Pyetje

Përgjigje 1

Përgjigje 2

Përgjigje 3

Përgjigje 4

Përgjigje 5

Cila prej karakteristikave vijuese nuk
A) Selektive
është karakteristikë e percepsioneve ?

B) të gjitha karakteristikat e
theksuara të percepsioneve

C) Përfshirja e plotë

D) Parafytyrime Ejdetike

E) Permanenca.

Prej cilës fjalë ka prejardhje
memorimi ultra i shkurtër?

A) Inteligere.

B) Flash-back

C) Memoriae

D) Studium

E) Eikon

A) Qendra releje për tërë senzibilitetin

B) Lloj i posaçëm i
parafytyrimeve që shfaqen te
disa njerëz menjëherë para
C) Përjetim Cenestetik
fjetjes, të shkaktuar nga
vullneti ose si imponim opsesiv

D) Përjetim subjektiv se
parafytyrimi ndodh në mjedisin e
jashtëm derisa pëarafytyrimi
E) Parafytyrime - shfaqe
përjetohet në vetëdije dhe mund të teatrale
mbahet në fushën e pamjes aq sa
dëshiron personaliteti

Çfarë paraqesin parafytyrimet
ejdetike ?

A) Qendra releje për tërë senzibilitetin

B) Lloj i posaçëm i
parafytyrimeve që shfaqen te
disa njerëz menjëherë para
C) Përjetim Cenestetik
fjetjes, të shkaktuar nga
vullneti ose si imponim opsesiv

D) Përjetim subjektiv se
parafytyrimi ndodh në mjedisin e
jashtëm derisa pëarafytyrimi
E) Parafytyrime - shfaqe
përjetohet në vetëdije dhe mund të teatrale
mbahet në fushën e pamjes aq sa
dëshiron personaliteti

Te personi sa zgjat memorimi
afatgjatë?

A) Jo më gjatë se 20 vite

B) Kujtesa jo më e gjatë se një C) Kujtesa për periudhë të
vit.
mesme

D) Zgjatë tërë jetën me kusht që
subjekti të jetë pa cenime të
shëndetit somatik dhe psikik.

E) Zgjat me javë, muaj dhe
me vite. Më shpesh e
pëërfshin pjesën më të
madhe të jetës së subjektit.

Te personi sa zgjat kujtesa
permamente?

A) Jo më gjatë se 20 vite

B) Kujtesa jo më e gjatë se një
C) Përjetim Cenestetik
vit.

D) Zgjatë tërë jetën me kusht që
subjekti të jetë pa cenime të
shëndetit somatik dhe psikik.

E) Zgjat me javë, muaj dhe
me vite. Më shpesh e
pëërfshin pjesën më të
madhe të jetës së subjektit.

A) Përmes lidhjes logjike të ideve dhe
parafytytimeve.

B) Përmes formimit të një
kujtese që lëviz një procesi
shumë të shkurtër transitor:
ngacmim i zbatuar që mbahet
C) Me kodim
ndër mend i cili lëshohet në
funksion të një aktiviteti, që
shkakton eho reagime në rrjetin
nervor.

D) Krijimi është i mundësuar me
sintezën bio kimike të proteinave
në ARN

E) Me intervenim kirurgjik

B) Gould 1986

C) Stefanoviq 1973

D) Ronald Hebb 1949

E) Jost E. 1897

A) Frika

B) Gnev

C) Këndshmëri dhe pa
këndshmëri

D) Krenari dhe dashuri

E) Xhelozi dhe gëzim

A) Në vitin e dytë

B) Mosha parashkollore

C) Pas moshës 18 vjeçare

D) Në moshën shkollore

E) Pas moshës 21 vjeçare

D) Përjetimi i dy emocioneve të
kundërta në të njëjtn kohë

E) Paaftësi për mbajtjen e
emocionit

D) Përjetimi i dy emocioneve të
kundërta në të njëjtn kohë

E) Paaftësi për mbajtjen e
emocionit

C) Inteligjencë emocionale

D) Instinktet

E) Parafytyrime të
vetëdijshme për qëllimin

C) Kriza e identitetit

D) “Gjendja e alteruar e vetëdijes"
deri te cila arihet përmes stimuleve
të caktuara senzoriele që vijnë nga
klitorisi, vagina, gjëndrat
periutrale, uterusi, mukoza anale

E) Interplej i komplikuar
mes faktorëve biologfjik,
motivues dhe relativ,
rrënjët biologjike rrjedhin
nga aktiviteti hormonal.

Çfarë paraqesin parafytyrimet
hipnagognite?

Si krijohet “hipoteza me gjurmë të
dyfisht” (kujtesa)?

Në bazë të më shumë hulumtimeve
kush e ka formuluar ligjin e harresës:
prej dy asociacioneve me fuqi të njëjtë, A) Ernest Hemingway 1952.
por me vjetërsi të ndryshme, kujtesa e
vjetër më pak do të harrohet?
Cilat ndjenja i njeh fëmia deri në
muajin e tretë?
Në cilën periudhë fëmija është me
pjekur që ti përjetoj emocionet e të
moshuarve?

C) Aftësia për themelim të
B) Kur personaliteti nuk ndjen
intimitetit të thellë, lidhje
asgjë dhe ajo që ndodh nuk lë
miqësore ose të dashurisë me
gjurmë mbi emocionet e tij.
person tjetër.
C) Aftësia për themelim të
B) Kur personaliteti nuk ndjen
intimitetit të thellë, lidhje
asgjë dhe ajo që ndodh nuk lë
miqësore ose të dashurisë me
gjurmë mbi emocionet e tij.
person tjetër.

Çfarë paraqet inkontinenca afektive?

A) Kur emocioni nuk mund të
përjetohet në mënyrë përkatlse në atë
moment.

Çfarë paraqet veprimi plotësues i
emocionit?

A) Kur emocioni nuk mund të
përjetohet në mënyrë përkatlse në atë
moment.

Cili prej faktorëve të theksuar nuk
ndikime individale mbi vullnetin?

A) Synime të përgjithshme

Çfarë paraqet sjellja seksuale?

A) Determinimi i individit përmes jetës B) Plotësimin e epsheve
vetanake seksuale
biologjike, psikologjike dhe sociale.

Kontrollimi i tepruar, rregullsia,
pedanteria dhe kursimi.

A) Kontrollimi i tepruar, rregullsia,
pedanteria dhe kursimi.

B) Synime primare

C) Aftësia për operim të shpejtë D) Aftësia për sajimin e
B) Aftësia për të paramenduar
me fjalë të ndara dhe aftësi për opracioneve të thejshta dhe
raportet në hapësirë
produksion të shpejtë të fjalëve rutinore llogaritëse.

E) Aftësi për klasifikim të
figurave

A) Ndryshimet në sjelljen ose
ndryshimet në personalitetin nën
ndikimin e mjedisit që është si rezultat i
përvojës që është shfaqur si rezultat i
mësimit, përsëritjes së praktikës ose
vrojtimit të aktivitetit të të tjerëve

B) Organizim më i madh ose
më i vogël stabil dhe afatgjatë i
karakterit, temperamentit,
intelektit dhe të konstitucionit
fizik të ndonjë personaliteti që
përcakton adaptimin e tij në
mjedisin rrethues.

C) Sistem i komplikuar në të
cilin zhvillohet pranimi,
shtjellimi, deponimi i
informacioneve të pranuara dhe
thirrja plotësuese e tyre.

E) Fuqi e mjaftueshme e
D) Organizim dinamik i sistemeve
egos, përkatësisht aftësia e
psikofizike të individit që e
personalitetit që në mënyrë
përcaktojnë sjelljen dhe besimin e
aktive dhe sukses ti zgjidh
tij karakteristike.
situatat konfliktuoze.

A) Ndryshimet në sjelljen ose
ndryshimet në personalitetin nën
Definoe personalitetin sipas Olport( G. ndikimin e mjedisit që është si rezultat i
përvojës që është shfaqur si rezultat i
W. Allport)?
mësimit, përsëritjes së praktikës ose
vrojtimit të aktivitetit të të tjerëve

B) Organizim më i madh ose
më i vogël stabil dhe afatgjatë i
karakterit, temperamentit,
intelektit dhe të konstitucionit
fizik të ndonjë personaliteti që
përcakton adaptimin e tij në
mjedisin rrethues.

C) Sistem i komplikuar në të
cilin zhvillohet pranimi,
shtjellimi, deponimi i
informacioneve të pranuara dhe
thirrja plotësuese e tyre.

E) Fuqi e mjaftueshme e
D) Organizim dinamik i sistemeve
egos, përkatësisht aftësia e
psikofizike të individit që e
personalitetit që në mënyrë
përcaktojnë sjelljen dhe besimin e
aktive dhe sukses ti zgjidh
tij karakteristike.
situatat konfliktuoze.

Cila janë detyrat zhvillimore në
stadiumin anal sipas E.Erikson?
Cilat janë detyrat zhvillimore në
stadiumin gjenital sipas E.Erikson?
Cilat janë detyrat zhvillimore në
periudhën e pubertetit dhe
adoleshencës sipas E.Erikson?
Cilat janë detyrat zhvillimore në
periudhën e re - të rritur sipas
E.Erikson?

B) Autonomi/ frikë dhe
dyshime
B) Autonomi/ frikë dhe
dyshime

C) Ragim organik / ngacmim
organik
C) Ragim organik / ngacmim
organik

A) Iniciativa/ faji

B) Autonomi/ frikë dhe
dyshime

A) Iniciativa/ faji

Cilat janë detyrat zhvillimore për
periudhën madhore sipas E.Erikson?
Cilat janë detyrat zhvillimore në
periudhën e pjekurisë sipas E.
Erikson?

Defino personalitetin sipas Ajzenk
(Eysenck H. J)?

D) Besim / mosbesim

E) Egointegrimi/
dëshpërimi

D) Besim / mosbesim

E) Egointegrimi/
dëshpërimi

C) Ragim organik / ngacmim
organik

D) Besim / mosbesim

E) Identiteti/ Konfuzioni i
roleve

B) Autonomi/ frikë dhe
dyshime

C) Intimitet/ izolim

D) Besim / mosbesim

E) Egointegrimi/
dëshpërimi

A) Iniciativa/ faji

B) Autonomi/ frikë dhe
dyshime

C) Intimitet / Izolim

D) Gjenerativitet/ Stagnacion

E) Egointegrimi/
dëshpërimi

A) Iniciativa/ faji

B) Autonomi/ frikë dhe
dyshime

C) Intimitet/ Izolim

D) Gjenerativitet/ Stagnacion

E) Egointegrimi/
dëshpërimi

A) Asnjë prej përgjigjeve nuk e saktë

B) Përjetimi subjekti se
parafytyrimi ndodh në mjedis
të jashtëm derisa parafytyrimi
përjetohet në vetëdije dhe mund
të mbahet në fushën e pamjes
aq sa dëshiron personaliteti.

C) Sa është fuqia e egos,
përkatësisht aftësia e
personalitetit që në mënyrë
aktive dhe me sukses të pritur ti
zfjidh situatat konfliktuoze.

D) Çfarë është nryshimi në sjelljen
ose ndryshimi në personalitetin nën
ndikim të mjedisit dhe është si
rezultat i përvojës së përfituar
gjatë mësimit, përsëritjes së
praktikës ose vrojtimit të
aktiviteteve nga të tjerët.

E) të gjithë përpiqen që të
japin përgjigje në lidhje me
pyetjen se çfar është ajo që
e moltivon personalitetin
dhe zhvillimin dhe
funksionimin e tij

A) Jung

B) Frojd.

C) Adler

D) Darvin

E) Jauger

A) Jung

B) Frojd.

C) Adler

D) Darvin

E) Erikson

Cili është themeluesi i drejtimit psiko
analizik të quajtur si Ego psikologji ?

A) Jung

B) Ana Frojd.

C) Adler

D) Hopkins

E) Frojd

Cilat prej nevojave të theksuara
specifike të njerit nuk janë prodhim i
shoqërisë sipas Fromit ?

A) Nevoja për besnikëri.

B) Nevoja për të qenë person
konkret

C) Nevoja që të ngritet mbi
natyrën e tij biologjike.

D) Nevoja që të gjej vendin e tij
dhe rolin në shoqëri

E) Të gjithë të theksuarat
janë produkte të shoqërisë
sipas From

B) Ana Frojd

C) From

D) Hopkins

E) Frojd

B) Hornaj

C) From

D) Hopkins

E) Frojd

B) Adler

C) M.Klajn

D) Jung

E) Frojd

B) Somatike

C) Kompleksiteti organizativ

D) Kognitive

E) Konative

Në cilën pyetje përpiqen që të
përgjigjen teoritë e personalitetit ?

Cili është themeluesi i psikologjisë
individuale ?
Në gjuhën e përditshme kush e ka
futur terminin e krizës së identitetit,
duke e tejkaluarmë parë krizën e tij
jetësore personale ?

A) Iniciativa/ faji
A) Iniciativa/ faji

Kush është autori i veprës "Ikja nga
liria" ku përshkruhet ndjenja
A) Jung
themelore e njeriut, vetmia dhe
izolimi?
Kush është themeluesi i teorisë
A) Jung
analizike - sociale?
“Nocioni i tolerancës frustrative i
definuar si aftësi e personit që ti
kundërvihet prolongimit të kënaqjes A) Rozencvajg
së nevojave". Autori i këtij definicioni
është?
Sipas Ajzenk struktura e personalitetit
përbëhet nga 4 faktorë.Një prej 5
A) Afektive
faktorëve të thekuar bën përjashtim.
Shënoe të njëjtin:

A) Ndryshimet në sjelljen ose
ndryshimet në personalitetin nën
ndikimin e mjedisit që është si rezultat i B) Restruktuimi i personalitetit
pas trajtimit
përvojës që është shfaqur si rezultat i
mësimit, përsëritjes së praktikës ose
vrojtimit të aktivitetit të të tjerëve

C) Sistem i komplikuar në të
cilin zhvillohet pranimi,
shtjellimi, deponimi i
informacioneve të pranuara dhe
thirrja plotësuese e tyre.

D) Një sërë e karakteristikave
stabile që janë të përcaktuar me
konfiguracion nevrologjik si dhe
me mekanizmat endokrine.

E) Dimensionet e
dallimeve individuale që
kanë tendencë që ti
eksponojnë tërësitë
konsistente të mendimeve,
reagimeve emocionale dhe
sjelljeve.

A) Ektraverzion

B) Pa maturia

C) Nevroticitet

D) ndërgjegjshmëria

E) këndshmëria

A) Ektraverzion

B) Ndërgjegjshmëria

C) Transparencë për përvojë ose
D) Përvoja e mëparshme jetësore
për kulturë.

E) këndshmëria

A) Gardner

B) Frojd

C) Hant

D) Amstrong

E) Sternberg

A) Gardner

B) Sternberg

C) Hant

D) Amstrong

E) Frojd

A) 8 të fokusuar drejtë zgjidhjes së
problemeve

B) 2 të fokusuar drejt zgjidhjes
C) 8 të fokusuar drejtë
së problemeve, 6 të fokusuar
emocioneve
drejtë emocioneve

D) 3 të fokusuar drejtë zgjidhjes së E) asnjë prej pohimeve nuk
problemeve, 5 drejtë emocineve.
është e sakt

Cila pjesë e sistemit nervor është më i
A) Talamus
vjtër për nga asoekti filogjenetik?

B) Centrali i releut

C) Formacioni retikular

D) Hipotalamus.

E) Uterus

Cili psikiatër amerikan krizën e ka
defimnuar si “Çregullim i shkurtër me
të cilin ballafaqohen kohë pas kohe
A) Erikson
personat që luftojnë me problemet
jetësore dhe të cilat në atë moment i
tejkalojnë kapacitetet e tyre"?

B) Darvin

C) Kolsrajber

D) Linderman

E) Kaplan

B) Vdekja e bashkëshortit

C) Shkurorëzimi

D) pushimet verore

E) dënimi, burgu

B) Impulsivitet

C) Aktivizimi

D) Senzibilitet i përgjithshëm

E) Masturbimi

Ngacmimi i përgjithshëm sipas Ajzenk
A) Talamus.
shkaktohet nga aktiviteti i ?

B) Sistem kompjuterik

C) Sistemi urinarë

D) Sistemi Limbik

E) Zona Kortikorecikulare

Reaksionet averzive gjatë
hospitalizimit të fëmijëve, psikologët i A) Të gjithë të theksuarat
sjellin në lidhje me?

B) Anksiozitet i maturuar

C) Anksiozitet i separuar

D) frika

E) Sram

Kush është themeluesi i punës
këshilldhënëse si raport i ndihmës
A) Taus
"fokusimi i cilësive të këshillëdhënësit
në raport me klientët”?

B) K. Rodzers

C) Bozard

D) Adler

E) M.Klajn

Cila prej definicioneve të theksuara i
përshkruan karakteristikat e
personalitetit (Big 5 model)?

Cila prej veçorive të theksuara nuk i
takon modelit 5 faktorial, që i
përshkruan karakteristikat e
personalitetit?
Cila prej veçorive të theksuara nuk i
përket modelit 5 faktoria i cili i
përshkruan karakteristikat e
personalitetit?
Kush e definon inteligjencën si
"Adaptim i plotë në mjedisin,
selektimi, formimi dhe adaptimi i
mjedisit sipas nevojave të veta që janë
të rëndësishme për jetën"?
Kush është krijues i teorisl së sjelljes
inteligjente?
Sipas Folkman dhe Lazarus
ekzistojnë 8 strategji për tejkalimin e
stresit. Sa prej tyre janë të fokusuar
drejtë problemit dhe sa drejtë
emocioneve?

Cila prej ndodhive jetësore ka shkallë
A) Lidhja e martesës
më të lartë të stresogjenit?
Si e ka quajtur Ajzenk ngacmimin
A) Halucinacion
autonom (aktivitetin e sistemit
limbik)?

Kush është autori i thënies së njohur
"Njerëzit udhëhiqen nga idetë”?

A) Melani Klajn

B) Erik Erikson

C) Ante Markoviq

D) DZon Nes

E) DZon Kejns

Ku gjendet zona somnogjene?

A) Trakti Urinar

B) Formacioni retikular

C) Hipotalamus

D) Talamusi medial

E) ARN

Kush është themeluesi i punës
këshilldhënëse si raport i ndihmës
"fokusimi drejtë cilësive të
këshillëdhënësit krahas klientëve"?

A) Taus

B) Bozard

C) K. Rodzers

D) Artur Klark

E) M.Klajn

“Koha e njeriut psikologjik" është
terminologji e re që haset në
sociologjinë e ?

A) Xhon Kenet

B) Filip Rif

C) Erik Rikson

D) Kventin Tarantino

E) Harbert Markus

Cila është ndjenja dominante negative
A) Vendosshmëria
e pakicave në procesin e tranzicionit?

B) Mahnitja

C) frika

D) urejtja

E) Shtypja

Çfarë paraqet dëshmia (“Testimony”) A) Përgjegjësia e zmadhuar në vend të
punës
?

C) Hulumtimi i dallimeve
B) Përputhje harmonike dhe
individuale që kanë tendencë që
optimale e elementeve të
ti eksponojnë përmbledhjet
ndryshme të aparatit mental në konsistente të mendimeve,
një funksionim njerëzor.
reagimeve emocionale dhe
sjelljeve.

D) Shpërbërja, përkatësisht
shkëputja e lidhjeve asociative mes
anksiozitetit, frikës, turpit,
mendimeve të dhunshme dhe
kujtesave, përmes eksozimit
progresiv, edukimit, modelimit,
mësimit të strategjive të reja të
përvetësimit, relaksimit progresiv
dhe vetë sugjerimit .

E) Metoda specifike
terapeutike e zhvilluar në
Argjentinë në kohën e
regjimit diktatorial.
Përbëhet nga naracioni i
plotë i rrëfimit jetësor
individit të traumatizuar

Çfarë paraqet terapia kognitive biheviorale ?

A) Përgjegjësia e zmadhuar në vend të
punës

C) Hulumtimi i dallimeve
B) Përputhje harmonike dhe
individuale që kanë tendencë që
optimale e elementeve të
ti eksponojnë përmbledhjet
ndryshme të aparatit mental në konsistente të mendimeve,
një funksionim njerëzor.
reagimeve emocionale dhe
sjelljeve.

D) Shpërbërja, përkatësisht
shkëputja e lidhjeve asociative mes
anksiozitetit, frikës, turpit,
mendimeve të dhunshme dhe
kujtesave, përmes eksozimit
progresiv, edukimit, modelimit,
mësimit të strategjive të reja të
përvetësimit, relaksimit progresiv
dhe vetë sugjerimit .

E) Metoda specifike
terapeutike e zhvilluar në
Argjentinë në kohën e
regjimit diktatorial.
Përbëhet nga naracioni i
plotë i rrëfimit jetësor
individit të traumatizuar

Çfarë është mësimi intuitiv dhe
vlerësimi i njeriut ?

D) Mësimi është unik dhe i
B) Mësimi dhe mirëkuptimi i C) Procesi i unitetit të
pavarur nga lënda e njohjes .
A) Komunikim destruktiv që shpie
tjetrit që pason nga lidhshmëria pavetëdijshëm gjatë mësimit të
Zhvillohet me vrojtim të shenjave
tjetrit përmes inkuadrimit të trë
drejtë pasivizimit dhe tërheqjes në vete. mes proceseve intere dhe
karakteristike dhe nuk i kushtohet
proceseve inter subjektive.
personalitetit të vlerësuesit.
vëmendja mbi objektin në tërësi.

E) Krijohet pa vetëdijen e
qartë për informacionet e
procesit që ndodh. Kjo
është njohja e
drejtpërdrejtë pa
ndërmjetësimet e ndonjë
teorie, nocioni, rregulli ose
instumenti.

B) Mësimi dhe mirëkuptimi i
Si është mlsimi racional dhe vlerësimi i A) Komunikim destruktiv që shpie
tjetrit që pason nga lidhshmëria
drejtë pasivizimit dhe tërheqjes në vete. mes proceseve intere dhe
njeriut ?
proceseve inter subjektive.

D) Mësimi është unik dhe i
C) Procesi i unitetit të
pavarur nga lënda e njohjes .
pavetëdijshëm gjatë mësimit të
Zhvillohet me vrojtim të shenjave
tjetrit përmes inkuadrimit të trë
karakteristike dhe nuk i kushtohet
personalitetit të vlerësuesit.
vëmendja mbi objektin në tërësi.

E) Krijohet pa vetëdijen e
qartë për informacionet e
procesit që ndodh. Kjo
është njohja e
drejtpërdrejtë pa
ndërmjetësimet e ndonjë
teorie, nocioni, rregulli ose
instumenti.

Kakvo e empatiskoto soznavanje i
procenka na lugjeto ?

B) Mësimi dhe mirëkuptimi i
A) Komunikim destruktiv që shpie
tjetrit që pason nga lidhshmëria
drejtë pasivizimit dhe tërheqjes në vete. mes proceseve intere dhe
proceseve inter subjektive.

D) Mësimi është unik dhe i
C) Procesi i unitetit të
pavarur nga lënda e njohjes .
pavetëdijshëm gjatë mësimit të
Zhvillohet me vrojtim të shenjave
tjetrit përmes inkuadrimit të trë
karakteristike dhe nuk i kushtohet
personalitetit të vlerësuesit.
vëmendja mbi objektin në tërësi.

E) Krijohet pa vetëdijen e
qartë për informacionet e
procesit që ndodh. Kjo
është njohja e
drejtpërdrejtë pa
ndërmjetësimet e ndonjë
teorie, nocioni, rregulli ose
instumenti.

Çfarë është mësimi interaktiv i
personalitetit në një diadë ?

D) Mësimi është unik dhe i
B) Mësimi dhe mirëkuptimi i C) Procesi i unitetit të
pavarur nga lënda e njohjes .
A) Komunikim destruktiv që shpie
tjetrit që pason nga lidhshmëria pavetëdijshëm gjatë mësimit të
Zhvillohet me vrojtim të shenjave
tjetrit përmes inkuadrimit të trë
drejtë pasivizimit dhe tërheqjes në vete. mes proceseve intere dhe
karakteristike dhe nuk i kushtohet
proceseve inter subjektive.
personalitetit të vlerësuesit.
vëmendja mbi objektin në tërësi.

E) Krijohet pa vetëdijen e
qartë për informacionet e
procesit që ndodh. Kjo
është njohja e
drejtpërdrejtë pa
ndërmjetësimet e ndonjë
teorie, nocioni, rregulli ose
instumenti.

