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Syllabusi i lëndës  

 

Lënda: Gjuhë arabe IV 

Programi i studimit: Teologji Islame 

Numri i ECTS kredive: 7 

Statusi i lëndës: Obligative 

Kodi i lëndës: 401 

Fondi i orëve: 3+3 

Viti akademik: 2022/2023 

Semestri: VII 

Mësimdhënësi: PhD.c. Jahja Hondozi 

 

Qëllimi dhe përmbajtja e shkurtër e lëndës: 

 

Qëllimi i këtij moduli është që studentëve të vitit të katërt t’u ofrojë njohuri të avancuara të gjuhës 

arabe nga aspekti i teorisë dhe praktikës. Gjuhës arabe, si lëndë kryesore e këtij Fakulteti i 

kushtohet rëndësi e veçantë për faktin se është mjet kryesor për kuptimin e burimeve të islamit, 

Kur’anit dhe Hadithit, si dhe lëndëve fetare islame, gjuhë e literaturës së pasur arabe, e 

trashëgimisë dhe letërsisë arabe.  

Përmes kësaj lënde, studenti aftësohet në komunikim, lexim, shkrim, kuptim dhe përkthim nga 

gjuha arabe në gjuhën shqipe.  

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

Në radhë të parë, aftësinë e kuptimit, aftësinë e komunikimit dhe aftësinë e leximit të 

teksteve/librave. Lënda përfshin: 

1. Fjalët (frazat dhe shprehjet gjuhësore) 

2. Fjalitë (kuptimet e tyre në kontekste të caktuara). 

3. Formulime fjalish pa zanore. 

4. Përkthim tekstesh nga gjuha arabe në gjuhën shqipe. 

5. Të shprehurit e lirshëm mbi temat e caktuara. 
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Rezultatet e pritura të nxënies: 

 

Pas përfundimit të ketij semestri, studenti do të jetë në gjendje të: 

Të kuptojë strukturat e fjalive dhe lidhjet e tyre në një tekst. 

Të përvetësojë kuptimin e të dëgjuarit në arabisht. 

Të kuptojë tekste të ndryshme arabe. 

Të lexojë rrjedhshëm tekste të ndryshme arabe pa zanore.  

Të komunikojë në arabisht për tema të caktuara. 

Të përkthejë tekste nga gjuha arabe në gjuhën shqipe. 

T’i praktikojë njohuritë e fituara gjuhësore aty ku i jepet rasti. 

 

Metodologjia e mësimdhënies: 

 

Mësimi do të zhvillohet në formë të ligjëratave, stimulimit të studentëve në diskutime interaktive, 

duke bërë pyetje dhe aktivitete të ndryshme atraktive në kuadër të ligjëratës së mbajtur. 

Ligjëratat do të shoqërohen me mjete vizuale, me anë të projektorëve që gjenden në sallat e 

mësimit. Po ashtu do të mbahen punime seminarike të cilat do të prezantohen në mënyrë 

individuale apo grupore me qëllim të nxitjes së studentit për punë shkencore/akademike si dhe 

teste të vetëvlerësimit për të përcaktuarin nivelin e arritur të studentit. 

Studentët inkurajohen që të kontaktojnë me profesorin e lëndës, të konsultohen me të si dhe të 

marrin udhëzime e sugjerime të duhura me qëllim të arritjes së cilësisë dhe rezultateve sa më të 

mira në mësim dhe zhvillim të tyre profesional e akademik. 
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Përmbajtja e lëndës: 

Java e parë: Hyrje, njohja me syllabusin, metoda, organizimi, kërkesat dhe vlerësimi. Shqyrtime 

të përgjithshme: Diskutimi mbi format e përvetësimit të gjuhës arabe dhe 

vështirësitë me të cilat përballen studentët karshi kësaj  

 

Java e dytë: Njësia nr.1. Mrekullia e Përhershme 3A 1.  Tekste, 2. Të kuptuarit, 3. Fjalë, 

shprehje, 4. Të folurit, 5. Të lexuarit, 6. Të shprehurit, 7. Vërejtje gramatikore. 

                      

Java e tretë:  Njësia nr.1. Mrekullia e Perhershme 

Ushtrime rreth kuptimit të njësisë së parë dhe biseda interaktive. 

                        

Java e katërt: Njesia nr.4. Suneti i pejgamberit, 1. Tekste, 2. Të kuptuarit, 3. Fjalë, shprehje, 4. 

Të folurit, 5. Të lexuarit, 6. Të shprehurit, 7. Vërejtje gramatikore. 

 

Java e pestë:  Njësia nr. 5. Fëmijët dhe leximi, 1. Tekste, 2. Të kuptuarit, 3. Fjalë, shprehje, 4. 

Të folurit, 5. Të lexuarit, 6. Të shprehurit, 7. Vërejtje gramatikore. 

Leximi i punimeve seminarike dhe diskutimi rreth tyre. 

 

Java e gjashtë: Njësia nr. 8. Tregime dhe anekdota, 3B 1. Tekste, 2. Të kuptuarit, 3. Fjalë, 

shprehje, 4. Të folurit, 5. Të lexuarit, 6. Të shprehurit, 7. Vërejtje gramatikore.  

 

Java e shtatë: Njësia nr. 11. Proverbat arabe, 1. Tekste, 2. Të kuptuarit, 3. Fjalë, shprehje, 4. 

Të folurit, 5. Të lexuarit, 6. Të shprehurit, 7. Vërejtje gramatikore.            

. 

Java e tetë: Njësia nr. 12. Mosmarrëveshjet bashkëshortore,  1.Tekste, 2. Të kuptuarit, 3. 

Fjalë, shprehje, 4. Të folurit, 5. Të lexuarit, 6. Të shprehurit, 8. Vërejtje 

gramatikore.                           

 

Java e nëntë:  Përsëritje & ushtrime të mësimeve të marra dhe vlerësim & test i studentëve  

Analiza e rezultateve të arritura me anë të bisedave interaktive. 

 

Java e dhjetë: Njësia nr. 4. Vende të shenjta, 4A 1. Tekste, 2. Të kuptuarit, 3. Fjalë, shprehje, 

4. Të folurit, 5. Të lexuarit, 6. Të shprehurit, 7. Vërejtje gramatikore. 

                       

Java e njëmbëdhjetë: Njësia nr. 7. Mes arabishtes dhe Kur’anit, 1. Tekste, 2. Të kuptuarit, 3. 

Fjalë, shprehje, 4. Të folurit, 5. Të lexuarit, 6. Të shprehurit, 7. Vërejtje 

gramatikore. 
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Java e dymbëdhjetë: Njësia nr. 11. Kërkuesi i së vërtetës, 4B 1. Tekste, 2. Të kuptuarit, 3. 

Fjalë, shprehje, 4. Të folurit, 5. Të lexuarit, 6. Të shprehurit, 7. Vërejtje 

gramatikore.  

Java e trembëdhjetë: Njësia nr. 13. Gjurmët e kulturës islame, 1. Tekste, 2. Të kuptuarit, 3. 

Fjalë, shprehje, 4. Të folurit, 5. Të lexuarit, 6. Të shprehurit, 7. Vërejtje 

gramatikore. 

Leximi i punimeve seminarike dhe diskutime rreth mësimeve të marra nga orët e mëparshme. 

  

Java e katërmbëdhjetë: Përseritje e përgjithshme, ushtrime dhe vlerësim i përgjithshëm i 

njohurive të përvetësuara. 

 

Kriteret dhe komponentët e vlerësimit: 

Prezantimi dhe aktiviteti gjatë orës mësimore 20% 

Vlerësimi i testit të parë 30% 

Provimi final 50%  

Gjithsej 100 % 

Literatura themelore: 

 2014 ني،الثا ، اإلصدار، الرياضإبراهيم الفوزاند. عبدالرحمن  –( 3كتاب الطالب ) –العربية بين يديك 

Literatura plotësuese: 

 

- Ebul-Hasen en-Nedevijj, Kasasun-nebijjin, Er-Resalah Publishing House, 1996 

- Isa Memishi, Fjalor arabisht – shqip, 2014, Logos A, Shkup 

- Përkthim tekstesh arabe, përzgjodhi Jahja Hondozi, Prishtinë, 2020 

- Metnul-Axhurumijje, Ebu Abdullah Muhamed ibn Davud es-Sanhaxhi 

- Suva ve kuva, Muhamed ibn Sulejman el-Muhenna, Darul-hadare lin-neshr vet-

tevzi’, botimi i parë, Rijad, 1439. 

- Dickins, J., Watson, J. C. E., Standard Arabic: An Advanced Course, Cambridge, 

1999; 

 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studentët janë të obliguar të prezantojnë në ligjërata, të kryejnë detyrat e shtëpisë dhe t’iu 

nënshtrohen dy kolokfiumeve, të vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet me rregull (mbahet evidenca 

për studentët e rregullt). Të gjithë studentët janë të obliguar t’i përfillin rregullat e mirësjelljes: 

mbajtja e qetësisë gjatë mësimit, fikja e telefonave celularë, dhe hyrja me kohë në sallë. 

 


