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Qëllimi dhe përmbajtja e shkurtër e lëndës 

Qëllimi i këtij moduli është që studentëve të vitit të pare  t’u ofroj njohuri mbi bazat 

elementare të gjuhës arabe, nga aspekti i teorisë dhe praktikes.  

Gjuha arabe si lëndë kryesore e këtij fakulteti i kushtohet rëndësi e veçantë nga shkaku se 

është gjuhë burimore e Kur’anit dhe Hadithit si dhe të gjitha lëndëve fetare. Përmes kësaj 

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

aftëson ata në përkthim nga gjuha arabe në gjuhën shqipe si dhe e kundërta. 

Qëllimi i mësimit të këtij kursi është që studentit t’i mundësohet të përfitojë këto aftësi: 

Aftësinë  gjuhësore, aftësinë e komunikimit dhe aftësinë e kulturës. E para përfshin: 

dëgjimin, komunikimin, të lexuarit dhe të shkruarit.  Tre faktorët gjuhësor janë: 

1.Tingujtë (si dhe dukuritë tjera që kanë të bëjnë me tingujt). 

2.Fjalët (dhe shprehjet në kontekst dhe si terme). 

3.Formulimet gramatikore ( me një sasi caktuar të gramatikës, morfologjisë dhe të 

diktimit). 

 

 

Rezultatet e pritura të nxënies: 

(Pas përfundimit të këtij kursi (lënde), studenti do të jetë në gjendje: 

1. Që të njeh bazat themelore të gjuhës arabe. 

2. Do të jetë në gjendje të lexojë dhe të shkruaj arabisht. 

3. Do të jetë në gjendje që të bëjë përkthime të pavarura nga arabishtja në shqip dhe 

anasjelltas. 

4. Do të jetë në gjendje të komunikon me komunikim bazik në arabisht. 

 

 

Metodologjia e mësimdhënies: 

Ligjërata interaktive, ushtrime, biseda, diskutime, punë në grupe, hulumtime, etj. 



Gjate procesit mësimor studentët ngarkohen me detyrë shtëpie. 

Gjate procesit mësimor studentët obligohen me hulumtim të fjalive, definicioneve nga 

burimet në gj. arabe. 

 

Përmbajtja e lëndës: 

Java e parë:  

- Njoftim me lëndën, tematikat dhe metodologjinë. 

- Njohuri mbi aftësitë gjuhësore, psikolinguistikën dhe disa bazamente te mësim 

nxënies se gjuhës se dytë 

- Njohurit mbi gjuhët samite dhe veçoritë  e tyre. 

- Njësia e parë: Përshëndetje dhe njoftim. 1-26 

Literatura:  

Nga zinxhiri i mësimit të Gj. Arabe për të huaj me titullin : “Arabia bejn jedejk” 

(Arabishtja në duart tuaja).  Libri i nxënësit nr. 1. Pjesa e parë. Botuar në Riad - A. 

Saudite 2014 

، اإلصدار الثاني اشراف: د. محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ ، الرياض –( 1كتاب الطالب ) –العربية بين يديك 

م2014  

Java e dytë:,    Njësia e dytë: Familja 27- 52,    

Java e tretë:   Njësia e tretë : Banimi 55- 80. 

Java e katërt: Njësia e katërt : Përditshmëria 81- 89 

Java e pestë: Njësia e katërt : Përditshmëria 90- 108,  

                       Njësia e pestë: Ushqimi dhe  pijet 109-134 

Java e gjashtë: Njësia e gjashtë: Namazi 135-160 

Java e shtatë:  Njësia e shtatë : Mësimi 163-188 

Java e tetë: Njësia e tetë: Puna dhe profesioni 189-214 

Java e nëntë:   Testi i parë vlerësues 

Java e dhjetë: Njësia e nëntë : Shitblerja 239-264                                   

Java e njëmbëdhjetë: Njësia e nëntë : Shitblerja 239-264   

Java e dymbëdhjetë:  Njësia e dhjetë:  Koha -  Stinët 265-290   

                                    Njësia e njëmbëdhjetë: Njerëzit dhe Vendet   293-318      



Java e trembëdhjetë: Njësia e dymbëdhjetë: Hobit 319-344.  

Java e katërmbëdhjetë: Njësia e trembëdhjetë : Udhëtimi 347-372. 

                                         Njësia katërmbëdhjetë: Haxhi dhe Umra 373-398 

Java e pesëmbëdhjetë:, Njësia pesëmbëdhjetë:  Shëndeti 401-426 

                                       Njësia gjashtëmbëdhjetë: Pushimi 427-452 

                                         Përsëritje dhe përkthime 

  Përmbledhje gramatikore:  

1. Pjesët e ligjëratës (Emri- Folja-Pjesëza) 

2. Veçorit e emrit. 

3. Kategoria e rasës. 

4. Emrat ne rasën emërore. 

5. Emrat e shquar. 

6. Kryefjala e fjalisë emërore dhe llojet e saj. 

7. Kallëzuesi  dhe llojet e tij. 

8. Folja, koha dhe llojet e saj. 

9. Rasa kallëzore e emrit. 

10. Kundrinori dhe disa lloje të tij. 

11. Rasa gjinore e emrit. 

12. Kryefjala dhe Zëvendës kryefjala  e fjalisë foljore. 

13. Pjesëzat. 

Përsëritje dhe sqarime rreth rregullave gramatikore të cilat janë paraqitur gjatë mësimit te 

librit nr. 1.   

 

 

Kriteriumi dhe komponentët e vlerësimit: 

Pjesëmarrje dhe angazhimi në ligjëratë 10% 

Kolokviumi : 40% 

Provimi final: 50% 

Total 100% 

 

Literatura ogligative: 

Nga zinxhiri i mësimit të Gj. Arabe për të huaj me titullin : “Arabia bejn jedejk” 

(Arabishtja në duart tuaja).  Libri i nxënësit nr. 1. Dhe nr.2. Botimi i dytë 2014, Rijad. 



Botuar në Riad - A. Saudite 

اشراف: د. محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ، م. 2014اإلصدار الثاني،  –( 1كتاب الطالب ) –العربية بين يديك 

 .الرياض

 

Literartura shtesë: 

- Kurani me përkthim shqip, Sherif ef. Ahmeti. 

- Prof. Dr. Qazim Qazimi , GRAMATIKA E GJUHËS ARABE, (MORFOLOGJI  

E SINTAKSË ), Prishtinë 2014 

- Feti Mehdiu, Gjuha arabe, Prishtinë, 1990. 

- dr. Isa Memishi , Fjalori Arabisht-Shqip I-II, Shkup, 2011. 

- Fjaloret në gj. arabe: 

 –دار صادر  :الناشر، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور :لسان العرب المؤلف -

 هـ. 1414 -الثالثة  :الطبعة بيروت

 معجم القاموس المحيط للفيروز آبادي.  -

 

 


