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
Morfologji e gjuhës turke II
BA
E obligueshme
I
3+2
7
Fakulteti i Filologjisë, UP, Prishtinë
Prof. Dr. Mehdi Polisi
Cel.: 044/786889, e-mail: polisi_m@hotmail.com

Përshkrimi i lëndës
Kjo lëndë përfshin sistemin foljor dhe format
foljore. Në të trajtohet zgjedhimi i foljes; diateza;
pjesoret; format e pashtjelluara të foljes etj.
Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Lënda synon të aftësojë studentët për të fituar
njohuri teorike e praktike nga morfologjia e foljes
dhe formave foljore të gjuhës turke.
Studentët të jenë të aftë të përvetësojnë të gjitha
karakteristikat e morfologjisë së foljes dhe formave
foljore të gjuhës turke, sipas programit të dhënë më
poshtë.

Kontributi në ngarkesën e studentit (gjё qё duhet tё korrespondojë 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

2

15

30

Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren

shtëpi)
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
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: me atë të përgatitjes së njësisë metodike
dhe detyra me shkrim

Metodat e vlerësimit:

Kriteret e vlerësimit: për vijimin e rregullt të
ligjëratave 10%; detyrat e shtëpisë, prezantimet,
projektet hulumtuese 20%; kolokuiumi 30% dhe
provimi përfundimtar 40% =100%

Literatura
Literatura bazë:

Mehdi Polisi, Gramatika e gjuhës turke, Logos,
Prishtinë, 2002, botimi i dytë, Logos-A, Shkup,
2009
Tahsin Banguoglu, Turkçenin Grameri,
Istanbul,1974; G.L.Lewis, Turkish Grammar,
Oxsford,1969; Ekrem Çausheviç, Gramatika
suvremenoga turskog jezika, Zagreb,1996.

Literatura shtesë:

Plani i dizejnuar i mësimit:

Java

Ligjërata që do të zhvillohet

Java e parë:

Folja jo e plotë imek. Fjalët Var dhe Yok

Java e dytë:

Foljet e rregullta. Kohët e thjeshta të foljeve: e tashmja me –
(i)yor dhe e tashmja me –r.

Java e tretë:

E shkuara me –di, e shkuara me –miş dhe e ardhmja me –(y)ecek

Java e katërt:

Kohët e përbëra të foljes: e pakryra e së shkuarës me –
(i)yordu dhe me –rdi; më se e kryera me -diydi

Java e pestë:

Kohët e përbëra të foljes me –misti; e ardhmja e së shkuarës
me –(y)ecekti; tipi –mekte+imek; tipi –mek üzere+ imek

Java e gjashtë:

Mënyra e detyrimit; Mënyra dëshirore; Mënyra urdhërore.

Java e shtatë:

Mënyra kushtore; Modaliteti subjektiv; Modaliteti kushtor

Java e tetë:

Diatezat e foljes: veprore, pësre, vetvetore, rfeciproke,
faktitive-kauzative.

Java e nëntë:

Foljet ndihmëse; Format analitike dhe perifrastike të foljeve;
Foljet denominative.

Java e dhjetë:

Pjesoret (participet)

Java e njëmbedhjetë:

Sipjesoret me prapashtesat –dik dhe –(y)ecek + prapashtesat
pron;sore

Java e dymbëdhjetë:

Emrat prejfojor

Java e trembëdhjetë:

Format e pashtjelluara të foljeve (gjerundet)

Java e katërmbëdhjetë:

Ndajfoljet. Lidhëzat

Java e pesëmbëdhjetë:

Pjesëzat dhe pasthirrmat

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.

