Analizë përqasëse e fjalisë së varur
kryefjalore në gjuhën shqipe dhe gjuhën
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Abstrakt:
Shpesh herë ndodh që gjatë procesit të mësuarit të një gjuhe të huaj,
nxënësit nisen nga rregullat e gjuhës amtare për të formuluar idetë e
tyre në gjuhën e huaj, duke mos e marrë parasysh faktin që aspektet
gjuhësore ndryshojnë nga një gjuhë në tjetrën. Nisur nga ky konstatim,
ky punim ka për qëllim të bëjë një analizë përqasëse duke
demonstruar, si nga ana teorike dhe nga ana praktike, të përbashkëtat
dhe dallimet e fjalisë kryefjalore në gjuhën shqipe dhe angleze nga
këndvështrimi sintaksor. Në këtë punim do të shqyrtojmë mjetet
gjuhësorë të përdorura për të shprehur fjalinë kryefjalore në të dyja
gjuhët; tipologjinë strukturore të tyre (mjetet lidhëse); marrëdhëniet
gramatikore të kategorisë së numrit dhe vetës, qofshin ato të
drejtpërdrejta apo jo, që kjo fjali ndërthur me kallëzuesin e fjalisë
kryesore të periudhës; si dhe rendi i saj në periudhë. Të përbashkëtat
dhe ndryshimet të cilat do të vërejmë në këtë punim do të jenë me
vlerë për dy target-grupe: për nxënësit e gjuhës angleze do të shërbejë
si shembull ku do të vërtetohet se mos marrja parasysh e këtyre
ndryshimeve gjuhësore në mënyrën e formimit të fjalisë do të na çonte
në struktura gramatikisht të gabuara dhe për rrjedhojë do të krijonte
pengesa në komunikimin ndërgjuhësor. Ky punim do t’i shërbejë
gjithashtu studentëve të gjuhës angleze të cilët, këtë punim modest
dhe aspak shterues, mund ta shtjellojnë me gjatë në punimet e tyre
shkencore.
Fjalë kyç: fjali kryefjalore, fjali kryesore, kallëzues, përshtatje e vetësisë, rend.

Përkufizimi i fjalisë së varur kryefjalore
Përpara së të përkufizojmë fjalitë e varura kryefjalore, duhet të
kuptojmë në vija të përgjithshme se çfarë është kryefjala, të cilën kjo
lloj fjalie e përfaqëson.
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Përkufizime në gjuhën shqipe:
Kryefjala është gjymtyra kryesore emërore a përemërore e fjalisë
dykryegjymtyrëshe që hyn në marrëdhënie e në lidhje kallëzuesore
me kallëzuesin. 1 Një përkufizim tjetër e përkufizon kryefjalën si
“gjymtyrë emërore ose përemërore e fjalisë që varet nga kallëzuesi, që
bashkohet me të, dhe që saktëson subjektin e veprimit duke hyrë në
lidhje kallëzuesore me kallëzuesin”. 2
Përkufizime në gjuhën angleze:
Kryefjala është frymori apo sendi për të cilën fjalia flet. Kallëzuesi
shpesh bën një koment apo i referohet kryefjalës. 3 Një tjetër
përkufizim: Kryefjala e fjalisë është personi, sendi, vendi, ideja etj. e
cila është apo bën diçka. Njeriu mund të identifikojë kryefjalën nëse
mund të identifikojë kallëzuesin/foljen. 4
Ajo që kanë të përbashkët këto përkufizime, si në gjuhën shqipe
ashtu edhe në atë angleze, është natyra emërore apo përemërore e
kryefjalës e cila funksionon si një gjymtyrë kryesore në fjali dhe
shpreh kryesin e një veprimi apo përjetuesin e një gjendjeje, apo
objektin ose fenomenin të cilit fjalia i referohet dhe për rrjedhojë ky
emër, përemër, numëror apo çdo pjesë tjetër e ligjëratës e emërzuar
është në rasën emërore, trajta e shquar apo e pashquar.
Gjithashtu, kufizimet e mësipërme kanë të përbashkët lidhjen e
pashmangshme midis kryefjalës dhe kallëzuesit. Por çfarë
nënkuptojmë me lidhje kallëzuesore? Cili është ndikimi që ka
kallëzuesi tek kryefjala? Kallëzuesi është ai që e plotëson kryefjalën
për të shprehur modalitetin sintaksor, kohën sintaksore dhe vetën
sintaksore. Me anë të trajtave morfologjike të mënyrës në gjuhën
shqipe dhe angleze, të reflektuar te folja-kallëzues, ne shprehim

Akademia e Shkencave, Gjuha Shqipe 2. Tiranë, 2002, f. 167.
Buena Haziri, Gramatika e Gjuhës Shqipe, Mileniumi i Tretë. Prishtinë, 2009. f.
35.
3 Berk. M. Lynn, English syntax: from word to discourse. Oxford: Oxford
University Press, 1999, f. 11.
4 http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/subjects.htm
1
2

40

Thesis, nr.2, 2014

Analizë përqasëse e fjalisë së varur kryefjalore në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze

realitetin e procesit ose jo realitetin e tij. 5Kryefjala dhe kallëzuesi janë
që të dy përbërës sintaksorë kryesorë të fjalive dykryepërbërëse. 6, 7
Shpjegimet e mësipërme për kryefjalën do të na drejtojnë drejt një
fenomeni sintaksor më kompleks: tek ajo që quhet fjali e varur
kryfjalore – pjesë e një periudhe. Periudha me fjali të varur kryefjalore,
quhet ajo periudhë me një fjali të varur që kryen ndaj fjalisë kryesore
një funksion të ngjashëm me atë të një kryefjale të një fjalie të thjeshtë
dykryegjymtyrëshe 8 (2002). Pas 10 vitesh, Mehmet Çeliku propozon
një tjetër emërtim për fjalinë kryefjalore. Ai prezanton termin “sifjali”
për fjalitë përbërëse të periudhës. Sipas tij, periudha me sifjali
kryefjalore quhet ajo periudhë në të cilën sifjalia e varur plotësore
funksionon si kryefjalë e foljes-kallëzues të sifjalisë kryesore. Pra, folja
e sifjalisë kryesore kërkon të plotësohet në një mënyrë të
domosdoshme nga një kryefjalë e shprehur me përbërës sifjali (2012). 9
Për gjuhën angleze, jepet ky përkufizim për fjalinë kryefjaore: Fjali
e varur emërore (nominal) e cila kryen funksionin e kryefjalës në një
fjali të përbërë. 10

Nëntipat strukturore të fjalive kryefjalore
Në gjuhën shqipe këto lloj fjalish ndahen në:
Fjali kryefjalore lidhëzore me lidhëzat ftilluese se, e, që, me lidhëzat
kohore kur e me lidhëzën si; me pjesëzat e pyetjes a, mos.
Shembull: Ishte e qartë që ata e kishin marrë vesh lajmin se në
qytet do të vinin artistë nga kryeqyteti. I dukej sikur gjithë njerëzit i
kishin sytë tek ai. I është thënë të vijë patjetër. Mirës i ra në sy
menjëherë se Besi kishte një hall të madh. Po si ndodhi xhanëm që i
Akademia e Shkencave, Gjuha Shqipe 2, Tiranë, 2002, f. 110.
Mehmet Çeliku, Sintaksë e gjuhës shqipe (përbërësit sintaksorë), Tiranë, Shtëpia
botuese ILAR, 2012. fq. 356.
7 Mehmet Çeliku për herë të parë prezanton termin “kryepërbërëse” në vend
të “kryegjymtyrëse”.
8 Akademia e shkencave, Gjuha shqipe 2, Tiranë, 2002, f. 503.
9 Mehmet Çeliku, Sintaksë e gjuhës shqipe (Përbërësit Sintaksorë), Shtëpia botuese
ILAR, Tiranë, 2012. f. 356.
10 Vesel Nuhiu, English Syntax, III edition, Prishtine, Alfaprint, 2012, f. 130.
5
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humbët gjurmët? Është fakt se populli shqiptar i kaloi të gjitha këto
vështirësi. E keqja është se nuk kemi bërë atë që na është kërkuar.
Është e vërtetë se kurrë ndonjëherë nuk është parë ndonjë aktivitet i
tillë krijues i masave.
Nëse analizojmë “Është e vërtetë se…” në shqip dhe “It is true
that…” në gjuhën angleze, vënë re se në gjuhën shqipe përemri vetor
mungon. Kjo është e mundur për shkak se vetësia e përemritkryefjalës mbartet tek folja me anë të zgjedhimit të saj. Kjo gjë nuk
është e mundur në gjuhën angleze. Përemri pronor në rolin e
kryefjalës është gjithmonë i pranishëm për të përcaktuar vetësinë e
foljes. Kjo ndodh për shkak të natyrës analitike të gjuhës angleze
përkundër asaj sintetike në gjuhën shqipe.
Fjali kryefjalore përemërore realizohen me përemra dhe ndajfolje
pyetëse dhe përemra të pacaktuar lidhorë: kush, ç, çfarë, se (me se, nga
se), sa, i sati, ku, nga, që kur, gjithë çka, gjithë sa. 11 Shembull: Kush nuk
mëson në djalëri nuk gjen nder në pleqëri. Ç’fluturon, s’hahet. Gjithë
sa tregova më lart, ndodhi dy vite të shkuara.
Fjali kryefjalore të pyetjes së zhdrejtë. Ky nëntip i fjalisë kryefjalore
mund të marrë përpara përemrit a ndajfoljes lidhore edhe përemrin se
dhe ka të bëjë me folje dhe lokucione foljore të kumtuarit, perceptuarit
dhe të një procesi mendor 12. Këto folje dhe lokucione ndodhen në fjali
pyetëse, në fjali dëftore mohore ose në fjali që përmbajnë elementë
leksikorë që tregojnë pasiguri, pyetje; ka strukturë pyetëse por e
humbet thuajse fare intonacionin pyetës; bashkohet me fjalët pyetëse
me anë të përemrave pyetës: kush, cili, cila etj.
Shembull: Nuk më kujtohet mirë se me cilin karvan erdhëm në
shtëpi.

Akademia e shkencave, Gjuha shqipe 2, Tiranë, 2002, f. 506.
po aty
* 1. Janë dy kuptime gramatikore të shprehur me “folje+ing”: Present participle
e cila korrespondon me formën e pashtjelluar të përcjellores në shqip dhe
gerund e cila korrespondon me një emër foljor. Kjo e dyta është objekt i
studimit tonë.
*2. Për dallimet dhe ngjashmëritë për kryefjaloren midis dy gjuhëve do të
flasim më poshtë.
11
12
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*Në gjuhën angleze, nëntipet e fjalive kryefjalore janë: relative
(that) clauses, (fjali me përemra lidhorë). Shembull: That she is still
alive is a consolation.; dependent yes-no clauses, dependent whquestions (fjali pyetëse e zhdrejtë me ose pa fjalë pyetëse). How the
book will sell depends on the author. Whether he will show up is
not clear; finite relative clauses (me fjali me forma të shtjelluara të
foljes): Whoever wants to come, may come.; and non-finite clauses
(infinite and gerund*1) (forma të pashtjelluara të foljes) Shembull: For
a bridge to collapse like this is unbelivable. Telling unimportant
things by telephone is expensive.
Nga shembujt e dhënë vërejmë se në anglisht kemi përdorimin e
fjalive të shprehura me forma të pashtjelluara të foljes (infinitive &
gerund). Këto forma shprehen me mjete të tjera gjuhësore në gjuhën
shqipe, respektivisht me folje në mënyrën lidhore dhe me emër foljor.
Forma e pashtjelluar me “infinitive” në gjuhën angleze shprehet me
formë të shtjelluar të foljes në mënyrën lidhore. Forma e pashtjelluar e
shprehur me prapashtesën ing (gerund) në shqip përkon me një emër
foljor por edhe me folje në mënyrë dëftore.
Shembull: Telling unimportant things by telephone is expensive.
Të bërit/Bërja e bisedave të parëndësishme në telefon është e
shtrenjtë. Forma e pashtjelluar (infinitive) në anglisht shprehet në
shqip me një formë foljore të shtjelluar, përkatësisht me një folje në
mënyrën lidhore. Meqenëse foljet në mënyrën lidhore shprehen me
forma të shtjelluara, ato i nënshtrohen edhe kategorisë gramatikore të
kohës. Koha e foljes në mënyrën lidhore e fjalisë kryefjalore në shqip i
përshtatet kohës së foljes-kallëzues të fjalisë kryesore. Shembull: For a
bridge to collapse like this is unbelivable. Që ura të shembet kështu
është e pabesueshme. (koha e tashme). For a bridge to collapse like
this was unbelivable. Që ura të shembet kështu ishte e pabesueshme.
Kur fjalia kryefjalore e shprehur me “gerund” në gjuhën angleze
vendoset pas foljes dhe prezantohet me përemrin vetor “bosh”*2 “it”,
në gjuhën shqipe shprehet me një folje në mënyrën lidhore ose me një
emër foljor. 13
Jani Panolli, Aspekte të gramatikës përqasëse dhe korrigjuese, Shtëpia Botuese e
Librit Universitar, 2000, f. 59.
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Shembull: It’s worth/no good/ no use saving money. Ia vlen/Nuk
ia vlen të kursesh para. (mënyra lidhore). Kursimi/Të kursyerit e
parave ia vlen/nuk ia vlen. (emër foljor).
Koha e formës së shtjelluar të foljes në mënyrën lidhore varet nga
referenca e kohës së foljes kryesore. 14
Shembull: It was nice meeting you. Gëzohem/ Ishte kënaqësi që
të takova.
Në raste të rralla, kur fjalia kryefjalore e shprehur me “gerund”
korrespondon me një fjali kryefjalore në shqip, “gerund-i” mund të
jetë i barasvlershëm me një folje të shtjelluar në mënyrën dëftore. 15
Shembull: His obtaining that job didn’t surprise me. Nuk u çudita
që ai ka zënë atë vend pune.

Përshtatja e vetësisë dhe numrit midis fjalisë kryefjalore dhe
kallëzuesit
Siç e përmendëm edhe me sipër, ekziston një lidhje e pashmangshme
midis kryefjalës dhe kallëzuesit, e cila përbën qendrën ndërtimore dhe
kuptimore të fjalisë dykryepërbërëse. 16 Në gjuhën shqipe kjo është një
lidhje gramatikore me përshtatje, ku kallëzuesi dhe kryefjala bashkë
përshtaten në vetë dhe në numër dhe në disa gjuhë edhe në gjini. 17
Të njëjtën përshtatje e kemi edhe në gjuhën angleze por, për shkak
të natyrës analitike të gjuhës angleze, këtë përshtatje strukturalisht e
vëmë re te koha e tashme e foljeve, në vetën e tretë njëjës dhe te foljet
ndihmëse jam dhe kam. Nga ana tjetër, gjuha shqipe, si gjuhë sintetike,
e shpreh këtë raport në të gjitha kohët dhe mënyrat e foljes me anë të
prapashtesave që merr folja gjatë zgjedhimit. Gjuha shqipe, si një
gjuhë e eptueshme, ka një sistem të pasur të trajtave morfologjike,
nëpërmjet të cilave ka mundësi të shumta që të shprehen qartë
po aty.
po aty. f. 60.
16 Mehmet Çeliku, Sintaksë e gjuhës shqipe (Përbërësit Sintaksorë) Tiranë, Shtëpia
botuese ILAR, 2012. f. 7.
*E quajmë përemër “bosh” pasi në këtë rast roli i tij nuk është kuptimor por
thjesht i paraprin foljes për arsye strukturore dhe përcakton vetësinë e foljes.
17 po aty.
14
15

44

Thesis, nr.2, 2014

Analizë përqasëse e fjalisë së varur kryefjalore në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze

raportet sintaksore në fjali. 18 Shembull: Ajo vajzë është nga Durrësi.
Ato vajzat janë nga Durrësi.
Në gjuhën angleze përshtatja është e njëjtë dhe e drejtpërdrejtë. 19
This pen is mine. These pens are mine. Çka u përmend më sipër në
lidhje me përshtatjen e vetësisë i përket kryefjalës dhe jo fjalisë së
varur kryefjalore. Për sa i përket kësaj të fundit, në gjuhën shqipe fjalia
kryefjalore nuk përcakton domosdoshmërish vetësinë dhe numrin e
fjalisë kryesore, përkatësisht foljes-kallëzues të saj. Shembull: Nuk
është ende e qartë nëse do ta vizitojmë Shqipërinë. Nuk e kanë ende
të qartë nëse ai do ta vizitojë Shqipërinë.
Kjo ndodh sepse shpesh herë fjalia kryesore dhe ajo e varur nuk i
referohen të njëjtit entitet apo të jetë kryer nga i njëjti person. Në
shembullin e dhënë, kemi dy konfigurime ku tregohet se të dy fjalitë e
periudhës nuk përkojnë në vetë dhe numër pasi veprimet e shprehura
respektivisht nga të dyja fjalitë nuk i referohen veprimeve të bëra nga
të njëjtët persona. Nëse fjalia kryefjalore do të vendosej përpara fjalisë
kryesore, folja kallëzues e fjalisë kryesore do të ishte në vetën e tretë
njëjës pavarësisht numrit të foljes në fjalinë kryefjalore. Të njëjtin rast
e hasim edhe në gjuhën angleze. Shembull: Nëse ai do ta vizitojë
Shqipërinë nuk është ende e qartë. Nëse ata do ta vizitojnë
Shqipërinë nuk është ende e qartë.
Mund të përdorim të njëjtën logjikë edhe për fjalinë kryefjalore
përemërore. Shembull: Kush duron, trashëgon. Sa ishin shqiptarë,
ishin burra të vërtetë. Kjo lidhje gramatikore ndodh sepse të dy fjalitë
e periudhës i referohen të njëjtit person, apo persona.
Në gjuhën angleze vërejmë një tendencë në përdorimin e foljes në
rolin e kallëzuesit në vetën e tretë numri njëjës. Vlen të përmendet se
folja jam gjen përdorim më të shpeshtë në krahasim me foljet e tjera.
Shohim shembujt më poshtë të cilit ilustrojnë përdorimin e foljes jam
përkrah foljeve të tjera në vetën e tretë njëjës. Përdorimi i rëndomtë i
vetës së tretë njëjës kushtëzohet nga vendosja e fjalisë kryefjalore
përpara fjalisë kryesore. Përshtatja e foljes në vetën e tretë numri njëjës
ndodh gjithashtu sepse fjalia kryefjalore konsiderohet si një entitet i
18
19

Akademia e shkencave, Gjuha shqipe 2, Tiranë, 2002, f. 68.
Vjekoslav Karlovcan. A survey of English Grammar, Zagreb, 1985, f. 109.
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tërë, si një njësi abstrakte, përfaqësuese e një fakti, mendimi,
fenomeni, ndodhie, etj.
That he is clever is obvious./ That he is clever doesn’t mean much.
Whether he is writing another book is not known./ Whether he is
writing another book won’t make any difference.
Who will come tonight is not known. / Who will come tonight
hasn’t been told yet.
To win the match was his greatest ambition. / To win the match
didn’t help him in his career.

Rendi i fjalive në periudhën me fjali të varur kryefjalore
Në gjuhën shqipe, rendi i fjalive në një periudhë, ashtu si edhe në një
fjali të thjeshtë, është rend relativisht i lirë. Rendi i fjalisë së varur
kryefjalore ndaj asaj kryesore varet nga faktorë gramatikorë ose nga
faktorë stilistikorë. Përcaktohet nga arsye strukturore atëherë kur
fjalisë kryesore i mungon kryefjala. Përcaktohet nga arsye kuptimore
stilistikore kur duam të theksojmë fjalinë kryefjalore ose fjalinë
kryesore. 20 Në periudhën me fjali të varur të tipit lidhëzor rendi mund
të jetë i ngurtë (fjali kryesore – fjali e varur) ose i lirë.
Rendi i fjalive të ngurta ndodh atëherë kur kryefjalorja varet nga
foljet që tregojnë dëshirë, vullnet, domosdoshmëri dhe kur
kryefjalorja është pyetje e zhdrejtë dhe fjali urdhërore e zhdrejtë. Fjalia
e varur nuk ndahet me presje. 21
Shembull: Kërkohet që të ngrihet përgjithësisht niveli kulturor i
punëtorit e i fshatarit. Po ashtu edhe me folje si ndodh, ngjan, rastis.
Shembull: Ju ka ndodhur ndonjëherë të dalldisni nga zemërimi?
Ndodh ndonjëherë të zemërohen edhe të urtët. Rendi i kundërt te
këto fjali është i pamundur.
Rendi i fjalive është i lirë kur kallëzuesi është foljor dhe është i
shprehur me folje të kumtuarit, të perceptuarit, të një procesi mendor.
Është i rëndomtë rendi “fjali e varur – fjali kryesore”. Në këtë rast
peshën kumtuese kryesore e ka fjalia e varur. Fjalia nuk ndahet me
20
21

Akademia e shkencave, Gjuha shqipe 2, Tiranë, 2002, f. 508.
Po aty. fq. 510

46

Thesis, nr.2, 2014

Analizë përqasëse e fjalisë së varur kryefjalore në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze

presje. Shembull: Flitej nga qyteti se po i bënin fërtele tregtarët e
mëdhenj.
Rendi i anasjelltë, rendi (fjali e varur – fjali kryesore) i jep peshën
kumtuese më të madhe fjalisë kryesore. Shembull: Që Sulltan Murati
e shkeli Shqipërinë në 1421 provohet edhe nga një tjetër burim.
Për sa i përket rendit të gjymtyrëve të fjalisë në gjuhën angleze, në
shumicën e rasteve ai është i tillë: kryefjalë – folje - kallëzues. Rendi i
ngurtë, siç e përmendëm edhe më sipër, ndodh sepse gjuha angleze
është gjuhë analitike dhe si e tillë funksionet dhe lidhjet sintaksore të
gjymtyrëve të fjalisë shprehen me anë të renditjes së tyre në fjali dhe jo
nga eptimi. Shembull: John loves Ann. Ann loves John. E njëjta fjalë e
pandryshuar mund të jetë kryefjalë (kur është në krye të fjalisë) dhe
mund të jetë kundrinor nëse vjen pas foljes-kallëzues. Edhe te fjalia
kryefjalore kemi të njëjtin rend të ngurtë (fjali kryefjalore – fjali
kryesore).
Ndonjëherë, pozicioni i fjalisë kryefjalore zhvendoset prej
pozicionit të tij normal në krye të fjalisë në fund të fjalisë kryesore. Ky
fenomen gjuhësorë quhet “extraposition”. Në këtë rast pozicioni i
zakonshëm i kryefjalës mbushet nga prezenca e kryefjalës “boshe”
(emty, anticipatory, introductory, dummy) “it”. 22 Shembull: To help
poor and old people is very human. It is very human to help poor
and old people. Në këtë rast folja kryesore është pothuajse gjithmonë
folja “jam”, e cila mund të ndiqet nga (1) një mbiemër (kallëzues
emëror) : It is advisable to check out the system to make sure there are
no errors in the software. (2) me mbiemra foljor: It was embarrassing
to forget her name even after meeting her for the fifth time. Është e
sikletshme të harrosh emrin e saj edhe pasi e kam takuar pesë herë. (3)
Me një emra foljor (gerundial clause): It is pleasant being with you
here. Në shqip nuk e kemi këtë lloj forme për të shprehur të njëjtën
gjë. Është kënaqësi të jemi këtu me ju. (4) forma të shtjelluara të foljes:
It’s a fact that she is now the best writer. Është fakt/Dihet që ajo
tashmë është shkrimtarja më e mirë. Pra, ia vlen të përsërisim, duke
pasur parasysh përkthimin e fjalive të sipërpërmendura, se përemri
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pronor “it”, i cili funksionon si kryefjalë boshe, në gjuhën shqipe
mungon pasi veta mbartet tek zgjedhimi i foljes.

Përfundime:
Në këtë kumtesë evidentuam të përbashkëtat dhe dallimet midis
periudhës me fjali të varur kryefjalore në gjuhën shqipe dhe në atë
angleze. Nga analiza e bërë vumë re se për sa i përket përkufizimit të
fjalisë kryefjalore në të dyja gjuhët i mëshohet faktit që ajo është një
fjali emërore apo përemërore e cila kryen funksionin e kryefjalës te
kallëzuesi i fjalisë kryesore. Gjithashtu, lidhja kryefjalore – kallëzues
është një lidhje e drejtpërdrejtë gramatikore dhe strukturore. Në të
dyja gjuhët kallëzuesi është ai që e plotëson kryefjalën për të shprehur
modalitetin sintaksor, kohën sintaksore dhe vetën sintaksore.
Në lidhje me nëntipet e fjalisë kryefjalore, në gjuhën shqipe kemi
tre grupime kryesore: fjali kryefjalore lidhëzore, përemërore dhe me
pyetje të zhdrejta. Përpos këtyre mjeteve gjuhësore, në gjuhën angleze
vumë re se fjalia kryefjalore shprehet edhe me forma të pashtjelluara
të foljes (infinitive – gerund). Kjo e fundit në gjuhën shqipe shprehet
me mjete të tjera gjuhësore, përkatësisht me trajtën e shtjelluar të foljes
në mënyrën lidhore dhe me emër foljor.
Për sa i përket rendit të fjalisë kryefjalore në periudhë, në gjuhën
shqipe ai është relativisht i lirë pasi funksionet sintaksore të fjalëve
përcaktohen nga eptimi i tyre. Një gjë e tillë nuk ndodh në gjuhën
angleze, ku rendi është më i ngurtë dhe fjalia kryefjalore ndiqet nga
ajo kryesore. Në raste të veçanta, kryefjalorja mund të zhvendoset në
fund të fjalisë së përbërë dhe në vendin e saj të vendoset kryefjala
“boshe” e realizuar me përemrin pronor “it”. Këtë fenomen gjuhësor
në gjuhën shqipe nuk e kemi. Në gjuhën shqipe mund të mos e
përdorim përemrin pronor në rolin e kryefjalës pasi veta e foljes e
mbart kuptimin e përemrit.
Gjithashtu, ishte e rëndësishme të evidentonim edhe marrëdhënien
midis fjalisë kryefjalore dhe kallëzuesit të fjalisë kryesore. Siç e
përmendëm edhe me sipër, egziston një lidhje e pashmangshme midis
kryefjalës dhe kallëzuesit. Megjithatë, në analizën tonë evidentuam se
në rastin e periudhës, me fjali kryefjalore nuk është gjithmonë kështu.
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Në gjuhën shqipe vumë re dy tipe fjalish: 1) veta e foljes-kallëzues
përkon me fjalinë kryefjalore dhe 2) veta e foljes-kallëzues nuk përkon
me fjalinë kryefjalore. Në rastin e parë, nga ana kuptimore, nuk kemi
një kryes të vetëm të veprimit i/e cila t’i referohet të dyja fjalive të
periudhës. Në gjuhën angleze vërejmë foljen në vetën e tretë, numri
njëjës. Kjo ndodh pasi fjalia kryefjalore është gjithmonë në fillim dhe
konceptohet si një entitet i cili do të përkonte me vetën e tretë njëjës.
Si përfundim, evidentimi i të përbashkëtave dhe të veçantave në të
dyja gjuhët është në funksion të të kuptuarit dhe të perceptuarit më
saktë se si këto dy gjuhë funksionojnë.
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