kuptimeve të 

fjalës në një fjalor shpjegues. Në fjalorët shpjegues dalin si njësi emërtuese fjalët dhe termat, 

duke u nisur nga kuptimi. “…kuptimi si njësi semantike bazë e gjuhës ka një përmbajtje më të 

gjerë se koncepti, aq më shumë sepse koncepti përmbahet në të.” 175  

Përshkrimet e deritanishme kanë treguar se në dijen terminologjike lidhja koncept – 

emërtim është qenësore. Në DIN 2342 176 termi përkufizohet si: “ çifti bashkëekzistues koncept- 

emërtim i tij si element i një terminologjie.” Po aty koncepti do të përkufizohet: “Njësi e 

mendimit e cila përftohet përmes abstraktimit mbi përcaktimin e tipareve të përbashkëta të 

objekteve që përbëjnë një tërësi.” Ndërsa përkufizimi mbi emërtimin thotë: “Përcaktim i përbërë 

nga një ose më shumë fjalë.” 

Emërtimi mund të përcaktojë një send konkret (gjethe, piramidë), si edhe një send abstrakt 

(folje, prejardhje). Pra në terminologji njësia emërtuese send vështrohet gjerësisht. Në të dy 

rastet është konceptimi mendor, të cilin ne e lidhim me emërtimin, një abstraktim, d.m.th. një 

përgjithësim, që bazohet në përvojën e mbledhur në botën që na rrethon. Konceptet ndërtohen 

mbi bazën e të përbashkëtave të disa objekteve të përmbledhura sipas proceseve të të menduarit. 

Thënë ndryshe: konceptet gjethe, piramidë etj., që përfaqësohen përmes emërtimeve përkatëse, 

nuk i referohen një gjetheje a një piramide të veçant; njohja e shumë objekteve të veçuara, që 

kanë karakteristika të caktuara të përbashkëta, çon në një përmbledhje të përgjithshme, në 

konceptin gjethe a piramidë. Kjo lidhje paraqitet në një formë më të thjeshtë në trekëndëshin e 

emërtuar si “ trekëndëshi semiotik” .177 

 

                                                            Koncept 

 

                    Emërtim                                                                  Objekt 

Suonuti (Suonuuti)178 do t’i shtonte paraqitjes së këtij koncepti edhe një element të katërt, 

përkufizimin duke argumentuar: “Në dijen terminologjike, sendet, konceptet, emërtimet dhe 

përkufizimet janë ide themelore. Sendet janë vëzhguar dhe abstraktuar në koncepte, të cilët, në 

ligjërimin e specializuar, përfaqësohen nga emërtimi dhe përshkruhen nga përkufizimi.”  

 

                                                           
175 A. Duro, Termi dhe …. , Tiranë, 2009, f. 60.  
176 DIN 2342 Teil 1: Begriffe der Terminologielehre:Grundbegriffe. Berlin/Koeln, 1992, f. 3.  
177 “Trekëndëshi semiotik” është emërtuar nga gjuhëtarët amerikanë Ogden dhe Richards dhe është një përcaktim 

tashmë i njohur për qartësinë dhe thjeshtësinë e tij.  
178 H. Suonuuti, Guide to terminology, Nordterm 8, Helsinki, 1998, f. 9.  
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                                                       KONCEPT 

                            

               OBJEKT                                                                        EMËRTIM 

                                                  PËRKUFIZIM 

Kjo lidhje e ndërsjelltë ndërtohet mbi bazën e raportit mes gjuhës dhe mendimit. Rreth 

kësaj çështjeje janë ngritur mjaft hipoteza, që shpesh edhe e kundërshtojnë njëra-tjetrën. E njohur 

është bërë teoria e relativitetit gjuhësor, e cila fillon nga supozimi se gjuhët përcaktojnë të 

menduarit dhe perceptimet e folësve të tyre, në mënyrë të tillë që njohja njerëzore përcaktohet 

nga aftësitë e çdo gjuhe.179 Kjo hipotezë që njihet si hipoteza e Sepir-Worfit, e cila e shihte 

gjuhën si një nga shfaqjet më të rëndësishme të jetës mendore, në disa nga qasjet e saj teorike sot 

quhet e tejkaluar. Studimet e sotme gjuhësore janë të drejtuara në një marrëdhënie komplekse 

reciproke mes gjuhës e mendimit, e cila diferencohet përmes funksioneve të ndryshme gjuhësore.  

Meqë nuk mund të ketë një përgjigje përfundimtare mbi diskutimet e kahershme rreth 

funksionit të gjuhës në procesin e njohjes, egzistojnë një mori modelesh komplekse që mëtojnë 

të sqarojnë dhe ilustrojnë marrëdhënien gjuhë-mendim. Për dijen terminologjike me interes të 

veçantë është modeli i zhvilluar nga Vysteri (Wuester) në vitet ’50. Sipas këndvështrimit të 

Vysterit, shenjat gjuhësore duke u vështruar sipas marrëdhënieve që vendosen ndërmjet tyre dhe 

koncepteve, mund të studiohen nga brenda, në dritën e funksioneve që ato kryejnë si 

përfaqësuese e koncepteve. Duke e vënë konceptin në themel të studimit të terminologjisë, 

Vysteri e orientoi terminologjinë drejt objektit të vërtetë të saj. Ky themelues i shkollës 

terminologjike,180 duke u bazuar në trekëndëshin semiotik, i dha atij një qasje terminologjike. 

Themelore për modelin e Vysterit është dikotimia gjuhë-ligjërim. Rrafshi gjuhësor përfaqëson 

sistemin e koncepteve, pra një pjesë të sistemit gjuhësor, ndërsa rrafshi ligjërimor paraqet si 

realizimet gjuhësore, ashtu edhe dukuritë jashtëgjuhësore. Forma origjinale e modelit shpreh më 

shumë një koncept gjuhësor statik, ndërkohë që gjatë shekullit të kaluar vërehet një interes në 

rritje ndaj këndvështrimit dinamik të gjuhës. Filizofi Ojser (Oeser)181 është përpjekur të integrojë 

në modelin e Vysterit pikëpamjet dhe zhvillimet e reja gjuhësore, veçanërisht perspektivën e 

dijeve shkencore, pa cënuar strukturën bazë të modelit: 

 

 

 

                                                           
179 B. L. Whorf, Language, thought and reality, Carroll, J. B. ed. , 1956, f. 20.  
180 E. Wuester, Internationale Sprachnormung in der Technik, UDI, Berlin, 1931.  
181 E. Oeser, Terminologie als Voraussetzung der Wissenstechnik, në Ch. Lauren, H. Picht (Hrsg. ), 1993, f. 472.  
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                          3               Emërtim                                  Kuptim            2 

 

           

 

                

                           4                                                                                        1  

 

Fusha 1 paraqet objekte të rëndësishme brenda një fushe dijeje. Kjo fushë përbën vetëm një 

pjesë të universit të pafundëm, që përfshin të gjitha objektet e rëndësishme. 

Fusha 2 paraqet botën e koncepteve. Në këtë fushë ndodh ngjizja e veçorive dalluese në 

njësi abstrakte të mendimit. 

Fusha 3 është fusha e shenjave ideale, në të cilën këtyre shenjave, të perceptuara si 

koncepte, iu nënshtrohen njësitë e mendimit. 

Fusha 4 paraqet realizimin e shenjave ideale. Ky realizim mund të ndodhë në mënyrë 

verbale, si dhe joverbale. 

Modeli i Ojserit (Oeser) tregon se ndërmjet zhvillimit të lirë, të pakontrolluar të konceptit 

dhe krijimin e kontrolluar përmes ndërhyrjeve normative, si p.sh., planifikimi gjuhësor dhe 

normativizimi, ekziston një bashkëveprim. Në këtë mënyrë nënvizohet perspektiva dinamike e 

zhvillimit të terminologjisë, që përjashton vlefshmërinë jetëgjatë të lidhjes mes relacionit shenjor 

dhe ndërtimit konceptor. 

Pavarësisht kompleksitetit të shqyrtimit të kësaj fushe studimi, është e kuptueshme që 

raporti mes konceptit dhe emërtimit si përbërës të termit, mund të shihet në mënyra të ndryshme 

nga terminologë të ndryshëm.  

Në përshkrimin e konceptit, kuptim themelor kanë brendia konceptore dhe vëllimi 

konceptor. (Përkufizimet e këtyre termave janë dhënë nga H.Picht: angl. intension, extension;182 

gjerm. Begriffsinhalt, Begriffsumfang.) Brendia konceptore përkufizohet si: Tërësi e tipareve 

dalluese të një koncepti.183 Kështu, p.sh., përmbajtja konceptore e paralelogramit përbëhet nga 

tiparet dalluese “katërkëndor” dhe “paralele, faqe që qëndrojnë përkundër njëra-tjetrës”. Duke 

qenë se numri i karakteristikave të një koncepti për një kohë të caktuar, nuk mund të ndryshojë, 

pa ndryshuar në të njëjtën kohë vetë konceptin, tërësia e karakteristikave të një koncepti 

mundëson vendosjen e kufijve të prerë mes këtij dhe koncepteve të përafërta me brendi të gjerë, 

të ngushtë ose të ndryshme. Këtë mund ta ilustrojmë me shembullin vijues: 

                                                           
182 «Intension » tërësia e karakteristikave të një koncepti; « extension » tërësia e nënllojeve të një koncepti, marrë 

nga H. Picht, Terminology: An Introduction, Kopenhagen, 1985, f. 91.  
183 DIN 2342, Begriffe der Terminologielehre: Grundbegriffe, Berlin/Koeln, 1993, f. 1.  
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Tipar 

dallues 

Kundrinë Kundrinë e drejtë Kundrinë e zhdrejtë 

Pa parafjalë Me parafjalë 

1 Gjymtyrë e dytë e 

fjalisë 

Gjymtyrë e dytë e 

fjalisë 

Gjymtyrë e dytë e 

fjalisë 

Gjymtyrë e dytë 

e fjalisë 

2 Vihet në 

marrëdhënie 

objektore 

Vihet në marrëdhënie 

objektore 

Vihet në 

marrëdhënie 

objektore 

Vihet në 

marrëdhënie 

objektore 

3. Lidhet me lidhje 

drejtimi me 

gjymtyrën nga 

varet 

Lidhet me lidhje 

drejtimi me gjymtyrën 

nga varet 

Lidhet me lidhje 

drejtimi me 

gjymtyrën nga varet 

Lidhet me lidhje 

drejtimi me 

gjymtyrën nga 

varet 

4 Është element i 

grupit foljor 

Është element i grupit 

foljor 

Është element i 

grupit foljor 

Është element i 

grupit foljor 

5 Del si plotës i 

foljes 

Del si plotës i foljes Del si plotës i foljes Del si plotës i 

foljes 

6 Merr rolet 

semantike nga 

folja 

Merr rolin semantik të 

pësuesit e të temës 

Merr rolin semantik 

të përfituesit 

Merr rolin 

semantik të 

mjetit, të 

vepruesit, të 

pësuesit 

7 Shprehet me emër, 

përemër, numëror, 

pjesë të emërzuar 

të fjalisë 

Shprehet me emër, 

përemër, numëror, 

pjesë të emërzuar të 

fjalisë në rasën 

kallëzore 

Shprehet me emër, 

përemër, numëror, 

pjesë të emërzuar të 

fjalisë në rasën 

dhanore 

Shprehet me 

emër, përemër, 

numëror, pjesë 

të emërzuar të 

fjalisë të 

paraprira nga 

parafjalë që 

sundojnë rasën 

emërore, 

gjinore, 

kallëzore, 

rrjedhore 

8  Kthehet në kryefjalë 

gjatë shndërrimit pësor 

të fjalisë 

Mbetet e 

pandryshuar gjatë 

kthimit pësor 

Kthehet në 

kryefjalë gjatë 

shndërrimit 

vepror të fjalisë 

nëse shpreh 

vepruesin 
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Nga përqasja e karakteristikave të termave të sintaksës kundrinë, kundrinë e drejtë, 

kundrinë e drejtë, kundrinë e zhdrejtë vërehet se, sa më e gjerë të jetë brendia konceptore, aq më 

i ngushtë do të jetë vëllimi i një koncepti dhe sasia e objekteve (nocioneve) që i takojnë këtij 

koncepti.  

 

 

 

6.2. Vëllimi konceptor në terminologjinë e teksteve mësimore të APU-së 

 

Në tekstet tekniko-shkencore të APU-së zënë një vend të rëndësishëm termat themelorë të 

fushave të dijes të cilat merren në shqyrtim, si dhe përkufizimet e tyre. Këta terma kanë një 

përdorim të gjerë dhe shërbejnë për të ndërtuar terma të tjerë apo shprehje terminologjike. 

Vetëkuptohet se, në këto formime të përbëra terminologjike, realizohet një nga vetitë potenciale 

të fjalës shqipe, e cila ka një aftësi të madhe për t’u zhvilluar, si nga ana kuptimore, ashtu edhe 

nga ana e lidhjeve të saj kombinuese. 

Përdorimi i njësive terminologjike, të ndërtuara mbi bazën e aftësive kombinuese të 

termave dhe të fjalëve të zakonshme, jo vetëm i jep terminologjisë karakter sistemor, të lidhur e 

hierarkik, por edhe krijon saktësi e qartësi të dukshme në zbulimin e përmbajtjes së termit, sepse 

elementet përbërëse të tij përmbajnë anë të caktuara të tipareve të konceptit.184  

Sipas këtij këndvështrimi, leksiku terminologjik i teksteve mësimore shpërfaqet si formim 

hierarkik për çdo terminologji në veçanti, i ndërtuar mbi bazën e lidhjeve sistemore ndërmjet 

termave. Një arsye tjetër që e nxit këtë formim, është edhe mënyra e ndërtimit të saj.  

Nga shqyrtimi i njësive emërtuese terminologjike të teksteve mësimore, gjejmë terma me 

denduri të lartë përdorimi, ashtu si dhe terma që përdoren më rrallë. Denduria e përdorimit të tyre 

është një kriter që shtresëzon strukturën hierarkike të këtij leksiku. 

 

 

 

6.2.1. Termat qendrorë 

 

Shtresën më të gjerë e përbëjnë termat qendrorë që janë terma njëfjalësh për nga formimi. 

Të tillë janë më së shumti termat emra që shprehin konceptet bazë në fushat e dijes ku bëjnë 

pjesë: fjali, folje, trup, energji, fushë, kënd, rrymë, mjedis, rrënjë etj. Vlera e lartë përdorimore e 

këtyre termave shpjegohet me faktin se ato kanë vëllim konceptor të gjerë. “...këta terma kanë dy 

ose (rrallë) më shumë brendi konceptore dhe secila brendi, duke pasur një vëllim pak a shumë të 

                                                           
184 A. Duro, Togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë në shqipen e sotme, në Terminologjia si sistem, Tiranë, 

2001, f. 34.  
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gjerë konceptor, përfshin brenda saj koncepte me vëllim më të ngushtë.”185 Kështu, p.sh., termi 

energji haset si term me vëllim të gjerë konceptor kur përdoret në kuptimin 2 të shpjeguar në 

fjalor186: 2. fiz. Aftësia që ka një trup a një lëndë për të bërë një punë të caktuar ose për të qenë 

burim i një force që vë në lëvizje a në veprim diçka.”  

Duke u zgjeruar në togfjalësha dygjymtyrësh (më rrallë në më shumë se dy gjymtyrësh), 

koncepti vjen e ngushtohet, p.sh. energji mekanike, energji kimike, energji elektromagnetike (F. 

7); energji termike e trupit (F. 9); energji kinetike e lëvizjes tejbartëse (F. 10) etj. Të tillë terma 

dalin si terma rrethqendrorë, të cilët janë kryesisht terma togfjalësh dygjymtyrësh (emër + emër 

ose emër + mbiemër), që janë formuar prej termave qendrorë të terminologjisë së çdo fushe të 

dijes. Elementi i parë i termit togfjalësh është term bazë i fushës ku bën pjesë ose i një fushe 

tjetër të dijes. Termat e kësaj shtrese kanë përdorim jo shumë të dendur, por, gjithsesi, në varësi 

të objektit të studimit mund të kenë një përdorim pak a shumë të shpeshtë. Nga ana strukturore 

ndahen në: emër + emër, emër + mbiemër, emër + parafjalë + emër. 

Termi energji, përshembull, del jo vetëm si gjymtyrë bazë e togfjalëshit të qëndrueshëm 

terminologjik si në shembujt e mësipërm, por edhe si gjymtyrë përcaktuese, që në fakt përbën 

elementin togformues, p.sh. ligji i shndërrimit dhe i ruajtjes së energjisë (F. 8); ushqime 

energjitike (D. N. 3) etj. 

Ngushtimi i vëllimit konceptor të termave përmes zgjerimit të elementeve përbërëse të vetë 

termit, shprehet me praninë e termave qendrorë si pjesë e sistemeve të ndryshme terminologjike. 

Kështu, p.sh. njësia emërtuese energji kimike del si pjesë e sistemit terminologjik të kimisë, 

energji termike pjesë e sistemit terminologjik të fizikës etj. Vëllimi konceptor i termit fushë 

përvijohet në disa sisteme terminologjike, si: gjeografi fushë, fushëgropë (Gjeo. 6); gjuhësi: 

fushë leksikore (Gj. 7), fushë semantike (Gj. 9); fizikë: fushë gravitacionale (F. 11), fushë 

magnetike (F. 11), fushë elektrike e induktuar (F. 12) etj. Pra në këto njësi terminologjike, termi-

fjalë fushë shërben si qendër organizuese për lidhjet e mundshme që krijohen. Kur shihen në 

përbërje të termave togfjalësha rrethqendrorë si gjymtyrë bazë e tyre, brenditë konceptore të 

secilës njësi emërtuese, modifikohen nga gjymtyra përcaktuese.  

 

 

6.2.2. Termat rrethqendrorë 

 

Rol identifikues për termat rrethqendrorë luan konteksti. “Në nivelin e shenjës njëfjalëshe, 

konceptet e shprehura nga këto terma lidhen në marrëdhënie shumë të ngushta e mjaft të afërta, 

saqë për diferencimin e tyre kërkohet edhe konteksti.” 187 Në rastin e termit kënd, si pjesë e 

sistemit terminologjik të matematikës e fizikës, identifikimi i tij bëhet mbi bazën e strukturës 

semantike që ky term krijon. Nëse kënd quhet: “1. vendi ose pjesa e hapësirës ku takohen dy vija 

a dy faqet e brendshme të një sendi; 2. pjesë e rrafshit midis dy drejtëzave që dalin nga e njëjta 

                                                           
185 A. Duro, Termi dhe fjala…, Tiranë, 2009, f. 99.  
186 Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1980.  
187 A. Duro, Termi dhe fjala…, Tiranë, 2009, f. 33.  
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pikë;” 188 , atëherë zgjerimi i termit-fjalë në term-togfjalësh, mundësojnë identifikimin dhe 

diferencimin mes termave të matematikës kënd i ngushtë, kënd i drejtë, kënd i shtrirë etj.,(M. 6) 

nga termat e fizikës kënd i pasqyrimit, kënd i rënies, kënd kufi, kënd i thyerjes etj., (F. 9). 

 

 

6.2.3. Termat anësorë 

 

Shtresëzimin e tretë të strukturës hierarkike terminologjike e përbëjnë termat anësorë, të 

cilët për nga ndërtimi janë formime me më shumë se dy gjymtyrë. Siç e kemi përmendur më 

sipër (Kreu 4), të tillë terma kanë përdorim të rrallë në terminologjinë tekniko-shkencore të 

teksteve mësimore. Ato krijojnë mikrosisteme mbi bazën e një termi kyç, i cili mund të jetë term 

i fushës ose term i fushave të tjera të dijes: shkalla → shkalla krahasore → shkalla krahasore e 

sipërisë →shkalla krahasore e sipërisë relative 

 

 

 

6.2.4. Shprehjet terminologjike 

 

Shprehjet terminologjike krijojnë shtresëzimin e fundit të leksikut terminologjik. Të tilla 

njësi emërtuese kanë strukturë të gjerë meqë formohen nga bashkimi i disa termave, termave –

fjalë ose termave–togfjalësha, ndaj dhe nuk janë të volitshëm në përdorim. Mund të mos quhen 

terma të vërtetë, por në disa raste, për shkak të përdorimit të shpeshtë dhe ngulitjes, pranohen si 

terma: fjali e përbërë me më shumë se dy pjesë vetëm me bashkërenditje, fjali e përbërë me më 

shumë se dy pjesë edhe me bashkërenditje edhe me nënrenditje (Gj. 9); ekuacion parametrik i 

drejtëzës në hapësirë, ekuacion kanonik i drejtëzës në hapësirë (M.4/2) etj.  

Kjo lidhje hierarkike e terminologjisë tekniko-shkencore është tregues i karakterit sistemor 

të saj. Përveç sistemësisë, brenda fushës së dijes në të cilën shfaqen, termat me ngarkesë të lartë 

konceptore, krijojnë lidhje të shumëfishta brendasistemore dhe jashtësistemore dhe në secilën 

prej këtyre lidhjeve, përfshihen koncepte të bashkërenditura ose të nënrenditura. “…njësitë 

emërtuese terminologjike shkojnë thellë në procesin e abstraktimit dhe nga ana tjetër, lidhjet 

ndërmjet koncepteve shtrihen në thellësi si lidhje nënrenditëse, ashtu edhe në gjerësi, si lidhje 

bashkërenditëse.” 189 Termi fjali, p.sh., është një nga termat kyç të sistemit terminologjik të 

gjuhësisë me vëllim konceptor të gjerë. Shumëllojshmëria e fjalive sintaksore përcakton 

shumëllojshmëri termash që përfshihen në termin e gjerë fjali duke krijuar lidhje sistemore midis 

tyre, lidhje të cilat mund të jenë të bashkërenditura e të nënrenditura. Termat-koncepte fjali e 

përbërë dhe fjali e thjeshtë janë të nënrenditur ndaj termit fjali; fjali e përbërë me nënrenditje 

dhe fjali e përbërë me bashkërenditje janë terma–koncepte të nënrenditur ndaj termit fjali e 

                                                           
188 Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë, 2006.  
189 A. Duro, Fjala-termi dhe struktura semantike e fjalës shqipe, në SF, 1991/3-4, f. 140.  
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përbërë dhe njëherazi të bashkërenditur ndaj njëri-tjetrit. Më tej mund të vazhdohet me fjali e 

përbërë me bashkërenditje palidhëzore, fjali e përbërë me bashkërenditje shtuese-veçuese etj., 

fjali e përbërë me nënrenditje ftilluese, fjali e përbërë me nënrenditje qëllimore etj. Varësia dhe 

bashkërendimi i termave-koncepte të mësipërm ndaj termit – koncept fjali dhe ndaj njëri-tjetrit, i 

largon prej tij, por edhe i përfshin tek ai si pjesë e mikrosistemit të krijuar. 

Edhe pse përkatësia e termave-koncepte është e qartë ndaj një sistemi terminologjik, termat 

krijojnë lidhje jashtësistemore mes tyre. Kështu koncepti trup është në tekstin “Dituri natyre 3”, 

“Fizikë 6”, “Matematikë 4”, “Kimi 8”. Vëllimi konceptor i këtij termi në fushën përkatëse, 

diferencohet përmes kontekstit real të termit. Në tekstin “Dituri natyre 3” koncepti trup 

shtjellohet sipas tiparit të formës: formë e rregullt gjeometrike, formë jo e rregullt gjeometrike. 

Ndërsa në tekstin “Fizikë 6”, kur flitet për trupat dhe lëndën, thuhet se: Në fizikë, fjala trup ka 

kuptim të gjerë dhe përdoret për frymorët dhe jofrymorët.190 Në “Matematikë 4”, nxënësi e 

përfton konceptin trup si përbërës të sistemit terminologjik të gjeometrisë: më së pari jepet njësia 

emërtuese trup gjeometrik, e në vijim trup apo trup rrotullimi.  

 

 

6.3. Përkufizimi i termave 

 

Përkufizimi terminologjik merr një rëndësi të veçantë të karakterit teorik dhe praktik jo 

vetëm në fjalorët shpjegues, por sidomos në tekstet mësimore. Përkufizimi “…duhet dhe mjafton 

të paraqesë një pamje identifikuese të konceptit duke u mbështetur në tiparet thelbësore.”191 Në 

brendinë e përkufizimit jepen të gatshme koncepti dhe tiparet kufizuese të tij, të cilat qartësojnë 

konceptin e përcaktuar dhe e dallojnë nga konceptet e tjera të sistemit ku ai bën pjesë. Në 

shpjegimin e një termi me anë të një përkufizimi, nuk është e thënë të renditen të gjitha tiparet e 

konceptit, përkundrazi çdo përkufizim, sipas qëllimit që i përshtatet dijes së veçantë, pasqyron 

tiparet dalluese më thelbësore të termit.  

Për teorinë terminologjike, përkufizimet kanë rëndësi të veçantë pasi në to konceptet janë 

në qendër të vëmendjes dhe këto duhet të përshkruhen saktësisht me mjete gjuhësore. Përcaktimi 

dhe shpjegimi në mënyrë të qartë e të saktë duhet të quhet një kusht i domosdoshëm në tekstet 

mësimore. “Përkufizimi mund të njësohet me një ekuacion matematikor, ana e majtë e të cilit ka 

emërtimin (shenjën gjuhësore) që shpreh konceptin dhe ana e djathtë, përshkrimin e 

konceptit.”192  

Në praktikën terminologjike, përvetësimin e konceptit te nxënësi, mësimdhënësit e 

kontrollojnë nëpërmjet përsëritjes së herëpashershme të përkufizimit të konceptit. Pra 

përkufizimi i termit shërben jo vetëm për ta shpjeguar konceptin që sendërtohet me termin, por 

edhe për ta saktësuar kuptimin e tij. Përkufizime për të njëjtin koncept jepen në klasa të 

                                                           
190 Fizikë 6, I. Prifti, F. Mustafaraj, Erik, 2005, f. 7.  
191 R. Duduc, Manuel pratique de terminologie, Linguatech éditeur inc. , Quebéc, 2002, f. 95.  
192 R. Arntz, H. Picht, F. Mayer, Einfuerung in die…. , 2009, f. 60.  
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ndryshme193, por sigurisht paraqitja dhe shpjegimi i konceptit vjen e bëhet më i plotë. Kështu, 

p.sh., Shprehjet frazeologjike janë grupe fjalësh që kanë kuptim kur përdoren së bashku dhe 

mund të zëvendësohen me një fjalë të vetme. 194  Njësitë frazeologjike janë bashkime të 

qëndrueshme fjalësh të formuara historikisht dhe për një periudhë kohe të gjatë, të përbëra nga 

dy ose më shumë fjalë shënuese e që kanë vlerën e një fjale të vetme.195 

Në tekstet mësimore, përgjithësisht, bëhet kujdes që përkufizimi ta shpjegojë qartë e saktë 

konceptin. Falë një tradite të gjatë hartimi tekstesh mësimore, në tekstet e gjuhës shqipe, 

matematikës, fizikës, kimisë, gjeografisë etj., vërehen përkufizime shkencore të plota e të sakta. 

Kriteret didaktike që duhet të përmbushë një përkufizim janë: qartësia shpjeguese, 

përshtatshmëria dhe shkurtësia. 

Qartësia. Një përkufizim i mirë nuk duhet të përfshijë asnjë lloj përafërsie kuptimore apo 

strukturore. Ai duhet të kuptohet dhe të interpretohet thjeshtësisht. Përkufizimi i qartë duhet t’i 

përgjigjet rregullave të përgjithshme të një ndërtimi të saktë gjuhësor. Në tekstet e marra në 

shqyrtim, ndodh që përkufizimet të vuajnë nga ndërtimet gjuhësore jo të sakta. Për më tepër 

paqartësitë barten nga njëri përkufizim te tjetri. Në “Fizika 6” gjejmë përkufizimin: Lëngjet janë 

trupa që rrjedhin.196  Po në të njëjtin tekst jepen këto përkufizime: Çdo element përbërës i 

natyrës në fizikë quhet trup.197  Ky përkufizim është abstrakt për një nxënës që sapo nis të 

studiojë shkencën e fizikës. Në faqen tjetër vijohet: Ajo(?) prej së cilës është i përbërë një trup, 

quhet lëndë.198 Një përkufizim, i çfarëdo lloji qoftë ai, nuk mund të nisë me një përemër dëftor. 

“Përemrat ky, kjo, ai, ajo kanë kuptimin e përgjithshëm të të treguarit a të të rrëfyerit të sendit, të 

veçimit të tij nga sendet e tjera të së njëjtës klasë.” 199 “Koncepti i deiksit, që vjen nga fjala greke 

shenjoj ose tregoj, përdoret për të trajtuar tipare të gjuhës, që i shërbejnë “drejtimit”, praktikisht 

atij drejtimi, që lidhet me kohën dhe vendin e shprehjes.”200  Pra një deiktik me funksionin 

tregues të kohës e vendit, nuk mund të dalë me këtë rol në një përkufizim ku koha dhe vendi nuk 

janë të markuar. Nga qartësia e shprehjes gjuhësore dhe shkencore të përkufizimit, kushtëzohet 

qartësia e kontekstit real të termit dhe përvetësimi logjik nga nxënësit. Le të kthejmë sytë në 

përkufizimin që i jepet të njëjtit term lëndë, në më të parin tekst mësimor të fizikës hartuar në 

gjuhën shqipe nga motrat Qiriazi më 1899: Lëndë quhet gjithçka nga e cila janë bërë (përbërë) 

gjithë gjërat në hapësirë, si: gur, ujë, baltë, dërrasë, dhé etj. Çdo copë e kësaj lënde quhet trup, 

si: kartë, unazë, thikë etj.201 Të bie në sy menjëherë se termat shpjegohen në përkufizime të 

renditura në mënyrë logjike njëri pas tjetrit, gjë që, ofron përvetësim logjik e aktiv të tyre. 

                                                           
193 Në arsimin 9-vjeçar dhënia e njohurive shkencore ka natyrë ciklike, që do të thotë njohuritë përsëriten nga një 

klasë më e ulët në një klasë më të lartë, duke shtuar vëllimin e informacionit shkencor në shpjegimin e tyre.  
194 Gjuha shqipe 5, R. Petro, N. Pepivani, M. Gjokutaj, Albas, 2006, f. 53. 
195 Gjuha shqipe 8, R. Petro, I. Metani, A. Çerpja, Sh. Vreto, Albas, 2007, f. 225. 
196 Fizika 6, I. Prifti, F. Mustafaraj, Erik, 2005, f. 9.  
197 Fizika 6, I. Prifti, F. Mustafaraj, Erik, 2005, f. 6.  
198 Fizika 6, I. Prifti, F. Mustafaraj, Erik, 2005, f. 7.  
199 Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë 2002, f. 230.  
200 J. Lyons, Hyrje në gjuhësinë teorike, Dituria, 2001, f. 259.  
201 F. Qiriazi, Fisika, Bukuresht, Shoqëria “Dituria”, 1899, f. 1.  
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Përshtatshmëria. Përkufizimi duhet të aplikohet në raport me nocionin përkufizues dhe 

mbi vetë atë. Në mënyrë që përkufizimi të jetë i përshtatshëm, duhet të jetë edhe reciprok, që do 

të thotë se identiteti i përgjithshëm mes termit përkufizues dhe përkufizimit, do të lejonte 

teorikisht zëvendësimin e njëri-tjetrit. Në përkufizimin e mëposhtëm nuk del e qartë se cili është 

termi përkufizues meqë autorët mëtojnë të shpjegojnë njëherazi dy koncepte brenda një 

përkufizimi: Rreth quhet bashkësia e pikave të planit të barazlarguara nga një pikë fikse, që 

quhet qendër.202  

Shkurtësia. Përkufizimi terminologjik duhet të jetë në përputhje me një rrjedhë logjike të 

tipareve thelbësore semantike dhe duke e ruajtur këtë rrjedhë logjike në një frazë të vetme. Kjo 

kërkesë e detyron terminologun të zhvillojë hierarkinë e tipareve të koncepteve dhe të 

pozicionojë në formën e duhur raportet e tyre me konceptin. Përkufizimi i njësive frazeologjike 

dhënë në “Gjuhë shqipe 8”, është shembull i mosrespektimit të këtij tipari të përkufizimit.  

Si një nga mangësitë kryesore që nuk i shërben një përkufizimi “të mirë”, është tautologjia. 

Një përkufizim është tautologjik, nëse përfshin fjalën përkufizuese ose një fjalë të së njëjtës 

familje, vetëm nëse fjala nuk është përkufizuar në tërësinë e termave të studiuar.203 I tillë është 

ky përkufizim: Biseda është një bashkëbisedim ndërmjet dy ose më shumë njerëzve. Duke u 

gjykuar nga autorët e tekstit se njëri nga elementet e përkufizimit është i njohur, nxënësit futen 

në një qerthull termash. Nëse ky lloj elementi është i njohur nga përdoruesit e përkufizimit (të 

tekstit), mund të tolerohet nëse shmangia e tij sjell ndërlikime të panevojshme të kuptimit. Më i 

saktë do të ishte kuptimi 1 i fjalës dhënë në fjalor: bised/ë,-a…1. shkëmbim mendimesh me të 

folur të lirë...204  

Po sjellim disa shembuj përkufizimesh në tekstet mësimore, që duhen rimenduar e 

rikonceptuar.  

Në teksti Dituri natyre 5, gjejmë këtë përkufizim për Galaktikën: Yjet, mjegullnaja dhe 

bashkësitë e tyre përbëjnë Galaktikën. 205  Në shkencat e natyrës përzgjidhet të punohet me 

metodën induktive. Është kërkesë didaktike që objektet të përkufizohen shkallë-shkallë, nga më e 

lehta te më e vështira. Para se të jepej koncepti Galaktikë, në përkufizim duhej të përfshiheshin 

konceptet yll, planet, sistem diellor etj. Në përkufizimin e mësipërm, fjala mjegullnajë është e 

pavend. Në astrofizikë, shkenca që studion Galaktikën, nuk egziston një term i tillë. Në FGJSH 

2006, emri mjegullnajë në kuptimin e tij të tretë, paraqitet si term i astronomisë me shpjegimin 

“3. astr. grumbull i madh trupash qiellorë, që duken si mjegull.”206 Në tekstin “Fizikë 4” gjejmë 

përkufizimin e saktë që do të ishte mirë të përfshihej që në tekstet e Diturisë së natyrës: Sistemi 

ynë diellor dhe miliarda të tjerë si ai formojnë Galaktikën tonë, Rrugën e Qumështit.207  

                                                           
202 Matematika 6, M. Osmani, Muzemili, Tiranë, 2005, f. 197.  
203 R. Duduc, Manuel pratique de terminologie, Linguatech éditeur inc. , Quebéc, 2002, f. 97.  
204 Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë, 2006.  
205 Dituri natyre 5, L. Ajrullai, F. Zenelaj, Albas, 2008, f. 5.  
206 Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë 2006, f. 637.  
207 Fizika 4, …. 2008, f. 326.  
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Në “Dituri natyre 5” nxënësit gjejnë këtë përkufizim: Kometat (yje me bisht) janë grumbuj 

të akullit dhe të stepave që kanë mbetur që nga koha e formimit të sistemit diellor.208 Sintagma 

yje me bisht do t’i përshtatej mirë një rrëfimi popull, një përralle, por jo një shpjegimi shkencor 

në një tekst mësimor. Për më tepër njësia konceptore stepa është term i gjeografisë, nuk ka asnjë 

lidhje nocionore me astrofizikën. Përkufizimi i qartë e i saktë do të ishte: Kometat janë trupa të 

përbërë nga akuj lëndësh të ndryshme, të përzjerë me pluhura. Bishti i saj formohet nga avullimi 

kur ajo i afrohet tokës.209 

Jo rrallë krijohen pështjellime termash në kuadrin e një përkufizimi. Si pasojë koncepti nuk 

shpjegohet. Në “Dituri natyre 5” kemi: Nxehtësia është një formë energjie që vjen kryesisht nga 

rrezet e Diellit dhe ne e shprehim me termat e temperaturës. Pa dyshim që nuk ka disa terma për 

temperaturën: përderisa është një nocion i vetëm, emërtohet me një term. Temperatura është 

madhësia që “shpreh shkallën e lëvizjes termike të grimcave që përbëjnë sistemin.” 210 Kurse 

“Nxehtësia është masë e shkëmbimit termik ndërmjet një trupi (ose sistemi) me mjedisin rrethues 

pa ndryshime të parametrave të jashtëm”.211 

Në tekstin “Gjeografi 6”, haset ky përkufizim për tërmetin: Lëvizje lëkundëse, e fuqishme, 

e menjëhershme, e papritur, e brendshme, që ka ndonjëherë pasoja katastrofike212. Vargu i gjatë 

i përcaktorëve homogjenë që përcakton emrin lëvizje, lë të pashpjeguar faktin se cili lëviz apo se 

cilit i përkasin këto lëvizje. Sintagma lëvizje/lëkundje e tokës do të përbënte bërthamën 

konceptore të shpjeguar përmes përkufizimit. Për t’i lexuar e kuptuar përkufizimet, si pjesë 

themelore e tekstit shkencor, duhet të rinjihen dhe të rindërtohen veprimet logjike që lidhin 

njësitë e përmbajtjes213. 

Duke e parë përkufizueshmërinë e termit si një nga vetitë e rëndësishme specifike të tij dhe 

vlerën didaktike në tekstet mësimore, vërejmë se është i domosdoshëm hartimi i një fjalori 

shpjegues të termave dhe nomenklaturës shkollore. “Përkufizimi i termit zbulon kuptimin e 

tij.”214  

 

 

6.5. Dukuri të shpjegimit shkencor të termit 

 

E. Vyster (Wuester) shprehet: Çdo punë terminologjike nis me konceptin, duke u bazuar 

sigurisht mbi emërtimin. 215  Ndërsa, R. Duduc, duke e parë terminologjinë si disiplinë 

onomasiologjike, përcakton objektin e saj si të ndryshëm nga leksikologjia: terminologjia shkon 

                                                           
208 Dituri natyre 5, L. Ajrullai, F. Zenelaj, Albas, 2008, f. 6.  
209 Fizika 4, . . . . . 2008, f. 330.  
210 Ilia, T. , Klosi, F. , Thomo, N. , Manuali i fizikës, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë, 1987, f. 246.  
211 Ilia, T. , Klosi, F. , Thomo, N. , Manuali i fizikës, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë, 1987, f. 246.  
212 Gjeografi 6, A. Bërxholi, Xh. Lleshi, Uegen, 2009, f. 85.  
213 A. Ballhysa, Formimi i shprehive komunikative, Oberhausen, 2010, f. 88.  
214 A. Duro, Togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë në shqipen e sotme, në Studime mbi leksikun dhe mbi 

formimin e fjalëve në gjuhën shqipe III, Tiranë, 1989, f. 676.  
215 E Wuester, Internacionale Sprachnormung in der technik, UDI, Berlin, 1931, f. 34.  
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nga koncepti drejt shenjës.216 Pra koncepti, saktësia e përmbajtjes së termit, është qenësore për 

dijen terminologjike. Në praktikën ligjërimore didaktike përpikëria e termit, e shpjegimit të tij, 

është kusht i domosdoshëm për përvetësim të dijeve shkencore. Termat e motivuar e të 

njëkuptimshëm, bëhen pjesë e qëndrueshme e sistemit terminologjik, pasi nga qartësia e saktësia 

e shprehjes së termit varet edhe përvetësimi i vetëdijshëm i konceptit nga ligjëruesit. 

Çdo sistem terminologjik ka bazë lidhjet konceptore dhe lidhet me sistemin e koncepteve 

të një fushe të caktuar të dijes, siç është edhe sistemi terminologjik i fushës së gjuhësisë. Ndryshe 

nga terminologjitë e fushave të veçanta të dijes, të cilat funksionojnë si nënsisteme të caktuara 

njësish gjuhësore në procesin e komunikimit ndërmjet specialistëve, terminologjia e gjuhësisë 

shërben si metaleksik (metagjuhë) për vetë gjuhën217, jo në procesin e komunikimit me anë të 

gjuhës, por në procesin e njohjes së gjuhës, të zbulimit të mekanizmit të funksionimit të saj, si 

mjet i marrëveshjes ndërmjet njerëzve. 

Studimi i sistemit të një gjuhe është objekt i gramatikës shkollore, si tekst normativ. 

Gramatika shkollore përbën tërësinë e njohurive, fakteve, dukurive gjuhësore që formësojnë 

korpusin e dijeve që u mësohet nxënësve dhe që u nënshtrohet kritereve të mirëfillta shkencore 

gjuhësore, si edhe pedagogjike, brenda hapësirës së konceptit gramatikë. Objekt studimi në 

gramatikat tona shkollore është sistemi i shqipes standarde, i ndarë në disiplina gjuhësore. 

Analiza tradicionale është baza e shqyrtimit shkencor të dijeve gjuhësore ndër këto gramatika. 

Por, a duhet të vijohet me të njëjtin metodologji studimi të shqipes në shkollat tona? Pyetja 

“Cilën gramatikë të mësojmë? ” që shtrohet sot nga gjuhëtarët218 duhet të bëhet me zë të lartë në 

realitetin tonë mësimdhënës. Prej saj do të derivonin dy pyetje/çështje të qenësishme të lidhura 

me mënyrën e njohjes dhe shqyrtimit të sistemit gramatikor në shkollën tonë:  

1. Kur do të mund të hartohet një gramatikë shkollore ku të ndërthuren objektivat e 

studimit të strukturës së shqipes me objektiva didaktike të mësimdhënies? Pra, kur do të mund ta 

hetojnë nxënësit tanë sistemit gjuhësor të shqipes nëpërmjet gramatikave të hartuara enkas për 

ta? 

2. Përmes cilës gramatikë nxënësit do të mund të njohin më mirë e në mënyrë më të 

volitshme strukturën e shqipes? Pra, cila do të jetë gramatika që do të mundësojë formim të 

aftësive e shprehive komunikative të nxënësve? Si do të mund t'i aftësojmë nxënësit tanë (që 

nesër do të jenë qytetarë) të përballin realitetin e komunikimit e të jenë përdorues pragmatikë të 

gjuhës së tyre amtare? 

Pyetja e parë që u shtrua, ngre shqetësimin e mësimdhënësve mbi kriteret dhe 

metodologjitë që ndiqen në hartimin e teksteve shkollore. Është një fakt që tekstet me të cilat 

mësojnë gjuhën shqipe nxënësit tanë, janë tekste ku informacioni gjuhësor shkencor përzgjidhet 

nga tekste normative. Përgjithësisht në tekstet e gjuhës shqipe të APU-së, gjejmë parashtrime 

teorike dhe përkufizime nga Gramatika e Akademisë. 

                                                           
216 R. Duduc, vepër e cituar, f. 27.  
217 O. Ahmanova, Slovar linguistiçeskik terminov (Fjalor i termave të gjuhësisë), Moskva, 1969.  
218  Cituar nga T. Plangarica, Gramatika shkollore, gramatika e tekstit/diskursit dhe disa dukuri gjuhësore/ 

ligjërimore që mund të studiohen veçse në tekst/diskurs, në Seminari XXX për gjuhën, letërsinë dhe kulturën 

shqiptare, Prishtinë, 2011, f. 365-381.  
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Qysh me Sosyrin, e më tej, do të vihej në dukje prirja për ta studiuar gjuhën si një sistem 

në zhvillim. “Gramatika tradicionale është disiplinë normative, mjaft e larguar prej shqyrtimeve 

të mirëfillta, pikëvështrimi i së cilës është tepër i ngushtë.”219 Aktualisht, në mësimdhënien e 

shqipes na duket që metodat e analizës tradicionale gramatikore kanë zënë hapësira të 

konsiderueshme, në dëm të metodave të sotme të analizës së tekstit, në kundërshtim me 

objektivat e reja që synojnë të përmbushin, edhe pse në qendër është vënë analiza e tipave të 

ndryshëm të teksteve, letrare apo joletrare. Pavarësisht vendit shumë më të gjerë që zënë në 

informacionin gjuhësor dijet për tipat dhe strukturën e teksteve, shqyrtimi i sistemit gjuhësor 

mbetet tradicional. 

Duke u orientuar ndaj prirjeve të sotme të gjuhësisë, sipas të cilave koncepti mbi gjuhën ka 

ndryshuar dhe ajo nuk shihet më si objekt, por si mjet për të zotëruar komunikimin si fakt social, 

është i nevojshëm një qëndrim i rimenduar ndaj gramatikës shkollore. “Deri tani, studimi 

gramatikor në shkollë është mbështetur mirëfilli mbi fjalën dhe frazën. Të pajisur me këtë dije 

gramatikore, nxënësit duhej të shkruanin tekste gramatikisht korrekte. Por, nga ana tjetër, dihet 

fare mirë që një tekst është diçka tjetër nga një vijimësi frazash gramatikisht korrekte dhe të 

kuptueshme. Është njësi që ka ligjësitë e saj të mirëfillta, që nxjerrin në pah tipin e tij (tekst 

narrativ, argumentues...) dhe llojit përkatës (përrallë, lajm publicitar, tabelë sinjalizuese, editorial 

etj.) cilësi, që dalin ndërkohë dukshëm prej gramatikës, por prej gramatikës së tekstit...”220 “Do 

të duhet të vihemi në ndjekje të një prej ideve bazë që nënkuptojnë analizat e propozuara nga 

teoritë e sotme gjuhësore, ku strukturat e gjuhës lidhen me aktivitetin e folësve; ku sistemi i 

treguesve gjuhësorë është në veçanti i vënë në raport me fushën konjitive, fushë e rëndësishme 

në masën ku lidhja gjuhë-realitet nuk është tamam e drejtpërdrejtë, por kalon me ndërmjetësinë e 

paraqitjeve/imazheve mendore që përvijon folësi prej përvojës, që ai e vlerëson se duhet 

transmetuar”221 “...synimi i saj (i gramatikës shkollore, shën. yni) është përvetësimi i nocioneve 

gramatikore dhe tekstore në funksion të përdorimit social të gjuhës, përmes një pune të 

drejtpërdrejtë me nocionet prej të cilëve lidhen dhe ndërvaren nocionet gramatikore e 

tekstore...”222  

Në programet e gjuhës shqipe të arsimit parauniversitar, gjejmë elemente që parakuptojnë 

zbatimin e këtyre formave të njohjes dhe të parashtrimit të njohurive, por gjithsesi, jo në mënyrë 

koherente, gjë që lë të kuptohet që hera-herës ato janë shqyrtuar në mënyrë intuitive dhe herë të 

tjera, janë rezultat i ndjekjes së modeleve të përvojave perëndimore, por pa krijuar një sistem të 

mirorganizuar kërkesash. Mungesa e një paraqitjeje dhe një shtjellimi sistemor të koncepteve të 

reja, ndërlidhja jo e natyrshme e nocioneve të gramatikës tradicionale me nocionet e gramatikave 

                                                           
219 F. Saussure, Kurs i gjuhësisë së përgjithshme, Dituria, 2002, f. 152.  
220 C. Vanderdorpe, Au-dela de la phrase: la gramaire du texte; cituar nga T. Plangarica, Gramatika shkollore, 

gramatika e tekstit/diskursit dhe disa dukuri gjuhësore/ligjërimore që mund të studiohen veçse në tekst/diskurs, në 

Seminari XXX për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Prishtinë, 2011, f. 365-381.  
221 T. Plangarica, Gramatika shkollore, gramatika e tekstit/diskursit dhe disa dukuri gjuhësore/ligjërimore që mund 

të studiohen veçse në tekst/diskurs, në Seminari XXX për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Prishtinë, 2011, f. 

365-381.  
222 G. Petiot, Grammaire et linguistique, Campus Linguistique, Armand Colin, Sedes, te T. Plangarica, artikull i 

cituar, f. 3.  
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apo disiplinave gjuhësore bashkëkohore, përcjell mungesë koherence e qartësie shpjeguese në 

tekstet mësimore. 

Kështu, në “Gjuha shqipe 8”, në temën “Grupet e fjalisë së thjeshtë dhe funksioni i tyre”, 

në pjesën e parë të saj ku bëhet gjymtyrëzimi i fjalisë, jepen termat: grup i kryefjalës, grup i 

kallëzuesit, grup emëror i kryefjalës, grup foljor, funksion i grupit emëror, funksion i fjalëve, 

funksion i grupit të fjalëve, përcaktor kallëzuesor i kryefjalës, përcaktor kallëzuesor i 

kundrinorit, kundrinor i drejtë, kundrinor i zhdrejtë, rrethanor. Këta janë terma që nuk dalin për 

të parën herë në tekstin e gjuhës shqipe, pra janë koncepte të rimarra. Terma të rinj, që shprehin 

koncepte të reja jo vetëm për nxënësit, por edhe për gjuhësinë shqipe, janë termat temë dhe remë. 

“Zakonisht në një fjali të thjeshtë grupi emëror i kryefjalës vendoset para grupit foljor dhe 

shpreh diçka të njohur si prej folësit ashtu edhe prej dëgjuesit. Kjo e dhënë e njohur quhet temë. 

Kurse grupi foljor kumton diçka të re, që ka lidhje me temën. Kjo e dhënë e re quhet remë. E 

para, pra, tema ose e njohura, shënon diçka a dikë për të cilin flitet, kurse e dyta, pra, rema ose 

e panjohura, shënon atë që kumtojmë për temën, diçka të re që sjellim për të.”223 Më poshtë, në 

shembujt-fjali që jepen, thuhet se tema shprehet me grup emëror, kurse rema shprehet me grup 

foljor. 

Tema dhe rema janë terma që i përkasin gjuhësisë së të thënit. Një përshkrim të kësaj 

gjuhësie, të objektit të saj, ka sjellë prof. dr. R. Përnaska.224 Sfera e studimit të të thënit dhe të 

thënies është pjesë e mëvetësishme e teorisë së ligjërimit. “Gjuhësia e të thënit ka përparësi 

sidomos në analizën e kuptimit të njësive gjuhësore” 225 “Thënia është njësia e kumtimit me 

kuptim tërësor dhe që përcaktohet nga folësit në kushtet e dhëna të kumtimit gjuhësor”226 Për 

prof. dr. R. Përnaska: “Në një përafrim të parë, të thënët përkufizohet si akt vetjak i përdorimit të 

gjuhës. Dhe kjo bëhet për t'ia kundërvënë atë thënies si kundranë gjuhësore që përftohet nga ky 

akt i përdorimit të gjuhës.”227 

Si bartëse e një kuptimi konkret, aktual, thënia karakterizohet nga një bashkëmarrëdhënie e 

caktuar e elementeve të veta kumtuese. Për një shqyrtim më të detajuar, kjo bashkëmarrëdhënie 

mund të zbërthehet në pjesët që e përbëjnë. Ky zbërthim është quajtur gjymtyrëzim aktual i 

fjalisë në gjuhësi. Prof. dr. Përnaska sjell termin zbërthim aktual i fjalisë. “Zbërthimi aktual është 

zbërthim kuptimor që buron nga analiza e përmbajtjes konkrete të thënies. Analiza e përmbajtjes 

konkrete të thënies mbështetet në lëvizjen e mendimit nga e njohura, e ditura, e dhëna tek e 

panjohura, tek ajo që nuk dihet, tek e reja, tek ajo që do të jepet në thënie në kumtim.”228  

Njësitë e zbërthimit aktual të thënies janë dy: tema dhe rema (e njohura/e panjohura, e 

dhëna/e reja). “Tema,...1. term i përdorur nga shkolla e Pragës për përshkrimin funksional të 

                                                           
223 Gjuha shqipe 8, R. Petro, I. Metani, A. Çerpja, Albas, 2007, f. 198.  
224 R. Përnaska, Gjuhësia e të thënit, Cikël leksionesh, Elbasan, 2013.  
225R. Përnaska, Gjuhësia e të thënit, Cikël leksionesh, Elbasan, 2013, f. 5.  
226 O. Ahmanova, Slovar linguistiçeskik terminov (Fjalor i termave të gjuhësisë), Moskva, 1969. 
227 R. Përnaska, po aty, f. 6.  
228 R. Përnaska, po aty, f. 20.  
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pjesëve të fjalisë, rreth të cilave thuhet diçka në të. Rema është pjesë e fjalisë e cila jep një 

informacion plotësues në fjali.”229 

“Rema –ajo për të cilën flitet. Term i përdorur nga shkolla e Pragës për përshkrimin 

funksional të gjymtyrëve përbërëse të fjalisë, që jep informacion krejtësisht të ri në lidhje me 

pjesën e lartpërmendur të fjalisë.”230 

Në tekstin “Gjuhë shqipe 8”, paraqitja e koncepteve të patrajtuara më parë temë dhe remë, 

është e paqartë dhe e paplotë.  

Ajo që duhet saktësuar, së pari, është niveli të cilit i përkasin këto dy terma. Fjalia231 

zbërthehet si në nivelin kumtesor, ashtu edhe në atë gramatikor. “Nëse në nivelin kumtesor 

thënia zbërthehet vetëm në temë e remë, në nivelin gramatikor ajo mund të zbërthehet në më 

shumë se dy gjymtyrë.”232 Pra, dallimi i temës e remës si gjymtyrë të kumtimit, nga gjymtyrët 

funksionale të fjalisë, është e nevojshme të bëhet i qartë. 

Së dyti, duhet saktësuar parashtrimi përkufizues “…temë ose remë mund të jetë secila 

gjymtyrë që lidhet drejtpërdrejt me foljen; gjymtyrët e tjera sa futen në përbërjen e temës ose të 

remës.” 233  Të qënit temë a remë nuk kushtëzohet nga vendi që gjymtyra zë në fjali, ndaj 

perceptimi se “…grupi emëror i kryefjalës vendoset para grupit foljor (kallëzuesit) dhe shpreh 

diçka të njohur si prej folësit, ashtu edhe prej dëgjuesit.”234, nuk ka vlerë të përgjithësuar. Nëse 

ndërrohet vendi i gjymytrëve të një fjalie, përftohen kumtime të reja, thënie të tjera. Pra në varësi 

nga situata konkrete e ligjërimit, i njëjti ndërtim fjalie mund të ketë zbërthim aktual të ndryshëm 

të thënies, që gjë rrit edhe mundshmërinë e aftësive kombinuese e shprehëse. Rendi i gjymtyrëve 

të fjalisë nuk është e vetmja mënyrë që bën dallimin mes temës dhe remës. Në gjuhën shqipe, 

tema dhe rema dallohen dhe hetohen qartë nga njëra-tjetra me anë të disa rrugëve e mjeteve 

gjuhësore, si: pyetja, intonacioni, emrat konkretë e të përveçëm, mbiemrat, përemrat e pacaktuar, 

pjesëzat, trajta e emrit, trajtat e shkurtra të përemrave vetorë.235 Ndaj duhet pasur parasysh që 

“Struktura temë-remë përcakton gjymtyrëzimin e fjalisë sipas vlerës së informacionit/kumtimit të 

tyre dhe jo sipas funksionit të tyre sintaksor.”236  

Mendojmë se është me vend të ndalemi e të shqyrtojmë termin formë e pashtjelluar dhe 

termat derivues të tij. Format e pashtjelluara të foljes përbëjnë një nga çështjet më të ndërlikuara 

e më problemore të ndërtimit gramatikor të gjuhës shqipe, si në vështrimin sinkronik, ashtu edhe 

në atë diakronik. Në traditën gramatikore format e pashtjelluara janë parë si mënyra të foljes, 

qëndrim ky, sot, i tejkaluar. 

                                                           
229 Metzler Lexikon Sprache, Verlag J. B. Metzler, Stuttgart-Weimar, 2005, f. 683.  
230 Metzler Lexikon Sprache, Verlag J. B. Metzler, Stuttgart-Weimar, 2005, f. 544.  
231 Po përdorim termin fjali në vend të thënie, për të qenë koherentë me terminologjinë e tekstit mësimor. Në 

gjuhësinë e të thënit, fjalia pranohet si lloji më i rëndomtë i thënies.  
232R. Përnaska, Gjuhësia e të thënit, Cikël leksionesh, Elbasan, 2013, f. 22.  
233 R. Përnaska, Gjuhësia e të thënit, Cikël leksionesh, Elbasan, 2013, f. 22.  
234 Gjuha shqipe 8, R. Petro, I. Metani, A. Çerpja, Albas, 2007, f. 198.  
235 Shih për më gjerë: R. Përnaska, Gjuhësia e të thënit, Cikël leksionesh, Elbasan, 2013.  
236 Metzler Lexikon Sprache, Verlag J. B. Metzler, Stuttgart-Weimar, 2005, f. 683.  
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Në tekstet e gjuhës shqipe të arsimit parauniversitar, paraqiten katër forma të pashtjelluara: 

pjesorja (mësuar), forma e pashtjelluar mohore (pa mësuar), përcjellorja (duke mësuar), 

paskajorja (për të mësuar). Çështje të diskutueshme ndaj këtij parashtrimi për ne janë: 

1. Kriteri i ndjekur për kategorizimin e formave të pashtjelluara. 

Në “Gjuha shqipe 6” jepet: Pjesorja është formë e pashtjelluar që ka tipare të mbiemrit 

dhe të foljes.237 Më poshtë thuhet: Me formën e pashtjelluar mohore shprehet moskryerja e 

veprimit në të shkuarën ose në të ardhmen.238 Përcjellorja shpreh një veprim që kryhet në të 

njëjtën kohë me veprimin e një foljeje tjetër.239 Paskajorja: forma e pashtjelluar e tipit për të 

folur emërton një veprim si process pa iu referuar një vete të caktuar.240 

Shihet që në parashtrimin teorik të tyre, kriteret për kategorizimin e formave të 

pashtjelluara nuk janë dhënë në mënyrë të prerë e kategorike. Kriteri i gërshetimit të kuptimeve 

kategoriale, kriter që në gjuhësinë tonë është pikasur nga Cipo241, dhe zhvilluar nga M. Çeliku242, 

është ndjekur për dallimin e pjesores nga format e tjera të pashtjelluara, duhej ndjekur për 

kategorizimin e plotë të tyre. “Ësht' e vetmja mënyrë që ka kuptim foljor dhe kuptim 

mbiemëror.”243  “Gërshetimi dyanësor është kriteri i përgjithshëm që duhet vënë në bazë të 

kategorizimit të formave të pashtjelluara në gjuhën shqipe.”244 “Nga pikëpamja kuptimore secila 

nga kategoritë e formave të pashtjelluara gërsheton në vetvete kuptimet kategoriale të dy klasave 

leksiko-gramatikore të ndryshme (për të tria kategoritë njëri nga përbërësit është kuptimi 

kategorial i foljes).245  

Kriterit të gërshetimit dyanësor të kuptimeve kategoriale, do të ishte me vend, sipas 

mendimit tonë, t'i pranëvihej edhe kriteri i vlerës semantike, kriter mbi të cilin janë kategorizuar 

format e tjera të pashtjelluara në tekstin e gjuhës shqipe marrë në shqyrtim: Përcjellorja shpreh 

një veprim që kryhet në të njëjtën kohë me veprimin e një foljeje tjetër. Vlerën semantike të 

pjesores na e ka dhënë qartazi A. Xhuvani: “Themi se pjesorja në shqipet dëften veprimin, 

gjendjen a mënyrën e të qenit e nji elementi të fjalisë, dhe kur kthehet e bahet mbiemën, tregon 

nji cilësi të këtij elemneti.” 246  Duke ndërthurur kuptimin kategorial dhe vlerën semantike, 

përkufizimi i pjesores do të jepej i plotë, siç përvijohet ai në “Gramatika praktike e gjuhës 

shqipe”: Pjesorja shpreh një veprim në formë tipari dhe zotëron tiparet e foljes e të mbiemrit.247  

2. Emërtimi i formave të pashtjelluara 

Në tekstin “Gjuha shqipe 6”, si një nga format e pashtjelluara jepet: Paskajorja; forma e 

pashtjelluar e tipit për të folur emërton një veprim si process pa iu referuar një vete të caktuar: 

                                                           
237 Gjuha shqipe 6, R. Petro, N. Pepivani, M. Gjokutaj, Albas, 2005, f. 243.  
238 Po aty, f. 243.  
239 Po aty, f. 243.  
240 Po aty, f. 244.  
241 K. Cipo, Gramatika shqipe, Tiranë, 1949, f. 120.  
242 M. Çeliku, Format e pashtjelluara të foljes në gjuhën e sotme shqipe, SHBLU, Tiranë, 2000, f. 92.  
243 K. Cipo, po aty.  
244 M. Çeliku, po aty.  
245 A. Riska, Mbi monografinë “Format e pashtjelluara të foljes në gjuhën e sotme shqipe” e Prof. dr. Mehmet 

Çeliku, në “Trajtesa gjuhësore”, Pegi, 2011, f. 62.  
246 A. Xhuvani, Pjesorja në shqipet, në Vepra I, Tiranë, 1980, f. 245.  
247 M. Çeliku, M. Karapinjalli, R. Stringa, Gramatika praktike e gjuhës shqipe, Tiranë, 2007, f. 131.  
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Ajo u ngrit për të kapur telefonin.248 Vërehet një kundërshti në këtë paraqitje: kemi dy terma që i 

referohen të njëjtit koncept: forma për të folur emërtohet si paskajore dhe si formë e pashtjelluar 

e tipit për të folur. Në shtjellimet morfosintaksore të teksteve mësimore të gjuhës shqipe të 

klasave më të larta, forma për të folur emërtohet si paskajore. “Rrethanori i qëllimit shprehet…ç) 

me paskajore: Ushtarët ishin rreshtuar për t'u stërvitur.249 “Shprehja e rrethanës së qëllimit në 

fjalinë e thjeshtë bëhet nëpërmjet rrethanorit të qëllimit, i cili mund të jetë:…c) formë e 

pashtjelluar paskajore: Do të shkojmë në qytet për të punuar.”250 Pra vërehet se në këto tekste 

forma e pashtjelluar për të folur del me termin paskajore. 

Çështja e paskajores është diskutuar shumë në literaturën tonë gjuhësore. Hetimi mbi këtë 

formë foljore të shqipes nuk është objekti ynë. Në këndvështrimin e këtij punimi, problemi që 

duam të ngremë është saktësia e termit paskajore. Duke iu referuar “Gramatika e gjuhës shqipe 

1”, botim i Akademisë së Shkencave, gjykojmë se termi paskajore nuk mund të njësohet me 

termin formë e pashtjelluar të tipit për të larë në tekstet mësimore, të cilët paraqesin strukturën e 

shqipes standarde. “Nga përmbajtja kuptimore, forma e pashtjelluar e tipit për të larë ka vlerë 

paskajoreje. Ajo shërben për të emërtuar një veprim si proces, pa iu referuar një vete të caktuar. 

Ajo përdoret në shumicën e funksioneve të paskajores. Por në disa funksione themelore të 

paskajores, siç janë funksioni kryefjalor e kundrinor, ajo ka sot një përdorim të kufizuar. Prandaj 

dhe është quajtur formë analitike foljore me vlerën e një paskajoreje me funksione sintaksore të 

kufizuara.”251 Po aty jepet edhe shënimi “Me të gjitha funksionet e paskajores përdoret forma 

analitike e tipit me la…Paskajorja e tipit me la, e cila ka karakter dialektor (përdoret vetëm në 

gegërishte) dhe nuk ka hyrë në shqipen letrare kombëtare…” 252  Nisur nga kjo, pra duke e 

përjashtuar paskajoren si formë foljore që nuk është pjesë e shqipes standarde, mendojmë që me 

vend do të ishte të përdorej termi formë e pashtjelluar e tipit për të larë. 

3. Përfshirja e formave të pashtjelluara në studimin e strukturës gramatikore të shqipes  

Në “Gramatika…”, botim i Akademisë së Shkencave, format e pashtjelluara shqyrtohen të 

ndara në dy grupe: pjesorja dhe forma të pashtjelluara të ndërtuara mbi bazën e pjesores. Në 

grupin e dytë krijohet një nëngrupim, me format e pashtjelluara të formuara mbi bazën e 

pjesores, forma e pashtjelluar e tipit pa larë dhe ajo e tipit duke larë. Këto të fundit janë emërtuar 

përkatësisht formë e pashtjelluar mohore dhe përcjellore. Por në shqyrtimin e mëtejshëm, si 

formë e pashtjelluar del edhe forma foljore me të larë. Kjo formë e pashtjelluar nuk paraqitet në 

tekstet e gjuhës shqipe. 

Këto janë disa argumente që na bëjnë të gjykojmë që në tekstet mësimore të gjuhës shqipe 

duhet rimenduar parashtrimi i formave të pashtjelluara foljore. 

Le të ndalemi e të vëzhgojmë shpjegimin e termit në disa prej teksteve të marrë në 

vëzhgim. Në “Gjuha shqipe 5” jepet ky përkufizim: Fjalët që ndryshojnë kur përdoren në fjali 

                                                           
248 Gjuha shqipe 6, R. Petro, N. Pepivani, M. Gjokutaj, Albas, 2005, f. 244.  
249 Gjuha shqipe 7, R. Petro, Dr. I. Metani, A. Çerpja, Sh. Vreto, Albas, 2006, f. 241.  
250Gjuha shqipe 8, R. Petro, I. Metani, A. Çerpja, Albas, 2007, f. 215.  
251 ASHSH, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë, 2002, f. 339.  
252 ASHSH, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë, 2002, f. 339.  
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quhen fjalë të ndryshueshme. Fjalët që nuk ndryshojnë kurrë quhen të pandryshueshme.253 

Koncepti i ndryshueshmërisë nuk është i qartë e i plotë. Përdoruesve të teksteve nuk u bëhet e 

ditur se çfarë u ndryshon fjalëve në ligjërim: forma gramatikore, kategoria gramatikore, kuptimi 

leksikor a funksioni sintaksor? Mungon kriteri, mbi bazën e të cilit, fjalët e shqipes ndahen në të 

ndryshueshme dhe të pandryshueshme. “Në bazë të veçorive morfologjike, pjesët e ligjëratës 

ndahen në pjesë të ndryshueshme dhe në pjesë të pandryshueshme të ligjëratës.”254  

Po në të njëjtin tekst, “Gjuha shqipe 5”, jepet përkufizimi për përemrin lidhor: Përemri 

lidhor zëvendëson një emër (që të mos përsëritet) dhe lidh dy fjali255. Nga autorët e tekstit 

përkufizimi i përemrit lidhor është bërë duke u bazuar në dy kritere: kriteri semantik, 

zëvendësimi i një gjymtyre tjetër dhe kriteri sintaksor, aftësia lidhëzore e përemrit. Ndërsa në 

Gramatikën e Akademisë, përemri lidhor emërtohet sipas funksionit sintaksor: “Përemri lidhor 

është përemri që lidh një fjali të pavarur përcaktore me një gjymtyrë të një fjalie tjetër ose me 

një fjali.”256 Ajo që duhej saktësuar nga teksthartuesit, është fakti gjuhësor që:  

1. Përemri lidhor zëvendëson jo vetëm një emër, por edhe një përemër.  

2. Nuk lidhen vetëm fjali me anë të përemrit lidhor. Ai mund të lidhë edhe një pjesë fjalie 

me një gjymtyrë fjalie apo me një fjali. 

Mund të themi se funksioni lidhëzor realizohet përmes zëvendësimit të një emri a përemri 

(të fjalisë drejtuese) nga përemri lidhor. Në gramatikën e tij, përemrin lidhor, S Frashëri e 

emërton përemër përmendës nisur nga kriteri semantik “… janë ata që përdorenë në vëndit të një 

emëri të zënë ngoje më siprë.”257 Termin përemër përmendës do ta gjejmë më vonë edhe te A. 

Xhuvani. Sipas F. Agalliut:“Emërtimi i Samiut nuk e thyen kriterin semantik të klasifikimit të 

përemrave, ndërsa termi lidhor bazohet në një tipar sintaksor, të ndyshëm nga kriteri 

themelor.”258 

Ndalemi te disa përkufizime të termave të drejtshkrimit. Materiali i shqyrtuar jep të dhëna 

për mungesë të njësimit të përkufizimeve nga njëri tekst te tjetri. Në tekstin mësimor “Gjuha 

shqipe 6”, jepet ky përkufizim për pikën: Në të folur fjalitë ndahen nga njëra-tjetra nga pauza të 

gjata, në të shkruar fjalia dëftore fillon me shkronjë të madhe dhe mbaron me pikë.259 Ndërsa në 

tekstin “Gjuha shqipe 8”, sillet ky përkufizim i termit presje: Presja është shenja e pikësimit që 

tergon një pushim të shkurtër.260 Në dy tekste të gjuhës shqipe hartuar nga të njëjtët autorë, 

përdoren përkufizime të ndryshme për terma të së njëjtës fushë terminologjike. Nga Sami 

Frashëri në “Shkronjëtore e gjuhësë shqip”, në më të parën gramatikë të gjuhës shqipe e shkruar 

në gjuhën amtare, janë dhënë përkufizime të qarta e të njësuara edhe mbi termat e drejtshkrimit. 

“Pikatë. Presja (,) tregon një çlodhje të vogëlë me të marrë pakë frymë; pikëpresja (;) tregon një 

                                                           
253 Gjuha Gjuha shqipe 5, R. Petro, N. Pepivani, M. Gjokutaj, Albas, 2006, f. 179.  
254 Gramatika e gjuhës shqipe I, Botim i Akademisë së Shkencave, Tiranë, 2002, f. 39.  
255 Gjuha shqipe 5, R. Petro, N. Pepivani, M. Gjokutaj, Albas, 2006, f. 148.  
256 Gramatika e gjuhës shqipe I, Botim i Akademisë së Shkencave, Tiranë, 2002, f. 246.  
257 S. Frashëri, Shkronjëtore e gjuhësë shqip, Vepra II, Tiranë 1988, f. 143.  
258 F. Agalliu, Çështje të morfologjisë së gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1988, f. 235.  
259 Gjuha shqipe 6, R. Petro, N. Pepivani, M. Gjokutaj, Albas, 2005, f. 273.  
260 Gjuha shqipe 8, R. Petro, I. Metani, A. Çerpja, Albas, 2007, f. 193.  



121 
 

çlodhje më të madhe me të marrë frymë mirë;…” 261 “Presën e Kristoforidhit, Samiu e ban 

presje si e kemi sot;…”262 Na tërheq vëmendjen fjala shqipe që është përdorur për të përkufizuar 

konceptet; fjala çlodhje përcakton saktë qëllimin parësor të përdorimit të presjes a pikës; folësi e 

ka të nevojshme të çlodhet gjatë procesit të nyjëtimit të tingujve. Është interesante që S.Frashëri i 

referohet çlodhjes, niset nga nevoja për pushim, si nevojë fiziologjike, për të përkufizuar termin.  

Në tekstin “Gjuha shqipe 5”, në kapitullin Njohuri gjuhësore-dialektet, përdoren termat: 

dialekt, fjalë dialektore dhe në të njëjtën hulli, trajtohet edhe togfjalëshi i qëndrueshëm 

terminologjik e folme dialektore. Gjykojmë që si përbërës i nënsistemit terminologjik të 

dialektologjisë, ky togfjalësh terminologjik nuk duhej njësuar me termat dialekt dhe fjalë 

dialektore. Në këtë fushë përdorimore, në këtë kontekst real të termit, togfjalëshi e folme 

dialektore263 mund të merrej si nomenklaturë e dialektologjisë.  

Në tekstin “Gjuha shqipe 7”, në temën “Trajta dhe lakimi i emrit”, parashtrohen rastet kur 

emri në gjuhën shqipe del në trajtë të shquar. “Kur shoqërohet me fjalë përcaktuese, si: përemra, 

mbiemra, emra në gjinore etj.”264 Saktësia e këtij pohimi është e dyshimtë, pasi jo të gjithë 

përemrat që shoqërojnë një emër ndikojnë në shquarsinë e tij. Nga klasa e përemrave, përemri 

pronor që ndjek një emër dhe përemrat e pacaktuar gjithë dhe tërë, janë llojet e përemrave që 

përcaktojnë trajtën e shquar të një emri.  

Në të njëjtin tekst, në temën “Grupi i kryefjalës”, jepet pohimi: Grupi emëror i kryefjalës 

përbëhet nga një emër dhe përcaktuesit e tij, ku emri është bërthama e grupit. Disa prej 

përcaktuesve mund të vendosen përpara emrit (përemra dhe numërorë), kurse të tjerët (emra dhe 

mbiemra) vendosen pas tij.265 Pohimi do të ishte më i thukët, nëse do të saktësohej se cilët 

përemra vendosen përpara emrit: përemri pronor mund të qëndrojë para dhe pas emrit bërthamë. 

Në tekstin “Gjuhë shqipe 5”, në temën “Fjalët e parme dhe të prejardhura”, jepen terma 

nga nënsistemi terminologjik i fjalëformimit në shqipe. Në këtë temë jepen tri pohime, në të 

cilët, gjykojmë se ka vend për diskutim. Fjalët e parme përbëhen nga tema dhe mbaresa. Fjalët 

e përbëra ose kompozitat përbëhen nga dy tema dhe mbaresa. Fjalët e prejardhura përbëhen 

nga tema (me parashtesë, prapashtesë ose të dyja bashkë) dhe mbaresa.266 Termat që mëtohet të 

shpjegohen në këto pohime janë tri: fjalë e parme, kompozitë, fjalë e prejardhur. Në këtë 

pranëvënie konceptore nuk ruhet sistemësia. Lidhjet në sistemet terminologjike janë hierarkike, 

të nënrenditura e të bashkërenditura.267 Në rastin tonë, lidhjet konceptore janë shpërfillur: sipas 

fjalëformimit fjalët ndahen në të parme e jotë parme. “Nga kjo pikëpamje (nga pikëpamja e 

fjalëformimit- shënimi ynë) të gjitha fjalët ndahen, sipas karakterit të temës, në fjalë të parme 

                                                           
261 S. Frashëri, Shkronjëtore e gjuhësë shqip, në Vepra II, Tiranë, 1988, f. 99.  
262  L. Dodbiba, Zhvillimi i terminologjisë gjuhësore shqipe nga Rilindja deri sot, në Konferenca e studimeve 

albanologjike, Tiranë, 1965, f. 186.  
263 Mendojmë që përdoruesit e tekstit, duhej të përftojnë së pari konceptin e folme, e më pas të njihen me termin e 

folme dialektore.  
264 Gjuha shqipe 7, R. Petro, I. Metani, A. Çerpja, Sh. Vreto, Albas, 2006, f. 184.  
265 Gjuha shqipe 7, R. Petro, I. Metani, A. Çerpja, Sh. Vreto, Albas, 2006, f. 225.  
266Gjuha shqipe 5, R. Petro, N. Pepivani, M. Gjokutaj, Albas, 2006, f. 71.  
267 A. Duro, Fjala dhe termi në gjuhën shqipe, 2009, f. 46.  
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ose të pamotivueshme dhe në fjalë jo të parme ose të motivueshme.”268 Kundërvënia e parme –jo 

e parme, duhej të ishte kundërvënia që do t'u ofronte përdoruesve të tekstit njohuritë e para mbi 

fjalëformimin, për t'u përimtësuar më pas në shprehjen e marrëdhënieve të gjinisë që vendosin 

konceptet mes tyre. Termat kompozitë dhe fjalë e prejardhur paraqesin dy nga mënyrat e 

fjalëformimit. Hapi i dytë i kundrimit të fjalëformimit në shqipe, duhej të ishte ndarja e fjalëve jo 

të parme në:1. fjalë të prejardhura; 2. fjalë të formuara me nyjëzim; 3. fjalë të përbëra 

(kompozita); 4. fjalë të përngjitura; 5. fjalë të formuara me konversion; 6. fjalë të formuara me 

mënyra të përziera.269  

Në formulimin e parë: Fjalët e parme përbëhen nga tema dhe mbaresa; mbetet i paqartë 

termi temë: te fjala e parme “Nga pikëpamja materiale rrënja është e barabartë me temën e 

parme, d.m.th. me atë pjesë të fjalës që mbetet mbasi hiqen të gjitha morfemat ndajshtesore.”270 

Ndaj gjykojmë që me vend do të ishte zëvendësimi i termit temë, me rrënjë, për të ruajtur 

saktësinë konceptore, si dhe për të mos i rënduar nxënësit me njohuri që mund të përftohen në 

vitet e mëvonshme të shkollimit të tyre.271  

Formulimi i dytë: Fjalët e përbëra ose kompozitat përbëhen nga dy tema dhe mbaresa., 

duhet rishikuar duke qartësuar nëse i referohemi gjymtyrëve të kompozitës apo temave që hyjnë 

në përbërjen të saj. “Fjalë e përbërë ose kompozitë e mirëfillët në shqipe është ajo fjalë 

dygjymtyrëshe që formohet nga bashkimi i dy ose më shumë temave në një fjalë të vetme, në një 

njësi të vetme leksiko-semantike strukturalisht të mbyllur, e cila formësohet si një tërësi e 

pavarur fonetiko-morfologjike, ka kategoritë e veta potenciale fjalëformuese…” 272  Duke iu 

referuar temave, pa e kufizuar numrin e temave që formojnë kompozitën, pohimi i saktë do të 

ishte: Fjalët e përbëra ose kompozitat përbëhen nga dy ose më shumë tema. 

Formulimi i tretë: Fjalët e prejardhura përbëhen nga tema (me parashtesë, prapashtesë 

ose të dyja bashkë) dhe mbaresa., është i paqartë. Së pari nuk qartësohet pse quhet fjala e 

prejardhur: është e prejardhur falë identifikimit të njësive të kuptimshme, i morfemave të fjalës, 

pra falë analizës morfemore apo falë zbulimit të tipit të fjalëformimit, pra falë analizës 

fjalëformuese. Së dyti, (në varësi të llojit të analizës) nuk përcaktohet për cilën temë bëhet fjalë: 

temë jo të parme, temë fjalëformuese, apo të dyja bashkë (e pamundur kjo)? “Analiza 

fjalëformuese ka për detyrë të zbulojë mënyrën e bashkimit të morfemave që përbëjnë një fjalë 

me temë jo të parme, të sqarojë sistemin e lidhjeve e të marrëdhënieve që kanë ato midis tyre.”273 

Përfshirja e ndajshtesave fjalëformuese në pohim, si dhe tema mësimore paraardhëse, na shtyjnë 

të gjykojmë se autorët kanë pasur si synim parashtrimin e analizës fjalëformuese të fjalëve të 

prejardhura. Nisur nga ky këndvështrim dhe nga pohimi se “Analiza fjalëformuese synon të 

                                                           
268 Gramatika e gjuhës shqipe I, Botim i Akademisë së Shkencave, Tiranë, 2002, f. 55.  
269 Gramatika e gjuhës shqipe 1, Botim i Akademisë së Shkencave, Tiranë, 2002, f. 56.  
270 Gramatika e gjuhës shqipe 1, Botim i Akademisë së Shkencave, Tiranë, 2002, f. 46.  
271 Nëse do të ruhej termi temë, duhej të jepeshin edhe termat temë e parme, temë jo e parme dhe shembuj për to.  
272 A. Kostallari, Mbi disa veçori të fjalës së përbërë në gjuhën shqipe, në Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e 

fjalëve në gjuhën shqipe I, Tiranë, 1972, f. 83.  
273 Gramatika e gjuhës shqipe 1, . . . vepër e cituar, f. 53.  



123 
 

përcaktojë temën fjalëformuese të temës jo të parme, si dhe mjetin fjalëformues.”274, mendojmë 

se pohimi i plotë e i qartë do të ishte: Fjala e prejardhur e formuar me parashtesim, me 

prapashtesim ose me parashtesim dhe prapashtesim njëherazi, përbëhet nga tema fjalëformuese 

dhe ndajshtesa fjalëformuese.275  

Nga termat e shqyrtuar vërejmë se mund të ndodhë që në përdorimin e një termi të 

shqipëruar, të mos respektohen vetitë e tij: njëkuptimësia, përpikëria, motivueshmëria dhe 

saktësia. Kështu në tekstin “Dituri natyre 5”, termi i huaj dekantim ka njëvlerës termat shtesëzim 

dhe fundërrim.276 Në pranëvënien mes termave dekantim dhe shtresëzim është shkelur vetia e 

saktësisë së termit, pasi nuk kemi njëvlershmëri nocionore mes termit të huaj dekantim dhe atij 

shqip shtresëzim. Në pranëvënien term i huaj-term i shqipëruar dekantim – fundërrim, gjykojmë 

të mos përshtatet shfaqja tingëllore e termit të shqipëruar. Njësia terminologjike fundërrim është 

formim prapashtesor: fundërro + im. “Me këtë prapashtesë (- im)… formohen prej foljesh më - 

oj, -uaj e –ej emra veprimi, d.m.th. të tillë që tregojnë një veprim ose rezultatin e tij.”277 Pra 

gjedhi prapashtesor është i saktë, por paraqitja tingëllore nuk është e duhura.278 Gjykojmë që i 

pranueshëm mund të ishte termi fundim, me temë fjalëformuese foljen fundoj + prapashtesën –

im. Ky term do të plotësonte edhe kushtin e aftësisë fjalëformuese, si një nga kushtet që duhet të 

përmbushë një term që të jetë pjesë e një sistemi të caktuar terminologjik. Kështu do të kishim 

vargun terminologjik fundoj – fundim – fundesë, i cili mund të bëhej pjesë e sistemit 

terminologjik të kimisë.  

Po kështu, në tekstin “Dituri natyre 5”, nxënësit përballen në të njëjtën temë mësimi me dy 

terma që duhet të shënojnë një koncept të vetëm: ngrohje globale-efekti serë dhe nxehje globale-

efekti serë.279 Sigurisht që në këtë rast nuk kemi të bëjmë me sinonimi. Si pjesë e leksikut të 

përgjithshëm këto dy fjalë kanë kuptime jo të njëjta, madje as të përafërta: “nxehje - veprimi 

sipas foljeve nxeh, nxehem = e bëj të nxehtë a më të nxehtë, i jap nxehtësi, lëshon nxehtësi; 

ngrohje - veprimi dhe gjendja sipas foljeve ngroh, ngrohem = e bëj të ngrohtë, lëshon 

ngrohtësi.”280 Në fizikë, ngrohja është proces që lidhet me ndryshimin e temperaturës së trupit 

(ose sistemit) pa ndryshim të lëndës, ndërsa nxehtësia është proces që lidhet me transmetim 

energjie edhe pa e ndryshuar temperaturën. Në këtë kuptim, nxehtësia është term që e përfshin 

ngrohjen. Pra termi i saktë që shënon efektin serë është ngrohje globale. 

Jo rrallë ndodh që konkurrenca mes dy termave sinonimë të jetë jo e përkohshme. Kështu 

në sistemin terminologjik të fizikës hasim termat përcjellës dhe përçues, të përdorur pranë njëri-

tjetrit dhe në vend të njëri-tjetrit. Për nga formimi, të dy këta fjalë-terma janë të prejardhur me 

                                                           
274 M. Karapinjalli, Çështje të analizës morfologjike dhe fjalëformuese, në “Kërkime dhe studime në fushën e gjuhës 

shqipe”, Sejko, Elbasan, 2001, f. 68.  
275 Gjykojmë që një pohim i tillë, ashtu si dhe ai i dhënë në tekstin mësimor është i pavlerë, pasi nuk mund të 

kufizohen në një rregull aftësitë kombinuese të elementeve morfemore në gjuhën shqipe.  
276 Dituri natyre 5, L. Ajrullai, F. Zenelaj, Albas, 2008, f. 63.  
277 A. Xhuvani, E. Çabej, Prapashtesat e gjuhës shqipe, Vepra I, Tiranë, 1980, f. 491.  
278 Mund të ndodhë që në një situatë ligjërimore në klasë, termi fundërrimë, të njësohet me kuptimin figurativ e 

keqësues të fjalës fundërrinë.  
279 Dituri natyre 5, L. Ajrullai, F. Zenelaj, Albas, 2008, f. 73.  
280 Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë 2006, f. 688, 702.  
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parashtesën për- që e kanë marrë dy emra veprimi prejfoljorë, të pajisur me prapashtesë. Si temë 

fjalëformuese e fjalës përcjellës281 ka shërbyer pjesorja përcjell + prapashtesën –ës, ndërsa tema 

fjalëformuese e përçues është pjesorja gege përçue + prapashtesën –s. Në FGJSSH 1980 folja çoj 

jepet si një folje me kuptim të kundërt me foljen sjell.282 Pra emrat e veprimit të formuar nga dy 

folje me kuptime të kundërta, duhet të kenë vlerë përdorimore të dallueshme nga njëra-tjetra. 

Mund të themi se, fjalë-termat përcjellës dhe përçues e as konceptet e derivuara prej tyre 

përcjellshmëri dhe përçueshmëri, nuk janë të njëvlershëm dhe nuk mund të përdoren për njëri-

tjetrin. Në hartimin e një teksti duhet bërë mjaft kujdes në përzgjedhjen e termit më të motivuar 

sepse “ …termi i përshtatshëm i jep trajtë e jetë nocionit dhe e bën që të përhapet e t’i qëndrojë 

kohës.”283  

Teksti “Shkenca e tokës 10”284, jep njohuri nga shkenca e gjeologjisë. Ky është një tekst 

mësimor i përkthyer nga italishtja. Edhe pse studimi i fushës së gjeologjisë ka një traditë në 

shkollën tonë, ky tekst vjen me mangësi në terminologjinë e përdorur. Në temën “Nga 

sedimentet në fund të oqeaneve formohen shkëmbinj të rinj” f. C/53, për të shqipëruar termin e 

huaj litifikim, është sjellë fjala gurim. Një term të tillë nuk e gjejmë në fjalorin e termave të 

gjeografisë285. Arsyeja pse ky term nuk është pjesë e këtij nënsistemi terminologjik, është fakti se 

në konceptin e formimit të shkëmbinjve sedimentarë, ndarja bëhet në shkëmb dhe mineral. Fjala 

gur nuk paraqet një term shkencor të gjeologjisë. Ndaj nuk duhej përfshirë në këtë temë 

mësimore. Më i pranueshëm mund të ishte termi ngurtësim që shpreh kalimin e lëndës nga 

gjendja e lëngët në atë të ngurtë, proces që shpjegon formimin e shkëmbinjve sedimentarë.  

Po në të njëjtin tekst mësimor termit rrudhë i pranëvihet sinonimi lakim286.(Në fjalorin 

terminologjik të gjeografisë del: rrudhë -a, -at ose palë –a, -at 287). Po në këtë kapitull termi 

shkarje del me sinonimin thyerje288. Në varësi të fortësisë së shkëmbinjve dhe plasticitetit të tyre, 

përftohen struktura të rrudhosura dhe struktura të shkëputura. Mbi këtë bazë gjykojmë që termi 

rrudhë, i rrënjosur dhe që vijon të përdoret në gjeologji prej kohësh, është më i përshtatshëm, 

sepse shpreh me përpikëri përmbajtjen, përkatësisht përfundimin e një procesi të tillë siç është 

formimi i rrudhave. Ndaj termit shkarje, më i saktë do të ishte termi shkëputje tektonike. Pra do 

të sugjeronim përdorimin e termave rrudhë dhe shkëputje tektonike, pa sinonimet e tyre.  

Në temën “Historia e gjatë e jetës ndahet në intervale kohore”, në përpjekje për t'u 

parashtruar përdoruesve të tekstit intervalet kohore me kohëzgjatje të ndryshme, brenda të cilëve 

ka nënndarje të mëtejshme, gjejmë fjalinë: “Kapitujt” që tregojnë historinë e Tokës janë epokat 

(erat), ato ndahen në periudha. Ky përcaktim mbart pasaktësi. Era është intervali më i madh 

                                                           
281 Gjuhëtarët tanë A. Xhuvani dhe E. Çabej, ndër emrat e vepruesit që formohen me parashtesën për-, sjellin trajtat 

përçuas (përçoj) dhe përsjellës (përsjell). Shih më gjerë A. Xhuvani, Vepra I, Tiranë, 1980, f. 395.  
282 Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1980, f. 272.  
283 F. Leka, Terminologjia shkencore dhe gjuha e sotme letrare shqipe, në Studime mbi leksikun dhe mbi formimin 

e fjalëve në gjuhën shqipe, Tiranë, 1989, f. 645.  
284 Shkenca e tokës, A. Gainotti, A. Modelli, Albtipografia, 2009.  
285 Terninologjia T-Sh 18, Tiranë 1975.  
286 Shkenca e tokës, A. Gainotti, A. Modelli, Albtipografia, 2009, f. D/29.  
287 Terminologjia T-Sh 18, Tiranë 1975, f. 90.  
288 Shkenca e tokës, A. Gainotti, A. Modelli, Albtipografia, 2009, f. D/18.  
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kohor i historisë së krijimit të tokës. Era ndahet në periudha, e cila ka si nënndarje epokën. Kjo e 

fundit ndahet më tej në shekuj gjeologjikë.  

Pasaktësi dhe mangësi në shpjegimin e termit, gjejmë edhe në tekstet e historisë. Në temën 

“Revolucioni i parë industrial”, gjejmë formulimin: “Me revolucionin industrial filloi edhe 

sistemi i fabrikave”. Në fjalorthin që i bashkëngjitet mësimit, bëhet përpjekje për të shpjeguar 

termin sistem fabrikash: Sistemi i fabrikave – Fabrika dhe uzina që punojnë me makineri.289 Në 

sintagmën terminologjike sistemi i fabrikave, gjymtyra e përcaktuar ose mbigjymtyra është fjala 

–term sistem. Ky term bart dhe vlerën nocionore që ndikon në tërësinë nocionore të gjithë 

sintagmës. Ndaj dhe gjykojmë që në shpjegimin e togfjalëshit terminologjik duhej synuar të 

shpjegohej termi sistem. “sistem,-i m. sh.-e(t) 3. tërësi pjesësh, elementesh, pajisjesh që kanë 

lidhje të ngushta dhe kryejnë një punë…”290 Një përcaktim më i saktë mund të ishte: Fabrika të 

vendosura sipas një rregulli, në përputhje me radhën e kryerjes së operacioneve teknologjike për 

realizimin e një produkti.  

Në të njëjtin tekst, në temën “Një shoqëri e re, një zhvillim i pandalshëm”, thuhet: Pjesa 

tjetër e popullsisë që punonte me mëditje në sipërmarrjet kapitaliste, u quajt klasa punëtore. Në 

fjalorthin e kësaj teme shpjegohet: Mëditje – Pagë e marrë për një punë të kryer nga ata që nuk 

kishin pronësi.291 Nisur nga ndërtimi i fjalës-term mëditje gjykojmë që, më i saktë përkufizimi do 

të ishte: Pagë ditore e marrë për një punë të kryer nga ata që nuk kishin pronësi. 

Njohuritë bashkëkohore të matematikës që lidhen me strukturat matematikore, përveç 

pasurimit me terma të rinj, janë shkaku edhe i pranisë së disa dukurive të tjera të mira në 

terminologjinë e matematikës.  

Strukturat matematikore sigurojnë saktësi shkencore dhe përdorim të vetëdijshëm të 

termave. Le të shohim, p.sh., rastin e copëtimit të bashkësisë në dy pjesë. 

Bashkësifaktorja do të këtë vetëm dy elemente, pra na duhen në çdo rast të tillë copëtimi, 

nga dy terma. Shqipërimi më i mirë, më logjik, njësimi më i qëndrueshëm në këto raste do të 

ishte i parashtesës jo- për të treguar elementet që nuk bëjnë pjesë në nënbashkësinë që përcakton 

kjo veti. Për shembull, po të veçojmë nga bashkësia e trekëndëshave, sipas vetisë specifike 

kënddrejtë, tërë trekëndëshat përkatës, atëherë trekëndëshat që mbesin, janë jokënddrejtë. Mbi 

këtë bazë duhen njësuar shumë terma, p.sh., në përdorim sot këta terma sinonimikë; mosbarazim, 

pabarazim, inekuacion, jobarazim. Më saktë do të ishte përdorimi i termit jobarazim. Kështu, në 

çdo rast copëtimi të një bashkësie në dy pjesë, parashtesat mohuese mos dhe pa e aq më tepër 

parashtesat e huazuara in dhe i nuk duhet të përdoren. Kuptimi mohues mund të shprehet në të 

gjitha rastet me prapashtesën jo-. Në këtë mënyrë mund të formojmë terma të rinj shqip, si p.sh.: 

jobarabrinjës, jobashkëvizor, jobashkëplanor, joprerëse, jokundërthënës etj.  

Mbi këtë bazë duhen qortuar edhe një varg termash tradicionalë që shpesh mbartin edhe 

vështirësitë e kaluara historikisht nga matematika në formimin e koncepteve që ata paraqesin, si 

p.sh., transcendent, irracional mund të zëvendësohen përkatësisht me joalgjebrik, joracional. 

                                                           
289 Historia 7, Ll. Filo, Ideart, Tiranë, 2014, f. 39.  
290 Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë, 2006, f. 965.  
291 Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë, 2006, f. 41.  
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1. Fjalorth terminologjik 

 

Termësi i paraqitur në këtë punim, i cili përbën edhe përmbajtjen e pjesës së dytë të tij, 

përfshin njësitë terminologjike të teksteve mësimore të APU-së. Ky fjalorth përfshin mbi 2500 

terma. Ai është hartuar mbi lëndën që ka dalë nga vjelja e termave nga tekstet mësimore të APU-

së. Kemi marrë në shqyrtim tekstet e gjuhës shqipe, biologjisë, diturisë së natyrës, kimisë dhe 

fizikës dhe paraqitja e termësit të përftuar është bërë duke i ndarë sipas fushave të dijes. 

Përparësi në këtë paraqitje ka marrë lënda terminologjike në praktikën kurrikulare, e cila është 

shqyrtuar në të gjitha klasat e nivelit parauniversitar. Ndarja në klasa na është dukur e 

parëndësishme, përderisa çdo njësi terminologjike është shoqëruar me simbolin e tekstit përkatës 

dhe numrin e faqes.  

Vjelja e plotë e termësit në tekstet e APU-së është bërë duke e veçuar termin në kontekstin 

ku ai përdoret. Kjo metodë pune na ka treguar se shumica e termave, përgjithësisht termat 

qendrorë, dalin më shumë se një herë në tekstet mësimore. Kjo denduri përdorimi shpjegohet me 

karakterin sistemor të terminologjisë, si dhe me natyrën ciklike të parashtrimit të njohurive 

shkencore në kurrikulën parauniversitare. Në këtë fjalor termi është veçuar nga konteksti ku 

përdoret dhe është dhënë si njësi terminologjike më vete.  

Mbi hartimin e termësit: 

-   Termësi përfshin të gjitha njësitë terminologjike të lëndëve gjuhë shqipe, biologji, dituri  

natyre, kimi e fizikë, të cilat janë renditur alfabetikisht. Për çdo term është shënuar teksti me 

simbolin përkatës ku përdoret dhe faqja e tekstit ku ai shfaqet për herë të parë.     

-  Termi është dhënë në trajtën e tij përfaqësuese, me përjashtim të disa njësive 

terminologjike që kanë formë të shumësit si: sheqerna, kripëra, drejtëza paralele, dy pika, 

gjëndra etj.  

- Termësi i paraqitur përbëhet nga njësi terminologjike njëfjalëshe e togfjalëshe: dy e më 

shumëfjalëshe, sipas përkatësisë së tyre strukturore. 

- Duke ruajtur formën me të cilën dalin në tekst, termat janë dhënë në gjuhën amtare si dhe 

në gjuhën e huaj nga janë huazuar. Në disa raste, jo të paktë, përbri termit është dhënë sinonimi i 

tij në gjuhën shqipe a të huaj, në varësi të trajtës së parë. Paraqitja e tillë është ruajtur si në tekst, 

duke dhënë edhe dysorin përkatës. 

- Pjesa më e madhe e njësive terminologjike janë njësi terminologjike emërore e më pak 

mbiemërore. Ashtu siç është shpjeguar dhe në pjesën e parë të punimit, ne ndajmë mendimin që 

në terminologjinë e teksteve mësimore duhet të përfshihen edhe njësitë terminologjike foljore, 

duke u identifikuar me formën e tyre të jashtme si shprehëse të koncepteve shkencore- teknike të 

një fushe të caktuar dijeje. Ndaj dhe i kemi përfshirë të tilla njësi në termësin e hartuar.  
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FJALORTHI I TERMAVE 

 

 

1.1. Termat e gjuhës shqipe 

 

aftësi gjuhësore (Gj. 6, f. 187) 

alfabet (abetare, f. 87)  

antonim (Gj. 4, f. 205).  

antonim i pjesshëm (Gj. 4, f. 83) 

antonim i plotë (Gj. 4, f. 83) 

apostrof (Gj. 3, f. 46) 

autobiografi (Gj. 4, f. 173) 

bashkëtingëllore e pazëshme(ky term del 

njëherë në vijim përdoret –e shurdhët) (Gj. 7, 

f. 212) 

bashkëtingëllore e tingullt (Gj. 7, f. 212) 

bashkëtingëllore e zëshme (Gj. 7, f. 212) 

bashkëtingëllore nistore (Gj. 7, f. 214) 

bërthamë e grupit (Gj. 6, f. 261) 

bisedë (Gj. 4, f. 16) 

çamërishte (Gj. 10, f. 21) 

dallim fonetik (Gj. 7, f. 281) 

dallim leksikor (Gj. 7, f. 281) 

dërgues (Gj. 10, f. 7) 

dhënës (Gj. 6, f. 184) 

dialekt (Gj. 4, f. 1760 

dialekti gegë (Gj. 10, f. 7) 

dialekti toskë (Gj. 10, f. 21) 

dialog (Gj. 4, f. 160) 

diatezë mesore (Gj. 9, f. 193)  

diatezë pësore (Gj. 9, f. 193) 

diatezë veprore (Gj. 9, f. 193) 

diatezë vetvetore (Gj. 9, f. 193) 

drejtshkrim (Gj. 2, f. 29) 

 

 

 

 

 

 

dy pikat (Gj. 5, f. 45) 

e ardhme e së shkuarës e mënyrës dëftore (Gj. 

9, f. 196) 

e folme (Gj. 10, f. 20) 

e folme kalimtare (Gj. 10, f. 20) 

emër (Gj. 2,f. 89) 

emër abstrakt (Gj. 4, f. 30) 

 emër i dygjinishëm (Gj. 8, f. 159) 

emër i përgjithshëm (Gj. 3, f. 107) 

emër i përveçëm (Gj. 3, f. 107) 

emër konkret (Gj. 4, f. 30) 

emër i nyjshëm (Gj.8, f. 161) 

emër lënde (Gj. 6, f. 208)  

emër vendbanimi –oikonim (Gj. 8, f. 235) 

emërzim (i mbiemrave) (Gj. 8, f. 161) 

emërzoj (Gj.8, f.161) 

emër përmbledhës (Gj. 6, f. 207) 

etimologji (Gj. 8, f. 222) 

etimologji popullore (Gj. 8, f. 222) 

etimologji shkencore (Gj. 8, f. 222) 

familje fjalësh (Gj. 6, f. 198) 

familje fjalësh (Gj. 6, f. 198) 

faqe fjalori (Gj. 7, f. 279) 

fjalë (Gj. 2,f. 15) 

fjalë dialektore (Gj. 4, f. 176) 

fjalë drejtuese (Gj. 7, f. 279) 

fjalë dyrrokëshe (abetare, f. 47) 

fjalë e mëvetësishme (Gj. 8, f. 156) 

fjalë e ndryshueshme (Gj. 5. f. 179) 

fjalë e pamëvetësishme (Gj. 8, f. 156) 

fjalë e pandryshueshme (Gj. 5. f. 179) 

fjalë e parme (Gj. 5, f. 71) 

fjalë e përbërë (Gj. 5, f. 71) 
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fjalë e përngjitur (Gj. 7, f. 265) 

fjalë e prejardhur (Gj. 5, f. 71) 

fjalë homogjene (Gj. 5. f. 205)  

fjalë jo e parme (Gj. 6, f. 191) 

fjalë jokuptimplotë (Gj. 8, f. 156) 

fjalë kryesore (Gj. 2, f. 222) 

fjalë kuptimplotë (Gj. 8, f. 156) 

fjalë njërrokëshe (abetare, f. 45) 

fjalë plotësuese (Gj. 2, f. 222) 

fjalë plotësuese (Gj. 4, f. 160) 

fjalë e huaj (Gj. 6, f. 203) 

fjalë e shumëkuptimshme ose polisemantike 

(Gj. 8, f. 228)  

fjalë e urtë (Gj. 4, f. 174) 

fjalë thirrmore (Gj. 8, f. 156) 

fjalë titull (Gj. 7, f. 279) 

fjalëformim (Gj. 6, f. 189) 

fjalëz mohuese (Gj. 3,f. 46) 

fjali (Gj. 2, 22) 

fjali dëftore (Gj. 3, f. 26) 

fjali dëshirore (Gj. 5, f. 38) 

fjali dykryegjymtyrëshe (Gj. 8, f. 195) 

fjali dykryegjymtyrëshe e pazgjeruar (Gj. 8, f. 

196) 

fjali dykryegjymtyrëshe e zgjeruar (Gj. 8, f. 

196) 

fjali e nënrenditur kryefjalore (Gj. 6, f. 300) 

fjali e nënrenditur kundrinore (Gj. 6, f. 300) 

fjali e nënrenditur përcaktore (Gj. 6, f. 300) 

fjali e nënrenditur rrethanore (Gj. 6, f. 300)  

fjali e përbërë (Gj. 6, f. 296) 

fjali e përbërë me bashkërenditje (Gj. 6, f. 

296)  

fjali e përbërë me bashkërenditje (Gj. 7, f. 

251) 

fjali e përbërë me bashkërenditje 

kundërshtuese (Gj. 6, f. 298)  

fjali e përbërë me bashkërenditje 

kundërshtuese (Gj. 7, f. 256) 

fjali e përbërë me bashkërenditje palidhëzore 

(Gj. 7, f. 251)  

fjali e përbërë me bashkërenditje përmbyllëse 

(Gj. 6, f. 298) 

fjali e përbërë me bashkërenditje përmbyllëse 

(Gj. 7, f. 256) 

fjali e përbërë me bashkërenditje shtuese (Gj. 

6, f. 298) 

fjali e përbërë me bashkërenditje shtuese (Gj. 

7, f. 256) 

fjali e përbërë me bashkërenditje veçuese (Gj. 

6, f. 298) 

fjali e përbërë me bashkërenditje veçuese (Gj. 

7, f. 256) 

fjali e përbërë me më shumë se dy pjesë (Gj. 

9, f. 270) 

fjali e përbërë me më shumë se dy pjesë edhe 

me bashkërenditje, edhe me nënrenditje (Gj. 9, 

f. 273) 

fjali e përbërë me më shumë se dy pjesë vetëm 

me bashkërenditje (Gj. 9, f. 271) 

fjali e përbërë me më shumë se dy pjesë vetëm 

me nënrenditje (Gj. 9, f. 272) 

fjali e përbërë me nënrenditje (Gj. 6, f. 297)  

fjali e përbërë me nënrenditje (Gj. 7, f. 253) 

fjali e thjeshtë (Gj. 5. f. 184) 

fjali e thjeshtë me gjymtyrë homogjene (Gj. 8, 

f. 196) 

fjali emërore (Gj. 8, f. 196) 

fjali foljore (Gj. 8, f. 196) 

fjali mohore (Gj. 3,f. 30) 

fjali njëkryegjymtyrëshe (Gj. 8, f. 196) 

fjali njëkryegjymtyrëshe emërore (Gj. 9, f. 

240) 

fjali njëkryegjymtyrëshe foljore pavetore (Gj. 

9, f. 242) 

fjali njëkryegjymtyrëshe foljore vetore (Gj. 9, 

f. 240) 

fjali nxitëse (Gj. 5, f. 38) 

fjali nxitëse- thirrmore (Gj. 5, f. 38) 
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fjali pohore (Gj. 3,f. 30) 

fjali pyetëse (Gj. 3, f. 26) 

fjali pyetëse tërësore (Gj. 3, f. 26) 

fjali e përbërë e përzier (Gj. 9, f. 270) 

fjali thirrmore (Gj. 3,f. 30) 

fjalia më e vogël (Gj. 2, 42) 

fjali pyetëse e pjesshme (Gj. 3, f. 26) 

fjalor (Gj. 4, f. 171) 

fjalor antonimik (Gj. 7, f. 278) 

fjalor biografik (Gj. 7, f. 278) 

fjalor dialektor (Gj. 6, f. 201) 

fjalor drejtshkrimor (Gj. 7, f. 278) 

fjalor dygjuhësh (Gj. 5, f. 61) 

fjalor enciklopedik (Gj. 7, f. 278) 

fjalor frazeologjik (Gj. 7, f. 278) 

fjalor i gjuhës standarde (Gj. 6, f. 201) 

fjalor i madh (Gj. 7, f. 278) 

fjalor i mesëm (Gj. 7, f. 278) 

fjalor i vogël (Gj. 7, f. 278) 

fjalor kombëtar (Gj. 7, f. 278) 

fjalor krahinor (Gj. 6, f. 201) 

fjalor njëgjuhësh (Gj. 6, f. 201) 

fjalor shkollor (Gj. 7, f. 278) 

fjalor shpjegues (Gj. 6, f. 201) 

fjalor shumëgjuhësh (Gj. 7, f. 278) 

fjalor sinonimik (Gj. 7, f. 278) 

fjalor terminologjik (gj. 7, f. 278) 

fjalorth (gj. 2, f. 15) 

fjalpor drejtshkrimor (gj. 6, f. 201) 

folje (gj. 2, f. 176) 

folje gjysmëndihmëse (gj. 9, f. 188) 

folje jokalimtare (gj. 8, f. 166) 

folje kalimtare (Gj. 8, f. 156) 

folje këpujore (Gj. 9, f. 189) 

folje me vlerë modale ( Gj. 9, f. 189) 

folje ndihmëse (Gj. 4, f. 66) 

folje njëvetore (Gj. 8, f. 170) 

folje pavetore (Gj. 8, f. 170) 

folje që shprehin mënyrën e zhvillimi të 

veprimit (Gj. 9, f. 189) 

formë e fjalës (Gj. 6, f. 189) 

formë e pashtjelluar (Gj. 6, f. 243) 

formë e pashtjelluar mohore (Gj. 6, f. 244) 

formë e pashtjelluar paskajore (Gj. 6, f. 244) 

formë e pashtjelluar përcjellore (Gj. 6, f. 244)  

formë e shtjelluar (Gj. 6, f. 243) 

formë veprore  (Gj. 7, f. 203) 

formë joveprore (Gj. 7, f. 203) 

frazeologji (Gj. 8, f. 225) 

frymor (Gj. 2, f. 109) 

fushë konceptore (Gj. 8, f. 228) 

fushë leksikore (Gj. 6, f. 195) 

fushë semantike (Gj. 8, f. 228) 

gegërisht (Gj. 4, f. 177) 

gegërishte e Shqipërisë së mesme (Gj. 10, f. 

21) 

gegërishte qendrore (Gj. 10, f. 21) 

gegërishte verilindore (Gj. 10, f. 20) 

gegërishte veriperëndimore (Gj. 10, f. 20) 

gjini (Gj. 5, f. 109) 

gjini asnjanëse (Gj. 5, f. 94) 

gjini femërore (Gj. 5, f. 109)  

gjini gramatikore (Gj. 6, f. 2080 

gjini mashkullore (Gj. 2, f. 109) 

gjini natyrore (Gj. 6, f. 208) 

gjuhë e folur (Gj. 6, f. 187) 

gjuhë e shkruar (Gj. 6, f. 187).  

gjuhë standarde (Gj. 4, f. 180) 

gjymtyrë e dytë (Gj. 5. f. 184) 

gjymtyrë homogjene (Gj. 9, f. 244) 

gjymtyrë kryesore (Gj. 5. f. 184) 

gjymtyrë (e fjalisë) (Gj. 5. f. 184) 

gramatikë (Gj. 6, f. 205) 

grup bashkëtingëlloresh (Gj. 7, f. 219) 

grup emëror (Gj. 4, f. 140) 

grup emëror (Gj. 5. f. 190) 

grup emëror i kryefjalës (Gj. 4, f. 140) 

grup fjalësh (Gj. 2, 50) 

grup fjalësh i lëvizshëm (Gj. 4, f. 160) 

grup fjalësh i qëndrueshëm (Gj. 4, f. 160) 
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grup foljor (Gj. 5. f. 190) 

grup foljor i kallëzuesit (Gj. 4, f. 140) 

grup i kallëzesit (Gj. 3, f. 73) 

grup i kryefjalës (Gj. 3, f. 73) 

grup kryesor i fjalisë (Gj. 6, f. 261) 

grup nistor (Gj. 10, f. 21) 

hidronim (Gj. 8, f. 235) 

homonim (Gj. 7, f. 273) 

i nyjshëm (Gj. 4, f. 50) 

i panyjshëm (Gj. 4, f. 50) 

i shenjuar (Gj. 10, f. 11) 

informacion (Gj. 6, f. 184) 

intonacion (gj. 5,f. 47) 

kalëzues foljor i thjeshtë (Gj. 6, f. 270) 

kallëzues (Gj. 3, f. 59) 

kallëzues emëror (gj. 5. f. 201) 

kallëzues foljor (Gj. 5. f. 201) 

kallëzues foljor i përbërë (Gj. 6, f. 270) 

kallëzues foljor i thjeshtë (Gj. 6, f. 270) 

kategori gramatikore e rasës (Gj. 6, f. 211) 

kategori gramatikore e kohës (Gj. 6, f. 233) 

kategoria gramatikore e mënyrës (Gj. 6, f. 

232) 

kategoria gramatikore e diatezës (Gj. 9, f. 193) 

klasë e fjalëve (Gj. 5. f. 179)  

kod (gj. 6, f. 184) 

kohë e ardhme (Gj. 3, f. 135) 

kohë e ardhme e përparme (Gj. 6, f. 233) 

kohë e kryer (Gj. 6, f. 233) 

kohë e kryer e tejshkuar (gj. 6, f. 233) 

kohë e kryer e thjeshtë (Gj. 3, f. 178) 

kohë e kryer e thjeshtë (gj. 6, f. 233) 

kohë e pakryer (Gj. 3, f. 178) 

kohë e përbërë (Gj. 6, f. 234) 

kohë e shkuar (Gj. 3, f. 135) 

kohë e tashme (Gj. 3, f. 135) 

kohë e thjeshtë (Gj. 6, f. 234) 

kohë më se e kryer (Gj. 6, f. 233) 

kohë të përbëra (Gj. 4, f. 66) 

kohë themelore (Gj. 6, f. 233) 

kompozim (Gj. 6, f. 198) 

kompozitë (Gj. 5, f. 71) 

komunikim (Gj. 6, f. 184) 

komunikim gjuhësor (Gj. 6, f. 185) 

komunikim jogjuhësor (gj. 6, f. 185) 

komunikim joverbal (jogjuhësor) (Gj. 10, f. 

13) 

komunikim verbal (gjuhësor) (Gj. 10, f. 13) 

komunikoj (Gj.6. F. 184) 

kontekst (Gj. 10, f. 7)  

kontekst gjuhësor (Gj. 10, f. 7) 

kontekst kulturor (Gj. 10, f. 7) 

kontekst i situatës (Gj. 10, f. 7) 

kontekst tekstor (gj. 10, f. 7) 

kryefjalë (Gj. 3, f. 59) 

kundrinor i drejtë (Gj. 4, f. 150)  

kundrinor i zhdrejtë me parafjalë (Gj. 4, f. 

157) 

kundrinor i zhdrejtë pa parafjalë (Gj. 4, f. 153) 

labërishte (Gj. 10, f. 21) 

lakim (Gj. 4, f. 34) 

lakim i parë (Gj. 5. f. 108)  

lakim i dytë (Gj. 5. f. 108) 

lakim i tretë (Gj. 5. f. 108) 

lakim i katërt (Gj. 5. f. 108) 

lakoj (Gj. 3, f. 135) 

leksik (Gj. 6, f. 195) 

leksikologji (Gj. 6, f. 195) 

lidhëz bashkërenditëse kundërshtuese (Gj. 6, f. 

298) 

lidhëz bashkërenditëse përmbyllëse (Gj. 6, f. 

298) 

lidhëz bashkërenditëse shtuese (Gj. 6, f. 298) 

lidhëz bashkërenditëse veçuese (Gj. 6, f. 298) 

lidhëz (Gj. 4, f. 93) 

lidhëz bashkërenditëse (Gj. 5. f. 177) 

lidhëz nënrenditëse (Gj. 5. f. 177) 

lidhëz nënrenditëse ftilluese (Gj.6, f. 294) 

lidhëz nënrenditëse krahasore (Gj.6, f. 294) 

lidhëz nënrenditëse kohore (Gj.6, f. 294) 
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lidhëz nënrenditëse kushtore (Gj.6, f. 294) 

lidhëz nënrenditëse lejore (Gj.6, f. 294) 

lidhëz nënrenditëse shkakore (Gj.6, f. 294) 

lidhëz nënrenditëse mënyrore (Gj.6, f. 294) 

lidhëz nënrenditëse rrjedhimore (Gj.6, f. 294) 

lidhëz nënrenditëse qëllimore (Gj.6, f. 294) 

lidhëz nënrenditëse vendore  (Gj.6, f. 294) 

ligjëratë e drejtë (Gj. 5, f. 45) 

ligjëratë e zhdrejtë (Gj. 9, f. 281) 

ligjërim bisedor (Gj. 8, f. 230) 

ligjërim i shkujdesur (Gj. 8, f. 230) 

ligjërim libror (Gj. 8, f. 230) 

marrëdhënie barazie ose bashkërenditjeje (Gj. 

7, f. 249) 

marrëdhënie kallëzuesore (Gj. 9, f. 240) 

marrëdhënie kohore (Gj. 9, f. 261)  

marrëdhënie konvencionale (Gj. 10, f. 11) 

marrëdhënie krahasore (Gj. 9, f. 268)  

marrëdhënie kryefjalore (Gj. 9, f. 260) 

marrëdhënie mënyrore (Gj. 9, f. 265)  

marrëdhënie njëkohësie (Gj. 9, f. 261) 

marrëdhënie parakohësie (Gj. 9, f. 261) 

marrëdhënie paskohësie (Gj. 9, f. 261) 

marrëdhënie përcaktore (gj. 9, f. 260) 

marrëdhënie qëllimore (Gj. 9, f. 262)  

marrëdhënie rrethanore (Gj. 9, f. 260)  

marrëdhënie sasiore (Gj. 9, f. 265) 

marrëdhënie shkakore (Gj. 9, f. 262) 

marrëdhënie varësie ose nënrenditjeje (Gj. 7, 

f. 199) 

marrëdhënie vendore (Gj. 9, f. 260) 

marrës (Gj. 6, f. 184) 

mbaresë (gj. 5, f. 67) 

mbiemër (Gj. 2, f. 137) 

mbiemër marrëdhënior (Gj. 8, f. 166) 

mbiemër cilësor (Gj. 8, f. 166) 

mbiemër i nyjshëm (Gj. 4, f. 50) 

mbiemër i panyjshëm (Gj. 4, f.50)  

mënyrë (Gj. 5. f. 161) 

mënyrë dëftore (Gj. 5. f. 161) 

mënyrë dëshirore (Gj. 5. f. 161)  

mënyrë habitore (Gj. 5. f. 161) 

mënyrë kushtore (Gj. 5. f. 161)  

mënyrë lidhore (Gj. 5. f. 161)  

mënyrë urdhërore (Gj. 5. f. 161) 

mesazh (Gj. 10, f. 7) 

mesazh (Gj. 6, f. 184) 

mjet fjalëformues (Gj. 7, f. 263) 

morfemë (Gj. 7, f. 261) 

morfemë fjalëformuese (Gj. 7, f. 261) 

morfemë trajtëformuese (Gj. 7, f. 261) 

morfologji (Gj. 6, f. 205) 

ndajfolje (Gj. 3, f. 194) 

ndajfolje kohe (Gj.4. f. 93) 

ndajfolje mënyre (Gj.4, f. 93) 

ndajfolje pyetëse (Gj.8. f. 214) 

ndajfolje sasie (Gj.4, f. 93) 

ndajfolje vendi (Gj. 4, f. 93) 

ndajshtim (Gj. 8, f. 203) 

ndajshtim i paveçuar (Gj. 8, f. 203) 

ndajshtim i veçuar (Gj. 8, f. 203) 

ngjyrim emocional i fjalës (Gj. 8, f. 227) 

njëjës (Gj. 2, f. 119)  

njësi fonetike (Gj. 7, f. 261) 

njësi frazeologjike (Gj. 8, f. 225) 

njësi frazeologjike emërore (Gj.8, f.225)  

njësi frazeologjike  foljore (Gj. 8, f. 225) 

njësi frazeologjike mbiemërore (Gj. 8, f. 225) 

njësi frazeologjike ndajfoljore  (Gj. 8, f. 225) 

njësi gramatikore (Gj. 7, f. 261) 

numër njëjës (Gj. 2, f. 119) 

numër shumës (Gj. 2, f. 119) 

numëror (Gj. 2, f. 127) 

nyjë (Gj. 5. f. 179) 

oronim (Gj. 8, f. 235) 

parafjalë (Gj. 5, f. 105) 

paragraf (Gj. 3, f. 16) 

parashtesë (Gj. 3, f. 201) 

pasthirrmë (Gj. 5. f. 179) 

përbërës i fjalës (Gj. 6, f. 189) 
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përcaktor kallëzuesor (Gj. 7, f. 231) 

përcaktor (Gj. 4, f. 140) 

përcaktor me drejtim (Gj.6, f. 276) 

përcaktor me bashkim  (Gj.6, f. 276) 

përcaktor me përshtatje (Gj.6, f. 276) 

përcaktor kallëzuesor (Gj. 7, f. 232) 

përcaktor kallëzuesor i kryefjalës (Gj. 7, f. 

232) 

përcaktor kallëzuesor i kundrinorit të drejtë 

(Gj. 7, f. 232) 

përcaktorë homogjenë (Gj. 5. f. 212) 

përcaktuesit e bërthamës (Gj. 6, f. 261) 

përemër dëftor (Gj. 5. f. 141) 

përemër i pacaktuar (Gj. 5. f. 141) 

përemër lidhor (Gj. 5. f. 148) 

përemër pronor (Gj. 4, f. 62) 

përemër pyetës (Gj. 5. f. 136) 

përemër vetor (Gj. 5. f. 124) 

përshtat (Gj. 4, f. 50) 

pikë (Gj. 2, f. 29) 

pikëçuditje (Gj. 2, f. 29) 

pikëpresje ( Gj. 5, f. 47) 

pikëpyetje (Gj. 2, f. 29) 

pjesë ligjërate (Gj. 6, f. 205) 

pjesëz (Gj. 5. f. 179) 

pjesore (Gj. 5. f. 168)  

prapashtesë (Gj. 3, f. 202) 

prapashtesë përkëdhelëse (Gj. 4, f. 119) 

prapashtesë zvogëluese (Gj. 4, f. 119) 

prejardhje (Gj. 6, f. 198) 

prejardhje me parashtesë (Gj. 6, f. 192) 

prejardhje me parashtesë e prapashtesë (Gj. 6, 

f. 192) 

prejardhje me prapashtesë (Gj. 6, f. 192) 

presje (Gj. 2, f. 29) 

rasë (Gj. 4, f. 34) 

rasë dhanore (Gj. 4, f. 34) 

rasë emërore (Gj. 4, f. 34) 

rasë gjinore (Gj. 4, f. 34) 

rasë kallëzore (Gj. 4, f. 34) 

rasë rrjedhore (Gj. 4, f. 34) 

referent (gj. 6, f. 184) 

remë (Gj. 8, f. 198)  

rend alfabetik (Gj. 5, f. 61)  

rotacizëm (Gj. 10, f. 21) 

rrënjë (Gj. 5, f. 67) 

rrethanor (Gj. 4, f. 160) 

rrethanor kohe (Gj. 4, f. 160)  

rrethanor mënyre (Gj. 4, f. 160)  

rrethanor sasie (Gj. 4, f. 160) 

rrethanor vendi (Gj. 4, f. 160) 

rrethanor shkaku (Gj.8, f. 281) 

rrethanor qëllimi (Gj.8, f. 281) 

rrethanorë homogjenë (Gj. 5. f. 237) 

rrokje (Abetare, f. 11) 

shenja pikësimi (gj. 2, f. 29) 

shenjë gjuhësore (Gj. 10, f. 11) 

shenjues (Gj. 10, f. 11) 

shkallë (e mbiemrit) (Gj. 7, f. 191) 

shkallë krahasore (Gj. 7, f. 191) 

shkallë pohore (Gj. 7, f. 191) 

shkallë sipërore (Gj. 7, f. 191) 

shkronjë (Abetare, f. 22)  

shkronjë dyshe (Gj. 2, f. 29) 

shkronjë e madhe (Gj. 2, f. 29) 

shkronjë e vogël (Gj. 2, f. 29) 

shkurtesë (Gj. 6, f. 193) 

shprehje frazeologjike (Gj. 4, f. 209) 

shprehje lidhëzore (Gj.8, f.173) 

shqiptoj (Abetare, f. 27) 

shumëkuptueshmëri ose polisemi (Gj. 8, f. 

228) 

shumës (Gj. 2, f. 119) 

shumëpikësh (Gj. 8, f. 190) 

sinonim (Gj. 4, f. 206) 

sintaksë (Gj. 6, f. 251) 

stil i gjuhës (Gj. 8, f. 233) 

stili i letërsisë artistike (Gj. 8, f. 233) 

stili juridiko-administrativ (Gj. 8, f. 233) 

stili politiko-shoqëror (Gj. 8, f. 233) 
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stili shkencor-teknik (Gj. 8, f. 233)  

të dëgjuarit (Gj. 6, f. 187) 

e folme dialektore (Gj. 4, f. 176) 

të folurit (Gj. 6, f. 187) 

të lexuarit (Gj. 6, f. 187) 

të shkruarit (Gj. 6, f. 187) 

tekst (Gj. 2, f. 17) 

tekst biografik (Gj. 4, f. 170) 

temë (Gj. 5, f. 67) 

temë fjalëformuese (Gj. 6, f. 190) 

temë fjalëformuese (Gj. 7, f. 263) 

temë foljore (Gj. 8, f. 162) 

temë mbiemërore (Gj. 8, f. 162) 

thënie (Gj. 8, f. 198) 

thonjëza (Gj. 5, f. 45) 

tingull (Abetare, f. 27) 

tipat e fjalisë sipas kumtimit (Gj. 3, f. 20) 

tog ( jepet për togun ue, nuk jepet termi i plotë 

tog zanor) (Gj.7, f.281) 

toponim (gj. 8, f. 235) 

toskërisht (gj. 4, f. 177) 

trajtë e emrit (Gj. 3, f. 135) 

trajtë e pashquar (Gj. 3, f. 135) 

trajtë e shkurtër (Gj. 5. f. 133) 

trajtë e shkurtër e bashkuar (Gj. 7, f. 196) 

trajtë e shquar (Gj. 3, f. 135) 

variant (Gj. 7, f. 283) 

veçori të tingullit: intensiteti (fortësia), 

lartësia, timbri, gjatësia.  

vizë (gj. 5, f. 45) 

zanore (Abetare, f. 9) 

zanore fundore (Gj. 9, f. 215) 

zanore hundore (gj. 9, f. 215) 

zgjedhim (gj. 3, f. 175) 

zgjedhim i parë (Gj. 5. f. 108) 

zgjedhim i parë (Gj. 5. f. 108) 

zgjedhim i dytë (Gj. 5. f. 108) 

zgjedhim i tretë (Gj. 5. f. 108) 

zgjedhoj (Gj.2, f.176) 

zgjeroj (grupin e kryefjalës dhe grupin e 

kallëzuesit) (Gj. 5. f. 194) 

zvogëloj (një fjali) (Gj. 5. f. 194) 
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1.2. Termat e diturisë së natyrës 

 

ajër (D.N. 5, f. 69)  

ajër i pastër (D. N. 3, f. 91)  

akull (D. N. 5, f. 55)  

algë (D.N. 5, f. 109)  

anfib (D. N. 3, f. 67)  

anije kozmike (D. N. 5, f. 17)  

aortë (D. N. 3, f. 93)  

aparat (D. N. 5, f. 83)  

aparat i frymëmarrjes (D. N. 5, f. 83)  

aparat i jashtëqitjes (D. N. 3, f. 96)  

aparat tretës (D. N. 3, f. 85)  

arterie (D. N. 3, f. 93)  

asteroid (D. N. 5, f. 5)  

astronaut (D. N. 5, f. 17)  

atmosferë (D. N. 4, f. 39)  

avullim (D. N. 3, f. 15)  

azot (D. N. 4, f. 39)  

barkushe (D. N. 3, f. 93)  

barngrënës (D. N. 3, f. 69)  

barometër (D. N. 4, f. 44)  

bashkëveprim i magnetëve (D. N. 3, f. 53) 

bashkëveproj (D. N. 3, f. 53)  

bërthamë (D. N. 5, f. 23) 

bimë (D. N. 3, f. 57) 

bimë barishtore (D. N. 3, f. 63)  

bimë drunore (D. N. 5, f. 100)  

bimë e kultivuar (D. N. 4, f. 144)  

bimë enëzore (D. N. 5, f. 99)  

bimë farëveshur (D. N. 5, f. 115)  

bimë gjethe notuese (D. N. 3, f. 65)  

bimë industriale (D. N. 4, f. 144)  

bimë me lule (D. N. 5, f. 109)  

bimë pa lule (D. N. 5, f. 109)  

bimë ujore (D. N. 3, f. 65)  

bimë zbukuruese (D. N. 5, f. 117)  

bimëz (D. N. 3, f. 61)  

biologji (D. N. 5, f. 79)  

bisht i gjethes (D. N. 5, f. 102)  

bisht i lules (D. N. 5, f. 110)  

blozë e misrit (D. N. 3, f. 62)  

borë (D. N. 4, f. 49)  

bosht i tokës (D. N. 5, f. 9)  

botanik (D. N. 5, f. 94)  

breshër (D. N. 4, f. 49)  

bubullimë (D. N. 4, f. 49)  

burim drite (D. N. 4, f. 105)  

burim drite artificial (D. N. 4, f. 105)  

burim drite natyror (D. N. 4, f. 105)  

burim i elektricitetit (D. N. 4, f. 92)  

burim i paripërsëritshëm (D. N. 4, f. 84)  

burim ripërtëritës (D. N. 4, f. 84)  

busull (D. N. 3, f. 49)  

butak (D. N. 3, f. 67)  

bymim (D. N. 5, f. 58)  

centimetër (D. N. 3, f. 21)  

centimetër kub (D. N. 3, f. 23)  

central elektrik (D. N. 4, f. 87)  

central gjeotermik (D.N. 4, f. 89)  

çerek- Hënë (D. N. 5, f.15)  

çiftëzoj (hen) (D. N. 3, f. 71)  

cikël jetësor (D. N. 5, f. 79)  

cikli i ujit (D. N. 5, f. 59)  

citoplazmë (D. N. 5, f. 81)  

çkripëzim (D. N. 5, f. 65)  

dekantim (D. N. 5, f. 63)  

dëmtim fizik i mjedisit (D. N. 4, f. 147) 

dëmtim i mjedisit (D. N. 4, f. 29)  

dëmtues (D. N. 3, f. 62)  

det (D. N. 5, f. 55)  

dhëmballë (D. N. 3, f. 89)  

dhëmbë të qumështit (D. N. 3, f. 89)  

dhëmbë prerës (D. N. 3, f. 89) 

dhëmbë shqyes (D. N. 3, f. 89)  

dhëmbë të përhershëm (D. N. 3, f. 89)  

dhomë e magmës (D. N. 5, f. 27)  

dioksid i sulfurit (D. N. 5, f. 71)  
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dioksid karboni (D. N. 3, f. 59)  

distilator (D. N. 5, f. 65)  

distilim (D. N. 5, f. 65)  

ditë (D. N. 5, f. 9)  

ditënatë (D. N. 3, f. 31)  

djegie (D. N. 5, f. 71)  

drejtim (D. N. 3, f. 48)  

drejtim horizontal (D. N. 3, f. 48)  

drejtim i lëvizjes (D. N. 3, f. 48)  

drejtim i zërit (D. N. 5, f. 48)  

drejtim vertikal (D. N. 3, f. 48)  

dridhje (D. N. 5, f. 33)  

dritë (D. N. 3, f. 59)  

dritë (D. N. 4, f. 105)  

dru (D. N. 3, f. 63)  

dru gjetherënës (D. N. 3, f. 63)  

dru me gjelbërim të përhershëm (D. N. 3, f. 

63)  

dukuri fizike (D. N. 5, f. 58)  

dythelbore (D. N. 3, f. 61)  

egzosferë (D. N. 4, f. 38)  

eklips i Diellit (D. N. 5, f. 13)  

eklips i Hënës (D.N. 5, f. 13)  

ekuator (D. N. 4, f. 37)  

ekuinoks pranveror (D. N. 5, f. 11)  

ekuinoks vjeshtor (D.N. 5, f. 11)  

elasticitet (D. N. 3, f. 83)  

elektricitet (D. N. 4, f. 91)  

elektricitet i palëvizshëm (D. N. 4, f. 91)  

elektromagnet (D. N. 4, f. 101)  

elektromotorr (D. N. 4, f. 101)  

embrion (D. N. 3, f. 101)  

energji (D. N. 4, f. 81)  

energji diellore (D. N. 4, f. 88)  

energji e erës (D. N. 4, f. 88)  

energji e helikës (D. N. 4, f. 88)  

energji e lëvizjes (D. N. 4, f. 82)  

energji e ruajtur (D. N. 4, f. 82)  

energji e ujërave nëntokësore (D. N. 4, f. 89)  

energji elektrike (D. N. 4, f. 87)  

epiqendër e tërmetit (D. N. 5, f. 30)  

erë (D. N. 4, f. 46)  

erë e ftohtë (D. N. 4, f. 46)  

erë e ngrohtë (D. N. 4, f. 46)  

farë (D. N. 3, f. 57)  

farë dythelbore (D. N. 5, f. 112)  

farë njëthelbore (D. N. 5, f. 112)  

fazë e Hënës (D. N. 5, f. 15)  

fekondim (D. N. 3, f. 71)  

fërkim (D. N. 3, f. 46)  

fier (D. N. 5, f. 109)  

fijëz (D. N. 3, f. 80)  

filiz (D. N. 3, f. 61)  

filtrim (D. N. 5, f. 63)  

fluger (D. N. 4, f. 52)  

forcë e brendshme (D. N. 5, f. 23)  

forcë e jashtme (D. N. 5, f. 23)  

forcë (D. N. 3, f. 43)  

forcë tërheqëse e tokës (D. N. 3, f. 43)  

formë e rregullt gjeometrike (D. N. 3, f. 5) 

formë jo e rregullt gjeometrike (D. N. 3, f. 5) 

fotosintezë (D. N. 3, f. 59)  

fotosintezë klorofiliane (D. N. 5, f. 102)  

frekuencë (D. N. 5, f. 43)  

frut (D. N. 3, f. 57)  

frymëmarrje (D. N. 3, f. 90)  

frymënxjerrje (D. N. 3, f. 90) 

frymëthithje (D. N. 3, f. 90)  

fryt (D. N. 5, f. 111)  

fshat (D. N. 4, f. 17)  

funksion bazë i jetës (D. N. 5, f. 79)  

fushë (D. N. 4, f. 9)  

galaktikë (D. N. 5, f. 5)  

gaz natyror (D. N. 4, f. 66) 

gaz  (D. N. 3, f. 7)  

gjallesë endemike (D. N. 4, f. 149)  

gjendje e gaztë (D. N. 3, f. 15)  

gjendje e lëndës (D. N. 3, f. 15)  

gjendje e lëngët (D. N. 3, f. 15)  

gjendje e ngurtë (D. N. 3, f. 15)  
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gjerësi gjeografike (D. N. 4, f. 41)  

gjethe e përbërë (D. N. 5, f. 102)  

gjethe e thjeshtë (D. N. 5, f. 102)  

gjitar (D. N. 3, f. 67) 

gjithçkangrënës (D. N. 3, f. 69)  

gjithësi (D. N. 5, f. 5) 

gjumë letargjik (D. N. 4, f. 117)  

gjymtyrë (D. N. 3, f. 77)  

gjysmë- Hënë (D. N. 5, f. 15)  

glob (D.N. 4, f. 37)  

gojëz (D. N. 3, f. 85)  

gradë celsius (D. N. 3, f. 27)  

gram (D. N. 3, f. 25)  

gropë e thellë detare (D.N. 5, f. 25)  

gurmaz (D. N. 3, f. 90)  

hapësirë (D. N. 5, f. 17)  

hartë (D. N. 4, f. 35)  

heliograf (D. N. 4, f. 52)  

hemisferë (e trurit) (D. N. 3, f. 98)  

Hënë e plotë (D. N. 5, f. 15)  

Hënë e re (D. N. 5, f. 15)  

hertz (D. N. 5, f. 43)  

hi (D. N. 4, f. 39)  

hidrocentral (D. N. 4, f. 87)  

higrometër (D. N. 4, f. 52)  

hojëz (D. N. 3, f. 90)  

ilaç (D. N. 3, f. 103)  

ind (D. N. 5, f. 83)  

istrument meteorologjik (D. N. 4, f. 52)  

izolues (D. N. 4, f. 97)  

jashtëqitje (D. N. 3, f. 96)  

jehonë (D. N. 5, f. 35)  

jetërushqyese (D. N. 3, f. 69)  

jorruazorë (D. N. 3, f. 67)  

jug (D. N. 3, f. 48)  

kacavjerrës (D. N. 5, f. 100)  

kafshë polare (D. N. 3, f. 75)  

kafshë e shkretëtirës (D. N. 3, f. 75)  

kafshë e ujit (D. N. 3, f. 75)  

kafshë e vendeve të nxehta (D. N. 3, f. 75)  

kafshë grabitqare (D. N. 3, f. 75)  

kafshë tokësore (D.N. 3, f. 75)  

kaktus (D. N. 3, f. 65)  

kandër (D. N. 3, f. 65)  

kapërcell (D.N. 3, f. 85)  

kapilar (D. N. 3, f. 93)  

katran (D. N. 3, f. 91)  

këllëf i gjethes (D. N. 5, f. 102)  

kërcell (D. N. 3, f. 57)  

kërcell nëntokësor (D. N. 3, f. 61)  

kësulë (D. N. 5, f. 96)  

kilogram (D. N. 3, f. 25)  

klimë e butë (D. N. 4, f. 41)  

klimë e ftohtë (D. N. 4, f. 41)  

klimë e nxehtë (D. N. 4, f. 41)  

kloroplaste (D. N. 5, f. 81)  

koçan (D. N. 3, f. 62)  

kockë (D. N. 3, f. 80)  

kodër (D. N. 4, f. 9)  

kokë (D. N. 3, f. 77)  

kometë (D. N. 5, f. 5)  

kondensim (D. N. 3, f. 15)  

konsumator i dytë (D. N. 4, f. 144)  

konsumator i parë (D. N. 4, f. 144)  

kontinent (D. N. 5, f. 225)  

kordon (D. N. 3, f. 101)  

kore e tokës (D. N. 5, f. 23)  

krater (D. N. 5, f. 27)  

krimb uji (D. N. 3, f. 73)  

krimb misri (D. N. 3, f. 62)  

kripëra minerale (D. N. 3, f. 59)  

kripësi (D. N. 5, f. 65)  

kristal (D.N. 3, f. 97)  

kristalizim (D. N. 5, f. 65)  

kromozon (D.N. 5, f. 81)  

kronometër (D. N. 3, f. 31)  

kujtesë (D. N. 3, f. 99)  

kullotë alpine (D. N. 5, f. 93)  

kultivim (D. N. 3, f. 71)  

kupë e lules (D. N. 5, f. 110)  
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kurorë e lules (D. N. 5, f. 110)  

kurthe (D. N. 3, f. 65)  

kyç (D. N. 3, f. 79)  

lagështi e ajrit (D.N. 4, f. 41)  

lakesë (D. N. 3, f. 83) 

lartësi mbi nivelin e detit (D. N. 4, f. 41)  

larvë (D. N. 3, f. 71)  

lavjerrës (D. N. 3, f. 32)  

legjendë (D.N. 4, f. 33) 

lëkundje sizmike ose tërmet (D. N. 5, f. 29)  

lëkurë (D. N. 3, f. 79) 

lëkurgjembor (D. N. 3, f. 67)  

lëndë (D. N. 3, f. 11) 

lëndë e gaztë (D. N. 4, f. 73)  

lëndë e lëngshme (D. N. 4, f. 73)  

lëndë e ngurtë (D. N. 4, f. 73)  

lëndë rezervë (D. N. 4, f. 117)  

lëndë ushqyese (D. N. 3, f. 59)  

lëng (D. N. 3, f. 7) 

lëngëzim (D.N. 3, f. 15)  

lëviz (D. N. 5, f. 79)  

lëvizje (D.N. 3, f. 39)  

lëvizje e lakuar (D. N. 3, f. 50)  

lëvizje e ndryshueshme (D. N. 3, f. 50)  

lëvizje e njëtrajshtme (D. N. 3, f. 50)  

lëvizje rrethore (D. N. 3, f. 50)  

lëvizje rrotulluese e tokës (D. N. 5, f. 9)  

lëvizje vijëdrejtë ose drejtvizore (D. N. 3, f. 

50)  

liane (D. n. 3, f. 65)  

liken (D. N. 5, f. 109)  

limfë e papërpunuar (D. N. 5, f. 99)  

limfë e përpunuar (D. N. 5, f. 99)  

lindje (D. N. 3, f. 101)  

lindje (D. N. 3, f. 48)  

liqen (D. N. 4, f. 9)  

litosferë (D. N. 5, f. 23)  

loze (D. N. 5, f. 100)  

lule (D. N. 3, f. 57)  

lumë (D. N. 4, f. 9)  

magnet (D. N. 3, f. 52)  

magnetizim (D. N. 3, f. 54) 

majë e rrënjës (D. N. 5, f. 96)  

mal (D. N. 4, f. 9)  

mantel (D. N. 5, f. 23)  

masë (D. N. 3, f. 23)  

matje (D. N. 3, f. 21)  

mbetje (D. N. 3, f. 96)  

mbeturinë industriale (D. N. 4, f. 59)  

mbrojtje e mjedisit (D. N. 4, f. 29)  

mburojë (D. N. 3, f. 61)  

mbytje e zërit (D. N. 5, f. 45)  

mëlçi (D.N. 3, f. 85)  

meridian (D. N. 4, f. 37)  

metal (D. N. 4, f. 63)  

meteor (D. N. 5, f. 5)  

metër (D. N. 3, f. 21)  

metër kub (D. N. 3, f. 23)  

mezosferë (D. N. 4, f. 38)  

migrim i shpendëve (D. N. 4, f. 117)  

migroj (D. N. 4, f. 117)  

mikrob (D. N. 3, f. 97)  

mikroskop (D. N. 4, f. 109)  

mililitër (D. N. 3, f. 23)  

milimetër (D. N. 3, f. 21)  

milimetër kub (D. N. 3, f. 23)  

mineral (D. N. 4, f. 63)  

minutë (D.N. 3, f. 31)  

mishgrënës (D. N. 3, f. 69)  

mjedis (D. N. 3, f. 19)  

mjedis artificial (D. N. 4, f. 11)  

mjedis i gjelbëruar (D. N. 3, f. 91)  

mjedis jetësor (D. N. 4, f. 6) 

mjedis natyror (D.N. 3, f. 5)  

moshë (D. N. 3, f. 31)  

mot (D. N. 4, f. 51)  

mbrojtje (D. N. 3, f. 79)  

muaj (D. N. 3, f. 31)  

mungesë e të ushqyerit (D. N. 3, f. 87)  

mur qelizor (D. N. 5, f. 81)  
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mushkëri (D. N. 3, f. 90)  

muskul (D. N. 3, f. 80)  

muskul i lëshuar (D. N. 3, f. 80)  

muskul i mbledhur (D. N. 3, f. 80)  

myshk (D. N. 3, f. 65)  

naftë (D. N. 4, f. 66)  

natë (D. N. 5, f. 9)  

ndarje e lëndës (D. N. 4, f. 70)  

ndërprerës i qarkut (D. N. 4, f. 92)  

ndërtimi i qelizës (D. N. 5, f. 81)  

ndërtimi i rrënjës (D.N. 5, f. 96)  

ndihmë e parë mjekësore (D. N. 3, f. 103)  

ndotës (D. N. 3, f. 91)  

ndotës i ujërave (D. N. 5, f. 61)  

ndotje e mjedisit nga zhurmat (D. N. 5, f. 47) 

ndotje e ujit (D. N. 4, f. 59)  

ndotje kimike (D.N. 5, f. 61)  

ndryshim i gjendjes së lëndës (D. N. 3, f. 17)  

ndryshim kimik (D. N. 5, f. 71)  

ndryshim (D. N. 3, f. 19)  

nënpetël e lules (D.N. 5, f. 110)  

nerv lëvizor (D. N. 3, f. 98)  

nerv ndijor (D. N. 3, f. 98)  

nerv (D.N. 3, f. 77)  

nervura (D. N. 5, f. 102)  

neurone (D. N. 3, f. 98)  

ngrirje (D. N. 5, f. 58)  

ngrohje globale (D.N. 5, f. 73)  

ngurtësim (D. N. 3, f. 15)  

një thelbore (D. N. 3, f. 62)  

njësi matëse (D. N. 3, f. 21)  

njollë e diellit (D. N. 5, f. 19) 

nxehje globale (D. N. 5, f. 73)  

nxehtësi (D. N. 3, f. 27)  

oksigjen (D. N. 5, f. 69)  

oqean (D. N. 5, f. 55)  

orë (D. N. 3, f. 31)  

organ (D. N. 5, f. 83)  

organ i shqisave (D. N. 3, f. 77)  

organ vegjetativ (D. N. 5, f. 110)  

organizëm (D. N. 5, f. 83)  

organizëm njëqelizor (D. N. 5, f. 81)  

organizëm shumëqelizor (D. N. 5, f. 81)  

orientim në horizont (D. N. 3, f. 49)  

oxhak (D. N. 5, f. 27)  

palcë e kurrizit (D. N. 3, f. 98)  

paralele (D.N. 4, f. 37)  

parashikim i motit (D. N. 4, f. 51)  

pasqyron (D. N. 5, f. 15)  

përcjellës (D. N. 4, f. 92)  

përçues (D. N. 4, f. 97)  

perëndim (D. N. 3, f. 48)  

përhapet (D. N. 4, f. 108) 

përhapje (difuzion) (D. N. 4, f. 109)  

përmasë (D. N. 3, f. 13)  

përpunim i naftës (D. N. 4, f. 66)  

përshtatje (D. N. 3, f. 65)  

përshtatje për të jetuar (D. N. 4, f. 117)  

përthyerje (D.N. 4, f. 109)  

peshk (D. N. 3, f. 67)  

peshkim (D. N. 4, f. 27)  

petël e lules (D. N. 5, f. 110)  

pikël uji (D. N. 4, f. 39)  

pistil i lules (D. N. 5, f. 110)  

pjalm (D. N. 5, f. 110)  

pjalmim (D.N. 5, f. 111)  

pjalmore (D. N. 5, f. 110)  

plan (D. N. 4, f. 33)  

planet (D. N. 5, f. 5)  

pleh kimik (D. N. 5, f. 61)  

pllakë tektonike (D. N. 5, f. 25)  

pllenim (D. N. 5, f. 111)  

pluviometër (D. N. 4, f. 52)  

polen (D. N. 4, f. 39)  

poli veri ose nord (D.N. 3, f. 52)  

poli jug ose sud (D. N. 3, f. 52)  

pompë (D. N. 3, f. 93)  

prodhim (D. N. 3, f. 19)  

protal (D. N. 5, f. 109)  

prodhues artificial i zërit (D. N. 5, f. 23)  
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pyll halor (D. N. 5, f. 93)  

qark elektrik (D. N. 4, f. 92)  

qelizë (D. N. 5, f. 81)  

qelizë bimore (D. N. 5, f. 81)  

qelizë mashkullore (D. N. 3, f. 71)  

qelizë riprodhuese femërore (D. N. 5, f. 110)  

qelizë shtazore (D. N. 5, f. 81)  

qendër banimi (D. N. 4, f. 27) 

qenie e gjallë (D. N. 5, f. 79)  

qenie jo e gjallë (D. N. 5, f. 79)  

qepë (D. N. 5, f. 100)  

qymyr (D. N. 4, f. 66)  

qytet (D. N. 4, f. 15),  

re (D. N. 4, f. 51)  

reflektim (D. N. 4, f. 109) 

reflektohet (D. N. 4, f. 101)  

regjim ditor (D. N. 3, f. 102)  

reliev (D. N. 4, f. 35)  

rëndesë (D. N. 3, f. 7)  

rëndoj (D. N. 3, f. 43)  

reshje (D. N. 4, f. 49)  

rezervë ushqimore (D. N. 5, f. 112)  

riprodhohet (D. N. 5, f. 79)  

ritëm i lëvizjes, (D. N. 3, f. 44) 

rizomë (D. N. 5, f. 100)  

rrënjë (D. N. 3, f. 57)  

rrënjë boshtore (D. N. 5, f. 97)  

rrënjë e përkohshme (D. N. 5, f. 97)  

rrënjë xhufkore (D. N. 5, f. 97)  

rrjedhshmëri (D. N. 3, f. 13)  

rruaza (D. N. 3, f. 67)  

rruazorë (D. N. 3, f. 67)  

ruajtje e gjendjes së lëndës (D. N. 3, f. 17)  

satelit (D. N. 5, f. 5)  

sekondë (D. N. 3, f. 31)  

sëmundje (D. N. 3, f. 62)  

shartim (D. N. 5, f. 117)  

shërbime bujqësore (D. N. 3, f. 62)  

shi (D. N. 4, f. 49)  

shigjetë (D. N. 3, f. 44)  

shi acid (D. N. 5, f. 71)  

shkalla merkali (D. N. 5, f. 30)  

shkalla rihter (D. N. 5, f. 30)  

shkallë zvogëlimi (D. N. 4, f. 33)  

shkencë e meteorologjisë (D. N. 4, f. 51)  

shkrirje (D. N. 5, f. 58)  

shkurre (D. N. 3, f. 63)  

shndërrim mbitokësor (D. N. 5, f. 100)  

shndërrim nëntokësor (D. N. 5, f. 100)  

shpejtësi (D. N. 3, f. 44)  

shpejtësi e zërit (D. N. 5, f. 39)  

shpend (D. N. 3, f. 67)  

shpërbërje e dritës (D. N. 4, f. 111)  

shqisë (D. N. 3, f. 9) 

shtresë kryesore e tokës (D. N. 5, f. 23) 

shtresë e gaztë (D. N. 4, f. 39)  

shtresë e ozonit (D. N. 5, f. 73)  

shtyllë kurrizore (D. n. 3, f. 83)  

shtypje atmosferike (D. N. 4, f. 44)  

shtypje e lartë (D. N. 4, f. 44)  

shtypje e ulët (D. N. 4, f. 44)  

shumim i patates me zhardhok (D. N 5, f. 116)  

shumim me anë të copave (D. N. 5, f. 117)  

shumim me qepë (D. N. 5, f. 116)  

shumim vegjetativ (D. N. 5, f. 116)  

shumim vegjetativ (D. n. 5, f. 117)  

sistem diellor (D. N. 5, f. 5)  

sistem nervor (D. N. 3, f. 98)  

sizmograf (D. N. 5, f. 30)  

skelet (D. N. 3, f. 79)  

smog (D. N. 5, f. 73)  

solstic = i verës dhe i dimrit (D. N. 5, f. 11)  

sratosferë (D. N. 4, f. 38)  

stinë (D. N. 5, f. 11)  

stoloze (D. N. 5, f. 100)  

stomak (D. N. 3, f. 85)  

syth (D. N. 3, f. 57)  

syth anësor (D. N. 5, f. 98)  

syth i fjetur (D. N. 5, f. 98)  

syth i majës (D. N. 5, f. 98)  
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syth lulor (D. N. 5, f. 98)  

tabelë magnetike (D. N. 3, f. 54)  

takim (D.N. 3, f. 46)  

të dëgjuarit (D. N. 3, f. 9)  

të kequshqyerit (D. N. 3, f. 87)  

të mbiushqyerit (D. N. 3, f. 87)  

të nuhaturit (D. N. 3, f. 9) 

të prekurit (D. N. 3, f. 9)  

të shijuarit (D. N. 3, f. 9)  

të shikuarit (D. N. 3, f. 9)  

të ushqyerit e barazpeshuar (D. N. 3, f. 87)  

temperaturë (D. N. 3, f. 17)  

temperaturë e ajrit (D. N. 4, f. 43)  

temperaturë mesatare (D. N. 3, f. 29)  

tërmet (D. N. 5, f. 23)  

tërmishë (D. N. 3, f. 85)  

termocentral (D. N. 4, f. 89)  

termometër (D. N. 3, f. 27)  

thekë të lules (D. N. 5, f. 110)  

thelb (D. N. 3, f. 61)  

thërrmijë (D. N. 3, f. 13)  

thjerrë (D. N. 4, f. 109)  

thyhet (D. N. 4, f. 108) 

tingull (D. N. 5, f. 33)  

tingull i dobët (D. N. 5, f. 35)  

tingulli i forte (D. N. 5, f. 35) 

tokë (D. N. 5, f. 5)  

tokë e varfër (D. N. 3, f. 65)  

trajektore (D. N. 3, f. 50)  

tregues i erës (D. N. 4, f. 46)  

tretës (D. N. 5, f. 56)  

tretësirë (D. N. 4, f. 69)  

tretësirë e ngopur (D. N. 4, f. 69)  

tretësirë e pangopur (D. N. 4, f. 69)  

tretësirë e tejngopur (D. N. 4, f. 69)  

tru (D. N. 3, f. 98)  

trung (D. N. 3, f. 77)  

trup (D. N. 3, f. 77)  

trup i ndriçuar (D. N. 4, f. 106)  

trup i ndritshëm (D. N. 4, f. 106)  

trup i ngurtë (D. N. 3, f. 7) 

trup i papërshkrueshëm (D. N. 4, f. 106)  

trup i përshkueshëm (D. N. 4, f. 106)  

trup i tejdukshëm (D. N. 4, f. 106)  

trup referimi (D. N. 3, f. 37)  

tuberë (D. N. 5, f. 100)  

turbinë (D. N. 4, f. 87)  

turizëm (D. N. 4, f. 27)  

ujë (D. N. 3, f. 59)  

ujë i butë (D. N. 5, f. 59)  

ujë i ëmbël (D. N. 5, f. 53)  

ujë i fortë (D. N. 5, f. 59) 

ujë i kripur (D.N. 5, f. 53)  

ujë i pijshëm(D. N. 5, f. 53)  

ujë nëntokësor (D. N. 5, f. 55)  

ujë sipërfaqësor (D. N. 5, f. 55)  

ujë termal (D. N. 5, f. 55)  

ujëra të zeza (D. N. 4, f. 59)  

urinë (D. N. 3, f. 96)  

ushqehet (D. N. 5, f. 79)  

ushqime energjitike (D. N. 3, f. 87)  

valë e zërit (D. N. 5, f. 39)  

valë nismëtare (D. N. 5, f. 35)  

vargmal (D. N. 5, f. 25)  

vatër e tërmetit (D. N. 5, f. 30)  

vëllim (D. N. 3, f. 7)  

vendndodhje (D. N. 3, f. 37)  

venë (D. N. 3, f. 93)  

veri (D. n. 3, f. 48)  

vesh (D. N. 3, f. 93)  

veshkë (D. N. 3, f. 96)  

vetushqyese (D. N. 3, f. 69)  

vetëtimë (D. N. 4, f. 49)  

vetushqyese (D. N. 3, f. 59)  

vezë (D. N. 3, f. 71)  

vezë e pllenuar (D. N. 5, f. 111)  

vit (D. N. 3, f. 31)  

vrimë e daljes (D. N. 3, f. 85) 

vullkan (D. N. 5, f. 23)  

yjësi (D.N. 5, f. 21)  
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yll (D. N. 5, f. 5)  

zemër (D. N. 3, f. 93)  

zemër e shëndetshme, (D. N. 3, f. 94)  

zhardhok (D. N. 3, f. 61)  

zhurmë (D. N. 5, f. 47)  

zhvendosje (D. N. 3, f. 39)  

zinxhir ushqimor (D. N. 3, f. 69)  

zjarrfikës (D. N. 3, f. 103)  

zonë e rritjes (D. N. 5, f. 96)  

zonë klimatike (D. N. 4, f. 41)  

zonë thithëse (D. N. 5, f. 96)  

zonë vullkanike (D. N. 5, f. 27)  

zorrë e hollë (D. N. 3, f. 85)  

zorrë e trashë (D. N. 3, f. 85)  

zvarranik (D. N. 3, f. 67)  
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                             1.3. Termat e biologjisë 

acid lyror 

acid urik 

acidi riboukleik 

adaptim 

adeninë 

adenozin trifosfatit 

ADN 

adoleshencë 

adoleshent  

adrenalinë 

aftësi për prodhim  

ajrim 

ajrosje e mushkërive 

aksoni 

aktinë 

alele 

alele të lidhura zinxhir ose të rigrupuara 

alele të shumëfishta 

algë e blertë 

algë e kuqe 

algë e murrme 

alveolë 

amebë 

amidon 

aminoacide 

amniocentezë 

amnios 

amoniak 

anabolizëm 

anaerobe 

anafaza 

AND  

AND-ja mitokondriale 

androceu 

anemon 

aneuploidi 

angiospermë 

ankth 

anterid 

 

 

antigjen  

antikorpe 

antitrupa 

anus 

aparat 

aparat i golxhit 

aparat i golzhit 

aparat lëvizjeje 

aparat lokomotor 

aparat qarkullimi i hapur 

aparat qarkullimi i mbyllur 

aperkulum 

aploid 

araknid 

argjilë 

arkegon 

arkeopteriks 

arkipelag 

ARN 

ARN- lajmëtare 

ARN- polimerazë 

arterie 

arteriola 

arteriosklerozë 

atmosferë 

ATP 

autolizë 

bacil 

bagazh kromozomik aploid 

baktere azotofiksuese 

baktere të gungave 

baraspeshë natyrore 

barkushe 

barngrënës 

bashkësi biologjike 

baticë 

bazë përplotësuese 

bebe 
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bërthamë 

bërthamëz 

besnikëri bashkeshortore 

bimë 

bimë barishtore 

bimë dritëdashëse 

bimë drunore 

bimë epifite 

bimë gjetherënëse 

bimë hijedashëse 

bimë konifere 

bimë mishgrënëse 

bimë parazite 

binjakë monozigotë 

biom i shkurreve mesdhetare 

biomasë 

biosferë 

biotenkologji 

biotop 

bisht i gjethes 

blastocist 

bletë 

boçe 

bosht i ndarjes së qelizës 

branshi 

brez bimor 

brez i ahishteve 

brez i dushqeve 

brez i kullotave alpine 

brez i shkurreve mesdhetare 

bronke 

bronkiolë 

burim i ndotjes së ujit 

burim natyror 

cefalopod 

celulozë 

cement 

cikël i azotit 

cikël i kalvinit 

cikël i karbonit 

cikël i krebsit 

cikël i punës së zemrës 

cikël i vezores 

cikël menstrual 

cile 

cipë qelizore 

cistit 

citokinezë 

citoplazmë 

citoskelet 

citozinë 

cnidaria 

copëtim me rigjenerim 

çrregullim kromozomik sasior 

çrregullim kromozomik strukturor 

daltonizëm 

dekompozim 

dëmtues i bimëve 

dentinë 

dentrit 

deplazmolizë 

dermatomikozë 

dermatozë 

dermë 

dezoksiribozë 

dhelpër  

dhurues i gjakut  

diabet  

diafizë  

diafragmë  

diarre 

diastolë 

diatometë 

dietë ushqimore  

difuzion  

dinoflagjelatët 

dinozaur 

diploid 

diplokok 

disakaride  
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distrofia muskulore,  

dizanteri 

duoden,  

dyhibrid ose dyheterozigotë  

dykapakor 

dykotiledone,  

efekti serë 

ekografi 

ekologji 

ekosistem 

ekosistem i brigjeve detare  

ekosistem i kultivuar  

ekosistem i ujërave të ëmbla  

ekosistem i ujërave të kripura  

ekosistem natyror  

ekosistem oqeanik  

ekosistem tokësor 

ekosistem ujor  

ekskretim  

ekzemë  

ekzocitozë 

ekzoskelet 

ekzotermike 

embrion 

endocitozë 

endosimbiozë 

endoskelet 

endospermë 

endotermike 

enë limfatike 

energji 

energji e aktivizimit 

energji e biomasës 

energji kimike 

energji kinetike 

energji potenciale 

entamebë 

enzimë 

enzimë katalizë 

eohipus 

epidermë 

epikotil 

epilepsi 

epinasti 

epitelial 

etolog 

etologji 

euglena 

eutrofizim 

ezofag 

fad 

fagocitozë 

faktor biotik 

faktor ekologjik 

faktor i pakësimit 

faktor i shtimit 

familje  

farë 

faring 

fazë anaerobike ose glikolizë 

fazë e dritës 

fazë e errët 

fazë e ndarjes 

fazë e pavarur nga drita 

fazë e sintezës 

fazë kërkuese 

fazë në dritë 

feçe 

fekondim 

felogjen 

femra punëtore 

fenilketonuria 

fenotip 

fermentim 

fermentim alkoolik 

fermentim laktik 

feromone 

fetus 

fibër muskulore 

fier 
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fije muskulore 

fiksim i dyoksidit të karbonit 

filtrim 

fitoplankton 

flagjele 

fletëz embrionale 

floemë 

fluks gjenetik 

fluturim 

forcë e kohezionit 

forcë e tensionit 

forcë rëndese 

forunkulozë 

fosfolipide 

fosile 

fosile e gjallë 

fosilizim 

fotolizë e ujit 

fotonasti 

fotosintezë 

fotosintezë klorofiliane 

fototropizëm 

frikë ose fobi 

fringilë 

frustracion 

frymëkëmbim 

frymëmarrje 

frymëmarrje qelizore 

frymënxjerrje 

frymkëmbim qelizor 

 FSH 

fshikëz 

fshikëz e urinës 

fshikëz notuese 

fungicide 

funksion estetik e kulturor 

funksion jetësor 

funksion mbrojtës 

funksion pastrues 

funksion prodhues 

fyell 

fyt 

fytyrë 

gametë 

gametofit 

gastropod 

gimnospermë 

gjak 

gjallesë endemike 

gjallesë jetërushqyese 

gjallesë vetëushqyese 

gjen 

gjen homeotik 

gjen rregullator 

gjen strukturor ose gjen klasik 

gjëndra 

gjëndra djerëse 

gjëndra dylli 

gjëndra kripe 

gjëndrra pështyme 

gjëndrrat endokrine 

gjenetikë 

gjenomë 

gjenotip 

gjenotip heterozigotë aa 

gjenotip homozigotë mbizotërues aa 

gjethëz 

gjethëz embrionale 

gjini 

gjinoceu 

gjithçkangrënës 

gjuhë 

gjumë dimëror 

gjumë dimëror 

gjumë veror 

gjurmë gjeologjike 

gjymtyrë 

gjymtyrë e sipërme 

gjymyrë e poshtme 

glicide 
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glikogjen 

glikolizë 

glomerul 

gojëz 

gonade 

gonhorre 

gorillë 

grabitqar 

graoks 

grupe fosfate 

grupmoshë 

guaninë  

gurë të veshkave 

gyp deferent 

gyp i floemës 

gyp i harvesit 

gyp mbledhës 

gyp ose kanal tretës 

gyp pjalmimi 

gypa shoshë 

habitat 

hapësirë aktive 

hark reflektor 

haustore 

hemiodializë 

hemofili 

hemoglobinë 

hemorragji  

hemorragji cerebrale 

hepati bi 

herbivorë 

hermafrodit 

herpes 

heterogame 

heterokromozom 

heterozigotë 

hibridë 

hibridë f1 

hidrë 

hidrogjenizim 

hidrolizë 

hidrosferë 

hidroskelet 

hife 

hipodermë 

hipofizë 

hipokotil  

hiponasti 

hipotalamus 

hojëz 

homogame 

homostazë 

homozigotë 

homozigotë e fshehtë  

hormon 

hormoni ADH 

hotmoni  

humus 

hundë 

impriting  

impuls nervor 

ind 

ind enëzor 

ind epitelial 

ind i mbulimit 

ind i thellësisë 

ind lidhor 

ind mbështetës 

ind mbulimi 

ind muskulor 

ind nervor 

ind parenkimatik 

ind përçues 

inde bimore 

inde meristematike 

inde të përhershme 

infarkt i zemrës  

infeksion viral 

insekticid 

instikt 
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insulinë 

inversion 

irisi 

izolim 

kafshë me gjak të ftohtë 

kafshë me gjak të ngrohtë 

kafshë mishngrënëse 

kafshë shoqërore 

kambium 

kambiumi enëzor 

kambiumi i lëvores 

kanal i hundës 

kancer 

kandër 

kandili i detit 

kapërcyell 

kapilar 

karbohidrate 

karies 

kariotip 

karpele 

kat bimor 

katabolizëm 

katalizator 

katëk 

këmbë 

këmbënyjëtuar 

kënetë 

këputje 

keratinë 

kërcellth 

kërci 

kërpudhë e lartë 

kërpudhë e ulët 

kërpurdhë 

kësulë e baumanit 

kësulë e rrënjës 

kimë 

kimiotropizëm 

kinazë 

klamidia 

klasifikim  

klorofil 

kloroplast  

kloroplaste 

kockë 

kockë e çrregullt 

kockë e gjatë 

kockë e sheshtë 

kockë e shkurtër 

kod gjenetik 

koenzimë 

ko-evolucion 

kofshë 

kok 

kokë 

kolagjen 

kombinim i pavarur 

kombinim organik 

komunikim me rrugë kimike 

komunikim pamor 

kondesim 

kondriocitet 

konifere 

konsumator 

konsumator i rendit të parë 

konsumator i shkallës së dytë 

kontraceptiv 

konvergjencë evolutive 

korali 

kordë zanore 

kordon umbelikal 

kore e trurit 

koroidje 

kotiledone 

krah 

krahë 

krezë 

krimb i rrumbullakët 

krimb i shtypur 
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krimb unazor 

kripëra minerale 

kripëra të azotit 

kristalin 

krokodil 

kromatide(kromozome të papjekura) 

kromatinë 

kromoplas 

kromozom 

kromozome autozome 

kromozome homologe 

kromozome homologe 

kromozome seksuale 

kromozome të gjinisë 

kromozomi x  

kromozomi y 

krustac 

kryqëzim 

kryqkëmbim 

ksilema 

kundërtrup 

kurorë 

kurorë e bimëve drusore 

kutikul 

laminë bazale 

lëkurë 

lëkurëgjëmbor 

lëndë ndotëse 

lëndë trashëguese 

lëndë ushqyese 

lëng amniotik 

lëng biologjik 

lëng enterik 

lëng gasrik 

lëng gëlqeror 

lëng i tëmthit 

lëng pankreatik 

lëng pankreatik 

lëng tretës 

lëng ujor 

lëshim 

lëvizje 

lëvizje e arritjes 

lëvizje nastike 

lëvizje tropike 

lëvore 

 lianë 

lidhje hidrogjene 

lidhje makroenergjike 

lidhje piptide 

ligator 

ligj i grupit të pavarur të tipareve 

ligj i të dhjetit 

ligj i zotërimit të tipareve 

likene 

likopode 

limfë 

limfë e përpunuar 

limfocite 

lindje 

linjinë  

lipide 

liqen me pak ushqim 

liqen me shumë ushqim 

liqen-kënetë 

litosferë 

lizozomë 

lloj 

llojformim 

lokus 

luan 

luftë biologjike 

lule 

luspë 

maja 

makroelement 

makromolekulë organike 

malarje 

marrës i gjakut 

marsupial 
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masë parandaluese 

matriks 

mbartës të hivit 

mbijetesë e llojeve 

mbiveshkore  

mbretëri bimore 

mbulesë mbrojtëse 

mbulesë mielinike 

mbulojë e bërthamës 

meduzë 

mejozë 

mëlçi 

membranë bërthamore 

membranë biologjike 

membranë e depolarizuar 

membranë e polarizuar 

membranë qelizore 

membranë qelizore 

meningjit 

menstruacione 

meristemë 

meristemë anësore 

meristemë e majës 

meristemë e ndërmjetme 

metabolizëm 

metafazë  

metamorfozë 

metastaza 

mezofil 

mezozome  

micelë 

migrenë 

migrim 

mikorizë 

mikroevolucion 

mikroskop 

mikroskop elektronik 

mikroushqyes 

miktoskop me dritë 

mimetizëm 

mimetizëm agresiv 

mimetizëm kërcënues 

mimetizëm kriptik 

mimetizëm mbrojtës 

miohipus 

miopinë  

miozinë 

mishngrënës 

mitër 

mitokondrinë 

mitozë 

mjedis fizik 

mjedis kimik 

mjet kontraceptiv 

mjet spitalor 

model i mozaikut fluid 

monere 

monomer 

monosakaride 

monotremat 

monument natyror 

morula 

mpiksje e gjakut 

mretëri shtazore 

mur qelizor 

mushkëri 

muskul 

muskul fluturimi 

muskul i lëmuar 

muskul i vijëzuar 

muskulaturë e vijëzuar 

mutacion 

mutacion somatik 

myk 

myshk 

NAD 

ndarje qelizore 

ndërfazë 

ndërtim qelizor 

ndotës i gurtë 
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ndotës kimik  

ndotës mikrobikë 

ndotës që shpenzon oksigjen 

ndotje 

ndotje e ajrit 

ndotje e tokës 

ndryshim i mjedisit natyror 

ndryshueshmëri 

nefrit 

nefron 

nerv 

nerv optik 

nerv parasimpatik 

nerv simpatik 

nerv vagus 

nervurë 

neuron 

neurone lëvizore  

neurone ndjesore, 

neurone të shoqërimit 

neurotransmetues 

ngacmues i brendshëm 

ngacmues i jashtëm 

ngacmueshmëri 

nimfë 

nivel kimik 

nivel qelizor 

nivele trofike 

njëkotiledone 

njëqelizor 

noradrenalinë 

notim 

nukleotide 

nxitje 

nxitje e brendshme 

nxitje e jashtme 

nxjerrje e ajrit 

oksidim fosforilik 

olenum 

oligator 

oligoelemente 

OMGJ 

omnivor 

organ shqisor 

organ shtojcë 

organele 

organizëm 

organizëm autotrof 

organizëm heterotrof  

organizëm hierarkik 

organizëm njëqelizor 

organizëm shumëqelizor 

oseina 

oskulum 

osmokonformë 

osmorregullator 

osmorregullim 

osmozë  

osteocitet 

ovidukt 

ovipar 

ovulacion 

ovulim 

palcë e kuqe 

palcë e verdhë 

palcë e zgjatur 

palcë kurizore 

paleontolog 

paleontologji 

pamjaftueshmëri e funksionit të veshkës 

panik 

pankreas  

parakrah 

paralizë cerebrale 

paramec 

parapërshtatje 

paratrinë 

parazit 

parazit 

parazitizëm 
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parenkimë gardhore 

parenkimë sfungjerore 

parimi i dytë i gjenetikës ose parimi i 

kombinimit të pavarur të aleleve 

parimi i parë i gjenetikës 

park kombëtar 

partenogjenezë 

pedigre ose pemë gjenealogjike 

pendë 

pendë notuese 

penis 

pepsinë 

periost 

peristaltikë 

periudhë e estrusit 

përkthim 

përpunim mekanik 

përshtatje 

përshtatje e përhershme 

përshtatje e përkohshme 

përshtatje rrezore 

përthithje 

përzgjedhje artificiale 

përzgjedhje natyrore 

pështymë 

pesticide 

pigment 

pigmente frymëkëmbyese 

pikëformë 

pilulë kontraceptive 

piramidë e biomasave 

piramidë ushqimore 

pistil  

pjalm 

pjalmim 

pjalmore 

pjekuri seksuale 

placentë 

plancetar 

planktone 

plasmodium 

plaste 

plastid 

plazmë 

plazmë e bërthamës 

plazmodium 

plazmolizë 

plimat 

pllaka ekuatoriale 

pllakëz 

pllenim 

pllenim i brendshëm 

pllenim i dyfishtë 

pllenim i jashtëm 

pluskim 

polimere 

poliomelit 

polip  

polisakaride 

pompa natrium-potasium 

popullatë 

pore e bërthamës 

preparat mjekësor 

preurinë 

prezervativ 

problem mendor 

prodhim bimor 

prodhim i lëndës toksike 

prodhim shtazor 

prodhimtari 

prodhues 

profazë 

prostat 

proteinë  

proteinë e fijëzuar 

proteinë rregullatore 

proteinë rruazore 

protist 

protozoar 

ptialinë 
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pubertet 

pulpë 

puls 

pupël  

pyll 

pyll gjetherënës 

pyll halor 

pyll përherë i gjelbër 

pyll tropikal 

pyll tropikal me lagështi 

qafë 

qarkullim i madh i gjakut 

qarkullim i vogël i gjakut 

qarkullim mushkëror 

qarkullim sistematik 

qelizë 

qelizë aploide 

qelizë burimore 

qelizë diploide 

qelizë e kolenkimës 

qelizë e sklerenkimës 

qelizë ekuariote 

qelizë kanceroze 

qelizë pishtar 

qelizë prokariote 

qelizë roje 

qelizë shenjë 

qelizë shoqëruese 

qelizë somatike 

qendër aktive 

qendër e dhurimit të gjakut 

qese amniotike 

qime 

qime thithëse 

qumësht gjiri 

racë kafshe 

reagent 

reaksion i fazës së dritës 

reaksion i fazës së errët 

reaksion kimik 

receptor 

receptor membranor 

receptorë ndjesorë 

refleks 

refleks i kushtëzuar 

refleks i lindur 

rektum 

rërë 

retinë 

rezervat natyror  

rezervim i ushqimit  

rezistencë 

ribozë 

ribozom 

rife koralore  

rigjenerim 

ripërdorim  

ripërtëritje 

ripërthithje  

riprodhim aseksual 

riprodhim seksual 

riqarkullim 

rit martesor  

rizoide 

rrënjë  

rrëshqitje 

rrezor 

rritje dytësore 

rritje parësore 

rrjet endopalzmatik 

rrjet endoplazmatik 

rrjetë ushqimore 

rruaza të bardha 

rruazat e kuqe 

rruazor 

saprofit 

savanë 

sekrecione vaginale 

sëmundje autozomike 
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sëmundje heterokromozomike ose e lidhur me 

seksin 

sëmundje ngjitëse 

sëmundje seksualisht e trasmetueshme 

sëmundje virusale 

sheqerna 

shiringë 

shiu acid 

shkak emocional 

shkak fizik 

shkallë e veprimit të stresit 

shkëmbim energjie 

shkëmbim gazesh 

shkëmbim lëndësh 

shkëmbinj tokëformues 

shkretëtirë 

shkretëtirë alpine 

shkretëtirë e ftohtë 

shkretëtirë e ftohtë polare 

shkretëtirë e nxehtë 

shpërbërës 

shpërbërje e ujit në fotosintezë (fotolizë) 

shpërbërje ose hidrolizë e makromolekulave 

shpërhapje e lehtësuar 

shpërhapje e thjeshtë 

shpyllëzim 

shtatzani 

shtizë 

shtresë e dyfishtë fosfolipidesh 

shtresë e humusit 

shtresë e lëndës minerale 

shtyllë e trurit 

shtyllë kurrizore 

shumëqelizor 

shumim i viruseve 

shyta 

sida 

sifilizi 

simetri dyanësore 

simetri rrezore 

sinaps 

sindroma daum 

sindroma e mjaullimës së maces 

sindroma e Prader-Villit 

sindroma e Tërnerit  

sindroma klinefelter 

sintezë proteinash 

sipërfaqe frymëkëmbyese 

sistem endokrin 

sistem hormonal 

sistem i organeve 

sistem muskulor 

sistem nervor 

sistem qarkullimi i hapur 

sistem qarkullimi i mbyllur 

sistemi endokrin 

sistemi muskulor 

sistemi nervor autonom 

sistemi nervor periferik 

sistemi nervor qendror  

sistemi nervor somatik 

sistemi nervor vegjetativ 

sistemi parasimpatik 

sistemi simpatik  

sistemi skeletik 

sistola 

sjellje bashkërenduese 

sjellje dëmsjellëse 

sjellje e fituar 

sjellje e lindur 

sjellje e organizmit 

sjellje egoiste 

sjellje konfliktuale 

sjellje para kopulimit 

sjellje riprodhuese 

sjellje taksis 

sjellje të lindura 

sjellje të mësuara  

sjellje ushqimore 

sjelljet altruiste 
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skelet 

skelet boshtor 

skelet brezor 

skelet i fytyrës 

skelet i jashtëm 

skelet i kafkës 

skelet i kokës 

skelet i trungut 

skërfyell 

sklerë 

sklereide 

sklerozë 

smalt 

smog 

SNQ 

spermatodoid 

spermë 

spermicid 

spirakula 

spirile 

sporag  

spore 

sporofit 

SST 

stafilokok 

stalaktid 

stepa 

steril 

stigmë 

stomak 

streptokok 

stres 

stres negativ 

stres pozitiv 

substanca hidrofobe 

substrat 

sy 

sythim 

tajgë 

taksis negative 

taksis pozitiv 

tapë 

tejçim 

telofazë 

tëmbli 

tëmth 

tentakul 

teori e rrymës së përqendruar 

teoria e ekulibrave të piketuar 

teoria grimcore e trashëgimisë 

teoria kromozomike e trashëgimisë 

teoria përmbledhëse e evolucionit 

tepri qelizore 

terapsidë 

termonasti 

testikul 

tetrade 

thalamus 

thekë 

thelb  

thithje e ajrit 

thua 

thundër 

tiflosol 

tigër 

tilakoid 

timinë 

tipar alternativ 

tipar autozonal 

tipar cilësor 

tipar i fituar 

tipar i fshehtë 

tipar i lidhur me gjininë 

tipar jo i vazhdueshëm 

tipar sasior 

tipar seksual dytësor 

tipar trashëgimor 

tipar zotërues 

tiroide 

tkurrje 
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tokë argjilore 

tokë bujqësore 

tokë humusore 

tokë ranore 

tokë zhavorishte 

topth ushqimor 

trake 

trakeid 

tranport aktiv 

transkriptim 

translokacion 

translokim 

transpirim 

transport 

transport aktiv 

transport pasiv 

trashëgimi shumëgjenëshe 

trashëgueshmëri 

trasplantim 

trastë ajrore 

trastëz ajri 

tretje 

tretje kimike 

tretje mekanike 

triglicerite 

trilobit 

trinë 

tripanozomë 

trisom 

trombocitet 

tropizëm 

tropizëm negativ 

tropizëm pozitiv 

tru 

tru i madh 

tru i mesëm 

tru i ndërmjetëm 

tru i parmë 

tru i prapmë 

tru i vogël 

trung 

trup  

trup i verdhë 

trysni e ajrit 

trysni e gjakut 

tub trakeal  

tuba bronkialë 

tubëza të malpigit 

tufë muskulore 

tufë përçuese 

tumor  

tundër 

tundër alpine 

tundër arktike 

turbekuloz 

ujë metabolik 

ujk 

uracil 

ure 

ureter 

urinë 

urtikare  

ushqim 

vaksinë 

vaksinim 

vakuolë 

vakuolë 

vakuolë e jashtëqitjes 

vakuolë tkurrëse 

vakuolë tkurrëse 

vakuolë tretëse 

valle martesore 

valle martesore 

variet bimor 

velëz 

velëz 

venë 

ventuzë 

ventuzë 

venulë 
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venulë 

vesh 

veshkë 

veshkë artificiale 

veshore 

veshore 

vetëpastrim 

vetëpastrim 

vezë 

vezore 

vile 

virus 

virusi HIV 

vitaminë 

vivipar 

vrapim 

vrimë anale 

vulvë 

yndyrë 

zemër 

zeropozitiv 

zgavër 

zhavorr 

zigotë 

zinxhir i transportit të elektroneve 

zinxhir metabolik 

zinxhir transportues 

zinxhir ushqimor 

zonë e biosferës 

zonë e bregut të liqenit 

zonë e fundit e deteve dhe oqeaneve 

zonë e fundit e liqenit 

zonë e mbrojtur 

zonë e shtresave të thella 

zonë e shtresës së sipërme 

zonë ekologjike e baticë-zbaticave 

zonë ekologjike e grykëderdhjeve 

zonë ekologjike e rifeve koralore 

zonë me dritë e liqenit 

zonë me dritë e oqeanit 

zonë neritike 

zonë oqeanike 

zonë pa dritë e liqenit 

zonë pa dritë e oqeanit 

zonë pelagjike 

zonë ramsa 

zoolog 

zooplanktone 

zorrë 

zorrë dymbëdhjetëgishtore 

zorrë e derdhur 

zorrë e hollë 

zorrë e trashë 

zorrë e trashë 

zorrë e zbrazur 

zotërim i paplotë 

zvarritje 
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1.4. Termat e kimisë

acid formik (K. 9, f. 50) 

acid karboksilik (K. 9, f. 92)  

acid metanoik (K. 9, f. 97) 

acide (K. 8, f. 24) 

adicion elektrofilik (K. 11, f. 123) 

adicion homolitik (K. 11, f. 123) 

adicion nukleofilik (K. 11, f. 123) 

agjent nukleofilik (K. 11, f. 50) 

akceptor (marrës) (F. 10, f. 93)  

akumulator (K. 11,f. 116) 

aldehid glicerinik (K. 11, f. 80) 

aldehide (K. 11, f. 57) 

aldoz (K. 11, f. 78) 

alkadiene (K. 9, f. 47) 

alkanale (K. 9, f. 81) 

alkane (K. 9, f. 39) 

alkanone (K. 9, f. 81) 

alkene (K. 9, f. 47) 

alki lbenzeni (K. 11, f. 35) 

alkimi (K. 7, f. 5) 

alkimist (K. 7,f. 4) 

alkinalkimi (K. 7, f. 4) 

alkine ( K. 11, f. 32) 

alkine (K. 9, f. 54) 

alkool (K. 9, f. 54) 

alkool druri (K. 9, f. 75) 

alkoole aromatike (K. 9, f. 78) 

alumini (al) (K. 8, f. 55) 

amide (K. 11, f. 67) 

amidon (K. 9, f. 114) 

amilopektin (K. 11, f. 83) 

amiloz (K. 11, f. 83) 

aminë (K. 11, f. 67) 

aminoacide (K. 9, f. 117) 

anemia falciforme (K. 11, f. 88) 

anion (K. 8, f. 29) 

anioni i mbetjes acide ( K. 8, f. 29) 

anodë (K. 9, f. 23) 

anodë e tretshme (K. 9, f. 28) 

arene (K. 9, f. 64) 

arene policiklike (K. 9, f. 68) 

ARN (K. 11, f. 95) 

atom (K. 7, f. 22) 

azot (n) (K. 8. f. 65) 

bakri (cu) (K. 8, f. 55) 

barazime termokimike (K. 9, f. 3) 

bashkëveprim molekular (K. 11, f. 6)  

bateri (K. 9, f. 22) 

bateri me plumb (k. 11, f. 119) 

bazë pirimidike (K. 11, f. 78) 

bazë purinike (K. 11, f. 78) 

bazë (K. 8, f. 21) 

bazë e dobët (K. 10, f. 114) 

benzen (K. 9, f. 64) 

bërthamë (k. 7, f. 22) 

bërthamë e atomit (K. 7, f. 23) 

celobiozi (K. 11, f. 81) 

celulozë (K. 9, f. 100) 

çift elektronik i përbashkët ( K. 7, f. 42) 

cikloalkanet (K. 11, f. 20)  

cikloalkene (K. 11, f. 30) 

cilindër i shkallëzuar (K. 7, f. 7) 

cisteinë (K. 11, f. 91) 

dehidratim i alkoleve (K. 11, f. 50) 

dekantim (K. 7, f. 18) 

denatyrim (K. 9, f. 75) 

densitet (K. 7, f. 18) 

detergjent (K. 9, f. 104) 

diene (k. 11, f. 30) 

diferencë potenciale (K. 11, f. 104) 

dipeptide (K. 11, f. 87)  

dipol elektrik (K. 10, f. 88) 

disakaride (K. 9, f. 114) 

distilim (K. 7, f. 18) 



159 
 

distilim i fraksionuar (K. 11, f. 37) 

donor (dhënës) (K. 10, f. 93) 

dukuri fizike (K. 7, f. 10) 

dukuri kimike (K. 7, f. 14) 

dyfishim i ADN-së (K. 11, f. 94) 

efekt energjitik (K. 9, f. 4) 

eksperiment (K. 7, f. 9) 

eksperiment kimik (K. 7, f. 6) 

ekuilibrim kimik (K. 10, f. 167) 

elektrodë inerte (K. 9, f. 25) 

elektrodë hidrogjene (K. 11, f. 105) 

elektrodë standarde e hidrogjenit (K. 11, f. 19) 

elektrolit (K. 8, f. 21) 

elektrolitë të fortë (K. 8, f. 45) 

elektrolizë (K. 9, f. 23) 

elektrolizë e ujit (K. 11, f. 100) 

elektrolizer (K. 9, f. 23) 

elektron (K. 10, f. 6) 

elektrone valentore (K. 8, f. 13) 

elektronegativitet (K. 9, f. 8) 

elektronegativitet i elementëve (K. 10, f. 60) 

elektrovalencë (K. 7, f. 42) 

element galvanik (K. 9, f. 17) 

element kimik (K. 7, f. 27) 

elementë të grupit IV a ( K. 8, f. 67) 

eliksir (bar i jetëgjatësisë) (K. 7, f. 4)  

enantiomere (K. 11, f. 72) 

energji e afrisë për elektron (K. 10, f. 64) 

energji kinetike (K. 9, f. 3) 

energji potenciale (K. 9, f. 3) 

energjia e aktivizimit (K. 10, f. 143) 

entalpi reaksioni (K. 9, f. 4) 

enzimë (K. 11, f. 91) 

ester (K. 9, f. 99) 

esterifikim (K. 9, f. 100) 

esterifikimi i Fischerit (K. 11, f. 63) 

etanol (K. 11, f. 53) 

eter (K. 11, f. 49) 

etil (K. 11, f. 30) 

etilen glikolik (K. 11, f. 53) 

etin (K. 11, f. 31)  

evolucioni i tabelës periodike (K. 10, f. 41) 

fenol (K. 9 f. 78) 

fermentim alkoolik (K. 9, f. 75) 

filtrat (K. 7, f. 17) 

filtrim (K. 7, f. 17) 

forca të lidhjes kimike (K. 7, f. 40) 

forcë e acideve (K. 10, f. 112) 

forcë e bazave (K. 10, f. 112) 

forcë elektromotore (K. 11, f. 19) 

formë gjeometrike e molekulave (K. 10, f. 

100) 

formulë empirike (K. 7, f. 47) 

formulë kimike (K. 7, f. 44) 

formulë molekulare (K. 7, f. 47) 

formulë strukturore (K. 7, f. 47) 

fortësi e tretësirës (K. 8, f. 29) 

fosfori (p) (K. 8. f. 65) 

fundërroj  [dekanton] (K. 7, f. 15)  

furçë laboratori për larje enësh (K. 7, f. 9) 

gaz (K. 7, f. 15) 

gaz i plogët (K. 7, f. 35) 

gjen (K. 11, f. 95 ) 

gjendje e lëngët (K. 7, f. 40) 

gjendje e ngurtë (K. 7, f. 40) 

gotë kimike (K. 7, f. 7) 

gradë e shpërbashkimit elektrolitik (K. 10, f. 

112) 

grimcë (K. 7, f. 22) 

grimcë elektoasnjëanëse (K. 7, f. 24) 

grup aminik (K. 11, f. 68) 

grup funksionor (K. 9, f. 75) 

grup funksionor i alkooleve (k. 9, f. 75) 

gur filozofik (K. 7, f. 4) 

gyp (K. 7, f. 7) 

halogjen (K. 8, f. 58) 

havan porcelani (K. 7, f. 7) 

hekur (fe) (K. 8, f. 55) 

hibridizim (K. 11, f. 6) 

hidroacide (K. 8, f. 29) 
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hidrokarbur (K. 9, f. 39) 

hidrokarbur aromatik (përbërje aromatike) (K. 

9, f. 64) 

hidrokarbur i ngopur me varg të degëzuar (K. 

9, f. 41) 

hidrokarbur i ngopur vargor (K. 9, f. 39) 

hidrokarbur i pangopur (K. 9, f. 47) 

hidrolizë (K. 9, f. 100) 

hidrolizë e kripërave (K. 10, f. 125) 

hinkë e thjeshtë/ndarëse (K. 7, f. 7) 

ind (K. 11, f. 94)  

industri kimike (K. 7, f. 5) 

izomer (K. 9, f. 41) 

izotop (K. 7, f. 24) 

jometal (K. 7, f. 35) 

jometal i grupit të Va (K. 8. f. 65) 

jometalet e grupit të VIa (K. 8. f. 61) 

jon h+ (K. 8, f. 24) 

jon hidroksid oh- (K. 8, f. 21) 

jon negativ (anion) (K. 8, f. 13) 

jon positiv (kation) (K. 8, f. 13) 

jon i përbërë (k. 10, f. 31) 

jon i thjeshtë (K. 7, f. 42) 

jon oh- (K. 8, f. 24) 

jon oh+ (K. 8, f. 29) 

kalcium (ca) (K. 8, f. 52)  

kapëse (K. 7, f. 9) 

kapëse druri (K. 7, f. 9) 

karbohidrade (K. 9, f. 112) 

karbon dytësor (K. 9, f. 47) 

karbon parësor (K. 9, f. 47) 

karbon tretësor (K. 9, f. 47) 

karbon (c) (K. 8, f. 67) 

katalizator (K. 10, f. 148) 

katalizator biologjik (K. 10, f. 148) 

katalizator kimik (K. 10, f. 148) 

kation metali (K. 8, f. 24) 

kation (K. 9, f. 23) 

kimi (K. 7, f. 4) 

kimi organike (K. 9, f. 33) 

kimi e karbonit (K. 9, f. 33) 

kinetikë kimike (K. 10, f. 140) 

kod gjenetik (K. 11, f. 94) 

kolektorë të naftës (K. 9, f. 61) 

konstante e ekuilibrit (K. 10, f. 169) 

konstante e shpërbashkimit (K. 10, f. 120) 

konstante e shpërbashkimit elektrolitik (K. 10, 

f. 114) 

korpuskular (K. 10, f. 25)  

korrozion (K. 11, f. 113) 

kostante fizike (K. 7, f. 10) 

kovalencë (K. 7, f. 42) 

kripëra (K. 8, f. 45) 

kristalizator (K. 7, f. 7) 

krom (cr) (K. 8, f. 55) 

kroxhol (K. 7, f. 9) 

lëndë (K. 7, f. 10) 

lëngje (K. 7, f. 15) 

lidhje bashkërenditëse (K. 10, f. 90) 

lidhje dyfishe (K. 9, f. 36) 

lidhje gjinore (K. 8, f. 45) 

lidhje hidrogjenore (K. 9, f. 75) 

lidhje jonike (K. 9, f. 36) 

lidhje kimike (K. 10, f. 87) 

lidhje kimike (K. 9, f. 36) 

lidhje kovalente (K. 7, f. 42) 

lidhje kovalente dyfishe (K. 10, f. 87) 

lidhje kovalente jopolare (K. 7, f. 42) 

lidhje kovalente njëfishe (K. 10, f. 87) 

lidhje kovalente polare (K. 7, f. 42) 

lidhje kovalente trefishe (K. 10, f. 87) 

lidhje peptike (K. 9, f. 117) 

lidhje shumëfishe (K. 10, f. 85) 

lidhje sigma (K. 9, f. 36) 

ligji i ekuilibrit kimik (K. 10, f. 169) 

ligji i ruajtjes (K. 7, f. 58) 

lugë metalike për djegie (K. 7, f. 7) 

lyrë e lëngët (K. 9, f. 100) 

lyrë e ngurtë (K. 9, f. 100) 

lyrë (K. 9, f. 100) 
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madhësi ph (potencë e hidrogjenit) (K. 8, f. 

29) 

masë atomike e krahasuar (K. 7, f. 47) 

masë absolute (K. 7, f. 47) 

masë e atomit (K. 10, f. 12) 

masë e krahasuar (relative) (K. 10, f. 13) 

masë e produkteve (K. 7, f. 58) 

masë molare (K. 7, f. 58) 

mashë metalike (K. 7 f. 9) 

mbajtëse metalike (K. 7, f. 7) 

mbështjellje elektronike (K. 7, f. 34) 

mbetje acide (K. 8, f. 29) 

mekanizëm i reaksionit kimik (K. 10, f. 167) 

metal (k. 7, f. 35) 

metale të grupeve B (metale kalimtare) (K. 8, 

f. 55) 

metale të grupit të Ia (metalet alkaline) (K. 8, 

f. 51) 

metale të grupit të IIa (alkalino-tokësore) (K. 

8, f. 52) 

metanol (K. 9, f. 75) 

metodë eksperimentale (K. 7, f. 9) 

mjedis acid (K. 8, f. 29) 

mjedis asnjanës i tretësirës (K. 8, f. 29) 

mjedis bazik (K. 8, f. 29) 

modeli i Radhërfordi (K. 7, f. 23) 

mol (K. 7, f. 31) 

mol atom (K. 7, f. 31) 

molekulë dyatomike (K. 10, f. 110) 

molekulë e kripës (K. 8, f. 29) 

moment dipolar (K. 10, f. 88) 

monosakarid (K. 9, f. 107) 

natrium (na) (K. 8, f. 51) 

natyrë valore (K. 10, f. 25) 

ndërtim i atomit (K. 7, f. 23) 

ndërtim i tabelës periodike (K. 10, f. 44) 

ndikim i temperaturës (K. 10, f. 178) 

ngarkesa të kundërta elektrike (K. 8, f. 17) 

ngarkesë e bërthamës (K. 7, f. 24) 

njësi karbonike (K. 10, f. 13) 

njësi karbonike (K. 7, f. 47) 

nukleinë  (K. 7, f. 23) 

numër atomik (K. 7, f. 24) 

numër i grupit (K. 7, f. 35) 

numër i periodës (K. 7, f. 35) 

numër oksidimi (n. o) (K. 9, f. 8) 

numër i masës (K. 7, f. 24) 

numër kuantik (K. 10, f. 18) 

numër i Avogadros (n) (K. 7, f. 31) 

numër i niveleve energjitike (k. 7, f. 35) 

numër kuantik magnetik (K. 10, f. 19-20) 

numër kuantik orbital (K. 10, f. 19-20) 

numër kuantik spin (K. 10, f. 19-20) 

numër kuantik themelor (K. 10, f. 19-20) 

oksiacid (K. 8, f. 29) 

oksid (K. 8, f. 13) 

oksidim (K. 8, f. 27) 

oksidoj (het) (K.8, f.27) 

okside acide (K. 7, f. 40) 

okside bazike (K. 7, f. 40) 

oksigjeni (o)(K. 8, f. 13) 

olisakaridë (K. 9, f. 107) 

orbital atomik (K. 10, f. 24) 

orbital molekular (K. 11, f. 8) 

orbitë (K. 7, f. 22) 

parimi Aufbau (k. 10, f. 31) 

parimi Lë Shatelje (k. 10, f. 176) 

peptid (K. 9, f. 119) 

përbërës (K. 7, f. 18) 

përbërje (K. 7, f. 14) 

përbërje inorganike (K. 8, f. 45) 

përbërje izomeve (k. 9, f. 41) 

përbërje jonike (K. 7, f. 42) 

përqendrim (K. 8, f. 7) 

përqendrim molar i joneve (K. 10, f. 114) 

përzierje heterogjene (K. 7, f. 14) 

pincë (K. 7, f. 9) 

pipetë (K. 7, f. 7) 

poç me fund të rrumbullakët/konik (K. 7, f. 7) 

poç me fund të sheshtë (K. 7, f. 7) 
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polaritet (K. 10, f. 100) 

poliatomik (e) (K. 10, f. 110) 

polimer adicioni (K. 11, f. 74) 

polimer kondensimi (K. 11, f. 74) 

polimer sintetik (K. 11, f. 73) 

polimerizim (K. 9, f. 52) 

polisakaridë (K. 9, f. 107) 

polivalencë (K.8, f. 57) 

polivalent (K.8, f. 57) 

pote porcelani (K. 7, f. 7) 

potencial elektrodik standard (K. 9, f. 19) 

potencial i jonizimit (K. 10, f. 64) 

potencial standard i reduktimit (K. 11, f. 19) 

proces oksidimi (K. 9, f. 12) 

proces reduktimi (K. 9, f. 12) 

procese elektrokimike (K. 9, f. 12) 

produkt kimik (K. 7, f. 5) 

proteinë (K. 9, f. 119) 

proteinë e përbërë (K. 9, f. 119) 

proteinë e thjeshtë (K. 9, f. 119) 

proton (K. 7, f. 24) 

provëz (K. 7, f. 7) 

qark i brendshëm (k. 11, f. 26) 

qark i jashtëm (K. 11, fq. 26) 

reaksinon i prapësueshëm (K. 10, f. 167) 

reaksion adicioni (K. 9, f. 52) 

reaksion ekzotermik (K. 9, f. 4) 

reaksion elektroliti (K. 9, f. 13) 

reaksion elementar (K. 10, f. 167) 

reaksion eleminimi (K. 9, f. 51) 

reaksion endotermik (K. 9, f. 4) 

reaksion hetimor i aldebidëve (K. 9, f. 81)  

reaksion i përgjithshëm (K. 10, f. 167) 

reaksion jonik (K. 10, f. 117) 

reaksion joredoks (K. 11, f. 8) 

reaksion kimik (K. 7, f. 14) 

reaksion zëvendësimi (K. 9, f. 50) 

reaksion zëvendësimi radikalar (K. 9, f. 50) 

reaksion i oksido-reduktimit (redoks) (K. 9, f. 

11) 

reaksion redoks (K. 11, fq. 8) 

reaksion i pasqyrës (K. 9, f. 81) 

reaktiv i Tollensit (K. 9, f. 97) 

rregulla e Hundit (K. 10, f. 31) 

rreze atomike (K. 10, f. 48) 

rrjetë asbesti (K. 7, f. 7) 

rrymën elektrike (K. 8, f. 21) 

sapun (K. 9, f. 104) 

sapun i butë (K. 9, f. 104) 

sapun i fortë (K. 9, f. 104) 

shishe për reagent (K. 7, f. 7) 

shkallë e grimcimit (K. 10, f. 148) 

shkallë e pangopshmërisë (K. 9, f. 56) 

shndërrim i substancës (K. 7, f. 14) 

shpejtësi e reaksioneve kimike (K. 10, f. 137) 

shpërbashkim (K. 8, f. 17) 

shpërbashkoj (het) (K.8, f.17) 

shpërbashkim i ujit (K. 10, f. 120) 

shpërbëj (het) (K.8, f.52) 

shpërbërje (K.8, f.52) 

shpërndarje e elektroneve në atom (K. 10, f. 

27) 

shtrënguese (K. 7, f. 9) 

shtresë e jashtme (K. 7, f. 35) 

shtresë elektronike (K. 7, f. 31) 

shtytje e çifteve elektronike (K. 10, f. 97) 

simbol kimik (K. 7, f. 28) 

sistem heterogjen (K. 10, f. 172) 

skelet karbonik (K. 9, f. 34) 

squfur (s) (K. 8. f. 61) 

strukturë e Ljuisit(Lewis) (K. 10, f. 95) 

strukturë ciklike (K. 9, f. 68) 

strukturë elektronike e atomit (K. 8, f. 55) 

substancë (K. 7, f. 10) 

substancë amfotere (K. 9, f. 117) 

substancë e ngurtë (K. 7, f. 15) 

substancë e pastër (K. 7, f. 16) 

substancë e përbërë (K. 7, f. 18) 

substancë e thjeshtë (K. 7, f. 18) 

substancë e tretur (K. 8, f. 3) 
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substancë inorganike (K. 9, f. 33) 

substancë nistore (K. 7, f. 58) 

substancë oksiduese (K. 9, f. 11) 

substancë organike (K. 9, f. 33) 

substancë përfundimtare (K. 7, f. 58) 

substancë reduktuese (K. 9, f. 11) 

tabelë periodike e elementëve (K. 7, f. 34) 

temperaturë (K. 10, f. 147) 

temperaturë e vlimit (K. 7, f. 18) 

teori e goditjeve (K. 10, f. 140) 

titullimi acido-bazik (K. 10, f. 130) 

tregues hidrogjenor (ph, pehashi) (K. 10, f. 

120)  

trekëndësh metal-potenciali (K. 7, f. 9) 

tret (K.8, f.3) 

tretës (K. 8, f. 3) 

tretësirë (K. 8, f. 3) 

tretësirë e elektrolitëve (K. 10, f. 110) 

tretësirë e joelektrolitëve (K. 10, f. 110) 

tretësirë e mbingopur (K. 8, f. 7) 

tretësirë e ngopur (K. 8, f. 7) 

tretësirë e përqendruar (K. 8, f. 7) 

tretësirë ujore (K. 10, f. 117) 

tretshmëri (K. 8, f. 5) 

trimerizo(het) (K. 9, f. 56) 

trysni (K. 10, f. 178) 

valencë (K. 7, f. 47) 

valencë e metaleve (K. 10, f. 52) 

varg polipeptidik (K. 9, f. 117) 

veti kimike (K. 7, f. 14) 

voltaik(ose i pilës së Danielit) (K. 11, f. 17)  

xham sahati (K. 7, f. 7) 

zhvendosje e çiftit elektronik të përbashkët (K. 

9, f. 8) 
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1.5. Termat e fizikës 

 

ajër (F. 6 , f. 25) 

ampermetër (F. 6, f. 61) 

amplitudë (F. 7, f. 137) 

ashpërsi (F. 7, f. 44) 

atom (F. 8, f. 27) 

avullim (F. 6, f. 44) 

baraspeshë statike (F. 10, f. 125) 

barazpeshë termike (F. 6, f. 35) 

barometër (F. 9, f. 57) 

barometer me lëng (F. 9, f. 57) 

barometër metalik (F. 9, f. 57) 

bashkëveprim gravitacional (F. 8, f. 80) 

bashkëveprim i tërheqjes së gjithësishme (F. 

8, f. 80) 

bashkëveprim magnetik (F. 6, f. 55) 

bateri (F. 6, f. 61) 

bërthamë e atomit (F. 8, f. 27) 

bërthamor (e) (F. 7, f. 51) 

bobinë me rrymë (F. 7, f. 125) 

brymëzim (F. 6, f. 44) 

bum supersonik (F. 11, f. 110) 

burim zanor (F. 11, f. 103) 

burim energjie (F. 7, f. 28) 

burime koherente (F. 11, f. 179) 

burim rryme (F. 7, f. 32) 

burim i rrymës elektrike (F. 6, f. 61) 

burim i nxehtësisë (F. 6, f. 35) 

burim i rrymës (F. 6, f. 61) 

busull (F. 6, f. 58) 

bymim (F. 6, f. 37) 

çelës (F. 6, f. 61) 

 çlirojnë energji (F. 7, f. 32) 

defekt i masës (F. 11, f. 225) 

dendësi e lëndës (F. 8, f. 17) 

dhomë e errët (F. 7, f. 67) 

difraksion (F. 11, f. 100) 

difuzion, ose thjesht shpërhapje e dritës (F. 9, 

f. 103) 

drejtim tangjencial (F. 10, f. 42) 

dritë (F. 9, f. 100) 

dritë e bardhë (F. 7, f. 80) 

(drita) pasqyrohet ose difuzohet (shpërhapet) 

(F. 11, f. 167) 

dukuri e jonizimit (F. 8, f. 46) 

e lugët (F. 9, f. 109) 

e mysët (F. 9, f. 109) 

efekti dopler (F. 11, f. 110) 

eklips (F. 7, f. 71) 

eklips i Hënës (F. 7, f. 71) 

eklips i Diellit (F. 7, f. 71) 

eklips i plotë i Diellit (F. 7, f. 71) 

eklips i pjesshëm i Diellit (F. 7, f. 71) 

eksperiment (F. 10, f. 5) 

ekuilibrim i forcave të kundërta (F. 8, f. 75) 

ekuilibrohen (F. 8, f. 75) 

elastik (e) (F. 6, f. 19) 

elektrizim (F. 8, f. 35) 

elektroasnjanësim (shkarkimi) (F. 8, f. 38) 

elektrolitë (F. 8, f. 40) 

elektromagnet (F. 6, f. 64) 

elektromotorr (F. 7, f. 130) 

elektron (F. 8, f. 27) 

energji (F. 7, f. 28) 

energji akustike (ose energji zanore) (F. 11, f. 

103) 

energji bërthamore (F. 8, f. 46) 

 energji e dobishme (F. 7, f. 60) 

energji e dobishme ose e fituar (F. 8, f. 102) 

energji elektromagnetike (F. 7, f. 54) 

energji e harxhuar (F. 7, f. 60) 

energji kimike (F. 7, f. 54) 

energji e lartësisë (F. 7, f. 55) 

energji e lëvizjes (F. 7, f. 54) 
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energji mekanike (F. 7, f. 54) 

energji e rrymës (F. 7, f. 32) 

energji kinetike (F. 7, f. 54) 

energji potenciale (F. 7, f. 55) 

energji termike (F. 7, f. 47) 

enë komunikuese (F. 9, f. 50) 

fërkim (F. 7, f. 41) 

fërkim i rrëshqitjes (F. 7, f. 44) 

filament i llambës (F. 6, f. 64) 

eklips (F. 7, f. 71) 

forcë bërthamore (F. 8, f. 46) 

forcë e Arkimedit (F. 9, f. 60) 

forcë e rëndesës (F. 7, f. 21) 

forcë shtypjeje (F. 9, f. 43) 

forcë tërheqëse e tokës (F. 7, f. 21) 

forcë e fërkimit (F. 7, f. 40) 

forcë magnetike (F. 7, f. 127) 

forcë rëndese (F. 8, f. 77) 

forcëmatës ose dinamometër (F. 7, f. 18)  

forcë tërheqëse (F. 8, f. 77) 

fotone (F. 11, f. 211) 

frekuencë (F. 7, f. 137) 

front vale (F. 8, f. 114) 

fund i vektorit (F. 10, f. 24) 

fundoset (F. 9, f. 63) 

fuqi akustike (F. 11, f. 103) 

fuqi e rrymës (F. 7, f. 110) 

fushë elektrike e induktuar (F. 11, f. 153) 

fushë gravitacionale (F. 11, f. 14) 

fushë magnetike (F. 6, f. 58) 

gaz (F. 6, f. 25) 

gaz i përsosur (F. 9, f. 80) 

gjatësi (F. 6, f. 12) 

gjendje e gaztë (F. 6, f. 10) 

gjendje e lëngët (F. 6, f. 10) 

gjendje e ngurtë (F. 6, f. 10) 

gjendje termike (F. 6, f. 35) 

gjendje e lëndës (F. 8, f. 15) 

gjenerator i rrymës elektrike (F. 7, f. 134) 

gjerësi (F. 6, f. 12) 

gjilpërë magnetike (f. 6, f. 58) 

gropë (e valës) (F. 8, f. 112) 

impuls i forcës (F. 10, f. 99) 

inerci (F. 8, f. 65) 

interferencë e dritës (F. 11, f. 179) 

intesitet i tingullit (F. 11, f. 104)  

intensitet efektiv (F. 11, f. 39) 

izolant (veçues) akustik (F. 11, f. 102) 

izoproces (F. 9, f. 80) 

izotope (F. 11, f. 224) 

jonizoj (het) (F. 8, f. 44) 

kalorimetër (F. 9, f. 13) 

kapacitet termik (F. 10, f. 164) 

kënd i thyerjes (F. 11, f. 173)  

kënd kufi (F. 11, f. 177)  

kënd rrotullimi (F. 10, f. 58) 

këndi i Brjusterit (F. 11, f. 195) 

kilogrami (F. 7, f. 22) 

kohë e motorit (F. 8, f. 104) 

kondensim (F. 9, f. 29) 

kondesator (F. 11, f. 24) 

konveksion (F. 9, f. 12) 

kreshtë (F. 8, f. 112) 

kryen punë (F. 7, f. 28) 

kuante e Plankut (F. 11, f. 209) 

kuloni (njësi matëse) (F. 11, f. 8-9) 

lartësi (F. 6, f. 12) 

lëkundje (F. 8, f. 109) 

lëndë (F. 6, f. 7) 

lëndë e përbërë (F. 8, f. 8) 

lëndë e thjeshtë (F. 8, f. 8) 

lëngëzim (kondensim) (F. 6, f. 44)  

lëng (F. 6, f. 22) 

lëng homogjen (F. 9, f. 50) 

lëvizje (F. 7, f. 6) 

lëvizje e njëtrajtshme (F. 8, f. 53) 

lëvizje tejbartëse ose translative (F. 10, f. 37) 

lëvizje drejtvizore e njëtrajtshme (F. 10, f. 40) 

lëvizje e ndryshueshme (F. 8, f. 55) 

lëvizje e ngadalësuar (e vonuar) (F. 8, f. 59) 
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lëvizje e përshpejtuar (e nxituar) (F. 8, f. 59) 

lidhje e degëzuar ose lidhje në paralel (F. 7, f. 

104) 

lidhje në paralel (F. 6, f. 64) 

lidhje në seri (F. 6, f. 64) 

ligji i Arkimedit (F. 9, f. 60) 

ligji i dytë i Omit (F. 11, f. 44) 

ligji i parë i Omit (F. 11, f. 41) 

ligji i parë i Njutonit (F. 8, f. 65) 

ligji i shndërrimit dhe i ruajtjes së energjisë (F. 

8, f. 101) 

lloz (F. 7, f. 36) 

madhësi e rrjedhur (F. 10, f. 9) 

madhësi fizike (F. 6, fq. 44) 

madhësi fizike vektoriale (F. 10, f. 23) 

madhësi homogjene (F. 10, f. 12) 

madhësi johomogjene (F. 10, f. 12) 

madhësi skalare (F. 10, f. 23) 

madhësi vektoriale ose vektor (F. 8, f. 72) 

magnetizim (F. 6, f. 58) 

makinë (F. 7, f. 34) 

makinë e thjeshtë (F. 7, f. 36) 

manometër (F. 9, f. 57) 

masë (F. 6, f. 16) 

matje e drejtpërdrejtë (F. 10, f. 11) 

matje e tërthortë (F. 10, f. 11) 

metodë shkencore (f 10, fq. 5) 

mirësi e makinës ose rendimenti (F. 8, f. 99) 

mjedis optik (F. 9, f. 101) 

model fizik (F. 10, f. 8) 

model shkencor (F. 10, f. 8) 

model planetar i atomit (F. 8, f. 27) 

molekulë (F. 6, f. 10) 

multimetër (F. 7, f. 92) 

ndërtim thërrmijor (F. 6, f. 10) 

ndezje (F. 8, f. 104) 

ndjesi termike (F. 6, f. 35) 

ndryshim fazor (F. 9, f. 25) 

optikë (F. 9, f. 120) 

neutron (F. 8, f. 27) 

ngarkesë elektrike (F. 8, f. 27) 

ngarkesë elektrike negative (F. 8, f. 27) 

ngarkesa elektrike pozitive (F. 8, f. 27) 

ngjeshje (F. 8, f. 103) 

ngjishen (F. 6, f. 25) 

ngjyrë (F. 7, fq. 80) 

ngrohës termikë (F. 9, f. 39) 

ngurtësim (F. 6, f. 43) 

njësi (F. 7, f. 22) 

njësi e masës (F. 6, f. 16) 

nxehtësi specifike (F. 9, f. 15) 

nxitim qendërsynues (F. 10, f. 90) 

nxitim (F. 8, f. 59) 

nxitim pozitiv (F. 8, f. 59) 

nxitim negativ (F. 8, f. 59) 

nxitim i rënies së lirë (F. 8, f. 63) 

nxitim këndor (F. 10, f. 118) 

nxjerrje (F. 8, f. 104) 

origjinë e vektorit (F. 10, f. 24) 

pajisje shndërruese (F. 7, f. 60) 

parametër makroskopik (F. 9, f. 79) 

parametër i gjendjes (F. 9, f. 79) 

pasqyrë (F. 9, f. 109) 

pasqyrë e rrafshët (F.7, f.73) 

pasqyrim (F. 9, f. 103) 

përcjellës omik ose resistor (F. 11, f. 41) 

përcjellshmëri termike (F. 9, f. 12) 

përdorues i rrymës (F. 6, f. 61) 

përhap (et) (F. 11, 100) 

përfitim (F. 7, f. 36) 

periodë (F. 7, f. 137) 

periodë e lëkundësit harmonik (F. 11, f. 92) 

përmasë (F. 6, f. 12) 

përthyej (het) (F. 8, f. 115) 

përthyerje e dritës (F. 9, f. 116) 

peshë e trupit (F. 8, f. 77) 

peshore (F. 6, f. 16) 

pilë (F. 6, f. 61) 

pjerrësi e grafikut (F. 10, f. 47) 

plastikë (F. 6, f. 19) 
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poli jugor- sud (s) (F. 6, f. 58) 

poli magnetik (F. 6, f. 58) 

poli verior- nord (n) (F. 6, f. 58) 

polin negativ (-) (F. 6, f. 61) 

polin pozitiv (+) (F. 6, f. 61) 

prehje (F. 7, f. 6) 

prizëm (F. 9, f. 120) 

proces (F. 9, f. 80) 

proces me shtypje konstante ose proces 

izobarik (F. 9, f. 83)  

proces me temperaturë konstante ose proces 

izotermik (F. 9, f. 86)  

proces me vëllim konstant ose proces me 

vëllim izohorik (F. 9, f. 80)  

proces valor (F. 8, f. 111) 

proces kuazistatike (F. 10, f. 158) 

prodhim i energjisë elektrike (F. 7, f. 140) 

proton (F. 8, f. 27) 

punë (F. 7, f. 37) 

punë e rrymës (F. 7, f. 32) 

qark elektrik (F. 7, f. 88) 

qark i padegëzuar (F. 7, f. 100) 

qark i shkurtër (F. 7, f. 115) 

qark (F. 6, f. 61) 

qark elektrik (F. 6, f. 61) 

qark i degëzuar (F. 6, f. 64) 

qark i hapur (F. 6, f. 63) 

qark i mbyllur (F. 6, f. 63) 

qark i thjeshtë (F. 6, f. 64) 

qelq zmadhues ose lupë (F. 7, f. 78) 

reaksion energjitik i ndarjes (F. 11, f. 234) 

reaksion bërthamor ekzoenergjitik (F. 11, f. 

234) 

reaksion bërthamor endoenergjitik (F. 11, fq. 

234) 

reaktor termobërthamor (F. 11, f. 237) 

rend i një madhësie (F. 10, f. 16) 

rëndesë (F. 6, f. 16) 

rendiment termik (F. 9, f. 39) 

rënie e lirë (F. 8, f. 63) 

retinë (F. 7, f. 67) 

rezistencë e njëvlershme (ekuivalente) e serisë 

(F. 11, f. 65) 

rezistencë specifike (F. 11, f. 45) 

rezistencë elektrike (F. 11, f. 41) 

rregull e llozit (F. 7, f. 36) 

rrezatim (F. 9, f. 12) 

rrezatim termik (F. 9, f. 12) 

rreze vale (F. 8, f. 114) 

rrjedhshmëri (F. 9, f. 75) 

rrokullisje (F. 7, f. 44) 

rrotull (F. 7, f. 36) 

rrotull e lëvizshme (F. 7, f. 36) 

rrugë (F. 7, f. 9) 

rrymë alternative (F. 7, f. 137) 

rrymë elektrike (F. 6, f. 61) 

rrymë e qëndrueshme (F. 9, f. 75) 

shëmbëllim (F. 9, f. 108) 

shëmbëllim i trupit (F. 7, f. 67) 

shformim (F. 6, f. 22) 

shformoj (het) (F. 7, f. 20) 

shkallë kelvin (F. 9, f. 8) 

shkrirje (F. 6, f. 43) 

shpejtësi e çastit (F. 8, f. 55) 

shpejtësi fillestare (F. 8, f. 63) 

shpejtësi mesatare (F. 8, f. 55) 

shpejtësi e një rrjedhësi (F. 9, f. 75) 

shpejtësi e trupit (F. 7, f. 10) 

shtypje (F. 9, f. 79) 

shtypje atmosferike (F. 9, f. 55) 

shtypje hidrostatike (F. 9, f. 48) 

shufër negative (katodë) (F. 8, f. 41) 

shufër pozitive (anodë) (F. 8, f. 41).  

siguresë (F. 7, f. 115) 

sipërfaqe e lirë e lëngut (F. 6, f. 22) 

sistem inercial (F. 10, f. 73) 

sistem joinercial (F. 10, f. 73) 

skemë e qarkut elektrik (F. 6, f. 63) 

skemë e qarkut të hapur (F. 6, f. 63) 

skemë e qarkut të mbyllur (F. 6, f. 63) 
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spektër i dritës së bardhë (F. 7, f. 80) 

spirale me rrymë (F. 6, f. 64) 

sublimim (F. 6, f. 44) 

tejçim i nxehtësisë (F. 9, f. 12) 

tel përçues bashkues (F. 6, f. 61) 

temperaturë (F. 6, f. 35) 

tensionmatës ose voltmetër (F. 7, f. 92)  

termometër (F. 6, f. 35) 

thërrmijë (F. 8, f. 8) 

thjerrë (F. 7, f. 78) 

thyerje (F. 11, f. 100) 

tkurrje (F. 6, f. 37) 

trajektore e përkulur (F. 7, f. 7) 

trajektore rrethore (F. 7, f. 7) 

trajektore vijëdrejtë (F. 7, fq. 7) 

trajektore (F. 7, f. 7) 

transformator (F. 7, f. 138) 

transport i energjisë elektrike (F. 7, f. 140) 

tretësirë ujore (F. 8, f. 40) 

trup i zi (F. 11, f. 208) 

trup (F. 6, f. 7) 

trup ndriçues (F. 7, f. 65) 

trup i ndriçuar (F. 7, f. 65) 

tufë rrezesh divergjente (shpërndarëse) (F. 9, 

f. 102) 

tufë rrezesh konvergjente (përmbledhëse) (F. 

9, f. 102) 

thyej (het) (F.11, f.100) 

ultratingull (F. 8, f. 133) 

vale (F. 8, f. 111) 

valë tërthore (F. 8, f. 111) 

pasqyrohen (valët) (F. 8, f. 114) 

valë zanore (F. 11, f. 102) 

vektor i zhvendosje (F. 10, f. 23) 

vëllim i trupit (F. 6, f. 12) 

vëllim (F. 9, f. 79)  

venndodhje e trupave (F. 7, f. 6) 

vendosje seri-paralel (F. 11, f. 70) 

veprim dritor (F. 6, f. 64) 

veprim magnetik (F. 6, f. 64) 

veprim mekanik (F. 6, f, 64) 

veprim termik (F. 6, f. 64) 

vijë e rrymës (f. 9, f. 75) 

vlim (F. 6, f. 44) 

xhaul (F. 7, f. 39) 

zbërthim drejtkëndor ose ortogonal (F. 10, f. 

27) 
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

 

1. Përfundime 

 

1. Nga analiza që iu bë terminologjisë në tekstet mësimore të sistemit parauniversitar, del 

se kjo terminologji përbën një sistem të pasur dhe të shumanshëm nocionesh shkencore që është 

dëshmi e zhvillimit të shkencës dhe pasqyrimit të saj në tekste mësimore. Leksiku terminologjik 

i teksteve mësimore përfshihet në leksikun tërësor terminologjik të gjuhës standarde shqipe, i 

taksonimuar në tërësi nënsistemesh, të identifikuara dhe të diferencuara si entitete më vete, në 

bazë të strukturimit të fushave të veçanta të dijes.  

2. Puna shkencore e qëllimshme për krijimin e një terminologjie amtare, nis me 

rilindësit, me përpjekjet e tyre për botimin e abetareve të para, e teksteve të para shkollore. 

Terminologjia shkencore, me nismëtare terminologjinë gjuhësore shqipe, e ndjekur edhe nga 

terminologjitë e shkencave të tjera, është bashkëkohëse e shkollës së parë shqipe, e gramatikës 

shqipe më të parë të botuar në gjuhën amtare. Shkolla shqipe kërkonte tekste në gjuhën shqipe; 

tekstet duheshin hartuar në termimologji amtare, e cila deri në atë kohë (pothuajse) mungonte. 

Veprat shkencore të K. Kristoforidhit, S. Frashërit, Dh. Kamardës, N. Frashërit, K. Dakës, A. 

Xhuvanit, L. Gurakuqit etj., dhanë ndihmesë edhe në zhvillimin e terminologjisë.   

3. Veprimtaria e vetëdijshme shkencore për përvijimin e një terminologjie tekniko-

shkencore shqipe, pasurimin e leksikut të specializuar me terma shqip, do të thellohej në 

Kongresin Arsimor të Lushnjës. Komisioni hartues, i drejtuar nga A. Xhuvani, ka pasur qëllim të 

miratonte termat bazë të gjuhës shqipe, aritmetikës e gjeometrisë, terma që duhej të përdoreshin 

në tekstet shkollore. Pra në zgjedhjen e termësit, hartuesit dhe shqipëruesit e termave, kanë pasur 

parasysh sasinë e koncepteve që mund të përfshihen në tekstet shkollore të asaj kohe. Kontributi 

i këtij Kongresi Arsimor për terminologjinë shkencore, shfaqet në vendimet që ai mori në lidhje 

me:  

a) shqipërimin e pothuajse të gjithë termësit të miratuar;  

b) institucionalizimin e standardizimin e terminologjisë shkencore për tekstet mësimore.  

3. Terminologjia shkencore e teksteve mësimore paraqitet e organizuar dhe sistemore. 

Përcaktimi i koncepteve dhe përkufizimet e tyre jepen duke iu referuar lidhjeve nocionore 

sistemore të tyre. Kështu arrihet të diferencohet e të identifikohet një term, përkundrejt një termi 

tjetër me përmbajtje të përbashkët kuptimore, të dallohet prej tij në mënyrë të verifikueshme. 

Leksiku terminologjik i teksteve mësimore formësohet përmes sistemeve terminologjike të 

shkencave të dijes, pjesë të kurrikulës mësimore, të cilët nga ana e tyre, përbëhen nga nënsisteme 

terminologjike. Bashkërendimi organik nocionor i realizuar përmes mjeteve gjuhësore, 

organizon nënsistemet terminologjike të çdo shkence, duke i ndërlidhur mes tyre dhe duke i 

diferencuar nga njëri-tjetri njëkohësisht.  
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4. Leksiku terminologjik i teksteve mësimore, nga ana strukturore, përbëhet nga terma 

njëfjalësh, terma togfjalësh dhe togfjalësha të zgjeruar terminologjikë.  

a) Njësitë terminologjike njëfjalëshe, duke qenë themeli i sistemeve terminologjike, 

funksionojnë si bazë për formimin e togfjalëshave terminologjikë duke shërbyer njëherazi si 

elemente termformuese dhe konceptshënuese. Duke kaluar nga klasa në klasë, duke u ngritur 

vetëdija gjuhësore e nxënësve, duke u rritur aftësitë e tyre perceptuese e abstraguese, sistemi 

terminologjik shkencor vjen e rritet në numër me terma togfjalësh. Përdorimi i togfjalëshave të 

qëndrueshëm terminologjikë me dy përbërës është zgjedhje e volitshme në terminologjinë 

shkencore të teksteve mësimore, ndaj dhe të tilla njësi emërtuese, dalin më të shumta në numër 

se termat njëfjalësh.  

b) Në terminologjinë e teksteve mësimore të APU-së, bëjnë pjesë përveç termave emra, 

edhe njësi që shprehin koncepte tekniko-shkencore, por, që dalin si pjesë të tjera të ligjëratës, si 

folje e mbiemra duke i parë si njësi terminologjike të motivuara si nga ana fjalëformuese ashtu 

edhe konceptore në mënyrë të drejtpërdrejtë me termat emra p.sh., lakoj → lakim → i 

lakueshëm, pjesëtoj → pjesëtim→ i pjesëtueshëm, tret → tretje → i tretshëm → tretshmëri etj. 

c) Në një vështrim të përmbledhur, tiparet më të përgjithshme morfosintaksore të termave 

në tekstet mësimore, renditen: 

- folja e humbet kuptimin e saj kohor konkret dhe del në kohën e tashme, veçanërisht në 

vetën e tretë, numri njëjës; 

- folja del shpeshherë në pësore;    

- folja nuk luan rol të rëndësishëm si organizuese e fjalisë; 

- emri luan rol parësor; 

- numri njëjës përfaqëson numrin e emrit; në raste të rralla emri del në shumës, p.sh., 

kripëra, lyra, sheqerna, karbohidrate etj.; 

- mbiemri del i nyjshëm e i panyjshëm. Në terminologjinë e teksteve mësimore në 

përgjithësi, sidomos në terminologjinë e biologjisë, parapëlqehet më tepër përdorimi i mbiemrit 

të panyjshëm. 

5. Mënyrat e përftimit të terminologjisë shkencore në tekstet mësimore janë të përbashkëta 

për fushat e dijes në studim: 1) mënyra semantike, 2) mënyra morfologjike, 3) mënyra 

sintaksore, 4) huazimi dhe 5) shkurtimi.  

Njësitë e përftuara nëpërmjet mënyrës semantike vijnë kryesisht nga gjuha e përgjithshme. 

Rasti më i përgjithshëm është kur fjala e zakonshme ngrihet në term. Kjo dukuri njihet si dukuria 

e terminologjizimit. Si e tillë, mënyra semantike mund të pranohet edhe si huazim 

brendagjuhësor. P.sh., rrënjë (fjalë e leksikut të përgjithshëm) dhe rrënjë (term në bot., anat., 

gjuh., mat., kim.). Si fjalë të zakonshme ato janë pjesë e leksikut bazë të shqipes, por duke u 

futur në terminologjinë shkencore, pra si terma, ato përbëjnë leksikun bazë terminologjik 

shkencor. Gjejmë disa terma që dalin në leksikun terminologjik të fushave të dijes, si: gjymtyrë, 

nyjë, pikë, kënd, brinjë etj., dhe kjo i bën që të kenë fuqi përgjithësuese dhe të lidhin në sistem 

terminologjitë njëra me tjetrën, si nyjë (bot., anat., tek., gjuh.) etj. Si të tilla ato janë të 

motivueshme në shkallën më të lartë. Disa prej tyre, duke qenë të prejardhura, i ruajnë mirë 
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lidhjet kuptimore me fjalët e zakonshme. Si rrjedhojë, ato kanë një motivim më të qartë, ndonëse 

jo shumë të përcaktuar, duke e bërë të domosdoshëm përdorimin e tyre në togfjalësha, si kuptim 

leksikor (nga kuptim), shndërrim i njëvlershëm i shprehjes (mat.), shndërrim i substancës (kim.), 

shndërrim i lëndës (fiz.) (nga shndërrim) etj.  

- Mënyra morfologjike është shumë e frytshme dhe cilësore në çdo sistem terminologjik, 

meqë me anë të saj krijohen terma ku ngjeshja semantike e përmbajtjes konceptore realizohet 

prej mjeteve shumë abstraktuese, sidomos në formimet ndajshtesore. Duke u mbështetur në 

kriterin e fushës dhe të kuptimit, rolin e termit mund ta luajnë ato pjesë të ligjëratës, që paraqiten 

si shprehëse të një kuptimi të përpiktë, me kufij të përcaktuar qartë. Pra, bazën e njësive 

terminologjike, të formuara me mënyrën morfologjike, e përbëjnë emrat dhe njësitë me bazë 

emërore, të cilat përmbushin kërkesat e mësipërme.  

Mënyrat e ndërtimit të termave me anë të prejardhjes janë po ato të gjuhës në përgjithësi, 

por me veçorinë se, mjetet e formimit janë më të kufizuara. Përmes parashtesimit dhe 

prapashtesimit janë përftuar mjaft terma njëfjalësh.  

Në tekstet mësimore të APU hasen më së shumti:  

parashtesat:  

(shqipe) pa-, jo-, nën-, për-, mbi-; 

(të huaja) mono-, poli-, anti-, makro-, mikro- etj. 

 prapashtesat:  

(që formojnë emra) -im, -je, -(ë)s, -(ë)ri, -(ë)si, -(ë)z;  

(që formojnë mbiemra) –or, -shëm, -ik, -al,-(ë)s etj.  

Në sistemet terminologjike të teksteve mësimore, vërehet diferencim i mjeteve 

fjalëformuese që kryejnë funksione semantike të specializuara. Kështu, prapashtesa –or merr 

pjesë në formimin e mjaft termave emra e mbiemra në sistemin terminologjik të biologjisë, 

fizikës, gjuhësisë e matematikës, por jo aq në sistemin terminologjik të kimisë ku prapashtesa –ik 

është më prodhimtare: dëftor, femëror etj. (gjuh.), natyror, mbledhor etj. (mat.), bërthamor, 

lëndor etj.(fiz.), enëzor, barishtor etj. (biol.), kundrejt kimik, galvanik, karbonik etj. (kim.). Në 

sistemin terminologjik të gjeografisë i gjejmë të dyja këto prapashtesa, thuajse me të njëjtën 

vlerë përdorimore: luginor, shkëmbor etj., vullkanik, klimatik etj.  

Specializim të mjeteve fjalëformuese vërejmë edhe në rivlerësimin e prapashtesës -(ë)z, si 

element fjalëformues i pëlqyer në sistemin terminologjik të biologjisë dhe jo aq në sistemet e 

tjera terminologjike: bimëz, gojëz, velëz, gjethëz, vezëz, fshikëz, bërthamëz, fletëz, pllakëz, 

mollëz, qiellzë, hojëz, trastëz  etj.(biol), kundrejt lidhëz (gjuh.) drejtëz (mat.) e ndonjë tjetër. 

Kompozimi është një tjetër mënyrë termformimi. Në terminologjinë e teksteve mësimore 

takohen më së shumti kompozita përcaktore, që i përkasin tipave të ndryshëm.  

Vërehet një prirje ndër termat e biologjisë në formimin e disa terma kompozita, ku 

gjymtyra e dytë është një emër foljor i vepruesit me prapashtesën –(ë)s. Kështu, të formuar sipas 

gjedhit këpucëbërës hasim: barngrënës, bimëngrënës, mishngrënës, insektngrënës, 

kufomëngrënës, llumrangrënës, pezullingrënës, copëmëdhangrënës, gjithçkangrënës, 

lëngjepirës.  
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Prirjen e mjeteve shprehëse drejt njëfjalësimit në terminologji, e shprehin edhe ndërtimet 

kompozita emër + mbiemër: tokëformues, malformues, relievformues, klimëformues që janë 

pjesë e sistemit terminologjik të gjeografisë, dhe disa terma nga shkenca të tjera. Të tilla 

formime kanë përhapje të gjerë në fushën e shkencës dhe të teknikës, për shkak se tek to, 

koncepti shprehet në mënyrë mjaft të tejdukshme.  

- Mënyra sintaksore gjen shprehjen e saj në formimin e togfjalëshave të qëndrueshëm 

terminologjikë, të cilët përbëjnë pjesën më të madhe të termave shkencorë dhe që i japin 

terminologjisë së teksteve mësimore karakterin sistemor dhe hierarkik. Në këtë leksik të 

specializuar takohen lloje lidhjesh sintaksore, si: emër dhe emër i përgjithshëm, emër i përveçëm, 

emër i nyjshëm, emër konkret, emër abstrakt, emër përmbledhës, emra të lëndës, trajtë e emrit, 

temë emërore, emërzim i mbiemrit, kategori gramatikore të emrit etj. Ndërmjet gjymtyrëve të 

ndërtimeve të tilla, objekte ose dukuri të veçanta të konceptuara si të tilla të realitetit, paraqiten si 

mjet i efektshëm me një lehtësi të madhe formimi, për plotësimin e nevojave të terminologjisë.  

6. Terminologjia e teksteve mësimore pasqyron punën e lavdërueshme që është bërë nga 

gjuhëtarët dhe terminologët për shqipërimin e terminologjisë tekniko-shkencore. Pjesa më e 

madhe e termave janë shqip. Terminologjia e gjuhësisë dallon veçanërisht për karakterin e saj 

amtar. Ajo vjen në tekstet e APU-së thuajse e tëra në gjuhën shqipe, me disa përjashtime të 

termave të huazuar.  

7. Dukuritë semantike në terminologjinë e teksteve mësimore si polisemia, homonimia, 

sinonimia, antonimia kanë në thelb tipare të përbashkëta, të cilat kushtëzohen, kryesisht, nga 

vetitë e termave, që karakterizojnë çdo terminologji të veçantë, si sistemësia, njëkuptimësia, 

përpikëria, motivueshmëria. Prirja e termit për të qenë i njëkuptimshëm në kufijtë e fushës ku 

përdoret, bën që dukuria e polisemisë dhe e homonimisë të shfaqen rrallë. Kjo për arsye se 

termat e teksteve mësimore janë formime brenda fushës dhe si të tilla ato nuk zhvillohen 

kuptimisht. Ne mund ta shohim dukurinë e polisemisë duke i lidhur disa terma jo si formime 

brenda sistemeve terminologjike të shqyrtuara, por si emërtime të prejardhura nga fjalët e 

leksikut të përgjithshëm, pra mund të shihen si të dykuptimshëm. Dukuria e homonimisë do të 

shihej këtu si marrëdhënie semantike e termave brenda fushës dhe si marrëdhënie ndërmjet 

shenjës që përdoret si fjalë e leksikut të përgjithshëm dhe si term. Si të tilla ka shumë pak në 

terminologjinë e teksteve mësimore dhe ato mund të shihen më tepër si interpretim i polisemisë, 

si një rast i skajshëm, si periudhë (në kuptim kohe﴿ dhe periudhë (në kuptim sintaksor﴿.  

Në dukurinë e sinonimisë, lidhjet ndërmjet termave në bazë të kuptimit (konceptit) të njëjtë 

që shënojnë shfaqen si sinonime absolute (dysorë). Sinonimia kushtëzon gjendjen 

shumëformëshe të terminologjisë shkencore dhe paraqitet si dukuri e dëmshme, por e pranishme, 

dhe ka vlerë teorike dhe praktike për ta studiuar. Arsyeja kryesore e pranisë së dysorëve 

terminologjikë në tekstet mësimore të APU-së, është përdorimi i termit të shqipëruar krahas atij 

të huaj.  

Dukuria e antonimisë, përkundrazi, mund të jetë, në përgjithësi, e pranueshme për 

terminologjinë, meqë në të vërehet kundërvënia e koncepteve si shfaqje e karakterit sistemor të 

terminologjisë. Në leksikun terminologjik të teksteve mësimore mund të thuhet se, termat në 
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vetvete, mund të krijojnë marrëdhënie kundërshtie, në mënyrë të veçantë kur këto marrëdhënie 

vështrohen ndërmjet elementeve përbërëse të termave togfjalësh. Antonimet në elementet 

togfjalësh – togfjalësh janë më të shpeshta në numër, sesa antonimet fjalë – fjalë, të cilat janë më 

të pakta. Rastet më të shumta të shfaqjes së çifteve antonimikë në termat e vjelë, janë çifte 

antonimike – mbiemra cilësorë të cilët krijojnë semantikisht kundërvënien në përbërje të 

togfjalëshave terminologjikë, kundërvënie që del në mungesën ose praninë e një cilësie a tipar të 

sendit a dukurisë. Përgjithësisht çiftet antonimikë- mbiemra janë fjalë shqip: formë veprore – 

joveprore, rreth i brendashkruar- i jashtëshkruar, bimë gjethembajtëse – gjetherënëse, lyra të 

lëngëta – të ngurta etj. 

8. Emërtimi i motivueshëm i konceptit dhe përkufizimi i tejdukshëm i termit, janë çështje 

të qenësishme në terminologjinë e teksteve mësimore, me rëndësi teorike, e sidomos praktike. 

Vërehet se hartuesit e teksteve mësimore bëjnë kujdes që terminologjia tekniko-shkencore të 

përvijohet e saktë dhe sistemore. Përmes termave qendrorë, rrethqendrorë e anësorë që ruajnë 

vetitë e tyre, përcillen në tekste mësimore konceptet themelore të shkencave në shqyrtim. Në 

shqyrtimin e njësive emërtuese terminologjike të teksteve mësimore, gjejmë terma me vëllim të 

gjerë konceptor që kanë denduri të lartë përdorimi, ashtu si dhe terma që përdoren më rrallë. 

Denduria e përdorimit të tyre është një kriter që shtresëzon strukturën hierarkike të këtij leksiku. 

Përkufizimet e dhëna, përgjithësisht, përmbushin kriteret didaktike: qartësinë shpjeguese, 

përshtatshmërinë dhe shkurtësinë.  

Në tekstet mësimore të APU-së gjejmë raste ku nuk respektohen vetitë e termit ose ku nuk 

ruhet bashkërendimi organik nocionor. Po kështu, mangësi vërehen edhe në shpjegimin e termit 

përmes përkufizimit të tij. 

 

 

2. Rekomandime 
 

1. Rolin e termit mund ta luajnë ato pjesë të ligjëratës të cilat paraqiten si shprehëse të 

një kuptimi të përpiktë, me kufij të përcaktuar qartë. Me këtë funksion dalin si terma njësitë 

emërtuese emërore, që përbëjnë bazën e ngarkesës konceptore, por edhe pjesët e tjera të 

ligjëratës, si mbiemrat, foljet, ndajfoljet. Të tilla njësi termore, duke u mbështetur në kriterin e 

mësipërm, mund të dalin si terma kur në to ndihet qartë lidhja e tyre pas një fushe dhe kuptimi të 

vetëm. Bazuar në këtë argument, gjykojmë se përfaqësimi në fjalorët terminologjikë i pjesëve të 

ndryshme të ligjëratës (folje, mbiemra, ndajfolje) si terma të bëhet, nëse ata: 

a) përbëjnë specifikën e fushës;  

b) motivohen nga ana fjalëformuese.  

2. Nisur nga dy dukuritë më të dëmshme që vihen re edhe në terminologjinë e teksteve të 

APU-së, siç është sinonimia dhe polisemia (homonimia), të cilat cënojnë motivueshmërinë në 

terminologji, del si detyrë e përhershme, sidomos në fushën e sinonimisë, shqyrtimi i çifteve a 

vargjeve dysore dhe përzgjedhja ndërmjet tyre e elementeve më të përshtatshme. Gjykojmë që në 

terminologjinë e teksteve mësimore të APU-së, me vend do të jetë përdorimi i termave shqip. 
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Pranëvënia e termit të huaj, në këtë periudhë formimi shkencor të nxënësve, rëndon aftësitë 

përftuese të tyre dhe mbingarkon sistemin e dijeve përshtatur me moshën.    

3. Këndvështrimi sistemor i terminologjisë vë në dukje rëndësinë e lidhjes së termave në 

bazë të marrëdhënieve konceptore ndërmjet tyre, çka bën të nevojshme paraqitjen sistemore të 

leksikut terminologjik dhe pasqyrimin e tij në fjalorët përkatës terminologjikë. Paraqitja në 

sistem e çdo terminologjie tekniko-shkencore në fjalorin terminologjik përkatës, e shoqëruar me 

përkufizimin e çdo termi, është domosdoshmëri dhe rekomandohet të jetë objekti themelor i 

punës me terminologjinë në të ardhmen. Fjalori me paraqitjen sistemore të terminologjisë në 

bazë të hierarkisë së fushave dhe nënfushave të saj, i shoqëruar me përkufizimet përkatëse, ka 

përparësi para fjalorit terminologjik në rend alfabetik, sepse në një fjalor të këtij tipi termi nuk 

është si një njësi pa jetë, ai jepet në një informacion të lidhur, kurse në një fjalor me rend 

alfabetik dhe pa përkufizime, termi shfaqet si njësi pa jetë dhe informacioni në të jepet i palidhur. 

4. Terminologjia e teksteve mësimore nuk pasqyron në mënyrë tërësore terminologjitë e 

fushave përkatëse. Kjo lidhet me objektin e studimit të shkencave në nivel para universitar. 

Gjykojmë që me vend do të ishte krijimi i bankës së të dhënave për çdo fushë terminologjike në 

tekstet mësimore, që do t'i paraprinte hartimit të fjalorëve terminologjikë shpjegues për nivelin 

parauniversitar. Një fjalor i tillë do të mundësonte standardizim dhe normativizim jo vetëm të 

termave, por, sidomos, të shpjegimit të tij përmes përkufizimit. Kjo do të njësonte qëndrimin e 

hartuesve të teksteve dhe do të lehtësonte punën e mësuesve të APU-së. 

5. Semantika terminologjike në tekstet mësimore është fushë ku mund të kërkohet për të 

përmirësuar, prandaj paraqitja e një studimi mbi semantikën e terminologjisë së gjuhësisë në 

tekstet shkollore, është vendosur si një objektiv i autores. 
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