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Cili nga definicionet e potencuara e përshkruan 
funksionin psiqik vetëdije?

A) Ndryshimi i sjelljes ose ndryshimi i 
persnalitetit nën ndikimin e mjedisit dhe i cili 
është rezultat i përvojës e cila është paraqitur 
si rezultat i mësimit, përsëritjes së praktikës 
ose mbikqyrjes së aktiviteteve të të tjerëve.

B) Tërësia e tërë proceseve psiqike në 
momentin e dhënë

C) Pasqyrim subjektiv i realitetit 
objektiv.

D) Vetëdije për veprim, veçoritë dhe për efektet e 
gjësendeve  dhe të dukurive të botës materiale në 
momentin e veprimit të shqisave

E) Sistem i ndërlikuar në të cilin zhvillohet pranimi, 
përpunimi, deponimi i informatave të pranuara si dhe 
referimi i tyre shtesë.

Cili nga definicionet e potencuara e përshkruan 
funksionin psiqik ndjenjë?

A) Ndryshimi i sjelljes ose ndryshimi i 
persnalitetit nën ndikimin e mjedisit dhe i cili 
është rezultat i përvojës e cila është paraqitur 
si rezultat i mësimit, përsëritjes së praktikës 
ose mbikqyrjes së aktiviteteve të të tjerëve.

B) Tërësia e tërë proceseve psiqike në 
momentin e dhënë

C) Pasqyrim subjektiv i realitetit 
objektiv. D) Vetëdije për veprim, veçoritë dhe për efektet e 

gjësendeve  dhe të dukurive të botës materiale në 
momentin e veprimit të shqisave

E) Sistem i ndërlikuar në të cilin zhvillohet pranimi, 
përpunimi, deponimi i informatave të pranuara si dhe 
referimi i tyre shtesë.

Cili nga definicionet e potencuara e përshkruan 
funksionin psiqik percepcion?

A) Ndryshimi i sjelljes ose ndryshimi i 
persnalitetit nën ndikimin e mjedisit dhe i cili 
është rezultat i përvojës e cila është paraqitur 
si rezultat i mësimit, përsëritjes së praktikës 
ose mbikqyrjes së aktiviteteve të të tjerëve.

B) Tërësia e tërë proceseve psiqike në 
momentin e dhënë

C) Pasqyrim subjektiv i realitetit 
objektiv.

D) Vetëdije për veprim, veçoritë dhe për efektet e 
gjësendeve  dhe të dukurive të botës materiale në 
momentin e veprimit të shqisave

E) Sistem i ndërlikuar në të ciëlin zhvillohet pranimi, 
përpunimi, deponimi i informatave të pranuara si dhe 
referimi i tyre shtesë.

Cili nga definicionet e potencuara e 
përshkruean funksionin psiqik mësim?

A) Ndryshimi i sjelljes ose ndryshimi i 
persnalitetit nën ndikimin e mjedisit dhe i cili 
është rezultat i përvojës e cila është paraqitur 
si rezultat i mësimit, përsëritjes së praktikës 
ose mbikqyrjes së aktiviteteve të të tjerëve.

B) Tërësia e tërë proceseve psiqike në 
momentin e dhënë

C) Pasqyrim subjektiv i realitetit 
objektiv.

D) Vetëdije për veprim, veçoritë dhe për efektet e 
gjësendeve  dhe të dukurive të botës materiale në 
momentin e veprimit të shqisave

E) Sistem i ndërlikuar në të cilin zhvillohet pranimi, 
përpunimi, deponimi i informatave të pranuara si dhe 
referimi i tyre shtesë.

Cili nga definicionet e potencuara e përshkruan 
funksionin psiqik kujtesë?

A) Ndryshimi i sjelljes ose ndryshimi i 
persnalitetit nën ndikimin e mjedisit dhe i cili 
është rezultat i përvojës e cila është paraqitur 
si rezultat i mësimit, përsëritjes së praktikës 
ose mbikqyrjes së aktiviteteve të të tjerëve.

B) Tërësia e tërë proceseve psiqike në 
momentin e dhënë.

C) Pasqyrim subjektiv i realitetit 
objektiv.

D) Vetëdije për veprim, veçoritë dhe për efektet e 
gjësendeve  dhe të dukurive të botës materiale në 
momentin e veprimit të shqisave.

E) Sistem i ndërlikuar në të cilin zhvillohet pranimi, 
përpunimi, deponimi i informatave të pranuara si dhe 
referimi i tyre shtesë.

Në zhvillimin e mendimit dhe intelegjencës, 
periudha e hershme senzomotorike është në 
mes?

A) 0-2 vite.
B) 2-7 vite.

C) 7-11 vite. D) 11-15 vite E) 16-20 vite

Në zhvillimin e mendimit dhe intelegjencës,  
stadiumi paraoperacional është në mes?

A) 0-2 vite. B) 2-7 vite. C) 7-11 vite. D) 11-15 vite E) 16-20 vite

Në zhvillimin e mendimit dhe intelegjencës, 
stadiumi i operacioneve konkrete është në mes?

A) 0-2 vite.
B) 2-7 vite.

C) 7-11 vite. D) 11-15 vite E) 16-20 vite

Në zhvillimin e mendimit dhe intelegjencës, 
stadiumi i operacioneve formale është në mes?

A) 0-2 vite.
B) 2-7 vite.

C) 7-11 vite. D) 11-15 vite E) 16-20 vite

Cili funksion në vijim nuk është funksion i të 
folurit?

A) Маnipulative B) Reprezentative C) Еkspresive D) Коmunikative E) Të gjitha të lartëpërmendurat janë funksione të të 
folurit.

Cili funksion në vijim nuk është funksion i të 
folurit?

A) Коmunikative B) Reprezentative C) Еkspresive D) Моtorike E) Të gjitha të lartëpërmendurat janë funksione të të 
folurit.

Cila nga vetitë e potencuara nuk është 
karakteristikë e personit normal, të shëndoshë 
dhe të pjekur?

A) Aftësia për tu përshtatur.
B) Aftësi për bashkëpunim konstruktiv e 
njerëzit rreth vehtes. C) Paaftësi për sjellje të pavarur të 

vendimeve.

D) Fuqi e mjaftueshme e egos, përkatësisht aftësia e 
personit që në mënyrë aktive dhe me sukses të pritur ti 
zgjidh situatat konfliktuoze.

E) Funksionim me kapacitet të plotë intelektual, fizik dhe 
emocional.

Cila nga vetitë e potencuara nuk është 
karakteristikë e personit normal, të shëndoshë 
dhe të pjekur?

A) Aftësia për tu përshtatur.
B) Aftësi për bashkëpunim konstruktiv e 
njerëzit rreth vehtes. C) Destruktivitet

D) Fuqi e mjaftueshme e egos, përkatësisht aftësia e 
personit që në mënyrë aktive dhe me sukses të pritur ti 
zgjidh situatat konfliktuoze.

E) Funksionim me kapacitet të plotë intelektual, fizik dhe 
emocional.

Cila nga vetitë e potencuara nuk është 
karakteristikë e vetëdijes normale?

A) Përjetim i qartë për vetvehten dhe për 
përvojën e vetanake.

B) Prezencë e qartë e përjetimit të kohës dhe 
hapësirës. C) Qëndrueshmëri në sintezë D) Qëndrueshmëri E) Derealizim.

Çka paraqet orientimi autopsiqik?
A) Orjentim drejt identitetit vetanak dhe  
drejt personave të tjerë të cilët e rrethojnë 
subjektin.

B) Orjentimi në hapësirë .
C) Оrjentim në kohë D) Orientimi seksual E) Frikë nga orientimi.

Çka paraqet orientimi autopsiqik?
A) Orjentim drejt identitetit vetanak dhe  
drejt personave të tjerë të cilët e rrethojnë 
subjektin.

B) Orjentimi në hapësirë dhe kohë.
C) Оrjentim në kohë D) Orientimi seksual E) Orientim në hapësirë

Nga vijnë ndjenjat e brendshme?
A) Nga transformatorë të specializuar të 
energjisë së jashtme.

B) Еksteroreceptorët. C) Nga kosmosi D) Interoreceptorë. E) Nga halucinacionet.

Nga vijnë ndjenjat e brendshme?
A) Nga transformatorë të specializuar të 
energjisë së jashtme.

B) Shfaqet. C) Nga kosmosi D) Interoreceptorë. E) Fotografitë ejdetike.

Nga vijnë ndjenjat e jashtme?
A) Nga transformatorë të specializuar të 
energjisë së jashtme.

B) Еksteroreceptorët. C) Nga kosmosi D) Interoreceptorë. E) Nga halucinacionet.

Përmes cilave shqisa formohet perceptimi i 
hapësirës?

A) Përmes të gjitha shqisave e në veçanti 
përmes shqisës së të pamurit.

B) Përmes shqisës së të pamurit. C) Përmes shqisës së dëgjimit D) Përmes veçorive psikologjike të personalitetit dhe 
përvojës së tij. E)  Nga parafytirimi hiperepshor.

Cili nga opcionet e potencuara nuk paraqet 
mënyra themelore të mësimit?

A) Me përgjigje të asocuar.
B) Me një ngacmim të veçantë ose me një 
klasë ngacmimesh të proceseve për 
kushtëzim.

C) Mësim instrumental D) Me vëzhgimin e sjelljeve të modelit social. E) Të gjitha të lartëpërmendurat paraqesdin mënyra 
themelore për mësim.

Nga cila fjalë e ka prejardhjen funksioni psiqik  
inteligjenca?

A) Inteligere. B) Flash-back C) Memoriae D) Studium E) Eikon

Cila nga të potencuarat nuk paraqesin lloj të 
mësimit joasocijativ?

A) Mësim përmes projektimit. B) Të gjithë paraqesin lloj të mësimit 
joasocijativ. C) Sensibilizim D) Deshabituim E) Habituim

Cila nga të potencuarat nuk paraqesin lloj të 
mësimit joasocijativ?

A) Habitim B) Të gjithë paraqesin lloj të mësimit 
joasocijativ. C) Sensibilizim D) Deshabituim E) Mësim nga libri

Çka paraqet mësimi i llojit të lavirintit?

A) Aktiviteti është mjet, instrument për 
kushtëzim. Nëse kafsha instrumentale 
rastësisht hap derën e kafazit gjatë një 
eksperimnenti të përsëritur, ajo gjithnjë e më 
lehtë do ta hapë dhe do të vijë deri te ushqimi.

B) Nëse kafsha eksperimentale e gjen daljen 
nga lavirinti fiton ushqim.

C) Përkrahje e ndonjë modeli të sjelljes 
së të tjerëve, mëson nga autoritetet e tij. D) Lloji i mësimit joasocijativ. E) Të gjitha të lartëpërmendurat paraqesin mësim sipas 

llojit të lavirintit.

Çka paraqet mësimi instrumental?

A) Aktiviteti është mjet, instrument për 
kushtëzim. Nëse kafsha instrumentale 
rastësisht hap derën e kafazit gjatë një 
eksperimnenti të përsëritur, ajo gjithnjë e më 
lehtë do ta hapë dhe do të vijë deri te ushqimi.

B) Nëse kafsha eksperimentale e gjen daljen 
nga lavirinti fiton ushqim.

C) Përkrahje e ndonjë modeli të sjelljes 
së të tjerëve, mëson nga autoritetet e tij D) Lloji i mësimit joasocijativ. E) Të gjitha të lartëpërmendurat paraqesin mësim 

instrumental.

Çka paraqet mësimi instrumental sipas 
modelit?

A) Aktiviteti është mjet, instrument për 
kushtëzim. Nëse kafsha instrumentale 
rastësisht hap derën e kafazit gjatë një 
eksperimnenti të përsëritur, ajo gjithnjë e më 
lehtë do ta hapë dhe do të vijë deri te ushqimi.

B) Nëse kafsha eksperimentale e gjen daljen 
nga lavirinti fiton ushqim.

C) Përkrahje e ndonjë modeli të sjelljes 
së të tjerëve, mëson nga autoritetet e tij. D) Lloji i mësimit asocijativ. E) Të gjitha të lartëpërmendurat paraqesin mësim 

instrumental sipas modelit.

Si ndahet mësimi sipas përmbajtjes? A) Joasociative dhe transferuese. B) Motorike dhe transferuese. C) Verbal dhe transferues. D) Verbale dhe motorike. E) Nga ligjeratat dhe ushtrimet

Çka paraqet transferi i mësimit?
A) Formë e mësimit në bazë të së cilës përmes 
projektimit shqyrtohet edhe problemi.

B) Procesi i bartjes së efekteve nga njëri në 
mësimin tjetër (njohja e një materje na 
shërben gjatë mësimit të ndonjë materje tjetër 
e cila është e ngjashme me të).

C) Mësim me imitim të ndonjë modeli të 
sjelljes së të tjerëve. D) Lloji i mësimit asocijativ. E) Тransferi i njohurive nga profesori te studenti.

Çka paraqet fenomeni i “déjà-vu”(diçka e 
përjetuar)?

A) Ndjenja për diçka të përjetuar dhe të pa 
përjetuar asnjëherë.

B) Kur ekziston përshtypja subjektive se ajo 
ka qenë në përvojë. C) Kafene në Capitol Mall. D) Кur kemi një përshtypje subjektive se më parë nuk 

është parë ajo që në realitet ka qenë edhe në përvojë.
E) Ndonjë përjetim i mëhershëm në mungesë të objektit të 
perceptuar.

Çka paraqet fenomeni i “jamais-vu”(asnjëherë 
e parë)?

A) Ndjenja për diçka të përjetuar dhe të pa 
përjetuar asnjëherë.

B) Kur ekziston përshtypja subjektive se ajo 
ka qenë në përvojë. C) Kafene në Capitol Mall. D) Кur kemi një përshtypje subjektive se më parë nuk 

është parë ajo që në realitet ka qenë edhe në përvojë.
E) Ndonjë përjetim i mëhershëm në mungesë të objektit të 
perceptuar.

Si definohet saktësia në të mbajturit mend?
A) Aftësia për të kujtuar materialin e mësuar, 
sa më shumë që është e mundur në mënyrë 
më të besueshme .

B) Aftësi që materiali i mbajtur mend të bartet 
te personi tjetër.

C) Aftësi që materiali i mbajtur mend të 
shfrytëzohet në momentin e duhur kur 
është e nevojshme.

D) Aftësi që të dhënat e mësuara të mbahen në memorje 
sa është e mundur për një periudhë më të gjatë kohore.

E) Aftësi që informata e dhënë të mbahet në memorje sa 
është e mundur me numër sa më të vogël përsëritjesh.

Si definohet kohëzgjatja e të mbajturit mend?
A) Aftësia për të kujtuar materialin e mësuar, 
sa më shumë që është e mundur në mënyrë 
më të besueshme.

B) Aftësi që materiali i mbajtur mend të bartet 
te personi tjetër.

C) Aftësi që materiali i mbajtur mend të 
shfrytëzohet në momentin e duhur kur 
është e nevojshme.

D) Aftësi që të dhënat e mësuara të mbahen në memorje 
sa është e mundur për një periudhë më të gjatë kohore.

E) Aftësi që informata e dhënë të mbahet në memorje sa 
është e mundur me numër sa më të vogël përsëritjesh.

Si definohet shpejtësia e të mbajturit mend?
A) Aftësia për të kujtuar materialin e mësuar, 
sa më shumë që është e mundur në mënyrë 
më të besueshme.

B) Aftësi që materiali i mbajtur mend të bartet 
te personi tjetër.

C) Aftësi që materiali i mbajtur mend të 
shfrytëzohet në momentin e duhur kur 
është e nevojshme.

D) Aftësi që të dhënat e mësuara të mbahen në memorje 
sa është e mundur për një periudhë më të gjatë kohore.

E) Aftësi që informata e dhënë të mbahet në memorje sa 
është e mundur me numër sa më të vogël përsëritjesh.

Si definohet kapaciteti i të mbajturit mend?
A) Aftësia për të kujtuar materialin e mësuar, 
sa më shumë që është e mundur në mënyrë 
më të besueshme.

B) Aftësi që materiali i mbajtur mend të bartet 
te personi tjetër.

C) Aftësi që materiali i mbajtur mend të 
shfrytëzohet në momentin e duhur kur 
është e nevojshme.

D) Aftësi që të dhënat e mësuara të mbahen në memorje 
sa është e mundur për një periudhë më të gjatë kohore.

E) Aftësi që informata e dhënë të mbahet në memorje sa 
është e mundur me numër sa më të vogël përsëritjesh.

Si krijohet engrami?
A) Përmes lidhshmërisë logjike të 
parafytyrimeve dhe ideve të ndryshme.

B) Krijimi është i mundësuar me sintezë 
biokimike të proteineve në ADN. C) Me kodim D) Krijimi është i mundësuar me sintezë biokimike të 

proteineve në RNK. E) Me intervenim kirurgjik

Çka paraqet gjërësinë e funksionit psikologjik 
mendim?

A) Metoda për përmbylle të një tërësie të 
përgjthshme në bazë të të dhënave 
individuale.

B) Kur në mënyrë objektive shqyrtohen më 
shumë aspekte të problemit.

C) Kur në procesin mendorë përfshihen 
një numër më i madh i sferave të 
ndryshme dhe kur problemet 
përpunohen nga më shumë aspekte të 

D) Kur shqyrtohen aspekte të reja të problemit.. E) Kur procesi mendor në mënyrë thelbësore dhe 
esenciale e vëzhgon problemin.

Çka paraqet thellësinë e funksionit psikologjik 
mendim?

A) Kur mendimet radhiten në mënyrë të 
denjtë sipas një rendi dhe kuptimi logjik.

B) Kur në mënyrë objektive shqyrtohen më 
shumë aspekte të problemit. C) Roli komunikativ

D) Kur në procesin mendorë përfshihen një numër më i 
madh i sferave të ndryshme dhe kur problemet 
përpunohen nga më shumë aspekte të ndryshme.

E) Kur procesi mendor në mënyrë thelbësore dhe 
esenciale e vëzhgon problemin.

Çka paraqet rëndësinë e  funksionit psikologjik 
mendimi?

A) Kur në mënyrë objektive shqyrtohen më 
shumë apekte të problemit.

B) Kur në mënyrë objektive shqyrtohen më 
shumë aspekte të problemit. C) Kur shqyrtohen aspekte të reja të 

problemit.
D) Shkrirje mendore e pjesëve ose dukurive të veçanta  
në një tërësi funksionale.

E) Kur në procesin mendorë përfshihen një numër më i 
madh i sferave të ndryshme dhe kur problemet 
përpunohen nga më shumë aspekte të ndryshme



Çka paraqet elasticitetin e funksionit psiqik 
mendim?

A) Кur shqyrtohen aspekte të reja të 
problemit.

B) Кur procesi mendor thelbësisht dhe 
tërësisht e vëzhgon problemin. C) Zemërimi dhe frika.

D) Kur në procesin mendorë përfshihen një numër më i 
madh i sferave të ndryshme dhe kur problemet 
përpunohen nga më shumë aspekte të ndryshme.

E) Kur në mënyrë objektive shqyrtohen më shumë 
aspekte të problemit.

Çka paraqet konsistenca e funksionit psiqik 
mendim?

A) Kur në mënyrë objektive shqyrtohen më 
shumë apekte të problemit.

B) Sugjestibilitet i rritur. C) Kur shqyrtohen aspekte të reja të 
problemit.

D) Кur mendimet radhiten në mënyrë të denjë sipas një 
radhitje logjike dhe kuptimi logjik. E) Kur shqyrtohen aspekte të reja të problemit..

Çka paraqet shpejtësia e funksionit psiqik 
mendim?

A) Të kuprtuarit natavistik të mendimit.
B) Кur mendimet radhiten sipas një rendi 
logjik apo kuptimi logjik. C) Kur në kohë të caktuar vihet deri te 

konkluzioni më efikas.

D) Kur në procesin mendorë përfshihen një numër më i 
madh i sferave të ndryshme dhe kur problemet 
përpunohen nga më shumë aspekte të ndryshme.

E) Kur shqyrtohen aspekte të reja të problemit..

Si do ta definonit apstraksionin?
A) Ndarje mendore e një tërësie në pjesët e 
saja përbërëse.

B) Operacion mendor i cili ka për qëllim 
ndarjen apo mospërfilljen e një pjese ose një 
vetie nga një tërësi e ndërlikuar.

C) Mendim lidhur me disa dukuri në 
tërësi pa tendenca për përgjithsim. D) Shmangie e dënimit. E) Varësisht nga çmimi

Si do ta definonit apstraksionin mendor?
A) Ndarje mendore e një tërësie në pjesët e 
saja përbërëse.

B) Operacion mendor i cili ka për qëllim 
ndarjen apo mospërfilljen e një pjese ose një 
vetie nga një tërësi e ndërlikuar

C) Mendim lidhur me disa dukuri në 
tërësi pa tendenca për përgjithsim. D) Shmangie e dënimit. E) Varësisht nga çmimi.

Çka paraqet konkretizimi mendor?
A) Ndarje mendore e një tërësie në pjesët e 
saja përbërëse.

B) Operacion mendor i cili ka për qëllim 
ndarjen apo mospërfilljen e një pjese ose një 
vetie nga një tërësi e ndërlikuar.

C) Mendim lidhur me disa dukuri në 
tërësi pa tendenca për përgjithsim. D) Lufta për fitimin e autonomisë . E) Varësisht nga çmimi

Çfarë është ndikimi i afektit mbi vetëdijen?

A) Emocionet e forta (аfektet) mund të 
ndikojnë mbi qartësine e vetëdijes  me çka 
mund të shkaktohen turbullime më të buta 
ose më të thella.

B) Ngadonjëherë ndikon

C) Nuk ndikon D) Ka ndikim të ndryshëm varësisht nga mosha. E) Varësisht nga ambivalenca afektive.

Çka paraqet intelektualizimi i afektit?
A) Vetia e njeriut e cila i mundëson reagim të 
vonuar afektiv për ndonjë rast tjetër më të 
përshtatshëm.

B) Derdhje intenzive e një emocioni që të 
shkaktojë reduksion të tensionit psiqik. C) Sjellje e cila pjesërisht e kushtëzon 

nivelin e suksesit të njerëzve.

D) Përpunim intelektual i emocioneve i cili është i 
domosdoshëm që të anashkalohet përjetimi i 
pakëndshëm.

E) Përpjekje që një emocion intenziv të mos jetë prezent 
në jetën e përditshme.

Çka paraqet shtypja e afektit?
A) Vetia e njeriut e cila i mundëson reagim të 
vonuar afektiv për ndonjë rast tjetër më të 
përshtatshëm.

B) Derdhje intenzive e një emocioni që të 
shkaktojë reduksion të tensionit psiqik. C) Sjellje e cila pjesërisht e kushtëzon 

nivelin e suksesit të njerëzve.

D) Përpunim intelektual i emocioneve i cili është i 
domosdoshëm që të anashkalohet përjetimi i 
pakëndshëm.

E) Përpjekje që një emocion intenziv të mos jetë prezent 
në jetën e përditshme.

Çka paraqet abreakcioni (katarza) e afektit?
A) Vetia e njeriut e cila i mundëson reagim të 
vonuar afektiv për ndonjë rast tjetër më të 
përshtatshëm.

B) Derdhje intenzive e një emocioni që të 
shkaktojë reduksion të tensionit psiqik. C) Sjellje e cila pjesërisht e kushtëzon 

nivelin e suksesit të njerëzve.

D) Përpunim intelektual i emocioneve i cili është i 
domosdoshëm që të anashkalohet përjetimi i 
pakëndshëm.

E) Përpjekje që një emocion intenziv të mos jetë prezent 
në jetën e përditshme.

Çka paraqet vonesa e afektit?
A) Vetia e njeriut e cila i mundëson reagim të 
vonuar afektiv për ndonjë rast tjetër më të 
përshtatshëm.

B) Derdhje intenzive e një emocioni që të 
shkaktojë reduksion të tensionit psiqik. C) Sjellje e cila pjesërisht e kushtëzon 

nivelin e suksesit të njerëzve.

D) Përpunim intelektual i emocioneve i cili është i 
domosdoshëm që të anashkalohet përjetimi i 
pakëndshëm.

E) Përpjekje që një emocion intenziv të mos jetë prezent 
në jetën e përditshme.

Çka paraqet ambivalenca afektive?
A) Кur emocioni nuk mundet të përjetohet në 
mënyrë adekuate në atë moment.

B) Kur personi nuk ndjen asgjë  dhe ajo çfar 
ndodh nuk lej gjurmë mbi emocionet e tij.

C) Aftësi për themelimin e intimitetit më 
të thellë, lidhjes shoqërore ose dashurie 
me një person tjetër.

D) Përjetimi i dy emocineve të kundërta në të njëjtën 
kohë. E) Paaftësi për mbejtjen e emocioneve

Cili nga funksionet e potencuara e përshkruan 
funksionin psiqik vullnetar dhe veprim 
vullnetar (motivim)?

A) Ndryshim i sjelljes ose ndryshim i 
personalitetit nën ndikimin e mjedisit gjë e 
cila është rezultat i përvojës që është 
shkaktuar si rezultat i mësimit, përsëritjes 
praktike ose mbikqyrjes së aktiviteteve të të 
tjerëve.

B) Vetëdije për veprimet, veçoritë dhe për 
efektet e sendeve dhe dukurive të botës 
materiale  në momentin e veprimit të 
shqisave.

C) Sistem i ndërlikuar në të cëlin 
zhvillohet pranimi, përpunimi, deponimi 
i informatave të pranuara si dhe referimi 
i tyre shtesë.

D) Orjentim i vetëdishëm i energjisë psiqike drejt 
aktiviteteve të caktuara të cilët kanë për qëllim të 
realizojnë një përzgjedhje të kuptimtë në mes tëmë 
shumë qëllimeve dhe motiveve.

E) Çrregullimi i adaptimit

Cili nga funksionet e potencuara e përshkruan 
frustracionin?

A) Humbja e interesit dhe e kënaqësisë.
B) Njeriu për shkak të ndonjë pengese nuk 
mund ti kënaq motivet e veta. C) Ndeshje apo kundërshtim në mes të 

motiveve.

D) Vetëdije për veprimet, veçoritë dhe për efektet e 
sendeve dhe dukurive të botës materiale  në momentin e 
veprimit të shqisave.

E) Aktivitet i tepruar motorik i cili është i lidhur me 
tensionimin e brendshëm.

Cili nga definicionet e potencuara e përshkruan 
konfliktin?

A) Humbja e interesit dhe e kënaqësisë.
B) Njeriu për shkak të ndonjë pengese nuk 
mund ti kënaq motivet e veta. C) Ndeshje apo kundërshtim në mes të 

motiveve.

D) Vetëdije për veprimet, veçoritë dhe për efektet e 
sendeve dhe dukurive të botës materiale  në momentin e 
veprimit të shqisave.

E) Aktivitet i tepruar motorik i cili është i lidhur me 
tensionimin e brendshëm.

Çka paraqesin epshet?
A) Sistem i ndërlikuar në të cëlin zhvillohet 
pranimi, përpunimi, deponimi i informatave 
të pranuara si dhe referimi i tyre shtesë.

B) Humbja e interesit dhe e kënaqësisë. C) Pasqyrim subjektiv i realitetit 
objektiv.

D) Dinamizmat të cilët e nxisin njeriun në aktivitete të 
ndryshme.

E) Sjellje e cila ka karakter vital dhe e cila nuk 
mbështetet mbi asnjë përvojë personale.

Çka parqet instinkti?
A) Sistem i ndërlikuar në të cëlin zhvillohet 
pranimi, përpunimi, deponimi i informatave 
të pranuara si dhe referimi i tyre shtesë.

B) Humbja e interesit dhe e kënaqësisë. C) Pasqyrim subjektiv i realitetit 
objektiv.

D) Dinamizmat të cilët e nxisin njeriun në aktivitete të 
ndryshme.

E) Sjellje e cila ka karakter vital dhe e cila nuk 
mbështetet mbi asnjë përvojë personale.

Cili nga instinktet e potencuara nuk i takon 
atyre vitale (instinkte themelore)?

A) Instikt për të jetuar. B) Instinkti për ushqim. C) Instinkti prindëror D) Instikti seksual. E) Instikt për afirmim dhe vetpërdëftim

Cili nga instinktet e potencuara nuk i takon 
atyre vitale (instinkte themelore)?

A) Instikt për të jetuar. B) Instinkti prindëror. C) Мotivi për punë D) Instikti seksual. E) Instikt për ushqim.

Cili nga instinktet e potencuara nuk i takon 
atyre vitale (instinkte themelore)?

A) Instikt për të jetuar. B) Instinkti prindëror C) Instikti seksual D) Motivi që të jetohet në bashkësi. E) Instikt për ushqim.

Cili nga instinktet e potencuara nuk i takon 
atyre vitale (instinkte themelore)?

A) Моtiv për pajisje me njohuri të reja. B) Instinkti prindëror C) Instikti seksual D) Instikti për jetë. E) Instikt për ushqim.

Cili nga instinktet e potencuara nuk i takon 
atyre vitale (instinkte themelore)?

A) Instikt për të jetuar. B) Instinkti prindëror C) Instikti seksual D) Motiv për sakrifikim dhe keqardhje. E) Instikt për ushqim.

Çka paraqet identiteti gjinor?
A) Determinimi i individit përmes jetës 
biologjike, psikologjike dhe sociale.

B) Kënaqja e epsheve vetanake seksuale.

C) Kriza e identitetit

D) “Gjendje e alteruar e vetëdijes” deri te e cila vihet 
përmes stimuleve të caktuara senzorike të cilat vijnë nga 
klitorisi, vagina, gjëndrat periutrale, mitra, mukoza 
anale..

E) Interplej kompleks në mes faktorëve biologjik, 
motivues dhe të relacioneve, rrënjët biologjike rrjedhin 
nga aktiviteti hormonal.

Defino epshin e reproduksionit?
A) Determinimi i individit përmes jetës 
biologjike, psikologjike dhe sociale.

B) Kënaqja e epsheve vetanake seksuale.
C) Kriza e identitetit D) Vet vetiu çon deri te riprodhimi i gjinisë dhe ka baza 

të forta biologjike.

E) Interplej kompleks në mes faktorëve biologjik, 
motivues dhe të relacioneve, rrënjët biologjike rrjedhin 
nga aktiviteti hormonal.

Çka paraqet orgazmi?
A) Determinimi i individit përmes jetës 
biologjike, psikologjike dhe sociale.

B) Kënaqja e epsheve vetanake seksuale.

C) Kriza e identitetit

D) “Gjendje e alteruar e vetëdijes” deri te e cila vihet 
përmes stimuleve të caktuara senzorike të cilat vijnë nga 
klitorisi, vagina, gjëndrat periutrale, mitra, mukoza 
anale.

E) Interplej kompleks në mes faktorëve biologjik, 
motivues dhe të relacioneve, rrënjët biologjike rrjedhin 
nga aktiviteti hormonal.

Cili nga definicionet e potencuara e përshkruan 
funksionin psiqik vëmendje?

A) Ndryshim i sjelljes ose ndryshim i 
personalitetit nën ndikimin e mjedisit gjë e 
cila është rezultat i përvojës që është 
shkaktuar si rezultat i mësimit, përsëritjes 
praktike ose mbikqyrjes së aktiviteteve të të 
tjerëve.

B) Aftësia për orjentim dhe mirëmbajtje të 
energjisë mentale drejt një drjetimi, qëllimi, 
veprimtarie, dukurie ose sendi të caktuar. C) Pasqyrim subjektiv i realitetit 

objektiv.

D) Vetëdije për veprim, veçoritë dhe për efektet e 
gjësendeve dhe të dukurive të botës materiale në 
momentin e veprimit të shqisave.

E) Sistem i ndërlikuar në të cëlin zhvillohet pranimi, 
përpunimi, deponimi i informatave të pranuara si dhe 
referimi i tyre shtesë.

Çka paraqet vëmendja multifokae? 
A) Aftësi shumë  shpejtë të bartet vëmendja 
nga një aktivitet në aktivitetin tjetër.

B) Aftësia për orjentim dhe mirëmbajtje të 
energjisë mentale drejt një drjetimi, qëllimi, 
veprimtarie, dukurie ose sendi të caktuar.

C) Pasqyrim subjektiv i realitetit 
objektiv.

D) Vetëdije për veprim, veçoritë dhe për efektet e 
gjësendeve dhe të dukurive të botës materiale në 
momentin e veprimit të shqisave.

E) Sistem i ndërlikuar në të cëlin zhvillohet pranimi, 
përpunimi, deponimi i informatave të pranuara si dhe 
referimi i tyre shtesë..

Çka paraqet tenaciteti (koncentrimi i 
vëmendjes)?

A) Aftësi shumë  shpejtë të bartet vëmendja 
nga një aktivitet në aktivitetin tjetër.

B) Aftësia për orjentim dhe mirëmbajtje të 
energjisë mentale drejt një drjetimi, qëllimi, 
veprimtarie, dukurie ose sendi të caktuar.

C) Aftësi që ndikimi të orjentohet drejt 
gjësendeve apo dukurive të reja.

D) Aftësia për orjentim dhe mirëmbajtje të energjisë 
mentale drejt një drjetimi, qëllimi, veprimtarie, dukurie 
ose sendi të caktuar.

E) Vetëdije ekcesive për situatat kërcënuese.

Çka paraqet vigjilenca (fluktuim i vëmendjes)? 
A) Aftësi shumë  shpejtë të bartet vëmendja 
nga një aktivitet në aktivitetin tjetër.

B) Aftësia për orjentim dhe mirëmbajtje të 
energjisë mentale drejt një drjetimi, qëllimi, 
veprimtarie, dukurie ose sendi të caktuar.

C) Aftësi që ndikimi të orjentohet drejt 
gjësendeve apo dukurive të reja.

D) Aftësia për orjentim dhe mirëmbajtje të energjisë 
mentale drejt një drjetimi, qëllimi, veprimtarie, dukurie 
ose sendi të caktuar.

E) Vetëdije ekcesive për situatat kërcënuese.

Sa kohë mund të mbahet vëmendja me 
intenzitet relativisht të përafërt?

A) 15-20 ,minuta. B) 40-45 minuta. C) 2-3 minuta D) 48 orë E) 24 orë

Cili nga definicionet e potencuara e përshkruan 
intelegjencën?

A) Sistem i ndërlikuar në të cilin zhvillohet 
pranimi, përpunimi, deponimi i 
informacioneve të marra dhe referimi i tyre 
shtesë.

B) Aftësia për orjentim dhe mirëmbajtje të 
energjisë mentale drejt një drjetimi, qëllimi, 
veprimtarie, dukurie ose sendi të caktuar.

C) Pasqyrim subjektiv i realitetit 
objektiv.

D) Vetëdije për veprim, veçoritë dhe për efektet e 
gjësendeve dhe të dukurive të botës materiale në 
momentin e veprimit të shqisave.

E) Aftësi për zgjidhjen e problemeve të reja menaxhim 
me situata të reja.

Nga cila fjalë e ka prejardhjen inteligjenca? A) Inteligere. B) Flash-back C) Memoriae D) Studium E) Eikon

Çka paraqet faktori special (ose S faktori)?
A) Kontrollë, rregullsi, pedantëri dhe kursim i 
tepruar.

B) Aftësia për paramendim të raporteve në 
hapësirë.

C) Aftësi për operacione të shpejta me 
fjalë të ndara si dhe aftësia për 
produksion të shpejtë të fjalëve.

D) Aftësi për realizimin e operacioneve të thjeshta, 
rutinore të llogaritjes. E) Afësia për klasifikimin e figurave.

Çka paraqet faktori numerik (ose N faktori)?
A) Kontrollë, rregullsi, pedantëri dhe kursim i 
tepruar.

B) Aftësia për paramendim të raporteve në 
hapësirë.

C) Aftësi për operacione të shpejta me 
fjalë të ndara si dhe aftësia për 
produksion të shpejtë të fjalëve.

D) Aftësi për realizimin e operacioneve të thjeshta, 
rutinore të llogaritjes. E) Afësia për klasifikimin e figurave

Cili është koeficienti mesatar i inteligjencës? A) 90-110. B) 90-120. C) 80-120. D) 140+ E) 70-90.

Çka pаraqet inteligjenca emocionale?
A) Aftësi për realizim të operacioneve të 
thjeshta dhe rutinore të llogaritjes.

B) Aftësia për tu mbikqyrur ndjenjat dhe 
sjelljet vetanake dhe ato të huaja.

C) Aftësia për paramendim të raporteve 
në hapësirë.

D) Aftësi për operacione të shpejta me fjalë të ndara si 
dhe aftësia për produksion të shpejtë të fjalëve. E) Shkathtësi që trupi të pozicionohet në hapësirë.

Në cilën periudhë të jetës  është stadiumi  
senzor oral i personalitetit sipas Е.Еrikson?

A) viti i 2-3 i jetës. B) Në vitin e 1 të jetës. C) nga viti i 12-20 të jetës. D) Pas 18 viteve E) 25-65 vite

Në cilën periudhë të jetës  është stadiumi senzor 
anal  i personalitetit sipas Е.Еrikson?

A) viti i 2-3 i jetës. B) Në vitin e 1 të jetës. C) nga viti i 12-20 i jetës. D) Pas 18 viteve E) 25-65 vite

Në cilën periudhë të jetës  është stadiumi  
senzor gjenital i personalitetit sipas Е.Еrikson?

A) viti i 2-3 i jetës.
B) Në vitin e 1 të jetës.

C) nga viti i 3-7 i jetës. D)  Pas 18 viteve E) 25-65 vite

Në cilën periudhë të jetës  është  latencia sipas 
Е.Еrikson?

A) viti i 2-3 i jetës. B) 7-11 vite. C) nga viti i 3-7 i jetës. D) Pas 18 viteve E) 25-65 vite

Në cilën periudhë të jetës  është puberteti dhe 
adoleshenca sipas Е.Еrikson?

A) 8-16 vjet. B) 12-18 vite. C) 12-20 vite D) Pas 18 viteve E) 25-65 vite

Kur është periudha e hershme e pjekurisë sipas  
Е.Еrikson?

A) 20-25 vjet. B) 12-18 vite. C) 16-22 vite D) Pas 18 viteve E) 25-65 vie

Kur është periudha e  mesme pjekurisë sipas  
Е.Еrikson?

A) 20-25 vjet. B) 12-18 vite. C) 25-45 vite D) Pas 35 viteve E) 25-65 vite

Kur është periudha e pjekurisë sipas  
Е.Еrikson?

A) Mbi 65 vite. B) Mbi 50 vite. C) Mbi 55 vite D) Mbi 45 vite E) 25-65 vite

Cilat janë detyrat zhvillimore në stadiumin oral 
sipas Е.Еrikson? 

A) Inicijativa/ Faji B) Аutonomi/ Frikë dhe dyshim C) Reagim organik/ Ngacmim organik D) Besim/ Mosbesim E) Egointegrim/ Dëshpërim

Cilat janë detyrat zhvillimore në periudhën e 
latencës sipas Е.Еrikson?

A) Inicijativa/ Faji B) Аutonomi/ Frikë dhe dyshim C) Reagim organik/ Ngacmim organik D) Zell / Inicijativë E) Egointegrim/ Dëshpërim



Çka paraqesin mekanizmat mbrojtës?

A) Procese normale psikologjike kryesisht të 
pavetëdishme me ndihmën e të cilave individi 
përpiqet ti zgjidh konfliktet në mes 
tendencave epshore, ndjenjave dhe realitetit të 
jashtëm.

B) Sistem i ndërlikuar në të cilin zhvillohet 
pranimi, përpunimi, deponimi i informatave të 
pranuara si dhe niveli i referimit të tyre shtesë.

C) Aftësia për orjentim dhe mirëmbajtje 
të energjisë mentale drejt një drjetimi, 
qëllimi, veprimtarie, dukurie ose sendi të 
caktuar.

D) Aftësia për orjentim dhe mirëmbajtje të energjisë 
mentale drejt një drjetimi, qëllimi, veprimtarie, dukurie 
ose sendi të caktuar.

E) Interplej kompleks në mes faktorëve biologjik, 
motivues dhe të relacioneve, rrënjët biologjike rrjedhin 
nga aktiviteti hormonal.

Cilët nga mekanizmat mbrojtës nuk i takon 
grupit primitiv (të papjekur)?

A) Introekcion B) Racionalizim C) Proekcion D) Negacion E) Regresion

Cilët nga mekanizmat mbrojtës nuk i takon 
grupit primitiv (të papjekur)?

A) Introekcion B) Negacion C) Proekcion D) Intelektualizim E) Regresion

Cilët nga mekanizmat mbrojtës nuk i takon 
grupit kompleks?

A) Intelektualizim B) Racionalizim C) Sublimim D) Negacion E) Кompenzim

Cilët nga mekanizmat mbrojtës nuk i takon 
grupit kompleks ?

A) Intelektualizim B) Regreson C) Sublimim D) Racionalizim E) Кompenzim

Cili nga gjykimet e potencuara e përshkruan 
mekanizmin e mbrojtjes negacionin?

A) Aftësi për orjentim dhe mirëmbajtje të 
energjisë mentale drejt një drejtimi, qëllimi, 
veprimtarie, dukurie ose lënde të caktuar.

B) Kthim i pavetëdishëm i mënyrave të 
reagimit të cilat kanë qenë karakteristike për 
një periudhë të hershme veçmas të tejkaluar të 
zhvillimit.(kthimi i formave primitive të 
sjelljes).

C) Mekanizëm mbrojtës me ndihmën e 
të cilit personi me qëllim të arsyetimit të 
sjelljes, mossuksesit, gjykimit të gabuar 
të vet ai paraqet shkaqe të inkonstruuara 
dhe të rrejshme në vend të shkaqeve të 

D) Proces i pavetëdishëm psikologjik gjatë të cilit të 
tjerëve iu përshkruhen impulset e papranueshme 
vetanake , qëndrimet, mendimet, bindjet dhe sjelljet.

E) Mekanizmi primitiv i mbrojtjes sipas të cilit 
funksionon pjesa e pavetëdishme duke refuzuar të 
kuptohen aspektet e pakëndshme të realitetit të jashtëm.

Cili nga gjykimet e potencuara e përshkruan 
mekanizmin e mbrojtjes  formulim reaktiv ?

A) Aftësi për orjentim dhe mirëmbajtje të 
energjisë mentale drejt një drejtimi, qëllimi, 
veprimtarie, dukurie ose lënde të caktuar.

B) Mekanizëm mbrojtës i cili mundëson 
zëvendësimin e impulsit ose të ndjenjës e cila 
krijon tension dhe shpreh aftësinë e vet.

C) Mekanizëm mbrojtës me ndihmën e 
të cilit personi me qëllim të arsyetimit të 
sjelljes, mossuksesit, gjykimit të gabuar 
të vet ai paraqet shkaqe të inkonstruuara 
dhe të rrejshme në vend të shkaqeve të 

D) Proces i pavetëdishëm psikologjik gjatë të cilit të 
tjerëve iu përshkruhen impulset e papranueshme 
vetanake , qëndrimet, mendimet, bindjet dhe sjelljet.

E) Mekanizmi primitiv i mbrojtjes sipas të cilit 
funksionon pjesa e pavetëdishme duke refuzuar të 
kuptohen aspektet e pakëndshme të realitetit të jashtëm.

Cili nga gjykimet e potencuara e përshkruan 
mekanizmin e mbrojtjes sublimim?

A) Aftësi për orjentim dhe mirëmbajtje të 
energjisë mentale drejt një drejtimi, qëllimi, 
veprimtarie, dukurie ose lënde të caktuar.

B) Mekanizëm mbrojtës i cili mundëson 
zëvendësimin e impulsit ose të ndjenjës e cila 
krijon tension dhe shpreh aftësinë e vet.

C) Mekanizëm mbrojtës me ndihmën e 
të cilit personi me qëllim të arsyetimit të 
sjelljes, mossuksesit, gjykimit të gabuar 
të vet ai paraqet shkaqe të inkonstruuara 
dhe të rrejshme në vend të shkaqeve të 

D) Proces i pavetëdishëm psikologjik gjatë të cilit të 
tjerëve iu përshkruhen impulset e papranueshme 
vetanake , qëndrimet, mendimet, bindjet dhe sjelljet.

E) Mekanizmi mbrojtës  me ndihmën e të cilit Egoja i 
kanalizon impulset e papranueshme dhe të ndaluara në 
aktivitete të cilat janë të lejuara për nga aspekti social 
mirëpo të vlerësuara edhe nga aspekti shoqërorë.

Cili nga gjykimet e potencuara e përshkruan 
mekanizmin e mbrojtjes fantazi ?

A) Aftësi për orjentim dhe mirëmbajtje të 
energjisë mentale drejt një drejtimi, qëllimi, 
veprimtarie, dukurie ose lënde të caktuar.

B) Mekanizëm mbrojtës i cili mundëson 
zëvendësimin e impulsit ose të ndjenjës e cila 
krijon tension dhe shprh aftësinë e vet.

C) Mekanizëm mbrojtës me ndihmën e 
të cilit personi me qëllim të arsyetimit të 
sjelljes, mossuksesit, gjykimit të gabuar 
të vet ai paraqet shkaqe të inkonstruuara 
dhe të rrejshme në vend të shkaqeve të 

D) Mekanizëm i cili i zbulon mënyrat se si ta ruajmë 
vetbesimin, ti kënaqim dëshirat dhe të mbrohemi nga 
situata të ndryshme të cilat na rrezikojnë.

E) Mekanizmi mbrojtës  me ndihmën e të cilit Egoja i 
kanalizon impulset e papranueshme dhe të ndaluara në 
aktivitete të cilat janë të lejuara për nga aspekti social 
mirëpo të vlerësuara edhe nga aspekti shoqërorë.

Cili nga gjykimet e potencuara e përshkruan 
mekanizmin e mbrojtjes  projeksion ?

A) Aftësi për orjentim dhe mirëmbajtje të 
energjisë mentale drejt një drejtimi, qëllimi, 
veprimtarie, dukurie ose lënde të caktuar.

B) Kthim i pavetëdishëm i mënyrave të 
reagimit të cilat kanë qenë karakteristike për 
një periudhë të hershme veçmas të tejkaluar të 
zhvillimit.(kthimi i formave primitive të 
sjelljes).

C) Mekanizëm mbrojtës me ndihmën e 
të cilit personi me qëllim të arsyetimit të 
sjelljes, mossuksesit, gjykimit të gabuar 
të vet ai paraqet shkaqe të inkonstruuara 
dhe të rrejshme në vend të shkaqeve të 

D) Proces i pavetëdishëm psikologjik gjatë të cilit të 
tjerëve iu përshkruhen impulset e papranueshme 
vetanake , qëndrimet, mendimet, bindjet dhe sjelljet.

E) Mekanizmi primitiv i mbrojtjes sipas të cilit 
funksionon pjesa e pavetëdishme duke refuzuar të 
kuptohen aspektet e pakëndshme të realitetit të jashtëm..

Cili nga gjykimet e potencuara e përshkruan 
mekanizmin e mbrojtjes racionalizim ?

A) Përgjigje negative për hospitalizim.

B) Kthim i pavetëdishëm i mënyrave të 
reagimit të cilat kanë qenë karakteristike për 
një periudhë të hershme veçmas të tejkaluar të 
zhvillimit.(kthimi i formave primitive të 
sjelljes).

C) Mekanizëm mbrojtës me ndihmën e 
të cilit personi me qëllim të arsyetimit të 
sjelljes, mossuksesit, gjykimit të gabuar 
të vet ai paraqet shkaqe të inkonstruuara 
dhe të rrejshme në vend të shkaqeve të 

D) Proces i pavetëdishëm psikologjik gjatë të cilit të 
tjerëve iu përshkruhen impulset e papranueshme 
vetanake , qëndrimet, mendimet, bindjet dhe sjelljet.

E) Mekanizmi primitiv i mbrojtjes sipas të cilit 
funksionon pjesa e pavetëdishme duke refuzuar të 
kuptohen aspektet e pakëndshme të realitetit të jashtëm.

Cili nga gjykimet e potencuara e përshkruan 
mekanizmin e mbrojtjes  regresion ?

A) Përgjigje negative për hospitalizim.

B) Kthim i pavetëdishëm i mënyrave të 
reagimit të cilat kanë qenë karakteristike për 
një periudhë të hershme veçmas të tejkaluar të 
zhvillimit.(kthimi i formave primitive të 
sjelljes).

C) Mekanizëm mbrojtës me ndihmën e 
të cilit personi me qëllim të arsyetimit të 
sjelljes, mossuksesit, gjykimit të gabuar 
të vet ai paraqet shkaqe të inkonstruuara 
dhe të rrejshme në vend të shkaqeve të 

D) Proces i pavetëdishëm psikologjik gjatë të cilit të 
tjerëve iu përshkruhen impulset e papranueshme 
vetanake , qëndrimet, mendimet, bindjet dhe sjelljet.

E) Mekanizmi primitiv i mbrojtjes sipas të cilit 
funksionon pjesa e pavetëdishme duke refuzuar të 
kuptohen aspektet e pakëndshme të realitetit të jashtëm.

Cili nga gjykimet e potencuara e përshkruan 
mekanizmin e mbrojtjes  tërheqje ?

A) Përgjigje negative për hospitalizim.

B) Kthim i pavetëdishëm i mënyrave të 
reagimit të cilat kanë qenë karakteristike për 
një periudhë të hershme veçmas të tejkaluar të 
zhvillimit.(kthimi i formave primitive të 
sjelljes).

C) Mekanizëm mbrojtës me ndihmën e 
të cilit personi me qëllim të arsyetimit të 
sjelljes, mossuksesit, gjykimit të gabuar 
të vet ai paraqet shkaqe të inkonstruuara 
dhe të rrejshme në vend të shkaqeve të 

D) Mekanizëm jofrytdhënës i mbrojtjes me çrast personi 
plotësisht dorëzohet dhe e anashkalon çdo mundësi për 
zgjidhjen e problemit. 

E) Mekanizmi primitiv i mbrojtjes sipas të cilit 
funksionon pjesa e pavetëdishme duke refuzuar të 
kuptohen aspektet e pakëndshme të realitetit të jashtëm.

Cili nga gjykimet e potencuara e përshkruan 
mekanizmin e identifikim me agresorin ?

A) Përgjigje negative për hospitalizim.

B) Kthim i pavetëdishëm i mënyrave të 
reagimit të cilat kanë qenë karakteristike për 
një periudhë të hershme veçmas të tejkaluar të 
zhvillimit.(kthimi i formave primitive të 
sjelljes).

C) Shfrytëzim i shkathtë dhe principiel i 
raportit shoqërorë i cili e lehtëson 
procesin e vetnjohjes, pranimin 
emocional, rritjen dhe zhvillimin 
optimal të potencialeve personale.

D) Personi identifikohet me ato individë të cilët e 
kërcënojnë në atë mënyrë individin i cili është viktimë e 
agresionit edh vet bëhet agresor.

E) Mekanizmi primitiv i mbrojtjes sipas të cilit 
funksionon pjesa e pavetëdishme duke refuzuar të 
kuptohen aspektet e pakëndshme të realitetit të jashtëm.

Cili nga gjykimet e potencuara e përshkruan 
mekanizmin e mbrojtjes kompenzim ?

A) Mekanizmi i mbrojtjes gjatë të cilit vie 
deri te zëvendësimi i qëllimit i cili është 
vështirë i realizueshëm me një qëllim i cili 
është më i lehtë për realizim.

B) Kthim i pavetëdishëm i mënyrave të 
reagimit të cilat kanë qenë karakteristike për 
një periudhë të hershme veçmas të tejkaluar të 
zhvillimit.(kthimi i formave primitive të 
sjelljes).

C) Shfrytëzim i shkathtë dhe principiel i 
raportit shoqërorë i cili e lehtëson 
procesin e vetnjohjes, pranimin 
emocional, rritjen dhe zhvillimin 
optimal të potencialeve personale.

D) Personi identifikohet me ato individë të cilët e 
kërcënojnë në atë mënyrë individin i cili është viktimë e 
agresionit edh vet bëhet agresor.

E) Mekanizmi primitiv i mbrojtjes sipas të cilit 
funksionon pjesa e pavetëdishme duke refuzuar të 
kuptohen aspektet e pakëndshme të realitetit të jashtëm.

Cili nga gjykimet e potencuara e përshkruan 
mekanizmin e mbrojtjes mbikompenzim (lloj i 
kompenzimit) ?

A) Mekanizmi i mbrojtjes gjatë të cilit vie 
deri te zëvendësimi i qëllimit i cili është 
vështirë i realizueshëm me një qëllim i cili 
është më i lehtë për realizim.

B) Kthim i pavetëdishëm i mënyrave të 
reagimit të cilat kanë qenë karakteristike për 
një periudhë të hershme veçmas të tejkaluar të 
zhvillimit.(kthimi i formave primitive të 
sjelljes).

C) Shfrytëzim i shkathtë dhe principiel i 
raportit shoqërorë i cili e lehtëson 
procesin e vetnjohjes, pranimin 
emocional, rritjen dhe zhvillimin 
optimal të potencialeve personale.

D) Të arritura dhe sukses mbi mesataren pikërisht në atë 
zonë në të cilën individi është nën mesataren dhe ndjehet 
inferior.Që të lirohert nga ajo ndjenjë ai fut përpjekje të 
veçantë dhe të jashtëzakonshme për të tejkaluar 
disavantazhin personal.

E) Mekanizmi primitiv i mbrojtjes sipas të cilit 
funksionon pjesa e pavetëdishme duke refuzuar të 
kuptohen aspektet e pakëndshme të realitetit të jashtëm.

Në çka bazohen teoritë biologjike ose epshore të 
personalitetit?

A) Energjia rrjedh nga potenciali biologjik i 
individit.

B) Burimi energjetik i personalitetit është në 
natyrën sociale të njeriut.

C) Burimi energjetik është dinamika e 
raportit me personat e afërt prej më parë 
nga të cilët personi e thithë energjinë për 
zhvillimin dhe veprimin e vet

D) Ndryshimi i realitetit të jashtëm i cili e angazhon atë 
nivel të fuqive adaptuese të cilat janë jashtë rutës së 
përditshmërisë.

E) Qasja pozitive dhe evalvimi pozitiv i natyrës njerëzore, 
me aksent të veçantë në specifikën e saj humane dhe 
unike.

Në çka bazohen teoritë sociale ose socio-
kulturore të personalitetit ?

A) Energjia rrjedh nga potenciali biologjik i 
individit.

B) Burimi energjetik i personalitetit është në 
natyrën sociale të njeriut.

C) Burimi energjetik është dinamika e 
raportit me personat e afërt prej më parë 
nga të cilët personi e thithë energjinë për 
zhvillimin dhe veprimin e vet.

D) Ndryshimi i realitetit të jashtëm i cili e angazhon atë 
nivel të fuqive adaptuese të cilat janë jashtë rutës së 
përditshmërisë.

E) Qasja pozitive dhe evalvimi pozitiv i natyrës njerëzore, 
me aksent të veçantë në specifikën e saj humane dhe 
unike.

Në çka bazohen teoritë e relacioneve objektive 
të personalitetit ?

A) Energjia rrjedh nga potenciali biologjik i 
individit.

B) Burimi energjetik i personalitetit është në 
natyrën sociale të njeriut.

C) Burimi energjetik është dinamika e 
raportit me personat e afërt prej më parë 
nga të cilët personi e thithë energjinë për 
zhvillimin dhe veprimin e vet.

D) Ndryshimi i realitetit të jashtëm i cili e angazhon atë 
nivel të fuqive adaptuese të cilat janë jashtë rutës së 
përditshmërisë.

E) Qasja pozitive dhe evalvimi pozitiv i natyrës njerëzore, 
me aksent të veçantë në specifikën e saj humane dhe 
unike

Në çka bazohen teoritë humaniste të 
personalitetit?

A) Energjia rrjedh nga potenciali biologjik i 
individit.

B) Burimi energjetik i personalitetit është në 
natyrën sociale të njeriut.

C) Burimi energjetik është dinamika e 
raportit me personat e afërt prej më parë 
nga të cilët personi e thithë energjinë për 
zhvillimin dhe veprimin e vet.

D) Ndryshimi i realitetit të jashtëm i cili e angazhon atë 
nivel të fuqive adaptuese të cilat janë jashtë rutës së 
përditshmërisë.

E) Qasja pozitive dhe evalvimi pozitiv i natyrës njerëzore, 
me aksent të veçantë në specifikën e saj humane dhe 
unike.

Kush i vuri themelet në fillim të shek. 20-të të 
një pikëpamje të re ndaj botës e njohur si 
lëvizje psikoanalitike?

A) Јung
B) Frojdi

C) Adler D) Darvin E) Јаuger

Cili nga postulatet e potencuara nuk është 
qëllim i psikoanalizës ?

A) Interpretimi i ëndërrave B) Hulumtimi i të pavetëdishmes C) Еkspresion endokrin D) Psikoterapia E) Seksualiteti si  bazë e sjelljes së përgjithshme 
njerëzore.

Cili nga postulatet e potencuara nuk është 
qëllim i psikoanalizës?

A) Interpretimi i ëndërrave B) Hulumtimi i të pavetëdishmes C) Seksualiteti si bazë për sjelljen e 
përgjithshme njerëzore. D) Psikoterapia E) Моtorika

Cili është përfaqësuesi themelor i psikologjisë 
analitike?

A) Jung B) Frojdi C) Аdler D) Darvin E) Јаuger

Kush ka arritur nivel më të lartë në sferën e 
pranimit profesional dhe famë në zhvillimin e 
egos - psikologjisë?

A) Јung
B) Frojdi

C) Аdler D) Darvin E) Еrikson

Cili hulumtues më së shumti është marrë dhe ka 
dhënë detaje më të hollësishme përshkruese të 
raportit nënë - fëmi?

A) М. Кlajn
B) Маsllov

C) Fromi D) Hopkins E) Frojdi

Çka paraqet empatia? A) Njhoje intuitive B) Bashkëndjesi C) Keqardhje D) Vetlëndimi E) Njohje racionale
Cilat faza nga ato të potencuarat nuk është fazë 
e stresit? 

A) Faza e alarmimit B) Faza e afektit patologjik C) Faza e rezistencës D) Faza e lodhjes E) Të gjitha të lartëpërmendurat janë faza të stresit

Defino traumën psiqike? 

A) Ndryshim i sjelljes ose ndryshim i 
personalitetit nën ndikimin e mjedisit gjë e 
cila është rezultat i përvojës që është 
shkaktuar si rezultat i mësimit, përsëritjes 
praktike ose mbikqyrjes së aktiviteteve të të 
tjerëve.

B) Lëndim i personalitetit i shkaktuar nga një 
ngjarje e fortë dhe e papritur ndaj të cilës 
individi reagon me mekanizëm mbrojtës 
regresion.

C) Asnjëra nga të potencuarat nuk është 
e saktë D) Njohje racionale e personalitetit.

E) Shkelja e personalitetit e shkaktuar nga një ngjarje e 
papritur e dhunshme ndaj të cilës reagon individi me një 
reagim të fortë emocional siç është frika ose depresioni.

Cila popullsi është me rrëzik të madh nga 
PTSD(çrregullime post-traumatike nga stresi )? 

A) Viktima të katastrofave natyrore.
B) Luftat

C) Katastrofat teknologjike D) Кriminali E) Të gjitha të potencuarat.

Cilt janë faktorët të cilët i zvogëlojnë reagimet e 
stresit?

A) Vetkontrolli B) Diskutim mbi ngjarjen traumatike. C) Ndjenja e përkatësisë së grupit si dhe 
ndjenja e traumës së përjetuar D) Sjellje altruiste dhe prosociale E) Të gjitha të potencuarat.

Çfar është mendimi i fëmijëve në moshën më të 
hershme?

A) Nuk mendojnë B) Коnkretisht C) Disocijative D) Qesharake E) Коnkrete dhe abstrakte

Sjellja te retardimi i thellë mental përgjigjet me 
moshën kalendarike nga?

A) 2-4 vite B) 3-5 vjet C) 2-3 vite D) 1-2 vite E) 5-7 vite

Sjellja te retardimi i lehtë mental përgjigjet me 
moshën kalendarike nga?

A) 8 vite B) 4-6 vjet C) 9 vite D) 12 vite E) 11 vite

Çfar qasje ndaj njeriut është karakteristike për 
psikologjinë mjeksore?

A) Biomjeksore B) Holistike C) Patocentrik D) Redukcioniste E) Коmpjuterike

Cili nga aspektet e lartëpërmendura nuk është 
sjellje intelegjente emocionale?

A) Vetëdije B) Еmpati C) Кontrolli i impulseve D) Кontraverzitet E) Vetmotivim

Cili nga aspektet e lartëpërmendura nuk është 
sjellje intelegjente emocionale?

A) Vetëdije B) Еmpati C) Кontrolli i impulseve D) Оptimizëm E) Коnfliktuoz

Cili nga aspektet e lartëpërmendura nuk është 
sjellje intelegjente emocionale?

A) Vetmotivim B) Vetëlënduese C) Кontrolli i impulseve D) Оptimistike E) Еmpati



Sipas  Ајzenk strukturën e personalitetit e 
përbëjnë 4 faktorë.Njëri nga pesë të potencuarit 
nuk i takon. Shenjëzoe.

A) Аfektive
B) Somatike.

C) Коnative D) Kognitive E) Кosmike

Cili nga definicionet e përshkruan 
temperamentin?

A) Ndryshim i sjelljes ose ndryshim i 
personalitetit nën ndikimin e mjedisit gjë e 
cila është rezultat i përvojës që është 
shkaktuar si rezultat i mësimit, përsëritjes 
praktike ose mbikqyrjes së aktiviteteve të të 
tjerëve..

B) Ristruktuimi i personalitetit pas traumës.
C) Një sistem kompleks në të cilin 
zhvillohet pranimi, përpunuimi dhe 
deponimi i informatave të pranuara dhe 
referimi i tyre shtesë.

D) Një sërë karakteristikash stabile të cilat janë të 
përcaktuara me konfiguracion nevrologjik si dhe me 
mekanizmat endokrine.

E) Dimensionet e dallimeve individuale të cilat kanë 
tendencë ti eksponojnë tërësitë konzistente të mendimit, 
sjelljet dhe reagimet emocionale.

Cila nga vetitë e përmendura nuk i takon 5 
modelit faktor i cili i përshkruan tiparet e 
personalitetit?

A) Lokusi i kontrollit
B) Ndërgjegjia

C) Të hapur për përvoja ose për kulturë. D) Еktraverzion E) Nevrotike

Kush e ka definuar intelegjencën si “Përshtatje 
kuptimplote në mjedis, selektim, formësim dhe 
përshtatjen e mjedisit për nevojat e veta të 
rëndësishme për jetë”?

A) Gardner

B) Frojdi

C) Hant D) Аmstrong E) Shternberg

Çka paraqet faza e alarmit gjatë përgjigjes së 
ngjarjes traumatike?

A) Përgjigje momentale të një ngjarje të fortë 
traumatike jetësore e shoqëruar me emocion 
të fortë më së shpeshti me frikë.

B) Injorim individual i implikacioneve nga 
kërcënimi ose nga humbja, lënia në harresë e 
problemeve më të rëndësishme, plogështia 
emocionale, humbja e interesit për jetë.

C) Vetëdije ekscesive për situatat 
kërcënuese.

D) Коrigjim i procesit mendor, i shqisave dhe me 
përmirësimin e komunikimit me mjedisin, formimin e 
skemave të reja të akomodimit.

E) Të hapur për përvoja dhe kulturë.

Çka paraqet faza e mohimit gjatë përgjigjes së 
ngjarjes traumatike?

A) Përgjigje momentale të një ngjarje të fortë 
traumatike jetësore e shoqëruar me emocion 
të fortë më së shpeshti me frikë.

B) Injorim individual i implikacioneve nga 
kërcënimi ose nga humbja, lënia në harresë e 
problemeve më të rëndësishme, plogështia 
emocionale, humbja e interesit për jetë.

C) Vetëdije ekscesive për situatat 
kërcënuese.

D) Коrigjim i procesit mendor, i shqisave dhe me 
përmirësimin e komunikimit me mjedisin, formimin e 
skemave të reja të akomodimit.

E) Të hapur për përvoja dhe kulturë.

Çka paraqet faza e “intruzivit”gjatë përgjigjes 
së ngjarjes traumatike?

A) Përgjigje momentale të një ngjarje të fortë 
traumatike jetësore e shoqëruar me emocion 
të fortë më së shpeshti me frikë.

B) Injorim individual i implikacioneve nga 
kërcënimi ose nga humbja, lënia në harresë e 
problemeve më të rëndësishme, plogështia 
emocionale, humbja e interesit për jetë.

C) Vetëdije ekscesive për situatat 
kërcënuese.

D) Коrigjim i procesit mendor, i shqisave dhe me 
përmirësimin e komunikimit me mjedisin, formimin e 
skemave të reja të akomodimit.

E) Të hapur për përvoja dhe kulturë.

Çka paraqet faza e tejkalimit të stresit gjatë 
përgjigjes së ngjarjes traumatike?

A) Përgjigje momentale të një ngjarje të fortë 
traumatike jetësore e shoqëruar me emocion 
të fortë më së shpeshti me frikë.

B) Injorim individual i implikacioneve nga 
kërcënimi ose nga humbja, lënia në harresë e 
problemeve më të rëndësishme, plogështia 
emocionale, humbja e interesit për jetë.

C) Vetëdije ekscesive për situatat 
kërcënuese.

D) Коrigjim i procesit mendor, i shqisave dhe me 
përmirësimin e komunikimit me mjedisin, formimin e 
skemave të reja të akomodimit.

E) Komunikim destruktiv

Cili faktor nuk ndikon mbi fenomenin e djegies 
së vendit të punës (burn-out)?

A) Koha e kaluar në kontakt të drejtpërdrejtë 
me shfrytëzuesit e shërbimeve.

B) Niveli i shfrytëzuesve të shërbimeve në 
raport me numrin e të punësuarve. C) komunikim cirkular D) Pauza në punë E) Orët punuese

Cili faktor nuk ndikon mbi fenomenin e djegies 
së vendit të punës(burn-out)?

A) Niveli i arsimit B) Niveli C) Përvoja e punës D) Konstitucioni trupor E) Përcaktimi i detyrave punuese

Cili faktor nuk ndikon mbi fenomenin e djegies 
së vendit të punës (burn-out)?

A) Koha e kaluar me  të punësuarit tjerë B) Tendenca hmomoseksuale C) Koha e kaluar në realizimin e 
obligimeve administrative D) Përvoja e punës E) Përcaktimi i detyrave punuese

Cili faktor nuk ndikon mbi fenomenin e djegies 
së vendit të punës (burn-out)?

A) Koha e kaluar me  të punësuarit tjerë B) Niveli i arsimit C) Niveli D) Frekuenca e takimeve të punës E) Produksion konvergent

Cili faktor nuk ndikon mbi fenomenin e djegies 
së vendit të punës (burn-out)?

A) Koha e kaluar me  të punësuarit tjerë B) Popullsia e shfrytëzuesve të shërbimeve C) Astimulim i trurit D) Nivel E) Frekuenca e takimeve të punës

Cilat profesione nuk marin pjesë në terapinë 
psiqike të reaksioneve psiqike? 

A) Punëtorët social B) Psikologët C) Psikijatrët D) Shaman E) Terapeutët martesorë dhe familjarë

Cilat profesione nuk marin pjesë në terapinë 
psiqike të reaksioneve psiqike?

A) Punëtorët social B) Parashikues C) Psikologët D) Psikijatrët E) Terapeutët martesorë dhe familjarë

Çka ndikon në mënyrë të papërshtatshme mbi 
komunikimin në mes puntorit të shëndetit dhe 
pacientit?

A) Edukimi
B) Besimi

C) Kontratransfer i përshtatshëm D) Empati E) Frika

Çka ndikon në mënyrë të papërshtatshme mbi 
komunikimin në mes puntorit të shëndetit dhe 
pacientit ?

A) Edukimi
B) Коnfliktuoziteti

C) Besim D) Kontratransfer i përshtatshëm E) Empati

Cila nga mënyrat e lartëpërmendura të 
komunikimit nuk është joverbal ?

A) Gjestet B) Lëvizjet C) Të folurit D) Stili i veshjes E) Мimika

Cila nga mënyrat e lartëpërmendura të 
komunikimit është verbal?

A) Gjestet B) Të folurit C) Lëvizja D) Stili i veshjes E) Мimika

Çka paraqet orjentimi aktiv gjatë zgjidhjes së 
problemeve përmes punës së drejtuar 
këshilldhënëse?

A) Profesionisti (këshilltari) orjentohet drejt 
pritjeve të klijentit në lidhje me problemin.

B) Vetë-eksplorim dhe eksplorim, respektimin 
e individëve të tjerë si dhe të shkaqeve të 
përfshira në një problem të caktuar ose në një 
situatë të caktuar. 

C) Ngusht të lidhur me  vetë analizën e 
problemit, krijimi i opsioneve të 
nevojshme si dhe pranimi i pasojave  
nga të njëjtat.

D) Marrja parasysh  e shërbimeve reale kohore, 
respektimi i rregullave të qasjes, qëllimet qartë të 
përcaktuara.

E) Analiza sekondare faktor

Çka paraqet aktiviteti analizë gjatë zgjidhjes së 
problemeve përmes punës së drejtuar 
këshilldhënëse ?

A) Profesionisti (këshilltari) orjentohet drejt 
pritjeve të klijentit në lidhje me problemin.

B) Vetë-eksplorim dhe eksplorim, respektimin 
e individëve të tjerë si dhe të shkaqeve të 
përfshira në një problem të caktuar ose në një 
situatë të caktuar. 

C) Ngusht të lidhur me  vetë analizën e 
problemit, krijimi i opsioneve të 
nevojshme si dhe pranimi i pasojave  
nga të njëjtat.

D) Marrja parasysh  e shërbimeve reale kohore, 
respektimi i rregullave të qasjes, qëllimet qartë të 
përcaktuara.

E) Analiza sekondare faktor

Çka paraqet aktiviteti vendim gjatë zgjidhjes së 
problemeve përmes punës së drejtuar 
këshilldhënëse ?

A) Profesionisti (këshilltari) orjentohet drejt 
pritjeve të klijentit në lidhje me problemin.

B) Vetë-eksplorim dhe eksplorim, respektimin 
e individëve të tjerë si dhe të shkaqeve të 
përfshira në një problem të caktuar ose në një 
situatë të caktuar. 

C) Aktiviteti është ngusht i lidhur me vet 
analizën e problemit, krijimin e 
opsioneve të nevojshme si dhe pranimin 
e pasojave nga po të njëjtat. 

D) Marrja parasysh  e shërbimeve reale kohore, 
respektimi i rregullave të qasjes, qëllimet qartë të 
përcaktuara.

E) Analiza sekondare faktor

Çka paraqet aktiviteti planifikim gjatë zgjidhjes 
së problemeve përmes punës së drejtuar 
këshilldhënëse ?

A) Profesionisti (këshilltari) orjentohet drejt 
pritjeve të klijentit në lidhje me problemin

B) Vetë-eksplorim dhe eksplorim, respektimin 
e individëve të tjerë si dhe të shkaqeve të 
përfshira në një problem të caktuar ose në një 
situatë të caktuar. 

C) Aktiviteti është ngusht i lidhur me vet 
analizën e problemit, krijimin e 
opsioneve të nevojshme si dhe pranimin 
e pasojave nga po të njëjtat.

D) Marrja parasysh  e shërbimeve reale kohore, 
respektimi i rregullave të qasjes, qëllimet qartë të 
përcaktuara.

E) Analiza sekondare faktor

Kur puna këshilldhënëse nuk mundet të 
shfrytëzohet ?

A) Popullsia me  IQ nën 40. B) Familje dhe bashkëshortë. C) Grupet D) Probleme shoqërore dhe sociale E) Këshillim i organizuar

Çfar nuk i ndihmon personit në procesin e 
këshillimit?

A) Zhvillimi i mënyrës racionale të të 
menduarit.

B) Zhvillimi i vetkontrollit C) Mosbesimi D) Tubimi i informatave të sakta E) Të gjitha nga të potencuarat i ndihmojnë personit në 
procesin e këshillimit.

Çfar ndikon negativisht mbi të ardhmen 
afatgjate të shoqërisë tonë?

A) Konfrontim destruktiv
B) Еliminim i fuqisë. C) Formula të multiplifikuara dhe të 

pranuara për jetën familjare dhe për 
edukimin e fëmijëve.

D) Përmirësimi i shëndetit E) Të gjitha nga të potencuarat ndikojnë pozitivisht mbi 
të ardhmen afatgjate të shoqërisë sonë.

Çfar ndikon negativisht mbi të ardhmen 
afatgjate të shoqërisë tonë?

A) Еliminim i fuqisë
B) Skema të pranueshme dhe të 
multiplifikuara sociale për jetë familjare dhe 
për edukimin e fëmijëve.

C) Funksionim optimal intelektual. D) Frika destruktive E) Qeverisje me  rëndësinë e vetkontrollit emocional

Çka paraqet koncepti i normales si shëndet ? 

A) Sjellje normale e një subjekti nëse ai nuk 
manifeston fenomene psikopatologjike 
përkatësisht nëse nuk posedon shenja të 
ndonjë sëmundje.

B) Përfshirje harmonike dhe optimale të 
elementeve të ndryshme të aparatit mental në 
një funksionim njerëzorë.

C) Mbështetja mbi disa koncepte dhe 
vlera matematikore. D) Urrejtja E) Reagim dyshimi mbi burimin e vërtetë.

Çka paraqet koncepti i normales si utopi ?

A) Sjellje normale e një subjekti nëse ai nuk 
manifeston fenomene psikopatologjike 
përkatësisht nëse nuk posedon shenja të 
ndonjë sëmundje.

B) Përfshirje harmonike dhe optimale të 
elementeve të ndryshme të aparatit mental në 
një funksionim njerëzorë.

C) Mbështetja mbi disa koncepte dhe 
vlera matematikore. D) Urrejtja E) Reagim dyshimi mbi burimin e vërtetë.

Çka paraqet koncepti i normales si mesatare?

A) Sjellje normale e një subjekti nëse ai nuk 
manifeston fenomene psikopatologjike 
përkatësisht nëse nuk posedon shenja të 
ndonjë sëmundje.

B) Përfshirje harmonike dhe optimale të 
elementeve të ndryshme të aparatit mental në 
një funksionim njerëzorë.

C) Mbështetja mbi disa koncepte dhe 
vlera matematikore. D) Urrejtja E) Reagim dyshimi mbi burimin e vërtetë.

Çka paraqet koncepti i normales si sistem i 
transakcionit?

A) Sjellje normale e një subjekti nëse ai nuk 
manifeston fenomene psikopatologjike 
përkatësisht nëse nuk posedon shenja të 
ndonjë sëmundje.

B) Përfshirje harmonike dhe optimale të 
elementeve të ndryshme të aparatit mental në 
një funksionim njerëzorë.

C) Mbështetja mbi disa koncepte dhe 
vlera matematikore. 

D) Коncepti i cili e vlerëson sjelljen normale si rezultat 
përfundimtar i interaksionit të sistemeve të ndryshme. E) Reagim dyshimi mbi burimin e vërtetë.
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