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

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

Gjatë mësimit të praktikumit të gjuhës turke VI,
ushtrohen kompetencat e bisedimit në situata të
jashtëzakonshme, trajtohen tema të ndryshme si
sporti, kulturë, shkenca dhe teknologjia, muzikë,
humori, qytetërimi, kosmosi etj. Duke mësuar
kombiniminim e prapashtesave të sipjesorëve me
prapashtesa pronësore, mohimin, emrat prejfoljor,
ndajfoljet, funksionet tjera të mabresave rasore,
mbiemrat, renditja e mbiemrave, pasfjalët, etj.

Qëllimet e lëndës:

- të komikojnë lirshëm në gjuhën turke,
- 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 përvetësojnë 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
Detyratështëpisë
Koha e studimitvetanaktëstudentit
(nëbibliotekëosenështëpi)
Përgaditjapërfundimtarepërprovim
Koha e kaluarnëvlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj

2
2
1

2
15
15

4
30
15

2
2

15
4

30
8

Totali

162

Metodologjia e mësimëdhënies:

Praktikumi i Gjuhës Turke VI 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%
-

“Yeni Hitit 3” TOMER - Ankara
Banguoglu, Tahsin, TurkceninGrameri,
Turk Dil KurumuYayinlari, 2000
ErginMuharrem, UniversitelerIcin Turk
Dili, BayrakYayinlari, 2002

Literaturashtesë:

Planiidizejnuarimësimit:
Java
Java e parë:

Ligjerataqë do tëzhvillohet
GjuhadheKomunikimi
Participet: -dik/-ecek, +p.pronësore+-e göre

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:

Gjuha e trupit
Participet: -dik+p.pronësoretakdirde
-me+p.pronësoredurumunda
Ashtiigjuhës
Mohimi: değil
Buzëqesh!
Participet: -e...-e
Humori në turqisht
Përsëritjet: ..mi
Bota e komedisë
Ndajfoljet: hiç yoktan, hiç değilse
Muzika si rrugëdalje
Diateza vetore: -il+mektedir
Duhet Kënduar
Ndajfoljet: henüz, daha, artık, zaten, şimdilik
Vlerësimi i parë intermediar.
Një mijë Çudira të Botës
Participet: -mekle, -mekle beraber, -mekle kalma, dik+p.pronësore+-e kalEstetika e Gurit
Participet: -mek/-me+p.pronësore koşuluyla, şartıyla
Urbanizimi
Lidhza Kİ
Në çdo moment në çdo vend
Emërzimi: -miş+ilk+p.p var/yok/ol
-dik-ecek+p.pron. var/yok/ol
Të Garojmë!
Ndajfoljet: yanliz, yanlizca, sadece, ancak
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.

