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Hyrje
0.1 Perligjie e punimit
Në këtë studim do të parashtrohen në vija të përgjithshme strukturat e formave te emërzimit,
mënyra e ndërtimit të tyre dhe funksionet e këtyre formave në secilën gjuhë. Do të shihet se ku
përkojnë dhe ndryshojnë strukturat përkatëse nga njëra – tjetra dhe ç‟vend zënë ato në
përdorim.

0.2 Objekti dhe hipotezat e punimit
Punimi analitik do të ndjekë këtë rend:

0.1 Metodologjia dhe struktura e punimit
1. Do të shihet denduria e përdorimit të secilës formë të emërzuar në gjuhën shqipe dhe atë
gjermane.
2. Çdo formë e emërzuar e gjuhës shqipe do të krahasohet në kontekst me variantin e gjuhës
gjermane, për të parë nëse në këtë variant është përdorur e njëjta formë e emërzimit apo
jo.
3. E njëjta procedurë analitike do të ndiqet me tej duke u nisur nga konteksti në gjuhën
gjermane, për të parë edhe në këtë rast përputhjet dhe mospërputhjet.
4. Analizën e përfundojmë me një renditje statistikore dhe përgjithësuese të formave
përgjegjëse në secilën gjuhë në funksion të përgjigjes së pyetjeve:
Në cilat raste formës përkatëse të shqipes i përgjigjet e njëjta formë në
gjermanishte?
Në cilat raste një formë e emërzuar e gjuhës shqipe është përkthyer me
një formë tjetër a emër në gjermanishte?
Në cilat raste forma e emërzuar e shqipes nuk është përkthyer fare?

Qëllim më vete i këtij punimi janë edhe pikat e renditura më poshtë.
a) Për të dhënë një pasqyrë të përgjithshme teorike – praktike të përdorimit dhe përkthimin
e formave të emërzuara në secilën gjuhë në rrafsh krahasues.
b) Për të ndihmuar metodikisht kuptimin, përdorimin dhe përkthimin e ndërtimeve të
emërzuara nga shqipja në gjermanishte dhe anasjelltas.
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