Dega e Gjuhës Turke
SYLLABUS i lëndës
Gjuhë e sotme shqipe 2
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:

Fakulteti i Filologjisë-Dega e Gjuhës dhe Letërsisë
Turke
Gjuhë e sotme shqipe 2
Bachelor
E obliguar
Viti I Semestri II
2+2
5
E enjte: 13:30-15:00 Dega e Gjuhës Turke,
Fakulteti i Filologjisë

Mësimëdhënësja e lëndës:
Orari I këshillimeve
Detajet kontaktuese:

Prof. Ass. Dr. Flutura Çitaku
E hënë: 13:00-14:00; E enjte: 15:00-16:00
Zyra nr.72 Tel: 045 420 876
E-mail: flutura.citaku @gmail.com.
Kёshillimet me studentë: e hënë:13:00-14:00, e
enjte:15:30-16:00

Përshkrimi i lëndës

Studentët do të njihen me konceptet e sintaksës:
grupi i fjalëve (togfjalëshi) fjalia dhe gjymtyra.
Nga lënda e morfologjisë e kanë të qartë që çdo
fjalë përveç kuptimit leksikore dhe formave gramatikore, ajo kryen një funksion të caktuar brenda
fjalisë; duhet ta kenë të qartë se fjala dhe gjymtyra
e fjalisë nuk janë gjithherë të barazvlershme, sepse
një gjymtyrë mund të shprehet edhe me grup
fjalësh; gjymtyrët e fjalisë së thjeshtë; gjymtyrët
homogjene. Pastaj do të shpjegohen llojet e fjalive
sipas kritereve të caktuara; llojet e fjalive të përbëra: me bashkërenditje dhe me nënrendite- me
fjalë të tjera, çështjet themelore që i studion
sintaksa.
Përvetësimi i lëndës dhe aftësimi i studentëve për ta
zbatuar atë edhe praktikisht.

Qëllimet e lëndës:
Rezultatet e pritura të nxënies:

Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jenë në
gjendje:
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Të jenë në gjendje të dallojnë rregullat
sintaksore të shqipes në përqasje me ato të
gjuhës turke, sidomos ato që kanë të bëjnë
me rendin e fjalëve.
Të flasin dhe të shkruajnë rrjedhshëm
gjuhën standarde shqipe sipas rregullave
sintaksore të gjuhës shqipe.
Të aftësohen për të dalluar grupin e fjalëve
nga fjalia pastaj fjalinë e thjeshtë nga fjalia e
përbërë si dhe llojet e fjalive me
bashkërenditje dhe të atyre me nënrenditje
gjithnjë duke i krahasuar me ato të gjuhës
turke.
Të aftësohen për të bërë analizën sintaksore.
Të aftësohen për të bërë punë të suksesshme
në procesin e mësimdhënies duke bërë
përqasjen midis sintaksës së gjuhës turke
dhe asaj të gjuhës shqipe.
Të aftësohen për të bërë përkthime të mira
nga gjuha që studiojnë (gj.turke) në gjuhën
shqipe dhe anasjelltas.

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondojë me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet, prezantimet ,etj
Totali

Metodologjia e mësimëdhënies:

Orë
2

Ditë/javë
15

2

15

Gjithsej
22.5
22.5

10 min

15

2.5

10

1

10

2

15

22.5

2

15

22.5

10
1

2
1

20
2

124.5:25=4.98

5ETCS
Ligjërata, ushtrime, punime seminari, detyra
shtëpie, debate për çështje të ndryshme lidhur me
sintaksën;etj.
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Metodat e vlerësimit:

Vlerësimi i parë: 15%
Vlerësimi i dytë: 15 %
Detyrat dhe punimet e seminareve: 10 %
Vijimi i rregullt: 5 %
Provimi final 55 %
Gjithsej: 100 %
Provimi mbahet me test dhe plotёsohet edhe me
gojë.

Literatura
Literatura bazë:

Niko Dako, Elona Biba, Ali Jashari, Flutura Çitaku,
Gramatika e gjuhёs shqipe 2, Prishtinё, 2014

Literatura plotësuese:
ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe 2, Tiranë,
2002
Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë,
Tiranё, 2004
Bahri Beci, Gramatika e gjuhёs shqipe-pёr
mёsimdhёnёsit e gjuhёs shqipe Prishtinё, 1998
M. Çeliku, M. Karapinjolli, R. Stringa: Gramatika
praktike e gjuhës shqipe, Tiranë, 2004.
M. Çeliku, Tekst ushtrimesh për sintaksën e shqipes
standarde, Tiranë, 2007
T. Kelmendi: Studime sintaksore, Prishtinë, 2008.
Revistat: Studime filologjike dhe Gjuha jonё
(Tiranё);Gjurmime albanologjike, Gjuha shqipe,
Filologji (Prishtinё), etj.
Vepra të ndryshme letrare për orët e ushtrimeve
Tё dhёna nga interneti
Plani i disejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:

Ligjërata që do të zhvillohet
Nj
Tipat e fjalive të thjeshta në gjuhën shqipe
Tipat Fjalia dykryegjymtyrëshe.
Kkkr Kryefjala dhe kallëzuesi
F
Gjymtyrët e dyta të fjalisë
Rendi i gjymtyrëve në fjali
Vlerësimi i parë intermediar (test provues)
Gjymtyrët homogjene
Gjymtyrët e veçuara
Fjalia e përbërë
Fjalitë Fjalitë e përbëra me pjesё tё nёnrenditur
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Java e njëmbëdhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Fjalitë Fjalitë e përbëra me pjesё tё nёnrenditur rrethanore
Vlerësim i dytë intermediar (test provues)
Fjalitë e ndërmjetme dhe fjalitë e ndërshtëna (të
ndërkallura)
Fjalia e përbërë asindetike
Ligjër Ligjërata e drejtë dhe e zhdrejtë

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Vijimi i rregullt i studentëve në ligjërata, përmbushja e detyrimeve sipas kritereve të
mbarëvajtjes së procesit mësimor etj.

Vlerësimi I-java VI-10 mars 2016
Vlerësimi II- java XII- 14 prill 2016
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