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Filozofi-Sociologji – Sesioni II 
 
Përgjigjet e sakta për çdo pyetje të testit      
__________________________________ 
Pyetja 1  C  1 pikë  
Pyetja 2  A  1 pikë    
Pyetja 3  C  1 pikë    
Pyetja 4  D  1 pikë    
Pyetja 5  A  1 pikë    
Pyetja 6  C  1 pikë   
Pyetja 7  D  1 pikë    
Pyetja 8  B  1 pikë    
Pyetja 9  D  1 pikë   
Pyetja 10  A  1 pikë    
__________________________________ 
 
Pyetja 11       2 pikë  
 
Model përgjigjeje: 
a) Ndikimi që ka kultura tek shoqëria. 
Kultura, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i jep gjithnjë shtysë zhvillimit të shoqërisë. 
b) Ndikimi që ka shoqëria tek kultura. 

Sa më e përparuar të jetë shoqëria aq më shumë kujdeset ajo për zhvillimin e 
kulturës. 

2 pikë   nëse analizon a) dhe b); 
1 pikë   nëse analizon a) ose b); 
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 12       3 pikë 
  
Model përgjigjeje: 

Edukimi me vlera dhe norma kulturore - prindërit janë të prirur që t’i përgatisin 
fëmijët të jenë anëtarë të denjë të shoqërisë.  
Përkatësia gjinore - që në fëmijëri, fëmijët në mënyrë të vetëdijshme ose jo 
marrin mësime nga familja për modelet përkatëse të sjelljes si vajza apo si djem. 
Përcaktimi i statuseve - familja përveç të tjerave u siguron fëmijëve edhe pozitën 
shoqërore derisa ata ta ndryshojnë vet atë. 

3 pikë   nëse shpjegon tri veçoritë e mësipërme; 
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2 pikë   nëse shpjegon dy nga veçoritë e mësipërme; 
1 pikë   nëse shpjegon një nga veçoritë e mësipërme;
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 13       2 pikë  
 
Model përgjigjeje: 
a) Krime ndaj personit. 
b) Krimi kundër pasurisë / pronës. 
 
2 pikë    nëse përcakton saktë kategorinë a) edhe b); 
1 pikë  nëse përcakton saktë kategorinë a) ose b);  
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 14       3 pikë  
 
Model përgjigjeje 
a) Quhet martesa që i lejon një individi të ketë më shumë se një bashkëshort ose 

bashkëshorte të seksit tjetër  në të njëjtën kohë.   
b) Quhet martesa që bashkon në të njëjtën kohë një grua me një burrë. 
c) Quhet martesa ndërmjet dy individëve me përkatësi gjinore të ndryshme, që i 

përkasin grupeve ose kategorive shoqërore të ndryshme. 
 
3 pikë   nëse shpjegon saktë të tre format e martesës; 
2 pikë   nëse shpjegon saktë dy forma të martesës; 
1 pikë   nëse shpjegon saktë një formë të martesës; 
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pyetja 15    2 pikë  
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Model përgjigjeje 
 Stereotipat përcaktohen si paragjykime ndaj kategorive të ndryshme, të cilat 

vazhdojnë edhe përballë fakteve që i kundërshtojnë ato. 
 Racizmi është një nga format më të skajshme të paragjykimeve i cili mbështetet 

në besimin se disa raca kanë më shumë ose më pak përparësi apo mangësi 
gjenetike në krahasim me të tjerat. 

2 pikë  nëse përshkruan të dy format e shfaqjes së paragjykimeve; 
1 pikë  nëse përshkruan një nga format e shfaqjes së paragjykimeve; 
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 16   3 pikë 
  
Model përgjigjeje: 
1. Sekti. 
2. Kulti. 
3. Eklesia. 
4. Dinominejshën. 
3 pikë   nëse liston tri nga organizatat e mësipërme; 
2 pikë   nëse liston dy nga organizatat e mësipërme; 
1 pikë   nëse liston një nga organizatat e mësipërme; 
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 17      2 pikë 
  
Model përgjigjeje: 
1. Shtohet përdorimi i teknologjisë në bujqësi dhe pakësohen njerëzit që punojnë 

në atë sektor. 
2. Rritet pesha specifike që kanë në shoqëri punëtorët e kualifikuar, të shkolluar 

dhe që i përkushtohen dijes dhe teknologjisë në përgjithësi. 
2 pikë  nëse analizon dy karakteristika; 
1 pikë  nëse analizon një karakteristikë; 
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
 
 
 
Pyetja 18       3 pikë 
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Model përgjigjeje: 
a. Shfaqja e lëvizjes shoqërore. 
b. Masivizimi dhe organizimi. 
c. Burokratizimi. 
3 pikë   nëse përcakton tri fazat; 
2 pikë   nëse përcakton dy faza; 
1 pikë   nëse përcakton një fazë; 
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 19  D 1 pikë  
Pyetja 20  B 1 pikë  
Pyetja 21  B 1 pikë  
Pyetja 22  C 1 pikë  
Pyetja 23  A 1 pikë  
Pyetja 24  A 1 pikë  
Pyetja 25  D 1 pikë  
Pyetja 26  B 1 pikë  
Pyetja 27  A 1 pikë  
Pyetja 28  C 1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 29       2 pikë  
 
Model përgjigjeje: 
Përgjigje e plotë  

Sipas Protagorës rregullat morale dhe etike kanë karakter relativ dhe subjektiv. 
/ Rregullat morale dhe etike ndryshojnë sipas shoqërive ( kulturave ) dhe vet 
individit. / Ai shprehet se njeriu është masa e të gjitha gjërave duke qenë ai 
subjekti i vlerësimit të rregullave morale dhe etike. / Sipas Protagorës njeriu 
është ai që vlerëson rregullat morale dhe etike në shoqëri. 
Përgjigje e pjesshme 
Sipas Protagorës njeriu është ai që vlerëson gjërat. 

2 pikë   nëse shpjegon në mënyrë të plotë mendimin e Protagorës;  
1 pikë   nëse shpjegon në mënyrë të pjesshme mendimin e Protagorës;   
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
 
Pyetja 30   2 pikë      
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Modele përgjigjeje: 
Njëshi është: 
 e mira supreme; 
 burim i gjithçkaje / Bota është krijuar nga parimi i parë; 
 vendi, ku shpirti i njeriut kthehet përsëri; 
 ai që përcakton objektet e veçanta, por nuk është material; 
 i pandryshueshëm,  
 i pafundmë,  
 i pakapshëm nga ne; 
 i përhershëm; 
 i pakrijueshëm;  
 është i pandashëm, etj. 
2 pikë  nëse përmend dy tipare; 
1 pikë  nëse përmend një tipar; 
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 31     4 pikë 
    
Model përgjigjeje: 
 burim i lëvizjes 
 shkaku dhe pasoja 
 qenia e domosdoshme nga vetvetja 
 shkalla e përsosmërisë 
 rregulli universal 
4 pikë   nëse liston katër nga provat e mësipërme; 
3 pikë   nëse liston tri nga provat e mësipërme; 
2 pikë   nëse liston dy nga provat e mësipërme; 
1 pikë   nëse liston një nga provat e mësipërme; 
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Pyetja 32     2 pikë 
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Model përgjigjeje:          
Shteti i Xhon Lok konsiderohet si modeli i shtetit liberal modern për këto arsye: 
 mbron dhe garanton të drejtat dhe liritë natyrore dhe civile të njeriut / mbrojtje e 

pronës, etj. 
 parashikon ndarjen e pushteteve që ruan qeverinë nga korrupsioni. 
 pranon të drejtën e qytetarëve për të kundërshtuar mënyrën e qeverisjes. 
 toleranca dhe liria e besimit fetar. / Kisha e ndarë nga shteti. 
2 pikë   nëse evidenton dy elemente; 
1 pikë   nëse evidenton një element; 
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 33   3 pikë 
    
Model përgjigjeje 
 Republikë  
 Monarki 
 Despotizëm 
3 pikë   nëse liston tri tipa të organizimit shtetëror sipas Monteskjesë; 
2 pikë   nëse liston dy tipa të organizimit shtetëror sipas Monteskjesë; 
1 pikë   nëse liston një tip të organizimit shtetëror sipas Monteskjesë; 
0 pikë       nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja  34      2 pikë 
     
Model përgjigjeje 
Sipas  Bergson: 
a) Njohja relative    

Përmes saj njeriu njeh pjesërisht, sipas vetes së tij, duke përdorur si metodë 
intelektin / inteligjencën. Nuk është njohje e thellë. 

b) Njohja absolute  
Është njohja e vërtetë dhe e gjallë e objektit, është njohja e thellë duke përdorur 
intuitën.     

2 pikë   nëse shpjegon a) dhe b); 
1 pikё   nëse shpjegon a) ose b); 
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
Pyetja 35      3 pikë 
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Model përgjigjeje 
 Etapa teologjike – shpjegimi i dukurive të natyrës përmes forcave hyjnore./ 

Politeizëm. 
 Etapa abstrakte – Zoti është ai që shpjegon natyrën në tërësinë e saj./ 

Monoteizëm. 
 Etapa pozitiviste - studimi i dukurive të veçanta përmes shkencave. 
3 pikë   nëse përshkruan të tri gjendjet; 
2 pikë   nëse përshkruan dy nga gjendjet; 
1 pikë  nëse përshkruan një nga gjendjet; 
0 pikë       nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 36      2 pikë 
  
Model përgjigjeje 
Analiza duhet të bëhet duke u mbështetur mbi këto dy aspekte: 
 mohimi i historisë dhe kulturës së trashëguar / vlerave, etj 
 mohimi i Zotit dhe ekzistencës së tij. 
2 pikë   nëse analizon duke evidentuar dy aspekte; 
1 pikë  nëse analizon duke evidentuar një aspekt; 
0 pikë       nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
 
 
  


