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Përshkrimi i lëndës

Në këtë lëndë do të mësohet për konceptet
themelore të gjuhësisë së tekstit në përgjithësi. Këtu
nuk analizohet më periudha si njësia më e madhe
gjuhësore, por teksti është njësia më e madhe
gjuhësore, e cila merret si bazë për analizë
gjuhësore komunikuese.

Qëllimet e lëndës:

- Në gjuhën turke janë bërë studime të shumta të
gjuhësisë së tekstit, andaj në këtë lëndë do të
trajtohen teoritë e gjuhëtarëve të ndryshëm për
gjuhësinë e tekstit dhe për përkufizimin e ndryshëm
të tekstit, standardet e tekstualitetit, si kohezionin,
koherencën, situacionalitetin, synueshmërinë etj.,
kategoritë e gramatikës së tekstit, ndarjet e
ndryshme të llojeve të teksteve, për hapat dhe
mënyrat e analizës së tekstit.

Rezultatet e pritura të nxënies:

Në fund të kësaj lënde një student, i cili do të
vlerësohet se e ka mbaruar me sukses provimin, do
të jetë në gjendje që:
-t’i dallojë konceptet themelore teorike të gjuhësisë
së tekstit në përgjithësi dhe të gramatikës së tekstit
në veçanti
-të kryejë analizë praktike të një paragrafi dhe të një
teksti në përgjithësi
-të demonstrojë konceptin e përbërësve të tekstit, të
gjejë elementet e kohezionit dhe të koherencës
- të dallojë llojet e ndryshme të teksteve
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1
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Metodologjia e mësimëdhënies:

Mësimi është i rregullt në formë të ligjeratave
1 orë në javë dhe poashtu percjellet me punime
seminarike.Studentët do të obligohen të ushtrojnë
një prezentim Power Point në klasë. Diskutim rreth
veprave të gjuhësis.

Metodat e vlerësimit:

Vijimi I rregullt :5%
Vlersimi I pare :15 %
Detyrat shtepiake-prezentime :15%
Seminari :15%
Provimi final:50%
Total:100%

Literatura
Literatura bazë:

RIZA Filizok, Bir Metne DortTemel Yaklasim\ Ege
Edebiyat, 2010
RIZA Filizok, Yapisal Metin Analizi , Ege
unuversitesi, 2010
SAFIYE Akdeniz, Soylem ve anlatim (discours )
farkuari, Ege Universitesi, 2011
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Literatura shtesë:
Plani i dizejnuar 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:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

www.ege.edu.tr

Ligjerata që do të zhvillohet
Tanışma; dersle ilgili temel kaynakların tanıtımı
Edebi Analiz Nedir?
İçerik ve Biçim Analizi
Metin Analizi Açısından Kelimeler
Hikâyenin Bölümlenmesi
Metin İncelemesi ve Metinlerde Gerçeklerin Algılanış ve
İfade Ediliş Biçimleri
Metin Analizi İçin Bir Sorgulama Planı
Ara sınav
Metinin Tanımlanması
Metnin “Sözceleme Hali”nin Analizi
Kelimelerin Analizi
Edebi Sanatlar
Söz Dizimi Tahlili
Yapısal Metin Analizinde Analiz Düzlemleri
Tekrar-Metinler üzerinde çalışma

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Cakto politikat e mirësjelljes konfor statusit të UP-së.
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