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Pershkrimi:  
 
Me anë të kësaj lënde studentët do të mësojnë bazat e gramatikës dhe do të fitojnë aftësitë bazë 
për leximin e teksteve osmane të shtypshkruara.  
 
 
TEMAT E LEKSIONEVE: 
 
1. Njohuri të përgjithshme mbi gjuhën osmane, zhvillimin e saj dhe burimet   
osmane për historinë e Shqipërisë dhe shqiptarëve  
2. Mësimi i gërmave, format e tyre në fillim, në mes dhe në fund të fjalës  
3. Zanoret e osmanishtes, bashkëtingëlloret e forta dhe të buta  
4. Leximi i fjalëve në osmanisht 1  
5. Leximi i fjalëve në osmanisht 1 
6. Testim 
7. Hyrje në shtypshkrimin në gjuhën osmane  
8. Zbërthime tekstesh në gjuhën osmane (shtypshkrim) dhe gramatikë e  osmanishtes  
9. Zbërthime tekstesh në gjuhën osmane (shtypshkrim) dhe gramatikë e  osmanishtes   
10. Testime 
11. Zbërthime tekstesh në gjuhën osmane (shtypshkrim) dhe gramatikë e  osmanishtes 
12. Zbërthime tekstesh në gjuhën osmane (shtypshkrim) dhe gramatikë e  osmanishtes 
13. Si të përdorim fjalorët e osmanishtes, ndikimi i arabishtes, persishtes dhe  turqishtes në 
osmanisht  
4. Zbërthime tekstesh në gjuhën osmane (shtypshkrim) dhe gramatikë e  osmanishtes. 
15. Zbërthime tekstesh në gjuhën osmane (shtypshkrim) dhe gramatikë e  osmanishtes. 
 
 
 



FORMA E KONTROLLIT DHE VLERËSIMIT  
 
FREKUENTIMI: 70% pranisë në seminare e domosdoshme.  
15 % e notës përfundimtare nga prania dhe angazhimi gjatë kursit apo seminareve  
Testi 1 i pjesshëm në javën e  6-të (10% e notës përfundimtare) 
Testi 2 i pjesshëm në javën e 10-të (15% e notës përfundimtare) 
25 % e notës përfundimtare.  
Detyrë kursi ose konspekt i një teksti apo autori ose ese nga 3- 5 faqe format A4, Times Neë 
Roman, madhësia e shkrimit 12, hapësira mes rreshtave 1.5)   
20 % e notës përfundimtare 
Një test përfundimtar në javën e 16-të të kursit pas kryerjes së 15 javëve të një semestri 
40 % e notëspërfundimtare 
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