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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

 
Ky kurs ofron një qasje të integruar për 
studimin teorik, përshkrues dhe praktik të 
Sintaksës së Gjuhës Angleze. Kryesisht merret 
me sintaksën, duke prekur edhe çështjet 
morfologjike dhe semantike sipas nevojës. 
Kursi ka për qëllim të zhvillojë aftësitë e 
studentëve për të bërë analiza dhe argumente 
sintaksore. 
Qëllimi kryesor është të bëjë studentët të 
vetëdijshëm për nivelin e analizës së frazës 
(togfjalëshit). Poashtu t’ua bëjë studentëve të 
njohur terminologjinë e elementeve të frazës 
si: fjala bosht, parapëcatorët, paspërcaktorët, 
togfjalësh emërorë, togfjalësh foljorë, 
togfjalësh mbiemërorë, togfjalësh ndajfoljorë. 
Për më tepër ky kurs merret me studimin e 
Sintaksës së fjalisë, mënyra në të cilën gjuha 
angleze kombinon fjalët për të formuar fjali. 
Studentët marrin informata themelore në 
lidhje me strukturën dhe konceptet kryesore 
të fjalive me bashkërenditje dhe nënrenditje, 

Me përfundimin e kursit, studentët 
do të jenë në gjendje të: 
- përshkruajnë dhe analizojnë me 
saktësi lloje të ndryshme të frazave 
(togfjalëshave). 
 formulojnë në mënyrë të pavarur 
të gjitha llojet e frazave 
(togëfjalëshave). 
-identifikojnë të gjitha strukturat e 
fjalive në gjuhën angleze së bashku 
me funksionet e tyre të ndryshme. 
- bëjnë analiza sintaksore të 
kategorive funksionale dhe 
strukturore brenda fjalive me 
bashkërenditje dhe nënrenditje. 
- identifikojnë në situata të 
ndryshme të komunikimit struktura 
dhe funksione të ndryshme brenda 
fjalive me bashkërenditje dhe 
nënrenditje.  
- të njohin konceptet themelore të 
analizës sintaksore në përgjithësi 
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si dhe funksionet e tyre brenda një paragrafi. 
Studentët do të mësojnë për të përshkruar 
ndërtimin e fjalive në gjuhën angleze dhe do të 
zhvillojnë aftësitë e nevojshme për të 
analizuar lloje të ndryshme të periudhave dhe 
fjalive. Përshkrimi i ndërtimit të fjalive në 
gjuhën angleze nuk është i njëjtë si t’i thuash 
njerëzve se cilat fjali konsiderohen shembuj 
"të mirë" ose "të këqinj" të gramatikës. 
Përkundrazi  është një mënyrë për të kërkuar 
brenda kokave të njerëzve vendas për të 
zbuluar se çfarë ata dinë rreth gjuhës angleze 
që e komunikojnë aq rrjedhshem. 
 
 
 
 

dhe analizës së fjalisë në veçanti; 
- analizojnë një fjali me 
bashkërenditje dhe nënrenditje sipas 
elementeve të tyre; 
- ndërtojnë fjali të ndryshme me 
bashkërenditje dhe nënrenditje. 
 
 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërime, ushtrime në klasë, punë në çifte, punë në grupe, detyra të shtëpisë, kuize dhe kollokuim 
ndërsemestral.  

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% 
Seminari – 10% 
Testi i parë gjysmësemestral – 40% 
Testi i dytë gjysmësemestral – 40% 
 

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 seminarit 
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: 



Ligjëratat  2 15 30 

Ushtrimet  1 15 15 

Orët përgatitore  1 15 15 

Detyra në grup  15 1 15 

Testi gjysmësemestral (+ preparations) 25 1  25 

Provimi final (+ përsërsitje) 45 1  45 

Studim pas mësimit   15 1 15 

Detyra shtëpie 15 1  15 

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

Total:  175 
 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Hyrje në lëndën e Sintaksës së gjuhës 
angleze 

   

  

2. Sintagma emërore – parapërcaktorët 
dhe paspërcaktorët 
Sintagma foljore – parapërcaktorët 
dhe paspërcaktorët 
 

2 Tregoni parapërcaktorët 
dhe paspërcaktorët e çdo togfjalëshi 
emëror dhe paraqitni në diagram. 
Identifikoni togëfjalëshin foljor në 
çdo fjali. 

2 

  

3. Sintagma mbiemërore 
Sintagma ndajfoljore 
Sintagma parafjalore 
 

2 Tregoni se çfarë togëfjalëshi janë 
strukturat dhe cila është fjala bosht 
dhe paraqitni në diagram. 
Tregoni nëse funksioni i fjalës është 
përcaktor apo fjalë kryesore. 

2 

  

4. Rrethanorët shqyrtuar nga 
këndvështrimi strukturor 

2 Identifikoni ndajfoljet në fjali 2 

  

5. Fjalia e thjeshtë – analizë strukturore 
Kryefjala në fjalinë e thjeshtë 
Kallëzuesi në fjalinë e thjeshtë 

2 Identifikoni kryefjalën dhe 
kallëzuesin e fjalisë. Pastaj përdorni 
çdo fjali si një model për të krijuar 
një fjali tjetër. 

 

  



6. Kundrinorët në fjalinë e thjeshtë 
Plotësorët në fjalinë e thjeshtë 
 

2 Krijoni fjali të thjeshta. 
Identifikoni, nënvizoni dhe tregoni 
funksionet e fjalive të thjeshta. 

2 

  

7. Testi i parë gjysmësemestral    

  

8. Llojet e fjalive në gjuhën angleze. 
Fjalitë me bashkërenditje.  
Fjalitë këpujore, kundërshtore dhe 
alternative. 

 Plotësoni fundin e fjalisë me një fjali 
me bashkërenditje. Rishkruani 
paragrafin duke ndryshuar fjalitë e 
thjeshta në fjali të përbëra. Plotësoni 
fjalitë duke zgjedhur njërën nga 
lidhëzat bashkërenditëse për çdo 
hapësirë (and, but, or, so). 

 

  

9. Fjalitë me nënrenditje 
Fjalitë emërore. Fjalitë kryefjalore 
dhe postpozicionale. 
 
 

 Kombinoni fjalitë e thjeshta për të 
krijuar fjali me nënrenditje.  
Përcaktoni fjalinë e pavarur në çdo 
periudhë. 
Nënvizoni kryefjalën e fjalisë së varur 
në fjalitë e nënrenditura më poshtë. 

 

  

10. Fjalitë kundrinore të drejta dhe të 
zhdrejta. 
Fjalitë e plotësorit kryefjalor dhe 
kundrinor. 
 
 

 Nënvizoni dhe tregoni funksionet e 
fjalive të varura.  
Plotësoni fjalitë me një fjali emërore. 
Identifikoni fjalitë si: S (simple), Cd 
(compound), C (Complex) and CdC 
(compound-complex) 

 

  

11. Fjalitë mbiemërore  Duke përdorur një fjali mbiemërore, 
kombinoni dy fjalitë për të krijuar 
një. 

 

  

12. Fjalitë ndajfoljore kohore, vendore 
dhe mënyrore. 
 
 

 Siç tregohet në kllapa, shto një fjali 
ndajfoljore tek secila fjali kryesore. 

 

  



13. Fjalitë ndajfoljore shkakore, 
qëllimore, rrjedhimore dhe 
rezultative. 
 
 

 Siç tregohet në kllapa, shto një fjali 
ndajfoljore tek secila fjali kryesore. 

 

  

14. Fjalitë ndajfoljore kushtore dhe 
krahasore. 
 
 

 Siç tregohet në kllapa, shto një fjali 
ndajfoljore tek secila fjali kryesore. 

 

  

15. Testi i dytë gjysmësemestral    
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VËREJTJE 

 

 

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. 

 

 


