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Orientalistikë
Gjuhë turke V
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Praktikumit të gjuhës turke V përmban
praktikumin e gjuhës turke në situata të ndryshme
përmes mësimeve gramatikore siç janë: kohët
foljore të zgjeruara (-iydi, -iymiş, -iyse), pjesoret –
dik/-ecek të kombinuara me prapashtesat pronesore
+ prafjalët gibi/kadar, mbiemrat e ndërtuara me
prapashtesën +sel etj. Do të trajtohen temat e
gjuhës dhe komunikimit, të veshjes, stilit; rëndësia
e gjendjes materiale, jetës luksoze, kuzhinat
botërore, vallëzimi botëror etj. Do të ushtrohen
kompetencat e bisedimit në situata të
jashtëzakonshme, gjendje psikologjike.

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
situata 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
2
15
30

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

15

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 V është mësim i rregullt
dhe mësimi mbahet në mënyrë grupore dhe 2 orë në
javë. Forma e ligjerimit është praktike dhe
interaktive. Metodat e testimit dhe vlerësimit të
dijes, bëhen duke përcjellur vazhdimësinë e
studentit në ligjerata, aftësinë për metodat
interaktive të mësimit dhe nëpërmjet testeve pas
secilës njësie mësimore. Kryerjes së detyrave të
dhëna (shkrimi i eseve të ndryshme, elementet e
veprave letrare, plotësimi i librit të ushtrimeve). Në
fund të semestrit do të bëhet provimi me shkrim dhe
me gojë.
Metodat e vlerësimit:

Literatura
Literaturabazë:

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%
-

Literaturashtesë:

Planiidizejnuarimësimit:

“Yeni Hitit 3” 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
Sa LexonidheShkruani
Kohë e përbërë: koha/mënyra+-di
Shkruani Turqisht
Kohë e përbërë: koha/mënyra+miş
Klasika
Kohë e përbërë: koha/mënyra+-se
Rinia
Participet:-dik,-dikçe+p.pronësore sürece, süresince, boyunca
Njerëzit e jetës tënde
Participet: -dik, -ecek+p.pronësorekadar/-ecekkadar
Oh, Jam duke u plakur!
Particip: -dik/-ecek+p.pronësore gibi
Përse po frikësoni?
Kohë e përbërë: kohë+folja ndihmëse ol
Pa të nuk bënë
Kohë e përbërë: kohë+gibi ol
Vlerësimi i parë intermediar.
Kuzhinat Botërore
Nocioni i shpejtësisë: -(y)iver
Valle botërore
Vazhdimësi: -edur, -ekal, -egel
Veshje
Mjaftueshmëri: -ebil, -eme
Rëndësia e Parave
Participet:-mektense, -mek varken, -mek yerine
Jeta Luksoze
Mbiemrat: -sel
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.

