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Përshkrimi i lëndës
Lënda Morfologji për studentët e gjuhës shqipe
është lëndë themelore për të mësuar konceptet e
përgjithshme dhe të veçanta lidhur me morfologjinë
e shqipes, që nga fjalëformimi dhe deri tek
identifikimi i pjesëve të ligjëratës dhe funksioni i
tyre, por duke u ndalur te sistemi emëror.
Në mësimin e gramatikës përfshihet fjalëformimi,
duke i kushtuar rëndësi të veçantë, pikërisht për
shkak të sqarimit të raporteve ndërmjet rrënjës dhe
formanteve të tjera paradigmatike dhe raporteve që
ndërtojnë ato. Kjo është posaçërisht e rëndësishme
për shkak të mundësive të mëdha të shqipes për të
ndërtuar trajta e fjalë të reja me mjetet gramatikore
të vetë shqipes..
Më pas vjen mësimi i pjesëve të ligjëratës veç e
veç. Ndarja e pjesëve të ligjëratës në gramatikën e
shqipe është e bërë jo sipas trajtës, por sipas
funksionimit që kryejnë fjalët.
Qëllimet e lëndës:
Përvetësimi i lëndës dhe aftësimi i studentëve për ta
zbatuar gjuhën edhe praktikisht.
Rezultatet e pritura të nxënies:
Në përfundimin e këtij kursi studenti i vlerësuar
pozitivisht do të jetë në gjendje:
-

të përdorë drejt dhe saktë trajtat e ndryshme
të fjalëve në raport me kuptimin apo
nuancën kuptimore, në bazë të paradigmave
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që ato marrin gjatë përdorimit në trajta të
ndryshme;
- të identifikojë pjesët e ligjëratës sipas
funksionit të tyre;
- të dallojë dhe interpretojë format analitike
dhe sintetike të fjalëve të shqipes
- të interpretojë kuptimisht paradigmat
fjalëformuese dhe trajtëformuese
- të identifikojë pjesët e ligjëratës dhe
funksionet e tyre
- të bëjë analizë morfologjike dhe
morfematike të sistemit emëror
të jetë i përgatitur për mësimin e sistemit foljor të
shqipes;
Metodologjia e mësimdhënies: Ligjërata, ushtrime,
diskutime, punime seminari, detyra shtëpie.

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
Totali

Orë

Ditë/javë

Gjithësej

3 (90 min)

15

22,5

4 (180 min)
10 min

15
15

45
2.5

10
1
2

1
15
15

10
15
30

2
1

25
2

50
2

30 min

1

0.5
177,5 orë
177,5:25 = 7,02
7 ECTS

Metodologjia e mësimëdhënies:
Metodologjia për realizimin e temave mësimore do
të jetë bashkëkohore, interaktive bashkëbiseduese
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Metodat e vlerësimit:
1. Pjesëmarrja & aktiviteti
2. Pjesa e parë e provimit
3. Pjesa e dytë e provimit
4. Provimi me gojë
Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:

ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë, 2002.
ASHRSH, Fjalori drejtshkrimor i gjuhës shqipe,
Tiranë, 1976.
Anastas Dodi, Fonetika e gjuhës së sotme shqipe,
Tiranë, 2004.
Gjovalin Shkurtaj, Kultura e gjuhës, Tiranë, 2006.
Gjovalin Shkurtaj, Si të shkruajmë shqip, Toena, Tiranë,
2008.
Gjovalin Shkurtaj, Shqipja e sotme, UfoUniversy Pres,
Tiranë, 2010.
Rami Memushaj, Hyrje në gjuhësi, Dituria, Tiranë,
2002.
Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë,
Prishtinë, 2000.

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:

Ligjerata që do të zhvillohet
Hyrje në Morfologji
Morfema
Mofema rrënjore dhe fjalëformimi i gjuhës shqipe
Emri
- Funksioni gramatikor dhe kuptimi
- Grupet leksiko-gramatikore të emrit
- Emrat e përgjithshëm dhe të përveçëm
-Emra frymorësh dhe emra jofrymorësh
-Emra konkretë dhe emra abstraktë
-Emra të numërueshëm dhe të panumërueshëm
- Emrat e lëndës
-Kategoritë gramatikore të emrit
-Gjinia, numri, rasa, trajta
-Lakimi i emrave
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Java e pestë:

Mbiemri
-Funksionet sintaksore
- Mbiemrat cilësorë dhe marrëdhëniorë

Java e gjashtë:

Java e shtatë:

Java e tetë:
Java e nëntë:

Java e dhjetë:

Java e njëmbedhjetë:

-Kategoritë gramatikore të mbiemrave
-Gjinia, numri, rasa
-Lakimi i mbiemrave
-Shkallët e mbiemrit
-Formimi i mbiemrave
Numërori
-Thyesat
Përemri
-Kuptimi, veçoritë morfologjike dhe sintaksore
-Klasifikimi i përemrave
Pjesa e parë e provimit
Llojet e përemrave dhe funksionet e tyre

-Përemrat vetorë
- Përemrat vetvetorë
- Përemrat dëftorë
-Përemrat pronorë
- Përemrat pyetës
-Përemrat lidhorë
-Përemrat e pacaktuar
Sistemi foljor i shqipes standarde
-Klasifikimi i foljeve sipas funksionit dhe kuptimit
-Foljet ndihmëse dhe gjysmë ndihmëse
-Foljet kalimtare dhe jokalimtare
-Kategoritë gramatikore të foljes (veta, numri, diateza)
- Kategoria gramatikore e mënyrës
-Kategoria gramatikore e kohës
Zgjedhimi i foljeve
-Zgjedhimi i I-rë
-Zgjedhimi i II-të
-Zgjedhimi i III-të
-Foljet e parregullta
-Format e shtjelluara dhe të pashtjelluara
-Format gramatikore të mënyrës dëftore
-Format gramatikore të mënyrës habitore
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Java e dymbëdhjetë:

Java e trembëdhjetë:

Formimi i foljeve
-Foljet e prejardhura
-Formimi parashtesor
-Formimi prapashtesor
-Formimi me parashtesa e prapashtesa
-Foljet e përbëra
-Foljet e përngjitura
Pjesët e pandryshueshme të ligjëratës:
Ndajfolja
-klasifikimi i ndajfoljeve
-shkallët e ndajfoljeve
-formimi i ndajfoljeve
-lokucionet ndajfoljore

Java e katërmbëdhjetë:

Parafjala
-njohuri të përgjithshme
-parafjalët e rasës emërore
-parafjalët e rasës gjinore
-parafjalët e rasës kallëzore
-parafjalët e rasës rrjedhore
Lidhëza
Pjesëza
Pasthirrma

Java e pesëmbëdhjetë:

Pjesa e dytë e provimit

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Cakto politikat e mirësjelljes konfor statusit të UP-së.
Studenti duhet të vijojë me rregull ligjëratat
Student duhet të ketë index ditën e provimit

5

