Të dhëna bazike të lëndës
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Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
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Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:
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II
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Fakulteti i Filologjisë, UP, Prishtinë
Prof. asoc. Dr. Isa Memishi
Cel.: 044/399884, e-mail:isamemishi@hotmail.com

Përshkrimi i lëndës
Kjo lëndë përfshinë sintaksën e gjuhës arabe me
gjitha karakteristikat e saj
Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Të përvetësojë studenti sintaksën e gjuhës arabe;
Studenti të arrijë njohuri të mjaftueshme për
sintaksën e gjuhës arabe;
Të jetë i pavarur në aplikimin e njohurive të
sintaksës së gjuhës arabe .
Studentët të jenë të aftë të identifikojnë gjitha
karakteristikat e sintaksës së gjuhës arabe.

Kontributi në ngarkesën e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj 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
shtëpi)

2

15

30

Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren

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 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: atë përgatitjes të 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 30% =100%

Literatura
Literatura bazë:

Isa Memshi, Sintaksa e gjuhës arabe, Prishtinë, 2002

Mustafa al-Galajini, Xhamiatu ad-durus al-arabije,
Bejrut, 1991; ARABIC GRAMMER OF THE
WRITTEN LANGUAGR J. A. HAYWOOD and
H.M.NAHMAD, LONDON;Teufik Muftic, ,
Sarajevo, BiH; juni 1998; Gramatika arapskog
jezika

Literatura shtesë:

Plani i dizejnuar i mësimit:

Java

Ligjërata që do të zhvillohet

Java e parë:

Pozicioni i emrit me parafjalë në fjali

Java e dytë:

Lidhja genitive (status constructus)

Java e tretë:

Llojet e lidhjes genitive sipas kuptimit, Lidhja genitive sipas
structures

Java e katërt:

Ndajshtimet

Java e pestë:

Përcaktori

Java e gjashtë:

At-te’kīd

Java e shtatë:

Al-bedelu

Java e tetë:

Kolukfiumi

Java e nëntë:

‘Aṭful-lbejān

Java e dhjetë:

Al-me’ṭū bilharfi

Java e njëmbedhjetë:

Kuptimi i lidhëzave

Java e dymbëdhjetë:

Hyrje në Semantikë, ndarja e semantikës, semantika
leksikore, sinonimia

Java e trembëdhjetë:

Polisemia dhe homonimia, antonomia

Java e katërmbëdhjetë:

Marrëdhëniet e ndryshme semantike; Sintaksa
semantika; Marrëdhëniet semantike ndërmjet fjalive

Java e pesëmbëdhjetë:

Provimi përfundimtar

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.

dhe

