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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Studentët do të njihen me konceptet 
themelore të morfologjisë si degë e gramatikës 
duke filluar nga koncepti i morfemës dhe 
struktura e fjalës pastaj mënyrat dhe tipat e 
fjalëformimit e duke vazhduar me kategoritë 
leksiko-gramatikore. Në kuadër të klasave të 
fjalëve studentët do të njihen me procedurën e 
analizës së tërësishme morfologjike të fjalës ku 
përfshihen grupet leksiko-gramatikore, 
kategoritë gramatikore, tipi i lakimit për të 
përfunduar me prejardhjen e fjalës. 
 

Me përfundimin e kursit, studentët 
do të jenë në gjendje të: 
• flasin dhe të shkruajnë rrjedhshëm 
gjuhën standarde angleze. 
• aftësohen për t’i dalluar klasat e 
fjalëve si dhe funksionet e tyre 
• aftësohen për të bërë analizë 
morfemore dhe analizën 
fjalëformuese të fjalëve si dhe 
analizën tërësore morfologjike të 
fjalëve 
• aftësohen për të dalluar konceptet 
e morfologjisë së gjuhës angleze 
duke bërë krahasimin me gjegjëset 
në gjuhën shqipe. 
• aftësohen për të bërë punë të 
suksesshme në procesin e 
mësimdhënies duke bërë përqasjen 
midis morfologjisë së gjuhës 
angleze dhe asaj të gjuhës shqipe. 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërime, ushtrime në klasë, punë në çifte, punë në grupe, detyra të shtëpisë, kuize dhe teste.  
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Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Libri, fletorja, klasa, tabela, llaptopi, projektori 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 
Pjesëmarrja në orë të mësimit si dhe angazhimi në 
klasë – 10% 
Detyrë shtëpie – 20% 
Testi i parë – 35% 
Testi i dytë – 35% 
 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

0-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 
Nga studentët kërkohet që të ndjekin ligjëratat 
rregullisht në mënyrë që të fitojnë njohuri në 
fushën e lëndës. Nga studentët gjithashtu 
kërkohet që të jenë aktiv gjatë diskutimeve të 
temave të lëndës në klasë. Përfundimi i detyrës së 
shtëpisë është i detyrueshëm pasi është pjesë e 
vlerësimit. 
 
 

 Ushtrime 

Pjesa praktike përfshin ushtrime në klasë që do të 

vlerësohen si detyra të shtëpisë. 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime dhe diskutime në klasë 1 15 15 

Detyra dhe seminar 1 15 15 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 ECTS 
kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 

Ngarkesa 
totale: 

 
60 

 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Prezantimi i lëndës dhe rishikimi i 
planprogramit 

2   

2. Çfarë është Morfologjia?  
Fjala 
Struktura morfologjike e fjalëve 
Morfema 
Morfemat e lira dhe të lidhura 
Morfemat trajtëformuese ose 
mbaresat 
Mbaresat që përdoren me emra 
Mbaresat që përdoren me mbiemra 
Mbaresat që përdoren me folje 
Morfemat fjalëformuese 

2 Tregoni llojin e morfemës. 
Pas çdo fjale shkruani një numër për 
të treguar sa morfema përmban ajo. 
Nënvizoni rrënjët e fjalëve. 
Formoni sa më shumë emra duke 
kombinuar prapashtesat me fjalët e 
dhëna. 

2 



3. Fjalëformimi 
Ndajshtesimi (parashtesat, 
prapashtesat) 
Emrat e formuar nga mbiemrat 
Foljet e formuara nga mbiemrat 
Mbiemrat e formuar nga emrat 
Mbiemrat e formuar nga foljet 
Ndajfoljet e formuara nga mbiemrat 
Konversioni 
Kompozimi/Përbërja 
Lloje të tjera të fjalëformimit 

2 Shikoni fjalët me kujdes dhe në vijën 
në të djathtë tregoni llojin e 
fjalëformimit me të cilin është 
formuar fjala. 
Plotësoni emrat dhe mbiemrat që 
mungojnë. 
Plotësoni foljet dhe emrat që 
mungojnë. 
Plotësoni tabelën e mëposhtme me 
folje, emra ose mbiemra. 

2 

4. Pjesët e ligjëratës 
Pjesët e ndryshueshme dhe të 
pandryshueshme të ligjëratës 
Foljet 
Foljet me kuptim të plotë leksikor 
dhe foljet ndihmëse 
Foljet gjysmëndihmëse dhe modale 

2 Plotësoni fjalitë e mëposhtme duke 
përdorur foljen e duhur ndihmëse. 
Vendosni nëse foljet janë folje 
ndihmëse ose folje kryesore. 

2 

5. Foljet e rregullta dhe të parregullta 
Foljet që tregojnë gjendje dhe foljet 
që tregojnë veprim 
Foljet kalimtare dhe jokalimtare 
Format e shtjelluara dhe të 
pashtjelluara 
Kategoritë gramatikore të foljes 

2 Vendosni foljet në formën e duhur. 
Shënoni nëse foljet janë kalimtare 
apo jokalimtare. 
Gjeni format e shtjelluara dhe të 
pashtjelluara të foljes në fjali. 

2 

6. Kohët e foljes 
Foljet që tregojnë të tashmen 
Foljet që tregojnë të shkuarën 
Foljet që tregojnë të ardhmen 
 

2 Plotësoni vendet bosh me një kohë të 

tashme. 

Plotësoni vendet bosh me formën e 

shkuar të foljes në kllapa. 

Plotësoni fjalitë për situatat në të 

ardhmen. Vendosni se cilën formë të 

kohës së ardhme duhet ta përdorni. 

2 

7. Testi i parë  2  2 

8. Diateza veprore dhe pësore 
Ligjërata e zhdrejtë 

2 Në vendet bosh vendosni formën e 
duhur të foljes në pësore. 
Plotësoni fjalitë duke përdorur 
ligjëratën e zhdrejtë. 

2 

9. Fjalitë kushtore 
Fjalitë kushtore të llojit të parë 
Fjalitë kushtore të llojit të dytë 
Fjalitë kushtore të llojit të tretë 

2 Bashkoni fjalitë me lidhëzën ‘nëse’. 
Tregoni llojin e fjalisë kushtore. 
Vendosni togëfjalëshat e duhur dhe 
formoni një fjali kushtore. 

2 

10. Emri 
Struktura morfologjike 
Llojet e emrave 
Emrat e përveçëm dhe të 
përgjithshëm 
Emrat konkretë dhe abstraktë 
Emrat e numërueshëm dhe të 
panumrueshëm 
Numri, Gjinia, Rasa 
 

2 Shënoni emrat që përmbajnë fjalitë. 
Gjeni emrat në fjalitë e mëposhtme 
dhe tregoni nëse ata janë të 
përveçëm, të përgjithshëm, konkretë 
ose abstraktë. 
Shënoni shumësin e emrave të 
dhënë. 
Së pari shkruaj një emër të secilit lloj 
të shënuar më poshtë. Pastaj shkruaj 
një fjali duke përdorur ata emra. 

2 



11. Mbiemri 
Struktura morfologjike 
Funksionet sintaksore të mbiemrave 
Renditja e mbiemrave 
Shkallët krahasuese të mbiemrave 
Ndajfolja 
Llojet e ndajfoljeve 
Struktura morfologjike e ndajfoljeve 
Vendi i ndajfoljeve 
Format e ndajfoljeve 

2 Nënvizoni të gjithë mbiemrat në 
përshkrim. 
Shënoni fjali nga shënimet. Përdorni 
formën krahasore dhe sipërore të 
mbiemrave. 
Shikoni të dhënat në kllapa dhe 
vendosni ndajfoljet. 
Vendosni nëse fjala e nënvizuar është 
mbiemër ose ndajfolje. 

2 

12. Përemri 
Përbërja morfologjike 
Përemrat vetorë 
Përemrat vetvetorë 
Përemrat pronorë 
Përemrat dëftorë 
Përemrat pyetës 
Përemrat lidhorë 
Përemrat e pacaktuar 
 

2 Vendosni përemrat e duhur. 
Përdorni një përemër në vend të 
fjalëve në kllapa. 
Secila prej fjalive ka një gabim. 
Shënoni fjalinë e saktë. 
Lexoni dialogjet dhe plotësojini ato 
me përemrat e duhur. 

2 

13. Nyja 
Nyja shquese 
Nyja joshquese 

2 Zëvendësoni fjalitë që përmbajnë një 
fjalë të nënvizuar. Përdorni a / an ose 
the me fjalën në kllapa. 

2 

14. Parafjala 
Parafjalët e thjeshta 
Parafjalët e përbëra 
Kuptimi i parafjalëve 
Numërori 
Numërorët themelorë 
Numërorë reshtorë 
Lidhëza 
Pasthirrma 
 

2 Përfundoni bisedën. Zgjedhni 
parafjalën e duhur. 
Shënoni fjalitë saktë. 
Bashkoni fjalitë. 
Vendosni njërën nga fjalët lidhëse në 
secilën fjalitë. 

2 

15. Testi i dytë 2  2 
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Vërejtje për studentin: 

Studentët janë të detyruar t’i binden kodit dhe udhëheqjes së Universitetit të Prizrenit. Zyrtarët e 
Universitetit do të njoftohen për çdo shkelje të dyshuar të Kodit për procedim të mëtutjeshëm. 

 


