
(këto skema mund të shkarkohen falas, nuk lejohet shtypi apo 
shumëfishimi i tyre për qëllime fitimi) 

Për t’iu ardhur në ndihmë mësuesve dhe maturantëve në lëndën e 
Letërsisë dhe të Gjuhës shqipe, po publikojmë: 

• SKEMAT E ANALIZAVE LETRARE TË VEPRAVE  të përfshira në 
programin për provimin përfundimtar;

• SKEMA TË DUKURIVE GJUHËSORE;

• SKEMAT PËR TEKSTET JOLETRARE; 

• ESEJA. 

Skemat e veprave letrare janë shumë të rëndësishme, pasi aty jepen 
në mënyrë të përmbledhur veçoritë kryesore të veprës dhe të stilit të 
autorit. Në bazë të këtyre skemave, maturantët do t’i drejtohen veprës 
për një lexim të orientuar dhe gjithashtu, për një koment të tillë. 
Komenti nuk është asgjë tjetër, veçse praktikimi i asaj çka keni mësuar 
teorikisht në lidhje me stilin e autorit (në përputhje me epokën letrare, 
si dhe me natyrën e vet origjinale),  në lidhje me veçoritë dhe llojet 
kryesore të formave letrare në zhvillimin e tyre kronologjik dhe të 
figuracionit letrar. Dhe sa më mirë që maturantët të jenë të formuar 
teorikisht, aq më të saktë do të jenë në mendimin e tyre kritik për 
veprën. 

Po kështu, komenti lidhet drejtpërdrejt me përdorimin e gjuhës 
nga ana e shkrimtarit. Në tekstet e përkthyera vihet në dukje vlera 
e përkthyesit dhe potenciali i gjuhës shqipe për të përballuar 
shqipërimin e një kryevepre të letërsisë botërore. Në rastin e një autori 
shqiptar vihen në dukje dukuritë gjuhësore të veprës, pasuria e 
dialekteve të shqipes, zhvillimi i gjuhës shqipe në kohë të ndryshme 
etj., që lidhen drejtpërdrejt me njohuritë nga: morfologjia, sintaksa, 
leksikologjinë, drejtshkrimi etj., për gjuhën shqipe.

Përpos këtyre SKEMAVE, në librin ÇELËSI I LETËRSISË DHE I GJUHËS 
SHQIPE, botim i Albas-it (porositet dhe online në www.librarialbas.al), 
do të gjeni:

1. Për secilën vepër letrare ka mbi 6-7 fragmente të zgjedhura të 
komentuara, të cilat nxjerrin në pah specifikat e stilit të autorit 
në veprën e caktuar.

2. Ushtrime praktike e teste specifike për çdo dukuri gjuhësore, 
me qëllim përvetësimin e këtyre njohurive.

1. Modele të llojeve të teksteve joletrare dhe të eseve me 
ushtrime përkatëse për ushtrimin e veçorive specifike të tyre.

2. Në fund të librit janë: ZGJIDHJET E USHTRIMEVE DHE TË 
TESTEVE ku maturantët mund të gjejnë përgjigjet përkatëse 
dhe të kontrollojnë njohuritë e tyre. 

SKEMA PËR NJOHURITË GJUHËSORE – në ndihmë të maturantëve

Libri është hartuar nga 
profesorë dhe specialistë 
didaktë të lëndës së 
gjuhës dhe të letërsisë në 
shkollë, me një eksperiencë 
shumëvjeçare në këtë 
drejtim.






































