
 

01. Organizator: FAKULTETI I SHKENCAVE ISLAME 

02. Programi studimor: Shkencat Islame 

03. Emri i lëndës: Sintaksa e gjuhës arabe  

04. Kodi i lëndës: SI25O 

05. Niveli (cikli i parë, i dytë, i tretë) Cikli i parë 

06. Viti akademik / semestri: Viti i dytë, semestri i tretë (dimëror) Kredi 6 

07. Bartës i lëndës: Ass. Prof. Dr.sc. Ziber Lata 

08. Bashkëpunëtor:  

09. Numri i studentëve:  
Minimumi 5, maksimumi për ligjërata 90, për ushtrime në grupe nga 22 

studentë. 

10. Semestri (statusi i lëndës): Semestri dimëror ( III ), (obligative) 

11. Kohë zgjatje e lëndës: I- semestër. 90 orë (për semestër), 3+3 

12. 
Kushti që duhej përmbushur 

për ndjekjen e lëndës mësimore  

Të kishte kaluar, Fonetika e gjuhës arabe dhe  

të kishte ndëgjuar  ( nëshkrim),  Morfologjia e gjuhës arabe. 

13. Qëllimi i lëndës: 

 

Gjuha Arabe si gjuhë primare e këtij fakulteti i kushtohet rëndësi e veçantë nga shkaku 

se është gjuhë e literaturës burimore e të gjitha lëndëve fetare. Përmes kësaj lënde 

studenti aftësohet në drejtshkrim dhe të folurit e drejtë. Përdorimi i fjalorëve dhe 

aftësohen në përkthim nga gjuha arabe në gjuhë tjera (shqip, maqedonisht, turqisht etj.) 

 

14. Përmbajtja e lëndës:   

 

Ligjërata:  

Sintaksa e gjuhës arabe, definicioni i sintaksës. Pjesët e fjalës )الكلمة  Veçoritë e .)أقسام 

fojleve dhe emrave )اإلسم و  الفعل  الفعل( Llojet e foljeve .)عالمات   Foljet e .(4) )أقسام 

shëndosha dhe jo të shëndosha ( الفعل الصحيح اآلخر و المعتل اآلخر ). Pandryshueshmëria dhe 

ndryshueshmëria e foljes )بناؤه و  الفعل  المبنية) Foljet e pandryshueshme .)إعراب   .( األفعال 

Koha e kaluar (perfekti) )الفعل الماضي( (4). Koha e ardhme (imperative) )فعل األمر(. Koha 

e tashme (imperfekti) )المضارع  Mënyra .)المعرب من األفعال( Foljet e ndryshueshme .)الفعل 

lidhore e kohës së tashme )(4) )نصب الفعل المضارع. Mënyra e shkurtuar e kohës së tashme 

المضارع( الفعل  المضارع( Mënyra dëftore e kohës së tashme .)جزم  الفعل   Pjesëzat dhe .)رفع 

llojet e tyre )الحرف و أقسامه(. Emri: llojet dhe rregullat e tyre (4). Gjinia e emrit   المذكر و(

الجمع( Numri i emrit .المؤنث( و  المتنى  و   .Shumësi i rregullt i gjinisë mashkullore .)المفرد 

Shumësi i rregullt i gjinisë femërore (4). Shumësi i parregullt. Emri meksur, menkus 

dhe sahih  و المقصور  الصحيح(  )اإلسم  و  المنقوص  . Emrat e shquar dhe të pashquar   و )المعرفة 

 .)اسم اإلشارة( Përemri dëftor .)الضمائر( Përemrat vetor .(4) )العلم( Emrat e përveçëm .النكرة(

Përemri lidhor )اإلسم الموصول( (4). Emri i shquar me nyjën shquese )(4) )المعرف بأل. Emri 

i shquar me lidhje gjenitive (المعرف باإلضافة ) (4). Emri i shquar me pasthirrmë   المعرف(

المنصرف( Emrat me lakim të plotë dhe jo të plotë .(4) بالنداء( غير  و  المنصرف   .(4) )اإلسم 

Emrat e ndryshueshëm dhe të pandryshueshëm )بناؤه و  اإلسم   Emrat e .(4) )إعراب 

pandryshueshëm. Emrat e ndryshueshëm (4). Rasat dhe shenjat e rasave   إعراب )حاالت 

  .(4) )األسماء الخمسة(  Pesë emrat .(4) اإلسم و عالماتها(

 

15. 
Metodat e mësimdhënies  

( mënyra e realizimit): 

Ligjërata, ushtrime dhe punime individuale. 

16. ECTS kredi për lëndën: 6 

17. Gjithsej orë për lëndën:  6 ECTS x 30 orë = 180 orë 

18. Fondi i kohës në dispozicion: 3+3 

19 

Ndarja e kohës në dispozicion: 45 + 45  + 30 + 60 = 180  orë 

19.1 Format e aktiviteteve mësimdhënëse:  

19. 1. 1 LMT - Ligjërata, mësim teorik  ( 3 x 15 orë ) 45 orë 

19. 1. 2 U - Ushtrime ( 3 x 15 orë ) 45 orë 

19. 2.  Format e aktiviteteve mësimdhënëse:  

19. 2. 1 PDDP- Projekte, detyra, detyra të 

pavarura ( 2 x 15 orë ) 

30 orë 

19. 2. 2 MSH - Mësim shtëpie. ( 4 x 15 orë ) 60 orë 
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Literatura: 

20. 1 Literatura e domosdoshme 

Autor Titulli Botues Viti 

20. 1. 1 Dr. Naser Ramadani 

Ziber Lata 
Sintaksa e gjuhës arabe Shkup 2011 

20. 1. 2 Sikiriç Gramatika arapskoj jezika I-II Sarajevo 1981 

20. 1. 3 Feti Mehdiu Gjuha arabe Prishtinë 1990 

20.2 Literatura sekondare       

 Autor Titulli Botues Viti 

20. 2. 1 David Cowan Modern literary arabic,  Cambridge University Press  

20. 2. 2 Muhammed Salih 

iben Umer 

En-nassul-fukahij fi dersin-

nahvi  
Tunis 1995 

20. 2. 3 Shejh Muhammed 

Ali taha Ed-durre 
Kava’idul-lugatil-arabijjeti Mektebetul Ihsan, Damask 1990 

20. 2. 4 Abdulkerim Ar-ar’id  Dhahiretul  I’rab fil arabijjeti,  Malta 1988 

20. 2. 5 Asim Bijtar  El lugatul arabijjetu Damask, botim i Univerziteti  1991 

21 

Mënyra e notimit: 

21. 1 Notimi: 70 +10+ 20 = 100 pikë 

21. 2 Teste       70 pikë 

21. 3 Punim seminari / projekt ( prezantim, me gojë / verbalisht) 10 pikë 

21. 4 Aktivitet dhe  pjesëmarrje në projekte 20 pikë 

 

22. 

Kriteret e vlerësimit  (notimi) 

22. 1.  Nota: prej 50 pikë 5 (pesë) (F) 

22. 2.   prej 51 deri 60 pikë 6 (gjashtë) (E) 

22. 3.   prej 61 deri 70 pikë 7 (shtatë) (D) 

22. 4.   prej 71 deri 80  pikë 8 (tetë) (C) 

22. 5.   prej 81 deri 90  pikë 9 (nëntë) (B) 

22. 6.   prej 91 deri 100  pikë 10 (dhjetë) (A) 

23 

Kusht për marrjen e nënshkrimit për dhënien e 

provimit përfundimtar: 

Studenti fiton të drejtën marrjes së nënshkrimit 

nëse 25% ka marrë pjesë në ligjërata dhe 

ushtrime. Mund të kalojë provimin përmes 

kolokuiumeve dhe pikave të fituara nga seminari, 

pa pasur nevojë provimin përfundimtar. 

24 Gjuha në të cilën zhvillohet mësimi Shqip, maqedonisht.  

25 Metoda e vlerësimit të kualitetit të mësimit: Evaliumi përmes anketës nga ana e studentëve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINTAKSA DHE KONVERZACIONI I GJUHËS ARABE 
 

 

PËRMBAJTJA PROGRAMORE DHE REALIZIMI KOHORË LIGJERATA – USHTRIME  

 

SEMESTRI III 

 

Java 
LIGJËRATA TEORIKE USHTRIME 

Orë Tema e ligjëratës Orë Tema 

I 4 

Sintaksa e gjuhes arabe, definicioni i sintaksës, pjesët e 

fjalës )أقسام الكلمة(, veçoritë e fojleve dhe emrave   عالمات(

  )أقسام الفعل( Llojet e foljeve .الفعل و اإلسم(
4 

Sintaksa e gjuhes arabe, definicioni i sintaksës, 

pjesët e fjalës )الكلمة  veçoritë e fojleve dhe ,)أقسام 

emrave )عالمات الفعل و اإلسم(. Llojet e foljeve أقسام(  

  الفعل(

II 4 

Foljet e shëndosha dhe jo të shëndosha (  الفعل الصحيح

 Pandryshueshmëria dhe .( اآلخر و المعتل اآلخر

ndryshueshmëria e foljes )إعراب الفعل و بناؤه( Foljet e 

pandryshueshme (األفعال المبنية ). Koha e kaluar (perfekti) 

  )الفعل الماضي(

4 

Foljet e shëndosha dhe jo të shëndosha (   الفعل

 Pandryshueshmëria dhe .( الصحيح اآلخر و المعتل اآلخر

ndryshueshmëria e foljes )إعراب الفعل و بناؤه( Foljet 

e pandryshueshme (األفعال المبنية ). Koha e kaluar 

(perfekti) )الفعل الماضي(  

III 4 

Koha e ardhme (imperative) )فعل األمر(.  

Koha e tashme (imperfekti) )الفعل المضارع(.  

Foljet e ndryshueshme )المعرب من األفعال(.  

Mënyra lidhore e kohës së tashme )نصب الفعل المضارع( 

4 

Koha e ardhme (imperative) )فعل األمر(.  

Koha e tashme (imperfekti) )الفعل المضارع(.  

Foljet e ndryshueshme )المعرب من األفعال(.  

Mënyra lidhore e kohës së tashme   نصب الفعل(

 المضارع( 

IV 4 

Mënyra e shkurtuar e kohës së tashme )جزم الفعل المضارع( 

Mënyra dëftore e kohës së tashme )رفع الفعل المضارع(  

Pjesëzat dhe llojet e tyre )الحرف و أقسامه(.  

Emri: llojet dhe rregullat e tyre . 

4 

Mënyra e shkurtuar e kohës së tashme  جزم الفعل(

)رفع   Mënyra dëftore e kohës së tashme المضارع(

  الفعل المضارع(

Pjesëzat dhe llojet e tyre )الحرف و أقسامه(.  

Emri: llojet dhe rregullat e tyre . 

V 4 

Gjinia e emrit )المذكر و المؤنث(. 

Numri i emrit )المفرد و المتنى و الجمع( .  

Shumësi i rregullt i gjinisë mashkullore. 

Shumësi i rregullt i gjinisë femërore. 

4 

Gjinia e emrit )المذكر و المؤنث(. 

Numri i emrit )المفرد و المتنى و الجمع( .  

Shumësi i rregullt i gjinisë mashkullore. 

Shumësi i rregullt i gjinisë femërore. 

VI 4 

Shumësi i parregullt. Emri meksur, menkus dhe sahih 

  .)اإلسم المقصور و المنقوص و الصحيح(

Emrat e shquar dhe të pashquar )المعرفة و النكرة(. 

Emrat e përveçëm )العلم(. 

4 

Shumësi i parregullt. Emri meksur, menkus dhe 

sahih )اإلسم المقصور و المنقوص و الصحيح(.  

Emrat e shquar dhe të pashquar )المعرفة و النكرة(. 

Emrat e përveçëm )العلم(. 

VII 4 

Përemrat vetor )الضمائر(.  

Përemri dëftor )اسم اإلشارة( . 

Përemri lidhor )اإلسم الموصول(.  

4 

Përemrat vetor )الضمائر(.  

Përemri dëftor )اسم اإلشارة( . 

Përemri lidhor )اإلسم الموصول(.  

VIII 4 Emri i shquar me nyjën shquese )4 .)المعرف بأل Kolokuiumi i parë I 

IХ 4 Emri i shquar me lidhje gjenitive (المعرف باإلضافة ). 4 Emri i shquar me lidhje gjenitive (المعرف باإلضافة ). 

Х 4 Emri i shquar me pasthirrmë )المعرف بالنداء(. 4 Emri i shquar me pasthirrmë )المعرف بالنداء(. 

ХI 4 
Emrat me lakim të plotë dhe jo të plotë   اإلسم المنصرف و(

  غير المنصرف(
4 

Emrat me lakim të plotë dhe jo të plotë  اإلسم(

  المنصرف و غير المنصرف(

ХII 4 
Emrat e ndryshueshëm dhe të pandryshueshëm   إعراب(

 . اإلسم و بناؤه(
4 

Emrat e ndryshueshëm dhe të pandryshueshëm 

 . )إعراب اإلسم و بناؤه(

ХIII 4 Emrat e pandryshueshëm. Emrat e ndryshueshëm. 4 Emrat e pandryshueshëm. Emrat e ndryshueshëm. 

ХIV 4 
Rasat dhe shenjat e rasave )حاالت إعراب اإلسم و عالماتها(. 

4 
Rasat dhe shenjat e rasave   حاالت إعراب اإلسم و(

 .عالماتها(

ХV 4 Pesë emrat  )األسماء الخمسة(.  4 Pesë emrat  )األسماء الخمسة(.  

XVI   4 Kolokuiumi i dytë II 

XVII 
   Nxjerja e notës përfundimtare 

XVIII 

XIX 
  4 Provimi përfundimtar 

XX 

 60  68  

 

 
 


