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Përmbajtja: Ky kurs është vazhdim i kursit Gjuhë frënge I dhe është i përkushtuar për
studimin e fjalive më komplekse, përkufizimet dhe parimet e sintaksës themelore të
frëngjishtës. Duke vazhduar me mësimin e gjuhë frënge në një nivel më të lartë, studenti do të
njihet më në detaje sa i përket gramatikës së gjuhës frënge e po ashtu edhe të fonetikës. Vend
të rëndësishëm do të zë komunikimi i rrjedhshëm dhe në këtë mënyrë studentët do të kenë
aftësitë për të ndjekur një program akademik në frëngjisht. Studentët do të dijnë të dallojnë
natyrën dhe funksionet e gramatikës tradicionale; të analizojnë fjali komplekse nga
pikëpamjet dhe qasjet e ndryshme sintaksore, imagjinare dhe funksionale.


Qëllimet e kursit për gjuhë frënge janë që studetët gjatë kësaj kohe të përfitojnë
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 të jetë në gjendje të:
 Ketë njohuri të mira të përgjithshëme të gjuhës dhe qasjet kryesore teorike të zbatuara
në frëngjisht, si dhe aftësia për përdorimin e gjuhës frënge në mësimdhënie;
 Aftësi të shkëlqyera komunikuese në frëngjisht
 Njoh kulturën dhe civilizimin francez
 Synon të trajnojë nxënës për një nivel fillestar
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-mbiemrat cilësor, shumësi i tyre
Accord, nr. 73, 74

Java e dytë:
Literatura:

Komunikim- shkalla krahasuese
Accord, nr. 75, 76

Java e tretë:
Literatura:

Komunikim, përshkrimi i personit, objektit
Accord, nr. 77, 78

Java e katërtë:

Gramatikë - mbiemrat cilësor, përemrat lidhor,
Civilizim: gjestet

Literatura:

Accord, nr. 79, 80

Java e pestë :

Fonetikë: tingujt [Ε][Ē]
Komunikim: ftesa
Accord, nr.80, 81

Literatura:
Java e gjashtë:
Literatura:
Java e shtatë:
Literatura:

Gramatikë: koha e ardhme, foljet (marr dhe pres)
Komunikim: bisenda për ardhmëri
Accord, nr.82, 83, 84
Komunikim: pranimi dhe refuzimi i thirrjeve me shkrim
Gramatikë : përemrat e theksuar [on],
Accord, nr. 86,87

Java e tetë: test DELF gojor dhe me shkrim
Vlerësimi i parë intermediar
Java e nëntë :
Literatura:
Java e dhjetë :
Literatura:
Java e njëmbëdhjetë :

Gramatikë : përemri i theksuar [on]
Civilizim: festat në Francë
Accord, nr. 88, 89
Fonetikë: tingujt [a] [ã]
Komunikim: të shprehurit me telefon,
Accord, nr.90, 91, 92

Literatura:

Komunikim: marrja dhe refuzimi i një takimi
Gramatikë: folja pouvoir
Accord, nr. 93, 94, 95

Java e dymbëdhjetë :
Literatura:

Gramatikë: “shprehjet kohore”1
Accord, nr. 96, 97, 98, 99

Java e trembëdhjetë :

Civilizim: telefoni nëFrancë,
Fonetikë: tingujt [o], [õ]
Accord, nr. 100

Literatura:
Java e katërmbëdhjetë:
Literatura:

Gramatikë: Parafjala per shtete
Komunikim: të shprehurit në grupe, biseda rreth klimës
Accord, nr. 107, 108, 109

Java e pesëmbëdhjetë: test DELF gojor dhe me shkrim
Vlerësimi i dytë intermediar
Mënyra e vlerësimit:
Vlerësimi i parë :
25%
Vlerësimi i dytë :
25%
Detyrat e shtëpisë : 10%
Ushtrime:
10%
Provimi final:
30%

Total:

100%

Literatura shtesë:
Reflet metodë e frengjishtës dhe Café crème metodë e frengjishtës
Bescherelle 1, La conjugaison de 12000 verbes, Paris, Hatier, 1990.
CALLAMAND, M. Grammaire vivante du Français, Paris, Larousse, 1989

