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:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:

Fakulteti i Filologjisë, UP, Prishtinë
Praktikumi i gjuhës arabe V
BA
E obligueshme
I
1+2
7
Fakulteti i Filologjisë, UP, Prishtinë
Prof. Asoc. Dr. Isa Memishi
Cel.: 044/399884, e-mail:isamemishi@hotmail.com

Përshkrimi i lëndës
Kjo lëndë përfshin përvetësimin e avancuar të
aftësive gjuhësore të kuptimit, dëgjimit, leximit, të
folurit dhe të shkruarit në gjuhën arabe.
Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

- t’u ndihmojë studentëve në përsosurinë e aftësive
gjuhësore të kuptimit, dëgjimit, leximit, të folurit
dhe të shkruarit në gjuhën arabe;
- t’u ndihmojë atyre në zotërimin e strukturave më
të përbëra leksikore e gramatikore në gjuhën
arabe;
- t’u ndihmojë në përkthimin e teksteve letrare,
gazetareske dhe tekste të tjera, të përshtatshme
sipas nivelit të dijes së studentëve;
- t’u ndihmojë atyre në hartimin e teksteve në
gjuhën arabe;
- të ngrisë tek ta nivelin e konverzacionit mbi temat
e zgjedhura në bazë të përmbajtjes së përgatitur
gjatë materialeve të dhëna;
Studentët të jenë të aftë:
- t’i perfeksionojë aftësitë gjuhësore të kuptimit,
dëgjimit, të folurit e të shkruarit në gjuhën arabe;
- të përpilojë tekste të ndryshme pa vështirësi
nëpërmjet fondit të gumbulluar të fjalëve;
- të përkthejë tekstet më të gjata letrare e të llojeve
të tjera nga gjuha arabe në atë shqipe dhe
anasjelltas;

Kontributi në ngarkesën e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)

Aktiviteti

Orë

Ditë/javë

Gjithësej

Ligjërata

3 (135 min)

15

33.75

Ushtrime teorike/laboratorike

2 (90 min)

15

22.5

10 min

15

2.5

Kollokfiume,seminare

10

1

10

Detyra të shtëpisë

2

15

30

Koha e studimit vetanak të
studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)

2

15

30

Përgaditja përfundimtare për
provim

20

2

40

Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)

2

2

4

Projektet,prezentimet ,etj

30 min

1

0.5

Totali

42.00

81

173.25orë

Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren

173.25:25 = 6.93
7 ECTS

Metodologjia e mësimdhënies:

Në ligjërata do të përdoret metoda interaktive.
Studentët inkurajohen që t’i zhvillojnë shkathësitë e
mësim-nxënies dhe të kompetencës në fushën e
punës kërkimore-shkencore. Me këtë metodë,
ekspozimi i lëndës bëhet shkallë-shkallë. Së pari,
sqarohen nocionet dhe terminologjia e përdorur,
pastaj ligjërata do të plotësohen edhe me ushtrime
praktike. Pas çdo ligjërate obligohen me dy lloje
detyrash: atë të përgatitjes të njësisë metodike dhe
detyra me shkrim

Kriteret e vlerësimit: për vijimin e rregullt të
ligjëratave 10%; detyrat e shtëpisë, prezantimet,
projektet hulumtuese 20%; kolokuiumi 30% dhe
provimi përfundimtar 30% =100%

Metodat e vlerësimit:

Literatura
Literatura bazë:

El-‘arebijjetu li-n-nashiin (pjesa e pestë), Vizaretul-me’arif, Mbretëria e Arabisë Saudite, botuar në
Bejrut, 1983;
1. Ta’limu-l’arebijjeti li-n-natikine bi gajriha,
Vizaretut-ta’lim el-’ali, Mbretëria e Arabisë
Saudite, Xhami’atu Ummi-l-Kura (pjesa e
pestë), Mekke, 2008;
2. Attar, S., Modern Arabic: Grammar in
Context: An Advanced Course for Foreign
Students, Beirut, 1998;

Literatura shtesë:

Plani i dizejnuar i mësimit:

Java

Ligjërata që do të zhvillohet

Java e parë:

Qyteti المدينة

Java e dytë:

Shkretëtira البادية

Java e tretë:

Fshati الريف

Java e katërt:

Disa fabula الحيوانات

Java e pestë:

Besimet dhe fetë واألديان

Java e gjashtë:

Këshillë e një miku صديق

Java e shtatë:

Arsimi التعليم

Java e tetë:

Kolokuiumi

Java e nëntë:

Libri الكتاب

من قصص
العقائد
نصيحة

Java e dhjetë:

Shëndetësia الصحة
ّ

Java e njëmbedhjetë:

Popujt الشعوب

Java e dymbëdhjetë:

Një tregim nga Shqipëria ألبانيا

Java e trembëdhjetë:

Rinia الشباب

Java e katërmbëdhjetë:

Organizatat bamirëse الخيريّة

Java e pesëmbëdhjetë:

Thesari

حكاية من

الجمعيّات

الكنز

Politikat akademike dhe Vijimi i ligjëratave është i obligueshëm. Mungesa në 5
rregullat e mirësjelljes: ligjërata studenti e humb të drejtën për të hyrë në provim.
Plagjiarizmi dhe kopjimi në provime janë të dënueshme;
studenti merr note negative.

