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Hyrje
Programi i gjuhës turke për arsimin fillor e të rriturve është i përpiluar me strukturë të përbërë nga rezultate detajuese të pritura nga mësimi (RM), që dalin nga fushat, temat dhe përmbajtjet e vërtetuara me 
programin për arsim të rregullt fillor – e përgatitur nga Byroja për zhvillimin e arsimit të RMV-së.

Programi mundëson zbatimin e masave për njohjen e të mësuarit joformal dhe informal të fituar më parë. Për këtë qëllim, është konceptuar në mënyrë që temat, përmbajtjet dhe rezultatet përkatëse me ato nga 
mësimi janë të shpërndara në gjashtë nivele. Kjo mundëson diferencim optimal gjatë vlerësimit të njohjeve dhe aftësive aktuale dhe përparim optimal nëpër nivele.

Për çdo fushë, në pajtim të temave përkatëse ose përmbajtjeve, janë definuar rezultate të pritura nga mësimi dhe kriteret për vlerësim. Rezultatet e pritura nga mësimi paraqesin standarde për njohuritë, aftësitë 
dhe kompetencat që kandidatët duhet t’i arrijnë për çdo nivel dhe në fund të procesit të marrjes së arsimit fillor. Me qëllim të përgjigjet në nevojat e të rriturve dhe të kërkesave me të cilat ballafaqohen për 
përfshirje aktive në proceset shoqërore dhe në tregun e punës, në program janë përfshirë rezultate përkatëse nga studimi për kompetencat kyçe.

Rezultatet nga mësimi janë të operacionalizuara nëpërmjet kritereve për vlerësim, që paraqesin masa konkrete për vlerësimin e arritjeve të kandidatëve. Për çdo nivel, janë të përcaktuara rezultate elementare nga 
mësimi, të shënuara me shkurtesën REM, që paraqesin standarde minimale që kandidatët duhet t’i arrijnë për kalimin në nivel më të lartë. Shtesë, në programin janë dhënë shembuj për detyra ose pyetje për çdo 
RM. Ata duhet t’i shërbejnë zbatuesve të programit si model gjatë kontrollimit nëse kandidatët i kanë arritur rezultatet e pritura nga mësimi.

Progrmai i gjuhës turke është i organizuar në gjashtë fusha dhe gjashtë nivele të përparimit. 
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PROGRAMI I GJUHËS TURKE 
Programi për gjuhën turke është i organizuar në pësë fusha, edhe atë: A- SHKRIM DHE LEXIM B- GJUHË, C- LETËRSI Ç- TË SHPREHURIT DHE KREATIVITETI, D - KULTURA E MEDIAS. Fusha A është në lidhje vetëm për 
shkallën e parë dhe është lidhur me mësim të leximit dhe shkrimit. Rezultate të pritura nga mësimi për çfo fushë janë organizuar në gjashtë nivele pasuese. Çdo pritshmëri e rezultateve nga të nxënit ka të bëjë me 
temën konkrete, fushën konkrete, nivelin konkret dhe nënnivelin konkret dhe është paraqitur në tabelën e mëposhtme. 
Pas shqyrtimit të draft-progrmait për secilën fushën, janë ndarë pritje kryesore të rezultateve nga mësimi dhe këto rezultate janë me rëndësi thelbësore kandidatët të kalojnë në një nivel më të lartë. Janë dhënë 
shembuj nga detyrat për çdo rezultat adekuat të studiit dhe të njëjtat janë adekuates treguesit numerikë për kompetencën e niveleve themelore. Këto detyra paraqesin bazë për përgatitje të mjeteve për përgatitjen e 
instrumenteve për përcaktimin e nivelit të njohjes nga ana e kandidatëve.   

Qëllimet e Programit mësimot të gjuhës turke janë në vijim:

Kandidati duhet të ketë njohuri për gjërat e mëposhtme: 
- Të shkruajë dhe të lexojë në gluhën letrare;
- Të kuptojë karakteristikat e zanoreve dhe bashkëtingëlloreve në alfabetin tonë;
- Të dallojë emrat e zëshëm dhe të pazëshëm, identifikimi i tingujve në fjali (në fillim, në mes dhe në fund);
- Në mënyrë të drejtë të shqiptojë tingujt;
- Njohja, kuptimi dhe lidhja e shkronjave si simbole të tingujve;
- Njohja e karakteristikave themelore e gjuhës turke, historinë e saj dhe alfabetet që kanë përdorur turqit gjatë historisë;
- Të kuptojë përputhjen e madhe të famshme si një nga karakteristikat më të rëndësishme të gjuhës turke; 
- Në mënyrë të drejtë të përdor sintaksën në fjali; 
- Përdorimi i emrave, përemrave dhe veprimeve si një lloj në fjalinë, fjatë të shprehurit me gojë dhe me shkrim;
- Përdorimi i elementeve themelore të fjalit (folje dhe objekt), të jetë njohuri si arrihet përputhja objekt – folje;
- Të ketë njohuri për elemtet e tjera të fjalisë;
- Të identifikojë kuptimin e karakteristikave të veprimeve në fjali; 
- Të identifikojë funksionet e mbiemrave në fjali dhe përdorimin e mbiemrave në përputhje me funksionin e tyre;
- Të dallojë veta, shenja, përemra të papërcaktara dhe pyetëse;
- Të identifikojë detyrat dhe llojet e ndajfoljeve në fjali;
- Të kuptojë funksionet e parafjalëve, lidhëzave, fjalëve pikëçuditëse dhe karakteristikat semantike e fjalisë dhe përdorimin e këtyre fjalëve në përputhje me funksionin e tyre;  
- Në mënyrë të drejtë shkrimi i shenjave të pikësimit dhe përdorimi i tyre në mënyrë të drejtë; 
- Të përdorë rregullat e leximit; 
- Të kuptojë tekstin e lexuar; 
- Të kuptojë karakterisitkat e zhanreve letrare (varg dhe prozë);
- Të identifikojë fjalët e urtra, kënga ninulla nga lloji i literaturës anonime popullore;
- Të shkruajë tekste të llojit përrralla, fabula, memoarë, teatër dhe film;
- Të shkruajë dorëshkrime (letra zyrtare dhe private, kërkesa, telegrame);
- Të jetë në gjendje ta shpjegojë kuptimin e fjalëve të urtra, idiomave, aforizmave dhe ta pasurojë shprehjen e tyre duke prëdorur ato në situata përkatëse;  
- Përmirësimi i vokabularit; 
- Të ketë një zakon për të shprehur në formë me shkrim dhe të shkruajë ese;
- Të ketë njohje themelore për teatrin dhe t’i identifikojë llojet e teatrit; 
- Përdorimi i teknologjisë shkencore.   
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1. NIVELI

Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kritere për vlerësim Shembuj nga detyrat
Niveli

/Nën-niveli

SH
KR

IM
 DH

E L
EX

IM

1. Alfabeti/ Identifikon dhe 
mund ta shkruajë shkronjën

REM: Mund t’i identifikojë shkronjat e alfabetit sipas 
simboleve. Duyduğu harfi yazabiliyor.

-Kendi adını ve soyadını yaz.

-Doğum yerini, devletin adını yaz.

1

 Mund të dallojë zërat nga shkronjat.
Sesleri kelimede kullanabiliyor

-Dört tane sesli harf yaz.___________

-Dört tane sessiz harf yaz. __________

2. Leximi / Leximi i fjalëve

REM: Leximi i fjalëve dhe teksteve nga libra dhe media 
të shtypura. 

Okuduğunu anlayabiliyor

-Ali okula gitti, cümlesini oku.

   Ali nereye gitti?

a) okula mı?

b) pazara mı?

c) sinemaya mı?

Kuptimi i fjalive të lexuara. Okuduğu cümlenin anlamını biliyor.

-Mehmet pazardan meyve ve sebze satın aldı.

Mehmet neler satın aldı?

a) meyve

b) sebze

c) süt ürünleri

3.Shkrimi / Shkruarja e fjalëve 
REM: Përdorimi i rregullave të shkrimit, shkruarja e 
shkronjave 

Söylenen kelimeyi doğru yazabiliyor.

Söylenen cümleyi yazabiliyor.

-Bugün hava çok güzel. 

Cümlesini olduğu gibi yaz.
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GR
AM

AT
IKË

1. Fjali: tingull, shkronjë

REM:  Bën dallim midis tingullit, fjalës dhe fjalisë Ses, kelime ve cümle kurabiliyor. 

- D harfi: 

Ses mi, kelime mi, cümle mi?

-Güneş.

Ses mi, kelime mi, cümle mi?

-Aysun top oynuyır.

Ses mi, kelime mi, cümle mi?

Përkufizon tingujt në fjalë Kelimede eksik sesleri tamamlıyor.
- GÖK_UŞAĞI

Kelimesinde eksik olan harfi tamamla.

Kupton rëndësinë e fjalëve në fjali
Cümlede eksik kelimeyi tamamlıyor.

-Cümlede eksik kelimeyi tamamla.

Aysun bahçede   _______ topluyor.

2.Koha e veprimeve

REM: Identifikon veprimin, punën, lëvizjen

Njoh kohën e kryer.

Geçmiş zamanı cümlede bulabiliyor (-dı,- di,-du, -dü ekiyle).

 (-tı, -ti,-tu, -tü) ekleriyle yapıldığını biliyor. 

-Aşağıdaki cümleleri di’li geçmiş zamanda yaz.

a) Aysun okula git ___.

b) Ali kitap oku ____.

c) Arzu’nun çantası kaybol ___.

 Miş’li geçmiş zaman cümlede bulabiliyor (-mış, -miş,- muş,- 
müş ) ekleriyle yapıldığı biliyor.

-Aşağıdaki cümleleri mış’li geçmiş zaman yaz.

a) Aysun okula git ___.

b) Ali kitap okumu ___.

c) Arzu’nun çantası kaybol ___.

Identifikon kohën e tashme 
 Cümlede şimdiki zamanı bulabiliyor.  (-yor) ekiyle yapıldığı 
biliyor.

-Aşağıdakicümlelerde eylemi şimdiki zamanda yaz.

a) Aysun okula gid ___.

b) Ali kitap oku ___.

c) Arzu top oynu___.
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3. SINTAKSA (Identifikimi i 
fjalive) /Formimi i fjalisë

REM: Përkufizimi i fjalive në fjali dëftore, pyetësore dhe 
urdhërore.  Bildirme, soru ve ünlem cümlesini kurabiliyor.

-Kaç kardeşin var?

Nasıl cümledir?

a) Soru cümlesi mi? b) Ünlem cümlesi mi? c) Bildirme cümlesi mi?

-Aşağıdaki cümlelerden  hangisi ünlem cümlesidir?

a) Kitabı okudun mu?

b) Sus, sen konuşma!...

Përkufizimi i fjalive të thjeshta dhe të përbëra.
Cümlede düz cümle olduğunu tanıyor.

-Aşağıdaki cümlelerden hangisi düz cümledir.

Elektrik parasını yatıracam.

Parasını yatıracam elektrik.

Yatıracam parasını elektrik. 

Përkufizimi i fjalive mohore dhe pohore. Cümlede olumlu ve olumsuz kelimeyi tanıyabiliyor.

-Aşağıda hangi cümle olumsuzdur.

a) Ben kitap okuyorum.

b) Ben kitap okumuyorum.

4.MORFOLOGJIA (Njohja e 
vokabularit)

REM: Emrat – përkufizimi i emrave në fjali.
Cümlede özel ve ortak adı tanıyabiliyor.  

-Aşağıdaki cümlelerde özel ve ortak adların altını çiz.

Dün İstanbul’a uçakla gittim.

Dallimi i emrave në njëjës, shumës dhe emrave kolektiv.
Cümlede tekil ve çoğul adları tanıyabiliyor.

-Aşağıdaki kelimelerden hangisi tekil, hangisi çoğul olduğunu 
boşluğa yaz.

 ev      ________

 evler _________
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5. Rregullat drejtshkrimore

REM: Identifikon si përdoren shkronjat e mëdha. Büyük harfi cümlenin başında kullanmayı biliyor.

-Cümleler nasıl harfle başlar?

a) Büyük harflerle mi?

b) Küçük harflerle mi?

Shkrimi i emrave të përveçëm me shkronja të mëdha.
Özel adlarda büyük harfleri kullanmaktadır.

-Adını, soyadını, yaşadığın kentin veya köyün adını yaz.

Bën dallimin e emrave privat.

Hangi özel adlar hangi harfle yazılmaktadır.
-Aşağıdaki cümlede hangi adlar özeldir ve büyük harfle yazılmalıdır?

mert istanbula uçakla gitti.

Në mënyrë të drejtë përdor shkronjën e madhe në datat 
zyrtare.

 Resmi tarihlerde büyük harfi doğru yerde yazmaktadır.
-Aşağıdaki cümlelerden hangisinin doğru yazıldığını çevrele.

a) 29 Ekim Türkiye’de Cumhuriyet Bayramıdır.

b) 29 ekim Türkiye’de Cumhuriyet Bayramıdır.

Në mënyrë të drejtë përdor shenjat e pikësimit. Yazıda nokta, virgül, soru işareti doğru yerde kullanmaktadır.

Aşağıdaki cümlelerde hangisinde noktalama işareti doğru 
kullanılmıştır?

a) Markete gidip; ekmek, süt, peynir, muz ve çikolata aldım.

b) Markete gidip ekmek süt peynir ve çikolata aldım.  
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LIT
ER

AT
UR

Ë

Prozë / Identifikon dhe lexon 
vepra përkatëse 

REM: Dallimi i tekstit në figurat. Okuduğu metni anlayabilmek. İstediğin bir hikaye bul ve oku.

1

Kuptimi dhe tregimi i asaj që është lexuar Okuduğu metnin konusunu ve ana düşüncesini 
belirleyebilmek.

Okuduğun hikayenin konusunu ve ana düşüncesini bul.

a) Hikayenin konusu nedir? ____________________

b) Hikayenin ana düşüncesi nedir?

___________________

Poezi 

REM: Bën dallimin e sekuencës dhe vargut në poezi Şiirde mısra sayısını bulabilmek.

Güneş ufkun kenarından

Yavaş yavaş yükseliyor

Köyün yüce dağlarından

Serin nefesler geliyor.

Yukarıdaki şiirde kaç mısra var?

a)5       b) 4       c) 3

E di autorin që ka shkruar poezinë. Yazılan şiiri anlayabilmek.

Şiir yazan kişiye ne denir?

a) Şair mi denilir?

b) Yazar mı denilir?

TË
 SH

PR
EH

UR
IT 

DH
E K

RE
AT

IVI
TE

TI

Të shprehurit me gojë / 
përshkruan gojarisht një tekst 
të lexuar

REM:  Në kohën e kryer përshkruan një tekst të thjeshtë 
të lexuar të shkurtë.   

Kısa yazılı metni geçmiş zamanda sözlü olarak anlatmaktadır 
ve metinde en önemli bilgileri aktarmaktadır.

-Şu metni sözlü olarak anlat: Ahmet sabahleyin başağrısı ile uyandı. 
Hemen kahvesini içti. İş için gereken boya, fırça ve malzemelerini 
hazırladı. Araba anahtarlarını alarak yövmiyesini kaçırmamak için 
hızla gitti. Anlaştıkları yerde, onu iş arkardaşı Mehmet bekliyordu. 

1

Të shprehurit me shkrim / 
Përshkruan  ndonjë ngjarjeje Përshkruan një ngjarje të thjeshtë në disa fjalë.  Gözle görünmüş ve yaşanmış bir olayı sözlü olarak 

anlatmaktadır.

-Bu sabah neler yaşadığını sözlü olarak anlat. Örneğin: Çalarsaatim 
sabah 7 de uyandırdı. Hemen kalkıp giyindikten sonar, eşimle 
dükkana gidip, malları yerlerine koydum. Çok müşterim oldu ve 
malları ödeyebilmem için para topladım.
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Të shprehurit me gojë / 
Përshkruan objekte dhe ngjarje, 
që janë në afërsi 

Përshkruan madhësinë, formën dhe ngjyrën e një objekti 
të caktuar.

 Belirli bir cismin büyüklüğü, şekli, boyası, malzemesini sözlü 
olarak anlatmaktadır. 

-Sözlü şekilde cep telefonunu / bisikletini/otomobilini anlat. 
Örneğin: Otomobilim birkaç yıllıktır. Rengi beyaz ve Avrupa 
markasıdır. Gücünden, kullanışından, yakıt sarfiyatından ve 
bakımından son derece memnunum. 

Në mënyrë të thjeshtë përshkruan shpejtësinë, 
madhësinë, dhe fuqinë e një fenomeni të caktuar natyror.  

Sözlü olarak doğal bir olayın hızı, büyüklüğü, gücünü (rüzgar, 
yağmur, fırtına…) anlatmaktadır.

-Doğal bir olayı (rüzgar, yağmur, fırtına…) anlat. Örneğin: Rüzgar 
hızlı esmeye başladı ve önünde bulunan herşeyi dağıttı. Rüzgar 
kuzey tarafından eserek, karabulutlar  getirerek yağmurun 
yağacağını göstermekteydi. 

Të shprehurit me gojë / Në 
mënyrë të thjeshtë përshkruan 
pamjen e brendshme dhe të 
jashtme  të personazhit  

REM: Në mënyrë të thjeshtë përshkruan një personazh 
konkret me karakteristikat më të rëndësishme fizike 
(gjatësinë, peshën, ngjyrën e flokut, syve etj).

Sözlü olarak tanınmış bir kişinin fiziki özelliklerini (boyu, 
ağırlığı, saç rengi, göz rengi v.b.)  anlatmaktadır Sevdiğin şarkıcı/aktör/sporcu kişinin fiziki özelliklerini anlat.

Në mënyrë të thjeshtë përshkruan një personazh konkret 
me karakteristikat më të rëndësishme psikike (guxim, 
durim,  këmbëngulje, urtësi, mërzi etj.).

Sözlü olarak belirli kişinin en önemli psikoloji özelliklerini 
(cesur, soğukkanlı, ısrarcı, akıllı, tembel v.b.) anlatmaktadır Eşinin en yakın arkadaşının psikoloji kişiliğini anlat.

KU
LTU

RA
 E 

ME
DIA

S

Llojet e mediave / Media të 
shtypura 

REM: Është në gjendje të ndjek media të shtypura dhe e 
kupton rëndësinë e mesazheve të marra 

 

Basılı medyaları algılamaktadır: Gazeteler, dergiler, kitaplar

Basılı medyalar şunlardır: 

a) gazeteler, dergiler

b) radyo, televizyon, internet

c) sinema, tiyatro

1

 Basılı medyalardan edindiği bilgileri günlük hayatta 
kullanmaktadır: Gazeteler, dergiler, kitaplar. 

İlerdeki günlerde hava durumu hakkında bilgiye ihtiyaç 
duymaktasın:

a) komşulardan bilgi aramaktasın

b) gazetenin hava durumu sayfasını okumaktasın 
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Llojet e mediave / mediat 
elektronike

REM: Është në gjendje të ndjek media elektronike dhe e 
kupton rëndësinë e mesazheve të marra

 Elektronik medyaları algılamaktadır: Radyo, televizyon, 
internet.

Elektronik medyalar şunlardır: 

a) gazeteler, dergiler

b) radyo, televizyon, internet

c) sinema, tiyatro

 Elektronik medyalardan edindiği bilgileri günlük hayatta 
kullanmaktadır: radyo, televizyon, internet.

Oynanan fudbol müsabakası hakkında hemen bilgiye ihtiyaç 
duymaktasın:

a) Televizyonda haberlerin başlamasını bekliyorsun

b) internette aramaktasın

c) radyoda haberleri beklemektesin

2.  NIVELI

Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi
Kreiteret për vlerësim

 
Shembuj për detyra Niveli / 

Nën-niveli

GR
AM

AT
IKË

1. FONETIKA /(Shkenca e 
tingujve)

Fjalë

Fjalë - rrokje

Rrokje - shkronjë

REM: Dallon fjalët, rrokjet. 

Verilen kelimeyihecelere ayırt uygulamasını yapabilmekte. 
-Aşağıdaki kelimeleri hecelere ayır:

Su, okul, bilgisayar.

2

Her hecede bir sesli harfin bulunduğunu ve her sesli bir hece 
ifade ettiğini açıklamaktadır.

- OKUL – kaç heceli bir kelimedir.

a) bir heceli

b) iki heceli

c) üç heceli

ZANORET DHE 
BASHKËTINGËLLORET 

REM: Dallon zanoret (a, e, ı, i, u, ü, o, ö) dhe 
bashkëtingëlloret  (b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, 
s, ş, t, v, y, z).

Kalın, ince, geniş, dar, yuvarlak düz seslerini 
tanıyabilmektedir. 

- a, ı, o, u – harfleri nasıl sesli harflerdir ________ .

e, i, ö, ü – harfleri nasıl sesli harflerdir ________.

-a, e, ı, i – harfleri

a) sesli harfler midir?

b) sesisz harfler midir?

Bën dallimin midis rrokjeve të hapura dhe të mbyllura 
në një fjalë. Cümlede kelimelerde açık ve kapalı heceleri bulabiliyor.

-Aşağıdaki kelimelerden hangisi açık hece, hangasi kapalı hece 
olduğu boşlukta yaz.

a) masa, çanta _________.

b) süt, okul ___________ .
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KOHA E VEPRIMEVE 

REM: Identifikimi i veprimit, punës, lëvizjes dhe ngjarjes 
në një fjali. Geçmiş zamanı cümlede bulabiliyor (-dı, -di, -du, -dü ekiyle).

 (- tı, -ti,-tu, -tü) ekleriyle yapıldığını biliyor. 

-Aşağıdaki cümleleri di’li geçmiş zamanda yaz.

a) Aysun okula git ___.

b) Ali kitap oku ____.

c) Arzu’nun çantası kaybol ___.

Njeh kohën e kryer.  Miş’li geçmiş zaman cümlede bulabiliyor (-mış, -miş,- muş,- 
müş ) ekleriyle yapıldığını biliyor.

-Aşağıdaki cümlede mış’li geçmiş zaman yap.

a) Aysun okula git ___.

b) Ali kitap okumu ___.

c) Arzu’nun çantası kaybol ___.

Njeh kohën e tashme.
 Cümlede şimdiki zamanı bulabiliyor.  (-yor) ekiyle yapıldığı 
biliyor.

-Aşağıdakicümlelerde eylemi şimdiki zamanda yaz.

a) Aysun okula gid ___.

b) Ati kitap oku ___.

c) Arzu top oynu___.

2. MORFOLOGJIA/ (Njohja e 
fjalëve )

EMRAT

REM: Dallon emrat konkret dhe abstrakt Cümlede somut adları (kalem, çiçek, silgi) ve soyut adları 
(rüya, sevinç, sevgi) tanıyabilmektedir.

-Dün rüya gördüm.

Cümlesinde soyut adın altını çiz.

Dallon emrat sipas përbërjes së tyre: 

-të thjeshta;

-të marra;-të bashkuara
 Cümlede basit , türemiş, birleşik adları tanıyabiliyor.

-Aşağıdaki kelimeler nasıl adlandırılır.

a) top, göz, yol ____________.

b) kitaplık, gözlük, sütçü ________.

c) hanımeli, ilkbahar, Atatürk ____________. 
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MBIEMRAT

MBIEMRAT LIDHOR

REM: Dallon mbiemrat sipas kuptimit dhe atë:  
kualitativ dhe lidhor.

 Niteleme sıfatları durum, şekil, renk bildirdiğini anlayabiliyor 
(taze, mavi, geniş)   

-Aşağıdaki kelimelerden hangisi niteleme sıfatıdır?

a) zeki çocuk

b) hangi satıcı

c) bazı insanlar

Cümlede niteleme sıfatlarını “nasıl” sorusunu isime sorarak 
bulabiliyor. 

-Aşağıdaki boşluklarda niteleme sıfatı yerleştir.

______ yol.

______ çocuk.

______ ev.

Dallon mbiemrat lidhore: 

-mbiemrat treguese;

-mbiemra të papërcaktuara;

-mbiemrat pyetëse;

-mbiemra numërore.

Cümlede belirtme  sıfatlarını tanıyabilmek. 

Gösterme (işaret) sıfatları bu, şu, o işaretlerini göstererek 
cümle kurabiliyor.

-Aşağıdaki cümlelerde işaret sıfatların altını çiz.

a) Bu soruyu kim bilecek?

b) Şu çocuğa seslenir misiniz?

c) O bahçedeki fidanları siz mi diktiniz?

Cümlede adları kesin olarak değil, aşağı yukarı belirleyen 
sıfatları belgesiz olduğunu tanıyor.

-Aşağıdaki cümlelerde belgesiz  sıfatların altını çiz.

a) Birçok şehir gezdim.

b) Birkaç gün ders çalıştım.

c) Bazı öğrenciler okula gelmedi 

Cümlede adların durumlarını, biçimlerini, sayılarını soru 
yoluyla bulabiliyor.

-Aşağıdaki cümlelerde soru sıfatlarının altını çiz.

a) Hangi elbiseyi beğendin?

b)Kaç kişi spor yapıyor?

c) Nasıl kitap okuyorsun?

Cümlede adların sayılarını, sıralarını, bölümlerini tanıyabiliyor. 

-Aşağıdaki cümlelerde sayı sıfatların altını çiz.

a) İki ekmek aldım.

b) İkinci kata yaşıyorum.

c) Yarım börek yedim.
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MBIEMRA TË PËRFORCUAR 
REM: Të dihet se merrem me përshtatjen e njëre prej 
shkronjve (m, p, r,s). Cümlede pekiştirme sıfatlarını ayırt edebiliyor.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi pekiştirme sıfatıdır:

a) bembeyaz         b) beyaz

Shkallët e mbiemrave REM: Duhet të dihet se shkallët e mbriemrave bëhet në 
shkallën pozitive, krahasore dhe sipërore. Cümlede sıfatlardaki derecelendirmeyi ayırt edebiliyor.

Aşağıdaki cümlelerde hangisinde derecelendirme bulunmaktadır:

a) Daha güzel ayakkabı.

b) Mehmet gibi çalışkan çocuk.

c) En güzel şiir.

DEDUKCIONI I MBIEMRAVE REM: Duhet të dihet se dedukcioni i mbiemrave bëhet 
me prapashtesat  (ce (xhe), cik (xhik), cek (xhek)).

Cümlede sıfatlarda küçültme kelimelerini ayırt 
edebilmektedir.

Aşağıdaki cümlelerde küçültme kelimesini bul:

a) minicik ev.

b) yeşil kalem.

c) geniş ova.

Fjalë në lidhje me kuptimin e 
tyre / Fjalë me kuptim të njëjtë 
– Sinonime 

REM: Identifikon fjalët me kuptim të njëjtë, d.m.th., 
sinonime, edhe pse shkrimi dhe tingujt e tyre dallohet Eş anlamlı kelimelerin anlamını fark etmektedir..

-Aşağıdaki kelimelerde doğru olan eş anlamları bul.

a) elbise - giyisi

b) yaz – kış

c) okul - okul

Identifikon kuptimin e sinonimeve. Cümlede eş anlamlı kelimelerin anlamını anlayabiliyor.

-Kardeşim okula gitti.

Okul kelimesinin eş anlamı hangi kelimedir.

a) mektep, b) sonbahar, c) yol

Fjalë me kuptim të kundërt – 
antonime

REM: Të jetë në gjendje të gjejë fjalë me kuptim të 
kundërt Cümlede zıt anlamlı kelimelerin anlamlarını bulabiliyor.

-Aşağıdaki kelimelerin doğru olan zıt anlamlarını bul.

a) sıcak – soğuk

b) ilkbahar – bahar

c) göl – ırmak

Identifikon kuptimin e antonimeve Cümlede zıt anlamlı kelimeler anlamlarını fark edebiliyor. 

-Günler uzadı.

Uzadı kelimesinin zıt anlamı hangi kelimedir.

a) kısaldı  b) ısındı  c) yağışlı
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Fjalë me shqiptim të ngjashëm REM: Të jetë në gjendje të gjejë fjalë me kuptim të 
ndryhsëm, por të cilat shkruhen dhe lexohen në mënyrë 
të njëjtë.

Cümlede eş sesli kelimeleri bulabiliyor.
- YAZ kelimesi.

a) Bana sık sık mektup yaz.

b) Bu yaz tatile çıkmayacağız..

Rregullat drejtshkrimore / Vizë REM: Në mënyrë të drejtë përdor vizën në ndarjen e 
fjalës në një rresht tjetër  

Cümlede birleştirme çizgisini hecelere ayırıp doğru yerde 
kullanmaktadır.

Hangi kelime doğru olarak ayrılmıştır?

a) o-kul.

b) ok-ul.  

Fjalë pyetëse (mı) REM: Në mënyrë të drejtë shkruan dhe përdor fjalën 
pyetëse (mı).

Soru (mı) eki ses uyumuna göre (-mı,-mi,- mu, -mü) 
kendinden önceki kelimeden ayrı yazıldığını bilmektedir.

Mı soru eki, aşağıdaki cümlelerde hangisinde doğru kullanılmıştır?

a) Eşyalarınızı hazırladınız mı?

b) Eşyalarınızı hazırladınızmı?  

2

LIT
ER

AT
UR

Ë PROZË 

REM: Dallon vendin, kohën dhe personazhet në një 
përallë 

Hikaye haritasını oluşturmaktadır.

RESİM DERSİ

Ceyda ve Canan aynı sırada oturuyorlardı. Resim dersindeydiler. 
Ceyda boya kalemlerini evde unutmuş. Arkadaşına dönüp: Senin 
boya kalemlerini kullanabilir miyim, diye sordu. Canan:

Olmaz, boyalarım biter dedi. Ceyda çok üzüldü. Ağlamaya başladı. 
Öğretmen Ceyda’nın yanına geldi. Niye ağlıyorsun, diye onu sordu. 
Onun yerine Canan cevap verdi:

-Boya kalemlerini evde unutmuş. Onun için ağlıyor, dedi Canan.

Öğretmen Ceyda’ya üzülme dedi. Öğretmen çekmecesinden bir kutu 
boya kalemi aldı ve Ceyda’ya verdi.Ceyda:

-Teşekkür ederim öğretmenim dedi.

Hikaye haritasını oluştur:

a) Hikayenin adı ______________ .

b) Ana kahramanlar ____________ .

c) Yer _________________.

d) Zaman ______________ .

Kutun përrallën gjatë leximit dhe dallon vendin, kohën 
dhe personazhet. 
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POEZI

REM: Dallon vargun dhe strofën 
Şiirde dizeyi yani mısrayı tanıyabilmektedir. Dörtlük dizede 
yani 4 tane mısranın bir araya gelmesini oluşturmaktadır.

-Aşağıdaki örnek nedir?.

Ağlarsam sesimi duyar mısın?

Mısralarımda;

Dokunabilir misiniz?

Gözyaşlarıma, ellerinizle

a) dörtlük

b) beyit

c) şiir

Njeh çfarë është varg. Dizeyi tanıyabilmektedir.

Njeh çfarë është strofë. Beyitin iki diziden oluştuğunu bilmektadir.

-Döktü omuzuna poçu saçını.

Açtı gönüller deli bayrağını. 

Şeyh Galip

a) beyit?

b) dörtlük?

c) şiir

TË
 SH

PR
EH

UR
IT 

DH
E K

RE
AT

IVI
TE

TI

TË SHPREHURIT ME SHKRIM / të 
jetë në gjendje të përshkruajë me 
shkrim një tekst të lexuar 

REM: Në mënyrë të thjeshtë të përshkruajë me shkrim 
në kohën e kryer tekstin e lexuar.

Kısa yazılı metni geçmiş zamanda yazılı olarak anlatmaktadır 
ve metinde en önemli bilgileri aktarmaktadır.

-Şu metni yazılı olarak anlat: Ahmet sabahleyin başağrısı ile uyandı. 
Hemen kahvesini içti. İş için gereken boya, fırça ve malzemelerini 
hazırladı. Araba anahtarlarını alarak yövmiyesini kaçırmamak için 
hızla gitti. Anlaştıkları yerde, onu iş arkardaşı Mehmet bekliyordu. 

2

PËRSHKRIMI ME SHKRIM / 
Përshkrimi i një ngjarjeje të parë 
dhe të mbijetuar 

 Në mënyrë të thjeshtë të përshkruajë me shkrim në 
kohën e kryer një ngjarje të parë ose të mbijetuar 

Gözle görünmüş ve yaşanmış bir olayı yazılı  olarak 
anlatmaktadır.

-Bu sabah neler yaşadığını yazılı olarak anlat. Örneğin: Çalar saat 
sabah 7 de uyandırdı. Hemen kalkıp giyindikten sonar eşimle 
dükkana gidip, malları yerlerine koydum. Çok müşterim oldu ve 
malları ödeyebilmem için para topladım.

PËRSHKRIMI ME SHKRIM / 
Përshklrimi i objekteve, ngjarjeve 
nga mjedisi që e rrethon 

Në mënyrë të thjeshtë ta shpjegojë madhësinë, formën 
dhe ngjyrën e objektit të caktuar Belirli bir cismin büyüklüğü, şekli, boyası, malzemesini yazılı 

olarak anlatmaktadır. 

- Yazılı şekilde cep telefonunu / bisikletini/otomobilini anlat. 
Örneğin: Otomobilim birkaç yıllıktır. Rengi beyaz ve Avrupa 
markasıdır. Gücünden, kullanışından, yakıt sarfiyatından ve 
bakımından son derece memnunum. 

 Në mënyrë të thjeshtë ta shpjegojë shpejtësinë, 
madhësinë, fuqinë e një dukurie natyrore Yazılı olarak doğal bir olayın hızı, büyüklüğü, gücünü (rüzgar, 

yağmur, fırtına…) anlatmaktadır.

-Doğal bir olayı (rüzgar, yağmur, fırtına…) yazılı olarak anlat. 
Örneğin: Rüzgar hızlı esmeye başladı ve önünde bulunan herşeyi 
dağıttı. Rüzgar kuzey tarafından eserek, karabulutlar  getirerek 
yağmurun yağacağını göstermekteydi. 
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PËRSHKRIMI ME SHKRIM / Në 
mënyrë të thjeshtë përshkruan 
pamjen e jashtme dhe të 
brendshme të një personazhi 

Në mënyrë të thjeshtë përshkruan karakteristikat më 
të rëndësishme fizike të një personazhi (gjatësi, peshë, 
ngjyrë e flokut, e syve etj).

Yazılı olarak tanınmış bir kişinin fiziki özelliklerini (boyu, 
ağırlığı, saç rengi, göz rengi v.b.)  anlatmaktadır Sevdiğin şarkıcı/aktör/sporcu kişinin fiziki özelliklerini anlat.

Në mënyrë të thjeshtë përshkruan karakteristikat më të 
rëndësishme psikike të një personazhit (guxim, durim,  
këmbëngulje, urtësi, mërzi etj.).

Yazılı olarak belirli kişinin en önemli psikoloji özelliklerini 
(cesur, soğukkanlı, ısrarcı, akıllı, dembel v.b.) anlatmaktadır.

Eşinin en yakın arkadaşının psikoloji kişiliğini anlat.

Shkruan urim, letër, recetë, ftesë 

I di rregullat për komunikim me shkrim në 
korrespondencë:

-urimet, letra . posta elektronike (e-mail), recetaz i 
shkruan sipas udhëzimeve të dhëna 

Basit şekilde tebrik, mektup, reçete, davetiye  yazmaktadır. İşverene, sağlık sorunlrı nedeniyle iki gün işe gelmemen için onay 
talep ettiğin meyli yaz.

KU
LTU

RA
 E 

ME
DIA

S 

Llojet e mediave  / Media të 
shtypura

REM: Biblioteka Kütüphane hizmetlerini kullanmaktadır.

Kütüphaneden aldığın kitabı kaç gün kendinde tutabilirsin: 

a) 2 gün  b) 7 gün  c) 15 gün

2

Tregon rregullat e bibliotekës Kütüphane kurallarına uymaktadır.

Üyelik kartını şu şekilde kullanabilirsin:

a) hayat boyu  b) 1 yıldan 5 yıla kadar 

Kitabı kaybetmen veya kopardığın durumda:

a) ödemek zorundasın

b) ödemek zorunda değilsin
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3. NIVELI

Fusha Tema/
Përmbajtja

Rezultate nga mësimi
Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra

Niveli

/Nën-niveli

GR
AM

AT
IKË

FONETIKA / (Njohja e tingujve)           
Bashkëtingëllore të buta dhe të 

forta 

REM: Bën dallimin e bashkëtingëlloreve në 
bashkëtingëllore  të buta dhe të forta  

(b-c-d-g) seslilerin  Türkçe kelime sonlarına bulunmadığı, 
yerine (p-ç-t-k) harflerin kullandığını bilmektedir. 

-Aşağıdaki kelimelerin hangileri doğru.

kitab ________  kitap ________

ağac ________  ağaç _________

armud _______  armut ________

çocug _______  çocuk ________

3

Njohje e bashkëtingëlloreve të buta dhe të forta. Sessizleri bilmektedir.

FONETIKA / (Njohja e tingujve) 

Lidhëzat 

REM: Në fjalët e gjuhës turke dy zanore nuk mund të 
vijnë te qëndrojnë së bashku. İki sesli arasına (n, s, ş, y) kaynaştırma harflerini 

kullanmaktadır. 

-Hangi kaynaştırma harfleri kullanılmalıdır?.

kapı __ ın

anne __ i

iki __ er

kapı __ a
Njohja e lidhëzave.

Kelimede kaynaştırma harflerini uygun kullanmaktadır.

MORFOLOGJIA/ (Njohja e fjalëve)    

 Shprehja emërore

REM: Të definuara; të padefinuara; pa prapashtesa.  

Belirtili ad tamlamada, tamlayanlar –in, -ın, -un, -ün

tamlayanlar –ı, -i, -u, -ü

ve bir şeyin kime ait olduğunu biliyor.

- Ev-in -  ___ sı.

  Bahçe – in ________ ı.

  Sınıf – ın ________ ı.

Bën dallimin e shprehjes emërore në fjali. 

Belirtisiz ad tamlamada tamlayan ek almaz,  

tamlanan –ı, -i, -u, -ü

eklerini aldıkları bilmektedir.

El emeğ  ___.

Göz nur ___.

Deniz yol ___.

Eksiz ad tamlamada,tamlayan – ek almaz, tamlanan – ek 
almaz

bir şeyin neyden yapıldığını biliyor.

Deri  _____.

Yün  _____.

Altın _____.
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3. MORFOLOGJIA/ (Njohja e fjalëve)    

Përemrat 

REM: Dallon përemrat e mëposhtëm në fjali: 

- përemrat vetor; 

- përemrat dëftor; 

- përemra të pacaktuar

- përemrat pyetës.

Cümlede kişi adıllarını (ben, sen, o, biz, siz, onlar) ve kendi 
kişi adılını billmektedir.

-Aşağıdaki cümlelerde kişi adılların altını çiz.

a) Ben okula gittim.

b) Dün seni gördüm.

c) Onu kitap alırken gördüm.

Përemrat vetor

Kişi adılları ad durumlarını aldıkları bilinmelidir.

(ben, beni, bana, bende, benden)

(sen, seni, sana, sende, senden)

(o, onu, ona, onda, ondan)

(biz, bizi, bize, bizde, bizden)

(siz, sizi, size, sizde, sizden)

(onlar, onları, onlara, onlarda, onlardan)

-Aşağıdaki cümlelerde durum eklerini ekle.

a) Kardeşim ben __ gördü.

b) Bugün biz __ gelin.

c) Kitabım siz ___ kaldı.

Përemrat dëftor

Gösterme (işaret) adılları (bu, şu, o , bunlar, şunlar, onlar) 
olduklarını bilmelidir.

-Aşağıdaki cümlelerde gösterme adılların altını çiz.

a) Bu çok eski bir araba.

b) Şu daha kaliteli.

c) Bunlar bile gelecek. 

 Gösterme (işaret)  adılları ad durumlarını aldıkları 
bilinmelidir.

(bu, bunu, buna, bunda, bundan)

(şu, şunu, şuna, şunda, şundan)

(o, onu, ona, onda, ondan)

(bunlar, bunları, bunlara, bunlarda, bunlardan)

(şunlar, şunları, şunlara, şunlarda, şunlardan)

-Aşağıdaki cümlelerde gösterme (işaret) ad durumlarını yaz.

a) Bu ________ kapısı kilitli.

b) O _______ pencereleri ne zaman kırılmış?

c) Şu ________ temelleri daha sağlam.



PROGRAMI MËSIMOR I GJUHËS TURKE 

21

Përemra të pacaktuar
 Cümlede belgesiz adılları ayırt edebilmektedir.

-Aşağıdaki cümlelerde belgesiz adılların altını çiz.

a) Birkaçı dün okula gelmedi.

b) Bazıları kavga etti.

c) Çoğu yemek yedi.

Përemrat pyetës
Cümlede soru adıllarını ayırt edebiliyor.

-Aşağıdakü cümlelerde soru adılların altını çiz.

a) Bunları kim gönderdi?

b) Çantada ne var?

c) Kaça aldın?

SINTAKSA / (Njohja e fjalive)

Elementet themelore të fjalisë: 
folja dhe objekti

REM: Duhet të dijë se në një fjali fjalët që tregojnë 
punë, veprim, ngjarje quhen folje. Cümlede yüklemin eylem olduğunu, özel ad olduğunu, adıl 

olduğunu, belirteç olduğunu bilmelidir.

-Aşağıdaki cümlelerinyüklemlerini bulun?

a) Ali okula gitti.

b) Makedonya’nın başkenti Üsküp’tür.

c) Kardeşim tatile gidecek

Të gjendet fjolja në fjalinë.
Cümlede yüklemi bulubilmektedir.

Duhet të dijë se personi që kryen veprimin në fjali 
është objekt. 

Özneyi bulmak için yükleme “kim” ve “ne” soruları 
yöneltildiğini bilmelidir.

-Aşağıdaki cümlelerde özneyi bulun ve altını çizin.

a) Annem pasta yapıyor.

b) Rüzgar esiyor.

c) Alı okula gitti.

TË FOLURIT DHE TË SHKRUARIT NË 
MËNYRË TË DREJTË / 

„de“ prapashtesë e gjendjes dhe 
lidhëza „de“

Bën dallimin e prapashtesës së gjendes “de” dhe 
lidhëzes “de” në fjali De ekinin kelimeye bitişik yazıldığı, de bağlacın ise ayrı 

olarak yazıldığı bilmektedir.

-Aşağıdaki cümlelerde hangisi de bağlacı hangisi de durum eki olduğu 
boşluğa yazın.

a) Saat onda otobüs durağında buluşalım.  _______

b) Eve gelmiş de beni bulamamış. _______
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Shkruarja e numrave 

Duhet të dijë t’i shkruajë numrat me fjalë 
 Metinde geçen küçük sayılar yazıyla da yazıldıklarını 

bilmektedir.

-Sayıyla yazılanların altını çiz.

a) Okullar on beş (15) gün sonra tatile girecek.

b) Yaş otuz beş (35) yolun yarısı eder.

Shenjat e pikësimit Në mënyrë të drejtë përdor dhe shkruan shenjat e 
pikësimit 

Noktalama işaretlerinden (:) nerde kullandığını bilmek, (:) 
nokta cümledeki açıklama ve örneklerden önce kullandığını 

bilmektedir.  

-Aşağıdaki cümlelerde iki nokta nerede kullanılmalıdır?

a) Mehmet

b) İsim, canlı yada tüm cansız varlıklar kavramları tanıtmayı yarayan 
kelimelere isim denir:

LIT
ER

AT
UR

Ë PROZA / 

Llojet e rimës

REM: Identifikon llojet e rimës:

а) gjysmë rimë;

b) rimë e plotë;

c) rimë e pasur. 

Rima e plotë në varg.

Yarım kafiyede tek sessiz benzerliğe dayanan kafiye 
olduğunu bilmelidir.

İstedim kendimi bu göle atam

Elimi uzatıp yavruyu tutam

Nasıl kafiyedir boşluğa yaz _________. 

3
Tam kafiyede  bir sesli + bir sessiz, iki ses benzerliğine 

dayanan kafiye türü olduğunu bilmektedir. 

On altıya karar verdim yaşını

Yenice sevdaya salmış başını

El yanında yakar gider kaşını

Nasıl kafiye olduğu boşluğa yaz. ________________

Rima e pasur në varg.  Zengin kafiye üç yada daha çok ses benzerliğine dayanan 
kafiye türüdür.

Miskin Yunus biçareyim

Baştan ayağa yareyim.

Dost ilinden avareyim.
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Rima e plotësuar në varg. Cinasli kafiye anlamları ayrı, fakat yazılış ve okunuşları aynı 
olan kelimelerdir.

Niçin kondun a bülbül kapımdaki asmaya

Be yarimden vazgeçmem, götürseler asmaya.

Altı çizilen nasıl kafiyedir?

PROZË / Anegdotë Bën dallimin e anekdotës dhe përrallave dhe 
fabulave.

 Güldürücü ve düşündürücü kısa hikayelerin fıkra olduklarını 
bilmektedir.. -Hasrettin Hoca fıkrası yaz:

TË
 SH

PR
EH

UR
IT 

DH
E K

RE
AT

IVI
TE

TI

Të shprehurit me gojë  / Të 
shprehurit – si mënyrë e 

komunikimit 

REM: Flet në mënyrë të civilizuar

 Kültürel iletişimde gereken sözleri kullanmaktadır.
-Yaşlı bir kişiye, tanımadığımız kişi yada görevli bir kişiye nasıl hitap 

edilmesi gerekir.

a) Siz nasılsınız?  b) Sen nasılsın? 

3

Doğru sorular oluşturmakta ve gereken cevapları 
vermektedir.

Nasılsınız? 

Sorusuna nasıl cevap vereceksiniz:

a) İyi değilim   b) İyiyim, teşekkür ederim.

 Konuşmayı kişiler ve duruma göre ayarlamaktadır.

-Birini toplantıda rahatsız etmek istediğinde nasıl özür dileyeceksin?

a) Rahatsız ettiğim için özür dilerim!

b) Bir şey sorabilir miyim?
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Intervistë Të përgatitet për takim/intervistë kur aplikon në një 
vend pune    

İşveren ile resmi görüşme yapıyor  ve sorulan sorulara net 
olarak ve medeni şekilde cevap vermektedir.

Son 5 yıl zarfında nerede çalıştınız?

a) heryerde ve herşey

b) 3 yıl plastic maddeler geri dönüştürülme fabrikasında çalıştım ve 
aynısı kapatıldığında yövmiyeli badanacı yardımcısı olarak çalıştım.

TË SHPREHURIT - PËRSHKRIMI ME 
SHKRIM / Raport 

Hartimi i një raporti në lidhje me një ngjarje të 
caktuar 

Bir olayla ilgili rapor düzenlemektedir ve en önemli sorulara 
cevap vermektedir: kim, ne zaman, nerede, nasıl, neden.

En önemli sorulara cevap vererek bugünkü olay hakkında rapor 
düzenle: kim, ne zaman, nerede, nasıl, neden.

Örneğin: 27.05.2018 tarihinde okul binasında adaylar ile mentorlar 
arasında görüşme yapıldı. Görüşmede farklı konular gündemde yer aldı 
ve herkes tarafından 31.05.2018 tarihinde sınavın gerçekleşeceği tarih 

olarak belirlendi. 

KU
LTU

RA
 E 

ME
DIA

S 

Teatër / Roli i drejtorit, aktorit, 
skenografit, 

REM: Identifikon rolet e drejtorit, aktorit, skenografit 
dhe projektuesit të kostumeve.  

Yönetmen, aktör,  senaryocu ve kostümcünün tiyatro 
oyununda olan röllerini anlatabilmek için sunulan 

cevaplardan doğru olanını seçmektedir. 

Mesleği ile yaptıkları işi birbirine bağla:

Yönetmen    -   oyunun senaryosunu      

                         sahneye koymaktadır

aktör             -   köstümleri seçmektedir

senaryocu     -   oyunu yönetmektedir

kostümcü      -   oyundaki rölleri 

                          oynamaktadır 3

Bën dallimin e drejtorit dhe aktorit Yönetmenin ve aktörün kimler olduğunu bilmektedir.

Mediat 
Bën dallimin midis bibliotekës dhe mediatekës  Ortaya konulan cevaplardan doğru olanı seçmektedir.

Medyatekada nelerin kullanılması mümkündür:

a) kitap ve gazeteler

b) elektronik ve basılı medyalar
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4. NIVELI

Fusha Tema/Përmbajtja
 

Rezultate nga mësimi
Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli/Nën-

niveli

GR
AM

AT
IKË

 

FONETIKA/ (Njohja e tingujve) 

Përputhje palatale 

REM: Bën dallimin e zanoreve dhe bashkëtingëlloreve Büyük ünlü uyumunda. Kalın (a-ı-o-u) ve ince seslilerin 
(e-i-ö-ü) ayırt edebiliyor.

Gel-di ________ 

o-ku-du  ________  

yaz-dı  _________

sev-di _______ 

bu kelimelerin büyük ünlü uyumuna, uyup uymadığını incele.Boşluğa yaz.

4

Identifikon zanoret Kalın seslilerden sonar kalın sesli, ince seslilerden sonar 
ince sesli geldiğini biliyor.

Identifikon prapashtesat, që nuk janë  

Identifikon prapashtesat, që nuk përshtatin përputhjes 
palatale 

-Daş: meslektaş

-ki: sabahki

-mtrak: ekşimtrak

-leyin: sabahleyin

-ken: okurken

-yor: geliyor

Saydığımız ekler büyük ünlü uyumunauymayan ekler 
olduklarını bilmelidir.

-Aşağıdaki kelimeleri büyük ünlü uyumuna uyup uymadığı boşluğa yaz.

okuldaki  ________ 

yazarken ________ 

akşamleyin _______ 

istiyor _________ 

FONETIKA/ (Njohja e tingujve) 

Përputhje labiale  
Identifikon prapashtesat që i përshtaten përputhjes 

labiale 

Düz seslilerden sonar  düz (a, e, ı, i → a, e, ı, i) yuvarlak 
seslilerden sonar (o, ö, u, ü → u, ü, a, e) geldiğini 

bilmektedir.

- Aşağıdaki kelimeleri küçük ünlü uyumuna uyup uymadığını boşluğa 
yaz.

  çiçeklerimiz ___________ 

  sorularımız ____________ 

  horoz _________________
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3. MORFOLOGJIA (Njohja e 
fjalive)

 Ndajfoljet 

REM: Identifikon ndarjen e ndajfoljeve në ndajfoljet e 
kohës, mënyrës, vendit – drejtimit, sasisë dhe pyetëse

Cümlede zaman belirteçlerini  ayırt edebiliyor.
-Belirteçler kaça ayrılır:

a) 1    b) 3    c) 5

Cümlede zamanı  gösterir. Eyleme “ne zaman” sorusu 
sorularak zaman belirteçi bulunduğunu bilmektedir. 

-Aşağıdaki cümlelerde zaman belirteçin altını çizin.

a) Yazın tatile gideceğim.

b) Okul yarın tatil olacak.

c) Kardeşim az önce geldi.

 Ndajfolje e gjendjes Cümlede durumu gösterir ve eyleme “nasıl” sorusu 
sorulduğunda durum belirteçi bulunduğunu bilmektedir.

-Aşağıdaki cümlelerde durum belirteçin altını çiz.

a) Koşarak geldi.

b) İçeri hızlı girdi.

c) Gülerek anlattı. 

 Ndajfolja e vendit - drejtimit. Cümlede yer – yönü gösterir ve eyleme “nereye” sorusu 
sorulduğunda yer –yön belirteçi bulunduğunu bilmektedir.

-Aşağıdaki cümlelerde yer-yön belirtecini bul.

a) Yukarı çıkma.

b) Aşağı in.

c) Dışarı çıktı.

 Ndajfoljet e sasisë (më pak – më shumë). 
Cümlede miktar gösterir ve eyleme “ne kadar” sorusu 

sorulduğunda miktar belirteci bulunduğunu bilmektedir.

-Aşağıdaki cümlelerde miktar (azlık - çokluk) belirteçlerin altını çiz.

a) Kardeşim pek çok şeker yedi.

b) Az çalıştım.

c) Saatlerce bekledik.

 Ndajfoljet pyetëse.
Eylemleri soru yoluyla belirten sözcükler olduğunu 

bilmektedir.

-Aşağıdakü cümlelerde soru belirteçlerin altını çiz.

a) Köye ne zaman vardınız?

b) Çanakkale gezisi nasıl geçti?

c) Ne gülüp duruyorsun orada?
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SINTAKSA / (Njohja e fjalive)

Fjalia pyetëse

REM: Identifikon fjali pyetëse në lidhje me kuptimin.  Soru cümlesi “mı, mi” ekleriyle ve “nasıl, kaç, hangi, ne 
kadar, ne zaman” sorularıyla sağlandığını bilmektedir.   

-Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir?

a) Yapma _______.

b) Nereye taşınıyorsun.

c) Biraz acele edin.Kupton fjali pyetëse.  Soru cümlesinin ne olduğunu kavramak.

Transferimi i një fjali në formë pyetëse Soru cümlesi kurabilmektedir.

Fjalia urdhërore (imperative) 

Kupton fjali urdhërore Bir işin yapılmasını emrederek yapıldığı bilmektedir.
-Aşağıdaki cümlelerden hangisi emir cümlesidir.

a) Evden dışarı çıkma.

b) Kaç kardeşin var.

c) Ay başım ağırıyor.

Transferimi i një fjali në formë urdhërore Emir cümlesi kurabilmektedir.

Shenjat e pikësimit / 
Pikëpyetje (?)

Pikëçuditëse (!)

 Në mënyrë të drejtë përdor dhe shkruan shenjat e 
pikësimit.

Cümlede ve yazı yazarken,  nerede soru işaretini(?) nerede 
ünlem işaretini (!) kullanacağını bilmektedir.

Soru işaretini (?) ve ünlem işaretini (!) i aşağıdaki cümlelerde doğru 
şekilde kullan.

a)Eyvah, dedim tokat gelecek (   )

b) Savaşı siz kazansaydınız bana ne yapardın (   )
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LIT
ER

AT
UR

Ë 

POEZIA / 

Poezia lirike 

REM: Të dijë se këngët, të cilat transformojnë emocionet 
dhe mendimet në mënyrë madhështore quhen këngët 

lirike 
Şiirler arasında lirik şiirin okunduğunda anlayabilmektedir.

Aşağıdaki mısralar hangi şiire aittir.

a) Lirik şiir mi

b) Epik şiir mi

Sakın bir söz söyleme, 

yüzüme bakma sakın

Sesimi duyan olur, 

sana göz koyan olur

Anmasınlar adımı,

candan anan dudaklar

Annen bile okşasa,

benim bağrım taş olur.

4

Bën dallimin e poezisë lirike. Dörtlükte lirik şiirini ayırt etmektedir.

Poezia epike 
Të dihet se poezia epika është poezi, që merret me 

heroizmin, luftën dhe guximin. Şiirler arasında epik şiirleri ayırt edebiliyor..

Aşağıdaki dörtlük hangi şiire aittir.

a) Lirik şiir mi

b) Epik şiir mi

Düşman geldi tabor yabur dizildi

Alnımıza kara yazı yazıldı

Tüfek icat oldu mertlik bozuldu

Eğri kılıç kında paslanmaktadır.
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PROZË  / Fabulë 

REM: Bën dallimin e fabulave dhe tregimeve dhe 
anekdotave  Masallarda cinler, periler, devler baş kahramlar olduklarını 

bilmektedir.

-Genellikle masallar nasıl başlar.

a) Bir varmış, bir yokmuş, 

evvel zaman içinde

b) Nasrettin Hoca bir gün…
Njoh çfarë është fabulë. Anlatım genellikle geniş veya mişli geçmiş zamanda 

olduğunu bilmektedir.

PROZË /  Fjalëshpejtë Dallimi i fjalëshpejtëve nga proverbat, enigmat dhe 
anegdotat.

Oyun tekerlemeleri, masal tekerlemeleri ve söylenmesi zor 
olan tekerlemelerin olduğunu  bilmektedir.

-Aşağıdaki tekerleme ne tür tekerlemedir.

Karga karga gak dedi

Çık şu dala bak dedi…

a) oyun tekerlemesi

b) masal tekerlemesi

c) zor söylenen tekerleme

TË
 SH

PR
EH

UR
IT 

DH
E K

RE
AT

IVI
TE

TI PËRSHKRIMI ME GOJË DHE ME 
SHKRIM /

PËRSHKRIMI KRONOLOGJIK 
DHE RETROSPEKTIV

REM: Bën dallimin e përshkrimit kronologjik dhe 
retrospektiv  

 Kısa ve basit bir nesir metninde anlatım şeklini 
vurgulamayı bilmektedir.

-Aşağıdaki ifade nasıl anlatım türüdür.

Aniden geçen sene yılbaşı kutlama anları aklıma geldi. Herkes gelmişti, 
sadece Murat fırtınaya kapılmıştı…

a) Kronoloji  b) Geriye dönük 

4

Përdor përshkrimin kronologjik dhe retrospektiv

Kronoloji ve geriye dönük anlatımı uygulamaktadır.

Kronoloji sırasıyla kısa  ve basit bit olayı anlat.

____________________________

____________________________

____________________________

PËRSHKRIMI ME GOJË DHE ME 
SHKRIM / 

Përshkrimi i peizazhit, 
personit, personazhit, objektit 

REM: Bën dallimin e përshkrimit të peizazhit, personit, 
personazhit, objektit 

Kısa ve basit bir metinde manzara, kişi, kişilik, cisim 
anlatılmasını ayırt edebilmektedir.

-Aşağıdaki ifadede ne açıklanmaktadır:

Kitapta çok sayıda bükülmüş, sarılanmış ve el yazısıyla yazılmış sayfalar 
vardı. Maklabı kırılmış ve birkaç yerde kopmuştu. 

a) manzara  b) kişi  c) cisim

Përshkrimi në detaje i peizazhit, personit, personazhit, 
objektit

Detaylı şekilde manzara, kişi, kişilik ve cisim 
anlatmaktadır. 

Günlük hayatında sevdiğin kişiyi anlat:

____________________________

____________________________

____________________________
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PËRSHKRIMI – TË 
SHPREHURIT ME SHKRIM / 

Raportim, lajm 

REM: Identifikon raportin dhe lajmin.  Kısa vebasit bir metinde bildiri ve haberi tanımaktadır.

-Aşağıdaki metin hangi türdendir: 

01.04.2018 tarihinde Tarım Bakanlığı’nda İPAR projelerine başvuru 
yapılması ile ilgili danışmanlık toplantısı düzenlenecektir.

a) bildiri    b) haber

Të jetë në gjendje të shkruajë raport dhe lajm. Basit bir konuyla ilgili bildiri ve haber yazmak.
-Şehrin merkezinde 25.05.2018 tarihinde düzenlenen marathon kuşusu 

ile ilgili haber yaz. 

__________________________________________________

KU
LTU

RA
 E 

ME
DIA

S

KINEMATOGRAFIA / 

Llojet e filmave REM: Bën dallimin e filmit artistik, dokumentar dhe filmit 
të vizatuar. Doğru şekilde film türünü ayırt etmektedir. 

“Tom ve Jerry” nasıl fildir:

a) uzunmetrajlı film   b) çizgi filmi  

c) belgesel film 

4

Identifikon mënyrën e ndryshme e  inçizimit të llojeve të 
ndryhsme të filmave  

Farklı film türlerin çekim şekilleri/koşulları farklılıkları 
gereken şekilde belirlemektedir.

Belgesel filmişu şekilde çekilmektedir:

a) Studyoda aktörler ile  

b) günlük hayattan ve doğal ortamdaki  kişiler/hayvanlarla

FILM /  Llojet e filmave sipas 
përmbajtjes 

REM: Bën dallimin e filmave sipas përmbajtjes së tyre në 
filma familjare, emcionale, lufte, kriminalistike dhe filma 

psikologjike.   
İçeriliğine göre filmleri gereken şekilde ayırt etmektedir.

İçeriliğine göre ünlü “Truva” filmi nasıl filmdir: 

a) aile filmi  b) psikoloji filmi 

c) savaş filmi

Media të shtypura /

Pjesë të veprës së botuar 

REM: Numëron pjesët e veprës së botuar Basılı eserin bölümlerini saymaktadır.
Basılı bir eser hangi bölümlerden oluştuğunu yaz:

______ , _______ , _______ , ______ .

Identifikon rolin e pjesve të veprës së botuar (parathënie, 
konkluzioni, seksioni i ndërmjetë, titulli, vëllimi). Basılı eserin bölümleri rölünü bilmektedir.

Sonsözde şu bilgiler yer almaktadır:

a) eser ve yazar ile ilgili bilgiler

b) eserin yayın kuruluşu hakkında bilgiler 



PROGRAMI MËSIMOR I GJUHËS TURKE 

31

5. NIVELI

Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembujt për detyrë Niveli/
Nën-niveli

GR
AM

AT
IKË

  

HISTORIA E GJUHËS / Gjuha e folur  

REM: Të dijë se gjuha e folur është gjuha, që 
përdoret gjatë të folurit    

Konuşma dilini yazı dilinden ayırt edebiliyor.
İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan ses topluluğuna ne ad verilir?  

a) alfabe    b) anadili    c) dil

5

Të dijë kuptimin e gjuhës së të folurit.
Konuşmanın önemini bilmektedir.

Gjuha e shkruar 

REM: Të dijë se gjuha, që përdoret në librat, revistat 
dhe të gjitha llojet e mbishkrimeve është gjuha e 

shkruar 
 Yazı dilini konuşma dilinden ayırt etmektedir.

Bir dilin temel kurallarının uygulandığı biçimine verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir?

 a) yazı dili          b) konuşma dili    

 c) okuma dili
Identifikon kuptimin e gjuhës së shkruar Güzel yazıları farketme ve anlayabilmektedir.

Grupi i gjuhëve nga aspekti i rrënjve 
dhe strukturës së tyre 

REM: Të dijë se grupet e gjuhëve sipas rrënjëve 
ndahen në:  

a) gjuhët indoevropiane, 

b) gjuhët ural-altaike

c) gjuhët semite; 

ç) gjuhët bantu; 

d) gjuhët kineze. 

Türkçenin Ural-Altay dilleri grubuna düştüğünü bilmek.

Türkçe kökleri bakımından hangi dil grubuna düşmektedir?

a) Hint-Avrupa       b) Ural-Altay    

 c) Sami dilleri

Të dijë se gurpet e gjuhëve sipas strukturës ndahen 
në:

а) të thjeshta;

b) komplementare;

c) të përbëra.

Türk dilinin bitişkin diller grubuna girdiğini bilmektedir.

Türkçe yapıları bakımından hangi dil grubuna düşmektedir?

a) Tek heceli dil     b) Bitişken dil

c) Çekimli dil
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FONETIKA / (Njohja e tingujve) 

 Diftong 

REM: Të dihet se diftong është kur dy zanore janë 
njëra-tjetrën.

Türkçe dilinde diftong olmadığını bilmektedir. -Aşağıdaki kelimelerin hangisinde diftong vardır.

a) saat 

b) elma

c) okul Të dihet rëndësia e diftongut. Yabancı dillerden gelen kelimelerde diftongun var olduğunu 
bilmektedir. 

LLOJET E FJALËVE / Situata me emrat  
(Gjendjet e emrave)

REM: Të dihet se në gjuhën turke ka pesë situata: 

- Situata subjektive; 

- situata i (specifikimi);

- situata e (drejtimi);

- situata de (gjetje);

- situata den (dalje)..

Cümlede ad durumlarını ayırt edebilmektedir. - Ev kelimesinin 5 durumda çekimini yap.

 ev ___ 

 ev ___ 

 ev ___

 ev ___

 ev ___Të dihet se ka prapashtesë e posaçme për çdo 
situatë  Hangi kelimeye hangi durum ekini ekleneceğini bilmektedir.

MËNYRAT E RAPORTIMIT 

REM: Të dihet se ka pesë mënyra të raportimit: 

а) koha e kryer e caktuar (-di,-dı,-du,-dü,-tı,-ti,-
tu,-tü);  

b) Koha e kryer e pacaktuar (-miş,-mış,-muş,-
müş);

c) Koha e tashme  (-yor);

ç) Koha e ardhme (-ecek, -acak);

d) Koha e përgjithshme (-r).

Cümlede bildirme kiplerini ayırt edebilmektedir. 

Hangi zamanda hangi ek kullanıldığı bilmektedir.

-Aşağıdaki cümlelerde eylemler hangi zamanda bittiğini boşluğa yaz:

a) Onur okula gitti. _________    

b) Onur okula gitmiş. _________   

c) Onur okula gidiyor. ________

d) Onur okula gidecek. ________

e) Onur okula gider. ___________
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MËNYRAT E KËRKIMIT 

REM: Të duhet se ka katër mënyra të kërkimit: 

a) Dëshirë – kusht (-se, -sa); 

b) Kërkesë  (-e,- a);

c) Nevojë (-meli, -malı);

ç) Urdhër.

 Cümlede isteme kiplerini ayırt etmektedir.

Cümlede hangi zamana hangi ekin kullanıldığını bilmektedir.

-Aşağıdaki cümleler hangi zamanda bittiğini boşluğa yaz.

a) Onur okula gitse. ________.

b) Onur okula gide. ________.

c) Onur okula gitmeli. _______. 

d) Onur okula git. __________.

SINTAKSA / (Njohja e fjalisë)

Fjali kushtore në favor të kuptimit 

REM: Të dijë se fjalia është kushtore. art cümlesini –se, -sa ekli olduğunu bilmektedir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi şart cümlesidir:

a) Eve gelirse beni beklesin.

b) Dersini çalış.

c) Kaç kitap okudu.
Të jetë në gjendje të formojë një fjali kushtore.

Şart anlamı varsa,koşul- şart cümlesi olduğunu bilmektedir. 

SINTAKSA / (Njohja e fjalisë)

Fjalia dëshirore në favor të kuptimit  

 REM: Të dijë se fjalia është dëshirore. Cümlede bir isteği, bir dileği ortaya koyarsa istek cümlesi 
olduğunu  bilmektedir. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi istek cümlesidir:

a) O okulu bir kazansam.

b) Kitap oku.

c) Of, dişim ağırıyor. Të jetë në gjendje të formojë një fjali dëshirore.  İstek cümlesi kurabilmektedir.

TË FOLURIT DHE TË SHKRUARIT NË 
MËNYRË TË DREJTË /  

Shkruarja e prapashtesës „ki“ dhe 
lidhëzës „ki“. 

REM: Të dijë se në rastin e përemrit – ki – shkruhet 
së bashku me fjalën.  Cümlede ilgi adılı “ki” yi tanımaktadır. -Aşağıdaki cümlelerde ki hangisi bağlaç olarak, hangisi ”ki”  ek olarak 

kullanıldığı boşluğa yaz:

a) Bizimki çok iyi soğutuyor. ______

b) Öyle yorgunum ki gözlerimi açamıyorum. ___________Të dijë se lidhëza –ki- në fjalinë gjithmonë 
shkruhet veç e veç. Cümlede ki bağlacını ayırt edebilmektedir.   
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SHENJAT E PIKËSIMIT /

Tre pika  (…)

REM: në mënyrë të drejtë shkruan dhe përdor 
shenjat e pikësimit.  

Üç noktayı (…) ne zaman ve nerede kullanacağını 
bilmektedir.

Üç nokta işaretini aşağıdaki cümlelerde doğru şekilde kullan.

a) Tatile hazırlandığımız günlerde

b) Yoksa sen

c) Zamanında gelseydin 

LIT
ER

AT
UR

Ë

POEZIA:  Gjuhët e artit

Krahasimi 
REM: Dallimi i krahasimit në vargjet e një kënge.

Şiirlerde benzetmeyi bulabilmek.

1. Ah bu türküler , köy türküleri.

2. Ana sütü gibi candan.

3. Ana sütü gibi temiz. 

Bu şiirde hangi kıtada benzetme var?

1.mısrada mı?

2.mısrada mı?

3.mısrada mı?

Hem 2.hem 3.mısrada mı?

5

Kritizëm 
REM: Të dihet se paraqesin këngë, që shkruhen me 

qëllim kritizëm i shoqërisë ose ndonjë personi Şiirlerde taşlamayı bulabilmek.

Ormanda büyüyen adam azgını.

Çarşıda pazarda insan beğenmez.

Medrese kaçkını softa bozgunu.

Selam vermeye dervişan beğenmez.

Bu dörtlük:

a) Taşlama mı?

b) Benzetme mi?
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PROZA / 

Biografia 

REM: Të dihet se biografia shkruhet me qëllim që 
t’i informojë lexuesit për jetën, artin dhe veprat e 

personave të famshme.

 Biyografiyi otobiyografiden ayırt etmelidir. Sevdiğin bir yazarın, sanatçının yada sporcunun biyografisini yaz.

PROZA /

Autobiografia 

REM: Të dihet se autobiografia është një vepër në 
të cilën personi përshkruan jetën e tij. Otobiyografiyi biyografiden ayırt etmektedir. Kendi otobiyografini yaz.

TË
 SH

PR
EH

UR
IT 

DH
E K

RE
AT

IVI
TE

TI PËRSHKRIMI ME GOJË /

 Fjalim me përgatitje  

REM: Me qëllim që të flitet për paraqitjen e një libri 
është nevojshme:   

-Të lexohet libri shumë mirë;

-Të merren shënime lidhur me pjesët më të 
rëndësishme.

Kitap tanıtma planı örneği yapabilmelidir.

Ödev:

- Kitabın adı: _________

- Yazarı, çevirmeni: _______

- Kiabın yayınlandığı tarih, yer, yayın evi: ____________

- Sayfa sayısı: ___________

- Yazarın yaşam öyküsü: ________

- Kişiler: ____________

- Özet: ___________ 

5

PËRSHKRIM ME SHKRIM /

Lutje

REM: Të dihet se letrat zyrtare, që dërgohen deri 
te institucionet me qëllim zgjidhja e problemeve të 

caktuara të individëve quhen lutje  

Dilekçenin:

-beyaz kağıda, düzgün ve okunaklı şekilde yazılması 
gerektiği bilinmektedir. Bir dilekçe öğrneği yaz: 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Të jetë në gjendje të shkruajë një lutje. Dilekçe yazabilmektedir.
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KU
LTU

RA
 E 

ME
DIA

S 
FILM / 

Film nga ideja deri në skenar 

REM: Identifikon procesin e krijimit të filmit  Filmin yapılmasında farklı ünvanlarla görev yapan kişilerin 
görevlerini bilmektedir. 

İçerikli özetten (sinopsis) ve senaryodan ilgili metinler (alıntılar) 
işlenilmesi.  

5

Identifikon përmbledhje dhe skenar. Filmin özeti ve senaryosu ne olduğunu bilmektedir.

Identifikon dallimi në incizimin e llojeve të 
ndryshme të filmave.  

 Farklı film türlerin çekim şekilleri/koşulları farklılıkları 
gereken şekilde belirlemektedir.

Belgesel filmişu şekilde çekilmektedir:

a) Studyoda aktörler ile  

b) günlük hayattan ve doğal ortamdaki  kişiler/hayvanlarla

FILM / 

-Mënyra e të folurit në film.

-Përmbajtja e filmit

-Rolet 

REM: Identifikon dialog, monolog, tekstin e folësit 
dhe koment. Fildeki konuşmalar monolog veya diyalog olduklarını 

bilmektedir..

Filmi toplu şekilde beraber seyretmek.

Përshkrimi i përmbajtjes së filmit. 
Filmin özünü anlamaktadır.

Kupton mesazhin e filmit.
Filmin verdiğmesajı kavramaktadır.

Analizimi i roleve.

İyi ve kötü röl oynayan aktörleri bilmektedir.

Arti i teatrit, filmit dhe arti letrar 

REM: Identifikon ngjashmëritë dhe dallimet midis 
artit të teatrit, filmit dhe artit letrat Tiyatro ile film arasında benzerlik ve farklılıkları bilmektedir. Sanat dallarının ifade edilme araçları hakkında, benzerlikler ve 

farklılıkları ile ilgili tartışma yürütmek.

Sanat içeriklerin analizi.

Identifikon karakteristikat e llojeve të artit Farklı sanat ve sanatçıların olduğunu bilmektedir.
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6. NIVELI

Fusha Tema/Përmbajtja Rezultate nga mësimi Kritere për vlerësim Shembuj për detyra 
Niveli

/Nën-niveli

GR
AM

AT
IKË

HISTORIA E GJUHËS / Alfabetet e 
përdorura nga turqit 

REM: Të dijë se në të kaluarën nga ana e Turqve u 
përdorën katër alfabete: 

- alfabeti gjokturk; 

-alfabeti ujgur; 

- alfabeti arabe; 

- alfabeti latine. 

 Göktürk alfabesinde 38 harf olduğu, Uygur alfabesi 
14 harftan oluştuğu, Arap alfabesinde 28 harf ve Latin 

alfabesinde 29 harfın bulunduğunu bilmektedir.
Bugün Türkler hangi alfabeyi kullanmaktadır:

a) Latin alfabesi    

b) Göktürk alfabesi    

c) Arap alfabesi

6

Të dijë cili alfabet në cilën periudhë u përdor 
Dönemlerde kullanılan alfabeleri bilmektedir.

FONETIKË / (Njohja e tingujve)

Theksi 

REM: Identifikon se theksi në gjuhën turke është mbi 
rrokjen e parë ose mbi rrokjen e fundit. 

Konuşurken yada okurken bazı kelimeleri daha baskılı 
söylememiz vurgu olduğunu bilmektedir.

Aşağıdaki kelimelerde vurgu nerede doğru kullanılmıştır:

 a) arkadaş          b) televizyon    

 c) Ankara

Të dihet ku bie theksi duke lexuar fjalët.  Vurgunun ne ve nerede olduğunu bilmektedir. 
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LLOJET E FJALËVE / Veprime (Foljet)

REM: Të dihet se foljet mund të jenë: 

- emrat prejfoljor; 

- mbiemrat prejfoljor; 

- paskajore.

Cümlede ad eylemi, sıfat eylemi, bağ eylemini ayırt edebiliyor.
Eylemler kaça ayrılır?

a) 1      b) 2      c) 3

Të dihet se emrat prejfoljor merren me ndihmë të 
prapashtesave:  

(-mek, -mak )

(-me, -ma)

(-iş, - ış, -uş, -üş).

Cümlede ad eylemleri ayırt edebilmektedir. 

Aşağıdaki cümlelerde hangi kelimede ad eylemi vardır? Ad 
eylemini boşluğa yaz:

a) Çok konuşmak kötüdür. ________     

b) Yazma çalışması yaptık. _________

c) Yürüyüş beni yordu. ____________

Të dihet se mbiemrat prejfoljor merren me ndihmë të 
prapashtesave 

(-en, -an), (-ecek, -acak), (-miş, -mış, -muş, -müş), 
(-er, -ar), (-dik, -dık).

Cümlede sıfat eylemleri ayırt edebilmektedir.

-Aşağıdaki cümlelerde hangi kelimede sıfat eylemi vardır? Sıfat 
eylemini boşluğa yaz:

a) Kucakta taşınan çocuk. __________  

b) Akar su pislik tutmaz. ___________

c)Tanıdık bir öğrenci geldi. _________

Të dihet se paskajoret merren me ndihmë të 
prapashtesave:  

(-ken),( -ınca, -inca), (-arak, -erek), (-madan, -meden), 
(-ip, -ıp, -up, -üp).

Cümlede bağ eylemini ayırt edebilmektedir.

-Aşağıdaki cümlelerde hangi kelimede  bağ eylemi vardır? Bağ 
eylemini boşluğa yaz:

a) Metin’i görünce selam söyle. ______ 

b) Şiiri çok severek okudum. ________

c) Otobüse binip İstanbul’a gitti. _____
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Parafjalët 

REM: Të dihet se vetë parafjalët në fjali nuk kanë 
kuptim.  

En çok kullanılan ilgeçler: gibi, kadar, göre, dolayı, karşı, için, 
sanki oldukları ve cümlede ilgeçleri ayırt edebilmektedir.

-Aşağıdaki cümlelerde ilgeçlerin altını çiz:

a) Buz gibi su.    

b) Ali, Orhana göre daha çalışkandır.   

c) Beni kardeşi kadar sever.

Të jetë në gjendje ta gjejë parafjalën në fjali. Cümle analizinde ilgeçi bulabilmektedir.

Lidhëzat 

REM: Të dihet se vetë lidhëzat nuk kanë kuptim. 
 En çok kullanılan bağlaçlar: ama, fakat, ile, ki, de,  

olduklarını bilmektedir.

-Aşağıdaki cümlelerde bağlaçların altını çiz:

a) Arzu güzel ve zeki bir öğrencidir.

b) Çok çalışıyor ama başaramıyor.

c) Çalış ki sınıfını geçesin. 

Të jetë në gjendje ta gjejë lidhëzën në fjali. Cümlede  bağlaçları ayırt etmektedir.

Fjalët pikëçuditëse 

REM: Të dihet se fjalët pikëçuditëse shprehin ndjenjat 
si: zemërim, gëzim, surprizë, keqardhje.  Cümlede ünlemleri neyi ifade ettiklerini bilmektedir. 

Aşağıdaki cümlelerden ünlemlerin altını çiz:

a) Ey Türk gençliği!

b) Oh, burası ne güzel!

c) Yaa, demek yalan söyledin.Të jetë në gjendje t’i gjejë fjalët pikëçuditëse në fjalinë.  
Cümlede ünlemledi ayırt edebilmektedir.
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SINTAKSA / (Njohja e fjalive)

Elementet ndihmëse:

-Kallëzuesit indirekt

-Kallëzuesit komplementar

-Kallëzuesi me ndajfolje

REM: Të dihet se kallëzuesi indirekt merr prapashtesat:  
e,   -de, -den. 

Dolaylı tümleci bulmak için yükleme nereye, nerede, 
nereden, kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden soruları 

sorulduması gerektiği bilmektedir. 

Cümlede  dolaylı tümleci ayırt edebiliyor. 

Aşağıdaki cümlelerde dolaylı tümleci bulup altını çiz:

a) Biz yazları köye gideriz.

b) Kardeşim sokaktan döndü.

c) Çantam yerde kaldı.

Duhet të dihet se kallëzuesi komplementar kompleton 
kuptimin e foljes në favor të qëllimit dhe mjetit. 

İlgeçli tümleci bulmak için yükleme neyle, kiminle, niçin, 
kime göre, neye göre  soruları sorulduması gerektiği 

bilmektedir. 

Cümlede  dolaylı tümleci ayırt edebiliyor.

Aşağıdaki cümlelerde ilgeçli tümleci bulup altını çiz.

a) Karşıya vapurla geçecekmiş.

b) Kardeşimle her gün oyunlar oynardı.

c) Okula benimle gitmişti.

Duhet të dihet se kallëzuesi me ndajfolje kompleton 
kuptimin e foljes në fjali në favor të kohës, situatës, 

vendit – drejtimit, sasisë, pyetjes.

 Belirteçli tümleci bulmak için yükleme nasıl, ne zaman, 
ne kadar, nereye, niçin  soruları sorulduması gerektiği 

bilmektedir. 

Cümlede  belirteçli  tümleci ayırt edebiliyor.

Aşağıdaki cümlelerde belirteçli tümleci bulup altını çiz:

a) Akşam doğru eve varırız.

b) Aşağı inmişti.

c) Gece çok yağmur yağdı.
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TË FOLURIT DHE TË SHKRUARIT NË 
MËNYRË TË DREJTË / 

Fjalët që shkruhen bashkë dhe veç 
e veç

REM: Të dihet cilat fjalë shkruhen bashkë, dhe cilat 
veç e veç. 

Cümlede ayrı veya bitişik yazılan kelimelerin doğru olup 
olmadığını ayırt edebilmektedir.

-Aşağıdaki belirtilenlerin hangisi doğru hangisi yanlış olduğu 
boşluğa yaz:

a) ateş böceği ___________.

b) ateşböceği ____________.

a) ilkokul ____________.

b) ilk okul ___________.

POEZIA / 

Gjëegjëzë

REM: Të dihet se gjëegjëza mund të shkruhen në çdo 
temë.  

Manileri şiirlerden, türkülerden ayırt etmektedir.

Aşağıdaki dörtlük

a)mani mi? b)  şiir mi?.

Su gelir akar geçer

Bendimi yıkar geçer

Dünya bir penceredir

Her gelen bakar geçer 

POEZIA /

Psalm 

REM: Të dihet se psalmi është poezi në të cilën 
lavdërohet Zoti, thuhen lutje dhe lavdërohet dashuria 

ndaj Zotit. İlahileri diğer nazım türlerden ayırt edebilmektedir.
En güzel ilahiler yazan şair kimdir:

a) Yunus Emre

b) Nazım Hikmet

c) Cahit Sıtkı Tarancı

Identifikon psalm në poezi. 

İlahi önemi ve anlamını bilmektedir.
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PROZA /

Roman 

REM: Të dihet se paraqesin vepra në të cilat flitet për 
ngjarje që janë ndodhur ose mund të ndodhen dhe të 
cilat përshkruhen lidhur me kohën dhe personazhet. 

 
Romanı diğer nesir türlerinden ayırt edebilmektedir.

En son okuduğun romanın yazarını aşağıdaki boşluğa yaz.

_______________________ 
Të jetë në gjendje t’i numërojë llojet e romaneve.  

Roman türlerinden eserler bilmektedir.

Legjendat 

Të dihet se paraqesin përralla në të cilat flitet 
për personazhe dhe ngjarje me karakteristika të 

mbinatyrshme. Eski çağlardan beri söylenen olağanüstü olaylara, varlıklara 
ve kişilere yer verilen hikayeler olduğunu bilmektedir.

Bildiğin bir efsane anlat:

___________________________

___________________________

___________________________

LIT
ER

AT
UR

Ë

POEZIA  / 

Këngët popullore
REM: Të dihet se këngët popullore janë lloji më i njohur 

i muzikës popullore.  Türküyü şarkıdar ayırt edebilmektedir. Bildiğin bir türkünün sözlerini birkaç cümleyle yaz.

6

Këngë trishtimi Të dihet se ato janë këngë që këndohen për të shprehur 
dhimbje, trishtim, që ndihet për persona të vdekura. 

Ağıtı türkülerden ayırt etmektedir.

Anadolunun yer yerinde ağıt söylendiğini bilmektedir.

Aşağıdaki dörtlük

a)türkü mü  b) ağıt mıdır?

Çeyizim sandıkta basılı kaldı

Kınalar ellerde yakılı kaldı

Bayrağım ağaçta asılı kaldı

Düğünüm mahşere kaldı, neyleyim?
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PËRSHKRIM ME SHKRIM/

Letër 

REM: Duhet të dihet se paraqet një mbishkrim, që 
shkruhet me qëllim të shprehen ndjenjat, mendimet, 

dëshirat, ngjarjet midis njerëzve.
Özel mektuplar bir seslenişle başlar: 

Sevgili kardeşim; Canım arkadaşım; Değerli öğretmenim… 
gibi samimi ve anlaşılır bir dille yazıldığını bilmektedir.

Ödev: 

Sevdiğin birine birkaç cümle kullanarak mektup yaz.

6
Të jetë në gjendje të shkruajë një letër. Farklı mektup çeşitlerini bilmektedir.

PËRSHKRIMI ME GOJË /

Shpjegimi i fjalëve të urta 

REM: Të dihet çfarë janë fjalë të urta.
Her atasözün kendine göre anlamları var olduğunu 

bilmektedir.

“Gezen kurt aç kalmaz” atasözün anlamı:

İhtiyaçlarını karşılamak için gezip dolaşan, şuraya buraya 
başvuran kimse aç kalmaz anlamında olduğunu belirtmektedir.

Ödev:

Bildiğin bir atasözünü yaz (söyle) ve anlamını açıkla. 

Të jetë në gjendje ta shpjegojë kuptimin e fjalëve të 
urta.  

Basit şekilde atasözler söylemek ve anlamlarını 
açıklayabilmektedir.
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Muzikë 

REM: Të dijë se ekzistojnë lloje të ndryshme të muzikë 
(muzikë klasike, popullore, argëtuese, moderne) dhe 

këngëtarë si edhe instrumente (frymore, harkore, 
goditëse, elektronike)

Dinlediği müzik parçalarını türlerine göre ayırt etmektedir.

Yarattıkları seslere göre farklı müzik enstrümanları hangileri 
olduklarını bilmektedir.  

Sevdiğin müzik parçaların adlarını  müzik tarzlarına göre yaz:

a) klasik müzik _________________

b) halk müziği __________________

c) eğlence müziği _______________

d) modern (pop) müzik ___________

6

Të dijë këngëtarë të famshëm sipas këngëve të tyre
Bildiği ses sanatçıları dinlediği parçalara göre tanımaktadır.

Sevdiğin ses sanatçıların isimlerini müzik tarzlarına göre yaz:

a) klasik müzik _________________

b) halk müziği __________________

c) eğlence müziği _______________

d) modern (pop) müzik ___________

Pikturimi 

REM: Të dijë piktorët e famshën vendor dhe të huaj.
Yerli ve dünyada ünlü olan birkaç resamın ismini ve 

başyapıtlarını  bilmektedir. 

Ödev:

Makedonyada birkaç resam galerisini ziyaret et ve sergilenen 
serimler hakkında yorum yaz:

__________________________

__________________________
Të jetë në gjendje të numërojë disa piktorë të famshëm.

Dünyaca birkaç ünlü resamı bilmektedir.

Kompjuterët 

REM: Të dijë kuptimin dhe qëllimin e përdorimit të 
kompjuterëve në jetën e përditshme. Bilgisayar kavramını ve temel bilgisayar programlarını 

kullanmayı bilmektedir.

Ödev:

Bigisayarda Word ve Excell programlarında günlük hayattan 
bir olayı düzyazı olarak ve aylık aile bütçe harcamalarını tabela 

olarak göster. 
Të dijë programet kompjuterike.  

Office programların bazılarını basit şekilde kullanmaktadır.

İnternet kullanmayı bilmektedir.
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