
PROGRAM PËR NXËNIEN PËRMENDËSH DHE PRAKTIKIMIN E HADITHEVE TË 
PEJGAMBERIT [alejhis salatu ves selam] 

 

Shembull praktik 

Nr.  Nxënia përmendësh Mësimet e përfituara 
nga hadithi  

Vlerësim personal  
për praktikimin e  
mësimeve të nxjerra  
nga hadithi 

Totali  Vërejtje  
 

1. Mir
ë  

Sh.mirë Shkelq. Hadithi i nijjetit Tërës.  Pjes.  Pak  Hiç    

    Nijjeti është pjesë e 
besimit ngase është prej 
çështjeve që kanë të 
bëjnë me zemrën. 

      

   Nevoja e njohjes së 
dispozitës së diçkaje 
para se t’i qasesh asaj. 

      

   Rëndësia  
e shmangies nga 
syefaqësia në çdo gjë 

      

   Braktisja e çdo gjëje që 
ka ndaluar Allahu i 
Madhëruar  

      

   Martesa është ligj që 
plotëson jetën e njeriut 

      

2. Mir
ë  

Sh.mirë Shkelq. Islami, Imani dhe 
Ihsani 

Tërës.  Pjes.  Pak  Hiç    

    Kureshtja për të qenë i 
pastër para 
mësimdhënies apo 
marrjes së mësimit 

      

    Përmbajtja edukatës së 
uljes në tubime dije 

      

    Mos ngurrimi për 
sqarimin e pyetjes edhe 
nëse i pyeturi është 
figurë e madhe apo 
personalitet i lartë 

      

    Dallimi ndërmjet 
Islamit si dispozitë dhe 
Islamit si ‘e vërtetë’ 

      



    Nuk është e metë e 
pyetësit nëse diturinë ia 
referon Allahut të 
Madhëruar  

      

 
 

Mjete ndihmëse: 

1) Sinqeriteti në kërkimin e diturisë 
2) Përpjekja për kërkimin e diturisë përherë 
3) Largimi nga polemikat dhe dialogjet shterpe, përveç nëse këto bëhen sipas edukatës së 

kërkuar paraprakisht 
4) Përfitimi i mësimeve dhe dispozitave fetare nga hadithet duke i shënuar në një fletore të 

veçantë 
5) Nxënia përmendësh e shprehjeve të hadithit e pastaj edhe mësimi i domethënieve të tyre 
6) Zbatimi i mësimeve të përfituara njërën pas tjetrës, pikërisht siç janë regjistruar në tabelë 
7) Thirrja e të tjerëve që të praktikojnë këto mësime të nxjerra nga hadithi dhe të punojnë sipas 

tyre 
8) Nxënësi – studiuesi le ta dijë se qëllimi i këtij programi është që ai së pari vet t’i praktikojë 

këto mësime e pastaj tua transmetojë - kumtojë të tjerëve 
9) Vlerësimi i vetes për nivelin e zbatimit të këtyre mësimeve dhe dispozitave të nxjerra nga 

hadithi  

 

Tabelë e zbrazur 

Nr.  Nxënia përmendësh Mësimet e 
përfituara 
nga hadithi  

Vlerësim personal për 
praktikimin e mësimeve të 
nxjerra nga hadithi 

Totali  Vërejtje  
 

1. Mir
ë  

Sh.mirë Shkelq.  Tërës.  Pjes.  Pak  Hiç    

           
          
          
          
          

2. Mir
ë  

Sh.mirë Shkelq.  Tërës.  Pjes.  Pak  Hiç    

           
           
           
           



3. Mir
ë  

Sh.mirë Shkelq.  Tërës.  Pjes.  Pak  Hiç    

           
           
           
           
4. Mir

ë  
Sh.mirë Shkelq.  Tërës.  Pjes.  Pak  Hiç    

 

Përshtati në shqip: Sedat ISLAMI 

http://islameiat.com/Pages/Subjects/Default.aspx?id=14848&cat_id=283 
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