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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. 
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1. Lloji i shkrimit që u zhvillua në Mesopotami ishte:       1 pikë

  

A) Kuneiform 

B) Hieroglife  

C) Sanskrit 

D) Latin. 

 

2. Një nga trashëgimitë e vyera në fushën juridike që Bizanti i la shoqërisë njerëzore ishte:  1 pikë

  

A) E drejta Romake 

B) 12 Tabelat 

C) Kodi i Justinianit 

D) Kodi i Hamurabit. 

 

3. Një nga shtetet evropiane që bëri shpenzime të mëdha në interes të zbulimeve gjeografike ishte: 1 pikë

  

A) Portugalia 

B) Gjermania 

C) Franca 

D) Anglia. 

 

4. Qëllimi kryesor i Koncilit të Trentos ishte:        1 pikë

  

A) Përhapja e arsimit në një shkallë më të gjerë 

B) Forcimi i pozitave të kishës katolike 

C) Përkthimi i Biblës në gjuhët amtare 

D) Ndarja e kishës katolike. 

 

5. Argumentoi ndarjen e pushtetit në tri hallka: legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor:   1 pikë

  

A) Xh. Loku 

B) Monteskje  

C) Volteri 

D) Rusoi. 

 

6. Rreth liqenit të Ohrit dhe Prespës shtrihej fisi ilir i:       1 pikë

  

A) amantëve 

B) enkeleasve 

C) ardianëve  

D) taulantëve 

 

7. Qëllimi i krijimit të NATO–s ishte:         1 pikë

  

A) t’u jepte zgjidhje diplomatike problemeve rajonale në Afrikën e Veriut 

B) stimulimi i zhvillimit ekonomik në Amerikën e Veriut 

C) vendosja e marrëdhënieve të mira midis Evropës Perëndimore dhe Evropës Lindore 

D) krijimi i një aleance ushtarake mbrojtëse midis SHBA dhe Evropës Perëndimore. 
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8. Krijimi Principatës së Arbrit pati një rëndësi të madhe sepse:      1 pikë

  

A) qendra e principatës u zhvendos nga Kruja drejt një porti të rëndësishëm detar siç ishte ai i Durrësit 

B) shënoi bashkimin e parë politik të një pjesë të konsiderueshme të trojeve shqiptare 

C) për herë të parë kreu i një principate mori titullin arkondi madh, gjykatës e princ i arbërve 

D) për herë të parë kreu i një principate shqiptare mori tiullin kont nga kreu i kishës, Papa. 
 

 

9. Sipas Statutit të Lushnjes (1920), forma e regjimit në Shqipëri do të ishte:    1 pikë

  

A) Monarki absolute 

B) Monarki kushtetuese 

C) Republikë parlamentare 

D) Republikë presidenciale. 
 

 

10. Kërkesa kryesore e studentëve të dhjetorit 1990 në Shqipëri ishte:      1 pikë

  

A) shpallja e pluralizmit politik 

B) hapja e ambasadave 

C) kërkesa për azil politik 

D) lirimi i të burgosurve politikë. 
 

 

11. Listoni tre nga vendimet që u morën në 29 Korrik 1913 në Konferencën e Ambasadorëve në Londër në 

lidhje me: statusin, organizimin e brendshëm dhe kufijtë e Shqipërisë.     3pikë 

 

a) ___________________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________________ 

 

 

12. Evidentoni tre nga faktorët që nxitën Revolucionin Francez.       3pikë 

 

a) ___________________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________________ 

 

 

13. Shpjegoni konceptet:           4pikë 

 

Etnogjenenzë __________________________________________________________________________ 

Koloni helene __________________________________________________________________________ 

Lidhja Epirote _________________________________________________________________________ 

Principatë _____________________________________________________________________________ 
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14. Faktorët që ndikuan në mosnjohjen e qeverisë shqiptare pas luftës së Dytë Botërore, nga ana e ShBA-së  

dhe Britanisë së Madhe ishin:          2 pikë 
 

a) __________________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________________ 

 

15.  Analizoni tre nga faktorët që krijuan premisat e duhura për fillimin e Luftës I Botërore.  3 pikë 
 

a) __________________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________________ 

 

16.  Argumentoni pse Kushtetuta e vitit 1976 në Shqipëri shënoi hapa prapa në krahasim me atë të vitit 1946. 

3 pikë 

a) ___________________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________________ 

 

17. Përshkruaj tri nga format e diskriminimit të popullsisë së Kosovës nga qeveria jugosllave.  3 pikë 
 

a) ___________________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________________ 

 

18.  Analizoni rëndësinë e Revolucionit të Lavdishëm (v.1689) në Angli.     3 pikë 
 

____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

19. Argumentoni pse Skënderbeu e ktheu Lidhjen e Lezhës në një shtet të përqëndruar.   3 pikë 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

20. Renditni tri nga arritjet e qeverisë shqiptare të cilat çuan drejt liberalizimit të vizave për Shqipërinë.  3 pikë 
 

a) ___________________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________________ 


