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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Teksti i mëposhtëm përfshin një hyrje të plotë 
të gramatikës dhe leksikut të gjuhës angleze. 
Fillon me një analizë të strukturës së fjalëve 
dhe klasifikimin e tyre në gjuhën angleze 
(morfologji), si dhe klasifikimin e fjalëve dhe 
ndryshimet e tyre gramatikore. Kjo pasohet 
nga një eksplorim të kuptimit të fjalëve në 
gjuhën angleze (semantikë leksikore). Pjesa 
tjetër përfshin një analizë të detajuar të 
strukturës së fjalive në gjuhën angleze 
(sintaksë). Teksti pastaj paraqet ndërveprimet 
e sintaksës dhe semantikës dhe shqyrton 
funksionet dhe kontekstet e përdorimit të 
gjuhës. Ky libër iu adresohet studentëve 
universitar (dhe të diplomuar) të cilët janë të 
interesuar në anglishtën bashkëkohore,  
sidomos ata të cilët janë të interesuar në 
Anglishten si gjuhë e dytë, në anglishten e 
edukimit fillor ose të mesëm, letërsinë angleze, 
gjuhësinë teorike dhe të aplikuar. Për këtë 
arsye, ky libër, ndryshe nga shumë tekste të 
tjera hyrëse në gjuhësi, thekson faktet empirike 
të gjuhës angleze dhe jo ndonjë teori  të 
veçantë të gjuhësisë. Për më tepër, teksti nuk 
supozon ndonjë sfond në gjuhësi. Nga 

Me përfundimin e kursit, studentët 
do të jenë në gjendje të: 
-kuptojnë formimin e fjalëve në 
gjuhën angleze dhe ndryshimet e 
tyre gramatikore; 
- kuptojnë strukturën e fjalive të 
thjeshta dhe të përbëra në gjuhën 
angleze; 
- njohin vështirësinë e shprehjes së 
kuptimit, në nivel të fjalës dhe 
fjalisë; 
- kuptojnë efektet e kontekstit dhe 
funksionin e përdorimit mbi 
strukturën e gjuhës. 
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studentët kërkohet të mësojnë fjalorin teknik 
të gramatikës dhe të gjuhësisë, të gjitha termat 
dhe konceptet e nevojshme janë paraqitur në 
tekst. 

 

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 që 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 2 15 30 

Detyra dhe seminar 1 15 15 

Testi gjysmësemestral (përgatitja) 10 1 10 

Testi final  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. 

Ngarkesa 
totale: 

 
100 orë 



 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Hyrje në strukturën e gjuhës angleze    

  

2. Definicioni i fjalës 
Morfemat dhe llojet e saj 
Morfemat e lira dhe te varura 
Rrënja dhe ndajshtesat 
Rrënja e lidhur 
Parashtesat dhe prapashtesat 
Prapashtesat trajtëformuese dhe 
fjalëformuese 

2 Dalloni fjalën nga togëfjalëshi 
Shpjegoni llojet e ndryshme të 
morfemave 

2 

  

3. Proceset e formimit të fjalëve 
Prejardhja 
Kompozimi  
Përngjitja 
Konversioni 
Përsëritja 
Përzierja 
Formimi i një fjale nga heqja e 
prapashtesës së fjalës tjetër 
Formimi i një fjale duke shkurtuar 
fillimin ose fundin e një fjale ose të 
dyja 
 
 

2 Shpjegoni dhe identifikoni proceset e 
formimit të fjalëve në gjuhën angleze 
dhe analizoni fjalët e prejardhura dhe 
fjalët e përbëra 

2 

  

4. Kategoritë gramatikore 
Numri 
Gjinia 
Veta 
Rasa 
Shkalla 
Shquarësia 
Koha 
Aspekti 
Mënyra 
Diateza 
 

2 Shpjegoni kategoritë gramatikore 
dhe termat e tyre 

2 

  



5. Përkufizimi i pjesëve të ligjëratës 
Testet fjalëformuese dhe testet e 
shpërndarjes 
Testet të cilat zbatohen për disa 
pjesë të ligjëratës 

2 Zbato testet fjalëformuese dhe testet 
e shpërndarjes për kategoritë si: 
emër, mbiemër, folje, folje 
ndihmëse, ndajfolje në gjuhën 
angleze 

 

  

6. Semantika leksikore 
Marrëdhëniet themelore Semantike 
Semantika strukturore 

2 Identifikoni marrëdhëniet semantike 
si: rrjedhshmëria, përfshirja, 
kundërshtimi, anomalia, 
dykuptimësia,  konotacioni / kuptimi 
i saktë, hiponimia, polisemia, dhe 
supozimi dhe njihni marrëdhëniet 
strukturore të sinonimisë, 
hiponimisë, antonimisë, 
plotësueshmërisë dhe kundërshtisë 
mes fjalëve 

2 

  

7. Struktura e togëfjalëshit në gjuhën 
angleze 

 Analizoni strukturën e togëfjalëshave 
në gjuhën angleze duke përdorur 
diagramet 

 

  

8. Testi i parë gjysmësemestral    

  

9. Ndajfoljet 
Ndajfoljet rrethanorë 
Ndajfoljet e ndara 
Ndajfoljet e bashkuara 

 Identifikoni  ndajfoljet rrethanorë, 
ndajfoljet e ndara dhe 
ndajfoljet e bashkuara 

 

  

10. Foljet ndihmëse 
Foljet ndihmëse kryesore 
Foljet modale 

 Emroni dhe analizoni strukturën e 
mundshme të foljeve ndihmëse në 
gjuhën angleze 
 

 

  

11. Fjalitë pësore 
Fjalitë pyetëse dhe mohore 
Pyetjet e shkurtëra 
Urdhërorja 

 Shpjegoni në diagrame formimin e 
fjalive pësore, fjalive pyetëse dhe 
mohore, pyetjeve të shkurtëra dhe 
urdhërores 

 



  

12. Fjalitë me bashkërenditje 
Lidhëzat bashkërenditëse 

 Përdorni lidhëzat për të shkruar një 
fjali me bashkërenditje 
Formoni një fjali me bashkërenditje 

 

  

13. Fjalitë me nënrenditje 
Lidhëzat nënrenditëse 

 Përcaktoni fjalinë e varur në çdo 
periudhë 
Formoni një fjali me nënrenditje 
Kombinoni fjalitë e thjeshta për të 
formuar fjali me nënrenditje 
 

 

  

14. Fjalitë e pashtjelluara  Identifikoni fjalitë e pashtjelluara në 
fjalitë me nënrenditje 

 

  

15. Testi i dytë gjysmësemestral    
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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. 

 

 


