Dega e Letërsisë
SYLLABUS i lëndës
Morfologji
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 Letërsisë shqipe
Morfologji
Bachelor
E obliguar
Viti II Semestri III
2+2
5
E hënë: 11: 30- 13:00, salla nr,78, Fakulteti i
Filologjisë

Mësimëdhënësja e lëndës:
Detajet kontaktuese:

Prof. Ass. Dr. Flutura Çitaku
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 themelore të
morfologjisë si disiplinë e gramatikës duke filluar
nga koncepti i morfemës dhe struktura e fjalës
pastaj mënyrat dhe tipat e fjalëformimit e duke
vazhduar me kategoritë leksiko-gramatikore. Në
kuadër të klasave të fjalëve studentët do të njihen
me procedurën e analizës morfologjike të fjalës ku
përfshihen grupet leksiko-gramatikore, kategoritë
gramatikore, tipi i lakimit e për të përfunduar me
motivimin ose prejardhjen e fjalës .
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:




Të flasin dhe të shkruajnë rrjedhshëm
gjuhën standarde shqipe.
Të aftësohen për t’i dalluar klasat e fjalëve
si dhe funksionet e tyre
Të aftësohen për të bërë analizë morfemore
dhe analizën fjalëformuese të fjalëve si dhe

analizën tërësore morfologjike të fjalëve


Të aftësohen për të bërë punë të suksesshme
në procesin e mësimdhënies
Të përdorin gjatë ligjërimit fjalën shqipe në vend të
fjalës së huaj
Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondojë me rezultatet e
tё nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike

Orë
2

Ditë/javë
15

2

15

Gjithsej
22.5
22.5

Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren

10 min

15

2.5

Kollokuime,seminare
Detyra të shtëpisë

10

1

2

15

22.5

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

2

15

22.5

10
1

2
1

20
2

Punë praktike

Totali

Metodologjia e mësimëdhënies:

Metodat e vlerësimit:

10
2

124.5:25=4.98

5 ETCS
Ligjërata, ushtrime, punime seminari, detyra
shtëpie, debate për çështje të ndryshme lidhur me
morfologjinë; hartimi i njё fjalorthi bashkё me
studentёt me titull: “Fjala shqipe nё vend tё fjalёs sё
huaj”, ku do tё pёrfshihen fjalёt e huaja tё
panevojshme qё po pёrdoren sot kudo. Pёrballё
kёtyre fjalёve do tё jepen gjegjёset e tyre nё shqip.
Puna rreth kёtij fjalorthi do tё vazhdojё gjatё tёrё
semestrit dhe do tё jetё detyrё e pёrhershme e
studentёve pёr tё sjellё sa mё shumё fjalё.

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:
Literatura plotësuese:

Ali Jashari, Flutura Çitaku, Morfologjia e zbatuar,
Zero Print, Prishtinё, 2014
ASHRSH, Gramatika e gjuhës shqipe, I, Tiranë,
1995
Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë,
EDFA, Tiranё, 2004
Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe (për
mësimdhënësit e gjuhës shqipe) Prishtinё, 1998;
M. Çeliku, M. Karapinjolli, R. Stringa: Gramatika
praktike e gjuhës shqipe, Tiranë, 2004. Mehmet
Çeliku, Çështje të shqipes letrare, Tiranë, 2001.
ASHRSH; Për pastërtinë e gjuhës shqipe, Tiranë,
1998.
Gjovalin Shkurtaj, Si tё shkruajmё shqip, Tiranё ,
2008
IAP, Drejtshkrimi i gjuhës shqipe, Prishtinë, 1974
ASHRSH, Fjalori drejtshkrimor i gjuhës shqipe,
Tiranë, 1976
Fjalorё tё gjuhёs shqipe(1980, 1984, 2002, 2006)
Revistat: Studime filologjike dhe Gjuha
jonё(Tiranё);Gjurmime albanologjike, Gjuha
shqipe, Filologji (Prishtinё), etj.
Z. Kadriu- L. Latifi, Morfologjia e gjuhёs sё sotme
shqipe(tekst ushtrimesh), Tetovё, 2008
Vepra letrare, fragmentet e tё cilave do tё pёrdoren
pёr ushtrime
Tё dhёna nga interneti

Plani i disejnuar i mësimit:
Java
Ligjërata që do të zhvillohet
Njohuri tё pёrgjithshme pёr morfologjinё
Java e parë:
Objekti i morfologjisё dhe lidhjet e morfologjisё me
disiplinat e tjera
Kuptimet gramatikore dhe format gramatikore
Pjesёt e ligjёratёs
Struktura morfologjike e fjalёs dhe tipat e fjalёformimit
Java e dytë:
Fjala dhe morfema
Llojet e morfemave
Temat e fjalёs
Analiza morfemore dhe analiza fjalёformuese
Fjalё tё parme dhe fjalё jo tё parme

Java e tretë:

Java e katërt:

Java e pestë:

Java e gjashtë:

Java e shtatë:

Java e tetë:

Java e nëntë:

Mёnyrat e formimit tё fjalёve nё gjuhёn shqipe
Emri
Njohuri tё pёrgjithshme
Grupet leksiko-gramatikore tё emrave
Kategoria gramatikore e gjinisё
Kategoria gramatikore e numrit
Kategoria gramatikore e rasёs
Kategoria gramatikore e shquarsisё dhe e pashquarsisё
Tipat e lakimit
Formimi i emrave
Mbiemri
Njohuri tё pёrgjithshme. Klasifikimi i mbiemrave.Kategoritё
gramatikore tё mbiemrit
Gjinia
Numri
Lakimi i mbiemrit
Shkallёt e mbiemrit
Formimi i mbiemrave
Numёrori
Njohuri tё pёrgjithshme
Numёrorёt themolorё
Veçoritё strukturore e morfologjike tё numёrorёve themelorё
Thyesat
Pёremri
Njohuri tё pёrgjithshme pёr pёremrat
Klasifikimi i pёremrave
Pёremrat vetorё
Lakimi i pёremrave vetorё
Trajtat e shkurtra dhe trajtat e shkurtra tё bashkuara Vendi
dhe pёrdorimi i trajtave tё shkurtra
Pёremri vetvetor
Përemrat pronorë
Përemrat lidhorë
Përemrat dëftorë
Përemrat pyetës
Përemrat e pacaktuar
Folja
Njohuri tё pёrgjithshme pёr foljen
Klasifikimi i foljeve sipas funksionit dhe kuptimit
Foljet ndihmëse
Foljet gjysmëndihmëse
Foljet kalimtare dhe jokalimtare
Kategoritë gramatikore të foljes-veta dhe numri
Kategoria gramatikore e mënyrës
Kategoria gramatikore e kohës
Kategoria gramatikore e diatezёs

Java e dhjetë:

Java e njëmbedhjetë:

Java e dymbëdhjetë:

Java e trembëdhjetë:

Java e katërmbëdhjetë:

Java e pesëmbëdhjetë:

Zgjedhimi i foljeve (ndarja nё zgjedhime: I, II, III)
Foljet e parregullta
Format e pashtjelluara
Zgjedhimi vepror
Zgjedhimi jovepror
Formimi i foljeve
Ndajfolja
Njohuri tё pёrgjithshme pёr ndajfoljet
Klasifikimi i ndajfoljeve sipas kuptimit
Shkallёt e ndajfoljeve
Formimi i ndajfoljeve
Parafjala
Njohuri tё pёrgjithshme pёr parafjalёt
Klasifikimi i parafjalёve sipas prejardhjes dhe strukturёs
morfologjike
Klasifikimi i parafjalёve sipas kriterit sintaksor dhe kuptimet
kryesore tё tyre
Pёrdorimi i parafjalёve gjatё ligjёrimit
Lidhёzat
Njohuri tё pёrgjithshme pёr lidhёzat
Klasifikimi i lidhёzave sipas prejardhjes
Klasifikimi i lidhёzave sipas funksionit sintaksor
Lidhёzat
Njohuri tё pёrgjithshme pёr lidhёzat
Klasifikimi i lidhёzave sipas prejardhjes
Klasifikimi i lidhёzave sipas funksionit sintaksor
Pjesëzat dhe pasthirrmat
Njohuri tё pёrgjithshme pёr pjesёzat
Vendi dhe theksimi i pjesёzave
Klasifikimi i pjesёzave sipas strukturёs dhe fjalёformimit
Klasifikimi i pjesёzave sipas domethёnies
Pasthirrmat dhe klasifikimi i tyre sipas prejardhjes dhe
domethёnies
Tingullimitimet(onomatopetё)
Fjalë me më shumë funksione gramatikore

Vlerësimi i parë intermediar (test provues)-java e tetё -23 tetor 2015
Vlerësimi i dytё intermediar (test provues)-java e pesёmbёdhjetё- 11 janar 2016
Shёnim: Tё dy testet provuese do tё mbahen jashtё orarit tё mёsimit ose në gjatë orëve të
ushtrimeve

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:

Vijimi i rregullt i studentëve në ligjërata, përmbushja e detyrimeve sipas kritereve të
mbarëvajtjes së procesit mësimor etj.

