UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI I FILOLOGJISË
Dega e Gjuhës dhe e Letërsisë Frënge
Lënda: Gjuhë frënge I
Niveli : Bachelor/ obligativ
Viti – I semestri I
Numri i orëve në javë: 2
Vlera në kredi : 5
Mësimdhënësi: prof. asc. dr. Valbona Gashi-Berisha Valbonagashi@uni-pr.edu
Përmbajtja: Metoda Accord është një prej metodave më të qëlluara për mësimin e gjuhë frënge
për një kohë të shkurtër. Kjo metodë ka një tekst për secilin nivel me 3 kaseta dhe nje CD. Niveli
i parë ka katër kapituj dhe secili kapitull ka tre nënkapituj. Këtu përfshihet : Gramatika,
Komunikimi, Civilizimi francez dhe Fonetika. Gjuha frënge për studentët të cilët nuk kanë asnjë
bazë të kësaj gjuhe do të fokusohet prej gjërave më elementare si p.sh. alfabeti, foljet, emrat,
mbiemrat etj., Kjo i mundëson studentit që të filloj me njohuri të përgjithshme për gjuhën dhe
kulturën frënge


Qëllimet e kursit për gjuhë frënge janë që studetët gjatë kësaj kohe të përfitojn njohurit
bazë të kësaj gjuhe, të komunikojnë rrjedhshëm dhe t’i ken bazat elementare gramatikore
të gjuhës frënge.

 Pas përfundimit të këtij kursi studenti do te jet ne gjendje të
- komunikoj në gjuhën frënge
- lexoj dhe shkruaj në frëngjishte
- njoh kulturën dhe civilizimin francez

Metodologjia e punës: ligjerata, ushtrime, teste

Literatura: Accord metodë e frengjishtes për dy nivele.
Dy nivelet kanë nga katër kapituj. Kjo metodë ka një tekst për secilin nivel me 3 kaseta dhe nje
CD. Niveli i parë ka katër kapituj dhe secili kapitull ka tre nënkapituj.
Java e parë:
Literatura:

Gramatikë- Foljet (kam, jam)
Accord, nr. 7

Java e dytë:
Literatura:

Komunikim- prezentim, përshëndetje
Accord, nr. 6-8

Java e tretë:
Literatura:

Gramatikë, folja quhem
Komunikim- shifrat dhe numrat
Accord, nr. 9

Java e katërtë:

Gramatikë - nyjet e shquara dhe të pashquara,
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Literatura:

Civilizim: emrat francez
Accord, nr. 11-12

Java e pestë:
Literatura:

Fonetikë: alfabeti, Komunikim: kontakti i parë
Accord, nr.13-14

Java e gjashtë:
Literatura:

Gramatikë: foljet e grupit të parë (-er), negacioni,
Accord, nr.16-17

Java e shtatë:

Komunikim: Informim, pyetje, falënderim, parashtrimi i pyetjeve
Gramatikë : mbiemrat e nënshetësisë,
Accord, nr. 18, 19, 20

Literatura:
Java e tetë:

test DELF gojor dhe me shkrim
Vlerësimi i parë intermediar

Java e nëntë :
Literatura:

Civilizim:Elementet e një qyteti francez
Fonetikë: elizion, (apostrof)
Accord, nr. 21, 22

Java e dhjetë :
Literatura:

Gramatikë: shumësi i emrave, nyjet e ngurrta
Accord, nr.24, 25

Java e njëmbëdhjetë :
Literatura:

Gramatikë: forma pyetësore, Komunikim: falenderimi
Accord, nr. 26, 27

Java e dymbëdhjetë :

Gramatikë: nyjet e ngurrta
Civilizim:banimi francez
Fonetikë: lidhja në mes fjalëve
Accord, nr.28, 29, 30

Literatura:
Java e trembëdhjetë :

Literatura:
Java e katërmbëdhjetë:
Literatura:

Komunikim: dhënja e këshillave, ndalesat
Gramatikë: foljet ne urdhërore ne formën affirmative dhe negative,
mbiemrat
Accord, nr. 37, 38, 39
Komunikim: drejtimet
Civilizim: vetshërbimet dhe tregjet
Accord, nr. 41, 42

Java e pesëmbëdhjetë:
test DELF gojor dhe me shkrim
Vlerësimi i dytë intermediar:
Mënyra e vlerësimit:
Vlerësimi i parë :

25%
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Vlerësimi i dytë :
Detyrat e shtëpisë :
Ushtrime:
Provimi final:

25%
10%
10%
30%

Total:

100%

Literatura shtesë:

Reflet metodë e frengjishtës dhe
Café crème metodë e frengjishtës

Literatura shtesë:
Bescherelle 1, La conjugaison de 12000 verbes, Paris, Hatier, 1990.
CALLAMAND, M. Grammaire vivante du Français, Paris, Larousse, 1989
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