
KLASAT E FJALËVE TË NDRYSHUESHME 
 
-Emri 
 
Kategoritë gramatikore të emrit 
•Emri është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës, që emërton diçka. 
•Kategoritë gramatikore të emrit janë: 
•Gjinia; 
•Trajta; 
•Numri; 
•Rasa; 
•Lakimi; 
 
        Gjinia  
Emrat në gjuhën shqipe janë të gjinisë mashkullore, femërore ose asnjanëse.  
 
Emrat që në numrin njëjës të shquar marrin mbaresat -i, -u, janë emra të gjinisë mashkullore: libri, dollapi, ariu, 
miku etj.  
Emrat me mbaresën -i bëjnë pjesë në lakimin e parë, ndërsa emrat me mbaresën -u bëjnë pjesë në lakimin e 
dytë.  
Emrat që në numrin njëjës të shquar dalin me mbaresat -a, -ja, janë emra të gjinisë femërore: fusha, tryeza, 
fletorja, shoqja etj. Këta emra bëjnë pjesë në lakimin e  
tretë.  
Emrat që në numrin njëjës të shquar marrin mbaresat -të, -t, -it, janë emra të gjinisë asnjanëse: të ftohtët, të 
ecur-it, të zi-të etj. Ata bëjnë pjesë në lakimin e katërt.  
Krahas tyre, është dhe një grup emrash ambigjenë (të dygjinishëm), të cilët në numrin njëjës paraqiten si 
mashkullorë, ndërsa në numrin shumës kalojnë në gjininë femërore. Te emrat  
ambigjenë bëjnë pjesë:  
- Emrat e gjinisë mashkullore që e formojnë numrin shumës me mbaresën -e: mësim-e,  
raft-e, mesazh-e etj. (mësime të vështira, rafte të reja, mesazhe të gjata);  
- Emrat e gjinisë mashkullore, kryesisht të lëndës, që e formojnë numrin shumës me mbaresën -ra: mall-ra, 
djathë-ra, ujë-ra etj. (mallra të skaduara, djathëra të freskëta,  
ujëra të pastra).  
 
    Numri  
 
Emrat në gjuhën shqipe përdoren zakonisht në numrin njëjës dhe në numrin shumës: një  
libër - disa libra, një derë - disa dyer etj.  
Disa emra përdoren vetëm në njëjës, p.sh. emrat abstraktë (lumturi, zemërim, egoizëm etj.),  
emrat e lëndës (qumësht, çelik, birrë etj.), emrat përmbledhës (rini, djalëri, punëtori etj.), emrat  
e përveçëm.  
Disa emra të tjerë përdoren vetëm në shumës, p.sh. pantallona, syze, gërshërë etj.  
 
     Rasa dhe trajta  
 
Emri në shqipe del me forma të ndryshme rasore: emërore, gjinore, dhanore, kallëzore,  
rrjedhore. Gjithashtu, emri del në dy trajta: në trajtën e shquar dhe të pashquar.  
 
PASQYRA E LAKIMIT TË EMRAVE 



 


