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Përshkrimiilëndës

Studentet e këtij kursi do t’i vlerësojnë temat e
diverzitetit, identitetit dhe pranimit e te tjerëve
përmes studimit. Kursi do të merret me qasjen ndaj
të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit.
Studentet do të punojnë t’i përsosin aftësitë e të
folurit në raste të ndryshme, për audiencat dhe
qëllimet e ndryshme. Detyrat dhe aktivitetet gjatë
ligjeratave do tu japin studenteve mundësinë e
zhvillimit të fjalorit, dhe ta përsosin të përgjigjurin
ndaj gjuhës Turke duke mësuar pjesët e gramatikës,
siç janë: diatezat kohore, sipjesoret, ndajfoljet,
pjesoret, etj. Detyrat e të shkruarit poashtu do të
vazhdojnë t’i përsosin shathtësitë e tyre gjuhësore
dhe kërkimore.

Qëllimet e lëndës:

- të komikojnë lirshëm në gjuhën turke,
- të identifikojnë, analizojnë dhe zbatojnë njohjen e
karakteristikave të gjuhës turke
- të zotërojnë aftësitë e të folurit në situatat kryesore
të bisedës siç janë shitblerja, përgaditja e ushqimit,
komunikimi në restoran, te mjeku, në shkollë/në
fakultet, në vizitë, në bankë
- të krijojnë lidhje nërdmjet teksteve dhe jetave të
tyre dhe medjave të ndryshme
- të zgjerojnë fjalorin dhe zhvillojnë gramatikën.

Rezultatet e prituratënxënies:

-

-

Të zhvillojnë biseda formale dhe jo formale
në audienca të ndryshme për qellime të
ndryshme duke përdorur nivelin e duhur të
formalitetit
Ta përvetsojnë shqiptimin dhe të fitojnë më

-

shumë vetëbesim në të folur,
Të kuptojnë dhe fitojnë fjalorin e ri; ta
përdorin në mënyrë të saktë në bisedë.

Kontributi nёngarkesёn e studentit ( gjёqё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tёnxёnittё
studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithësej
Ligjërata
2
15
30
Ushtrimeteorike/laboratorike
2
15
30
Punëpraktike
Kontaktet me
1
15
15
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrimenëteren
Kollokfiume, seminare
2
2
4
Detyratështëpisë
2
15
30
Koha e studimitvetanaktëstudentit
1
15
15
(nëbibliotekëosenështëpi)
Përgaditjapërfundimtarepërprovim
2
15
30
Koha e kaluarnëvlerësim
2
4
8
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
Totali

162

Metodologjia e mësimëdhënies:

Praktikumi i Gjuhës Turke është mësim i rregullt
dhe mësimi mbahet në mënyrë grupore dhe 2 orë në
javë. Forma e ligjerimit është praktike dhe
interaktive. Punët e studenteve jashtë ambienteve të
fakultetit, siç janë detyrat e shtëpisë dhe punimet e
tjera, rregullisht kontrollohen për saktësi dhe
plotësi. Për të matur zhvillimin e shkathtësive dhe
të kuptuarin, studentet u ushtrohen testeve dhe 2
kolokfiumeve gjatë semestrit. Esetë dhe punimet
seminarike janë dhënë rregullisht dhe vlerësohen
veçmas.
Metodat e vlerësimit:

Literatura

Do të zbatohen këto metoda të vlerësimit:
Vlerësimi i parë:
15%
Vlerësimi i dytë:
15%
Angazhimet e tjera
10%
Vijimi i rregullt
10%
Provimi final:
50%
Totali
100%

Literaturabazë:

-

“Yeni Hitit 1” TOMER - Ankara
Banguoglu, Tahsin, TurkceninGrameri,
Turk Dil KurumuYayinlari, 2000
ErginMuharrem, UniversitelerIcin Turk
Dili, BayrakYayinlari, 2002

Literaturashtesë:

Planiidizejnuarimësimit:
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:

Ligjerataqë do tëzhvillohet
I Nderuar/a Zotëri/Zonjë
Rasa Kallëzore -(y)i
Jemi në Telashe
Koha e Tashme (gjuhë zyrtare) -mekte
KërkojNdihmë
Prapashtesa Lidhore –ki
Lidhëzat de/da
Çfarë plane keni?
Koha e ardhme –(y)ecek
Çfarë do të ndodh?
Fjalia Këpujore (koha e ardhme) (do të bëhet - olacak)
Parafjalët gibi, kadar
A kështu do të duhej të ishte?
Koha e ardhme (Futuri II) –(y)ecekti (-(y)ecek idi)
Barazi –ce
Krahasim –(y)e göre
Na ishte mos na ishte
Koha e kaluar (e papërcaktuar) –miş
Fjalia këpujore në kohën e shkuar të papërcaktuar (-(y)miş)
(i-miş)
Koha e Tashme (e përbërë) –(i)yormuş (-(i)yor i-miş)
Koha e ardhme (e p) –(y)ecekmiş (-(y)ecek i-miş)
Vlerësimi i parë intermediar.
Çka është bërë?
Përforcimi –dir
Një botë multikulturore
Koha e tashme me –(e/i)r
Femrat janë nga Venera ndërsa meshkujt nga Marsi
Mjaftueshmëri -(y)ebil-/-(y)emeKohët e Ndryshme
Koha e tashme –e/irdi, -e/iridi. Koha e tashme –e/irmiş, e/irimiş
A keni ditur se..?
Emërzimi -me, -mek, -(y)iş (prapashtesa pronësore)+rasa
Shëndet
Sipjesoret –(y)ip / -meden

Java e pesëmbëdhjetë:

Mos u stresoni
Sipjesoret –(y)erek
Olarak
Vlerësimi i dytë intermediar.

Politikatakademikedherregullat e mirësjelljes:
Caktopolitikat e mirësjelljeskonforstatusittë UP-së.

Vijimi në ligjërata dhe ushtrime duhet të jetë i rregullt, gjatë mbajtjes së mësimit duhet të
mbretërojë qetësia, të shkyçen telefonat celular si dhe hyrja në sallë duhet të jetë me
kohë. Plagjiarizmi dhe kopjimi në provime janë të dënueshme; studenti merr note
negative.

