Të dhëna bazike të lëndës
Njësiaakademike:
Titulliilëndës:
Niveli:
Statusilëndës:
Vitiistudimeve:
Numriiorëvenëjavë:
Vleranëkredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësiilëndës:
Detajetkontaktuese:
Përshkrimiilëndës

Orientalistikë
Gjuhë turke IV
Bachellor
Obligative
I
1+2
6
Fakulteti I Filologjisë/ UP Prishtinë
MA ZeqijeXhafçe
zekiye83@hotmail.com

Kjo lëndë është vazhdimi i Praktikumit të gjuhës
turke III, e cila përmban tema të tjera të jetës së
përditshme që trajtohen në një nivel më të lartë të të
folurit. Duke mësuar tema të reja gramatikore
ndërtohen fjalitë të zgjeruara. Mësohet përdorimi i
diatezës shkakore dhe reciproke, si dhe diatezës së
kombinuar, sipjesoret me –ecek dhe me -dik dhe
kombinimet e tyre me parafjalët dhe mbaresat
rasore. Përmbanë tema të ludhura me mitologjinë,
festat, diversitetet njerëzore, natyrës, ngjarje
misterioze, kinematografi etj.

Qëllimet e lëndës:

- të komikojnë lirshëm në gjuhën turke në mënyrë
më të zgjeruar,
- të përsosin aftësinë e të dëgjuarit, përmes mjeteve
auditive dhe kolegëve të tyre,
- të zotërojnë edhe më shumë aftësitë e të folurit në
situatat të ndryshme,
- të zgjerojnë fjalorin dhe shkathtësitë e të shkruarit
në gjuhën turke.
Rezultatet e prituratënxënies:

-

Të zhvillojnë biseda formale dhe jo formale
me kolegët e tyre
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
Ushtrimeteorike/laboratorike
Punëpraktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrimenëteren
Kollokfiume, seminare
Detyratështëpisë
Koha e studimitvetanaktëstudentit
(nëbibliotekëosenështëpi)
Përgaditjapërfundimtarepërprovim
Koha e kaluarnëvlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj

2
2

15
15

30
30

1

15

15

2
2
1

2
15
15

4
30
15

2
2

15
4

30
8

Totali

162

Metodologjia e mësimëdhënies:

Praktikumi i Gjuhës Turke IV 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 ta 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:

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%

Literatura
Literaturabazë:

-

Literaturashtesë:

Planiidizejnuarimësimit:

“Yeni Hitit 2” TOMER - Ankara
Banguoglu, Tahsin, TurkceninGrameri,
Turk Dil KurumuYayinlari, 2000
ErginMuharrem, UniversitelerIcin Turk
Dili, BayrakYayinlari, 2002

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:

Ligjerataqë do tëzhvillohet
E gjeta!
DiatezaPësore -ilNuk bënë pa ata
Sintagma : nga ana e/ -ce (sipas)
U zbuluapor…
Diatezareciproke+shkakore+pësore -(i)ş -/-tir-/-ilBota e kafshëve
Participet –(y)en/-(y)ecek/-mekte/-miş olan
Jeta në Natyrë
Participet: -dik+prapashtesat pronësore
-miş ol + -duk + prapashtesat pronësore
Çka kemi bërë?
Participet: -ir,-mez,-dik,-ecek, -miş
Shpërblimet i gjejnë fituesit
Gjerundi –dik,-ecek, prapashtesa pronësore, -ince, -ir...-mez
Të paharueshmitë
Gjerundi –ene. -inceye kadar/dek
Vlerësimi i parë intermediar.
Mitologjia
Ligjerata e zhdrejtë: -dik,-ecek+prapashtesa pronësore+i
söyle
Bestytnitë
Ligjerata e zhdrejtë: (pyetjet me Po dhe Jo)
Ngjarjet misterioze
Ligjerata e zhdrejtë: (fjali këpujore) olup...-ol(-mal)+ -dik
+p.pronësore +i
Ligjerata e zhdrejtë (fjali kohore): -mek/-me+p.pronësore
gerek/-iste
Urime Festat!
Participet: -dik/-ecek+p.pronësore, -dik/-ecek+-den
Përkundër Dallimeve
Participet: -dik,-ecek në kategorinë e përkatësisë
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.

