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A

Ora 10.00

Udhëzime për nxënësin
Testi në total ka 20 pyetje.
Në test ka kërkesa me zgjedhje dhe me zhvillim.
Në kërkesat me zgjedhje rrethoni vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë, ndërsa për kërkesat
me zhvillim është dhënë hapësira e nevojshme për të shkruar përgjigjen.
Pikët për secilën kërkesë janë dhënë përbri saj.
Për përdorim nga komisioni i vlerësimit
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PROVIMI ME ZGJEDHJE
Lënda: Njohuri për shoqërinë (kurrikula e vjetër)

Varianti

A

Studioni situatën dhe përgjigjjuni pyetjeve 1, 2 dhe 3:
Në klasë po bëhej shumë zhurmë. Mësuesja kujdestare hyri në klasë dhe të gjithë u ulën nëpër vende.
Mësuesja - Pse gjithë kjo zhurmë?
Nxënësi A-Po ja, mësuese, Albi po na tregonte për një aktivitet fetar dhe disa e kundërshtuan me fjalë dhe tone
të ashpra.
Mësuesja-Si është puna, Albi?
Albi-Jashtë shkolle unë ndjek një grup të rinjsh që po përhapin idetë e një feje të re, të panjohur për Shqipërinë.
Për këtë shokët nuk më pranojnë në shoqërinë e tyre.
Nxënësi B- Mësuese, ato që thotë Albi ne nuk mund t’i pranojmë. Ç’na duhen fetë e reja kur ne kemi fenë tonë
shumë të mirë dhe jemi mësuar me ritet dhe rregullat e saj.
Të gjithë- Ik ore, megjithë ato dokrra! Mirë jemi kështu! U bëre ti.....
Albi donte të thoshte diçka, por druhej se mos situata acarohej më shumë.
1. Organizata fetare për të cilën tregon Albi quhet:
A)
B)
C)
D)
2.

1 pikë

eklesi
dinominejshën
kult
sekt

Gjeni si quhet në sociologji qëndrimi i klasës:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

ksenocentrizëm
etnocentrizëm
relativizëm kulturor
ritualizëm

3. Në fjalinë “donte të thoshte diçka, por druhej se mos situata acarohej më shumë”, bëhet fjalë për
komunikim:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

vetvetor
ndërpersonal
masiv
në grupe

4. Si ndikon rritja e shkallës së pavarësisë ekonomike dhe afirmimi i personalitetit të grave në shoqërinë
bashkëkohore:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

pakëson mundësitë për divorce
rrit mundësinë e divorceve me kërkesën e grave
forcon familjen e hapur
forcon familjen patriarkale

5. Funksionin e kontrollit shoqëror feja e realizon përmes:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

shpjegimit të rëndësisë së forcës së arsyes
shenjtërimit të normave më të rëndësishme kulturore
frikës
dhunës

6. Ideja se të gjithë shkencëtarët janë borxhlinj ndaj thesarit të përgjithësimit të novacioneve të zakonshme i
takon:
1 pikë
A)
B)
C)
D)
 AKP
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PROVIMI ME ZGJEDHJE
Lënda: Njohuri për shoqërinë (kurrikula e vjetër)

Varianti

7. Lëvizja e popullsisë nga zonat rurale drejt atyre urbane:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

është dukuri vetëm e kohës së sotme
u nxit nga revolucioni industrial
u rrit shpejt si rrjedhojë e zbulimeve të mëdha
është një zhvillim që ka ndodhur që nga antikiteti

8. Cili nga pohimet e mëposhtëm përshkruan më mirë marrëdhënien ndërmjet normave dhe vlerave?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

marrëdhëniet ndërmjet instikteve dhe vetëdijes
fazat e zhvillimit të aftësive njohëse të tyre
zhvillimit të kuptimit për veten
të qenët bazë e qenies njerëzore shoqërore

10. Demokracia:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Vlerat janë more, ndërsa normat janë folkuejs
Vlerat rrjedhin prej normave
Vlerat dhe normat nuk ndryshojnë në rrjedhën e kohës
Vlerat ndikojnë në përmbajtjen e normave

9. Zhan Piazhe e shpjegon proçesin e shoqërizimit të fëmijëve me:
A)
B)
C)
D)

A

1 pikë

mbaron me realizimin e ndarjes sa më drejtë të pushteteve
nuk është e vetëgarantuar
është e vetëgarantuar
mbaron me realizimin e të gjithë dëshirave të grupeve më të mëdha shoqërore

11. Shpjegoni:

4 pikë

a) dy funksione të simboleve
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
b) dy lloje të normave kulturore
1. ______________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
12. Identifikoni tre lloje institucionesh:

3 pikë

a)

___________________________________________________________________________

b)

___________________________________________________________________________

c)

___________________________________________________________________________

13. Shpjegoni dy forma të marrëdhënieve midis shumicës dhe pakicave etnike në shoqëritë moderne:
2 pikë
a) pluralizmi___________________________________________________________________
b) asimilimi____________________________________________________________________
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Lënda: Njohuri për shoqërinë (kurrikula e vjetër)

Varianti

14. Listoni tre funksione të familjes:

A

3 pikë

a) __________________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________________
15. Renditni nga një veçori të shtypit shqiptar gjatë:

3 pikë

a) pushtimit fashist_____________________________________________________________
b) regjimit komunist____________________________________________________________
c) viteve ’90 __________________________________________________________________
16. Në analizën e proçeseve urbane jepni përcaktimin sociologjik të koncepteve:

3 pikë

a) normë e rritjes natyrore të popullsisë ___________________________________________
____________________________________________________________________________
b) ekologji urbane ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c) “fshatra urbane” ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
17. Përshkruani tre tipa të krimit:

3 pikë

a) ____________ ____________________________________________________________
b) _________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________
18. Tregoni tre funksionet që kryhen në një sistem politik:

3 pikë

a) __________________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________________
19. Cilët janë tre nga funksionet e partive politike në një sistem demokratik:

3 pikë

a) __________________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________________
20. Listoni faktorët themelorë që modelojnë një demokraci:

3 pikë

a) _________________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________________
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