PARIME TË PËRG'ITHSI{ME
1. Drejtshkrimi i njësuar i gjuhës shqip'e është
shprehje e kristalizimit të normës letrare kombëtare
në të gjitha hallkat kryesore të strukturës fonetike,
gramatikore, fjalëformuese e leksikore. Ai pasqyron
gjendjen e sotme dhe prirjet e përgjithshme të zhvillimit te gjuhës sonii letrare, e cila mbështetet gjerësisht në gjuhën e folur të popullit. Duke ngritur në
një shkallë më të lartë traditën e shkrimit të shqipes,
drejtshkrimi i sotëm synon njësimin e mëtejshëm
të normës së gjuhës letrare kombëtare mbi bazén e
trajtave tê përbashkëta që janë përvetësuar e përvetôbohen prej saj.
2. Parimi themelor i drejtshkrimit të shqipes
është parimi fonetik: në përgjithësi fjalët dhe pjesët
e tyre të kuptimshme shkruhen ashtu sic shqiptohen

ligjërimin letrar. Thelbi i parimit fonetik në
drejtshkrimin e shqipes, që mbështetet në një
sistem grafik ku ka nië lidhje të drejtpërdrejtë
midis shkronjês dhe tingullit-fonemë, është aspekti
fonologjik, domethënë prërdorimi social i tingujve të
gjuhës në procesin e marrëdhënieve midis njerëzve.
Parimi fonetik synon vendosjen e një tidhjeje
sa më të ngushtë mi,dis trajtës së shkruar dhe trajtës
së folur të gjuhës letrare. Prandaj, kur në shqiptimile letrar ka variante tê lejuara nga norma e sotme,
drejtshkrimi mbëbhtetet tek ajo trajtè që është më
n,ë
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e përgjithshme dhe që pajtohet me prirjen e zhvillimit të sistemit fonetik té shqipes letrare.
3. Krahas parimit fonetik, drejtshkrimi i njësuar i shqipes mbështetet gjerësisht edhe në parimin morfologjik, i cili kërkon që fjalët dhe pjesët e
tyre përbërë,se të sistemit trajtëformues e fjalëformues të shkruhen njësoj, pavarësisht nga ndryshimet tingullore tê shkaktuara prej ligjeve fone'tike
që veprojnë sot në gjuhën tonë. Parimi morfologjik
zbatohet kryesisht në ato raste, kur zbatimi i veçuar
i parimit fonetik do të çont'e në errësimin a në prishjen e strukturës morfoiogjike e fjalëformuese të
fjalëve; ai ndihmon késhtu për ta ruajtur sa më të
qartë nê shkrim këtë strukturë, si edhe njësinë

e trajta-

si bazë analogjitë morfologjike, parimi
morfologjik lejo,n rrafshimin e thjeshtimin sa më të
madh të rregullave drejtshkrimore të shqipes dhe
ndihmon që këto rregulla të pasqvrojnë në më'nyrë
sa më organike zhvillimin e bashkëlidhur të strukturës fon'etike, morfologjike e fjalëformuese të gjuhës

ve. Duke pasur

sonë letrare kombëtare.
4. Gërshetimi i parimit fonetik me parimin morfologjik në drejtshkrimin e shqipes plotësohet edhe
nga zbatirni i disa parimeve të tjera, sic janë parimi
leksikor-kuptimor, ai historik-tradicional etj. Fushat
e zbatimit të këtyre parimeve 'ianë më të ngushta
dhe përfshijnë anë të veçanta të drejtshkrimit.
5. Drejtshkrimi i njësuar i gjuhês shqipe kurorëzon një etapë të gjatë përpjekjesh për formimin e
nië gjuhe letrare të vetme e të përbashkët për gjithë
popullin shqiptar dhe çel rrugën për ta përmirësuar

më t,ej normën drejtshkrimore të kësaj gjuhe në
pajtim me zhvillimin e mëtejshëm tê gjuhës e të kulturës sonë kombëtare.
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DRE'TSHKRIMI
ZANORJA

E

I ZANOREYE

E THEKSUAR

s1

Shkruhen me e (dhe jo ine ë) fjatët ku kjo zanore ështê e theksuar dhe ndiqet ose ka qenë ndjekur në të kaluarën nga një bashkëtingëIlore hundore
(m, n, nj). Me e shkruhen gjithashtu fjalët e prejardhura ose të përbêra të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja e theksit:

(më) dhemb, dhembje, enxër, emëror, femër, femërore, g jemb, g jembaç, e premte, rremb, shemb,
shembull, shembullor, i, pashembullt, shemër, i shtrembër, shtrembëroj, tremb, thembër, zernër, zemëroj, L
përzemërt etj.;
orgjend, argjendar, brenda, brendi,, i brendshëm,
cen, cenoj, çmend, (i, e) çmendur, dend, (i, e) dendur,
deng, dhen, end, gjendje, kuuend, kuuendoj, mend,
mendje, mendoj, mendim, përmend, përmendore, mendër, parmendë, pendë, eetu, qendër, qendror, (kam)
qenë, qenie, qenësi, eengj, shpend, tendë, uend, aendës,

uendos, uendim, zëuendës, zëuendësoj etj.;
e enjte, gështenjë, ndenja, (î, e) ndeniur, peni-të,
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shenjë (por shënoj, shiinim), (ù, e) shenjtë, (i, e) shtrenj-

të, shtrenjtoj, (i, e) urenjtur;
dre, fle, fre, gdhe, ndej, (i, e) nderë, ng're,

ZANORJA

E

pe.

E PATHEKSUAR

$2
Tek emrat fernërorë, të cilët kanë një -e fundore
të patheksuar në trajtën e pashquar të njëjësit, në
emëroren e shquar bie -e-ja, ndërsa në rasat e tjera
ajo shkruhet:
artiste - artistja, artisteje; fitore - fitorja, fitoreje;
lule - Iulja, lule je; lulishte - lulishtja, lulishteje; mësu,ese - mësuesja, mësueseje; næënëse - næënësja, næënëseje; per'de - perdja, perdeje; qEtetare - qEtetarja, qAtetareje; studente - studentja, studenteje; shishe - shishja, shisheje etj.;
anije - anija, ani,jeje; ardhje - ardhja, ardhjeje; çështje - çështja, çështjeje; familje - familja, familjeje;
korrje - korrja, korrjeje; ni,sje - nisja, nisjeje; pyetje - pyetja, pyetjeje; rrokje - rrokja, rrokjeje; ulje - ulja,
uljeje etj.

ZANORJA

s3

Ë

E THEKSUAR

Shkruhen me ë té Bjitha fjatët t.e të cilat kjo
zanore e theksuar i përgjigjet historikisht një a-je
të ndjekur nga një bashkëtingëllore hundore. Me ë
shkruhen edhe të gjitha fjalet e prejardhura ose të
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a

përbëra, të formuara prej tyre, pavarësisht nga lëvizja

e

theksitl:

bëj, çëslttje, dëm, dëmtoj, dhëmb, dhëmballë,
dhën'dër, (kam) dhënë, dhënie, e ëma, (i, e) ëmbë\,
ëmbëlsi, ëndërr, ëndje, frëngjisht, gërsh.ërë, gojëdhënë,
gjë, gjëmë, gjëndër, hënë, këmbë, këmbësor, kënd, ù
këndshëm, këngë, këngëtar,lë, lëmë, lëndë, lëng,ll,ërë,
mbrëmje, ffië (pak), (s'dua) ffië, mëngë, rnë2, nëmë,
nëntë, nëntor, (kam) ngrënë, neë, næënës, një, (i, e)
njëjtë, njëri, njëra, njëri - tjetri., njësi, përzë, (i, e)
rëndë, rëndoj, (kam) rënë, rrënjë, rrëzë, shkëmb,
shtatzënë, shullë, (2, e) tërë, tërësi, tërshërë, (shtëpinëS
tënde, (kam) thënë, parathënie, thëIl,ëzë, zë (zëri), zë,
(kom) zënë etj.

s4

Shkruhen me ë fjalëL me p,rapashtesën -llëk:

bollëk, budallallëk, gomarllëk, hamallëk, pazarllëk
etj.

ZANORJA

Ë

E PATHEKSUAR

ë-ia paratheksore
$5

ë-ja paratheksore shkruhet në këto raste:
a) nê fjatrët e parme e në tê gjitha fjalët ku ajo
1)

Nuk përfshihen këtu ato fjalë që në giuhën

letrare

kanë hyrë në traitën me a, e cila nuk është rnë hundore:
dhanore, (i, e) mangët, ranishte, shmang, zanë, zanore eTi.

Ssu
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i

takon rrokjes së parë, si edhe në fjalët e formuara
prej tyre:
argëtoj, bagëti, bërrgl, dëgjoj, dënesë, dëshi,rë, fë-

lliq, fëmijë, gëmushë, gërryej, gëzof , gëzhojë, gogësij,
gumëzhij, gjëmoj, hingëllin, këlEsh, këmishë, kënaq,
këndellem, këndoj, kënetë, këpucë, këpucar, këpushë,
këput, të këqij, kërcej, kërrabë, kërrusem, këshill,
kushëri, lëkurë, lëmoshë, lëndoj, lëpij, lëpjetë, lëpushkë, Iëshoj, mallëngjej, të mëdhenj, mëkat, mënyrë,
mësoj, mësim, mëshoj, mushkëri, ndërroj, ndërresë,
shndërroj, pagëzoj, pagëzim, pëllet, pëllëmbë, pëLlumb,
përrallë, pështjelloj, pështgj, psherëttj, qëroj, rrëJanë,
rrëfim, shëllirë, shëmtoj, shëtit, tëhu, trashëgoj, thëllèzë, thërres, thërrime etj.;
dëboj, dë'borë, dëlir, (i, e) dëlirë, dërrasë, gëzoj,
kësaj, kësisoj, kësodore, kështu, këta, këtë, këtij, (i, e)
këtillë, këtej, këtu, lëfyt, lëkund, i lëkundshëm, lëmekern, lëuozhgë, mëdit je, mësE j, mësgmje , sëmund,je,
shpëlaj, tëharr, tëholl etj.*
b) në fjalë të prejard,hura, të formuara nga një temë
më -ë me anë prapashtesash që nisin me bashkëtingellore, dhe në fjalë të përbë,ra e të përngjitura që kanë
si pjesë të parë një temë të titlë më -'é, të ndjekur
nga një temë që nis me bashkëtingëllore:

anëtar, anëtsrësi (anë); armëtar (armë); atëror,
atësi (atë); bardhësi (i bandhë); botëror, botërisht (botë); bul,ëzim (bulë); burrërt,, burcëror (burrë); copëtoj,
copëtim, copëzoj (copë); drejtësi, (i drejtë) ; flakëroj,
*) Shkruhen pa ë fjalët &rsAe, arsej, arsi,rn, arsimtar dh.e
ato që formohen prej tyre.

$5b
fl,akërimë (ftakë); frikësoj (frikë); frymëzoj, frymëzim
(frymë); ftohtësi (i ftohtë); gojëtar, gojëtari (Sojë);
gjatësi (i gjat'ë); gjellëtore (gjellë); gjerësi (i gjerë);
gjithësù, përgjithësi,sht (gjithë) ; gjuhësi,, gjuhësor, gjuhëtar (gjuhë); gjunjëzoj (gjunjë); hollësi, hollësisht (i
hotlë); këmbësor, këmbësori, (kêmbë); kordhëtar (kordhë); lartësi., lartësoj (i lartë); lehtësi, tehtësoj (i lehtë);
luftëtar (luftë); mbarësi (i mbarë); mirësi, përmirësoj
(i mirë); pemëtore, pemëtari (pemë); pikëllim, pikërisht (pikë); pjesëtoj, pjesëtirn (pjesë); plotësoj, plotësisht (i pl,otë); punëtor, punëtori (punë); qetëse (i qetë);
rreptësi, rreptësisht (i rreptë); rrogëtar (rrogë); sltkaLlëzim (shkallê); shkishëroj (kishë); shpejtësi (i shpejtë);
shterpësi (shterpë); tokësor, tokëzim (tokë); trashësi, (i
trashë); thatësi (i thatë); thellësi (i thellë); udhëtar,
udhëtim (udhë); urtësi (i urtë); ualëzoj, ualëzim (valë);
uështirësi (i vështinë) ; ujershëtor (vjershë); zbetësi (i
zbetë) etj.;
anësh,krim, armëpushim, atëh.erë, bashkëfjalim,
b ashkënæ ënë s, b ashkëpuno j, b ashkë shorte, b ot ëkuptim,
bukëpjekës, buzëqesh, cipëtrashë, çfarëdo, datëli.ndje,
derëbardhë, dorëheqje, dorëshkri,m, dorëzanë, dhjetëf i,sho j, dhjetëu jetor, fletëg jer ë, frgmëmarc je, g ojëdhënë,
g o j ëm jaltë, g r eu ëth,g e s, g j ashtë dh j etë, g asht ëmb ë dhj et ë,
i gjithëfuqishëm, gjithëkombëtar L, gjuhëgjatë, gjysmëhënë, gjEsmëkoloni, hundësh.kabë, r, jashtëzakonsh,ëm,

1) Nuk shkruhet ë-ja paratheksore té përemrat e pakufikanë si pjesë
të parë fjalët gjithë ose kurrë: gjithçka, gjithçmos, gjithfarë,
gjithherë, gjithkah, gjithkund, gjithkush, gjithmonë, gjithnjë,
g jithsaherë, g jithseeili, gjithsekush; kurrfarë, kung jë, kurrkund,
kurrkush, kurrsesi etj. Po kështu shkruhet pa -ë pjesa e parë
e fjalëve uetuete, petuetiu dhe e fjalë,ve të formuara prej tyre:
uet'u^etor, i, uetuetùshërn.
shëm, te ndajfoljet e te lidhëzat e përngjitura që

$5c
jetëdhënë s, jetëg jatë, këmb ëzbathur, këng ëtar, kokëf or -

të, llërëpërueshur, mbarëuajtje, rnirëbërës, mirëbesim,
mrrëdita, i mirëtilltë, pesëujeçar, pikënisje, pikëpamje,
pjesëmnrrje, pulëbardhë, qafëgjatë, sltumëfishoj, shumëkëmb ë sh, u etë dash j e, u et ëqeu eri s j e, u et ë sh ërb im, u e tëuendosje, uërej, uërejtje etj.
S h ë n i m l. Për shkak të ngulitjes prej kohësh, të shqiptimit dhe të shkrimit në gjuhën letrare shkruhen pa -ë- fjalët:
arntar, besnik, fillestar, funtar, ki,shtar, lojtar, meshtar, neuojtar, neuojtore, ngatërrestar, pi,shtar, rojtar, zErtar; atdhe.
S

h ë n i m 2. Nuk shkruhet ë-ja paratheksore te fjalët e për-

kur gjymtyra e dytë fillon me zanore: bashkatdhetar,
bashkautor, bashkud,hëtar (bashkë); gojëmbëI (eojë) ; i giithanshëm (ejithê); kokulur (kokë); i shumanshërn (shumë) etj. (por:
njëanësi, i njëanshërn, zëëmbëI, sepse ë-ja fundore te gjymtyra
e parë e tyre është e theksuar).
bëra,

c) po kë,shtu shkruhen me ë (si zanore mbështetëse) edhe fjatët e prejardhura, që, megjithëse formohen nga tema më bashkêtingëllore, kanë një strukturë
fonetiko-fjatrëformuese të ngjashme me atë të fjalëve
të mësipërme:
armi,qësi (armiq); besnikëri (besnik); bujqësi (bujq);
djallëzi (djall); dobësi (i do'bët); fajësi, pafajësi, shfajësoj (faj); fshatarësi (fshatar); fundërri (fund); gjekësi,, gjakësor (Sjak); hapësirë (hap); harkëtar (hark);
kalbëzoj (i kalbët); keqësoj, keqësim (keq); kombësi,
kombëtar, ndërkombëtar (komb) ; krejtësisht (krejt);
kryqëzor (kryq); lajmëtar, lajmëroj (lajm); laudëroj,
laudërtm (,tavd); ligësi, (i Lig); mndhësi, madhështor (i
madh); malësi., malësor (mal); rnbretëri (mbr,et); miqësohem, miqësor, mi,qësishf (miq); mjekësi, mjekësor (mjek); pakësoj (pak); plehëroj, plehërim (pleh);
pleqëroj, pleqësi (pleq); qytetëroj, qytetërim (qytet);
robëri, robëroj (rob); shëndetësi (shëndet); shJrEtëzoj,
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sh,frgtëzim (fryt); shkrif ëroj, shkrif ërinr, (shkrif); Shqipëri, shqipëroj (shqip); shtetëror (shtet); trimëri (trim);
uargëtar (varg) ; uazhdtmësz (vazhdim); zdrukthëtar,
zdrukthëtari (zdrukth) etj.
S h ë n i m. Nuk shkruhen me ë:
a. fjalët e prejardhura që formohen prej temash më një
bashkëtingëllore me anë të prapashtesave -tar(e), -tor(e), -ti,
-toj:

arsimtar, arsimtare (arsim), çl,iri,mtar (çlirim), flamurtar,
flamurtare (flamur), gjAqtar (gjyq), kujdestar (kujdes), lundërtar (lundër), mishlar (mish), obomtar (oborr), pajtimtar
(pajtim), prestar (pres), shkaktar (shkak), shqiptar (shqip),
shtegtar (shteg), tregtar (treg), themeltar (themel), zelltar (zell);
fajtor (faj), leshtor (Iesh) ; pastërti (i pastër) , tregti (treg);
caktoj, përcaktoj (eak;, dëmtoj (dëm), ëmbëItoi (i ëmbël), robtcltem (rob), shkaktoj (shkak), shpeshtoj (shpesh), shqiptoj
(shqip), shtegtoj (shteg), tregtoj (treg) etj.*;
b. fjalët e prejardhura, të cilat formohen prej temash më
të lëngëta (-r, -1, -ll) që e kanê theksin mbi
rrokjen e parafundit:

bashkëtingëllore

afërsi (afër), egërsi (i egër), epërst, (i epêr), katërshor (katër), letërsi (letër), misërnike (misër), motërzim (motër), poshtërsi (i poshtër), ujetërsi (i vjetër), zgiuarsi (i zgjuar) ; ëmbëlsi,
ëmbëlsoj (i ëmbël), tsogëIsi (i vogël); miellzim (miell), popullsi,
popullzoj (popull), rregullsi (rregull) etj.
ç) në fjalët e prejaT.dhura, të formuara prej temash
nrë -ër, -ërr, -ë1, -ës, -'é2, me anë prapashtesash që
fillojnê me zanore:

arbëror, arbëresh (arbër), ashpëroj (i ashpër), breçiltëri (i çiltër), dimëroj, dimëror, di-

sh.ëri, (breshër),

x1 Po kështu shkruhen pa

tradhtisht, tradhtoj.

-ë- edhe fjalët traclhtar, tradhti,

qlç
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mërim (dimër), dhelpëri (dhelpën), emëroj, emërore,
emërues (emër), Jemërore (femër), gjarpëroj, gjarpërushe (gjarpër), gjelbërim (i gjelbër), misërishte, misërolc (misër), mjeshtëri, mjeshtërisht, mjeshtërok, TLjeshtëror (mjeshitër), numëror, numërim, numëroj (numër), poshtëroj, poshtërim (i poshtër), shtrernbëroj,

shtrembërim (i shtrembër), urdhëresë, urdiz.ëroj,
urdhërore (urdhër), u'artëri, uarfëroj (i varfër), uerbërisht (i verbër), zemërim, zemëroj çzemër) etj.; me ë
paratheksore shkruhen edhe disa trajta shumësi që
janë fonetikishit tê ngjashme me fjatrët e tipit të mësipërm, si gishtërinj, gjarpërinj, pri,ftërinj, zotërinj, po
ashtu edhe formimet e tipit mbretëreshë, priftëreshë,
zotëroj;
ëndërrim, ëndërroj (ênd,êrr), picërroj (picërr) etj.;
uegjëli, uogëlimë, zuogëloj, zuogëlim (i vogël) etj.;
nëpunësi (nôpunës), përgjegjësi (përgjegjës), rroboqepësi (rrobaqepës) etj.;
bulëzoj (bulëz), njerëzi, njerëzor (njerëz) etj.*
S h ë n i m. Nuk shkruhen rme ë paratheksore fjalët e prejardhura, të formuara prej temash më -ër me anë prapashtesash
që fillojnë me zanore, kur përpara -ë-sê ndodhet vetêm një
nga bashkëtingëlloret b, ll, 1, i, k, g, t, v ose një nga grupet
-nd-, -st-:

algjebri.k (algjebër), dibran (Dibër), Librar, Iibrari (libêr);
kodrinë, kodrinor (kodër), Iodroj (lodër), shkodran (Shkociër);
afri, atrim, otroj (afër); ajri, ajroj, ajrim, ajror (ajêr); Iakror

(lakër), mjekrosh (mjekër), rnokrar (Mokër); epror (i epër).
teproj, tepricë (tepër), aeproj, ueprim (vepër); katror (katôr),

*) Në pajtim me drejtshkrimin

e

shkruhet përgënjeshtroj, përgënjeshtrim
(kokërr), puçrriza-t (puçërr).

ngulitur pre.j kohësh

(gënjeshtër), kokrrizë
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letrar (letêr), ojetrohet, i ajetruar (i vjetër) ; zga.-ûroi (zgavër);
cilindrik (cilindër), lundroj, lund,rim (lundër), njëthundrak
(thundër)

; gjirokastri,t (Gjirokastër),

kadastroj, kadastrim (ka-

lustrim (lustër), mini,stri,, ministror (ministër),
pastroj, pastrim (i pastêr), regjistroj, regji,strim (regjistêr) etj.'

dastër), lustroj,

ë-ia pastheksore
s6
Shkruhet ë-ja pastheksore:
a) tek emrat femërorë më -ë2, tek emrat e mbiemrat mashkullorë më -ës, -êsh dhe te fernërorët përkatës, në të gjitha trajtat e lakimit të tyre:

drejtëz - (i, e nië) drejtëze, drejtëza, drejtëzës,
drejtëzën, drejtëzat, drejtëzaue, drejtëzash; fshikëz-a,
gjuhëz-a, këmbëz-a, krAqëza-t, lidhëz-a, pjesëz-a, th.onjëza-t, uerdhëz-a;
ardhës-i,, blerës - (i, e një) blerësi, blerësi., blerësit, blerësin, blerësit, blerësue, blerësish, blerëse, blerëse7e, blerësja, blerëses, blerësen, blerëset, blerëseue,
bler ëse sh ; br ejtës-i, çelës-i, endëse, endë sja, f oUës-t,, grA'
këse, grykësja, g jykatës-i, herës-i, mbledhës-i, mielëse,
mjelësja, mundës-i,, nëpunës-i, nrënës-i, nrënëse, përg jeg jë s-i, qitës-i, qitëse, shpikë s-2, u endë s-t, zëu endë s-i,
zgjedhës-i, zgjedhëse etj.;
\*) Në paitirn me dreitshkrimin e ngulitur prei kohësh
shkruhet ilhëndëri, d,hëndëroj (dhêndër), giëndërohem (eiëndër), motëri (motër), sipërore, sipëri (sipër).

$6b,c
po kështu shkruhen edhe Durrës-i, Kukës-i, Lëkurës-i, Qukës-i, etj. ;
(trekëndësh) barabrinjës, (Lëndë) djegëse, (makinë)
korrëse, (forcë) Lëuizëse, (mnkinë) qepëse, (maktnë) shirëse etj.;
dyzetkëmbësh-i,, mijëshe, mi,jëshja, pesëshe, pesëshja, pesëgarësh-i,qindëshe - (i, e një) qindësheie, qin'
ndësh,ja, qindëshes, qindëshen, qindëshet, qindësheue,
qindë shesh ; tetërrokësh-i etj. ;
(shtëpi) dykatëshe, (ueturë) katëruendëshe, (lule)
shumëngjyrëshe etj.;
b) te mbiemrat më -ët në të gjitha trajtat e lakimit të tyre:

i cekët - (i, e një) të cekëtr., të cekët, i, cekëti, të
cekëtit, të cekëtin, të cekëtish., të cekëtue; e cekët - (x,
e një) të cekëte, të cekët, e cekëta, së celcëtës,të cekëtën, të cekëtash, të cekëtaue; (i, e) dobët, (i, e) errët, (i, e)
lagët, (x, e) kthjellët, (1, e) ngathët, (i, e) përbash.lcët,
(i, e) shkathët, (i, e) ulët, (i, e) zbrazët etj.
Shënim. Mbiemrat e formuar prej një tem,e më -h
shkruhen me -të. Këta mbiemra e ruajnë -ë-në edhe përpara
nyjës -t të emërores e të kallëzores së shquar te njëjësit asnjanës e të shumësit të gjinisë mashkullore, si edhe përpara
mbaresave -sh

e -ve:

i, fohtë - të ftohtët, të ftohtësh, të ftohtëue; i lehtë - të
lehtët, të lehtësh, të lehtëue; i mprehtë - të mprehtët, të
mprehtësh, të mpreh,tëue, i nrehtë - të nrehtët, te næehtësh,

të nrehtëue etj.

c) te traj;ta e vetës së dytë njëjës e sê tashmes
lidhore te foljeve me temë më bashkëtingëIlore:
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të dalësh, të flasësh, të hapësh, të mnmësh, të
mbyllësh, të mbledhësh, të ndezësh, të presësh, të pri,shësh, të zhdukësh etj.
$7
Nuk shkruhet ë-ja pastheksore:
a) trek emrat dhe mbiemrat më -ê1, -ër, -ërr dhe
tek emrat mashkullorë më -izëm, -aziim gjatë lakimit,
kur pas këtyre fundoreve vjen një zanore:
bukë\, bukla, pupël - (i, e një) puple, puplës, puplën, puplat, puplaue, puplash; uegë\, uegla etj.;
ajër, ajri, çadër, çadra, dimër, dimri, drapër, drapri,
dhelpër - (i, e një) dhelpre, dhelprës, dhelprën, dhelprat, dhelpraue, dhelprash; dhëndër, dhëndri, egjër,
egjrâ, emër, emrt, gënjeshtër, gënjeshtra, gjarpër, giarpri, kulpër, kulpra, lakër, lakra, letër, letra, lundër,
lundro, misër, misri, numër, nttmri, thundër, thundra,
urdhër, urdhri, uepër, Depra, zemër, zemra etj.n;
dol+ërr, dokrra, ëndërr, ëndrra, kokëm - (i, e një)
kokrre, kokrrës, kokrrën, kokrrat, kokr'raue, kokrrash;
ujehërr - ujehmi, ujehërr - ujehrra etj.;
anarkizërn - (i, e një) anarkizmi, anarki,zmi.t, anarkizmin; ateizëm, ateizmi, çiklizëm, çi,kli,zmi, nwjtizë'm,
majtizmi, marksizëm-leninizëm, marksizëm-leni,nizmi,
ma,terializ ë m, mat eri,ali,zmi, ple onnz ëm, pleonazmi, r eumatizëm, reunnrtizmi, sarkazëm, sarkazmi, socializëm,
sociahzmi etj.;

r) Zanorja -ë pastheksore e rnbaresêls -ër të shumëslt të
emrâve mashkullorë shkruhet në të gjitha rasat gjatë lakimit:
etër - etërit, etërve, etërish; kunetër, mbtetët, shttetër etj.
4-360

$7b,c
i, ëmbë\, i, ëmblt,,
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i uogël - (i, e një) të uogli, r uogli,

të uoglit, të aogltn, të uegjlit, të uegjli,sh; i ashpër (i, e një) të ash.pri,, të ashprit, të ashprin, të ashprish,;
i, çiltër, i çiltri, i gjelbër, i. gjelbrt,, i kaltër, i kaltri,

i pastri, i shtrembër, i shtrembn, i shurdhër,
shurdhri, i uerbër, i, uerbri, i, ujetër, i ujetri, etj.;

i, pastër,

i

b) te mbiemrat më -ëm e më -shëm gjatë lakimit,
prapashtesave vjen një zanore ose

kur pas këtyre
një j:

i jashtëm - (i, e një) të jashtmz, i jashtmi,, të
jash.tmtt, të jash.tmin, të jashtmish; e jashtme, i, mesëm, i mesmi, e rrlesrrle, i, sotëm, i sotmt,, e sotme
(i, e një) të sotmeje, e sotmja, së sotmes, të sotrnen,
të sotmet, të sotmeue, të sotmesh; i aetëm, i uetmi,
e uetme etj.;
i ardhshëm - (i, e një) të ar'dhshmi,, i ardhshmi,
të ardhshmit, të ardhshmin, të ardhshmislt.; e ardhshme - (i, e një) të ardhshmeje, e ardhsh,mja, së ardh,shmes, të ardhshmen; i, atjeshëm, i atjeshmi,, e atjeshm,e, i, besueshëm, i, besueshmi, e besueshme; i, dukshëm,i dukshmi, e dukshme; i ndershëm, i ndershmi,, e
ndershme ; i pathgeshëm, i pathEeshmi,, e pathyeshme ;
i shijshëffi, i shi,jshmi, e shijshme; i shkëIqgeshëm, i
shkël"qEeshmi, e shkëlqg eshme etj. ;
c) para pnapashtesave -shëm dhe -të në të gjitha
trajtat e mbiemrave të formuar prej tyre:

t natErshëm, e nntyrshme (natyrë), i përkohshëm,
e përkohshrne (kohë), i pjesshëffi, ê pjesshme (pjesë),
i. përbotshëm, e përbotshme (botê), (i, e) lëkurtë (1ëkurë), (i, e) njëmijtë (mijë), (i, e) pestë (pesë), (i, e) përpiktë (pikë) etj.;

$7 C; $8 a,b,c
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ç) te., gjymtyra e parë e trajtave të përngjittura
të habitores:
ardhkam, h,umbkam, marrl<,am, paskam, qenkam
paskësha, qenkësha etj.

etj.;

ë-ia fundore
$8

Shkruhet ë-ja fundore te fjalët me theks që në
krye të herës në rrokjsn e parafundit, duke u ruajtur
ajo edhe në trajtat e tyre ku s'është më fumdore.
Kështu, shkruhen me -ë:

a) emrat femërorë si bukë, f jalë - f jalës, tjalën,
fjalët, fjalëue, fjalësh; punë, zhurmë etj.; po kë,shtu
edhe numërorët si dhjetë, mijë etj. (dhjetë - dhjetës,

dh,jetën, dhjetëro; mijë, mijëra etj.).
Shkruhen me -ë gjithashtu ernrat mashkullorë që
shkojnë pas lakirnrit të emrave femërorë si babë, cl.u,jë,
gegë, toskë etj.; Kolë, Lekë etj.;

b) disa emra mashkullorë dhe shumica e emrave
mashkullorë që përdoren edhe si asnjanës:
atë, burrë, djalë, gjalmë, gjumë, kalë, lëmë, lumë;
(balli, ballët), brumë (brumi, brumët), djathë (djathi, djathët), drithë, drithëra, dgll,ë, dhallë, dhjamë,
gjalpë, mjaltë, ujë, ujëra etj.;
bal,l,ë

c) mbiemrat dhe ndajfo,ljet e tipit (t, e) butë - ftuhtë, (i, e) gjallë - giallë, (i, e) giatë
gjatë, (i, e) lehtë - lehtë, (i, e) mirë - mirë, (i, e)

but'ë, (i, e) ftohtë

-

$8ç,d
ngrohtë
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-

ngrohtë, (i, e) shkretë

-

shkretë,

(i, e) uonë

-uonë.

Në Ciftet e fjalëve më poshtë mbiemrat shkruhen me -ë, ndajfoljet pa -ë:
(ù, e) drejtë - drejt, drejtpërdrejt, drejtshkrim;
(i, e) f ortë - f ort, (i, e) kotë - kot, (i, e) lartë - lart, i.lartpërmendur; (i, e) lagshtë - ligsht, (i, e) mbrapshtë mbrapsht, (i, e) mjaJtë - mjaft, (i, e) plotë - plot, i plotfuqishëm; (i, e) shpejtë - shpejt, (t, e) thjeshtë - thjesht,
(i, e) uërtetë - uërtet; po kështu: larg, pak, pakkush,
shkurt;

ç) mbiemrat e formuar me anën e prapashte-të nga emra njërrokësh ose me theks në rrokjen fundore, si edhe nga folje që mbarojnë me
sës

zanore:

(i, e) artë (ar), (i, e) drunjtë (dru), (i, e) gurtë
(gur), (i, e) leshtë (lesh), (i, e) pambuktë (pambuk),
(i, e) zyarrtë (zjarr) etj.;
(t, e) metë (mej), (i, e) mpttë (mpij), (i, e) ndytë
(ndyj), (i, e) thatë (thaj);
po kështu edhe numërorët rreshtorë:
(i, e) dytë (dy), (i, e) tretë (tre), (i, e) pestë (pesë),
(i, e) g jashtë (gjashte), (i, e) dEmbëdhjetë (dymbëdhjetë), (i, e) njëzetë (njëzet), (i, e) njëzetenjëtë (njëzet e një), (i, e) gjashtëdhjetë (gjashtëdhjetë), (i, e)
milzontë (milion) etj. ;
d) trajtat e shumësit
rave mashkullorë si:

tè emrave dhe të

mbiem-

atrikaniz, amerikanë, arabë, bullgarë, docentë, dynymë, feuilalë, fishekë, frannezë, gratnë, grekë, gjumnshë, hektarë, hutaqë, kilogramë, kroatë, kuintalë,

$8 dh, e

l,aborantë, lejlekë, lekë, rnaturantë, matjonë, mekanikë, m,emecë, motakë, partizanë, përtacë, pionierë, punëtori!, rebelë, romakë, rosakë, serbii, spanjollë, studentë, shkrimtarë, shoferë, shqi,ptarë, tonë, traktoristë,
(artikuj) ushqimorë, ushtarë, ueshë etj.
Kjo -ë shkruhet në të gjitha rasat e shumësit,
edhe kur nuk është fundore:
partizanë - partizanësh, çnrtizanët, partizanëue ;
grekë - grekësh, grekët, grekëue; punëtorë - punëtorësh,
punëtorët, punëtorëue.

Shënim. Trajta

e'emërores dhe

e

kallëzores së pa-

shquar shumës e em,rave të njësive të masave që burojnë nga
ernra njerëzish shkruhet pa ë fundore, por në rasat e tjera të

shumësi,t të pashquar dhe nê të gjitha rasat nê shumësin
shquar pas temës shkruhet -ë-:

e

20 amper,50 orn,300 herc,220 t"'olt,60 aat etj.; 15 arnperët, 720 ooltëue, 30 oatësh eti.

dh) trajtat e emtirores dhe të kallëzores së shquar
të shumêsit të emrave dhe të mbiemrave mashkullorë
që në trajtën e pashquar mbarojnë me një bashkëtingëIlore dhe që ianë njërrokësh ose qe e kanë
theksin në rrokjen e fundit:

bijtë (bij), deshtë (desh), djemtë (djem), dhentë
(dhen), miqtë (miq), të rinjtë (të rinj), thonjtë (thonj)
etj.;
armi,qtë (armiq), barinjtë (barinj), të mëdhenjtë
(të mëdhenj) etj.;
e) trajtat e shquara tê rasave të zhdrejta të
njëjesit dhe të emërores e të kallêzores shumës të
emrave femërorë që mbarojnë me zanore të theksuar:

$8 ë, f, g,

gj, h
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- bulcurisë, bukurinë,

bukuritë; bEro - by- dhisë, dhinë, dhitë; gjë - giësë, gjënë; kala - kalasë, kalanë, kalatë; e re - së
resë, të renë; rrufe - rruJesë, rrufenë, rrufetë etj.;
po kështu shkruhen edhe shkurtimet e gjinisë
femërore që në emëroren e pashquar shqiptohen me
theks mbi rrokjen e fundit:

bukuri

rosë, byronë, byrotë; dhi

ATSH-së (ATSH), OKB-uë (OKB), SMT-Ië (SMT);
ê) emrat e formuar me prapashtesën -zë, prcj
temash që mbarojnë më zanore të theksuar, si edhe
enrat me kêtë prapashtesë që kanë pësuar një shpërngulje theksi në rr,okjen e parafundit (ndryshe nga
emrat e tipit arkë2, lidhëz):
qelizë, syzë, uezë; dorezë, kokrci,zë, Lr,brezë,
zë etj.;

,De.rre-

f) emrat femërorë më -më (të parmê a të prejardhur) si:
astmë, basmë, dasmë, diafragmë, dogmë, gjysmë,
kazmë, krismë, nismë, sintagmë (dhe
g

jo

basëm, dasë,rn,

jysëm);

g) përemrat pronorë Unë, jonë, tnnë, tonë, sonë,

të mitë, të tutë, të tijtë, të sajtë;

gj) numërorët themelorë si pesë, gjashtë, shtatë,
tetë, nëntë, dh.jetë, dyntbëdhjetë, pesëdhjetë etj.;
h) fotjet me temë më zanore, në vetën e parë
dhe të tretë të shumësit të së tashmes dëftore e lidhore:

$8i,i,k
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(t'ë) mbaimë, (të) mbajnë; (të) bl.ejmë, (të) bl,ejnë;
(të) uëmë, (të) uënë; (të) dimë, (të) dinë; (te) fshi,imë,
(të) fshijnë; (të) punojm,ë, (të) punolnë etj.
Po kështu, kryesisht pë,r arsye morfologjike, shkruhen edhe foljet me temë më grup zanoresh, të ndjekur nga një -j:
(të) përziejmë, (të) përzieinë; (të) thgejmë, (të)
thyejnë; (të) ruajmët, (të) ruajnë, (të) shkruajmë, (të)
shkruajnë etj.;

i) trajtat foljore të shumësit të së kryerës së thjeshtë, tê cilat dalin më njê zalnore:
l,amë, Latë, lanë (Iaj); bl,emë, bletë, blenë (blej);
bëmë, bëtë, bënë (bëj); fshimë, fshitë, fsh.znë (fshij);
zumë, zutë, zunë (zë); hyrnë, hEtë, hgnë (hyj) etj.;

j) trajta e vetës së tretë njëjës e mënyrës lidhore
t€ tê gjitha foljet, d,uke përfshirë edhe ato me tog
zanor,

ku -ë-ja shkruhet për arsye morf,ologjike:

të humbë, të Lidlùë, të mbjellë, të përmendë etj.;
të hgjë, të gjejë, të lajë, të pijë, të thajë efr,j.;
të përziejë, të shkruajë, të thyejë etj.;

k) pjesoret e foljeve me temë më zanore a më -1,
-Il, -r, -rr dhe mbiernrat e nyjshëm të formuar prej
tyre:

qarë, blerë, bërë, pirë, frgrë, mjelë, ujelë, mbjeUë, sjellë, m&rrë, næjemë eitj.;
(i, e) bërë, (i, e) pirë, (i, e) mbjellë, (i, e) næjerrë
etj.
Po kështu shkruhen edhe pjesoret si:
dhënë, ngrënë, qenë, thënë, uënë, zënë etj.
:

$9a,b
Pjesoret me temë më tog zanor, të cilat theksin e
kanë në rrokjeûr e parafundit, shl<ruhen pa -ë në fund:
përzi,er, krger, lyer, rnësunr, Wrùtrar, shkruar etj.

$e
Nuk shkruhen më ë fundore:
a) emrat dhe mbiemrat më -ë1, -ër, -ërr, -ë2, -ull,
-ûr, tê cilët në emëroren e pashquar të njëjësit nuk
e ka,në theksin në rrokjen e fundit:
bukë\, gogë1, pupë\, thnegël etj.; (i, e) ëmbë\, (i, e)
uogël etj.;
dhelpër, gënjeshtër, motër, numër, zemër etj.;
(i, e) ashpër, (t, e) shurdhër, (i, e) uerbër elj.;
kokërr, prqën, ujehëm etj.;
arkëz (arké), dhëmbëz (dhëmb), fsltikëz (fshikë),
gishtëz (gisht), lidhëz (lidh), mollëz (mollë) etj.; (i, e)
bukurëz etj1,
hatull, kumbull, nofull, rregul,l, shpatull, tingull,
tjegull, uetull etj.;
flutur, hekur etj.; (i, e) bukur, (i, e) lu,mtur etj.;

b) emrat dhe mbiemrat që në shumësin e pashqu-

ar dalin më një nga bashketingëlloret -gj, -e, -j, -nj,
të prira nga njê zanore, si në emërore, ashtu edhe në
të gjitha rasat e tjera:
zogj, zogjue, zogjsh; të ligj, të ligjue, të ligjsh etj.;
tiq, fique, fiqsh; mie, mique, rniqsh; pleq, pleqtse,
pleqsh etj.;
bi,j, bi.jue, bijsh etj.;
drunj, drunjue, drunjsh; ttonj, ftonjue, ftonjsh;
heronj,heronjue, heronjsh; hunj,hunjoe, hun jsh; thonj,
thonjue, thonjsh etj.

$9 c'ç
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S h ë n i m. Po kështu shkruhen pa -ë- para nyiëb -të
dhe mbaresave të shumësit ernrat:

cjep (cjap) - cjeptë, cjepoe, cjepsh;
desh (dash) - deshtë, deshue (por deshësh);
djem (djalë) - d,jemtë, dje'mve, djemsh;
dhen - dhëntë, dhenoe, dhensh;
qen (qen) - qentë, qenue, qensh.

c) trajtat rasore të shumësit të emrave dhe të
mbiemrave që mbarojnë me dy bashkëtingëllone në
emëroren e pashquar të shumësit, si edhe të atyre që
mbarojnë me -1, -rr -sr -z (këta emra dhe mbiemra para nyjës -t të trajtës së shquar dhe para mbaresës -sh
të rrjedhor€s narrin një -i-):

bujq - bujque, bujqish, bujqit; krushq - krushque, kru"shqish, krushqit; peshq - peshque, peshqish,
pesh.qit; tirq - tirque, tirqish, tirqit; ujq - ujque, ujqtsh,
ujqit; murgj - murgjae, margjtsh, murgjit; të ëmbël
- të ëmbëlue, të ëmblrsh, të ëmblzt; të vegjël - të
aegjëlue, të uegjlish, të uegjltt,' etër - etërue, etërish,
etërit; mbretlt - mbretërue, mbretërish, rnbretëri,t; i
bukur - të buku,rue, të bukurish, të bukurit; i egër të egërue, të egrish, të egrit; i pjekur - të pjekurue,të
p1ekurish, të pjekurit' blerës - blerëwe, blerësish, blerësit; ndihmës - nd|hmësrse, ndôhmësish, ndihmësit;
nëpunës - np:punëstse, nëpu,nësish, nëpunësit; nxënës næënësue, næënësi,sh, næënësit; punonjës - Wtwniësue,
punonjësi,sh, punonjësit; sulmues - sulmuesue, sulmue'
sish, sulmuesit; shitës - shitësue, shitësish, shitrësit;
vendës - uend,ësr:e, uendësish, uendësit' njerëz ' nierë'
zue, njerëzish, njerëzit etj.;
trajta e rrjedhores së pashquar të emrave
në shumês mbarojnë me zanore të theksuar:
C)

që

$9 d, dh, e, ti

grash, lcalash, shtëpish, byrosh, drush, sysh etj.

Po kështu shkruhen

edhe:
më dysh (dy), më trùsh (tri), si edhe dyfi,sh, trefish

etj.;

d) mbiemrat

e formuar me

prapashtesat -(ë)m,

-shëm:

t, epërm (i epër), i, jashtëm (jashtë), i. mesëm
i ndrgshërn (n'dryshe), i nesërm (nesër), i, sipërm (sipër), t sotëm (sot), i tash,ëm (ltash), i, tepërm
(tepër), i, aetëm (vetë) etj.;
(mes),

i

i

i, andhshëm, i brendshëffi, i gatshëm, i këndshëm,
kujdesshëm, i, ndershëm, i, neuojshëm, i pafajshëm,
përbotshëm, i ujetshëm etj.;

dh) mbiemrat e formuar nga emra, numërorë
ndajfolje me theksin m'bi mokjen e parafundit:

e

(i, e) akullt (akull), (i, e) auullt (avu11), (i, e) hekurt
(hekur), (i, e) mkërt (misë,r), {i, e) panumërt (numër),
(i, e) rregullt (rregull), (i, e) thekërt (thekër), (i, e) katërt (katër), (i, e) tepërt (tepër) etj.;
e) pjesoret (dhe mbiemrat përkatës) më -ilr, -ier,
-}.€f, -uar:

(i, e) ard,hur, (i, e) d,ashur, (i, e) ueshur etj.; (i,
zier etj.; (i, e) kryer, (i, e) thyer etj.; (i, e) bluar, (i,
zgjuar etj.;

e)
e)

ë) trajtat e vetês së parë dhe të tretë të shumësit
të së tashmes d,ëftore e lidhor,e te foljeve me temë

më bastrkëtingëllor€ ose më -ie:
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(të) djegim, (të) djegin; (të) flasim, (të) fl,asin; (të)
hapim, (të) hapin; (të) mbjelltm, (të) mbjel,lin; (të)
mbl,edhim, (të) mbl,edhin; (të) presi,m, (të) yresin; (të)
tjerrim, (të) tjerrùn etj.;
(të) biem, (të) bien; (të) shpiem, (të) sh.pien; (të)
shtiem, (të) slttien etj.;

f) trajtat e shumësit të së pakryerË's së dëftores
e të li,dhores te të gjirtha foljet:
(të) ecnim, (të) ecnit, (të) ecni.n; (të) ishi,m, (të)
ishit, (të) ishin; (të) kishirn, (te) kisltit, (të) kr.shin;
(të) lgenim, (të) lyenit, (të) lgenin; (të) W.nonim, (të)
punonit, (të) p,nanin; (të) ushqenim, (të) ushqenit, (të)
ushqenin; (të) zùnim, (të) zinit, (të) zinin etj.;

g) trajtat e shumêsit tê së kryerës së thjeshtë të
foljeve me temë më bashkëtingëllore, si edhe trajitat
e shumësit të kësaj kohe që përmbajnë një grup z,arroresh:

humbëm, humbët, humbën; bindiirn, bùndët, bindën; lidhëm, lldhët, Lidhën; dogjëm, dogjët, dogjën;
ftohëm, ftohët, ftohën; ikëm, tltët, i,lcën; u kollëm, u
kollët, u kollën; udr,qëm, udiqët, udi.qën; gjetëm, gjetët, gjetën; u ngjitëm, u ngji,tët, u ngjitën; pgetëm,
pyetët, pgetën etj.;
përzi,ern, përziet, përzien; thgem, thget, thyen;
rrëfgem, mëfget, rrëfyen; kërtd,uam, kënduat, kënd,uan
etj.;

gj) trajtat e unilhërores të foljeve që te kjo menyrë e kanë temën më bashkëtingëllore:
bjer; çel, çel'ni; fol, folni; ec, emi; hip, hipni; hyr;

$e
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ik, ikni; jep, jepni; lër; shpjer; shtjer; zër, përzër;
zhduk, zhdukni etj.;

h) përernrat dëftorê (i, e) ati,j, (i, e) këtij, (i, e) æaj,
(i, e) kësaj, si edhe pËremrat pronorë (i, e) tij, (i, e) saj
(dhe jo i atijë, e sajë etj.).

ZANORJA

U

$10

Shkruhen me -u- në të gjitha rasat emrat dhe
mbiemrat më -ull, -ur, sû edhe fjalët e formuara prej
tyre:

akull, akulli, akullit, akullin, akullore; kukull, kulcu-

lle, kukulla, kukullës, kukullën, kukullat, kukullaue,
kukul,lnsh; kumbull, kumbulle, kumbulla; rnjegull,
m,jegulla, mjegullor, i mjegullt; nofull, nofulla, nofu-

llën, nofullat; ptull, petulla-t, petulloj; motull, rrohllln-t, rrotullash, rrohtllohem; sqetull, sqetulla-t; shembull, shembulli, shembullit, shembullin, shembujt,
shembujtse, shembujsh, shembullor, (i, e) pashernbullt' ;
shptull, shpatulle, shpatulta-t ; tingull, ti.ngulli, tingullor, tingullimitues **; oetull, uetulla-t etj.;

* Në pajtim me shqiptimin e ngulitur prej kohësh
ljala shembëllej dhe formimet prej saj, si edhe fjala shembëlltArë shkruhen me -ë-.
*+; Në pajtim me shqiptimin e ngulitur prej kohësb fjalët
tingëlloj, tingëllim, tingëllimë, boshkëtingëllore, të formuara
nga fjala tingull duke u shpërngulur theksi nga -l-ja e temë's,

shknrhen me -ë-.

ssu,
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(uië) umull, amulli, mashkull, mashkullor-e etj;
fl,utur, fluture, flutura, fluturës, fluturën, fluturat,
fl,utrnaue, fluturash, fluturak, fluturim ; hekur, hekuri,
hekurit, hekurin, hekura, hekurat, hekuraue, hekurash,
hekuros, hekurishte, i hekurt; Iepur, lepuri,, lepu,ri,t,
lepuri,n, lepurush etj. ;
(qgtet) t bukur, (lule) të bukura, bukuri, bukurosh
etj.

ZANORET

I

DHE

Y

$11

Shkruhen me i dhe jo me y fjalët:
ai, bilbil, direk, fishek, frikë, gjilpërë, gji.lpëryer,
hipr,, hipje, krimb, krimbet, kri,p, kripë, kripore, qilim,
qime, rrip, sirtar, shpirt, shqip, shqipëroj, shqiptar,
shqiptoj etj.
Shkruhen, përkundrazi, me y fjaiët:
byzglyk, ÇUrUk, dysheme, gjAm, (i, e) gjymtë,
gjymtoj, gjgsmë, gjgsmak, l,ëtgrë, lAp, lypës, tgm, uyshket, zymbyl,.

ZANORET
$12

U

DHE

Y

Shkruhen me u dhe jo me y fjalët:
bufe, bulmet, bulmetore, burokrat, duel, duke (Wnuar), duzinë, frtta-t, (pernë) frutore, grunjëra, (i, e)
grunjtë, gjurm.ë, gjurmashkë, gjurmnj, kurbet, parashutë, qt n'a, qurrash, sfungjer, tentperaturë, tunc,I,
turk, turqisht, turli.
Sh'kruhen me y dhe jo me u (a.s me i) fjalët:

$13 a, b

62

bërrgl, bglyk, bgrazer, byrek, byro, cgle, çgrek,
dEbek, dgqan, d,yshek, lrAt, i, frgtshëm, Jrgtdhënës,
gjgnah, mgttar, myfti, mgsafir, myslzman, mgshtert.,
mytesarif , natgrë, nntyralist, qymEr, (dhi) shgtë, trgsni,
tyrbe, gndyrë, ui,rtEt, æhybe etj.
GRUPE ZANORESH DHE DIFTONGJE
-lE- / -JE-

s13
Shkruhen me -ie-:
a) emrat, tek tê cilët ky grup zanoresh ndiqet
nga një bash[<ëtingêIlore e lëngët (1, ll, r) dhe të gjitha fjalët e formuara prej tyre:
e diel, diell, miell, qi,ell, fier etj.;
diellor, përmiell, miellzim, qi,ellor, fi,erishtë etj.;
b) foljet, tek të cilat ky grup zanoresh ndiqet nga
mbaresa -j:

ziej - zien, zi.ejmë, zi,ent, zteynë; zieja, zieje, ziente, zientm, zietut, zientn; ziem, zi'et, zien; ztekam,
zieke.. .; (lcam) zier;
piirziej - përzien, çiërziejmë, përzteni, përziejnë;
përzieja, përzieje, përziente, përzienim, përzienit,
përzi.enin; përziem, përzi,et, përzi,en; përzieka'm,
përzieke. . .; (kam) përzrer;
ndiej - ndien, ndi,ejmë, ndieni, ndieînë; nd,ieja,
ndieje, ndiente, ndtenim, ndienit, rvdienin; ndiem,
ndi,et, ndi.en; ndiekam, ndieke. . .; (kam) nl,ier *.
*; Shkruhet me -je- në të gjitha trajtat folja ndjej (ia fal
fajin dikujt), si edhe formimet prej saj: ndjesë, i ndieri.
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Trajtat e njëjësit të së kryerës së thjeshtë te dëftores dhe trajtat e dëshirores të këtyre foljeve shkruhen me -je-:
zjeua, zjeue, zjeu; zjefsha, zjeJsh, zjeftë, zjefshim,
zjefshi, zyefshin;
përzjeua, përzjeue, përzjeu; përzjetsha, përzjefsh,
për z j eJ të, për zjef shr,m, përzjef shi, përzjef shin ;
ndjeua, ndjeue, ndjeu; ndjefsha, ndjefsh, ndjeftrë,
ndjef shim, ndjef shi, ndjef shin.
Trajtat pëbore-vetvetore të së tashmes dhe të së
pakryerês të këtyre foljeve shl<ruhen me -i-:
zihem, zihet, zihen etj.; zihesha, zihej, ziheshin
etj.; përzihern, përzihet, përzihen etj.; përzihesha, përzzheshe, përziheshit etj.; ndthem, ndi,het, ndihen etj.;
ndihesha, ndihej, ndiheshim etj.
S h ë n i m. Të gjitha fjalët
shkruhen me -je-:

i

e

foru-nuara nga

folja ndiej

ndjeshëm, ndjesi, nd,jenjë, parandjenjë etj.

c) foljet, te trajfa përfaqësuese e të cilave ky grup
rrokje të hapur:

zanoresh ndodhet në

bie, biem, bten;
shpie, shpiem, shpien;
shtie, shti,em, shtien.
Në vetën e tretë njëjés të lidhores, në urdhëroren njëjës dhe në trajtat e shumësit të kësaj mënyr€, kur basftrfirohen me trajtat e s:hkurtra tê përemrit vetor, këto folje shkruhen me -j-:
të bjerë, të shpjerë, të shtjerë; bjer, shpjer, shtjer;
bjermënz, bjeruni, shpjerini, sh,tjeruru etj.
Në vetën e dytë shumtis të së tashmes dëftore,
lidhore dhe urdhërore, në të pakryeràin e dëftores dh.e

$r4

të lidhores, si edhe në trajtat pêsore-vetvetore,
folje shkruhen me -i-:

këto

(të) bzni, (të) shpinr, (të) shtini; (të) bija, (të) bije,
(të) binte; (të) shpija, (të) sltpije, (të) shpinte; (të) shtija, (të) shtije, (të) shtinte; (të) bihet, (të) shpihet, (tc,)
shtihet; (të) bihen, (të) shpihen, (të) shtihen; (të) bihej,
(të) shpihej, (të) shtihej; (të) biheshin; (të) shpiheshin,
(të) shtiheshi,n dtj.

s14

Sh'kruhen me -je- foljet me temë më -1, -lI, -rr
njësoj si edhe foljet e tjera të këtij tipi me temë më
bashkëtingëllore (si rrjedh, djeg, piek, njep); me -jeshkruhen edhe të gjitha fjalit e formuara prej tyre:

mjel, ujel etj.; mbështjelt, mbjel,l, përcjell, pjell,
sjell, shtjell, ujell etj.; næjem, tjerr, çjerr etj.; rnjelëse,
vjelje etj. ; mbjellje, mbgellës, përcjellës, përcjellje,
pjellor, sjellje, ujësjellës etj.; tjer-rje etj., po ashtu si
djegës, bukëpjekës etj.
Kêto folje në vettin e dytë shumës të së tashmes
dhe nê të gjitha vetat e së pakryerës së dêftores e të
lidhores, në urdhëroren dhe në trajtat pësore-vetve-

tore shkruhen me -i-:
(të) uilni; (të) t:ilja, (të) uilje. . .; vil; (të) uitet, (të)
vilen; (të) uilej, (të) uileshin etj.;
(të) përctllni; (të) përcillja, (të) përcillje. . ; përcilt;
(të) përcillesh. . .; (të) përcill,esha, (të) përcilleshe etj.;
(të) næir'rni; (të) ttæimja, (të) næinie...; næirr; (të)
nrirrem, (të) næinesh; të nrimej, të næirreshi,n etj.

S15; $16 a, b
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GRUPI

$15
Grupi ye shkruhet

i

YE

plotë:

i

arsyeshëm, arsyetoj, arsyetim, dyer, ïënlAej, tyerje, fEell, gjtlpëryer, krye, kryesi, krEesor, lcryekëput, krEeneç, lAej, Lyerje (por l,yrë), përlyej,
ngjqej, ngjgerje (por ngjArë), i pëlqEesh.ërn, përkthges.
pUes, pEetje, pyetës, i rrëmbgeshëm, rrAeshëm, i
shkël,qyeshëm, shqyej, thEej, thyerje, thyesë, i, pathyeshëm etj.
arsAe,

dyel,L,

GRUPET

UA, UE

s16
Grupi ua shkruhet i plotë:
a) tek emrat dhe mbiemrat si:
buall, bualticë, drogua, duaj, ftua, grua, hu,a, huazim, i huaj, muaj (por mujor-e, tretnujor-i, gjashtënujor-i), i përmuajshëm, përrua, shuall,, thua etj.;
b) te foljet me temë më -ua, si:

bluaj - bl,uan, bluajmë, bluani, bl,uajnë; bluaja,
bluaje, bl,r.tonte; bluanùm, bluanit, bl,uanin; bluarn,
bLuot, bluan; të bl,tmsh; bluakam, bluake, (kam) bluar
etj.; dua duam, duon, duaje, duajeni etj.; druaj
druo,n, druajmë, dru,anim, (jam) druajtur etj.; kruaj,
euaj, ruaj, rruaj, shkruaj, shuaj etj., si edhe te shumësi
i së kryerës së thjeshtë, te habitorja dhe te pjesoret e
5-360
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foljeve me temë më -o: mësuam, mësuat, mësuan; pu'
nu,arn, punuat, punuan; sulmuam, su,lmuat, sulmuan;
mësuakam, mësu,ake, mësuaka, mësuakemi, mësuakeni,
mësuakan; punuakam, punuake, punuaka, ptlnuakemi,
punuakeni, punuakan; mësuar, pa.jtuar, përtuar, p?.Lnuar,
sulmuar, treguar etj.*

s17
Shkruhen me ue emrat dhe mbiemrat foljorë
të formuar me prapashtesat -s dhe -shëm nga folje
me temë më -o I -u^; po kështu shkruhen edhe fjalët
e formuara prej tyre:
botues-e, dëgjues-e, eduku,es-e, gatues-e, mësu,es-e,
s - e, par a shi,kue s - e, pastr ue s - e, p ër punue s - e, plo tësues-e, shkrues-e, uetëmohltes-e, uetëshkarkues-e,
uetëueprues-e etr,j.;
i afrueshëm, i dëgjueshëm, z gëzueshëm, i, pahandë r tue

rrueshëm, i paryjtueshëm, i papërtuesltëm, t pazëuendësueshëffi, i sh.oqërueshëm, i uajtueshëm, i'uazhdueshëm, i uijueshëm etj.

TAKIMI

I DY ZANOREVE TË NJËJTA

s18
Kur në formim fjalësh takohen dy zanore të njëjta, ato shkruhen të dyja:
*) Të dallohen prej trajtave me ye, ua të foljeve të tipit
krgej, bluaj, trajtat pësore-vetvetore, të cilat nuk kanë grup
zanoresh: krghet, thghet, bluhet, shkruhet etj.
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S19

i paaftë, i

i

paanshëm, paunësi,
poarrirë, deetimologjizim, krgeengjëll, antiimperialist, autoofiçinë, joobjektiu, joorganik, jooksidues, joorigjinal, mi,kroorganizëm
etj.

i

paapelueshëm,

paafrueshëm,

a

i paarmatosur,i

APOSTROFI

sle

Apostrofi përdoret në këto raste:
a) Për të shënuar rênien e -ë-së fundore te trajtat e shkurtra të përemrave veborë më dhe të, te pjesëza të e mënyrës lidhore, e kohës sê ardhshme të
dëftores si edhe te nciërtimet e ndryshme me pjesore
(për të, me të, një të + pjesore) përpara trajtave të
përemrave vetorë i, ll, përpara trajtave
përemërore ia, iu, ju, jua, ua, si edhe
përpara pjesëzês u të trajtave pësore-vetvetore të fol-

shkurtra

të

të shkurtra
jeve.

Kèbhtu shkruhen:

m'i rlha; t'i dha; t'i shkruash shokut; t'i zbatosh
rregullut; do t'i tregoja; do t'i them, për t'i pasur parasEsh; me t'i thënë, u nis etj.;
të m'u- bësh, të fala; do t'u thuash,; do t'u kisha
thënë; do t'u përgjigjem; për t'tr dhënë librat; me t'u
dalë përpara; një t'a thënë, u ndalën etj.;
të m'ia numërosh një nga një; t'ia thuash; do t'ia
tregoja; do t'ia njoftoj; për t'ia dalë në krge; me t'ia
treguar; të mos m'ia prishni qejfin;
për t'iu përgjigjur thirrjes; me t'iu afruar, e njohu etj.;

sle
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duam t'iu nderoimë; do t'iu kishim ftuar; do
t'ju tajmërojmë; do t'ju lutesha; për t'ia ndihmuar; me
t'ju njoftu'ar, ntsunt' eti.;
duam t'jua shpiegojmë iuue; do t'jua ki,sha tre'
gua,r; do t'jua di për nder; për t'iua lehtësuar punën
juue; me t'jua sjellë uegl'at, filloni! eti.;
të rnos m'ua pr|shni, qeifin; s'u pëlqen t'ua kui'
tojmë; do t'ua kisha sjel'lë; do t'aa tregoi shokëue; për
t'ua bërë të qartë næënësue; rne t'sa dhënë lajtnitl, 'tt
nisën etj.;
nuk m'a dha; m'u bë zen'Lr& mal; në rrr'u dhëntë
rosti etj.;
si t'u dukT ; rnos t'u ndaftë e mira!; t'u bëftë Ttush'ku top! etj.

Shënim.

Shkruhen pa apostrof traita,t përemêrore ma

ta, ku nuk kemi një rênie të ë-së, por një shkrirje dy

za-

* e: ma; të + e: ta):
ma dha librin; s'ma jepte; ma jep; jepma; për të ma
treguar; duke ma treguar; rne të na treguar; pa me thënë;

noresh (më

rtjë të ma kujtuar etj.

b) Pas pjesëzës mohuese s dhe pas përemrit

ç:

di;

s'është; s'i tha; s'u për; s'bëri ; s' duhet ; s'presim ; {thuhet ; s'mundem
e+-j.; ç'e do?; ç'është? ; ç'i th,e? ; ç'do?; ç'kërkon? ; ç'të
doië?; ç'ltoltë e bukur!; ç'zë i, ëmbël'!; e, dimë se ç'qëLLim ku; s'na th.a se ç'kërkonte etj.

s'arrtn; s'erdhi,; s'e

g jeg

j

S h ë n i nn. Shkruhen pa apostrof përemri i pakufishëm
çdo dhe përemri pyetës çfarë, si edhe fjalêt e formuara prej

çd.o næënës; çfarë do prej meje?;
thua? etj.; çfarëdo, çdonjëri, çdokush.

tyre:

nuk kuptoi

çfarë
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c) Për të shënuar rênien e -ë-së tek nyjat e përparme të, së me kup;tim pronor në rasat e zhdrejta
të emrave i ati, e ëma:
(i, e) t'et, (i, e) s'ëmës, me t'ëmën.

s20
Nuk përdoret apostrofi:
a) në te gjitha rastet e tjera, në të cilat ë-ja fundo-

re e patheksuar ndiqet nga një fjalë që fillon

me

zanore, pavarësisht nga shqiptimi:

uajzë e urtë, fushë

e bukur,

shtëpinë

m,iqësisë e uëllazërisë, është e uërtetë, hanë

e

madhe,

e pinë, të

enjten, uajzës së urtë, të ardhurat, në ato uende, në
oborr, në arë, më erdhi keq, le të ikim, në iktë, më i
modlzi, që atëherë etj.;

b) në të gjitha fjalêt që mbarojnë me një zanore
tjetër (a, e, i), kur ato ndiqen nga një fjalë a trajtë
fjale qê nis me zanore:
fusha e l\Iyzeqesë, një lule e bukur, detErë urgjente, zyrë eprore, mali i, Lartë, drejtori i shkollës,
bi,ri i nënës etj. (dhe jo fush'e MEzeqesë, një lul'e bukur, mal'i, lartë, drejtor'i shkollës, bir'i nënës etj.);
c) në vetën e tretë njëjës e shumës të përemrave vetorë të thjeshtë (pa parashtesë), kur këta vijnë
pas një parafjale:
me të, për të, me ta, për ta, me to, për to, prej tij,
sish., prej sosh etj. (dhe jo me

prej saj, prej tyre, prej
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'të, për 'të, me 'ta, n1,e 'to, për 'to, prej 'tij, prej 'saj,
prej 'tyre, prej 'sish, prej 'sosh etj.);
ç) te trajtat e për'emrave pronorë që nisin me s ose t
(sime, sonë, suaj, ti,m, time, tënd, tënde, tanë, tonë,
tona,

tuaj etj.);

oajzës sime, shkollës sonë, kooperati,uës suaj,
jepjani suajës etj.;
djalin tim; e kam timin; shtëpinë time; në f shatin
tëndi në rrugën tënde; e kemi tonin; shoqen tonë;
shokët tanë; jemi tanët; dëshirat tona; qAtetin tuaj;
ne tonën, ju taajën etj.
THEKSI

s21

Në shkrimin e gjuhës shqipe, si rregull, nuk
lloj theksi.
Në raste të veçanta, kur konteksti nuk arrin
kurrsesi të mënjanojë ngatërrimin e kuptimeve ose
përdoret asnjë

nuk siguron shqiptimin e drejtë të fjalëve të ndryshme,
mund të përdoret theksi i mpr,ehtë ( / ).

II.

DRE'TSHKRIMI
I BASHI(ËTINGËTTONEVE
BASHKËTINGËLLORET
E ZËSHME NË FUND
.E
NË TRUP TË FJALËS

s22

Bashkëtingëlloret e zëshme b, d, d.h, g, gj, 't), t,
rh, z, zh shkruhen si të tilla, ashtu siç shqiptohen kur
janë pérpara një zanoreje, edhe tkur gjendern në fund
të fjalës os,e në trup të saj pêrpara njê bash;këtingëIloreje të shurdhë,t a përpara bashkëtingëllores n:
el,b (elbi), gjemb (gjembi), u kalb (u kalba), korb
(korbi), lab (labi), rob (robi); znual,id (invalidi), fund
(fundi), kënd (këndi), hr,brid (hibridi), mund (mundi),
qind (qindi), standard (standardi), shkund (shkunda),
uend (vendi); bredh (bredhi), dredh (drodha), gardh,
(gardhi), lidh (lidhëm), Liuadh (tivadhi), ndodh (ndodhet), ndrydh (ndrydhet), zbardh (zbardha); breg
(bregu), burg (burgu), dteg (djegim), larg (i largët),
lëng (lëngu), i lig (i ligu), prqg (pragu), shteg (shtegu),
uarg (vargu), zog (zogu); rnos e digj (digje), ligj {Iigji),
u përg jig j (u përgjigjën), qeng j (qengji) ; It ou (hovi),
urou (urovi); boræh (borxhi), tunrh (tunxhi), æhurh
(xhuxhi) ; biæhoz (bixhozi), brez (brezi), çamçakëz
(çamçakëz|), dorëz (dorëza\, filiz (filizi), gaz (gazr), hauz
(hauzi), ndez (ndeza), njerëz (njer'ëzit), oriz (orizi),

S23 a
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pullaz (pullazi), mogoz (rrogozi); garazh (garazhi),
shantazh (shantazhi) etj. ;
humbte, humbka, humbsha, humbnt,,

i elbtë,labçe;
mundte, m:u,ndka, mundsha, mundni, i, mundshëm,
uendqëndrim, uendstrehim, uendtakim; i bredhtë.
mblidhte, mble'dh.ka, mbledh.sha, mblidh,ni; Lagte, lagka, lagsha, I,agni; digjte, digjnx; houte, h.ouka, houtë,
huuni, i houshëm; ndizte, ndezsha, ndizni etj.
S h ë n i m 1. Emrat këndes (këndesi), mes (mesi), mëngjes (mëngjesi)'shkruhen me s fundore; po kështu edhe formimet prej tyre si rnesatar, mëngjesore etj.
S

hëni

m 2. Shkruhen

me -s ndajfoljet e formuara me

prapashtesën -as: baras, barkas, befas, djathtas, fshehtas, fgta.s, haptas, këmbadoras, krahas, majtas, rishtas (por: barazi, barkazi, fshehtazi, haptazi,, rishtazi, etj.).

sHizHlç

NtsToRE
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Fjalët me sh I ,h / ç nis,tore shkruhen kështu:
a) me sh-, kur kjo ndiqet nga një bashkëtingëllore e shurdhêt (f, k,p, q, t, th eûj.):
shfajësoj, sltfaq, shfaqje, shfaros, shfryj, shfrgtëzoj; shkallmoj, shkarkoj, shkatërroj, (i, e) shkathët,
shkëlqej, (i,, e) shkëlqger, shkëmbe j, shkëput, shkornbëtarizoj, shkoq, shkreh, shkrep, (i, e) shkri.fët, sh.krij,
shkujdesem, shkul ; shpal,os, shpall, shpalt1e, shpërblim,

shpërdori.m, shpërndaj, shpjegoj, shpjegim, shpif,
shpikj,e, shpoj, shpom, shprish, shpronësoj, stt pyttëzim;
shqep, shqetësoj, (i, e) shquar; shtjettoj, slttrgdh; shthur,
shthurje etj.;

n.t

,.)

SZ3 b, c; S24

b) me zh-, kur kjo ndiqet nga një bashkëtingLl
llore e zëshme (b, d, g, gj, v):
zh,bart, zhbëj, zhbiroj, zhbllokoj; zhdauarit, zhdëm-

toj, zhdoganoj, zh,dredh, (i, e) zhdrejtë, zhduk; zhgënjej, zhgënjim, zhgërryej ; zh.gjakësohem, zhgjandëm;
zhuat, zhuendos, zhuesh, zhuil,loj, zhuillim, zhuleftësirn, zhuoshk e'tj.

Shënim.

Përernri ç tek të gjitha fjalët e formuara me
shkruhet kështu, pavarësisht nga bashkëtingëllorja që e pason: çdo, çdokush, çdonjëri, çfarë, çfarëdo,

pjesëmarrjen

e tij,

i çfarëdoshëm, çka, diçka, gjithçka.

c) me ç-, kur kjo n'diqet nga një zanore ose nga
një bashkëtingëllore e tingullt (1, ll, r, rr, m, n, nj, j):
çarmat o s, çar matirn ; çor g anizo j, çor g anizim, ç orientoj, çori,entim etj.
çliroj, çlirim, çlirimtar, çlodhem, çl,odhje; çregjistroj, çregjistrim; çrregulloj, çrcegullim, (i, e) çmegul,lt,
çrrënjosje; çmnllern, çrrLend, çmendinë, (i, e) çrnendur,
çmësohe'In, çmos ; çnderoj, çnderim, çngjAros ; çnjerëzor ;
çjerr etj.
S h ë n i m. Shkruhen me sh- fjalët shmang, shlgej,
shnrlërroj, shndrit dhe ato që formohen prej tyre.

S,
$24

Z

NISTORE

Fjatët me s, z nistore, të ndjekur nga një bashkëtingëllore (disa prej të cilave shqiptohen ngandonjëherë edhe me c ose x), shkruhen kështu:

$24 a,

b;
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a) me s-, kur kjo ndiqet nga një bashkëtingëllore
e shurdhët ose nga një bashkëtingëllore e tingullt
(m, n, l):
sfakë, sfilit, sfrat, sfungjer, sfurk; skal'it, skërJyell,
skërkë, skërmit, skuq; spërkat, spërndrit; sqepar, squ''

fur

etj.;

snwg, smalt, smaltoi, smat, smatos, smerald, srneril, smilar, smil,at, smilatës, smirë, smirëzt, smiroj, s'mo'
ki,ng, smuqth'i,, snob, snobizëm, slogan eti.;

e

b) me z', kur kjo ndiqet nga një bashkëtingëllore
zêshme:

zbardh, zbaticë, zbath, zbauit, zbërthei, zbokth, zbraz,
zbres, zbritje, zbukuroi, zbut; zdrukth; zgalem, zgauër,
zgërbonjë, zgërdh,ihem, zgrip; zgiat, zgjedh, zgjyrë;
zuarit, zuerdhem, zuogëLoj eti.
Në pajtim me shqiptimin më të përhapur, me z'
shkruhen edhe foljet zmadhoi, zmbraps, si edhe fjalët
e formuara prej tyre.

SHKRIMI IJ.SË

$25

Shkruhen me j:
a) emrat ku j-ja ndërzanore i përket temës, si edhe
fjalët e formuara prej tYre:
anije - anija, aniies, anijen, aniiet, aniieue, ant'jesh,
anijetar; batanije ' bataniia, bataniies, batanijen, ba'
tanijet, batanijeue, bataniiesh; dije - diia, diies. . .
dijent, d"ijetar, i d'iishëm uetëdiie; fije - ftia, fiies. . '
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fijezor-e, fijezoj, fùjezim, fijor-e; hije - hija, hijes. . .
i. hijshëm, hijesh,i, hijesi,ra-t, hijerëndë etj.; korije
korijct, korijes etj.; krijesë, krijues; pije - pija, pijes,
i pijshëm etj.; shije - shija, sht jes etj.;
bijtt - biya, bijës, bijën, bijat, bijaue, bijash;
fëmijë - fëmija, fëmijës, fëmijën, fëmijët, fëmijëue,
fëmijësh., fëmijëri; mijë - mija, mijës etj.; nyjë
nAja, nyjës, nyjën, nyjat, ngjaue, nyjash, i nyjshëm,
(i, e) nyjëzuar, nyjëzim; pajë - pajime-t, pajis, pajisje, i pajtsur; shkëndijë - shkëndija, shkëndijës,
shkëndijim; ajë - uji, ujit. . . ujis, ujitje; vijii - uija,
uijës. . . uijoj, përuijoj, ui,jim etj;
çaj - çaji, çaji,t, çajin; faj - faji, fajit, fajin; kallaj kallaji, kallajit, kallajin, kallajis; lloj - lloji, llojit; maj
- maji, majit, majin; skaj - skaji, skajit; vaj - uaji, uajit, uajin etj.;

b) emrat f'emêrorë që daliin më zanore tê theksuar
pêrveç -i-sê, në të gjitha trajtat, kur zanorja e theksuar ndiqet nga një zanore tjetër:
kala, kalaja, kalaje; para, paraja, paraje; be, beja,
beje; ide, ideja, ideje; re, reja, reje; rrufe, nufeja, mufeje; e ue, e ueja, së ueje; gjë, gjëj,a, gjëje; tablo, tabloja, tabloje; dru, druja, druje; dA, dqja, dAje, të dyja
etj.;
por; bukur\ bukuria, bukurie; cùlësi,, cilësia, cilësie; dashuri, d,ashuria, dashurie; dituri, dituria, diturie;
dhi, dhia, dhie; li, lia, lie; liri, liria, h,rie; ministri, ministria, ministrie; parti, partia, partie; rini, rinin, rinie;
shtëpi, shtëpta, shtëpie; ushtr| ushtria, ushtrie; ueti,
uetca, uetie etj.;

c) traj;tat e gjinores, të dhanores e të rrjedhores
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njëjës të pashquar, si edhe të emërores njëjës të
shquar të emrave që dalin më -o të patheksuar:
balo, (i, e një) bal,oje, baloja; dado (t,, e një) dudoje, dadoja; depo, (i, ê një) depoje, depoja; kakao (i, e
një) kakaoje, kakaoja; kallo, (i, e një) kalloje, kalloja;
kosto, (i,, e një) kostoje, kostoja; pako (i, e një) pakoje,
pakoja; çnllto, (i, e një) palltoje, palltoja; radio, (r, e
një) radioje, radioja; teto, (i, e një) tetoje, tetoja; tifo,
(i, e një) tifoje, tifoja; torno, (i, e një) tornoje, tornoja
etj.;
po kështu shkruhen edhe emrat e përveçëm të
kêtij tipi:
Bajo, Bajoja; Koço, Koçoja; Kristo, Kristojo; Misfo, Mistoja; Pirro, Pircoja; Sofo, Safoja; Vi,to, Vitoja; Kajro, Kajroja ; Rongo, Kongoja etj.;

ç) përemrat (i, e) tij,

(i, e) atij, (i, e) këti,j.

i tiii, e ti,ia, të tiitë'

të tijat,

S h ë n i m. Nuk shkruhet me -i- as në trajtën femërore, as
në trajtën mashkullore pronori shumës i vetës së parë: të mitë,
të miat, (shokët) e mi, (shoqet) e mia. Po kështu të tria.

d) trajta e shkurtër e përemrit vetor të vetës së
tretë njëjës (i), kur i prapangjitet foljes, e bashkuar
me një tjetër trajtë te shkurtër përemërore ose me
pjesêzën u të pësore-vetvetores:
tregoja shokut; hapja derën mikut; ngiitiu ma'
lzt; përuishju kësaj pune; largoiu së keqes; afroiuni
mësuesit etj.;

dh) trajtat e vetës së parë e të tretë shumës të së
tashmes së dëftores, të vetës së parë e të tretë njëjës
e shumês të së tashmes së lidhores dhe të së ardhmes,
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si edhe trajtat e vetês së parë e të dytë njëjës të së
pakryerës d,ëftore, lidhore e kushtore të foljeve që në
vqtën e parë njëjês të së tashmes dëftore dalin më
-aj, -ej, -ëj, -ij, -oj, -uj, -yj, -iej, -uaj, -yej:

laj - lajmë, lajnë, (do të) lnj, (do të) tajë, (do të)
lajmë, (do të) Lajnë, (do të) lnja, (do të) lnje, mbaj mbajmë, mbajnë, (do të) mbaj, (do të) mbajë, (do të)
mbajmë, (do të) rnbajnë, (do të) mbaja, (do të) mbaye;
qaj - gajmë, qajnë...; thaj - thnjmë, thajnë... etj.;
blej - blejmë, blejnë, (do të) blej, (do të) blejë,
(do të) blejmë, (do të) blejnë, (do të) blija, (do të) blije; dëfrej - dëfrejmë, dëfrejnë, (do të) dëfrej, (do të)
dëfrejë, (do të) dëJrejmë, (do të) dëfrejnë, (do të) dëfreja, (do të) dëfreje etj.;
bëj - bëjmë, bëjnë, (do të) bëj, (do të) bëië, @o
të) bëjmë, (do të) bëjnë, (do të) bëja, (do të) bëje;
arrij - arrrjmë, arrijnë, (do të) arnj, (do të) ami,jë, (do të) arrùynë, (do të) wrijnë, (do të) arrija, (do
të) arrije,' fshij - fshijmë, fshi.jnë, (do të) fshij, (do të)
fsh,ijë, (do të) fshijmë, (do të) fshijnë, (do të) fshija,
(do të) f shije; Sdhij - gdhijmë, gdhijnë, (do të) gdhij,
(do të) gdhijë, (do të) gdhijmë, (do të) gdhijnë, (do të)
gdhija, (do 'të) gdhije; vij - ui.jmë, uijnë, (do të) uij, (do
të) uijë, (do të) utjmë, (do të) uiinë, (do të) uiya, (do të)
'""ije etj.;
qëndroj - qëndrojmë, qëndrojnë, (do të) qëndroj, (do të) qëndrojë, (do të) qëndrojmë, (do të) qën'
drojnë, (do të) qëndroja, (do të) qëndroje,' punoj punojmë, punojnë, (do të) punoj, (do të) punojë, (do
të) punojmë, (do të) pu'noinë, (do të) punoja, (do të)
punoje eti.;
mbruj - mbrujmë, mbrujnë, (do të) mbruj, (do
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të) mbrujë, (do të) mbrujmë, (do të) mbrujnë, (do të)
mbruja, (do të) mbruje etj.;
fryj - frEjmë,fryjnë,(dotë) fryj,(do të) frEjë, (do
të) frgjmë, (do të) fryjnë, (do të) Jryja, (do të) fryje:
ndryj - ndryjmë, ndrEjnë, (do të) ndryj, (do të) ndryjë, (do të) ndryjmë, (do të) ndryjnë, (do të) ndrgja, (do
të) ndryje etj.;
ndiej - ndiejmë, ndiejnë, (do të) ndiej, (do të)
ndiejë, (do të) ndiejmë, (do të) ndiejnë, (do të) ndieja,
(do të) ndieje; p&ziej - përziejmë, përziejnë, (do të)
përziej, (do ië) përziejë, (do të) përziejmë, (do të) përziejnë, (do të) përzieja, (do të) përzieje etj;
paguaj - Wguajmë, paguajnë, (do të) paguoj, (do
të) paguajë, (do të) paguajmë, (do të) paguajnë, (do të)
paguaja, (do të) paguaje; shkruaj - shkruaimë, shkrucjnë, (do të) shkruaj, (do të) shkruajë, (do të) shkruajmë, (do të) shkruajnë, (do të) shkruaja, (do të) shkruaje etj.;
Iyej - lgejmë, lyejnë, (do të) lAej, (do të) LEejë,
(do të) lyejmë, (do të) lgejnë, (do të) lyeja, (do të)
lgeje; kryej - kryejmë, krgejnë, (do të) kryej, (do
të) kryejë, (do të) kryejmë, (do të) kryejnë, (do të)
kryeja, (do të) kryeje etj.
S h ë n i m. Foljet që nê vetën e parë të së tashmes
dëftore dalin më zanore, si ha, fle, lë, næë, t:ë, zë, di., pi, nuk
shkruhen me -j as në vetën e parë e të tretë shumës të së
tashmes dëftore e lidhore dhe të së ardhmes, as në vetën e
parë e të dytë njëjës të së tashmes lidhore, as në urdhërore:

- (do të) hamë, (do të) hanë; të ha, të hash,; ha!;
lle - (do të) llemë, (do të) flenë; të fle, të llesh; !Ii!;
lô - (do të) lëmë, (do të) lënë; të lë, të tësh;
di - (do të) dimë, (do të) dinë; të di, të dish;
ha

etj.

dL !
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Shkruhen me i dhe jo me j:
a) trajtat rasore të njëjësit të
shtim të kallëzores), si edhe trajtat
nores e tê rrjedhores së njëjësit të
ve mashkullorë më -ua ose më -a të

shquar (me përjae gjinores, të rlhapashquar të emratheksuar:

dragua - (një) dragoi, (i, e) dragoit; ftua - (një)
ftoi, (i, e) ftoit; krua - (një) kroi, (i, e) kroit; pallua
- (një) polloi, (i, e) palloit; përrua - (një) pëmoi, (i, e)
përroit; vargua - (një) uargoi, (i, e) uorgolt etj.;
baba - (një) babai, (i, e) bobait (por babanë);
vëlla - (një) uël,lai, (i, e) uëllait (por uëLtanë);

b) trajta e shkurtër e përemrit vetor të vetës
së tretë (i), edhe kur bashkohet me një trajtë tjetër
të shkurtër përemërore ose me pjesëzëin u të pësore-vetvetores përpara foljes:
rr,os ia trego; ia hapi zemrën; iu mbush mendja;
ia ngjit malit; çmimet iu dhanë næënësue më të mirë

etj.;

c) veta e tretë njêjës e së kryerës së thjeshtë
të foljeve më -oj ose më -uaj:
etj.;

harroi, luftoi, punoi, tregoi, urapoi, zgjoi; shkroi

ç) fjalët e formuara prej temash më -i të theksuar me anë prapashtesash që fillojnë me zanore:
bashkiak, shtëpiak-e, shtëNar, shtiak, triak, (zile)
trùare etj.
S h ë n i m. Shkruhet uetjok (r'ete-vetja), dgjar-e (të dyja).

BO

SHKRIMI

I

BASHKËTINGËLLORES H

$27
Duke u mbështetur në shqiptimin letrar dhe në
traditën e shkrimit, shkruhen me h:
a) nê fillim tê fjales:
ha, habit, halë, hamshor, h,amullore, hap, harabel,
hardhz, hardhucë, hark, h,artë, ham, harroj, h.edh,
helm, hel,l, heq, herë, hero, hesht, heslttë, hënë, e hënë, hi, (i, e) hLdhur, hije, hikërr, hingëI,lin, hinkë, hipi,
hi,r, hirrë, hithër, hoje, i hollë, hop, hosten, hou, hu,
hua, i huaj, hudhër, humb-as, hund,ë, hurdhë, hutoj,
hyj etj.
Këtu hyjnê edhe një numër fjalësh të burimit

turk:

haber, hajat, lwjdut, hajmali, hajuan, hak, haltç,
hall, hallë, llallkë, halluë, hamall, hamam, hambar,
han, haraç, harar, ltarem, haræh, hnse, hasëll, hasm-t,
hasude, haslwsh, h,ashure, hata, h,atul,l,, haua, hauan,
hejbe, hem. . . hem, hendek, hiç, hile, htse, hordh,i,
hoshaf , huq, hurmë, hEzmet etj.;

b) në fund të fjalës:

foljet e tipit deh, fsheh, ftoh, grah, l,eh, mih,
ntpreh, ndih, ngreh, næeh, njoh, rroh, shkreh, shoh
etj. në të gjitha trajtat e zgjedhimit të tyre: fshelt',
f sheh,im, f sh,ihni, f sheltin; f sh,ihja, f shihje. . .; (u) f slteha, (u) f sh.e\te. . .; f sh.ih.ern, f sltihesh. . .; f shihesha,
fshiheshe. . .; fsLteh.kam, fsheh'ke. . .; fslt'ehur etJ. ;
emrat si ah, gjah, gjArwh, krah, moh, peh, pl'eh,
shah, tezgjah etj. në të gjitha trajtat e tyre: kraltu,
krahut, ltrahun, krahët, krahëue, krahësh;
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c) në mes të fjalés:

trajtat pësore-vettvetore të foljeve me temë më
"zanore:

lahem, lahesh, . .; lahesha, laheshe. . .; lahu, lahukthehem, kthehesh. , .; kthehesha, ktheheshe. . .;
kthehu, kthehuru; bëhem, bëhesh. . .; bëhesha, bëheshe. . .; bëhu, bëhuni; fshi.hem, fshi.hesh. . .; fshi,hesha,
tshiheshe. . .; Jshihu, fshihuni; tregohem, tregohesh. . .;
tregohesha, tregoheshe. . .; tregohu, tregohuni,; mësohem, mësohesh. . .; mësohesha, mësoheshe. . .; mësohu,

ni;

mësoh.uni; shtghem, shtghesh. . .; shtyhesha. . .; shtEhe'
she. . .; shtEh.u, shtyhu,ni,; përzihem, përzihesh.. . .; përzi,hesha, përziheshe. . .; përzihu, përzihuni; ndihem, ndihesh. . .; ndi.hesh.a, ndiheshe. . .; ndihu, ndihuni etj.

Po kështu shkruhen edhe foljet

si dihas, gërhas,

'tuhas, mnhnit, nuhas, pohoj, ashtu
edhe emrat

e mbiemrat si grahmë, krehër, Lehonë, i, lehtë,llohë, ujehërr,
ojeh:rra.

Këtu hyjnë edhe njê numër fjatësh të burimit
ûurk: aheng, ahur, bahçe, beha,r, çehre, duhan, lcasaphanë, mahmur, mëhallë, muhabet, muhalebi, muhatnedan, na,hr,e, pehliuan, pehriz, qehaja, rehat, sahan,
.sahat, sehir, spahr,, tahmtn, tespihe, æhahil, æheuahir,
zahire, zeh,er eij.
Me h shkruhen edhe të gjitha fjalët e formua.ra pr€j fjalëve të përfshira në kë,te paragraf:
hamendje, t h.epët, harlcëts,r, haræhoj, htdhërim,
hingëllimë etj.; ftohje, i, ftohtë, krahasoj, krehje, i krehur, lehtësi, luhatje, mohoj, ndi.hmë, ndihmës, ngrehinë, ngrohje, i ngrohtë, ngrohtësi,, nuhatje, njohje,
njohuri' rrahje, shkrehje etj.; gjahtar, plehëroj, shahist etj.

6-360
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B2

m. Nuk shkruhen me h fjalët arushë, ooo4
Lki, rtÊtrncr, AU, oete - oetJa, vetë dhe for-

Shëni
eci,, esë1,1,

anlll,

mirnet prej tyre: Érootësol,

FJALff

oefuetÊ.

ME

RR

s28
Duke u mbêshûetur në shqiptimin letrar të sotëm,
shkruhen m€ rr:

a) në fillim të fjaltrs:

errrat: rraboshtë-a, rradnkn,, rraf sh, rrahës-i,
rrah-u, naketake, rcangul,Ia, rre.p, napëlh,ntë, rraqe,
rraskë-a, rrasht, rrashtë, r'rathje, ffafigùrn, rrebesh,
rrebull, r'reckii, rregull, rcern (lopatë e barkës), rrernb
(degë, damar), mentë, rreq, rrepë, rresht, rceshter,
meth, rreze, rrezg-u, mezik, mezhde-ja, rrëcok-a, mëfarÉ, rrëfenjë*, rrëtim, mëgallë, rrëkajë, mëke-7a,
rrëmet, reëmore, nëmujë, rriindës, mënæak, rrënjë,rrëFbë, rrëqebul,l, rrëshaJe-t, rrëshek, rr'ëshiq, rcëshirë,
mëzall, rt'ëzë, trip, nàqër, rciskë, r-rjetë, m'obë, rtoÛrttll,
nodlæ, rrogë, rrogoz, rrojë-a, r'rokje, molcull, mopmë, noçntl\i,, motii, mozgë, t"ntnza, rrudhë, rntfe, nafë, rrugë, rru,nga7ë, rru,sh, rrushkull, muzull, mgell,
rrEl, rrymë, r'ryptnë etj.;
mbiemratz (i, e) mallë, (i, e) rremë, rremash, (i, e)
rreptë, (aezë) rnfkë etj.;
foljet: nah, mafilïij, ff(trs, r-raugoj, ffiej, mekem,
rreshJe, rrëfej, rcëgjaj, nëkëLlej, mëmbej, rrërnih,
mhwj, mëqethem, r-rëshqas, rrëzoj, rri, mit, mjedh,
rrlep, moj, rraftë, rrok, r'rokullis, norytent, rnn|
(p.sh. rrunj mjeWën, tr)or rxlaj shtèptnë),. rtttdh eti.;

$28 b, c

B3

ndajfoljet: mall,ë, rreth e motull, rrokopuJë, rrotull,
rrumbull, rrgeshëm etj. ;

b) në mes të fjalës:
emrat: arrë (pema), barcë, bëwgl, bimë (pija), bur-rë, eu,mi.l, ferrë, furrë, fumi,k, harrje (insekti), himë,
lcarri,ge, kanoqe, kënabë, këmiç, korrik, kurrôllë, kurriz, mëshqemë, munash-t, murriz, munjelë, pbrallë,
përrun, qerre (mjet transporti, por qere n sëmundje e
Iiikurës"), qurra, skëterrë, somë, shatrë, shlcurce, sh,tjetre, tumë, thëmi,me, Darrë, zorrë etj.;
mbiemrat: këmutë, (i, e) murrët, (i, e) pjercët, sterrë, (i, e) uocërr el,j.;
foljet: arratisem, arrij, dënmoj, gërcgej, hamoj,
krtnet, kërnts, ndërroj, ngatëmoj, ngurroj, picëmoj,
shkarr auit, shkatërro j, turr em, thëm e s, thërrmnj, urr e j,
(dhia) uëmet ù,j.;
ndajfolja kurrë;
pasthirrma urra!;
c) në fund të fjalës:
ermrat: bem, curr, den, djerr, dokëm, ëndërr, gabzherr, hort', kandëm, kokërr, kotom, rnorc, obwr, qarr,
etr, shem, terr, tmerr, tu,m, ûam, ajehërr, zjarr, zhauorr etj.;
foljet: bjerr (por e kryera e thjeshtë bora), çjerr
(por çora), kom, Tùarr (por mora), næjerr (por .næara),
Wurr, përmjem (por përm,ora), (të)ham, tjerr (par tora),
tkum etj.
Me rr shkruhen edhe fjalêt e formuara parej fjalëve të përfshira në këtë paragraf:

$28 c

B4

bjerraditë, bjerrafat, burracak, burrëri,, djerrinë,
errësoj, (i, e) errët, ëndërroj, ferraç, ferri,shte, (i,, e) kërrtlsl;r, kokmizë, (ma,kinë) korrëse, korrje, kurrizor,
kurrkund,kurrsesi, manaf errë, (t, e) mnrcë, mnrcëdhënie,
mnrrëueshjer'rn&rros, mburracak, mburrem, mburrje;
nturrëtehem, ndëmesa, ndërmnrrje, ngurrim, oborrtar,
pjerrësi, qomazi, (i, e) rrafshët, rrafshr,m, rcafshinë,
rraf shnaltë, rr af sho j, rr af sh,ult ë, rr allëher ë, m aIIo j, rr apishtë, rrasallis, (i, e) rcasët, rreckos, megullisht, ryegulloj, (i, e) rregullt, rreptëst, rreptësisht, rreshk-u, (i,
e) rreshkët, rreshttm, rreshtoj, rreshtor, rrethanë, rrethatore, methe-ja, rrethim, rrethtna-t, rreth,oj, rrethojë, rrezatoj, rreztkoj, i rreztkshëTn, (i, e) rrëgjuar, rcëmbzm, t, rrëmbEeshëm, rrënim, rrënjëdalë, rrënjës, mënjësisht, rrënjësor, rrënjos, rrësh.qanë, mëshqanor, (1,
e) rritur, rrjedhë, rrjedhës-e, rryedhim, rrjedhore, rrjedhshëm, rrjepacak, mobaqepës, rrogë'tar, rrojtore, rrotallim, rrotulloj, rrotullues, (i, e) rru,ar, (i, e) rcudltët,
rrufepritës, rrugl.ç, (i, e) rcumbullakët, rrumbullakoj,
rrumbullos, rruzullim, sipërmnrrje, sharroj, shkamauinë, shndërroj, tjerrës, tkurrje, tmerroj, turraurnp,
thirrje, thircore, urrejtje, uarceza, uarrim, Darros, uocë-

rrak etj.
S

sem,

; Nuk shkruhen me rr fjalët lcarotë, ngurongurtë, racë, radhë, rebel, ren'ttar, resht (pushoj) dhe

hënim

i

formimet prej saj reshtje, (i, e) pareshtur; regiistër, rënkoj,
roX, rornalc, rgshfet, sh,ter dhe formimet prej saj: shteroj,

i

pashtershëm.

$29 a, b, c
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NJ.JA NË TRUP E NË FUND TË FJALËS

s2s

nj e jo me j:
a) emrat femërorë me nj në trup të fjalës:
Shkruhe,n me

banjë, bitonjë, brinjë, fi,një, gështenjë, mush.konjë,
rrëfenjë, rrënjë, shkronjë, shushunjë, thinja-t, ujkonjë,
zonjë etj.;

b) mbiemrat e formuar nga një temë më -nj:

(i, e) Jlorinjtë, (i, e) drunjtë, (i, e) grunjbë, (?,
penjtë etj.; po kLrshtu (i, e) shenjtë, (i, e) shtrenjtë;

e)

c) trajtat e shumësit te emrave mashkullorë më
të theksuar ose më -ua:

zainore

arinj (ari), bari.nj (bari), batakçi,nj (batakçi), çr.liminj (çilimi), kallajæhinj (kallajxhi), kallinj (kalli),

kërci,nj (kërci), kushërinj (kusherl), mr,nj (mi), mulli,nj
(mulli), sharrëæhinj (sharrëxhi), turinj (turi), ul,li.ni
(u11i) etj.; po kështu shkruhet shumësi i mbi,emrave më
-i të the,ksuar: të rinj (i ri) etj.;
budallenr (budal[a), masl<,arenj (maskara) etj. ;
heronj (hero) etj.;
drunj (dru), hr,,,nj (hu), kërcunj (këncu) eti.;
dragonj (dragua), ftonj (ftua), përrenj (përrua),
thonj (thua) etj.
Me -nj shkruhen edhe trajtat e shumësit të emrave mashkullorë si gjarpinj, gjarpërinj (gjarpër), lëmenj (trëmë), lumenj (Iumë), priftërzni (prift), sh,këmbinj (shkëmb), thelpinj (thelb) etj.
S h ë n i m. Shkruhen me -j shumësat:
këqij, të këqija (i keq, e keqe).

kuïii (kufi),

të

s30

B6

GRUPE BASHKËTINGËLLORESH

MB, ND, NG, NGJ
s30

Grupet e bashkëtingëlloreve ffib, nd, ilg, ngi
shkruhen tê plota si në fillim, ashtu edhe në trup e
në fund tè fjalës:

mb: mbaj, mbaroj', n'tbesë, mbetem,
kumbull,

(për)mbi;

i ëmbë\, këmbë,
gjemb,
humb, krimb, plumb,
thembër;

mbi,j, mbjell, mbush,

mbyt; dhëmbët,

shkëmb etj.;
ndz ndaj, nd,ej, nder, ndesh, ndër, ndërmamje,
nd"ërmjetës, ndërtoj, ndi,hmoj, ndjek, ndjell, ndodhem,
ndrag, ndriçoj, nduk; andej, këndej, këndoj, mandej,

mundoj, përrnendsh, prandnj, sandall (mjet lundrimi);
asgjëkund, askënd, fund, kurrkund, kuuend, mend,
mund, përmend, uend etj.;

ngi Wa, ngacmoj, ngarkesë, ngarkoj, ngastër, (i, e)
ngathët, tugê, ngel, ngij, (i, e) ngordhur, ngricë, ngroh,
ngryset, ngul, ngushticë, ngut; brengë, këngë, kunguL, i, mnngët, mëngë, t, shtangët, shtëllungë, trangull,;
bung, cung, deng, peng, shm,ang, trung etj.;

ngj:

ng

jaj,

ng

jalë,

ng

jall, i

ng

jashëm,

ng

jesh,

nEjit, ngjgej, ngjyrë; engjëLt, tungjatjeta, thëngjill, ungjiU; qeqj, ungj etj.
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TAKIME BASHKETINGËLIORESH
TAKIMI

I

T-SË ME SH-NË

s31

Te mbiemrat e formuar me prapashtestln -shëm
dhe te trajtat e dëshirores, kur sh-ja e prapashtæsèb
takohet me -t-në e temês, shkruhen që të dyja këto
bashkëtingëllore (pa u asimiluar nê ç):

i begatshëm, i, çu,d,rtshëm, i mërzitshëm, t. ndritshërn, i përbotshëm, i përditshëm, i, përmntshëm, x
përshpirtshëm, i përshtatshëm, i përaitshëm, i. sotshiirn, i, ujetshërn etj.;
arri.tsha, arritsh, ar-ritshim, arcitshi,, arritshin ; ditslw, fjetsha, futsha, goditshn, gjetsha, këputsha, mntshn. mbetsha, mbgtsha, ndritsha, ngritsha, ngutsha,
gtitsha, shëtr.tsha, tretsha, uërtitsha, uëruitsha etj. ;
por: poça, uajça.
Sbënim. Në pajtim m€ shqiptirnin e sotëm letrar,
shkruhen me ç: i moçëm; tëmija është pesë vjeç, por: pora
(pas) d,hjetë vjetiish.

TAKIMI

I G-SË OSE

I

N.SË ME

J.NË

s32

Fjalât dhe trajtat e fjalëve me tlheks në rrokjen

e parafundit, tek të cilat takohet g-ja ose n-ja e ùernês me j-në e prapashtesib a të mbaresës, shtrauhen
me i dhe jo me i, për të mënjanuar shqiptimin e këtyre dy shkronjave si një tingull i vetëm (gi ose nj):

B8

$$33,34

djegie, lngie, shmangi,e, shtangie,' biol,oge biologta, fiLotroge tilologia, gjeologe gjeologia, kirurge kirurgia, pedagoge pedagogia, pedologe pedologia, radiologe radiologia; (unë) lagia, (ti) lagie; (unë) shmangia, (ti) shmangie etj.;
6nte, dhënie, kundërthënie, kundëruëni,e, lëni,e,.
mnrrëdh,ëni,e, ngrënie, paradhënie, parathënie, pasthënie, qente, rënie, thënie, zënie etj.; dibrani,a, indtania,
italiantn, koreania, partizanin, shkodrania elj.

TAKIMI

I D.SË, S-SË, T-SË OSE I
ME

Z-SË

H-.NË

$33
Fjalët e prejardhura ose të përbër4 tek tè ciiat
takohet d-ja, s-ja, t-ja ose z-ja me një h që vjen pas
tyre, shkruhen pa ndonjë shenjë ndarëse midis pjesëve çËrtËrëse (por ruhet shqiptimi i veçuar i shkro=
njave të mêsipërme):
i, herëpashershëm, meshollë, moslr,apje, moshErje;
; brezhumbur, gazhedhëse etj.
Po kështu shkruhen edhe emr:at e pë'rveçëm ku
ka takime të tilla: Bethouen, Ethem, Mithat etj.
shtathedhur

ÏAKIMI

ID-SË ME T.NË

s34
Kur në formim fjalësh ose trajtash takohet një d
rne një t,, shkruhen të dyja këto bashkëtingêllore:
(i, e) argjendtii, (i, e) njërnendtë, 6 e) njëqindtë,

89

s35

(i, e) pesëqtndtë, i, treqindti,. etj.;
mendtë; at, po e bindte; në e bindtë; po endte; në
u gjendtë; ltndte; në lindtë djal,ë; nuk mundte; në
mundtë; rendte; në rendtë; sh,,kundte; tuë shkundtë;
hmdte; në tundtë etj.
TAKIMI

I DY SHKRONJAVE

TË

NJËJTA

s35

Kur në formim fjalësh a trajtash takohen dy
shkr,onja të nj.ëjta, njëra prej tê eilave mund të bëjë
pjesë në një dyshkronjësh, ato shkruhen të dyja:
kënddre jtë, nënndar je, kundërreuolucionar, kundërreformë, mossulnwm, zëuendëssekre'tar; në arrittë; në
n1,os e god\ttë; e gjettë e mira; në u mbgttë; ndrittë;
në më prittë; në pEettë; në u trettë etj.;
i kujdesshëm, passhkrim, a, pjesshëm, leshhollë,
shpeshherë, mishshr,tës, ueshshkurtër etj.

Shënim 1. Kur takohen shkronjat r me rr dhe I ose
Il me ll, shkruhet vetêm rr ose llz përreth; dembellëk, fodullëk, hamallëk, ieshillëk etj.

Shënim 2. Lidhëza pasi (mbasi), e formuar nga pasf si
(rnbas*si), shkruhet me një s.
Shënim 3. Trajta e vetês së tretë njëjës e së pakryerës dëftore, lidhore e kushtore të foljeve me temë mê
-t, në përputhje me shqi,ptimin e sotêm tretrar shkruhet me
-st dhe jo me -tt: (do të) fliste, (do të) godiste, (do të) tnaste,
(do të) ngjiste, (do të) nuhaste, (d,o të) paraqiste, (do të) për'
shtaste, (do të) priste, (do të) shëtiste, (do të) oriste, (do të)
zbriste, (do të) zbuste, (do të) zgiaste eti.

lll.

DISA TIPA F'AI.ËSI{
ME PRE ARDHIE TË HUA'
DHE EMRASH TË PËRVEçËM
TË HUA'
$36

Fjaùët me prejandthje të huaj, që kanë hyrë në
gjuhën tonë kryesisht pas Shpalljes së Pavarësisë, në
përgjiÈhêsi nêpêrmjet gjuhês së shkruar, dhe që i takojnë sidomos terminologjisë tekniko-shkencore, shkruhen kështu:
a) Fjalët që kanë -ia-, -ie-, -io-, -iu-, me i të patheksuar në trup të tyre, shkruhen me -ia-, -ie-, -io-,
-iu- dhe jo me -ja-, -je-, -jo-, -ju-:

-ia-: amiant, australian, austri,ak, auiator, aziati,k,
ballkanindii, boliuian, bruzili,an, dtabet, diagnozë, diagonale, diagramë, d.ialekt, daalektik, dinlog, diamnnt,
diarnetër, diapazon, diapozitiu, diare, diatezë, dhi,atë,
elegjiak, finnnciar, ftiziatër, gjenial, gjeorgjian, imperialist, indonezian, industrial, tanian, italian, (kaIendari) gregorian, (kalendari) juli,an, kambial, kardiak,
kolonial, kolonializëm, materi.al, mnterializëm, mili,ard,
olimpiadë, pediatër, piano, piantst, pstkiatër, racial,
specinl, specinlist, oarinnt etj. ;
-ie-: ambi;ci,e, ari,e, bankier, di,etë, hi,erarki,, hie-
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roglil, higjzenë, kantr,er, lcamierë, kanocier,

mngazi'-

nier, mnlarie, materie, mtnierë, mltmi,e, pioniet, portier, tastierë, uartete etj.;
-io-: agresion, agjitacion, aks\omë, aksion, aluzion,
umbicioz, anttbioti,k, aui,acion, bakteriolog, batalt'on,
bibliotekë, bili,on, bi,ografi, biologji, delegacion, dio'
qezë, dtsertacion, dispozici,on, dtuersion, ekspresionizëm, Jiziologji, fi,zionomi, funksion, idtornë, tdiot, i'luzion, i,mpr e siont zëm, inj eksion, kamion, kino studio, ko'
leksion, komision, komuntkacion, koncesion, Legii'on,
leksion, lokucion, mih,on, miop, mision, nn'cionalizim,
noci.on, racisnnlizim, radio, reaksion, reaksiorutrT, recen-

ston, repolucion, sankston, sekston, seston, simbiozë,
staeion, studio, teleuizion, uersion, uiolinë eti.;
-iu-: akuarium, barium, helium, herbarium, zridium, kalcLum, kalium, po kështu kolokuium; koniun'
kturë, magnezium, moratorium, natrium, silicium,
simpozium, stadium etj.
Po kësh,tu shkruhen edhe emrat e pêrveçëm të
huaj të tipave të mësipërm:
Diana, Iliad.a, Milti,adi, Oktauiani, Santiago; Danieli, Lauuazie, Molieri,, Robespieri, Seuilie; Berliozt,
Diogjeni,, Dioklectani,, Etiopi,a, Hesiodi, Niobe, Toki,o,
Viol,etu etj.
S h ë n i m. Shkruhen me -ia-, -ie-, -io-, -iu- fja;lë si:
hoaiar, plejadë; adjektio, bjellogardist, konoeier, medalie,
ob jekt, ob jektiu, ob jektiaizëm, pr o j ekt, sou iet, soo ietik, sub iekt,
subjekti,u, subjektiuizëm, trajektore, aienez; baionetë, fiord,
major, rajon, pauijon; adjudikatë, ad'jutant eti.

b) Fjalët dhe emrat e pËrveçem që nisin me togjet
e mësipërme, s'hlrutr,en me ja-, je-, jo-, ju-:

jafeti,k, jaht, jarnb, janki, japi,gët, jard; jeniçer,
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jezuit; iod, jon, jonizim; jug, juri., jurrd'ik, iurisprudencë, juri,st, justifikim etj.;
Jakutta, Jalta, Jasoni; Jemen, Jenisei, Jeronim,
Jerusalem; Jokasta, Jokohamn, (deti,) Jon, Jordan; Jupiteri, Justinlant, Juuennli etj.

c) Fjalët dhe emr,at e përveçërn me aj, ej, oj, ui
shkruhen me j kur këto grupe janë në trup të tyre,
por me i kur grupet në fjalë janë fundore:
lajtmotiu, kombajnë, kombajner ; fejton,
jer, trolejbus, uolejboll; bojkotoj, trojka 'etj.;

konue-

Azerbajæhan, Bajkal, Bajron, Hajnan, Hajne, Kaj-

ro, Lajpcig, Majer, Malajzta, Sajgon, Tajlandë, Taiue.n, Versajë, Xhamajka; Bejrut, Cejlon, Marsejë,
Rejkjauik, Rio-de-Zhanejro; Llojd, Rojter, Troja;

Kujbisheu etj.;
Hauai,, Rolontai,, Mamnz, Paraguai, Shangai, Uruguai; Bomber,, Broduei, Faradet,, Jenzsei, Koçubei, Sergex, Sidner,; Hanot,, Kosheuoi,, Sedoi, Tolstoi etj.; por
tramuaj, hokej, koktej, kauboj.

ç) Fjalët dhe emrat e përveçëm me burim prei
greqishtes së vjetër, eë në kêtë gjuhë kanë y (ipsilon),
shkruhe,n m,e i:
amidon, analizë, anonim, antonim, antropontm,
asintettk, bariton, brakccefal, cinik, daktil'ografist, dinsrno, dinasti,, distik, distrofz, dizenteri, dolikocefal,
ekinokok, elektroli'zë, etimologit,, faring, filogjenezë'
fi,zi,kë, fiziologji, fizi,onomt,, ftiziatër, glicerinë, gjimnastikë, gjimnaz, gjinekolog, hidrocentral, hidrogien,
hrmn, hiperbolë, hipertenston, hipnoti,zi'm, hipol*it' hi''
potekë, hipotenuzë, homonim, idil, katalizator, klorofi'L,
kriptogram, kristal, ksilofon, laring,limf ë, li'noti'p' rnar-
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ttr, metonimi, mister, mi,sttk, ïtut, mitologjz, mizantrop,
pirik, pir o gr af i, polig j enezë,

nimJ ë, oksig j en, olimpiadë,

politekni,k, pstkiatri,, pstkik, psikolog, ri,tëm, stlogjizëm,
simbiozë, stmbol, stmfoni, stmetri, stmpati, simptomë,
sinagogë, sinekdokë, stnkroni,, sinonim, sinoptik, sintagmë, sintaksë, sintezë, ski,t, sttltstikë, stilograf , tip, tiçtografi,, tiran etj.
Po kështu shkruhen edhe emrat e përveçëm të
kësaj kategorie, si edhe fjalât e formuara prej tyre:
Astri,-a, Bizanti, Egjipti, îrigji-a, Kiri,, Libi-a, Mikenë-a, Oli,mp-t,, Polib-i,, Polinezi-a, Siri-a, Skiti-u; asirian, bizantin, egjiptian, frtgas, libian etj.
d) Fjalët dhe emrat e përveçëm, kryesisht me bu-

rim grek, latih a iliro-trak me au, eu shkruhen

edhe

në shqipen me au, eu:
audi,encë, auditor, autarki, autentik, autobu,s, anttokrat, autokton, au,tomnt, automobi,l, autonomi, autopsi,
(kisha) autoqefale, autor, autorttet, autorizim, autostradë, kozmonau,t, mnurët, mauzole, tautologji etj.; eufemizëm, eufoni,, eufori, eukalipt, eunuk, euritmt, leuce,rni,
latkocite, neu,rolog, neurologji,, neuromë, neuron, neutra.l, neutron, pleur-a, pleurit, pseudonim, reumatizëm

etj.

Po kështu shkruhen edhe emrat e përveçëm të tipave të mësiçËrm:
Audata, August-i,, Aurora, Australi-a, Centaur-i,,
Glauk-u, Kaukaz-i, Mauritani-a etj.; Eurtpidi, Eube-ja,
Euklid.-i, Pleurat-i,, Teuta etj.
S

hëni

m. Në pajti,m me shqiptimin e ngulitur pnej kov: Eoropë, evropian, neuralgji, neuralgjik,

hësh, shkruhen me

neorasteni, nearostenik, nearik.
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dh) Fjalët dhe emrat e pèrveçêm tè burimit latin-rornan me kua, kue, kui, kuo shkmhen me tng zanor
(ua, ue, ui, uo):
akuarel, elu,acion, ekuntor, kua..dër, kuadrat, kua-

draturë, kualifikim, krnliftkoj, (teoria e) kuanteue,

kuarc, kuartet, (epoku) kuaternure etj.;
kuestor, kuesturë, sekuestrim, sekuestroj etj.;
ekuilibër, ekuinoks, ekuiualencë, ekui,ualent, koLakuium, kuintol, kuitancë, kuintesencë, kuzntet, Kuintilinni, reltuiem etj;
kucrttm, kuotë, kuoti,zacàon etj.

e) Fjalët e huaja me -oo- shkruhen me -oo- edhe
në shqip'en:
alkool, kaoperatiuii, kooptoj, koordinatë, zoogjeografi, zoolog, zaornorfizëm, zoopatolagji, zooteknik etj.

ë) Në pajtim me shqiptimtn e sotêm letrar, fjalët
me burim nga latinishtja a nga gjuhet romane, si
edhe nga greqishtja, t€ cilat në gjuhën shqipe kanë
një c tè ndiekur nga zanorja e ose i, shkruhen me c
dhe jo me ç a me s:
acetik, acetilen, cebArirn, celebroj, celofan, celsius, celulë, celulozë, cenzurë, centi,Li,tër, centimetër,
central, centralist, centralizoj, centurion, cerebral, ceremnni, certifikatë, cezurë, docent, dolikocefal, koncebr, koncept, koncert, koncesion, leueemi, lice, procedoj, pracedurë, flroces, tercet etj.;
agjenci., agjitacion, ækë\, ciklamtn, ciklik, etklon,
ctklostil, cilindër, cf;lind,rtk, cinôk, cinizëm, cinkograf ,
cinkograli, cirililc, cirk, cisternë, citat, atoj, citrat, cit:il, defieït, delegaci,on, elektrîcist, garanet, inci,zoi, kln-
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sùcist, klnsicizëm, konciz, laicizëm, nacional, çnouinci,al, publici.st, pu,blicistikë, raa,on, recension, reuolucion, social, socinlist, special, specialist, stoicizëm. .scrfi.ctt, teoricien, tercinr etj. Po kêshtu shkruhet bilanc-i,
(dhe jo bilanç-i).
Në pajtim me këtë rregull edhe emrat e përveçëm
të k'êsaj kategorie shkruhen me c:
Barcelona, Centauri, Cerberi,, Cezari,, Ctk\adet,
Ci,klopi, Cincinatt,, Horaci, Lukreci, Marciali, Mecenn,
Sicilia (po keshtu stci,lian) etj.

Shënim 1. Në pajtim me shqiptimin e ngulitur preJ
g: bi,çik\etë, çlklist, çiklizërn, çi,ntento,

kohësh, shkruhem me
motoçiklete.

Shënlm2. Shkruhen me s fjaliit:

dispensë, mensë.

S h ë n i m 3. Shkruhen ,me k fjalët: keltët, keltishtia, Icjbernetikë, kirnograt, ldnnrna, makinë, makineri,, maki,nist dlre
me q fjalêt: autoqefal,, ilioqezë, Maqedorn-a, maqedano.s, qera-

mikë.

f) Shlffuhen me 4 t e jo me dh, th fjalët ndërkombëtar€ me burim nga greqishtja e vjetêr si:
anhidrik, anodë, dnktilik, dekagram, dekametër,
deltë, demngrafi, demokraci, demon, despot (sundimtar absolut), despotik, diademë, diafragmë, diognozë,
dîagonale, dialekt, di,alekti.kë, dialog, diamant' dinmetër, di,atezë, didaktik, didaskalik, diplomnei, diplnmat,
dtplomë, dùsk, hidrogjen, katodë, metodë, olimpi,adë,
ontopedi, pedagog, pedagogji etj.;
antipati, antologji, antroçnlag, apti, apoteozë, aritmetikië, aritmt., artrit, ateist, ateizëm, atlet, atletikë,
ditiramb, entuzùazëm, epitet, esteti,kë, eter, etrwgrafi,
etnos, hi,potekë, hipotenuzë, hipotezë, lcnrtotekë, litur-
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gji, mnratonë,

n'rettl,, paleontologlt, patolog, patos, poritëm, simpati, sintezë, telepati, temë, teologji, teoremë, teori, terapi, termik, termodinamtkë, termometër, termos etj.
Shkruhen me d, t edhe emrat e çËrveçëm grekë
e romakë të tipave të mësiptirm:
Adonis, Afërdita, Alkibiadi, Dedali, DelJi, Demetra, Demokriti, Demosteni, Di,odort, Diogjent,, Diom,edi,
Dioskurët, Dodona, Driadat, Edesa, Epaminonda, Fedra, Heliodori,, Herodoti, Hesiodi, Hidra, Iltada, Gadishulli Kalkidik, Kolkida, Leonida, Medeja, Mil'tiq.di,
Odiseu, Pelidi, Pindari, Simonidi, Teodoriku etj.;
Atena, Etiopi,a, Itaka, Jugurta, Kartagjena, Korinti, Maratona, Metodi, Mitridati, Prometeu, Skttia, Teba, Teodosi, Teokriti, Termopilet, Tesalia, Tesprotia,
tesprotët, Teti,, Tezeu,, Trakia, Zakinti etj.
h.teizëm,

m. Në pajtim me shqiptimin e ngulitur prej kotlt (dhe jo me d, t) fjalët dhe emrat
e përveçêm që janë kryesisht të pêrdorimit popullor:
S

hëni

hësh, shkruhen me dh,

(titull fetar), dhiqel, dhisk (: tabaka), dhjak,
idhull, llambadhë; themel, thimjam eti.; Alqitsiadh, Dhimi,tër,

dhaskal, dhespot

Dhimosten; Athr,na, Athinë,
Theoilhor, Theohar etj.

Kleanth, Thanas,

Themistokli,

g) Në pajtim me shqiptimin e sotëm tretrar, fjatêt
qê burojnë kryesisht nga greqistrJtja, latinishtja e nga
gjuhët rorrlanJe d'he që në shqipen kanë nië gi të ndjekur nga një e ose i, shkruhein me gi e jo me g:
agjenci, agjent, agiitacion, agiitator, angitnare'
angjtnë, antropologji, blologii', borgiez, dermatologji'
dramaturgji, egjtdë, elegji, embriologii, energietikë,
energjtk, farm,akolog jr,, filolog ji, fi,ziologii', gjenealogji,, gjeneral, gjenerator, gjeneti,k, gienezë, gieni', gieo'
metri,, g ji,mnastr,kë, g jimnaz, giinekolog, giips, hegie-

$36 gj, h

97

moni, hemorragji, heterogjen, hidrogjen, h,igjienë, homogjen, ideol,ogji, kirurgji, legjendë, legjion, legjisIacion, Letargji, Liturgji, l,ogjikë, meteorologji, metodologji, mitologji, oksigjen, orgji, patologji, pedagogji,
psiko\ogji, regjent, regjim, regjistër, sugjestion, tril,ogji eti.
Me gj shkruhen edhe emrat e përveçëm të këtyre
tipave: Aug jias, Egjeu, Egjina, Egji,pti, Eg jisti, Eug jen,
Gjeorg ji,a, ltig jeni.a, V irg jil,i etj.
Po me gj shkruhen edhe fjalët e ernrat e përveçëm
nga burime të tjera, të citrët janë të tipave fonetikë të
mësipërm, si algjebër, algjebrik, gjiboni, gjirafë etj.;
Algjer-i, Algjeri,a, Belgjikë, Gjermani,-a, Gjeneuë, Gjenouë, Gjibral,tar-i etj.
Shën

i m . Shkruhen me

xh dhe jo me gj fjalët:

inæhinier, thandar, æhandarmëri, æhenier, æhenio, æhirim,
æhiro, æhiroj, inxhinieri, æhirues, si edhe fjalët æhaketë, rhelatinë, xhol.

gj) Shkruhen me j dhe jo me zh ose xh fjalët:
adjutant, juri, juridik, jurist, jurisprudencë, projekt, projekti,m, projektoj, projektor (aparat), projektLigj, projektplon.
Por shkruhen me zh fjalêt që janë marrë drejtpërdrejt nga frëngjishtja:
grupazh, shantazh, zhargon, zhongler, zhttl (term i
fizikës), zhupon etj.

h) Shkruhen me gn fjalët: agnosticizëm, gneis,
gnotn, gnoseologji, gnostùk, inkognito, magnat, magnet,
magne'ti,k-e, mn"gnetizëm, magnetizo j, magnetof on,
nx&gnez dhe me nj fjalët: dinjitet, injorancë, injorant,
linjit, manjolie etj.
7-360
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i)

Shkruhen me h- fjalët që në greqishten e vjetêr fillon,in me zanore të aspiruar dhe në latinishten
me h-:
halucirmcion, hnrmoni, harmonikë, harmonizoj,
harpë, hebraik, hedonizëm, heg jemoni, hekatombë,
hektolitër, hekzaklora,nt, hekzametër, hel,enist, heli,kë,
helikopter, heliocentrik, heli,oterapi, helotët, hematzt,
hemisferë, hemofili, Tremoglobrnë, herbariurn, herbicidet, heretik, hermetik, hero, heterogjen, hibrLd, hidrau'
lik, hidrocentral, hidrogjen, hierarkt., hieroglif , hi,erornonak, higrometër, higjzenë, h,i,mn, hiperbolë, htpertension, hiptzëm, hipnozë, hipodrom, hi,pokrit, htpotekë, hipotenuzë, hi,potezë, histeri, histologji, histori, homogjen, homonimi, horizont, horizontal, hormon, humantzëm, hum,us etj.; po kë'shtu: i,nhalacion, inherent,
koherent, kohezion, rehabilitoj etj.
Po kështu shkruhen edhe emrat e përveçëm të
këtyre tipave, si edhe emrat e tjerë të përveçëm që
janë fonetlkisht të ngjashëm me ta:
Halikarnasz, Hami,lkari, Hanibali, Hasdrubali, Hef estz, Hektori,, Hekuba, Helespont-i., Helena, Heliodori,,
Hera, Herakliu, Herkuli, Hermiona, Hermogjeni, Herodr,, Herodoti, Hesi,ku, Hesiodi,, Htdra, Hiparku, Hi,periont, Hipia, Hi,pokrati, Hipoliti, Homeri,, Honori, Horaci etj.
Habarousk, Hagë, Hamburg, Hanoi,, Hanouer, Hanæhou, Harkou, Hauai, Hauanë, Helsinki, Himnlaja, Holand,ë, Honduras, Hungari, e'tj.

j) Shkruhen me k fjalêt e terminologjisë tekmiko-shkencore ndëdkombëtare që e kanë burimin te greqishtja e vjetër dhe që përmbajnë tema, te cilat në
këtë gjuhë kanë pasur një )t (h):
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anakronik, artakronizëm, annrki, anarkik, aruff kist, arkailt, arkaizëm, arkeolog, arkeologji, arkimandrit, arkipelag, arki,tekt, arkitekturë, arkiu, arkiuol,
brakicefal, brakiopodët, ekinokok, iktiolog, hipokondri, kalkopirit, kameleon, kaos, kaotzk, karakter, karakteristr,k, kilograT n, kilometër, kimerik, kirni,, krrurg,
klor, klorotorm, koreografi, lcrestomnci, kri,zantemë,
krom, krontk, kronikë, kronometër, monark, monarki,
oli,garki, orkestër, pakidermë, psiktatër, psiki,k, psikologji, psikozë, teknikë, teknologji, tektonik, trokaik
etj,

Po këstr,tu shkruhen edhe emrat e pêrveçëm të
ketij tipi: Akili, Aristarku, Arkiloku, Arkimedt, Balcu
(:Dionizi), Eskili, I{aoni,a, Karonti, Kerson, Kimera,
Ki,os, Kolkida, Kriseida, Krisi, I{ri,sipi, Kri,sobuli,
Kronosi, Plutarku, Telemaku dtj.

k) Fjatët e huaja që nê gjuhë'n shqipe kanë një
-ks- të ndjekur nga një -io-, në pajtim me shqiptimin
e sotilm letrar, shkruhen me ks dhe jo me kc:
abstraksi,on, aksiomë, aksion, dedukston, diksion,
fraksion, fraksiont st, Junksion, tun:lcsùonar, funksionoj,
irtduksion, inJeksion, injeksion, juridiksi,on, i,eksi,on,
reaksion, sanksion, seleksion, seleksionoj etj.

1) Shkruhen me ks fjalët e burimit grek a latin
që pënmbajnë elementin eks të ndjekur nga një
bashkëtingëllore, dhie me kz fjalët e po këtij burimi
që përmbajnë elemen,tin eks të ndjekur nga një zanore
ose temat ekzo a hekza:
ekscentrik, eksl+ansator, ekskluziu, ekskursion, ekspansion, ekspeditë, eksperiment, ekspertizë, eksplorator, eksploroj, eksponent, eksport, ekspozùtë, ekspres,
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ekspresionizëm, ekspresiu, ekstazë, eksterritorial'itet,
ekstrauagant etj.;
ekzikt, ekzaltoj, ekzaminim, ekzaminoi, (tiJo) ekzantematik;e, ekzekutim, ekzekutiu, ekzekutoi, ekzemë,
ekzistencë, ekzistencinlizëm eti. ;
ekzocentrii, ekzoderrnë, ekzogami, ekzogjen, ekzotik etj.;
hekzametër, hekzaklorant etj.
11) Fjalët

e huaja që burojnë nga greqishtja

e

vjetêr,'nga latinishtja ose nga gjuhët romane dhe që
.,b keto g3"kre kanë një I të thjeshtë ose dyfishe,
shkruhen me I e jo rne ll:
algoritëm, arnbul'ancë, umbul'ant, analcolutë'
anal,ogji, antotogji, arkipel,ag, atl,as, balon'ë, balsam,
bLtané, biolog, bulon, d'eklaratë, dtalog, dipl'omaci,
dLptomat, dLplomë, d'uel, etimolog ji, Jal's, f alsifikim'
ji, fl'otë, gaLchfi,iokserë', filatog ji, fitoshqiptar, f iziolog
"tikë,
gjenealogji, gjeolog, gjeologji, halogjen, halucLnacioi,' hemoglobinë, holandez, ltotel, ideol,og, ideol.ogji, il,ustrim, il,uzion, kilogram, klosë, klasik, kolonë'
L"oloni, kolonial,, kolonjë, kolos, kolosal, Icomplot, kom'
pl.otoj,' konsul'të, l"eksikolog ji, I'ogaritëm, I'ogjikë, lokomotiuë, Iord., Lotari. Luks, Iustër,, Iusttoi, metal,urgji,
mitol,ogji, monolog, nekrologii, neologiizëm, patolog,
pil,ot, pl.agjiat, çtlan, pl'anet, pl'anifikim, plastik, platin,
psatm, psalt, psiko|og, rezul'tat, sandale, silog jizëm'
it<otustikë, sociàtog ii, spelculoj, tabelë, tablo, tautologii,
teologji, terminalogii, uul'gar, uul'garizim, zoologii' eti'
Po kështu shkruihen edhe emrat e përveçëm te
alf a,

këtij-

ti,Pi:

Apolon-i, Apol'oni-a, Atl'aiLtiCa, AtlqntLku' Bctbibni-a) Galatea, Lukian-i, PelagonLa, Peloponezi, Penelopa, Platoni, Plutott'i, Salusti, Scila etj'

536 ffi, r
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S h ë n i m l. Në pajtim me shqiptimin popullor të ngulitur prej kohësh, shkruhen me ll fjalêt:

apostull, atllas (lloj pëlhure), ballkanik, ballkon, bllok,
bllokadë, bllokoj, bullgar, busull, çokollatë, dishepull, galloshe, gorillë, gumallak, idhull, kabllo, kabllogram, karan'to,njollë, kapitull, kapi,tulli,m, kapitulloj, konsull, konsullatë, kon-

troll, kontrolloj, kontrollor, llogari,, llogaritar, nitrollak, ordkull, pallto, pllakat, protokoll, sallam, sallë, sallon, uullkan,
oullkanik, uullkanizim etj.

S h ë n i m 2. Ndër fjalët me burim nga anglishtja shkruhen me l'. gol, golf , kloun, klub etj. dhe me ll basketboll,
tutboll, hendboll, penallti, uolejboll etj.
S

me

l:

m 3. Ndêr fjalët e reja të burimit sllav shkruhen
bolsheuik, kolkoz, komsomolas, polak, pollw etj. dhe me

hëni

ll: bjellorus, sllau, slloaak,

sllouen

etj.; po kështu Bjellorusi.

m) Fjalët e huaja që janë marrë kryesisht nga
gjuhët romane dhe që në këto gjuhë kanë rr, shkruhen me rr e jo me r:
&rrestirn, qrrestoj, arriuist, arrogancë, bumikadë,
hemorragji, irractonal, karrierë, karriertst, katam, koTrekt, korrekturë, komelacion, komespondencë, korridor, korrigjoj, serrë, surreal,izënx, surrogat, tarracë,
territor, temor, tercorist etj.

n) Fjalët që burojnë nga greqishtja e vjetër, trgâ
latinishtja a nga gjuhët romane ose që janë formuar
në shqipen m,e elemente të kêtyre gjuhëve, tek tê cilat ato ka,në një s ndërzanore, shkruhen me z:
afazi, aferezë, analtzë, apoteozë, ortizanat, aziatik,
azil, bazë, bazilikë, bizon, cezurë, dezerttm, dezertoj,
dezinfekti,m, dezinfektoj, diagnozë, diatezë, dierezë,
dinozaur, dioqezë, diuizion, dizenteri, dozë, entuzia-

$36

nj

102

zëm, ezofag, fazë, fibrozë, filozof , filnzofi., fi,zikan, fizi.kë, fiziologji,, fizionomi,, ti,zioterapt. (po kështu edhe

fizkulturë, fizkulturist), ftiziatër, frazeologji, gjenezë,
herezi, hidrolizë, hipnozë, hipokri,zi,, hipostazë, hi,pote-

nuzë, hipotezë, izoglosë, izolacioni,zëm, tzolant, izornorf ,
i,zotermik, i;zotop, kazermë, kazi,no, kazui,stikë, klauzolë, krizantemë, krizë, laktozë, metamorfozë, metastazë,
metatezë, mezolit, mizantrop, mozaik, muzë, muzr,ilcë,
muzikor, narkozë, osmozë, parazit, poezi, pozë, pozicion,
pozitë, poziti,u, ptognozë, protezë, yrozë, prozodi, psi,kozë, rezervë, rezolutë, rezultat, sintezë, teozoJi, tezë, trombozë, uzinë, uzurpator, uzurpoj, uazelinë, uizitë, ui,zitoj etj.
Me z shkruhen edhe emrat e përveçëm të këtij

tipi:

Azia, Belizari, Brazili, Diontzi, Elizi,, Elizabeta,
Ezopi, Izokrati, Kazablanka, Lozana, Piza, Polinezia,
Raguza, Sirakuza, Tezeu, Tunr,z, Tuni,zia, Venezuela
etj.
S h ë n i m. Shkruhen me s fjalët: president, presidium
dhe emrat e përveçëm: Efesi, Hesiodi, Hesiku, lsaia, Isidori,
fsis, Kresi, Lisia, Lisitnaku, Lisistrata, Mesopotannia, Moisiu,

Nausi,ka, Osiris, Pisistrati, Poseidoni, Teodosi, Tnasibuli, Trasi-

meni etj.

nj) Shkruhen me -z- në të gjiûha trajtat e tyre
fjalët me -izëm e -azëm:
abs,trqksionizëm, abstraksionizmi; arkai,zëm, arkaizmi; ateizëm, ateizmi; bektnshizëm, bektashizmi;

burokrati,zëm, burokratizmi,; centralizëm, centralizmi;

djathtizëm, djathtizmi; dualizëm, duali,zmi; feudalizëm, f eudali,zmi; globalizëm, globali,zmi; historizëm,
htstorizmi,; iluminizëm, iluminizmi; klasicizëm, klasicizmi; komunizëm, komunizmi; leninizëm, leninizmi;
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; marksizëm, markstzmi,; optimizëm,
pri,zmi ; realizëm, reali,zmz; reui,zio'
yrizëm,
;
nizëm, reuizionizmi, ; romanttzëm, romanti,zmi,; silog jt'
zëm, silogji,zmi; socializëm, sociali,zmi; shkollarizëm,
shkollnrizmi ; shoui,nizëm, shouinizmi ; zyrtartzërn, zArtarizmi, etj.;
entuziazëm, entuziazmi; pleonnzëm, pleonazmi;
sarkazrim, sarkazmi, etj.
majti,zëm, majttzmt
optimi,zmi,

o) Shkruhen me -zm- e jo me -sm- fjalët që burojnë nga greqishtja e vj,etêr ose që jantl ndërtuar me
etremente të kësaj gjuhe:
fantazmë, kozmeti,k, kozmik, loozmodrom, kozmooni, ko zmo gr af i, kozmotnn:u,t, kozmnpoli,t, kozmo s, plnzmë, protoplazmë, sizmi,k, sizmograf etj.
g

p) Shkruhen me -z- fjalët e huaja të formuara
me parashtesën dez- (des-), kur s-ja e parashtesës
gjend'et në pozicion nd,ërzanor:
dezinfektoj, dezintektim, dezintegroj, dezintegrim
etj.

q) Fjalët me parashtesën dis- përpara një bashkëtingëiloreje dhe aito m,e parashûesën trans- e ruajnë gjithmonë s-në e parashtesâs në sh'krim:
disharmoni, diskreditoj, diskriminim, dtsniuel, diser, disp ono j, dispo zi,t ë etj. ; tr ansakst on, tr ansatlantik,
tr ansf uzion, tr anst stor, transit, tr an slit er im, tr an smetr,m,
transoqeanik, transpont etj.

pe

ç

r) Shkruhen me s fjalët e huaja që në gjuhët
burimi,t kanë -ss-:

e
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asimilim, disertacion, glosar, kolos, kolosal, mision,
pesimist, regjisor etj. ;
Abisinia, Asiria, Mesina, Odesa, Tesalia etj.; po
kështu mesapët, molosët etj.

rr) Shkruhen me -s- e jo me -z- fjalët e huaja
të formuara me anën e parashtesës a- prej fjalësh

me s nistore:

aseptik, asimetri, asimetrik, asimptotë, asizmik,
asocial etj.

s37
Shkrimi i emrave të përveçëm të huaj mbështetet përgjithêsisht në shqiptimin e tyre nê gjuhët përkatëse, duke iu përshtatur sistemit grafik të shqipes.
Me përjashtim të rr-së, bashkëtingëIloret dyfishe të

këty're emrave nuk ruhen në shkrim në gjuhën shqipe*.

Kësh,,tu, shkruhen:

Aligieri, Atila, Bajron, Bethouen, Bop, Brams,
Çehou, Dostojeuski, Duorzha,k, Dyma, Eminesku, Fad.ejeu, Gëte, Gorki,, Hajne, HAgo, Kamoensi, Karaæhale,
Rarduçi, Kozhbuk, Kujbisheu, Lu Sin, Manæoni, Mickieuiç, Monteslejë, Moæart, Myse, Pestaloci, petëfi, Rabindranat Tagore, Rasin, Sattikou-Shed"rin, Sun Jat
Sen, Shekspir, Sheli,, Shiler, Shopen, Shtajnbek, Tomns
A(.an, Turgenieu, Vagner, Vithetm TeI, Volter, Xherzhinski, Zhqn-Zhak Ruso etj.; Amo,zona, Azerbajæhon,
Bejrut, Bohemi, Bolonjë, Bombei, Bon, Bordo, Butlapest, Bukuresh.t, Delhi, Dresden, Filipinet, Hagë,
*) Në shfaqjen e parë të një emri të kësaj kategorie mund të
shënohet në kllapa edhe shkrimi i ti'j sipas grafisë së gjuhës

nga buron.
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Hartum, Hauai, Houanë, Helsinki, Jenisei, Johanes'
burg, Kajro, Kalkuta, Kaukaz, Këln, Kopenhagë, Krakou, Lajpcig , Lentngrad, Lihtenshtajn, Liuerpul, Lozanë, Luarë, Majakouski, Majer, Mançester, Melburn,
Misisipi, Napoli, Neua, Niagara, N ju-Jork, Odesa, Onega, Oslo, Otaua, Pragë, Rio-de-Zhanejro, Saltalin, Senë,

Sidnei, Sofje, Stokholm, Su.ez, Tajlandë, Tulo, Tunizr,,
Uashington, Valencia, Varshauë, VErtemberg, Xhamajka et1.;
Arras, Andorra, Kamberra, Sierra-Leone etj.
S h ë n i m l. Emrat e përveçëm të gjuhëve sllave, pavarésisht nga mënyra e shqiptirnit tê l-së në këto gjuhë, shkruhen përgjithësisht me l:

Arh ang elsk,

Ba

jkal,

Bj

alistok, BIag

o

j e u,

Br ati slars a,

Dobr

olu -

bot:, Glinka, Gogol, Jalta, Kaluga, Ladoga, Lermontou, Lobaçeaski, Lomonosoa, Lodz, Lubli,n, Ludmila, Lugansk, Lunaçarski, Milan, Milorad, Milosh, Mladenou, Oblotnoo, Paulox,
Poloni, Ruslan, Suerdlou, Tula, Ural, Vladimir, Vladiuostok,
Volodarski, Volodja, Vroclau etj.
S

hëni

m 2. Emrat e përveçëm më -ij të burimit

rus

shkruhen me -i:

Belinski, Çajkaoski, Dostojeuski, Gorki, Musorgski, Sta-

nislaoski etj.

S h ë n i m 3. Disa emra të pêrveçëm me prejardhje tê
huaj shkruhen sipas traditës së ngulitur prej kohësh në

gjuhën shqipe:

Bruksel, Kazan, Korfuz, Moskë, Orel, Paris, Selanik, Stamboll, Suedi, V jenë, Zuicër etj.*

*) Për shkrimin e kategorive të veçanta të emrave të përvecëm me prejardhje tê huaj, shih pikat përkatëse të S36 tê

këtij kapitulli.

rY. ÇËsunE oRAMATTKoRE
1

. DISA

TRAJTA TË SHUMËSIT TË EMRAVE
DHE TË MBIEMRAVE

$38
Nga emrat femërorë më -ë, shkruhen në shumës:

a) me mbaresên -a emra si: ara-t, arre.-t, arka-t,
banka-t, banja-t, barka-t, biseda-t, bisha-t, detyra-t,
fara-t, faza-t, forma-t, fusha-t, fgtgra-t, kazma-t,
kërpudha-t, kisha-t, klasa-t, lopata-t, mnja-t, mëngra-t, rnAnæAr&-t, napa-t, natgra-t, neuoja-t, nyja-t, pëlhura-t, pisha-t, pulpa-t, qafa-t, rroba-t, shembëlltgra-t,
shtël,lung a-t, toka-t, th,aka-t, u eta-t, ulera-t ;

b) me -ë, ashtu si në njëjë's, emra sl: anë-t, buthë-t, bjeshkë-t, dallgë-t, degë-t, tl,etë-t, gojë-t,
gozhdë-t,, gjurmë-t, gjEmtgrë-t, jetë-t, këmishë-t,
kofshë-t, lëpjetë-t, llërë-t, mol,Lë-t, pjesë-t, pjeshkë-t,
rrugë-t, strehë-t, shegë-t, udhë-t.
S h ë n i m. Sipas kuptimeve me të cilat pêrdoren, nië
nurnër emrash shkruhen me dy trajta shumësi:

brtnjë: brinjë-t (brinjët e trupit), brinja-t (në ato kodra,
në ato brinja); copë: copë-t (pesë miië copë tulla), copa't (dy
copa bukë); grykë: grykë-t (më dhembin grykët), grgka-t
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(grykat e maleve); kokë: kokë-t (dhletë kokë dhen), koka't
(kokat e qepëve); lëkurë: lëkurë-t (përpunimi i lëkurëve), lëkura-t (lëkurat e pemëvel; pikë: pi,kë-t (fitoi pesë pikë), pilco-t (pikat e shiut).

$3e
Trajta e pashquar e emërores së shurnësit të emrave femënorë mrtl -i, -€, -â osr€ -o tè tltr,eksuar, si edhe më
-e, -o të patheksuar, shkruhet njësoj si ajo e njëjësit:
qershi,, - shumë
- shumë shtëp\, një tepsi, - shumë tepsi; një id;e - shumë ide, nië rrëke - shumë
nëke, një rrufe - shumë rrufe; një bela - shumë

një hardhi, - shumë hardhi., një

qershi, një shtëpi

një kala - shumë kala, nië shaka - shumë sha'
ka; një bgro - shumë byro, një tablo - shumë tabela,

blo* etj.;

nië ani,je - shumë anije, nië lule - shum,ë' lule,
një perde - shum,ë perde, nië shishe - shumë shi,she;
një depo - shumë depo, nië pako - sh'umë pako, nië
paltto - shu,më pallto, nië triko - shumë tri'ko eti.
$40

Nga emrat dhe mbiemrat mashkullorë më -al, -an,

-âr, -oc, -el, -er, -et, -az, -il, -ir, -ol, -oo, 'oz, -u[,
që zakoni'sht e kanë shumêsin më -ë (gieneralë, ltuin'
talë; oeroplanë, partizanë; fshatarë, hambarë, përpai)

rPêr disa nga emrat e tipave tê rniisiptirm, për

qëlIime të

caktuara stilistike-shprehëse ose me ngjyrime të veçanta
kuptimore, përdoret në gjuhën letrare edhe shumësi me -ra:
çudir a,

g

o

stir a, kusir a, morr ëzir a, mr elcullira, tep sir a, trt'mërir

iilera; belara, shakora etj.

a;

$40 a, b
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rimtarë; guralecë, memecë; dembelë, kri,minelë; berberë, fenerë; atletë, planetë; borgjezë, kinezë; ci,uilë,
katilë, kopilë; ilirë, zinæhirë; gogolë, rcaqolë; bidonë,
kampionë; bajlozë, nxarl,ngozë; majmunë, pirunë etj.),
shkruhen në shumës:
a) me -a emrat: karkaleca, kastr&ueca, keca, speca; bela, çengela, gjela, tegel,a, tela; breza; automobila,
bilbila, fitila, kandila, karafila, trëndafila; sokola, stola;
gramaf ona, rnagnetofona, mikrof ona, telef ona; kauanozo, mitral,oza, rrogoza; çuna;

b) me -e emrat: festiuale, hidrocentrale, ideale,
kanale, korale, kristale, lakole, male, materiale, mtnerale etj.; duhane, dyqane, oqeane, organe, plane, tauane, uullkane; p(rzare, seminare, thesare, uisare etj.;
kotece ; akuarele, duele,hotele, kapitele, pastele, tunele,
zabele; dikastere, kantiere, karaktere, rnermere, mindere, mistere etj. ; fakultete, martfete, personali,tete,
qytete, shporete, shtete etj.; qqmeze, sofrabeze; idile;
hire, manastire, panai,re; ciklone, elektrone, frone, hoh€, hormone, kampione (mostër), kanione, protone,
shabllone, zakone etj.; kanune.
S

hëni

m

l.

Ernrat më -ac, -aç, -ùf, -ak, -ap, -aq,

-ash,

-eç, -ek, -en, -esh, -ik, -in, -ist, -jan, -jot, -ok, -or,
-osh, -ot, -tar, -tor, -uk shkruhen në shu,mës rregullisht me -ë:
kupacë, përtacë; gungaçë, gjembaçë (por ilaçe); îotografë,

paragrafë; kapakë, rosakë; dollapë, mesapë-t; hutaqë, shkatarraqë; gjumashë, Iarashë; gjyoeçë, krgeneçii; dyshekë, mjekë;
hostenë, kapttenë (por bedena, liqene); arbëreshë, kaleshë (por
rrebeshe); ibrikë, kreshnikë; latinë, pinguinë; artistë, komu-

nistë; lumjanë, matjanë; hi,marjotë, suljotë; patokë,

shokë;
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doktorë, fjalorë; Icataroshë, trimoshë; patriotë; Iuftëtarë,
shkrimtarë; punëtorë, traktorë; btshtukë, kopukë etj.
S h ë n i m 2. Emrat më -anrt, -a,t, -az, -ent, -id, -it; -ont
shkruhen në shumës me -ë, kur shënojnë frymonë, dhe me -e,
kur nuk shënojnë frymorë:

aspirantë, elefantë, laborantë, kursantë etj.; argatë, delegatë, d,iplomatë, kroatë, labeatë-t, rnecenatë, ulonjatë etj.; matrapazë, æhambazë etj.; asistentë, docentë, elementë, klientë,

studentë etj.; heraklidë-t, inualidë etj.; gjirokastritë, komitë,
petri,të, semitë-t etj.; kontë, rinoqerontë etj.;

brilante, di,amante, restorante, uariante elj.; agregate, aparate, atentate, fosfate, kampionate, kombinate, pallate, silikate, shpate etj.; kafaze, pullaze etj.; aksidente, amendamente,

argumente, bazamente, dokurnente, eksperimente, elemente (kimike), fermente, fragmente, instrumente, konti,nente eti.; hibri,de, metaloi,de, okside, romboide eti.; boksite, deficite, foslo-

rite, grafite, pirite, suficite etj. (por shirita); fronte, hori'zonte
etj.
S h ë n i m 3. Emrat më -azh, -ezh, -ë1, -iil1, -ion, -(i)um,
-ozh, -us shkruhen në shumës m,e -e:

aliazhe, ambaLazhe, grupazhe, homazhe, plazhe, silazbe,
shantazhe; kortezhe; ansamble (ansambël), cikle (cikël); botr'me, kërkime, punime, uendime; diui,zt'one, domini,one, embrione, komisione, leksione, pozicione, profesione, tubacione; elozhe; albume, forume, kostume, presidiume, simpoziume, sta''
diume; puse, uiruse eti.
S h ë n i m 4. Shkruhen në shumës me -a emrat: bërrgla,
cepa, gjArna, rno,na,, qilima, ttpa, rhepa; me e emrat: diepe,
kaLlëpe, krgqe, mikrobe, probleme, rafte, zarfe.

s$41-43
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s41
Ernrat mashkullorë mê -ës, -ues e -yes e kanë traj-

tën e shumësit njësoj si te njëjësit:
blerës, grykës, hamës, mbledhës, næënës, qi,tës,
uendës, zgjedhës etj., po'r çelësat;
kallëzues, mësues, su,Lmues, f;regues etj.;
hekurkthEes, përkthyes, udhërrëfges etj.

$42
Mbiemrat, të cilët përcaktojnë emrat mashkullorë
me sl.lumësin mê -e, në numrin shumës përdoren në
trajtên e gjinisë femërore:
dete të thella, drejti,m.e të reja, elementet kimi,lce,
kanale uaditëse, katunde mnlore, kënde të ngushta,
kopshte të lulëzuara, kujtimet e mia, këto kushte
më duken të papranueshme, këto lajme s'më duken
të besueshme, l,ëngjet tretëse, ato li,uadhe të gjelbra,
malet tona të l,arta, metale të rralla, minerale të dobishme, personalitete të shquara, përparime të dukshme, të gjitha qgtetet e mëdha, ri;tme të shpejta, sende të gjetura, Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
shtigje të ngushta, tipare themelore, tregime humori,stike, ushtrime gjuhësore, uende li,ridashëse, uendet tona, aendime të tryrer&, këto vendime janë të drejta,
ueprime luftarake, zakonet i kanë shumë të afërta etj.

s43
Mbiemrat që përcaktojnë emrat mashkullorë e asnjanës, të cilët e formojnë shumësin me mbaresën -ra,
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$s44,45

në numrin shumës përdoren në trajtën e gjinisë femërore:

djathëra të mira, drithërat e siujetme, fshatra të
elektri,fiku,ara, leshra të dredhura, mnllra të jashtme,
mishra të pjekura, ujëra të ftohtal etj.

s44
Shumësi

i

emrave më -Ilëk shkruhet me fundoren

-qe:
aæhamillë qe, budallallë qe, çilimillëqe, gomarllëqe,
matrapazllëqe, pazarllëqe etj.

SHKRIMI

I

NVJËS SË PËRPARME

$45
Emrat në rasën
parme (i, e, të, së):
ndërmamja e ndërtimit, ndërmarrjes së ndërtimi,t;
Partia e Punës, Pwti,së së Punës; pasurin e shtetit,
pasurisë së shtetit etj.;
dyqani i luleue, dyqanit të, luleue; rrethi i Tiranës, rrethit të Tiranës; shtëpiue të fshatit; arûDe të
1) Të mos ngatërrohet kjo kategori me emrat që në emëroren
e pashquar të niëjësit da,lin me temë më -r dhe që e formojnë shurnësin rme mbaresën -a; mbiemrat që i përcaktojnê kêta em.ra, përdoren në trajûën e gjinisë mashkullore:
ernra të përoeçëm, hekura të ndrgshkur, rnbiemra të nAi-

shëm, regjistra therneltarë etj.

s$46,47

LL2

kooperatiuës; ndërmamjeue të ndërtimit; puseue të
naftës; detyraue të ditës; rnbjell,jeue të ujeshtës
oi'i
L LJ.

s46

I(ur një emër i rasës gjinore vjen pas një emri
tjetër në rasën gjinore a dhanore njëjës të pashquar,
shkruhet m€ nyjën e për'parme të, pavarësisht nga
gjinia që ka emri para tij:
dipl,oma e një studenti të Institutit Bujqësor; diploma e një studenteje të degës elektrike; norrla e
n1ë punëtoreje të fabri,kës së tjerrjes; çmimi, iu dorëzua një atleti të skundrës kombëtare; leshi i një deleje
të rucës merinos; banorët e një pjese të Lagjeue të reja etj.

$47
Kur një emër i rasës gjinore, pavarësisht nga gjinia që ka, vjen pas një emri mashkullor në rasën
gjinore a dhanore të shquar njëjës, shkruhet me nyjën
e përparme të, dhe kur ai vjeFr pas një emri femëror
në po këto rasa, shl<ruhet me nyjën e pêrparme së:
zqra e kryetarit të Këshilli,t Popul.l,or të fshatit;
fuqia e krahut të punëtorëue; zbatimi i uullnetit të
klasës punëtore; dëgjimi, i zërit të, masaue punonjëse;
Laudi heroizmit të gruas sh,qzptare!; i jepet f jala përfaqësuesit të Frontit Demokratik etj.;
hi,storia e luJtës slé, popullit shqi,ptar; frgti i punës
së punëtorëue; përujetori, i shpalljes së pauarësisë;
ndërtimi, i fabrikës s:é këpucëue; çmimi iu dha minie-
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$$48,49

rës së qATnArgurit; pas korrjes sê grurit; përpara shtrëpisë së kulturës; Ws stinës së pranuerës etj.

$48
Kur një emër femêror në rasën gjinor,e, dhanore a
rrjedhore njëjës përcaktohet nga dy ose më shumë
mbiemra të nyjshëm (ose numërorë rneshtorë), mbiemri i dytë e të tjerët pas tij marrin nyjên të e jo së.
Po këlshtu veprohet edhe kur mbiemri i parë është i
panyjshëm ose kur emri pêrcaktohet njëkohesisht
nga një përemër pronor dhe nga një a më shumë mbiemra të nyjshëm:

(i, e, të, së) fshatarësisë së uarfër e të rnesme;
(i, e, të, së) uajzës së urtë, të zellshme dhe të, shkathët; (i, e, të, së) fushës pjellore dhe të gjerë; (i, e,
të,

të dytë e të tretë etj.;
tij të dashur; (i, e, të, së)
,sq.jzës së tij të mirë e të s|ellshme; (i, e, të, së) motrës
së saj të dashur; (i, e, të, së) motrës së saj të dashur e
të paharruar etj.
së) cilësisë, së parë,

(i, e, të,

së) uajzës së

S h ë n i m. Kur mbiemrat e nyjshêm (ose numêrorêt
rreshtorë) ndodhen përpara emrit, përdoret nyja së e jo të:
lotët e sê shkretës e të siÉ pangushëIluarës nënë; t'i caktohen
normat së parës,sié dAtës dhe sê tretës kategori të punëtorëue etj.

$4e

Kur një emër femëror në rasën gjinore, dhanore
rjedhore njëjës përcalrtohet nga një ose disa mbiemra
dhe nga një ose disa emra në gjinore, fjala përcaktuese e dytë e të tjerat pas saj marrin nyjën të e jo së:
a

B-360

s50
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(i, ê, të,

së) klasës punëtore të Shqipërisë; (i, e, të,
së) Jabrikës së re të tullaue; (i, e, të, së) kooperatiuës
së zgjeruar të, Krutjes; sipërfaqja e Republikës Popullare të Shqtpërisë; (i, e, të, së) luftës çlirimtare të

pamposhtur të popullit shqiptari (i, e, të, së) Partisë së
Punës të Shqipërisë; (i, e, të, së) Republikës Popullore tê Shqipërisë; (i, e, të, së) rrjedhjes së poshtme të
V josës dhe të Semanitl (i, e, të, së) klimës së butë e të
që.ndrueshme të Vlorës, të Himarës, të Sarandës etj.

$50

Kur pas një emri femëror të shquar të rasës giinore, dhanore a rrjedhore njëjës vijnë dy a më shumë
emra femërorë në gjinore njëjës, trgâ këta të

fundit

i

dyti e të tjerët pas tij marrin nyjën së e jo të në rastet kur këta përcaktojnë emrin në gjinore që ndodhet
menjëherê përpara tyre; por në rastet kur këta përcaktojnë jo emrin në gjinore që ndodhet menjëherë
përpara tyre, po atë qê ndodhet para atij, shkruhen
me nyjën të e jo së:
punimet e tharjes së kënetës së Jushës së, Thumanës; përmirësimi i cilësisë së racës së lopës së Shlcodrës etj.;
zhuillimi i industrisë së naftës të Shqipërisë
(êshtë fjala për industrinë [e naftës] të Shqipërisë);
themelimi, i Partisë së Punës të Shqipërisë (është fjala për Partinë [e Punës] të Shqipërisë); Komiteti Qendror i Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë; punonjësit e bujqësisë të zonaue malore etj.
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s5r
Kur një emër femëror në gjinore njëjës

përcaktohet nga dy ose më shumê emra të bashkërenditur, eë
janë po në rasën gjinore, emri i dytë përcaktue's e të
tjerët pas tij marrin nyjën të e jo së:

prodhimet e fushës së Korçës, të Myzeqesë, të
Thumanës e tlè Zadrimës; punimet e stinës së prantserës,

të uerës, të ujeshtës, të dimrit; ueshjet e krahinës
Mirditës dhe të Matit etj.

së

s52
Kur dy emra në rasën gjinore ndjekin një emër
në emërore njëjës, emri i dytë në gjinore, kur përcakton emrin në emërore, merr, sipas gjinisê sê këtij të
fundit, nyjën e përparme i për gjininë mashkullore
dhe e për gjininë femërore:
rendi i ditës i Kongresit; libri i gjuhës i klosës
së shtatë; ministri i Punëue të Jashtme i Republikës
Popullore të Shqi,përisë etj.;
fiala e nilerit e shqiptarit; Partia e Punës e Shqi-

përisë; Ministria e Tregëtisë e RPSH; stina e uerës e
këtij uiti etj.
Kur emri i përcaktuar ështê në kallëzore, atëhere
emri i dytë në gjinore merr nyjën të e jo sé: Partinë e
Punës të Shqipërisë; në rofinerinë e naftës të Cërrilcut
etj.

s53

Përpara emrave femërorë të nyjshém, nii gjinore,
dhanore e rrjedhore shkruhet nyja së për trajtën e
shquar dhe nyja të për trajtën e pashquar:
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s54

i

së mërkurës; tiparet e së folm'es së Mirt së ardhmes; kujtt'met e së shlcuarës; përhapja e së resë; shpresat e siê nesërmes etj.;
por: nd,eshjet sporti,ue të nië të diele; ti'paret e nië tê
folmeje; drejt një tê ardhmeie të lumtur etj.
Shkruhen me së nê gjinore, dhanore e rrjedhore
të shquar edhe emrat fernêrorë të farefisnisê, kur
pêrdonen me nyjë: kujdesi i së bijës; i tha së motrës;
mori letër prei së shoqes etj.

orari

ditrës; parashikimt

$54

Kur një emër përcaktohet nga dy a më shumë
emra të bashkérenditur të rasës gjinore, të gjithë këta përdoren zakonisht me nyjë të përparme:
Falculteti i Historisë dhe i Filologjisë; (i, e, të, së)
Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë; Iwstrtuti i
Gjuhësisë dhe i Letërsisëi (i, e, të, së) Instituti.t të
Gjuhësisë dhe të Letërsisë; Institutin e Gjuhësisë dhe të
Letërsisë; Ministria e Arsirnit dh,e e Kulturës; (r,, e, të,
së) Ministrzsë së Arsimit dhe tê Kulturës; Ministrinë e
Arstmit dhe të Kulturës; stacioni i mnkinaue dhe i
traktorëue; (i,, e, të, së) stacionit të makinaue dhe të
traktorëue; stacionin e makinaue dhe të traktorëue;
shfrgtëzimi i uendburLmeoe të kromit, tê bal+rit dhe tê
hekur-nikeli,t; shkollat e Tiranës, të Durrësit e të
Elbasanit; e drejta e uotës, e fjalës, e mbledhies dhe
e shtypit; në interes tê popullit e të atdheut; organet
e frgmëmarrjes dhe të qarkul,limit të gjakut; zhurma
e kazrnaue dhe e lopataue etj.
Në rastet kur vijnë nj,ëri pas tjetrit tre a më shumë emra të rasës gjinore të bashkërenditur pa lidhëza,
nyja e përparme e emrit tê dytë (kur nyja nuk ndry-

7t7

ss55,56

shon) ose të tretë (kur nyja ndryshon nga e në të) dhe
e emrave të tjerë pasues shkruhet ose jo, duke u mbështetur në arsye të caktuara kuptimore ose stilistike:

i drithëraue, i duhanit, i pambukut, i
patateue, i frutaue; zotimet e punonjësue
të gjeologjisë, tlé naftës, tê miniero,ue, tlé degëue të tjera
të industrisë e të artizanatit etj.;
kishte marrë hou të madh ndërtimi i shtëpiue, fabrikaue, shkollaue, rrugë'De, u"r&ue; është rritur numri
i degëue, katedraue, laboratorëue dhe kabineteue; brigada oull;netorësh nga tshatrat e Peshkopisë, të Krujës, Elbasonit, Skraparit, Tepelenës, Sarandës etj.
prodhimi

peri,meue,

i

$55

Kur pas një emri femëror ndeshen dy nyja të
përparme të rasës gjinore të gjinisë femërore (së së),
e para nga këto shkruhet të:
Jrytet e Jitores të sê resë dhe të shembjes të së
ujetrës; hartimi i næënëses të së pestës së tetëujeçares; ditëlindja e uajzës të së motrës; dita e dasmës të
së mbesës; përpara forcës të së uërtetës; lcërkesat i
përgjigjen detyrës të së sotmes e të së ardhmes
e,tj.

s56
Midis emrave ma:shkullorê që lakohen si femërorët
(athë, bacë, dajë, gegë, horhë, lalë, toskë; Bato, Gjokë, Kolë, Pimo, Sulë etj.) dhe emrave ose mbiemrave
që i përcaktojnë ata, pas rasës emërore të të përcak-

ss57,58
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tuarve shkruhet nyja i, ndërsa në gjinore, dhanore
rrjedhore shkruhet nyja së:

e

aæha i Agimit, (t, e) aæhës së Agimit; daja i Zanës,
(i, e) dajës së Zanës; Lelta i Madh, (i, e) Lekës sé Madh;
KoLa i Gjokës, (i, e) Kolës së Gjokës etj.

$57
Mbiemrat e nyjshëm të shkallës pohore, kur vijnë pas një emri femëror në rasên gjinore a dhanore
të trajtës së pashquar të njëjësit, shkruhen me nyjën
të, ndërsa kur vijnë pas një emri në trajtërr e shquar,
shkruhen me nyjën së:

oborri i një shkolle të madhe; fitoret e një brigade të re; flamuri, iu dorëzua një punëtoreje tlé dal,Iuar
etj.;
oborri i shtëpisë së madhe; fitoret e brigadës së
re; flamuri, iu dorëzua punëtores së dalluar etj.

$58
shkallën krahasore dhe në sipëroren e formuar
me pjesézën më mbiemrat e nyjshërn që përcaktojnë
një emër femëror, në të gjitha rasat e zhdrejta të njëjësit shkruhen me nyj,ën e përparme të, ndërsa, kur
ndodhen para emrit, shkruhen me nyjë,n së:
N,ë

hartimi i një rregull,oreje të re e më të plotë;
ndërtimi i, një fabrike më të madhe se e paro, etj.;
çmi,mi iu dha shkollës më të dalluar të rrethit; prodhimi i, uerës më të mirë të uendit etj.;
prodhimi i më së mi,rës uerë të uendit; zbriti prej
më së lartës majë të Shqipërisë etj.

ssse-6!.
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$5e

Mbi,emri i nyjshëm që ndjek një kundrinë të drejtë, të shprehur me një emër në kallëzore te shquar,
merr nyjën e, kur është cilësor, dhe nyjên të, kur ka
funksion kallëzuesor:

ndaji mollët e mëdha nga të uoglat; ngriti dorën
e djathtë; përdorini drejt trajtat e shkurtra të përemrit; por: i dua mollët të ëmbla; e ka dorën të mbarë; gënjeshtra i ka këmbët të shkurtra; i ka rrënjët të
thella etj.
s60
Mbiemrat e nyjshëm që ndjekin një emë'r në rrjedhoren e pashquar të shumësit mamin nyjën të e jo
së:

(prej) malesh, të Larta; (prej) lumenjsh të rcëmbEer;
(pas) kërkimesh të pandërprera; (prej) krahinash të
largëta; (prej) erërash të forta etj.

s61

Përemrat pronorë irft, ime, yt, yote, Unë, jonë,
juaj, qoftë kur për,doren thjesht si përemra, qoftë
kur përcakitojnë një emër, shkruhen pa nyjë të përparme:

libri im; ky libër është imi; puna ime i kjo punë
është imja; djali yt; yti është kg djalë7; shtëpia
jote; kjo shtëpi është jotja i uendi. ynë; kE uend është
yni; shlcoll,a jonëi kjo shkollë është jona; kooperativa
jonë; kooperatiua jonë dhe juaja etj.

l?fi

s$62,63

Përemrat pronorë e (të) mi, e (të) mia, e (të) tu,
e (të) tuo, i (e, të) tij, i (e, të) tyre, i (e, të) saj shkruhen me nyjë të përparme në të gjitha trajtat dhe për-

dorimet e tyre:

næënësit e mi; tletoret e mia; djemtë e tu; duart
e tua; shkolla e tij; motra e saj; tslwti i tyrei nëna
e tyre etj.

SHKRIMI

I

DISA PJESËZAVE DHE PARAFJATËVE

$62
Trajtat foljore që formohen me do
zakonisht të plota:

të

shkruhen

do të shkoj, do te shkojc, do të kem shkuar, do të
kisha shtrcuor etj.

s63
Pjesëza të, që vihet përpara lidhores ose përpara
pjesores, shkruhet rregullisht në të gjitha rastet e përsëritjes së trajtave foljore përkatëse bashkë me parafjalët që mund të ketë përpara (për, me):

të jetojmë, të punojmë dhe të mendojmë si reuolucionarë etj.; për të studjuar, për të kuptuar dhe
për të zbatuar drejt udhëzimet; me të, arritur e me të
parë gjendjen, ai mori masa etj. (dhe jo: të jetojmë,
punojmë dhe mendojmë si repoluetonarë; me të amitur e parë gjendjen, ai mori masa etj.).

$s64-66
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s64

PjesëZa duke e përcjellores shkruhet në të gjitha
rastet e përsëritj,es së kësaj trajte foljore; në raste moh'r.i, bashkë me të përsëritet dhe pjesëza mos:

ata shkonin duke kënduar e duke brohoritur;
duke parë e duke bërë; duke mos njohur e duke mos
marrë parasgsh nethanat e;tj.
s65
Pjesëza pa pLtrpara pjesores shkruhet rregullisht
në të gjitha rastet e përsëritjes së kè"saj trajte foljore:

pa u lodhur e pa u përpjekur nuk bëhet gjë; pa
punuar, pa uiitur e pa plehëruar mirë tokën, nult me-

rren prod,hime të

mëdha.

s66

Parafjalët në, te (tek), me, nga, prej e të tjera si
këto zalconis,ht përsëriten në shkrim, sa henë që bashkërenditen dy a më shumë emra a përemra, m€ të cilët ato lidhen:
nê prantserë, në uerë, në ujeshtë e nlê dimër etj.;
te ilirët, te traleasit e te popujt e tjerë etj.; me të
ngrënë e me të pirë; rne hekur e me zjam; me mish,
e me sh,pirt; me thonj e me dhëm,bë etj.; nga Elbasani,
nga Gjirokastra e nga Vlora etj.; prej Him&re e prei
Mirdite; as në sjelljet, as në fgtgrën e tij nuk uërehei
shenjë tronditjeje; nga shtati, nga dituria, nga fjala
nuk kishte shok etj.

t22

$66

Këto parafjalë mund të mos përsëriten për arsye

të caktuara kuptimore ose stilistike:

në fshatra e qytete; me shokë e shoqe; u nisën delegatët nga Shkodra, Durrësi, Berati e Korça; qindra
partizanë, ffi€ pushkë e mitral,oza, LL turrën mbi armikun; shkolla jonë socialiste kërkon nga mësuesit e
pedagogët një stil të ri pune etj.

V.

SHKRIMI I E AI.ËVE N'ËSH,
NDARAS DHE ME VIZË NË MES

s67
Shkruhen njësh të gjitha ato njësi që nga pikëpamja leksikore gËrbëjnë një fjatë të 'retme * dhe ndaras ato njësi që janë pjesë e një tqgfjalëshi, e një 1okucioni ose e një emërtimi të çËrbërë.

A. Shkruhen njësh, si nië fjalë e vetme, pa vizë
në mes:
a) fjalët me parashtesa:
anti,fash.i,st, antiimperialist, i derisotshëm, joantagoni.st, (folje) jokalimtare, jokapitalist, joproletar, iozgrtar, kundërsulm, kundëruënie, i mëparshëm, i mëuonshëm, mospërfi,llje, mossulmim, nëndrejtor, nënndarje, nëntoka, i paaftë, paaftësi, i, pabesë, i papërshtatshëm, pamegull,si, i parregullt, pasiguri, i pashkollë, i pashpresë, i p,raçhrimit, parafEtgrtm, t parakohshëm, parashkollor, (periudha) e pasluftës, prapaskenë, ri.atdhestm, stpërmarrje etj.;

t) Për fjalët e këtij tipi që shkruhen me vizë lidhëse
mes,

shih më poshtë
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b) fjalët e përbëra me lidhje përraktore ndërmjet
gjymtyrëve të tyre:
anarkosindikalist, armëpushim, asimzenelas, (i, e)
ashtuquajtur, bajramcumas, bakërpunues, battëgjerë,
ballëhapur, ballëlart, bashkatdhetar, bashkëjetesë, bashkëaeprim, besëlidhje, besëpakë, bishtdhelpër, bojargjend, bojëbizele, bojëçelik, bojëtinjë, bojëgështenjë,
b o j ë grur ë, bo j ëg jak- e, b o j ëlimon, b o j ëmanu shaqe, b o j ë mjaltë, b o j ëportokall, bo jë she g ë, b o j ët jegull, bo jëtullë,
b o 7ë u j ollcë, b o juthull, b ollu js ë, b o t ëkuptim, br e shkuj ë s e,
buzëpaqeshur, buzëqeshur, datëlindje, dëmshpërblim,
ditëlindje, disaujeçar-e, dobiprurës, dorëcung, dorështrënguar, dorëzonjë, dredhalesh, dritëshkurtër, drupr er ë s, duarkry q, duarlidhur, duar plot, dyJ ish, dg u jeçar,
dhjetëgarëshi, dhjetëujeçar, elektromagnetik, elektromekanik, faqebardhë, faqekuq, fatpadalë, tjalëf ormim,
f jalëkryq, fletanketë, Jletëdalje, fletëhgrje, fletëlatsdërim, fletëmufe, tlokëgështenjë, Jlokëpakrehur, flokëu er dhë, f oto ekspozitë, t otor eporter, f uqiplotë, f urrnal,të,
frEmëmarrje, gurgdhendës, gurkali, gjeneralkolonel,
gjeneralmajor, g7uhëlopë, gjuhënuse, gjysmagjeli,
g jg smanalf ab et, g jy nnëhënë, g jg smëkoloni, g jg smëpr o letar, gjgsmëzArtar, hekurkthges, hekurudhë, hirplotë,
ùd e o e stet ik, ja sht ë shkollor, juglind je, katërkënd,ë sh, kë mbëkrgq, këmbëngulje, këpucëbërës, kokëfortë, kokëshkëmb, kokulur, korparmatë, krahabishtshkulë, krahëhapur, krgekomandant, kryemjek, kryemjesh,tër,
krgeqEtet, kryeredaktor, krgeradhë, kryerresht, kryetr t m, kr g eu end, kr y eu eter iner, kundër admir al, kundër peshë, kundërpërgjigje, kundërsulm, kundërueprim,
le shraculluf e dr e dhur, Ietë r n j of tim, lir idashë s, luf t anij e,
luf të næit ë s, lule dele, lule f ilæhan, lulelakër, lule mëllag ë,
lulemustok, luleshqerrë, luleshtrydhe, lulëgjake, IULë-
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kuqe, marrëueshje, mesoburrë, rnosnl,arrëueshje, mustaqep"dir s?t r, nacionalçlir imtar, ( shtr e sa) naf t ë g azmb a j tëse, ndihmësministër, ndihmësmjek, ndihmësueteriner, neofashist, orëndreqës, paqedashës, paraardhës,
gnradhënte, paragjykim, paralwlim, pararojë, pesëgar ësh, pe sëmbë dhj etë ditë shi, pil*ëmb ë shtetje, pikënis je,
pi,këpamje, pikëpyetje, pikësynim, pjesëmarcës, pjesëmarrje, i porsaardhur, i, porsalindur, postbllok, praparnbetje, praparojë, prapauijë, procesuerbal, projektbuæhet, projektplan, pu,lëbard.hë, pulëdush,ke, qindujetoîi, qgmyrguri, radiodhënës, radiomarrës, radiopërhae, rr ofular ë s e, r r obaqepë s, rrug ë dalj e, s o cialdemokr at,
syrnbyllurazi, sypatrembur, syshqi,ponjë, syzi, shkozëbardhë, shkozëzezë, i shum,anshëm, shumëfish\ sh,umëfishoj, tejkaloj, tejpamës, (e kryer) e tejshku.ar, teneqerynues, tetorëshi, trefish, treujeçar, truprojë,
udhëheqës, udhëheqje, udhëkryq, ultratingull, oajguri,
a ajgur s j ellë s, u endburim, u endkali,m, u endlindje, u endqëndrirn, uendrojë, uenduarrim, uetëshërbim, uetëuendosje, uoyokushas, uullnetmirë, zemërgur, zemërmirë, zëuendë skrg eredaktor, zëuendë sministër etj.

pj

S h ë n i m. Kur njëra nga gjymtyrêt e një fjale të përbërë êshtë e formuar pr,ej pjesësh që lidhen me lidhëzat e ose a,

kêto pj'esë shkruhen me vizë midis tyre:
g iuh ëh

elm

-e

-thikë,

d, o

r ë - e -këmb ar g j

e

nd e j

a, gu sh ë - e -llër

ë

-e

-

-gjibardhoshe, shpirt-e-zemërmadh etj.

Kur gjymtyrët e para të dy a mê shumë fialëve të përbëra, të renditura njëra pas tjetrës, përeaktohen nga një
gjymtyrë e Bërbashkët, që, për arsye shkurtimi, shënohet vetëm një herë, pas tyre vihet një vizë lidhëse:
(tejë) ila- o. triilitëshe, (botime) itA- e miishumëuëltimëshe, (paketë) katër- a pesëki,logramëshe, (ndërtesa) nië- a rnëshumëkatëshe, (periuelha) e ' paro- dhe pasçIirimit, (enë) pesë-,
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dhjetë- dhe njëzetlitërshe, (ndërtesa) pesë- dhe giashtëkatëshe, (kamionë) tre-, pesë- d,he shtatëtonësh, (rnoshat) tridhietë-,
dyzet- ùhe pesëilhjetëoieçare eti.

c) fjatët e përbëra, gjymtyrët e të cilave kanê Iidhje këpujore ndërmjet tyre, kur ato janë njësuar plotësisht si nga ana leksikore, ashtu edhe nga ana gramatikore:
ballafaqe, deledash, dritëhije, fgtafgt, gushtoujeshtë, hekurbeton, juglindje, juglindor-e, këmbadoras,
marrëdhënie, pulagjel, shitblerje, shurdhmemec, uerilindje, uerilindor, ueriperëndim, ueriperëndimor, ueshmbathje etj.;
C) fjalêt e përbëra e të përngjitura, të cilat janë
ngulitur prej kohësh si të tilla në gjuhë, si nga ana

Ieks:kore, ashtu edhe nga ana gramatikore:
emra.' (ditët e) djegagurit, ecejaket, farefis, fëshJëshe, gj,ëegjëzë, qoftëlargu, rraketake, shtrajerë, shtojzaualle, taketuke, th.ashetheme etj.;

mbiemraz i pakunrJshoq, (i, e) pandonjëtëmetë, (i,
e) patëmetë, (i, e) pauënëre etj.; i

numërorë.'numërorët themelorë që nga njëmbëdhjetë deri më nëntëmbëdhjetë, ata që tregojnë dhjetëshe, qindëshe, si edhe numërorët rreshtorë, pavarësisht nga numri i pjesëve përbërëse të tyre:
njëmbëdhjetë, dgm,bëdhjetë, trembëdhjetë. . . nën; tridhjetë, pesëdhjetë, gjashtëdhjetë, nëntëdhjetë etj.; njëqind, dyqind, treqin"d, katërqind etj.;
(i, e) njëmbëdhjetë, (i, e) dymbëdhjetë, (i, e) një-

tëmbëdhjetë
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zetenjëtë, (i, e) tridhjetenëntë, (i, e) pesëdhjetegjashtë,
(i, e) njëqindedytë, (i, e) pesëqindegjashtëdhjetekatërt,
(i, e) njëmijekatërqindepesëdhjeteshtatë, (i, e) njëmi-

liontë, (i, e) njëmitionepesëqindmijekatërqindeshtatëdhjetetretë, (i, e) njëmtliardtë etj.;

përemra të pakufishëm: akëcili, akëkush, akësecili, asgjë, askurrkush, askush, asnjeri, asnjë, asnjëri,
cilido, cilëtdo, Çdo, çdonjëri,, çfarëdo, diçka, dikush,
g jësendi, g jithçka, gjithfarë, g jithkush,
cili, g jithsekush, kurrf ar ë, kurr g jë, kushdo, mo s-

disa, g jëkafshë,

g

jithse

gjë, moskuslt, mosnjeri, ndoca, ndokush, ndonjë, ndonjëri, pakkush, rrallëkush, secili, secilido, sekush, sikush, shumëlush, tjetërkush etj.;

ndajfolje e parafjalë z aJërmendsh, anembonë,
asgjëmangut, askund, askurrë, asnjëherë, asodore,
aspak, atëbotë, atëherë, ballaballas, ball,afaqas, brendapërbrenda, brezahypthi, buzagas, dalngadalë, daemos,
domosdo, dosido, drejtpërdrejt, drejtpërsëdrejti, duorplot, g jithande j, g jithaq, g jithash.tu, g jztlt her ë, g jr,thkah,
g jithkund, gjithmonë, gjithnjë, gjithsaherë, hëpërhë, kal,aqafë, kësisoj, këmbëcingthi kësodore, kurrkund, krEekëput, kryekre je, motanë, mbasandaj,
mbasdite, medoe'tnos, menjëherë, mezi, mënjanë, ffiirëfilli, moskund, moskurrë, mosnjëherë, ndërdysh,
ndërdEshas, ndërkohë, ndërmjet, ndonjëherë, ndopak,
(më ujen) ndoresh, ngadita, ngado, ngaherë, ngandonjëherë, nganjëherë, (zë) ngoje, (marc) ngrykë, njëditëzaj, njëfish, njëherazi, njëherë, njëlloj, njëmend, njënatëzaj, njëzëri, padashur, pakmos, paksa, paksëpaku,
papritmas, parandej, pardje, pareshtur, parmbrëmë,
parujet, paskëtaj, pasnesër, patjetër, përballë, përbrenda, përbri, përditë, përdhe, përdhuni, përfaqe, përfu.ndi, përg jithmonë përg jumësh, përg jgsmë, përh.erë,
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përjashta, përjetë, përkëtej, përkrdh, përkundra, përkundrejt, piirmbrapa, përmendsh, përmes, përnatë,
përnjëherë, përnjëherësh, përnjërnend, përpara, përpjetë, përplot, përposh, përqark, përreth, përsëri,përsipër, përtej, prapëseprapë, qëkur, qëmoti, qëparë, mallëherë, sakaq, sakaqherë, sido'kudo, sidoqoftë, shpeshherë, tatëpjetë, tejetej, tejembanë, tejpërtej, tekdo, topgropthi, uetveti,u etj.;

lidhëza: derisa, domethënë, gjersa, gjithsaherë,
kurse, meg jithatë, meg jithëkëtë, megjithëqë, megjithësc, meqenëse, meqë, mirëpo, ndërsa, ndonëse, ndoqë,
ngaqë, ngase, nëse, përderisu, përueçqë, përDeçse, poqë, porsa, porse, porsi, posa,, prejse, qëkurse, saku, sopo, sesa., si,ç, sLkur, sikurse, tekqë, teksa, ueçse etj.;
pjesëza: kushedi, pikësëpari, pothuaj, pothuajse,
seç, th,uajse etj.;

pasthirrma: obobo, ububu, falemnderit, falemindeIamtumirë, mirëmëngjes, mirëdita, mirëmbrëmn,
mirupafshim, tungjatjeta etj.

rit,

S h ë n i m. Dallohen në shkrim ndajfoljet: atëherë, niëherë,
përse, qëkur (qUshkur), lidhëzat nëse, nge.se, sesc, pjesëza seç
nga përdorimet e pjesëve përbërëse të tyre si fjalë të veçanta:

kam qenë i uogël atëherë; atëherë, po uii edhe unë me iu,
por: os këtë herë, os atë herë; njëherë e një lcohë, por: uien
një herë në iapë; përse nuk erdhi?, p.or: për se është fiata?:
korn, qëkur (qyshkut) q.ë po të fnes, por: që kur ra dëborë u
ftuh moti;
nëse nulc uien, në shkruaj, por: në se e mbështet ti këtë lnend.im?; nuk erdhi ngase s'kish kohë, por: nga se bëhet letra?;
më mirë të adesësh më kërnbë, sest të trosh i giuniëzu,ar, por: nuk e di se sa është ora;
seg këndlon bilbiti, por: nuk e di se ç'i ka ngiarë.
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d) mbaresa dhe nyja e prapme tek emrat e mbiemrat e huaj të per,sonave e të vendeve:
poemat e Bajronit, *Don Kishoti* i Cervantesit,
operat e Çajkovskit, letrat e Dora d'Istrias, jeta e
Engelsit, ,,Dasrna e Figaros>, ueprat e Gëtes, uendlindja e Glinkës, ueprat e Leninit, skulpturat e Mikelanxhelos, ueprat e Rabëlesë, nouelat e Stef an Cvajgut,
tragjeditë e Shekspirit, *Lufta dhe paqja* e Tolstoit,
operat e Verdit, romo,net e Viktor Hygoit, tregimet e
Xhek Londonit etj.;
porti i Akrës, Ankaraja, ishull,i i Borneos, ngush,tica e Gjibraltarit, popullsi,a e Honolulusë, fushat e
Irakut, pqjet e Kongos, krgeqyteti, i Paraguait, rrugët
e Rio-de-Zhanejros, ishulli i Bodosit, ishulli i Tahitit,
Republika e Zarnbias etj.

B. Shkruhen

ndaras:

a) togfjaiëshat e tipit emër nii emërore { emër në
rasën rrjedhore, gjymtyrët e të cilëve ruajnë pavarësinê e tyre morfologjike:

bar blete, bar ethesh, bar gjaku, bar mtu,, bar
peshku, bar ueshi, bar zemre, lule blete, Lule dh.ensh,
lule gjalcu, lule sahati, lul,e sapuni, lule shqerrash, uaj
pesh.ku etj.

Po kështu shkruhen edhe togfjalëshat me kuptim mbiemëror, të përbërë nga emrat bojë ose ngiyrë
dhe një emër në rrjedhore:
bojë (ngjyrë) argjendi,, bojë (ngiyrë) ari., bojë arre,

9-360
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bojë deti, bojë dheu, bojë gruri, bo1ë hiri, bojë limoni,
bojë mi.shi, bojë mjalti,, bojë plumbi, bojë preshr,, bojë
qtelli,, bojë shege, bojë tulle, bojë ulliri, bojë uthulle,
bojë uaji etj.
S h ë n i m. Në pajtim me pënlorimin e sotëm emërtirnet
gjel deti, lule dielli, panæhar sheqeri mund të shkruhen edhe
njësh, si fjalë të vetme: gjeldeti, Iuledielli,, panrharsheqeri.

b) ndajfoljet dhe lokucionet ndajfoljore si: së
afërmi,, së bashku, së dgti, së Jundi,, së jashtmi,, së
Iartt, së paku, së pari, së toku, së thelli; rnë së fundt, më së mtri; për së af ërrni,, për së gjalli, për së
Iargu, për së mbarz etj.;
më dysh, më tresh, ffië katërsh; për një, për dg,
për tre dlj.;
c) Iokucionet ndajfoljo,ne të formuara nga dy fjalë,
njëjta ose të ndryshm€, Ë lidhura në mes tyre me
një parafjalë ose me li'dhëzëm e:

ùë

këmbë mbi, këmbë; d,i.ta rne ditë, nata me nntë;
buzë më buzë, dorë më dorë, gojë më gojë, gTAkë më
grgkë, kokë më kokë, kot më kot, krah më krah,
majë më majë, qoshe më qoshe, sA më sy, thikë më
thilië, uesh më uesh; ea nga ca, dy nga dg, një nga
një, pak nga pak, tre nga tre; mugë pa mugë, punë
pa punë; brez pas brezt,, herë pas here, kohë pas kohe; aty për atg, ballë për ballë, ditë për di,të, dorë për
dorë, dhëmb për dhëmb, tjalë për fyalë, krah për
lerah, mes për rnes, mot për mot, një për një, pikë për
pikë, sot për sot, sA për sU, tani, për tani, uit për
oit etj.;
fund e l<,rye, fund e maj,ë, kolsë e lctimbë, Lesh e
li; qesh e ngjesh; shkel e shko; mirë e tumirë, keq
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e tukeq; mbarë e prapë, rreth e (për)qark,
rrotull, ueç e Deç etj.;

rreth

e

ç) ndërtimet e tipit me o:se për * emër në kallëzore të pashqLlar, me vlerë kryesisht ndajfoljore:
me di,të, me hir, me kohë, n1,e natë, me ngut, nle
padurim, me pahtr, me radhë, me rend, me urap; për
shembull, me të pabesë etj., po kë,shtu edhe (më ra)
ndër mend; (e la) pas dore etj.

d) numërorët them,e'lorë të fo muar me pjesëmarrjen e fjalëve mi,jë, mzh,on, mi.liard etj. dhe pjesët
pêrbêrëse të një numërori themelor, të li'dhura me
lidhëzën e:

një mijë, dg mi'jë, tri mijë, dhjetë mijë,

pesë-

mbëdhjet,ë mijë, dEzet, mij'ë, dyqind mijë, një mtlion,
dy milzotu. .., një miliard, dg mih.ard.. . etj.;
njëzet e një, njëzet e shtatë, tridhjet e dU, dyzet

e katër, shtatëdhjetë e tre, njëqind e një, njëqr.nd
e trembëdhjetë, treqind e pesëdhjetë e katër, një miië e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre, nyëzet e tetë mijë
e katërqind e pesëdhjetë e shtatë, një milion e pesëqind mijë e dyqind e dymbëdhjetë etj.;

dh)

lokucionet parafjalore ose lidhëzore si:

aq sa; ashtu st; deri, ku, deri kur, deri tuë, deri
te; duke qenë se; edhe pse, edhe sikur; gjer kur, gjer
në, gjer te; kaq so,' kështu që; kurdo q.ë; mjaft që;
në është se, në qoftë se; në mëngrë eë, në rast se;
ngado që; po qe se, po të jetë se; që në, që se, eë te;
qAsh se; sado që; sapo që; si. edhe; sido që; tekdo që;
uetëm se etj.;

$67

Be,

ë,

f

t32

e) shprehjet emërore për qind, për mijë etj.;
pesë për qtnd, qind për qind, njëqind e pesëdhjetë
e pesë për qind, dyqind për m,ijë; 8 për qind, 120 për
qind, 50 për mijë etj.*;

ë) pjesëza u e trajtave pësore-vetveto,re, kur ndodhet para foljes:

u afroua, u kërkua, u lodhëm, u nisëm etj.;
f) trokucionet pasthirrmore që shprehin përshf
ndetje, urime, falënderime, ngushëllime etj., pjesët
përbërêse

të të cilave e ruajnë pavarësinë e tyre gra-

matikore:

Mbeçi me shëndet!, Mirë ardhshi!, Mirë ju gjetshim!, Mirë se erdhe!, Mirë se ju gjeta!, Mirë se erdltët!, Mirë se na erdhët!, Mirë se ujen!, Mirë se no,
ujen!, Mirë se uini,!, Mirë se të uini!, Puna mbarë!,
Punë bë mbarë!, Udha mbarë!, Udhë të mbarë!, Mbarë
pastë!, Nga mot gënnr!, E Wçi,m me jetë!, Për shumë ujet!, Për shumë ujet gëzuar!, Qofshi shëndoshë!,
Me shëndet!, Shëndet paç!, Shëndet paçi!, Shëndet
paçin! etj.;
Ju falemi nderit!, Të falem nderit! etj.;
Kryet shëndoshë!, Qofshi, uetë!, Të rrosh uetë!,
Vetë shiindoshël etj.
Po kë'shtu shkruhen edhe: Si urdhëron!, Si urdhëroni,! etj.
x1 Shenjat olo @ër

ren vetëm pas një
8o9bo.

qind) dhe

0/ss

@ër mi,ië) mund të përdo-

numri të shënuar me shifra:

Sofs, 900fç,

,$68 a
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$68
Shkruhen me vizë lidhése në mes:
a) formimet e përftuara nga përsëritja e një fjale
në të njëjtën trajtè ose në trajta të ndryshme, nga
bashkimi i dy antonirneve, i dy numtlrorëve themeiorë (për të shënuar njê sasi të përafërt), formimet onomatopeike të përftuara nga përsëritja e një fjale në
të njêjtën trajtë ose në trajtë të ndryshuar:
copë-copë, çika-çika, duar-duar, fi.je-lt je, fletë-fl,etë, grigje-grigje, grupe-grupe, gunga-gutuga, herë-herë, kokrra-kokrra, kortarë-kortarë, kuti-kuti, Iara-lara, lloj-lloj, ngjyra-ngjqru, palë-palë, petë-petë,
pika-pika, pjesë-pjesë, radhë-radhë, rrtpa-rctpa, shkallë-sh.kqllë, togje-togje, tufa-tuta, thel.a-th,ela, ualë-ualë, uende-uende, uise-uise, urima-urimn,'æltunga-æhunga, zhele-zhele etj. ; ditq.-ditës, dora-dorës, hera-herës, këmba-këmbës etj.; njëri-tjetri, shoqi-shoqin
etj. ; çalë-çalë, fort-fort, gati-gati, hollë-hollë, rëndë-rëndë, shumë-shumë, uonë-uonë etj.
aty -këtu, hEr je- dalj e, ( punëtor ët e ) ng arkim- shkar kimit, poshtë-lart, pritje-përcjellje, uajtje-ardhje eti. ;
dy-tri orë, dhjetë-pesëmbëdhjetë ujet, 10-15 aiet,
katër-pesë ueta, pesë-gjashtë ditë, 5-6 ditë, afate dy'
-tremujore, periudh,a njëzet-tridhjetëujeçare etj.;
bam-bam, ciu.-ciu,, dër-dër, fiu-fiu, ham-hom,
hum-hum, kuak -kuak, llap-llap, o sh- o sh, tak-tak, z dru j -zdruj etj.; bam-bum, fap-fup, gau-giu, ham-hurn, paf'
-puf , ûk-tak etj.; gëk-mëk, lecka-pecka, qorr-mon etj.;
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b) emërtimet e pêrbër,a të njêsive të matjes:
di.të-njeri, di,të-punë, grarn-rnolekulë, kalë-fuqi',
ë'nie'
ri, ton-kilometër, ai,t-dritë etj.
Kështu shkruhen edhe ernërtimet e përbëra të njësive të ndryshme të klasifikimit: grup-kulturë, grupkuaj -f uqi, kr,loaat- or ë, or ë-mnkt në, orë'normë, or

-mallra, grup-rnoshë etj. ;

c) emêrtime,t jo të thjeshta me lidhje këpujore
plotësuese ose me lidhje përcaktore-ndajs'hfiimore
ndërnr-jet pjesëve përbërëse të tyre:

e, bar-lulishte, hotel-restorant,
rant, miniera e hekur-nikelit, (trajta)
bar-buf

kaf e'resto-

pësore-uet-

uetore, postë-telegraf -telefon etj. ;
dhomë-muze, slttëpi-muze, qytet'muze, qgtet'hero,
dyqan-shtëpi,, hotel-penston, uagon'cisternë, Da.gon-restorant, uirq-kullë, uinç-urë, sëpatë-daltë, organiza'
të-bazë, (punimet e) shpi.m-kërki.mit, (brtgada e) shpim- shf r y të zimt t ; të shpim-uler ë simit, plan- detyr ë, qen-uik
etj.;

ç) formimet terminologjike të tûpit:
(raketa) ajër-ajër, ajër-tokë; tolcë-ayër, tokë-tokë

etj.;
d) formimet e tjera jo tè thjeshta, kryesisht mbiemidis tyre li'dhje kepujore që shprehin marrëdhênie ploibësuese ose të ndêrsjellta:

m,ërore, pjesët e t'ë cilave lcanë

agroro-industrial, anali.tiko-sintetik, buiqësor'ind"u

striol, ekonomiko - shoqër or, histor iko-

g

j eogr

af

ik,

po

-
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l,itiko-kul,turor, politiko-shoqëror, teknùko-mnterial,
usht ar ako - polrtik etj. ;
af r o - aziatik,

anglo' amer ikan, a u,str o -hung

ar

e

z, b al-

to-sl,lau, franko-gjerman, greko-romnk, shqiptaro'
-grek, trako-ilir eitj.* ;
fjalor frëngjisht-shqtp, fjalor latinisht-shqip, f iaLor shqip-rusisht-frëngji,sht etj.

Po kêshtu shkruhen: marksizëm-Ienini'zëm, mnrk'
nist, marksiste -leniniste.

sist-lent

dh) pjesëza ish- përpara emërtimeve tê ndryshme:

ish-drejtor, i.sh-komandant, ish-komisar, ish-krgeqyteti,, ish-kryetari i Këshillit Popull'or të Rrethit. . .,
ish-ministër etj.;
e) ernërtimet e pênbëra të pi,kave të horizontit, të
fonmuara prej njê fjale të thjeshtë dhe prej një fjale
të pËrberë:

jugli,ndje,

jug - jug per ëndim, l,r.ndj e -u er ilindj e,
jug
per ëndi,mp er ëndirn, u eri-u erili,ndj e elj. ;
jug

-

ë) emrat e përbênê ûë krahinrave e të fshatrave të
vendit tonë, me li'dhje bashkërenrditëse, ndajshtimore
ose me lidhje përkatêsie:

Ballaj-Vendas, Bardhaj-Reç, Çal-Barzez, Çerkez-Morinë, Çermë-Biçak, Dars-Fshat, Mborje-Drenotsë,
Ntkaj-Mertur, Pezë-Helmës, Rreth-Greth etj. ; Gjecaj*) Kur formimet e këtij tipi shënojnë niësi etnike ose gjuhëtë ngulitura historikisht, shkruhen pa vizë në mes, si
fjalë të vetme: anglosakson, (giuhët) àndoeoropia'ne, istrorusore

manishtja, retoromanishtia, serbokroatishtia etj.
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-Kodër, Labinot-Fushë, Lqbinot-Mal, Papër-Sollak etj.,
Dushk-Peqin, Fier-Shegafr, Fushë-Arrë2, Fushë-Lurë,
Fushë-Muhur, Krej-Lurë, Kulej-Papër, Lab-Martalloz,
Niuicë-Bubar, Toskë-Martalloz, U jë-Lurth, Zall-Dajt,
Zcùl-Dardhë, Zall-Herr etj.;

f) emrat e për,bërë gjeografikë të huaj, edhe hur
pjesëi përbërêse }idhen midis tyre me një parafjalë, lidhêz ose nyië:
ALma-Ata, Alzas-Lorenë, Amu-Darja, Bab-el-Maneb, Br e st - Lit ou sk, Bu eno s - Ajr e s, D ar - e s - S al,am, F r ankf wrt- mbi- M ajn, H ong - Kong, lI- dë -F r ans, Komsomnlsk-mbi-Amur, Kosta-Rika, Kual,a-LuTrLplrr, N ju-Delhi,
N ju-Jork, Pa-dë-Kale, Port-Artur, Port-Said, Rostou-mbi-Don, San-Francisko, San-Hoze, San-Huan, Saru-Marino, San-Saluador, Santo-Domingo, Sent-Etien,
S ier r a- L e one, S ierr a-M or ene, S ir -D ar ja, T el- Auiu, T ian-Shan, Ulan-Bator etj.
Te emërtimet gjeografike, që si pjesë të parë kanë
një nyjë të përparme në gjuhët përkatêse, ndërmjet saj
dhe pjesës tjetër nuk vihet vizë lidhëse: La Paz, La
Plata, La Valeta. Los Anrhelos etj.
cI

g) emrat ose mbiemrat e huaj të personave të përbërê prej dy a mê shumë pjesêsh:

Abu-AIi, Abu-Ali-Ahmet, Frederik Zholio-Kyri,
Ge-Lisak, lbn-Batuta, Ibn*Rusta, Ibn-Sina, Mak Do'
nald, Mqmin-Sibirjak, Mari-Luizë, Martin Andersen-IVeksë, Mendelson-Bartoldi, Rimski-Rorsakou, Saltikou-Shedrin, Seru-Sons, Sen-Simon, Sen-Zlt'gst, Zha'n-Zhak Ruso etj.
S

hëni

n l. Kur

midis emrit dhe mbiemrit të nië per-
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si

soni të huaj ndodhet njê nyiê ose një piesë2, këto zakonish't
shkruhen veç: Antonis uan Dajk, Dora d'IstrLa, îerggs O Konor, Gi dë Mopasan, Leonardo da Vinçi, Lope de Vega, Mahmud al Kazhgari, Miguet de Ceruantes, Shon O Kejsi, Vincent uan Gog, Zhanë il'Ark etj.
S h ë n i m 2. Pjesët përcaktuese tê mbiemrave të p€rsonave shkruhen pa vizë lidhëse e pa kllapa: Aleksand,ër Dgma

Biri, Gauril Dora Plaku, Gauril Dara i Riu, Katoni i Ri etj.

S h ë n i m 3. Pjesa -ogllu e emrave të burimit turk shkruhet njësh me emrin vetjak përkatës: Osrnanogllu, Pazuanogllu etj.

S h ë n i m 4. Gjymtyrêt përbérëse të emrave dhe të mbiemrave ki'nezë, koreanë, vietnarnezë e birmanë shkruhen veç
€ VêÇ, pa vizë në mes: Fon Dinj Fung,Li' SunSin,LuSin,Ngujen Van Troi etj.

gj) numërorët, rreshtorë, kur vetë nuùrlri ose një
pjesë e

tij

shënohet me shifra arabe:

klaso. e 2-të,

i
jëti ose i
shekulli,

20-të,
50

kreu

i

4-t, e S-ta A, Kongresi

i

6-të,

uiti i 29-të i Çlirimit, i 74-ti, i 50-mi-

000-ti,

i

Z|}-mil,ionti ose

i

200 000 000-ti

e,tj.

Po kështu shkruhen: 400-shi 500-shi, 900-shi,
000-shi ose 3ï|-mijëshi etj.
Kur numërori rreshtor shlcruhet me shifër romake, përdoret pa prapashtesë dhe pa nyjë të përparme:
klasa I, Kongresi V, Kreu XVI, uiti XXIX i Çtirimit, Gjergj Balsha I, Luigji XIV, Mehmeti II etj.
300

S h ë n i m. Numêrorët rreshtorë qê shënojnë shkallët
e pêrgjegjësisë në organizatat shoqërore, në ushtri etj., shkruhen gjithnjë me shkronja e jo me shifra rornake:

kapiten i parë, piloti i dytë, sekretari i parë i Komi,tetit
të Partisë të ..., sekretari i dytë i ambasadës eti.

r$68 h,

i,

j
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h) emërtimet e përvjetorëve dhe formimet e ngjashme me to, kur nurnêrori shënohet me shifêr:
S}-ujetori, i Pauarësisë; Zï-ujetori i, themelimit të
Partisë; sh,kolla 8-ujeçare; I.ï-ditëshi i, parë i shtatorit;
S0-u7e,tëshi i, parë i shekullit XIX etj.
Por, kur numënori shënohet me shkronja, fjala
shkruhet si mjë e vetme, pa vizë rrë mes: pesëdhjetëvjetori i Pauarësisë; pesëqindvjetori i udekjes së Skënderbeut; njëzetepesëvjetori i, themelimit të Partisë;
shkolla tetëvjeçare; pesëmbiidhjetëditëshi

torit etj.;

i prë

i, shta-

i) emërtimet e veçanta të mjeteve teknike, si edhe
emërtimet e ngjashme konvencionale, në përbërjen e
të cilave hyn edhe një numër i shënuar me shifra:
B-52, Boing-707, F-700, ll-78, Gaz-69, Mig-27,
T-34, TU-704, U-2, Apolo-l4, Kozmos-I30; Plani D-4,
Agjenti, J-33 e{tj.
Po kë,shtu shkruh€h êdjh€ numrat e telefonave dhe
të targave të automjeteve, kur përbêhen nga grupe
shifrash p.sh.:
27-57, 25-09, 41-44, 55-70, 55-76;
BR 6g-65 , DR 42-68, ER 50-52, KO 43-93, TR 03-97,
UP 05-06-50 etj.;

j) emërtimet e shkurtuara të institucioneve, të
zyrave, të ndërmarrjeve, të organizatave etj.; viza lidhëse në këtë rast vihet midis tyre dhe nyjës së prapme ose rnbaresës:
SMT-ja e Lushnjës, punonjësit e NB-ue, Komitett Qen'dror i, BRPSEI-së, sesi,ont x 28-të t, OKB-së, Shtabi i ABD-së, konespondentët e ATSFI-së, nëpunësit e

$69 k, l,
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lI

PTT-së, oæhalcu i TEC-it, onëtarët e BRASI{-i,t, rregullorja e FIFA-s etj.;

k) emëffiimet e përbêra nga një pjesê e shkr.rrtuar
dhe nga një pjesë e plotë:
Nl-Kimi.ke, Nl-Profarrn&, Nl-Pgjore,

NI-Qelqi,,

Nl-TulLa etj.;

1) shkronjat numrat (kur shkruhen

me

shifra),

pjesët e pandryshueshme të ligjëratës, si edhe elemente
që nuk jarre pjesë tè ligjeratës, kur përdoren si emra

dhe marrin tregues të ltrajtave rasone:

a-ia; b-ja; uëru pikat ë-u'e; uër pikën mbi i-në;
d-ja është bashkë'tingëIlore; y-ja është zanore; të gjendet x-i etj.; l-ja; Z-ja; 3-ja; 7-a; li-a; kryengri,tja e
1911-s,' ng jarjet e 1924-s; aksionet kryesore gjatë
1943-së etj.; e-ja, dbe-ja, as-i janë lidhëza këpujore;
kuptimet e -tar-it si prapashtesë; zë-ja është yrapashtesë ztsogëlimi,; pse-ja është ndajfolje pgetëse etj.;
11) komandat ushtarake te përbëra nga dy ose
më shun:rë pjesë; viza lidhêse në këte rast vihet midis
pjesëve përbërêse të tyre:
P ar a-mar sh !, M e ur ap-mar sh !, Pr apa-ktheu !, G jy smëdjathtas-lathehu!, Në uend-numëro!, Skuadër-ndal!,
Skuadra, djathtas-kthehu!, Në krah-armë!, Pranë këmb ë s-armë !, N ë sup- ar rnë !, N ë krahaqaf ë -armë !, D jath,tas-ndero!, Togë-ndnl!, Toga-mblidhu!, Bajonetë-drejto!,
Bajonetë-përkul!, Për nder-armë!, Armë-zbraz!, Majtas-eja në radhë! Largësi-zmadho!, Rrip-zgjato!, Kompania, në uijë togë-kolonë-mbli.dhu!, Batalùoni, në uijë kompani-kolonë-mbli,dhul etj.
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$6e
Shkruhen me vizë të gjatë në mes tyre:
a) emrat e përveçëm që shënojnë caqet e një hapësire gjeografike, si edhe emrat që shënojnë caqe
kohore:

garo e çiklizmit Tironë-Elbosan-Korçë; hekurudha Rrogozhinë-Fier ; kanali Peqin-Kauajë, kanali Vjosë-Leuan-îier ; Iargësia Tolcë-Diell; uija ajrore Paris-Tiranë-Pekin; lundrim,i Amerikë

udhëtimi Francë-Argjentinë-Australi;

-Europë;
T okë-Hënë elj. ;
udhëtimi
penudha

janar-mnj; periudha

pranuerë-uie-

shtë etj.;

b) numërorët që shënojnë caqet e një hapësire kohorre:

periudha 1939-1944; tridhjetëu jetori i themeli'
Partisë 8.XI.I941-8.X1.1971 ; katërqindujetori
i lindjes së Budtt 1566-1966; Konf erenca e Parë e
Studirneue Albanologjike 15-21.X[.1962 ; Kongresi i
Dre jtshkrimi,t të Gjuhës Shqipe 20-25.Xl.197 2 ; pesëqindujetori, i udekjes së Skënderbeut 1468-1-968;
plani t, katërt pesëujeçar 1966-1970; uiti shkoll'or
1973-1974; letërsia e shekujue XIX-XX etj.;

mtt

të

c) dy a më shumë emra të veçantë ose emërtime,
fjalë a togje fjalësh të veçanta, të cilat kanë ndërmjet
tyre marrêdhënie të ndêrsjellta, janë elemente pêrbërëse të njêsive kuptimore shumêpjesëshe ose shënojnë
kalime nga një gjendje në një gjendje tjetër:
nd.esh.ja Dinnmo-Partizani; ndeshja e tutbollit
Shqi,përi*Turqi; takimi Spaski-Fisher ; uniteti par-

ti-popull;

gf- tr ekëndë

___.._____.-!9lr

shi

më

dhe ushtaralc;
mnrcëdhëniet

sùm-punë

pr o dhue

se

-e

dukim f izik

malI-pam-mall;

ç) emrat e bashkautorëve të një vepre:

K. Marks-F.Engels; A. Xhuuani-K. Cipo etj.

YI.

PËRDORIMI I SHKROMAVE
rË MËDHA

$70
Shkronja e madhe përdoret per të dalluar emrat e
përveçëm dhe emêrtimet e barasvlershme me ta nga
emrat e përgjithshëvn.

s71
Shkruhen me shkronjën e parë të madhe emrat
dhe mbiemrat e p€$onave, epitetet ose ofiqet (nofkat)
që janë pjesë përbiirëse e tyre, si edhe pseudonimet:

AIi Kelmendt, Auni, Rustemi, Dedë Gjo Luli,
Gjergj Elez Alia, Gjergj Kastrioti., Gjeto Basho Muji,,
Gji.n Bua Shpata, Gjon Buzuku, Ismatl Qemali,, Naim
Frashëri,, Pjetër Budi, Rrapo Heknli etj.;
Aleksandër Dgmn Biri, Gauril Dara i Riu, Gjergj
Balsha i Parë, Gjergj Qimekeqi, Iaani i Tmerrshëm,
Ri,kard Zemërluani, Leka i Madh, Lleshi i Zi, Mark
Shalëgjati, Nikollo KiimbëIeshi etj. ;
Asdreni,, Buburicka, Çajupi, Doltë SuIa, Jakin
Shkodra, Migjeni, Platonicus, Rushit Bilbil Gramshi,
etj.
S

hëni

m f. Nyjat dhe

pjesëzat

e mbiemravu tê

huaj
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s72

s,hkruhen rne shkronjê

mbiemri

i

të

vogëI,

kur jepet i plotë emri dhe

personit, For shkruhen me shkronjë të madhe, kur
përdoret vetëm rnbiemri dhe kur nyja ose pjesëza është elemen,t

i

domosdoshërn

i tij:

Kalileron de la Barka, por

De Ia Barka, Leonardo d,a

Vinçc, por Da Vi,nçi; Lope d,e Vega, por De Vega; Mahmud
al Kazhgari, por Al Kazhgari; Sharl d,ë Koster, por Dë Koster; Vincent aan Gog, por Van Gog etj.
Me shkronjë të mad,he shkruhen edhe pjesët O, Mak, San,
Sen të mbiemrave të huaj të personave:
O Brien, O Konor, O lf.ejsi; Mak-Dopell, San-Martin, Sen-Simon etj.
S h ë n i m 2. Të gjitha pjesët e emrave dhe tè m'biemrave kinezë, koreatrë, vietnamezë e birm,anë fillojnë me

shkronjë të madhe:

Fan Dinj Fung, Kan Gam Çan, Li Siu Çen, Lu
Jat Sen etj.

Sin,

Ngujen Van Trai, Su,n

s72
Shkruhen me sh,kro,njën e parë të madhe emrat e
mbiemrat e përveçëm, të cilët, megjithëse përdorcn për
të shënuar njrp kategori të caktuar njerëzish, nuk janë
kthyer në ernra të për:gjithshëm:
janë të mallë në histori Gjergj Kastriotët; kemi,
edhe ne Homerët tanë; një Prcnete i dâtëae tona
etj.
S h ë n i m. Kur em,rat e përveçëm të njerëzve janë kthyer
në emra të përgjithshëm që shënojnë tipin përkatës, shkruhen me shkronjë të vogël:

ei,ceron, donkr,shot, gobsek, harpagon, kuis\ing, rnecen,

mentor etj.
Me shkronjë

të vogël shkruhen edhe ennërtimet e

një-
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sive të matjes, të mjeteve teknike,
burojnë nga emra të përveçëm:
o,m,per-i, orn-i, Dat-i,

zer, rëntgen etj.

tè

sendel'e etj.,

të

cilat

uolt-i, zhul-i; dizel, ford, rnau-

s73

Emërtimet e funksioneve shtetërore, politike e
ushtarake, të gladave, të titujve fetarë etj. shkruhen
me shkronjë të vogël:

ministri i Ndërtimit N.N., deputeti i Kuuendit Popullor N.N., kryetari i Kornitetit Ekzekutiu N.N.,

presidenti i Republikës, perandori Kostandirz, mbretëresha Teuta, sulltan Murati Il;
sekretari i Komitetr,t të Partisë, anëtari i Bgrosë
Politike, anëtari z Sekretaria.tit të KQ, sekretari i KQ,
komisari i korpusit, komisari i batalionit, arnbasadori
N.tû.;
komandanti i regjimentit, komandanti i korpusit,
komandanti i brigadës, shefi i sh,tnbi,t, admirali IV.N.,
rnareshali Vatutin, gjenerali Dombrouski, major Pe,
trit Bardhi, toger Skënder Petrel.a;
dukë Gjin Tanushi, princi Karl Topta, kont Ntketë Topia, vojvodë Janosh Huniadi, Ali pashë Gucia,
Mehmet pashë Bush.ati, Ali, bei Eurenozi;
anëtari i A,kademisë së Shkeneaue N.N., profesor
N.N., docent N.N., doktor profesor Aleksandër Xhuuant,, bashkëpunëtor i vjetër shkencor N. N. ','
*) Kur këto emërtime përdoren më vete (jo në fiali), siç
në rastet kur u drejtohemi personave pêrkatës, në nënshkrimet, si edhe në renditjen e emërtimeve
në fjalë në dokumentet zyriar,e, ato shkruhen me shkronjë të madhe si në fonmën e plotê, ashtu edhe në formën
ndodh zakoni,sht

e shkurtuar.
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s74

papa Kalisti III, peshkopi Pal Engjël,li, at Shtjefën
Gjeçoui, imzot Luigj Bumçi, sheh Mustafa Tetoua etj.
Kur emërtimet e mësipërme janë bërë p jesë e
pandarë e një emri të përveçëm, ato shkruhen me
shkronjë të madhe:
Baba Faja, Hoxha Tahsini, Kont Urani, Madam dë
Stal, Papa Kristo Negouani,, Princ Vidi etj.

$74
Emërtinret e funksioneve zyrtar€ e shoqërore më
të larta, titujt rnë itë lartë të nderit në RPSH dhe emërtimet e urdhrave e të medaljeve shtetërore shkruhen me
shkronjë të madhe (të gjitha fjalet që hyjnë në perrbërjen e tyre, me përjashtim të nyjave); po kiishtu veprohet edhe në rastet e ngjashme në kumtimet e në
dokumentet zyrtare:

i Parë i Romitetit Qendror të Partë Shqipërisë; Kryetari i Presidiumit të
Kuuendit Popullor; Kryetari, i Këshillit t'ë Ministruue të Republikës Popullore të Shqipërisë; Kryetarl i
Këshitlit të Përgji'thshëm të Frontit Demokratik të
Shqipëri,së; Prendenti i Kësh.illi.t të Përgjithshëm të
Basltkimeue Profesionale të Shqip'ërisë; Sekretari
i Parë i, Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë;
Presr.dentja e Bashkimit të Ctraue të Shqipërisë;
Sekretari

ti;së së Punës

Hero i Populli't; Hero i Punës Socialiste; Mësues i Poputlht; Artist r. Populh,t; urd,hrt. i Flamurit; Urdhrt L
Punës t, Ktasi,t të Parë; Urdhri i, Lirisë; Urdhri ,.Naim
Frashëri,,; Medalja e Trimërisë; Medalja e Punës
etj.
10

-

360
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Emërtimët e titujve të tjerë të nderit shkruhen
me shkronjë të madhe vetëm në fja'lën e parë:
Artist i, merituar, Mësues i merituar, Mjeshtër i
spartit etj.*

s75

Shkruhen me shkronjë të madhe emrat e pêrveçëm të botês mitologjlke e fetare, si edhe ata të figurave e të treglmeve popull,ore:

Adami, Apoloni, Buda, Dinna, Eua, Hermesi, Jupiteri, Krishti, Mineraa, Mitra, Muhameti, Neptuni,
Pani, Polifemi, Shiua, Zeusi etj.; Borëbardha, e Bukura e Dheut, Hirushja, Katallani, Maro Përhitura, Sy.
qenëza etj. (por shkruhen me shkronjë tê vogël emrat
e pêrgjithshëm të sferave të mësipërme si allah,
engjëll, perëndi, perri, shenjt, æhind, zanë etj.).

$76
Shkruhen me shkronjë të madhe emrat e përveçëm

të kafshëve:

Balashi, Baloja, Bukefali, Kazili, Kuqali, Laroja,
Rasinanti etj.
*) Emë,rtimet e titujve të nderit vihen në thonjëza, kur përdoren menjëherë pas fjalês ..titull", si ndajshtim i paveçuar

ofiero
iu dha titulli ,,Heîo i Popullit*,
- Heroi ù
oArtist i Popullit* etj., por:
Punës Soci,alistetr,
- Mësuesi i Popullit Aleksandër XhuPopulli,t Qernal Stafa,

me presje:

uani, Mjeshtri

i sportit N.N.

etj.
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s77
Shkruhen me shkronjë të madhe emërtimet e planetëve, të yjeve, tê yjësive e të tru,pave të tjerë qieIlorë:

Arusha e Madhe, Arusha e Vogë\, Galaktika, Juplteri, Kashta e Kumtrit, Dielli, Hëna, $arsi, Neptuni,
Saturni, Shenjëzat, Toka, Urani, YUi Polar etj.
Shën

i rn. Emrat dielli, dheu, hëna, toko

etj.

shkruhen

me shkronjë të vogëI, kur nuk përdoren si terma të astronomisë, p.sh. perënd,irnù i dietlit; ternperotura në det e në tolr,ê
është e ndrgshme; një natë pa hënë etj.

s78

Emër,timet gjeografike e territoriale-administratiV€, si edhe emrat e tjerë të vendeve shkruhen me
shkronjë të madhe:

Adriatiku, Alpet, Ballkoni, B'u,na, Dajti, Deuolli,
Drini, Joni, Karpatet, Labëria, Luma, Mirdita, Myzeqeja, Sazani, Skrapari, Shari, Shqipëria, Tomori, Vjoso, Vlora etj.
Pjesët përbërëse ;të një emërtimi gjeografik a të
një emri vendi prej dy a më shumë fjalësh shkruhen
me shkronjë të madhe (me përjashtim të nyjave, lidhëzave e parafjalëve):
Amerika Latine, Azia e Vogë\, Bishti i Pallës, Bjeshkët e Nemuna, Bregu i Detit, Bregu i Fildishtë,
Bregu i, Matës, Briri i Artë, Deti t, Bardhë, Deti t Kuq,
Deti i Vdekur, Deti i Zi, Drini i Bardhë, Fusha Mbret,
Gadishulli Ballkonik, Gadishull,i lberik, Gropa e Shkodrës, Guineja e Re, Guri i Bordhë, Guri, i Hasit, Gu'

s78

T48

i Pishkashit, Gjiri Arabil+, Gjiri Persik, Isttull,i i Lezhës, Kepi i Gjelbër, Kepi i Shpresës së Mirë, Kodru
e Kuqe, Komsomolsk-mbi-Amur, Kunora e Dardhës,
Kunora e Lurës, Lëndina e Lotëue, Lugjet e Verdha,
Lumi i, Vlorës, Maja e Hekuraue, Mal,ësia e Madhe,
Malësiu e Mbishkodrës, Mali i Bqrdhë, Mali i Gjerë,
Mali, L Zi, Mali me Gropa, Oqeani i Ngrirë i Veriut,
Përroi i Thatë, PoIi, i Jugut, PoIi i Veriut, Qafa e
Gjarprit, Qala e Thanës, Qafa e Zezë, Reç-e-Dardlta, Rrafslti i Duksgjinit, Rruga e Barrikadaue,
Sheshi i Demostrataue, Sheshi i Flamurit, Shkalla, e Tujanit, Shkëmbi i Kauajës, Shtegu i Dhenue,
Tenda e QApit, Toka e Zjarrtë, Urs e .Shtrejtë,
Vau i Dejës, Vendet e Ulëta, Zelanda e Re etj.
'ri,

Shënim 1. Emrat e përgjithshëm gjeografikë si

breg,

buzë, çukë, det, fushë, gadishull, grykë, gjr,, hundë, istëm,
ishull, kanal, kep, kodër, kru,a, Iiqen, lumë, majë, 'tnal, ngu-

shticë, përrua, qafë, qgtet, sukë, she, shkretëtirë, shpeltë;
tropik, uargmal etj., kur nuk janë pjesë përbërëse e një
emërtimi të përveçëm, por përdoren si përcaktues të një emri
gjeografik ose përcaktohen prej tij, shkruhen rne shkron jë

të

vogël:

çuka e Ajtojt, deti Adriatik, ileti i Kinës Jugore, fusha e
Korçës, fusha e Mgzeqesë, gadishulli i Ballkanit, gryka e KëIcgrës, gjiri i Vlorës, hunda e Karaburunit, istmi i, Korintit,

ishulli i Sazanit, kanali i Korfuzit, kanali i Mgzeqesë, kanali
i Suezi,t, kepi â Roilonit, kroi i Zejmenit, liqeni Balaton, liqeni
i Prespës, liqeni i Shkodrës, lumi i Mati,t, lumi i Tiranës,
maja e Korabit, maja e Radohinës, mali i, Dajtit, ngushtica e
Bosforit, ngushtica e Gjibraltarit, përroi i Munellës, qafa e
Llogorasë, qyteti i Fierit, shpella e Dragobisë, tropika i Gaforres, vargmali i, Andeue etj.

S h ë n i m 2. Mbiemrat qê janë pjesë përbërëse të emrave gjeografikë, sikurse shihet edhe 'nga shembujt e mësipërm, shkruh'en kurdoherë me shkronjë të madhe:
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$78

Curraj i Bpër, Drini i Bardhë, Drini i Zi, Kanali i Nl,adh,
Kurueleshi i Poshtëm, Laboua e Sipërme, Il{alësi,a e Madhe,
Mali i Zi, Mgzeqeja e Vogël, Prespa e Madhe, Prespa e Vogël
etj.

m 3. Të gjitha pjesët përbërëse të emërtimeve
tê shteteve fillojnê me shkronjë të madhe (me pêrjashtim të nyjave):
S

hëni

zyrtare

Despotati i Epirit, Mbretëria e Nepalit, Perandori,a Osrnane, Perandoria Romake e Lindjes, Perandoria Romake e
Perëndimit, Principata e Arbërisë, Principata e Lihtenshtajnit,
Republika Arabe e Egji,pti,t, Republika Demokratike Gjerma-

ftê, Republika Demokratike e Vietnarnit, Republika Franceze, Republika e Korçës, Republika Popullore e Kinës, Repubiika Popullore e Shqipëri,së, Republika e San-Mari,nos, Republika Sociolisie e Rumanisë, Republika e Venedikut, Shtetet
e Bashkuara të Amerikës etj.

S h ë n i m 4. Emrat e anëve të horizontit dhe mbiemrat
e fornruar prej tyre shkruhen me shkronjë të madhe (me

përjashtim tê nyjës), kur përdoren si emërtime njésish territoriale (gjeografike ose historike) ose si pjesë të këtyre
emêrtimeve:

uallet tona të Jugut, popujt e Lindjes, Lintlja e Largme,
Lindja e Mesme, shtetet e Perëndimit, krgengritjet e malësorëte të Veriut, popujt e Veriut etj.;
Am,erika e Jugut, Italia e Jugut, Poli i, Jugut, Vietnami ô
Jugut, Eoropa e Veriut, Irlanda e Veriut, Koreja e Veriut,
Poli î Veriut, Shqr,përia e Veriut, Vietnami i Veriut etj.;
Am,erika Jugore, Europa Jugore, Shqipëri,a Jugore, Europa
Juglindore, Azia Juglindore, Earopa Lindore, Giermania
Lindore, Mesdheu Lindor, Euroçta Perëndimore, GiermanLa Perëndimore, Alrika Veriore, Amerika Veriore, Shqipëria Veriore,
Shqipëria Veriperëndimore etj.;
Kur emrat dhe mbiemrat e mësipërm pérdoren për tê
shënuar një drejtim ose një pikë të horizontit, shkruhen me
shkronjë të vogël: u nisën dreit veriut; era frgn nga lindia;
në drejtim veriperëndimor etj.
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S h ë n i m 5. Emërtimet gjeografike shkruhen me shkronië
të madhe, edhe kur përdoren me kuptim të figurshëm:

Borooë (masakër fashiste), Munih (marrëveshie me fashizmin), Dien Bien Fu,, Stalingrad, Vaterlo (disfatë e rêndë
ushtarake).

$7e
Em'ërtimet

e periudhave, të ngjarjeve, te akteve
e të dokumenlteve hirstorike me rëndési kombëtare ose
ndêrkombëtare, të monumenteve historike e të rnonumenteve të kulturë,s shkruhen me shkronjë të madhe
(me përjashtim të nyjave dhe ,të fjalëve shërbyese):
Çlirimi, (zhuillimi ekonomik pas Çlirimit), Reforma,
Rilindja, Rilindja Kombëtare Shqiptare, Tanzimati
etj.;
Antanta, Antanta e Vogë\, ffuqitë) e Boshtit, In'
ternacionalja Komunr,ste, Internacionalja e Parë, Kornu,n& e Parisit, Konferenca e Ambasadorëue, Konferenco, e Labinotit, Konferenca e Paqes, Konferenca e
Pezës, Kongresi

Vl i

PPSH, Kongresi

i

Drejtsh.krimit

të Gjuhës Shqipe, Kongresi i Lushnjës, Kongresi i

Manastirit, Kongresi i Përmetit, Kuuendi i Lezhës,
Lëuizja Nacionalçlirimtare, Lidh.ja e Prizrenit, Lufta e
Dytë Botërore, Lufta Nacionalçlirimtare, Lufta Njëqindujeçare, Lufta e Vlorës, Mbledhja e Beratit, Nata
e Shën Bartolemeut, Njëqind Ditët, Operacioni i Dimrit, Qeueria e Përkohshrne e Durrësit, Reforma Agrare,
Republika e Tretë, Reuolucioni Socialist i Tetorit,
Shoqëria e të Shtgpurit Shkronja Shqip, Traktati i
Londrës, Traktati i Shën Stefanit, Traktati i Versajës
etj.;
Dekreti i Paqes, Dekreti i Tokës, Karta e Kombeue
të Bashkuara, Karta e Madhe e Liriue, Kushtetuta e
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$80

RPSH, Letra e Hapur e KQ të PPSH, Memorandumi
Gërçes, Tezat e Prillit etj.;

i

Shtëpia e Partisë, Kalaja e Gjirokastrës, Varrezat e Dëshmorëue bë Atdheut (Tiranë), Mauzoleumi i
Dëshmorëpe (Durrës), Manastiri i Ardenicës etj.;
Monumenti i Shpalljes së Pouarësisë (Vlorë), Monumenti i Luftëtarit Kombëtar (Korçë), Monumenti i
Skënderbeut (Tiranë, Krujë), Ura e Mesit, Xhamia e
Ethem beut (Tiranë) etj.

Shënim. Emërtimet e epokave gjeologjike, historike
e të formacioneve historiko-shoqërore që nuk ianê emra të
përveçêm, shkruhen me shkronjë të vogëI:

dilursi, jura, kuaternari etj.; koha e îe, mesieta, neoliti,
paleoliti etj.; teudalizrni, lcornuna primitiue, kapitalizmi, komuniztni etj.

$80
Emërtimet zyrtare (të sotme ose historike) ttë institucioneve të shtetilb e të partisë të vendit tonë, si edhe
emërtimet e organizatave shoqërore e të njësive ushtarake kryesore shkruhen me shkronjë të madhe (me
përjashtim të nyjave dhe të fjalëve shërbyese); po kështu veprohet edhe në rastet e ngjashme në kumtimet
e në dokumentet zyrltare:

Komiteti Qendror i, Parti.së së Punës të Shqipërisë, Bgroja Politike e Komr,tettt Qendror të Partisë
së Punës të Shqipërisë, Sekretariati i, Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë, Kutsendi, Po'
pullor, Presidiumi i Kuuendit Popullor, Këshilli i
Ministraue i Republil*ës Popullore të Shqipërisë,
Fronti Demokratik i Shqipëri,së, Këshilli i Përgjithshëm i Frontit Demokratik, Bashkimet Prof esionale të

r52

!8!

i Përgjithshëm i Bqshkin'Leue Prof etë Shqipërisë, Bashkimi, i, Rinisë së Punës të
Shqtpërisë, Komiteti Qendror i Bqshkimit të Rinzsë
së Punës të Shqipërisë, Bashkimi i. Graue të Shqipërisë, Këshilli i Përgjithshëm i Bashkimit të Groue të ShqiShq|përisë, KëshiLLi

siona.le

përisë, Partia Komuniste e Shqipërisë, Rinia Komuniste

Shqiptare,

U

shtria Popullore, U shtria Nacionalçlirim'

tare, Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë

Nacional,çli-

rimtare, Këshilli Antifashist Nacionulçlirimtar, Krgqi
i, Kuq Shqiptar, Bashkimi i Përgjithshëm i Rooperatiuaue të Konsumit, Komiteti Kombëtar i Veteranëue të LuJtës të Popullit Shqiptar, Ministria e Arsimit
dhe e Kulturës, Ministria e Punëue të Joshtme, Ministria e Tregtisë, Akademia e Shkencaue e Republikës Popwllore të Shqipërisë, Untuersiteti Shtetëror i
Tiranës, Biblioteka Kombëtare, Banka e Shtetit Shqiptar, Komiteti i Kulturës dhe i Arteue, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, lnstituti i Monumenteue të
Kulturës, Instituti, i Lqrtë Shtetëror i Bujqësisë, Instituti i Sltkencaue, Fakulteti t. Historisë dhe t, Filologjisë,
Fakulteti, Ekonomik, Drejtoria e Përgjithshme e Ekonomisë Komunale, Teatri. Popullor, Teatri i Operës
dhe i Baletit, Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, Komiteti i Partisë i Rrethit të Beratit, Kësltilli Popullor
i Rrethit të Shkodrës, Korparmata l, Diuizioni II, Bri,gada

I

Sulmuese etj.*

Shënim. Emërtimet e kategorive të mësipërme, kur
si emra të përgjithshëm, shkruhen me shkronjë të

pêrdoren

*; Në rastet kur një pjesë e emërtimit zyrtar të një institucioni, organizate etj. përdoret për të përfaqësuar ejithë
emërtimin, kjo pjesë shkruhet me shkronjë të madhe: ministri
i Mbrojtjes, ministri i Punëue të Jashtme, drejtari i Ekonomisë Komunale etj.
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$$81, 82

i u bënë zgjeithjet e këshillave popullore të rcetheue; do
të shkoj në homitetin ekzekutiv; kU universitet nuk ka fakultet mjekësie etj.

vogël

s81
Kur në një kontekst të caktuar një emërtim i tipave tê përmendur në SS 79, B0 rishfaqet me anë të
fjalës së parë, kjo shkruhet me shkronjë të madhe,
si përfaq'ësuese e një emri të përveçëm:
forcat e Lidhjes (: e Lidhjes së Prizrenit);
mësimet e Komunës (: e Komunës së Parisit); uendimet e Kongresit (p.sh. e Kongresit të Lushnjës, të Përmetit); rëndësia historike e këtgre
Tezave (: e Tezave të Prillit); Kongresi Vl i Partisë

(:--i Partisê së Punës të Shqipërisë); trid,hjetëujetori
i themelimit të Frontit (: të Frontit Demokratik të
Shqipërisë); insÉitutet e Akademisë (: e Akademisë
së Shkencave të RPSH); dokumentet e Shtabit (- e
Shtabit të Përgjithshëm të Usrhtrisë Nacionalçlirimtare) etj.

s82
Shkruhen me shkronjë të madhe pjesët përbërëse
të emërtimeve të festave kombëtare e ndë'rkombëtare:

28 Nëntori, 29 Nëntori, 11 Janari, 8 Marsi ose
Tetë Marsi, 1 Maji ose Një Maji, 24 Maji, 7 Qershori,
1A Korriku, 7 Nëntori, 8 Nëntori ose Tetë Nëntari,
Dita e Auiacionit, Dita e Mësuesit, Dita Ndërkombëtore
e Gruas, Viti i Ri etj.
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s83

të

Shëni
vogël:

m. Emrat e festave fetare

shkruhen me shkronjë

bajrami, kërshëndellat, meuluili, nata e mirë, pashkët,
e premtja e zezë, ramazan| rrëshaiet, uiët e bekuar eti.

$83

Te titujt e gazetave, të revistave e të librave, të
cilët vihen kurdoherë ndërmjet thonjëzash, shkruhet
me ,shkronjë ltë madhe vetëm fjala e parë dhe emrat
e përveçëm që hyjnë në përbë,rjen e titullit:
,,Zëri, i popullit,r, ,rBashkimi,,,, *Zëri i rinisë,,,
nSporti populloro, ..,Jsf,s e rê,,, -Studt'me filologjike*,
*Studime historiken,,,Gjurmime albanoloÇjike*,,,Reuista pedagogjikeo, ..Në shërbim të popullit*, *YIli i
mëngjezif,,,,, *pvvku i 7i,,, ,,$fuqiptarja e re>>, ,,Kushtri'
mi i lirisër,, ,Bota e Têr,, ,,Ata nuk ishin Detëm. , .o,
*Bagëti, e bujqësis,,, ,,prurët dh.e shkurret e Shqipërisë,,, ,,Gramatika e gjuhës shqipeu, ,,Historia e Slcënderbeut,,, ,.,ltis7orio. e letërsisë shqipe*, uKomedia hgjTùore>>, *Kujtime nga jeta e Brigadës I
Sttlmr.tese,,,
nLulet e 'ùerës>>, ,,Nornau letrare kombëtare dhe kultura e gjuhës,,, ,,psy,s a.simit*, nPër reuolucionarizimin
e nxëtejshëm të shkollës sonë,,, ,,Drejtshkrimi i gjuhës
shqipeu, *Shpresë për popullin, tmerr për armùku,n,,,
,.,Toka jonë,,, *Zëri i arbëreshëue* etj.

Po kështu shkruhen titujt e botimeve në gjuhët
e huaja, kur jepen me alfabetin e shqi'pes:

*I foni, tis Aluanias,,, ,,Noje rajnishe cajtung,,,
,,L'albaneze d'ltalia,rr rrL'gmanite ruzhë>>r rrRote fane*
etj.

$s84-86
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$84

Shkurtri.met e emrave të shteteve, të partive, të
organizatave, të shoqërive, të institucioneve, të ndër-

marrjeve etj., shkruhen me shkronja
vënë pikë as ndërmjet, as pas tyre:

te mëdha, pa

RP,S.EI, RSR, RDGJ, BR,S,S, ,SHBA etj.; PPSË,
PKSII, PKK etj.; BPS.EI, BRPSII, BGSH, KONARE,
OKB, NATO, SEATO, UNESKO, GAT etj.; AIESEE,
FIDE, FIFA, OPEI(, SVEA, UEFA etj.; ATSH, NB,
NN, SMT, UEM, USTIT, TEC, AXHERPRES, AFP,
MENA, VNA etj.

$85

Shkruhen me shkronjë të madhe emrat e përgjithshëm, kur përdoren për të shënuar qenie të personifikuara (në fabulat, 5Ërrallat e nê krijime të tjera
letrare):
Plaku iVitit të Ri; O Prill, o im uëlla!; uVajza dhe
Vdekjao; Përralla gjet një ditë të Vërtetëb (N. Frashëri); Të lumtë, o Arbër, se na zburdhe faqen! (K.
Kristoforidhi) etj.

s86
Mund të shkruhet me shkronjë të madhe një emër
përgjithshërn për qëllime të veçanta stilistike, për të
theks,uar me forcë a me ngjyrim të veçanttë një nocion, një njeri a një ide të caktuar (Atdheu, Mëmëdheu, Partia, Liria, Romisari, Komandantt,, N jeriu,
Nëntori eitj.):

i
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$87,88

më

*Të bukurën e gjeta te ti, o Atdhet,,; ,,7ë nderoj'
Mëmëdhenë !"

; oKu t'i kërkoj nënjët e

tu,a,

Parti?"; .,Mitëmëngjes, Republikë!.; Nëntofi gnë i lau'
disltërn; ,,Flamu,r t, mndh për YegjëIi"; *YlI i, paudekur
për Liri* et:j.

s87

Përemri vetor

ju dhe përernrat

pronorë juaj, (i, e)

tij, (i, e) saj, në shenjë nderimi për personin të cilit
i drejtohemi, ose për ,të cilin flasim, mund të shkru-

hen me shkronjë të madhe.
Me shkronjë të madhe mund të shkruhen edhe
emêrtimet e bartësve të funksioneve shtetërore e shoqërore, kur u drejtohemi atyre:

Shoku Ministër!; Shpresoj, shoku Kryetar, se do
të marr një përgjigje të shpejtë etj.

$88
Shkruhen me shkronjë të madhe ernërtimet shkencore të tipave, klasave, rendeve, familjeve e gjinive
të botës bimore e shtazore në trajtën latine të tyre;
te emërtimet e llojeve e të nënndarjeve të tyre shkruhet me shkronjë të madhe vetëm fjala e parë:
Chordata, Protozoa, Mammalia, Pisces, Rodentia,
F elidae, U r sidae, T ur dus, Mug il, Canis lupus,
Lacusta airidis etj.;
Ang io sper rnae, Gy mno sper mae, Dicotyle done s, M o no cotEle done s, Ar chichlamideae, Le gumino sae, P oly g o nales, Piruaceue, Papilonaceo,e, Larir, Abies, Castanea
satiua, Saluia officinalis etj.
Curniu ora,

L57

ss89,90

s8e
Shkruhen me shkronjën e parë të madhe simbo-

let e elernenteve kimike:

CI, Fe, H, Mg, Mn, N, Na, O, S etj.

se0
Emrat e përgjithshêm si rrugë, buleaand, stadium,
shesh, Iagje, hotel, ki,nema, teatër, ndërmnrrje, kooperatiuë, uzinë, kombinat, hidrocentral, Da,por, shkollë, klub, gazetë, reuistë, rornan, poemë, dramë, opera,
balet, këngë, çetë, batalion, brtgadë etj., që përcaktohen nga një emër a emërtim i pltveçëm në r''asën
emërore, i vënë nrdërmjet thonjëzash *, shkruhen me
shkronjë të vogël:

rruga ,,Asim Vokshzrr, rfuga ,rKongrest i Përmetitrr, bulevardi oDëshmorët e Kombitrr, bulevardi *Republika*, stadiumi ,,Dinamoo, sheshi *Auni; Rustemt,,,
sheshi ofieronjtë e Vigut", sheshi *Slcënderbej,,, lagjja
*Çl,irimi*, lagjja *24 Maji*;
hotel *Adri,atik1t,,, hotel oDajti,,r, kinema *77 Nëntortrr, kinema.rMoravl.,r, teatri rrAleksandër Moisil,tr,,
teatri *Migjen?,,', ndërmartja bujqësore ..8 Nëntort,,,
ndêrmarrja e ndërtimif, .,Perl"at Reæhepi", kooperativa
bujqësore .YLl,r, i kuq,,, uzina ,,Drinir,, uzina ,,Psrtizantr,,
kombinati ushqimor,,Ah, Kelmendi,,, hidrocentrali
,.Karl Marksrr, hidrocentrali ,,fugnin r, vapori rrVlorl,rr,
shkolla.*Bajram Cu.rri,,, shkolla .,Ratër Dëshmorët,,,
*) Emrat e rrugëve e të shesheve në tabelat përkatëse nuk
vlhen në thonjëza.

ss91,92
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shkolla ,,Liria;>, shkolla pedagogjike *77 Nëntori-, klubi
nFlamurtari,r, klubi,,Tomori,r;
gazeta -zëri i Popullit", revista *Nëntori,,, romani
..Lumi i udekur>, poema *Prishtina,,t drama *Familja
e peshkatarit,,, drama .,Toka jonë,,, opeta *SkënderbelL,r,
baleti ,,Hqlili dhe Hajris", këng;a ,,Marshim partizan,,;
çeta oSelam Musaj,,, batalioni ,,Fuat Babani,,,
batalioni *Hakmamje,,, brigada ,,Shkurte Pal Vata- etj.
Kur emërtimelt e mësipërme pêrdoren më vete (jo
nê fjali) në tabelat, dokumentet e shpalljet zyrtare,
shkruhet me shkronjë të madhe edhe fjala e parë.
Me shkronjë të madhe shkruhen gjithashtu emrat
shesh, rcugë, lagje etj., kur ata janë pjesë e emërtimit
të përveçë;m përkatës: Rruga e Bamikadoue, Sheshi
i Flamurit, Lagjja e Re, Klubi i Manastirit eti.

$er
Emrat e popujve dhe të banortjve të nië vendi,
njê
krahine, të një qyteti etj. shkruhen me shkrotë
një të vogël:
aJrtkanët, olg jerianët, omerikanët, bullgarët, evropianët, francezët, hungarezët, kinezët, pellozgët, polakët, rumunët, shqiptarët, uietnamezët, zuiceranët etj.;
arbëreshët, beratasit, dibronët, elbasanasit, giirokastritët, kosouarët, kolonjarët, matjanët, m'Azeqarët,
shkodranët, shpatarakët, tiranasit, ulqinakët, uloniatët
etj.

$e2
Emrat e ditëve të javt-is, të muajve e të stinëve
shkruhen me shkronjê të vogël:

s$93,94
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e hënë, e mortë, e m,ërkurë etj.; janar, shkurt,
mors, prill etj.; pranuerë, Derë, ujeshtë, dimër.

se3
Në veprat poetike fjala e parë e çdo vargu mund
të fitloje me shkronjë të madhe ose të vogêl; por në
rastet kur vargjet, në citimet, shkruhen vijueshëm
njëri pas tjetrit, jo secili në rresht më vete, ato nisin
gjithmonë me shkronjë tê rnadhe.

se4
Fillon me shkronjë të madhe fjala e parë e çdo
teksti të shkruar, si edhe fjala e parë e një fjalie ose
periudhe që vjen pas pikës, shumëpikëshit, pikëpyetjes, pikêçuditjes dhe dy pikave, kur këto shënojnê
mbarimin e një fjalie tê veçantë a të një periudhe
të mëparshme.
S

hëni

m. Kur pikëpyetja,

pikëçuditj,â osê shumëpikëshi

vihet pas ligjëratës së drejtë dhe në fjalët e autorit, që vijojnë, tregohet se kujt i takon ligjërata e drejtë, pas sheniave
të mësipërme, fjala e parë shkruhet me shkronjë të vogëI,
p.str.:

Po ju, si shkuat? pgeti komisari partizanët;
jeni, or shokë, se po ju kërkojmë!
pastaj
Ku
- tha
njëri- prej tyre;
duk d.jalë i mirë...
- i thashë unë.
-PoM'u
kështu shkruhet me shkronjë të vogël fjala e parë

pas shumëpikëshit që shënon ndërprerje gjatë ligjëratës dhe
jo mbarimin e fjalisê a të periudhës së mësipërme, p.sh.:
Kg tauan është i utët.. . tauani i shtëpisë sonë është më

i lartë dhe i lyer me bojë të gjelbër.
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se5

$e5
Shkruhet me shkronjë të madhe fjala e parë pas
dy pikave në këto raste:
a) kur fill,on një ligjëratë e drejtë a një citat,
vihet ndërmjet thonjëzash:

që

A të kujtohen fjatët e Petritit: ,,Ne do t'i, kryejmë
porositë e tua, do të Luftojmë kundër fashizmit për
lirinë e Shqipërisë*!;
PopuIIi gnë thotë: ,,Trimt, i, mirë me shokë shumë,,;
Sikënderbeu ka th.ënë: *Linnë nuk e soll,a unë,
po e gjeta këtu,,.
b) kur pas dy pikave radhiten, zakonisht në tekste zyrtare (statute, Iigje, megull'ore, urdhëresa, vendime etj.), paragrafë të veçantë që nisin me kryerresht
dhe mbarojnë me pikë'.
S h ë n i m. Në tê gj,itrha rastet e tjera teksti që vjen
cly pikave, fillon me shkronjë të vogël:

pas

Ne u lidhërn me lëuizjen: merrnim pjesë në mbledhje
të fshehta, shpërndanim trakte, organizonim demostrata.

YII.

NDAR'A E H'ATËVE

NË FUND TË RRESHTIT
$e6
Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit mbështetet
kryesisht në ndarjen e fjalëve në rrokje, duke marrë
parasysh edhe strukturên morfotrogjike të fjalës.

tit:

$s7
Fjalët njërrokêshe nuk ndahen në fund tê rresh-

afsh, ankth, bul,kth, çmend, dash, dru, kënd,
kopsht, lak, lëng, i lig, ngjall, shkrep, shkrumb, tremb,
thumb, urull, zmbraps elj.

se8
Ndarja e fjalëve në fund të meshtit bëhet sipas
kêtyre rregullave:
a) Bashkëtingëllorja që ndodhet ndërmjet dy zanore'sh shkon me zanoren që vjen Pas:
ba-rra, bre-dhi, de-ti, do-ra, gë-zim, li-sat, lu-Le,
mt-ku, ndri,-çim, ple-pi, po-pu-Ili, pu'në, shpre-sa,
æi,-æë-llo-nja etj.
l1

-

350
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se8 b

b) Kur ndërmjet dy zanoresh ndodhen dy a
më Shumë bashkëtingëltrore, ndarja në fund të rreshtit eshtÈ e lirë, mjafto,n që të paktën bashkëtingëIlorja
e fundit e togut pêrkatës të kal'ojë në krye të rreshtit
me zanoren pasuese; nga dy ose më shumë ndarje
të mundshme të një fjale duhet parapëlqyer ajo që
ruan më të qartë kufijtë e pjesëve të kuptimshme të
fjatës:
ko-dra
hu-dh,ra
shu-fra
ko-f sha
ue-gla
Ia-kra
ko-krra
ue-wo
po-sta
mu-shka
ui-shnje
ku-shti
la-udi
ek-skauator
ek-skursion
ek-speditë
ek-sport
Ju-nksion

të-mblat
the-mbra
lu-ndra
qe-ndra
që-ndro

hë-ngra

j

ose kod-ra

>> eks-kauator
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por: korr-je, lod,h-je, ndiek-ie, ngec-je; t' këtei-më,
e nesër-mja, i par-më, i, pas-më; e ardh-shmia,ibrmdshëm, i buj-shëm, i dhimb-sfuim, e d'himb-shme, e mëtej-shme, e nder-shme, e nder-shrnla, të ngadal'shmit,
e payrek-shme, e paudek-shm'e, e përbot-shme, e
përbot-shmja, e për7au-shmja, i përkoh'shëm, e përkoh-shm.e, e përlcoh-shmja, e urull-shme; i fbk-të,
i pes-të, r, shesh-të etj.

Shënim. Bashkëtingëllorja i e ndjekur nga nië bashkëtingëllore tjetër lidhet gjithmonë me zanoren që i prin:
kuj-ti,m, laj-thi, maj-tas, mbruj-ta, paj-toi, uaj-ta eti.
c) Kur në një fjatë vijnë dy zanore njëra
tjetrës ato mund të ndahen në fund ttë rreshtit:

pas

uëlla-it, æhatha-it; ka-ut, ua-ut; mete'or; atdheut, kre-ut, mntze-ut; e di,-el, di-ell, mi-ell, qi'ell; ariut, barr,-ut, njeri,-ut, shi-ut, ueri-ut; blu-aj, du-ajt,
gru-os, kru-aj, ku-adër, (por edhe kun'dër), ktl-arc,
mu-aj, Wnu-ar, ru-aj, sku-adër (por edhe skua'dër),
sh,kru-an; ku-otë (por edhe kuo-të), dg-er, fE-ell,
kthy-er, ly-ei, lg-ejmë, thg-ej, thg-eimë eti.
Në shkrimin e trajtave si mësuesi, sulmuesi, përkthyesi,t etj. dhe në fjatrët e prejardhwa si i arsgeshëm, i, pathgeshëm etj. të parapëlqehen ndarjet mësu,e-si, sulmue-sin, përkthye-sit etj.; i arsye-shëm, i
pathye-shëm etj.
ç) Ndarja në fund të rreshtit e fjalëve të përtËra
e të përngjitura, si edhe e fjalëve të formuara me parashtesa që pë'rdoren edhe si fjalë më velt'e në gjuhën
e sotme, bëhet në kufiri,n e pjesëve përbërëse të tyre;
kur paraqitet nevoja për nd,arjen e vetë pjesëve
përbërêse, zbatohen rregullat e mësipërme:

$99 a, b, c,

Ç
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hekur-udhë ose he-kurudhë ose hekur-rl-dhë (por

jo heku-rudltë); bashk-atdhetar ose bashkatdhe-tar
(por jo ba-shkatdhetar); gjith-monë ose gjithmo-në; i
shum-qnshëm ose i shuman-shëm; rnos-ardhje ose
mosardh-je (por jo mo-sardhje); për-emër ose përemër (por jo pë-remër); i. për-jetshëm ose i përjet-shëm etj.

$ee

Nuk ndahen në fund të rreshtit:
a) fjalët e përbëra të shkurtuara si:
RPSI/, PPSH, BPSEI, BRPSII, ATSH, BRSS, FIFA,
ISIS, KEMP, KK, KONARE, NATO, NB, NIL,
N/,SFI, NTLAI, NTLAP, N?SFIAI, N?,SFIAP, OKB,
PK, PS, PTT, RDGJ, RSR, SEATO, SHBA, UP
etj.;

b) prapashtesa e një numërori r:reshtor të shënuar
me shifra anabe dhe nyja e praprne e mbaresat në ato
raste kur shkruhen me vizê lidhëse (shih $ 68, pikat
g

j, j,l):

i 6-të, Internocionalja e 2-të, shekulti i
etj.; SMT-ja, PTT-së, TEC-it etj.; dhe-ja,

Kongresi

ZÙ-të

pse-ja, ah-et dhe oh-et etj.;

c) shkurttimet e tipave:

a.i. (ad iinteri,m), b.f . (bie fjala), d.u. (dora vetë),
(era
e re),f.u. (fjala vjen), p.sh.(për shembull) etj.;
e.r.
ç) emërtimet e veçanta të mjeteve teknike, si edhe

S99 d, dh,
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e; $100

a

emërtimet e ngjashme konvencio,nale, në përbËrjen e
të cilave hyn edhe një num'ër i shënuar me shifra
(shih S 68 pika i); shl<urtimet e niësive ûë masave dhe
shenjat e përqindjes e të përmijës nga shifra që u
prin:
TU-1A4, Boing-707, Gaz-69, Mig-21; 35 cm, 50 dm,
40km, 28 800 km2, 90 ha, 3 m3, 200 g, 35 kg, 70 ku,
2 l; 100olo, 11.20fs,300/e6 etj.;

d) shenja e paragrafit dhe numri e shkronja që
vijnë pas saj, si edhe shkurtime të tjera që shënojnë
nënndarje të kapitujve, nelreve etj.;

$ 12, S 12 e, S 67 Ba, Kreu lV, Kreu Vl c etj.;
dh) numrat që përmbajnë një thyesë dhjetore:
75,5; 0,06; 10,53 etj.;

e) shkronjat e një dyshkronjëshi:
(e

da-lloj (e jo d,al-Ioj), ha-rroj (e jo har-roj),
pes-ha), hu-dhër (e jo hud-hër) etj.

jo

$ 100
Në ndarjen e fjalëve në fund të rres'trrtit

pe-sha

duhen

pasur parasysh edhe këto rreguùla plotësuese:
a) një shkronjë e vetme nuk murnd të lihet në fund
të rreshtit e as të çohet në rreshti'n tjetër, edhe kur ështé zanore. Kështu shkruhet:
aca-rtm (e jo a-carim), acid, (e jo a-cid), urë (e jo
u-rë), ba-riu (e jo bari-u), li-ria (e jo liri-o), miu (e jo

$100 b,

c;
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5101

mi,-u), shkor. (e jo shl+o-i), Shqi-perta
(e jo Shqi,përi-a) etj.;
1ë,

ose

Shqi,pë-ria

b) dy shkronja të njëll,ojta qê takohen në një fjamund 'të nrdahen nê fund të rreshtit:

i

pa-anshëm,

i

pa-arsyeshëm, ko-operativë, uaku-

-uffi, kundër-reuoluctonar, hesht-te, (në mos) prit-të
etj.;

c) kur kaion në rreshtin tjetër pjesa e dytë e një
fjale a e një emërtimi të përb'êrë, që shhr"uhet me vizë
lidhëse, pa,ra saj, në krye të rreshtit, përsëritet viza

lidhëte:
hyrje- I -dnlje, marksi;stata- I -këtut etj.

f -leni'nist, cory- f -copa,

$ r0r
Nuk mund të hapen kllapa a thcrnjëza në fund të
rreshtit e as tË mbyllen në filli,m të rreshtit tjetër.
Nuk mund të kalojnë në rreshtin tjetër shenjat
e pikësimit, me pêrjashtim të viz'ês se gjatë.

1) Viza e pjerrët

e rre,shtit.

/

në shembujt e mësirpêrm shënon fundin

YIII. SHKRIMI I DATAYE
$ 102
Kur në datat e plota muaji shkruhet me shifra
(arabe ose romake), pas shënimit

jit vihet një pikë:

të datës dhe të mua-

2A.Vil.1973 ose 20.7.1973 (dhe
20-Vil-1973) etj.

jo

201711973 ose

$ 103
Kur në datat e plota muaji shkruhett me shkronja, nuk vihet asnjë shenjë midi,s ditës, muajit dhe
vitit:
23 janar 7943, 4 rnars 1973 etj.
$ 104
Në shkrimin e datave, pas emrit të vendit vihet
presje dhe para shifrës që shë,non datën, në shkresat
zyrtare, vihet parafjala më:
Tiranë, më 19.11.1948; Shkodër, ffië

5 tetor

1972

etj.

Parafjala më shkruhet kurdoherë para datave,
kur ato përdoren si plotés kohe brenda një fjalie:
Kongresi u hap të hënën, më 20.X1.1972: Mbledh.ja
bëhet të shtunën, më 7 shtqtor 1973 etj.

TREGUESI

I çËSHI'EVE

I. DREJTSHKRIMI I
ZANORJA

E

ZANOREVE

E THEKSUAR

Shkrimi i e-së te fjalët ku ajo ndiqet ose ka
qenë ndjekur nga një bashkëtingëllore hundore.,

$1

Shkrimi i e-së te fjalët e prejardhura ose të'
përbëra, tê formuara prej fjalëve të tipit të
mësipërm.

$1

ZANORJA E E PATHEKSUAR
Rënia e -e-së fundore të patheksuar tek emrat
femërorë në trajtën e emërores së shquar dhe

shkrimi i saj në trajtat e tjera rasor€.

ZANORJA

Ë

$2

E THEKSUAR

i ë-së te fjatêt ku kjo zanore e theki përgjigje,t historikisht një a-je hundore
dhe te fjalët e prejardhura ose të përbëra,
të formuara prej tyre.

Shkrimi
suar

Shkrimi me a i disa fjalëve të kategorive

$

g

Drejtshkrimi
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të

i

zanot€ve

mësipërme, që kanë hyrë me kêtë traitë

në gjuhën letrare.

$3

Shkrimi i ë-së te fjalët me prapashtesê'n -llëk.

$4

ZANORJA Ë E PATHEKSUAR
ë-ja paratheksore
Shkrimi i ë-së paratheksore te fjalët e panne
dhe te fialët e formuara prei tyre.
Shkrimi

i

ë-së parathehsore te

fialët ku ajo

$5a

i

takon rrokjes së parë dhe te fjalët e formuara

prej tyre.

$5a

Shkrimi pa ë i fjalêve arsAe, arsej, arsim, arsi'mtar dhe i fjalëve që formohen prej tyre.

$5a

Shkrimi

i

ë-së paratheksore te fjalêt e prej-

ardhura, të formuara nga njê temë më -ë me

anë prapashtesash që nisin me bashkë'tingëllore.

$5b

Shkni,mi i ë-së paratheksore te fjalët e përbëra
dhe të përngjitura që kanë si pjesë të parë nië
temë më -ë, të ndjekur nga një temë që nis
me bashkëtingëllore.

$5b

Shkrimi pa ë paratheksore i përemrave tê
pakufishêm, i ndajfoljeve dhe i lidhëzave të
përngjitura që kanë si pjesë të parë fjalët
giithë e kurcë.

$5b

Shkrimi pa ë paratheksore i piesës së parë të
fjalëve uetaete, oetuetiu dhe i fjalëve të formuara prej tyre.

Shkrimi pa ë paratheksore i fjalëve të prejardhura si amtar, besnik, zgrtar etj., për shkak

$5tr

Drej'tshkrimi
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të ngulitjes prej kohësh të shqiptimit dhe
shkrimit të tyre në gjuhën letrare.
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të

$5bshën.1

Shkrimi pa ë paratheksore i fjalëve të përbëra, kur gjymtyra e dytë fillon me zanore.

$5bshën.2

Shkrimi me ë paratheksore i fjalëve të prejardhura nga tema më bashkëtingël.lore, por me
strukturë fonetike-fjalëformuese të ngiashme

meatotëS5b.

$5c

Shkrimi pa ë paratheksore i fjalëve të prejtë formuara prcj temash më një

ardhura,

bashkëtingëllore m€ anë
-tar(e), -tor(e), -ti, -toj.

të

prapashtesave

Shkrimi pa ë paratheksore i fjal.ëve të prejardhura, të formuara prej temash më bashkêtingëllore të lëngë'ta (-r, -[, -ll) me theks mbi
rrokjen e parafundit.
Shkrimi pa ë paratheksore i fjalëve ûê prejtë formuara prej temash më -r, -êrr,
-ë1, -ës, -ë:'z me anë prapashtesash që fillojnë

$ 5 shën. a

$ 5 shën. b

a'rdhura,

me zanore.

$5c

Shkrimi me ë paratheksore i disa shumësave me trajtë fonetikisht të ngjashme me
fialôt e tipit të mësipërm.

$5c

Shkrirni me ë paratheksore i fialëve të
të formuara prej temash më
-ër me anë prapashtesash që filloinë me zanore, kur para ë-së ndodhet nië nga bashkëtingêlloret b, d, f, i, k, D, t, v ose grupreja'rdhura,

pet -nd-, -st-.

Shkrimi me ë i fialëve ilhënd,ëri, ithënihëroi,
gjënd,ërohent,, m,otëri,, sipërore, sipëri,.

$ 5 C shën.

$5s

Drejtshkrimi i zanoreve
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ë-ja pastheksore
Shkrimi i ë-sê pastheksore tek ernrat femërorë më -ë2, tdk emra,t e mbiemrat mashkullorë më -ës, -ësh dhe te femërorët përkatës në të gjitha trajtat e lakimit.
Shkrimi i ë-së pastheksore te mbiemrat

më

$6a

-ët në të gjitha trajtat e lakimit tê tyre.

s6b

jo me -ët) i
të fo,rmuar prej një teme më -h.

$ 6 b shën.

Shkrimi me -të (dhe

mrbiemrave

Shkrimi i ë-së te trajta e vetës së dytë njëjës e
së tashmes lidhore të foljeve me temë më bashkëtingëllore.

$6c

Shkrimi pa ë pastheksore i ernrave e i mbiemrave më -ë1, -ër, -ërr dhe i emrave mashkullo'rë më -izëm, -azëm giatë lakimit, kur pas
këtyre fundoreve vjen një zanore.

$?a

i

ë-së pastheksore të mbaresës -ër të
të emrave mashkullorë në të gi,itha
rasat gjatë lakimit (etër-etërit, etërve etj.).

$?a

Shkrimi pa ë pastheksore i mbiemrave më -ëm
e më -shëm gjatë lakimit, kur pas këtyre prapashtesave vjen nië za'none ose një -i.

s7b

Shkrimi

shu,mësit

Sh'hrimi pa ë para prapashtesave -shëm dhe -t'è
i mbiemrave të formuar prej tyre në të gji'tha

traitat e lakimit.

Shkrlmi pa ë pastheksore i trajtave të përngii-

tura të

habitores.

s?c
$7c

Drejtshkrirmi
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ë-ja fundore
Shkrimi i ë-së fundore ,te fjalët me ûheks që në
krye të herës në rrokjen e parafundit, si edhe
në rasat ku ajo s'ësh,të më fundore.

S

B

Shkrimi i ë-së fundore te emrat femërorë si
bukë, fjalë d!":.e në trajtat e lakimit të tyre.

S

I

i ë-së fundore te numërorët si
mijë dhe në trajtat e lakimit të tyre.

a

Shkri,mi
dhjetë,

SB

a

Shkrimi i ë-së fundone te emrat mashkullorë
që shkojnë pas lakimit të emrave femërorë

(dajëetj.).

SBa

Shkri'rni i ë-së fundore te d,isa emra mashkullorë (burÉ etj.l dhe te shumica e emrave
mashkullorë që përdoren edhe si asnjanës

(ujëetj.).

SBb

Shkrimi i ë-së fundore te mbiemrat dhe
tipit (i, e) mirë - mirë.

te

ndaifoUet e

Shkrimi mé -ë i mbiemrave dhe pa -ë
foljeve në çiftet si (i, e) d,rejtë - ilrejt.

i

SBc

ndaj-

$Bc

i ë-së fundore te mbiemrat e formuar
me anën e prapashtesês -të nga emra e numërorë njërrokësh ose me theks në rrokjen fundore, si edhe nga folje që mbarojnë me zanore. S A
Shkrimi

C

Shkrimi i ë-së fundore te traj,tat e shumësit të
emrave dhe të mbiemrave mashkullorë si portizanë, ushtarë

etj.

Shkrimi i ë-së fundore të shumësit té em/rave
e të mbiemrave mashkullorë në trajtat rasore
kur ajo nuk është më fundore.

SBd

çBd

Drejtshkri,mi
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Shkrimi pa ë fundore i emërores dhe i ka,liëzores

së pashquar shumës të emrave të niësive të
masave që burojnë nga emra njerëzish dhe
shkrimi me -ë- i tyre në rasat e ,tjera të shumësit të pashquar (720 aolt - 120 aottësh).

$ B d shën.

Shkrimi i ë-së fi;rndore tek emërorja dhe te
kallëzorja e shquar shu,més e emrave dhe e
mbiernrave mashkullorë që në njëjësin e pashquar mbarojnë më një bashkëtingëIlore dhe
që janë njërrokësh ose e kanë theksin në rrok-

jen e fundit.

Sgotr

Shkrimi i ë-së fundo,re te trajtat e shquara
njëjës të rasave të zhdrejta dhe tek emërorja
e kallëzorja shumës e emrave femërorë qê
mbarojnë me zanore të theksuar.

$8e

Shkri,mi

i

ë-së fundore te stlkurtimet

e gjini-

së femërore që në emëmren e pashquar shqip-

tohen me theks mbi rrokjen e fundit.

'$8e

Shkri,mi i ë-së fundore tek emra,t e formuar
me prapashtesên -zë prej temash që mbarojnë
me zanore të theksuar.

SBë

Sh,krimi i ë-së fundore tek emrat e fonmuar
me prapashrtesën -zë dhe me shpërngulje theksi
në rrokjen e parafundit.

ssë

Shkrimi

i

ë-së fundore tek emrrat femërorë më

-më.

Shkrimi i ë-së fundore te përemrat pronorë si
ynë, jonë, të mitë etj.
Shkrimi

i

ë-së fundo,re

te nuurrërorët themelorê.

i ë-së fundore te foljet me temë rnë
në vetên e parë dhe tè tretë shumës
të së tashunes dëftore e lidhore.

sBf
,SBg

$Bei

Shkrimi
zanore

SSh

Drej'tshkri,rni

i
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Shkrimi i ë-sé fu,ndore te foljet me temë më
grup zanoresh të ndjekur nga një -j në vetat

dhemënyratemësipërme.
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$Bh

Shkrimi i ë-së fundore te trajtat foljore të
shumësit të së kryerës së thjeshtë që dalin më

njëzanore.

$Bi

Shkrimi i ë-së fundore te veta e tretë njëjës
e mënyrës lidhore të të gjiitha foljeve.

SS

j

Shkrimi i ë-së fundore te pjesoret e foljeve me temë më zan'ore a,më -1, -ll, -r, -ft dhe te
mbiemrat e nyjshëm të formuar prej tyre.

$

I

k

Shkrimi i ë-së fundore te pjesoret si
ngrënë

etj.

dhënë,

SSk

Shkrimi pa -ë fundore i pjesoreve rne temë
më tog zanor, tê cilat theksin e kanë nê rro-

kjeneparafundit.

'$8k

Shkrimi pa ë fundore i emrave dhe i mbiemrave më -ë1, -ër, -ëtt, -ê2, -ull, -ur qê nuk e
kanë theksin në rrokjen e fundit.

S9a

Shkrimi pa ë fu,ndor,e i emrave dhe i mbiemrave që në' shumësin e pashquar dalin më një

nga bashkëtingëlloret -gj, -q,

zanore.

-i, -nj, të prira

S

I

rasore të shumësit

$

I b shën.

Shkrlmi pa ë i trajtave ra,sore të shumêsit të
emrave dhe tè mbiemrave që në emëroren e
pashquar të shumësit mbarojnë me dy bashkëtingëllore ose me -1, -r, -s, -2.

$9

Shkrimi me -i- para nyjës -t të trajtës së
shquar dhe para nr,baresës -sh të rrjedhores i
emrave dhe i mbiemrave të mësipërm.

S9c

nga një

Shkrirmi pa

ë para nyjës -të dhe mbaresave
i emrave si ejep, d,esh etj.

b

c

t76
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Shkri,mi pa ë fqndore i rrjedhores së shquar
të emrave që në shumês mbarojnë me zanore

tê

$

I

ç

S

I

d

theksuar.

Shkrirni pa ë fundore
me prapashtesat -(ë)m,

Shkrirni pa ë fundore

i
i

rnbiemr:ave të formuar

-shëm.

mbiemrave të formuar

ndajfolje me
mbirrokjeneparafundit.
nga emra, nu,mërorê e

theksin

S9dh

Shkrimi pa ë fundore i pjesoreve (dhe i mbiemrave përkatës) më -ur, -ier, -yer, -uar.

$

I

e

Shkrimi pa ë fundore i trajtave të vetës së
parë e të tretë shumês të së tashmes dëftore
e lidhore të foljeve që dalin rnë bashkëtingëllore oae më -ie.

$

I

ë

S

I f

$

I

e

S

I

g

mêbashkêti,ngëllore.

$

I

gt

Shkrimi pa ë fundore i përemrave dilftorê (i,
e) ati,i, G, e) k'ëtij, (i, e) asaj, (i, e) kësaj.

5I

h

I

h

i ûrajtave të shumtlsit të
pakryerës së dëftores e të lidhores te të gjitha

Shkrimi pa ë fundore
së

foljet.

Shkrimi pa ë fundore i shumësit të së k'ryerës
së thjeshtê të foljeve me temë më bashkëti-

ngëtrlore.

Shkrirni pa ë fundore i shumësit të së kry,erës
së thjeshtë të foljeve që përmbajnë një gmp

zanoresh.

Shkrimi pa ë tundore i traj,tave të urdhërores
të foljeve që te kjo mênyrë e kanë temën

Shkrimi pa ë fundore
e) tij, (i, e) soi.

i

përemrave pronorë

(â,

$
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ZANORJA U
Shkrimi me u në të gjitha rasat

i

mbiemrave më -ull,

-ur.

i

emrave dhe
S

10

Shkrimi me u i emrave dhe i mbiemrave të
formuar prej emrash dhe mbiemrash më -ull,

-ur.

S 10

ZANORET
Shkrimi me i (dhe
ai, bilbil, direk etj.
Shkrimi rne
sheme

etj.

I DHE

jo me y) i fjalëve

si

S

y i fjalëve si bazUlAk,

ZANORET

çgrek, dy-

11

S ll

U DHE Y

u dhe jo me
bulmet, bulmetore etj.

y i fjalëve si

y dhe jo me
ve si bëmyl, bylrgk, bArek

u (as me i) i
eti.

Shkrinr,i me

Shkrimi me

Y

bufe,
S 12

fjalëS lZ

GBUPE ZANORESH DHE DIFTONGJE

-IE-

I -Jr,-

Shkrimi me -ie- i emrave tek të cilët ky grup
ndiqet nga bashkëtiargëlloret -1, -ll,-r dhe i fjalëve të formuara pnej tyre.

$ 13 a

Shkrirmi me -ie- i foljeve tek të cilat
zanoresh ndiqet nga mbanesa -J.

$ 13 b

12

-

360

ky grup

Dreltshhrimi
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Shkrimi me -je- i traj,tave tè njëiè'srit të së
kryerës së thj,eshtë të diftores dhe i tnaitave
tè dëshirores të foljeve të miesipërrne.

$ 13 b

Shkri'mi me -je- në të gjitha trajtat i foljes
ndjej (ia fal fajin dikuit), si edhe i formimeve prej saj.'

S 13 b

t i traj,tave prësone-vetvetore të
nrësi5Ërrne.
Shkrirrni rne -le. i të giitha fjalëve të formuara nga tolja ndiei.
Shkri'rni me

foljeve të

Shkrimi me -ie i foljeve te trajta përfaqësuese
e të cilave ky grup ndodhet në rrokie të ha-

$ 13 b
S 13 b shëru

pur

$18e

Shkrimi rne -j- i këtyne foljeve në vetën e
tretë njëles të lidhores e të urdhërores dhe në
trajtat e shumësit që bashkohen me trajtat e
shkurtra të fËremrit vetor.

$ 13 c'

Strtlimi mê-i i këtyre foljeve në vetên e dytè
shumês të së tashmes dëftore, lidhore dhe urdhërorre, në të pakryerën e dêftones e tè lidhorres dh€ në trajtat pësore'veWetore.
Shkrirni rne -te- i foljeve me temë më -1, -ll,
-rr dhe i fjalëve të forunuara prej tyre.

$ 13 a'
S 14

Shkrimi me I i folieve të mësipërme në vetiln
e clytë shumës të së tastr'mes dhe në tè giitha
vetat e së pakryeriis së dëftores e të lidhores,
në urdhërore dhe në traitat pësore-vetvetore. S 14

GRUPI YE
Shkrimi

i grupit

ye te fjalë si arsAe, il'Uer

eti.

$

15,

Drej'tshkrimi
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GRUPET UA, UE
Shkrimi

i grupit ua te emrat
i huoj etj.

dhe mbiemrat si

buall, ilragua,

$ 16

Shkrimi i grupit ua te foljet me temë më -ua
si bluaj, d.ua etj., si edhe te shumësi i së kryerës së tihjeshtë, te habitorj,a dhe te pjesorct e
foljeve me temë më -o.

S 16 b

Shkrimi pa grup zarloresh i trajtave pësore-vetvetore sl krvhet, bluhet eLj.

$ 16 b

Shkrimi me ue i emrave dhe i mbiemrave foljorë të formuar ,me prapashtesat -s dhe -shëm
nga folje me temë më -o I -or, si edhe i fjalëve të formuara prej tyre.

$

TAKIMI

a

17

I DY ZANOR,EVE TË NJEJTA

Shkrimi i dy zancreve të njëjta, kur ato takohen në formim fialêsh.

S l8

APOSTROFI
Pêrdorimi i apostrofit për të shënuar rënien
ë-së fundore:

te tnajtat e shkurtra p&emërone më

e

dhe

të;
te pjesëza të e trajtave foljore, kur pas
tyre vijnë trajtat e shkurtra përemërore i, u,
ia, iu, ja, Jua, ua os,e pjesëza u e traj,tave pësore-vetvetore tê foljeve.
Shkrimi pa apostrof i trajrûave pêrernërore

ta.

ma,

g19a

$ lg

a

gtgashên.

Drejtshkrimi
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Përdori'rni i apostrofit pas pjesëzës mohuese
dhe pas përemrit g.

s

S 19 b

Shkrimi pa apostrof i përemrit të pakufishëm
çdo, i përemrit pyetës çfarë dhe i fjalëve të
formuara prej tyre.

5 19

Përdorimi i apostrofit tek nyjat të, së me
kuptim pronor në rasat e zhdrejta të emrave i ati, e ëma.

$ 19 c

b

Mospërdorimi i apostrofit kur ë-ja fundore e
patheksuar ndiqet nga një fjalë që fillon me

zanore.

$ 20 a

Mospërdorimi i apostrofit te fjalêt që mbarojnë me a, e, i, kur ato ndiqen nga një fjalë që

nis me zanore.

S 20 b

Mospërdorimi i apostrofit në vetën e tretë
njëjës e shumës të përemrave vetorë të thjeshtë (pa parashtesë), kur vijnë pas një parafjale

gzcc

Mospërdorimi i apostrofit te trajtat e përemrave pronorë që nisin me s ose t (si,me,

tim).

S. 20 c

THEKSI
Mospêrdorimi

i

asnjë

lloj theksi në shkri,m.

Përdorimi në raste të veça"nta i theksit
të mprehtë (/).

$

21

$

21

shën.
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DREJTSHKRIMI
BASHKËTINGËTTONEVE

BASHKËTINGËI,I-,ONNT E ZËSHME
NË FUND E NIi TRUP TË FJALËS
Shkrimi i bashkëtingëlloreve të zëshme b,

cl,

dh, g, gj, v, x, xh, z, zh si të tilla, kur gjenden nê fund të

fjalës.

S 22

Slikrimi i bashkëtingëlloreve të zëshme si të
tilla, kur gjenden nê trup të fjalës pêrpara një
bashkëtingëlloreje të shurdhêt a përpara bashkëtingëtlores

n.

S

Shkrimi me -s i ndajfoljeve të formuara
prapasrr'tesën

-as.

sH/zHlÇ

22

me

$ 22 shën.

2

NlsroRE

Shkrimi i fjalëve me sh nistore, kur kio ndiqet
nga një bashkëtingëllore e shurdhë't (f, k, P, Q,

t, th).

Shkrimi i fjalëve me zh nistore, kur kio ndiqet
nga një bashkëtingëllore e zêshme (b, d, g, gi,

v).

$ 23

a

$23b

Shkrimi m'e I i të Sjitha fjalêve të formuara
me këtë përemër, pavarësisht nga bashkëtingëilorja që e pason.

S 23

i fja,lëve me ç nistore, kur kjo ndiqet
nga një zanore os€ nga një bashkëtingêllore e
tingullt (I, Il, r, rr, m, n, ni, i).

$ 23 c

b shën.

Shkrirni

LB2

Drejtshkrimi i bashkëtingëlloreve

S, Z

NISTORE

i fjatëve me s nistore, kur kjo ndiqet
nga një bashkëtingëllore e shurdhët ose nga
një bashkëtingëllore e tingullt (m, n, l).

$ 24 a

Shkrimi i fjalëve me z nistore, kur kio ndiqet
nga një bashkëtingëllore e zêshme.

S 24 b

Shkrimi rrle z nistore i firalëve zrnadhoi,
zmbraps dhe i formimeve prej tyre.

S 24 b

Shkrim,i

SHKRIMI I J-SË
Shkrimi me j i emrave ku j-ja ndërzanore i
i fjalëve të forrnuara prej

pËnket temës, si edhe

tyre.

$ 95

a

Siikrimi me j i emrave femërorë që dalin më
zanore tê theksuar (përveç i-së) në trajtat ku
zanorja e theksuar ndiqet nga një zanore tje-

tër.

S 25 b

Shkrimi me j i emërores njëjës të shquar të
emrave që dalin më -o të path,eksuar, si edhe i
gjinores, dhanores e rrjedhores njëjës të pa-

shquar.

Shkrimi me

Koço.

i i

emrave të përveçëm

të tipit

g 2b

e

g 2b c

j i 1Ërem,rave (i, e) tij, (i, e) atii,
e) këtij dlre i trajtave të ndryshme të tyre. $ 25 C

Shkrimi me
(ô,

Shkrimi me j i trajtës së shkurtër të përemrit
vetor të vetës së tretè (i), kur i prapangjritet
foljes, e bashkuar me një tjetèr trajtë të shkurtër ose me pjesëzën u të pësore-vefuetores. $ 2b d

Drejtshkrimi i bashkëtingëlloreve
Shkrimi me i i vetës së parë e të tretë shumës të së tashmes së dëftones të foljeve më
-ôj, -€j, -ëj, -ij, -oj, -uj, -Vj, -iej, -uaj, -yeJ.
Shkrimi me j i vetës së parë e të tretë njëjës
e shumëb të së tashmes së lidhores dhe të së
ardhmes së foljeve më -aj, -ei, -ëi, -ij, -oj, -ui,
-Vj, -iej, -uaj, -yej.
-Shkrimi me j i vetës së parê e të dytë njëjës
të së pakryerës dëftore, Iidhore e kushtore të
'foljeve më -aj, -ej, -ëj, -ij, -oj, -uj, -yj, -iej,
-uaJ, -yej.
Shkrimi pa -j i foljeve si ha, tle, që në vetën
e parË tè së tashmes dëftore dalin më zanore.
Shkrimi me i dhe jo rne j i trajtave rasore të
njëj,ësit të shquar (me ptrjashtirn të ka,llëzorres),
si edhe i trajtave të gj,inores, të dhanores e
të rrjedhores së njëjtlsit të pashquar të emrave
snashkullorë ;më -ua ose më -a të theksuar.
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$ 25 dh

$ 25 dh

$ 25 dh
S 25

dh shën

5 26 a

Ëhkrimi me i dhe jo me j i trajtës së shkuntër
përemërore ,i, kur bashkohet me një trajtë tjetër të sh,kurtër ose me pjesëzën u të pësore-

-vetvetores.

S 26 b

Sh'krimi me -'i i vetës së tnetè njëjèb tÈ së kryerÛrs rË th,jeshæ të foljev,e më -oj ose -uaj.

$ 26 c

-i- i fjalëve të formuara prej tetè theksuar me anë prapaqë fillojnë me zanore.

Stikrimi rne
rnash rnë -i
clrtesash

S 20

C

SHKRIMI I BASHKTTTWCËLI',ONNS H
tlhkrimi .i h-së në fillim të fjalès.
Shkrirni .i h-së në

turk.

$27a

fillim tè fjalëve të burimit
$ 27

a

Drejtshkrimi i bashkëtingëlloreve
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fjalës.

Shkrimi

i

h-së në fund të

Slrkrimi

i

h-sê në mes tê fjalês te trajtat pë-

sore-vetvetore të foljeve me temë më

Shkrimi

ra.

i

S 2? b

zanore.

$ 27

c

h-së në mes të fjalës në raste të tje-

$27c

Fjalë që nuk shkruhen me

h.

FJALËT

$ 2? shën.

ME

RR

Shkrimi

i rr-së në fillim të fjalës.

$ 28 a

Shkrimi

i rr-së né mes të fjalës.

S

i rr-së në fund të fjalës.
Fjalë që shkruhen me r (dhe jo me rr).

Shkrimi

2t

b

S 28 c

$ 28 shën.

NJ-JA Nii TRUP E NË FUND TË FJALËS
nj në trup të fjalës i emrave felinjë.
$ 29 a
Shkrimi me nj i mbiemrave të formuar nga
një temë më -nj.
5 29 b
Shkrimi me -nj i shumë,sit të emrave mashkullorë më zanore të theksuar ose më -ua.
S 29 c
Shkrimi me
mërorë

si

banjë,

Shkrimi me -nj i shumësit të disa emrave
mashkullorë si gjarpër, lumë etj.

$ 29 c

Drejtshkrimi i bashkëtingëlloreve
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GRUPE BASHKETINCËTTONESH
MB, ND, NG, NGJ
Shkrimi i plotë i grupeve të bashkëtingëIloreve mb, nd, ng, ngj në fiilim, në trup dhe nê

fund të fjalës.

S 30

TAKIME BASIIKETINGET,T,ONESH
TAKIMI I T-SË ME SH-NË
Shkrimi me tsh i mbiemrave të formuar me
kur sh-ja e prapashtesës
takohet me t-në e temës.

prapashtesën -shëm,

$

31

Shkrimi m,e tsh i trajtave të dëshirores, ku
sh-ja e prapashtesës takohet me t-nê e temës. $

31

TAKIMI

I G-SË OSE I N-SË ME J-NË

Shkrimi me i i fjalêve ku takohet g-ja ose
n-ja e temês me j-në e prapashtesës a të mba-

resës.

S

TAKIMI

32

I D-SË, S-SË, T-Sii OSE I
ME H.NË

Shkrimi pa shenjë ndarëse midis pjesëve pêri fjalëve të prejardhura ose të përbëra,

bërëse

ku d-ja, s-ja, t-ja ose z-ja takohet me një h
që vjen

pas.

S 33

Sltkrimi pa shenjë ndarëse i emrave të përveçëm ku d-ja, s-ja, t-ja ose z-ja takohet me një

h.

s33

Z-SË

Drejtshkrirni i bashkëtingëlloreve
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TAKIMI

I D-SË ME T-NË

Shkrimi me dt, kur në formim fjaltrsh
trajtash takohe,n këto

TAKIMI

bashkëtingëllore.

ose

S

34

I DY SHKRONJAVE TË NJËJÎA

Shkrimi i të dyja shkronjave të njëj'ta (njêra
prej të cilave mund të bëjë pjesë në një dyshkrcnjësh), kur ato takohen në formim fja-

lësh.

S 35

Slùrimi vetëm me rr i fjalëv'e ku takohen r
me

rr.

Slùrimi vetëm me ll i fjalëve ku
I me ll.

$ s5 shën.

I

takohen

Si:krimi me -st dhe jo me -tt i trajtês së vetës së tretë njëjës të së pakryerës dëftore,
lidhore e kushtore të foljeve me temë më -t.

S 35 shën. I

S 35 shën.

3

Disa tipa fjalësh me prejardhje të huai

lBi

III.

DISA TIPA FJALESH
ME PREJARDHJE TË HUAJ DHE
EMRASH TË PËRVEçËM TË HUAJ
Shkrim,i me -ia-, -ie-, -io-, -iu- i fjalëve të
huaja që kanê -ia-, -ie-, -io-, -iu- me i të
patheksuar në trup të tyre, si edhe i em,rave të
pêrveçëm të huaj të këtyre tipave.
Shkri,mi me -ja-, -je-, -jo-, -iu- i
fjalësh si haujar, objekt, fiord eti.

një numri

S S0 a

$ 36 a shën.

Shkni,mi me ja-, je-, jo-, ju- i fjalëve qê nisin
rne togjet e mësipërme, si edhe i emrave të
pën'eçëm të huaj të këtyre tipave.

S 36 b

Shkrimi me j i fjalëve dhe i emrave të
përveçëm me ai, ei, oi, uj, kur këto grupe janë
në trup të tyre.

S 36 c

Shkrimi me

i i fjalëve dhe i

emrave të për-

veçëm tè mtbipêrm, kur këto grupe ianë

fundore. S 36 c

Shkrirni me i i fja,lëve rne burim prej gineqishùes së vjetër, që në kêtë giuhë kanë y.

S 36

C

Shkrimi me i i emrave të përveçëm me burim
prej greqishtes së vjetër, që në kêtë gi'uhë kanë V, si edhe i fjalëve të formuara prej tyre.

S 36

Shhrimi edhe në giuhë"n shqipe rne au, eu i fialêve dhe i emrave të përveçëm me burim grek,
lati,n a iliro-t'ruk me au, eu.

$ 36 d

Shkrimi me v i një numri fialësh si Europë,
nexralgji eti.

$ 36 cl shên.

C

lBB

Disa tipa fjalësh me prejardhje të huaj

Shkrimi me ua, ue, ui, uo i fjalëve dhe i emrave të përveçëm të burimit latin-roman me

kua, kue, kui,

kuo.

S 36 dh

Shkrimi në shqipen me -oome -oo-.

i fjalëve tê

huaja

5 36 e

Shkrimi me c i fjalëve me burim nga latinishtja, nga gjuhêt rontâne, si edhe nga greqishtja, të cilat në gjuhën shqipe kanë një c
të ndjekur nga e ose i.

$ 36 e

Shkrimi me c i emrave të përveçëm të huaj
që në gjuhën shqipe kanë një c të ndjekur
nga një' e ose i.

S 36 ë

Shkrimi me d, t (e jo me dh, th) i fjalëve

ndërkombëtare me burim nga greqishtja e vjetër. S 36

Shkrimi me d,

e romakë.

t i

emrave të'pêrveçêm grekë

f

S 36 f

emrash tê përveçëm të përdorimit

i një numri fjalësh dhe
popullor.

S 36

f

Shkrimi me gj i fjalëve që burojnë kryesisht
nga greqishtja, latinishtja a nga gjuhët romane e që në shqipen kanë një gj të ndjekur nga
e ose i, si edhe i emrave të përveçëm të huaj
të tipit të mësipërm.

S 36

S

Shkrimi me xh e jo me gj
si inæhinier, æhiro etj.

S 36

g

Shkrimi me dh, th

i një numri

Shkrimi me j (dhe jo me zh ose xh)
si acljutant, juri etj.

i

fjaiêsh

i

shën.

fjalëve

S 36 ej

Shkrimi me zh i fjalëve që janë marrë drejtpërdrejt nga frëngjishtja.
Shkrimi me gn

shën.

fjalëve si agnostiei,zëm, gnei,s

etj.

$ 36 ej
g 36 h

Disa tipa fjatrêsh me pnejardhje të huaj

Shkrimi me nj i fjalëve sî dinjitet,

liniit
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$36h

etj.

Shkrimi me h- i fjalëve që në greqishten e
vjetër fillonin me zanore tê aspiruar dhe në
latinishten me h-.

S36i

Shkrimi me h- i emrave të përveçëm që në
greqishten e vjetër fillonin me zanore të aspiruar dhe në latinishten me h-, si edhe i emrave të tjerë të pêrveçëm, fonetikish,t të ngjashëm me ta.

s36i

k i fjaiër'e të terminologjisë teknikc-shkencore ndërkombëtare me burim nga
gr'eqishtja e vjetër dhe që përmbajnë tema të
cilat në greqishte kanë pasur nj,ë ;6, si edhe
Shkrimi me

i

emrave

të

përveçëm

të huaj të tipit të

më-

sipërm.

s36j

Shkrimi me ks i fjalër'e të huaja që në gjuhën
shqipe kanê një -ks- tê ndjekur nga një -io.

s36k

Shkrimi me ks i fjalêve me burim grek a latrn që përmbajnë elementin eks të ndjekur
nga një bashkëtingèilore.
Shkrimi me kz i fjalëve me burim grek a latin
që përmbajnê elementin eks të ndjekur nga
n3ë zanore.

Shkrimi me kz i fjalëve të burimit grek

Srei
Ssat

që

përmbajnë temat ekzo a hekza.

$36

1

s36

1l

Shkrimi me I i fjalëve me burim nga greqishtja e vjetër, nga latinishtja ose nga gjuhët romane dhe që në këto gjuhê kanë një I të thjeshtê ose dyfishe.
Shkrimi me I i emrave të përveçëm me burim
nga greqishtja e vjetër, nga latinishtja ose nga

gjuhët romane dhe që në këto gjuhë kanë një
I të thjeshtë ose dyfishe.

$36 ll

190

Disa tipa fjalèbh me prejardhie të huaj

ll, në pajtim me shqiptimin popullor të ngulitur prej kohësh, i disa fjalëve me
buri,m tè huaj të tipit të mësipërm.

Shkri,rni me

Shkrimi me I dhe me ll i fjalëve me burim

nga

anglishtja.

Shkrimi me I dhe me ll i fjâ,Iëve tê reja të
burimit sllav.

$

3611 shên.

5 36 ll shën. 2
$ 36 1l shën.

Shkrimi me rr i fjalëve të huaja, kryesisht romanq që në hëto giuhë kanë rr.
$ 36 m

Shkrimi me -z- i fjalëve me burim nga gre-

qishtja e vjetër, nga latinishtja a nga gjuhët
romane ose të formuara në shqipen me elemente të kétyre gjuhëve, tek të cilat ato kanë një

i emrave të piirveçètm tè
mibipërrn.

s ndërzanore, si edhe

huaj të tipit të

S 36 n

Shkrimi me s i një numri emrash të pêrveçëm
të ti'plt të mësipërnn.
$ 36 n
Shkrimi me -z- i fjalëve me -fuëm e -azthn.

S 36 nj

Shkrimi me -zm- i fjalëve me buri,m nga gneqishtja e vjetèr ose të ndërtuara me elemente

të kësaj giuhe.

Shkri,mi me -z-

ra me

$ 36 o

i fjalëve tè huaja, të

parashûes,ên dez- (des-),

shtesiis gjendet në pozicion

Shkri'mi me
përpara një

forrmua-

kur s-ja e para-

ndërzanor.

s i fjalëve me parashtesën
bashkëtingëlloreje.

$ 36 p
disS 36 q

trans.

$ 36 q

Shkrtuni m€ s i flalëve tè huaja që në gjuhën
e bu,rirnit kanë ss.

$ 36 r

Shkrimi me s i fjalëve me parashtæën

I

shên"

3

Disa ti,pa fjaltbtr me prejardhje të huaj

i fjalëve të huaja të formuara
me parÉrshtesën a- prej fjalêxh me s nistore.
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Shkrimi me -s-

$ 36

rr

Shkrimi i emrave të përveçë'rn të huaj sipas
shqiptimit tè tyre në gjuhët përka'tè'ee dhe në

Bërstrtatje me si,stemiqr grrafik të

shqripes.

S 37

Mosruajtja në shkrim e bashkëtingë,llorcve
dyfishe të ernrave të përveçëm të huai me përjashtim të rr-së.
Shënimi në kllapa, në shfaqjen e parë, i emra're të përveçêm të huaj sipas grafisë së giutrês nga buroj,në.

Shkrimi me I i emrave tê pêrveçëm të giuhëve sllave, pavarësisht nga mënyra e shqiptimit të l-së në këto gjuhë.
Shlrrirnri me

-i i

burimit rus.

emrave të përveçëm më

-ii

3?

3?

$ 3? shën.

I

$ 3? shë'n.

2

të

Shkrimi sipas traditês së ngulitur prej kohèuh
në gjuhën shqipe i disa emrave të përveçètn

të huaj.

$

$ 3? shën. 3

Çështje gramatikore
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IV.

çËSHTJE GRAMATIKORE

DISA TRAJTA TË SHUMËSIT TItr EMRAVE
DHE TE MBIEMRAVE
Shkrimi me -a në shumës
më -ë (arra-t, moba-t).

i

emrave femërorë
$ 38 a

Shkrimi me -ë nê shumës, ashtu si në njëjës,

i

emrave femërorë më

-ë (anë-t, fletë-t).

$ 38 b

Shkrimi me dy trajta shumësi, sipas kuptimeve me të cilat përdoren, i një numri emrash

femërorë

si brinjë-t, brinja-t.

S 38

b

shën.

në shumës njësoj si në njëjës i emrave
Shkrimi ..
femërorë mê zanore të theksuar (një hardhi.:.

shumë hardhi).

$3e

Shkrimi në shumës njësoj si në njëjës i emrave femërorë rnë -e dhe -o të patheksuar (një
lule - shumë tule, një pako - shumë pako).

$sg

Përdorimi në gjuhën letrare edhe i shumësit
më -ra te disa nga emrat e tipave të mësipërm
për qëllime të caktuara stilistike-shprehëse.

$3e

Shkrimi në shumës zakonisht me -ë i emrave
mashkullorë rnë -al, -an, -ar, -eG, -el, -er, -et,

-il, -ir, -ol, -ollr -ozr -tlll.
Shkrimi në shumës me -a i disa emrave
tipat e mësipërm.

-G4

Shkrimi në shumës

tipat e

me -e i

s40
nga

$40a

disa emrave nga

mësipërm.

$40b

Shkrimi në shumës rregullisht me -ë i emrave
më -ac, -a4, -a1, -ak, -ap, -aq, -ash, -eç, -ek,
-en, -esh, -ik, -in, -ist, -jan, -jot, -ok, -or, -osh,

-ot, -tar, -tor, -uk.

$ 40 shën.

1

Çështje gramatikore
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Shkrinai në shumës me -ë i emrave më -ant,
-&t, -az, -ent, -id, -it, -ont, kur shënojnë fry-

morë.

g 40 shën. 2

Shkrimi nê shumës rne -e i emrave më -ant,
-a,t, -Lz, -ent, -id, -it, -ont, kur nuk shënojnë

frymorë.

S 40 shën. 2

Shkrimi në shumës me -e i emrave më -azh,
-ezh, -ë1, -im, -ion, -(llum, -ozh, -us.

g 40 shën. 3

Shkrimi në shumês me -a i disa emrave si
bërrgla, cey, etq.

$ 40 shën.

4

$ 40 shën.

4

Shkrimi në shumës me -e
djepe, krgqe

e*,i.

i disa emrave

Shkrimi në shumës njësoj si në njëjës

rave mashkullorë më -ës, -ues e

-yes.

i

si

em-

$

41

Përdorimi në shumës i trajtës së gjinisë femërore të mbiemrave që përcaktojnë emra
mashkullorë me shumësin më -e (ilete të the-

tla).

$

42

Përdorimi në shumës i trajtës së gjinisë mashkullore të mbiemrave që përcaktojnë emra me
temë më

-r, të cilët e for,mojnë shumësin
-t (emra të përoeçëm).

me

mbaresën

S 43

Përdorimi në shumës i trajtës së gli,nisë femërore të mbiemrave që pêrcaktojnë emra mashkullorë e asnjanês me shumësin më -ra

(ujëra të ftohta)
$ 43
Shkrimi me fundoren -oe i shr.rmësit të ernrave më -llëk.
S 44

SHKRIMI

I NYJES SË PENPARME

Shkrimi me nyjë të përparme (i, e, të, së) i
emrave në rasên gjinore.
13

-

360

S 45
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Shkrimi me nyjën e përparme të i një emri
tê rasës gjinore, kur vjen pas një emri tjetër të rasës gjinore a dhanore të pashquar
njëjës, pavarêsisht nga gjinia që ka ky i fundit. $ 46
Shkrimi me nyjên e pêrparme të i një emri

të çfarëdo gjinie në rasën gjinore, kur vjen pas
një emri mashkullor në rasën gjinore a dhanore të shquar njëjës.

S 47

Shkrimi me nyjên e p6rparme së i një emri tê
çfarêdo gjinie në rasën gji'nore, kur vjen pas
nj'ë emri femëror nê rasën gjinore a dhanore
të shquar njëjës.

s47

Shkrimi me nyjên të i mbiemrit të dytë dhe i
të tjerêve pas tij (po ashtu edhe i numêrorëve
rreshtorë), kur dy a mê shu,mê mbiemra pêrcaktojnë një emër femëror të rasës gjinore,
dhanore

a rrjedhor,e

nj@jës.

$48

Pêrdorimi i nyjës së kur dy a mê shumë imbiemra të nyjshëm ose numêrorë rreshtorë ndo-

dhen përpara emrit.

$ 4B shën.

Shkrimi me nyjën të i fjalës përcaktuese të
dytë dhe i të tjerave pas saj (emra ose mbiemra), kur përcaktojnê një emër fernëror në
rasën ,gjinore, dhanore a rrjedhore njëjës.

s4e

i emrit të dytë fernëror
i të tjerêve pas tij, në rastet kur pas
një emri femëror të shquar të rasës gjinore,
dhanore a rrjedhore njëjiës vijnê dy a mê
shumë emra femërorë në gjinore niëjës, që
Shkrimi me nyjën së

njëjës e

përcaktojnë secili emrin qê ndodhet menjëherë
para tyre.

Shkrimi me nyjën të i emrit të dytë femëror
i të tjerëve pas tij në rastet kur pas

njëjës e

një emri femëror të shquar të rasës gjinore, dha-

nore a rrjedhore njëjës vijnë dy a më shumë
emra femërorë në gjinore niëjës, qê përcak-

S 50

Çështje gramaitikore
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tojnë jo emrin në gjinore qê ndodhet menjêherë përpara tyre, por atë që ndodhet para

atij.

$

50

Përdorimi i nyjës të përpara emrit të dytë e
të tjerëve pas ,tij të rasës gjinore, kur njê

emêr femêror në gjinore njëjës pêrcaktohet
nga dy ose mê shumë ernra të bashkërenditun.

s51

i ny;65 së përparme i pûr gj'ininë
mashkullore dhe e për gjiininë femërore përpara emrit të dytë nga dy eûlra në rasën gjinore, që ndjekin një emër nê emërore njëjës.

s52

Pëfdorimi

Përdorimi i nyjës së përparme tê përpara emrit të dytë nga dy emra në rasên gjinore, që

ndjekin një emêr né kallëzore njëjës.

s52

i nyjës së për trajtën e shquar dhe
i nyjës të për trajtën e pashquar përpara

Përdorimi

emrave femërorë të nyjshëm në gjinore, dhanore e rrjedhore

$53

Përdorimi i nyjës së në gjinore, dhanore e
rrjedhore të shquar përpara emrâve femërorë

të farefisnisë, kur përdoren me nyjë.

$53

Përdorimi i nyjës së përparme përpara secilit
nga dy a më shumë emra të bashkërenditur
të rasës gjinore që pêrcaktojn'ë nj,ë emër.

s54

Shkrimi ose jo, duke u mbështetur në arsye të
caktuara kuptimore a stiil.istike, i nyjës sê pêrparme te emri i dytë e te të ti'erët pas tii,
kur vijnë njëri pas tjetrirt më shumë se tre
emra të rasës gjinore të bashkërenditur pa
$54

lidhëza.

Përdorimi
ndeshen

i

nyjës të pas nj,ë ernri fermëror, kur

dy nyja të përparme të rasës gjinore

të ejinisë femërone (së

së).

s55
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i midis emra\,'e mashkullorë në
të cilët lakohen si femërorët, dhe
ose mbiemrave që i pêrcaktojnë ata.

Shkrimi i nyjës
emërore,
emrave

Shkrimi i nyjës së midis emrave mashkullorê
në gjinore, dhanore e rrjedhore, të cilêt lakohen si femërorët, dhe emrave ose mbiemrave që i përcaktojnë ata.
Shkrimi

i nyjës të te mbiemrat e nyjshëm

$56

të

kur vijnë pas një emri femëror në gjinore a dhanore të pashquar niëjës.
shkallës pohore,

$so

$5?

Shkrimi i nyjës së te mbi,emrat e nyjshëm
të shkallës pohore. kur vijnë pas një emri
femëror të shquar.

$5?

Shkrimi me n;rjên e përparme të në rasat e
zhdrejta të njëjësit i mbiemrave të shkallës
krahasore dhe sipërore të formuar me pjepëzën
më, kur vijnë pas një emri femëror.

$58

Shkrimi me nyjën e pêrparme së në rasat e
të njëjësit i mbiemrave të shkallës
krahasore dhe sipërore tê formuar rne pjesëzên më, kur ndodhen para një emri femêror.

$58

zhdrejta

Përdorimi me nyjën e i mbiemrit të nyjshêm
me funksion cilësori, kur ndj,ek një kundrinë
të drejtë tê shprehur me emêr nê kallëzore

të shquar.

$5e

Pêrdorimi me nyjën të i ,mbiemrit të nyjshëm
me funksion kallëzuesori, kur ndjek një kunclrinë te drejtë të shprehur me emër në kallëzore të shquar.

$5e

i nyjës të para mbiemrave të nyjshëm që ndjekin një emër në rrjedhoren e
pashquar shumës.

$60

Pêrdorimi

Çêshtje gramatikore

r97

Shlrrimi pa nyjë i përernrave pronorë irn, ime,
gt, jote, ynë, jonë, juai me përdorim thjesht

si përemra ose si përcaktues të një emri.
Shkrimi me nyjë të përparme i përemrave
pronorë e (të) mi, e (të) tu etj. në të gjitha
trajtat dhe përdorimet e tyre.

sHKRrMr

$61

l#iiÀ'tr#fravE

Shkrimi zakonisht i plotë i trajtave foljore
që formohen me do

s61

të.

Shkrimi i pjesëzës të para lidhores ose pjesores gjatê.përsëritjes së trajtave foljore përkatëse bashkë me parafjalët që mund të
ketë përpara.

$ 62

$ 63

Shkrimi i pjesëzës duke të pêrcjellores në të
gjitha rastet e përsëritjes së kësaj trajte fol-

jore.

S 64

Përsëritja, në rast,e mohinai, edhe
nros bashkê me pjesëzën duke.

e

pjesëzës
$ 64

Shkrimi i pjesëzës no përpara pjesores në të
gjitha rastet e përsëritjes së kësaj trajte fol-

jore.

$

Përsëritja në shkrim e parafjalëve në, te (tek),
me, nga, prej etj. gjatë bashkërenditjes së dy
a më shumë e"mrave a përemrave me të cilêt
ato lidhen.

$ 66

65

lVlospë.rsëritja në shkrim, për arsye të caktuara kuptimore ose stilistike, e parafjalëve
në, te (tek), me, ng:a, prej etj. gjatë bashkërenclitjes së dy a më shumë emrave a pêremrave

me të cilët ato

lidhen.

$

66
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njësh, ndaras dhe me vizë në mes

SHKRIMI I FJALËVE NJËSH,
NDARAS DHE ME VIZE NË MES

V.

Shkrimi njësh i të gjitha atyre njësive që nga
pikëpamja leksikore përbëjnë njê tjalë të

vetme.

$

67

Shkri,mi ndanas i të gjitha atyre njësive që
ianë pjesë të një togfjalëshi, të një lokucioni
ose të një emêr,timi të përbërê.

$

67

Shkrimi njësh i flalëve me parashtesa.

$674a

Shkrimi njësh i fjalëve të përbëra me lidhje
përcaktore ndërmjet gjymtyrëve të tyre.

$6?Ab

Shkrimi me vizë midis tyre i pjesëve të njërës
gjymtyrë tê një fjale të përbërë, kur ato pjesë
lidhen midis tyre me lidhëzat e ose a.

$67Abshën.

Shëni;mi me vizë i giymtyrës së dytè të përbashkët të dy a më shumë fjalëve të përbëra

të bashkërenditura, kur për arsye shkurtimi,
ajo shkruhet vetëm te fjala e fundit.
S6?Abshên.
Shkrimi njësh i fjalêve të përbëra rne lidhje
këpujore ndër'rnjet gjymtyrëve të tyre, ,të njësuara plotësisht si nga ana leksikore, ashtu
edhe nga ana gramatikore.

Shkrimi njêsh i fja,lëve të përbëra e të përngji,tura (emra, nabiemra, nu,mërorë, përemra
të pakufishëm, ndajfolje, parafjalë, lidhëza,
pjesëza, paSthirrma), të ngulituna prej kohêsh
si të tilla në gjuhë si nga ana leksikore, ashtu
edhe nga ana gramatikore.

Shkrimi njësh i numërorëve themelorë që nga
11 deri më 19 dhe i atyre që tregojnë dhjetëshe, qindêshe.

$674c

$674c
S67Ac

Shkrimi

i fjalëve niêsh,

ndaras dhe me vizë në

Shkrimi njësh i numërorëve rreshtorë, pavarêsisht nga numri i pjesëve përbërëse të
tyre.

mes
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$674c

Dailimi nê shkrim i ndajfoljeve atëherë, nië'
herë, përse, qëkur (qAshkur) nga përdorimet
e pjesëve përbërëse të tyre si fialë të veçanta.

S6?Açshën.

Dailimi në shkrim i lidhëzave ngase, nëse,
sesoeipjesëzësseç nga përdorimet e pjesëve përbërëse të tyre si fjalë të veçanta.

S 67

Shkrimi njësh i mbaresës e i nyjës së prapme
tek emrat e mbiemtat e huaj tê personave e

të

vendeve.

Shkrimi ndaras i togfjalëshave të tipit emër
në emërore

+

emër në mjed,hore,

Shkrimi ndaras i togfjalëshave me kuptim
mbiemëror tê përbërë nga emrat bojë ose

A ç shën.

s67Ad
S87Ba

ngjgrë * emêr në rrjedhore.

s6?Ba

Shkrimi edhe njësh, edhe ndaras i emërtirneve gjel deti, lule d,ielli, po,næhar sheqeri.

$678 ashën.

i ndajfoljeve dhe i lokucioneve
ndaSfoljore si së a|ërmi, së bashku etj.

S 67

Shkrimi ndaras

Shkrimi ndaras i

Bb

lokucioneve ndaifoliore

të formuara nga dy fjalë të njéjta ose të ndryshme, të lidhura në mes tyre me parafjalë
ose me lidhëzën e.

Shkrimi ndaras i ndërtimeve të tipit rne ose
për + emër në kallëzore të pashquar me
vlerê kryesisht ndajfoljore.

Shkrimi ndaras i numërorëve themelorë të
formuar me fjalët miië, nilion, miliard.

$678c

Soznc
Sozea
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njësh, ndaras dhe me vizë në mes

Shkrimi ndaras i pjesëve përbërëse të një numërori themelor, të lidhura me lidhëzën e.

$ 67

B

d

Shkrimi ndaras i lokucioneve parafjalore ose
lidhëzore si oq sa, deri ku, edhe pse, gjer te, si
edhe, sado që etj.

$ 67 B

Shkrimi ndaras i shprehjeve emërore
qind, për mijë etj.

S 67

Shkrimi ndaras
-vetvetore,

kur

i

pjesëzês

u të trajtave

ndodhet para

foljes.

për

B

pësore-

Shkrimi ndaras i lokucioneve pasthirrmore,
pjesët përbërëse të të cilave e ruajnë pavarësinë e tyre gramatikore.

$ 6?

Bë

$ 6? B

Shkrirni me vizë lidhëse në mes i formimeve
të përftuara nga përsëritja e një fjale në të
njëjtën trajtë.

$ 68 a

Shkrimi me vizë lidhëse në mes i formimeve
të përftuara nga përsëritja e një fjale në
trajta të ndryshme.

$ 68 a

i formimeve
antonimeve.

$ 68 a

Shkrimi me vizë lidhëse në mes
të për'ftuara nga bashkimi i dy

Shkrimi me vizë lidhëse në mes i formimeve
të përftuara nga bashkimi i dy numërorëve
themelorë për te shënuar një sasi të përafêrt.
Shkrimi me vizë lidhëse në mes i formimeve
onomatopeike tê përftuara nga pêrsëritja e një
fjale në të njëj,tën trajtë ose në trajtë të

ndryshuar

Shkrimi me vizë tidhëse në mes i emërtimeve
të përbëra tè njësive të matjes.
Shkrimi me vizë lidhëse në mes

i

dh

emêrtimeve

$ 68 a

$ 68 a
$ 0g

U

f

e

Shkrinri

i fjalëve njësh,

të pêrbêra të njêsive

ndaras dhe me vizë në

ndryshme

kimit.

mes

të klasifi$68b

Shkrimi me vizë lidhëse në mes i emërtimeve
jo të thjeshta me iidhje këpujore plotèsuese
ose me lidhje përcaktore-ndajshtimore ndërmjet pj'esëve përbërëse të tyre.

$68c

Shkrimi me vizê lidhëse në mes i formimeve
terminologjike të tipit (raketa) ajër-ajër.

S68c

Shkrimi me vizë lidhëse në mes i formimeve
jo të thjeshta, kryesisht mbiemërore, pjesët e
të cilave kanë midis tyre lidhje këpujore që
shprehin marrëdhënie plotësuese ose

të

ndër-

sjellta.

$68d

Shkrimi pa vizë në mes, si fjalë të vetme, i
formimeve të këtij tipi qê shënojnê njësi etnike ose gjuhësore të ngulitura historikisht.

$68d

Shkrimi me vizë lidhëse i pjesëzës ish- përpara emërtimeve të ndrysh.me.

$6Bdh

Shkrimi me vizë lidhëse në mes

i

emërtimeve

të përbëra të pikave të horizontit, të formuara prej një fjale të thjeshtë dhe prej një
fjale të përbërë.

$68e

Shkrimi me vizë lidhëse në mes i emrave të
përbërë të krahinave e të fshatrave të vendit

lidhje bashkërenditëse, ndajshtimore
lidhje përkatësie.

tonê, me
ose me

Shkrimi me vizë lidhëse i emrave të përbërë
gjeografikë të huaj, edhe kur pjesët përbërëse lidhen midis tyre me parafjalë, lidhëz

$68ë

ose nyjê.

s68f

Shkrimi pa vizë i emërtimeve gjeografike të
huaja që si pjesë të parë kanë një nyjë të
përparme nê gjuhët përkatëse.

s6Bf
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njësh, ndaras dhe me vizë nê mes

i emrave ose
mbiemrave të huaj tê personave, të përbërë
prej dy a më shumê pjesësh.

Shkrimi me vizë lidhëse në mes

i

S 68 e

Shkrimi veç i nyjës ose i pjesëzës, kur ato
ndodhen midis emrit dhe mbiemrit të një
personi të huaj.
$ 68 g shën. L
Shkrimi pa vizë lidhëse dhe pa kllapa i pjesëve përcaktuese të mbiemrave të personave. $ 68 g shën. 2
Shkrimi njësh me emrin

rat e

i

pjesës -ogllu te em-

përveçêm rne burim turk.

$ 68 g shën. 3

Shkrimi veç i gjymtyrëve përbërëse të emrave dhe të mbiemrave kinezë, koreanë, viet-

e birmanë.
$ 6B e shên.4
Shkrimi me vizë lidhëse i numërorëve rreshtorë, kur vetë numri ose një pjesë e tij shënohet me shifra arabe.
$68si
Shkrimi pa prapashtesë dhe pa nyjë të përparme i nurnërorëve rreshtorê të shkruar me
shifra romake.
$6Bei
Shkrimi me shkronja e jo me shifra romake
i numërorëve rreshtorë qê shënojnë shkallët
e përgjegjësisë në organizatat shoqërore, në
ushtri etj.
$ 68 ej shën.
Shkrimi me vizè lidhëse i emërtimeve të
përvjetorëve dhe i formimeve të ngjashme me
to, kur numërori shënohet me shifër.
$6Bh
Shkrimi pa vizë, si një fjalë e vetme, i emërtimeye të përvjetorër'e dhe i formimeve të
ngjashme me to, kur numërori shënohet me
shkronja.
s68h
Shkrimi me vizë lidhëse i emêr,timeve të
veçanta tê mjeteve teknike si edhe i emërtimeve të ngjashme konvencionale, në përbërj,en
e të cilave hyn edhe një numër i shênuar
namezé

me

shifra

$ 68 i

Shkrimi

i fjalëve njësh,

ndaras dhe rne rrizë në

mes

Shkrimi me vizë lidhëse i numrave te tele-

fonave dhe të targave të automjeteve, kur
përbëhen nga grupe shifrash.

$6Bi

Pêrdorimi i vizës lidhëse naidis emërtimeve
të shkurtuara të institucioneve, të zyrave,
të ndêrma,rrjeve, të organizatave dhe nyjës
prapme ose mbar.esês.

së

$68j

Shkrimi me vizé lidhëse i emër'hi,rneve të
pêrbêra nga njê pjesë e shkurtuar dhe nga një
pjese e plotë.

$68k

Shkrimi me vizë lidhêse i shkronjave, numrave (kur shprehen me shifra), i pjesëve të pandryshueshrne të ligjëratës, si edhe

i

elementeve

që nuk janë pjesë të ligjëratës, kur përdoren
si emra dhe marrin tregues të trajtave rasore.

$68

1

Përclor,imi i vizës lidhëse midis pjesëve përbërëse në komandat ushtarake të përbëra nga dy
ose më shumë' pjesë.

$6811

i vizës së gjatë midis emrave të
përveçëm që shênojnë caqet e një hapësire
Përdorimi

gjeografike.

$69a

i vizës sê gjatë midis emrave që

Pérdorimi

shënojnë caqe kohore.

$69a

Përdorimi i vizês së gjatë midis numërorëve
që tregojnë caqet e nië hapësire kohore.

$6eb

i

vizës së gjatè midis dy a më shumë
emrash të veçantë ose emërtimesh, fjalësh a togje fjalësh të veçanta, të cilat kanë ndërmjet

Pêrdorimi

tyre marrëdhënie të ndërsjellta, janë elemente
të njësive kuptimore shumëpjesëshe
ose shënoj,në kalime nga n}ë gjendje në nje tje-

përbërëse
têr.

Përdorimi

S6ec

i vizës së gjatë

bashkautorërre

të një

vepr.e.

m.idi,s emrave të

$69c
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VI.

mëdha

PËRDORIMI. I SHKRONJAVE
TE MEDHA

Përdorimi i shkronjës së madhe për të dalluar emrat e përveçëm dhe emërtimet e barasvlershme me ta nga emrat e përgjithshëm.

$?0

Shkrimi me shkronjën e parë të madhe i
i mbiemrave të personave, si edhe
i epiteteve ose i ofiqeve (nofkave) që janë
pjesë përbËrëse e tyre.

$?1

emrave dhe

Shkrimi me shkronjën e parë të madhe i
pseudonimeve.

$71

Shkrimi me shkronjë të vogël i nyjave dhe i
pjesëzave të mbiem,rave të huaj, kur jepet i
plotë emri dhe mbiemri i personit.
s?1 shën.

1

Shkrimi me shkronjë tê madhe i nyjave dhe j
të mbiemrave 'të huaj të personave,
kur përdoret vetëm mbiemri dhe kur nyja ose
pjesêzave

pjesëzà është elemen,t

i

domosdoshëm

Shkrimi me shkronjë të madhe i
Q, Mak, San, Sen të mbiemrave të

i tij.

$ 71 shën.

1

pjesëve
të

huai

personave.

S 71 shën.

Shkrimi me shkronjën e parë të madhe i të
gjitha piesëve të emrave dhe të mbie'mrave
kinezë, koreanë, vietnamezë e birmanë.
S ?1 shën. 2
Shkrimi me shkronjën e parë të madhe i
i mbiemrave të përveçëm që përdoren për të shënuar një kategori të caktuar
njerêzish, por që nuk janë kthyer në emra të
emrave e

përgjithshëm.

$

72

1

Përdorimi

i

shkronjave të mêdha
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Shkrimi me shkronjë të vogël i emrave të
përveçëm, kur janë kthyer në emra tê përgjithshëm që shënojnë tipin përkatës.
$ 72

shën.

Shkrimi me shkronjë të vogël i emërtimeve
tê njësive tê matjes, të mjeteve teknike, të
sendeve etj. me burim nga emra të përveçëm. $ ?2 shën.
Shkrimi me shkronjë të vogêl i emërtimeve
të funksioneve shtetërore, politike e ushtarake,
të gradave, të titujve fetarë etj.
$

?3

i emërtimeve
të mësipêrme, kur ato përdoren mê vete (jo
nê fjali), siç ndodh zakonisht në rastet kur
u drejtohemi personave përkatës, në nënshkrimet si edhe në renditjen e emërtimeve
nê fjalë nê dokumentet zyrtare.
$ ?3

Shkrimi me shkronjë të madhe

Shkrimi me shkronjë të madhe i emër,timeve
të funksioneve shtetërore, politike, ushtarake,
të gradave, të titujve fetarë etj., kur janë bërë
pjesë e pandarë e n;ë emri të përveçëm.
s73
Shkrimi me shkronjë të madhe i të gjitha
fjalëve përbërëse të emërtimeve të funksioneve zyrtare e shoqërore më të larta.

$74

Shkrimi me shknonjë të madhe i të gjitha
fjalêve përbërëse të emërtimeve të titujve më
të lartë të nderit të RPSH.

$74

Shkrimi me shkronjë të madhe
sëve përbërëse tê emërtimeve
tê medaljeve shtetêrore.

i të gjitha pietë urdhrave e
$74

Shkrimi me shkronjë të madhe vetëm i fjalës
sê parë të emërtimerre të titujve tê tjerë të
nderit.

$?4

Përdorimi

206

i shkronjave të

mëdha

Vënia ndërmje,t thonjëzash e emërtimeve të

ti'tujve të nderit, kur përdoren m'enjëherë
fjalës ..titul,l", si ndajshtim

pas

i paveçuar me pres,je.

Shkrimi me shkronjë tê madhe i emrave të
përveçërn të botês mitoilogjik,e e fetare.

S ?4

S

75

Shkrimi me shkronjë të madhe i emrave të
përveçëm të figurave e të tregimeve popullore. $ 75
Shkrimi me shkronjë të vogël i emrave të
përgjithshëm tê sferave të mësipërme si allah,
perëndi, shenjt, zanë etj.

Shkri,mi me shkronjê
përveçêm

tê kafshëve.

të

s75
madhe

i emrave tê
$76

Shkrimi me shkronjë të madhe i emërti,meve
të planetëve, të yjeve, të yjësive e të trupave të tjerë qiellorë.
Shkrimi me shkronjë të vogël
iLhe, hënë, tokë,
astronomisë.

i

s77

emrave diell,

kur nuk përdoren si terma të

s7?

shën.

Shkrim'i me shkronjë të madhe i emërtimeve
gjeografike e territoriale-admini,strative, si
edhe

i

emrave të tjerë të vendeve.

Shkrimi me shkronjë të madhe i pjesëve përbërêse të një emêntimi gj,eografik a të një
emri vendi prej dy a më shumë fjalësh.

s7B

$78

Shkri,mi me shkronjë të vogëI i emrave të përgjithshëm gjeografi,kë që përdoren si pêrcak-

tues të një emri të përveçëm ose përcaktohen

prej tij.

$

?B shën.

1

Përdorimi

i

shkronjave të mëdha
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Shkrimi me shkronjë të madhe i mbiemrave
që janë pjesë përbërëse të emrave gjeografikë. $ 78 shën. 2
Shkrimi me shkronjë tê madhe i pjesëve
të emërtimeve zyrtare të shteteve.

përbërëse

$ ?B shën.

3

$ 78 shën.

4

Shkrimi me shkronjë të madhe i emrave tê
anëve të horizontit dhe i mbiemrave tê formuar prej tyre, kur përdoren si emërtirne njësish territoriale ose si pjesê të këtyre emërti-

m,eve.

Shkrimi me shkronjë të vogël i emrave të anëve të horizonti,t dhe i mbiemrave të fonmuar
prej fre, kur shënojnë një drejtim ose një

pikê të horizontit.

Shkri,mi me shkronjë të madhe i emërtimeve
gjeograf,ike, edhe kur përdoren me kuptim të
figurshëm.

$ ?B shën. 4

$ 78 shên.

Shkrimi me shkronjë të madhe i emêrtimeve
të periudhave, të ngjarjeve, të akteve e doku-

menteve histonike, të monum,enteve historike
e të monumenteve të kulturës.

$?e

Shkrimi me shkronjë të vogël i emërtimeve të
epokave gjeologjike, historike e tê formacioneve historiko-shoqërore, që nuk janê emra të
pêrveçërn.

Shkrimi me shkronjë të rnadhe i emërtimeve
zyriare (të sotme ose his'torike) të institucioneve të shtetit dhe të partisë të vendit tonë,
të organizatave shoqërore dhe të një'sive ushtarake kryesore.
Shkrimi me shkronjë të madhe i një pjese të

emërti,mit zyr,tar të një institueioni, organizate

$ 79 shën.

$80

5

Përdorimi

208

i

shkronjave

tê

mëdha

etj., kur ajo përdoret për të përfaqësuar gjithë

emërtimin.

ç

Shkrimi me shkronjë të vogël i emërtimeve të
kategorive të mësipërme, kur përdoren si emra

te pêrgji,thshëm.

80

g B0 shën.

Shkrimi me shkronjë të madhe i fjalës së pacë
të një emërtimi të pêrveçëm, kur ajo përdo-

ret si pêrfaqësuese e gjithë emërtimit.
Shkrimi me shkronjë të madhe
bërëse

i

$ 8t

pjesëve për'-

të emêrtimeve të festave kombëtare

ndërkombëtare.

e

$

82

Shkrimi me shkronjê të vogël i emêrtimeve

tê

festave

fetare.

Shkrimi me shkronjë të madhe

$ 82 shën.

i

fjalês së parë

të titujve tê gazetave, të revistave e të librave. $ 83
Shkrimi me shkronjë tê madhe dhe pa pika
i ernërtimeve të shkurtuara të shteteve, pârtir.e, organizatave etj.

$

Shkrimi me shkronjë të madhe I emrave të
përgjithshëm, kur përdoren për tê shënuar qenie të personifikuara.

S 85

Shkrimi me shkronjë të madhe i nië emri të
përgjithshëm për qëlli'me të veçanta s,tilistike. $

84

86

Shkrimi me shkronjë tê madhe i përemrit vetor ju dhe i përemrave pronorë iuai, (i, e) tii,

(i, e) soj, në shenjë nderimi për personin
cilit i drejtohemi ose për të cilin flasim.

të

Shkrimi me shkronjë të madhe i emërtimeve
të bartësve të funksioneve shtetërore e shoqërore, kur u drejtohemi atyre.

'S B?

$

87

Përdorimi

i

shkronjave

të mëdha
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Shkrimi me shkronjë të madhe i emërtimeve
shkencore të tipave, klasave, rendeve etj. të
botës bimore e shtazore në trajtën latine të

tyre.

Shkrimi me shkronjên e parë të madhe
boleve

të elementeve kimike.

i

$

B8

$

Bg

5

90

sim-

Shkrimi me shkronjë të vogël i emrave të
përgjithshëm si rrugë, ndërmarrje, shkollë, roman, brigadë etj.,që përcaktohen nga një emër
a emërtim i përveçëm në rasën emërore, i
vënë ndërmjet

thonjëzash.

Shkrimi me shkronjë të madhe

i

emërtimeve

të mësipërme, kur përdoren më vete (jo në
fjali) në tabelat, dokumentet e shpalUet zyr-

tare.

'$ 90

Shkrimi me shkronjë të madhe i emrave shesh,
rrugë, tagje etj., kur janë pjesë e emërtimeve

të përveçme përkatêse.

$

90

Shkrimi me shkronjë të vogël i emrave të popujve dhe të banorëve të një vendi.

$

91

Shkrimi me shkronjë të vogël i emrave të ditëve të javês, të muajve e të stinëve.

$

92

Shkrimi me shkronjë tê madhe ose tê vogël
i fjalës së parê të çdo vargu.

S 93

Shkrimi me shkronjë të madhe, në citime, i
fjalës së parë të vargieve, kur shkruhen vijueshëm njëri pas tjetrit.

$

93

Fitlimi me shkronjë të madhe i fjalës së parë
të çdo teksti.

S

94

Fillimi me shkronjë të madhe i fjalës së parë
të një fjalie ose periudhe që vjen pas pikës,

shumëpikëshit, pikëpyeties, pikëçuditjes dhe dy

14

-

360

Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit
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pikave,

fjalie.

kur këto shënojnë mbarimin e

një
S

94

i fjalës së parë
pas pikëpyetjes, pikëçuditjes ose shumêpikëshit,

Shkrimi me shkronjë të vogël

kur ato vihen pas ligiëratës së drejtë dhe në
fjalët e autorit që vijojnë, tregohet se kujt
i takon ligjërata.

$ 94 shën.

Shkrimi me shkronjë të vogël i fjalës së parë
pas shumëpikëshit që shënon ndërprerje gjatë
ligjëratës dhe jo mbarimin e fialisë a të periuclhês së

mêsipérme.

$ 94 shën.

Shkrimi me shkronjë të madhe i fjalës së
parë pas dy pikave, kur fillon një ligjëratë e
drejtë a një citat i vënë ndër thonjëza.

$95a

Shkrimi me shkronjë të madhe i fjalës sê parë
pas dy pikave, kur pas tyre, zakonisht në tekste zyrtare (statute, ligje eti.), radhiten paragrafë tê veçantë qê nisin me kryerresht dhe
mbarojnë me pikë.

$e5b

Përdorimi i shkronjës së vogël pas dy pikave
në të gjitha raste,t e tjera.

S 95

VII.

E

FJALËVE NË FUND
TË RRESHTIT

NDARJA

Mbështetja e ndarjes së fjalëve në fund të
rreshtit kryesisht në ndarjen e fjalëve në rrokje dhe në strukturën morfologjike të fjalës. $
N{osndarja në fund

rrokëshe.

b shën.

96

të rreshtit e fialëve një$

97

Ndarja e fjalëve në fund të

rreshtit

2ll

Kalimi te zanorja pasuese i bashkëtingëllores

që ndodhet ndërmjet dy

zanoresh.

$ 98 a

Ndarja e lirë nê fund të rreshtit, kur ndërmjet
dy zanoresh ndodhen dy a më shumë bashkë-

tingëIlore.

g 98 b

Parapëlqimi nga dy ose më shumë ndarje të

të rreshtit i asaj që ruan
më të qartë kufijtë e pjesëve të kuptimshme
mundshme në fund

të fjalë's.

$ 9s b

Kalimi i bashkëtingëllores i, të ndjekur

një bashkë'tingëIlore tjetër, te zanorja që i

nga

prin.

$ 98 b shën.

Mundësia e ndarjes në fund të rreshtit të
dy zanoreve që vijnë njëra pas tjetrës në një

fjalë.

S 98 c

Parapëlqimi

i ndarjeve rnësue-si, i
këtij tipi.

path.ge-

shëm te fjalët e

Ndarja në fund të rreshtit, te kufiri

e fjalëve të

$ 98

i

c

pjesëve

përbëra, të përngjitura, si edhe e fjalëve të formuara me parashtesa
që përdoren edhe si fjalë më vete në gjuhën e
përbërëse,

sotme.

$ 9B C

Mosndarja në. fund të rreshtit e fjalëve të përbëra të shkurtuara.

S 9g a

e prapashtesës
të shënuar me shifra

Mosndarja në fund të rreshtit

së një numërori rreshtor

arabe.

$ 99

b

Mosndarja në fund të rreshtit e nyjës së prap-

me dhe e. mbaresave në rastet kur shkruhen

me vizë

lidhëse.

Mosndarja në fund të rreshtit e shkurtimeve
të tipave a.i., d.a, p.sh. etj.

S 99 b

$ 99 e

Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit
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Mosndarja në fund

të rreshtit e emërtimeve

të veçanta të mjeteve teknike, si edhe e emërtimeve të ngjashme konvencionale, në përbërjen e të cilave hyn edhe një numër i shënuar me shifra.

$eec

të rreshtit e shkurtimeve
të njësive të masave dhe e shenjave të përqindjes e të përmijës nga shifra që u prin.

$eec

Mosndarja në fund

Mosndarja në fund

të rreshtit e shenjës

paragrafit nga numri e shkronja që vijnë

së

pas

$sed

saj.

Mosndarja në fund të rreshtit e shkurtimeve
që shênojnë nënndarje të kapitujve, tê neneve

$eed

etj.

Mosndarja në fund të rreshtit
përmbajnë një thyes6 dhjetore.

e numrave

që

$e9dh

Mosndarja në fund të rreshtit e një dyshkro-

$99e

njëshi.
Moslënia në fund të rreshtit dhe moskalimi në

rreshtin tjetër i një shkronje të vetme,
kur është zanore.

edhe

$100a

Ndarja në fund të rreshtit e dy shkronjave të
njëllojta që takohen në një fjalë.
$100b
Përsëritja e vizës lidhêse, kur kalon në rreshtin tjetër pjesa e dytë e një fjale a e një
emértimi të përbërë që shkruhet me vizë li-

$100c

dhëse.

Mosiejimi

i

hapjes së kllapave dhe të thonjë-

zave në fund të r,reshtit dhe

llim të rreshtit tjetër.

i mbylljes në fi$

101

Shkrimi i datave

213

Moskalimi në rreshtin tjetër i shenjave të pikësimit me përjashtim të vizës së gjatë.
S 101

VIII.

SHKRIMI

I DATAVE

Përdorimi i pikës pas shënim,it të ditës e
të muajit në datat e plota, kur muaji shkruhet
me shifra (arabe ose romake).
$
Mospêrdorimi

jit

dhe

i

102

asnjë shenje midis ditës, mua-

vitit, kur në datat e plota muaji shkru-

het me

shkronja.

i presjes pas emrit të vendit
shkriminedatave.

Përdorimi

$

103

në

S104

Shkrimi i parafjalës më pas emrit të venclit
dhe para shifrës që shënon datën, në shkresat

zyrtare.

Shkrimi

i

përdoren

$

104

parafialës më para datave, kur ato
si plotës kohe brenda një fialie.
$ 104

