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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. Jeta në Spartë ishte ndryshe nga jeta në Athinë pasi Sparta kishte:     1 pikë 
 

A) një shoqëri individualiste; 

B) një shoqëri demokratike; 

C) një shoqëri ushtarake; 

D) një shoqëri artistike. 

 

2. Në cilën nga alternativat e mëposhtme, qytetërimet janë vendosur në rend të drejtë kronologjik,  

nga më i hershmi tek më i vonshmi?         1 pikë 
 

A) Egjipti i lashtë, Greqia e Lashtë, Roma e Lashtë. 

B) Roma e Lashtë, Egjipti i Lashtë, Greqia e Lashtë. 

C) Roma e Lashtë,  Greqia e Lashtë, Egjipti i Lashtë. 

D) Egjipti i Lashtë, Roma e Lashtë, Greqia e Lashtë. 

 

3. Reformacioni i pati fillimet e veta në:         1 pikë 
 

A) Angli; 

B) Francë; 

C) Hollandë; 

D) Gjermani. 

 

4. Cila nga ngjarjet e mëposhtme ishte preteksti për fillimin e Luftës I Botërore?     1 pikë 
 

A) vrasja e arqidukës Franc Ferdinand; 

B) fillimi i luftës detare nga Gjermania; 

C) pushtimi i Polonisë nga Gjermania; 

D) nënshkrimi i Traktatit të Versajës. 

 

5. Thelbi i Kursit të Ri të Ruzveltit ishte:         1 pikë 
 

A) zvogëlimi i rolit të qeverisë në ekonomi; 

B) rritja e rolit të qeverisë në ekonomi; 

C) zëvendësimi i pronës private me atë shtetërore; 

D) orientimi i ekonomisë drejt prodhimit bujqësor. 

 

6. Baza ideologjike e Luftës së Ftohtë ishte konflikti midis komunizmit dhe:    1 pikë 
 

A) demokracisë; 

B) socializmit; 

C) fashizmit; 

D) monarkisë. 

 

7. “Secili nga djemtë qeveriste një krahinë të caktuar, ndërsa në arenën ndërkombëtare, principata  

paraqitej unike”. Kjo ishte karakteristikë e:        1 pikë 
 

A) Principatës së Topiajve; 

B) Principatës së Balshajve; 

C) Principatës së Muzakajve; 

D) Principatës së Zenebishëve. 

 

8. Qëllimi i mbledhjes së Kongresit të Manastirit ishte:       1 pikë 

 

A) caktimi i një alfabeti të vetëm, meqë deri në atë kohe ekzistonin disa alfabete në qarkullim; 

B) hapja e një shkolle normale (pedagogjike), që do të përgatiste mësues për gjithë shkollat e vendit; 

C) shpallja e Shqipërisë si shtet i pavarur nga Turqia; 

D) bashkimi i katër vilajeteve në një të vetëm. 
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9. Një nga vendimet më të rëndësishme të Konferencës së Bujanit (31.12.1943 – 2.01.1944) ishte: 1 pikë 

 

A) shpallja e Republikës së Kosovës;      

B) bashkimi i Kosovës me Shqipërinë; 

C) bashkimi i Kosovës me Jugosllavinë; 

D) shpallja e Autonomisë së Kosovës. 

 

10. Dokumenti i cili forcoi karakterin diktatorial dhe vetizolimin ndërkombëtar të shtetit shqiptar ishte: 1 pikë 

 

A) Statuti i Lushnjes; 

B) Statuti i Zgjeruar i Lushnjes; 

C) Kushtetuta e vitit 1946; 

D) Kushtetuta e vitit 1976. 

 

11. Listoni tri nga reformat që ndërmori Napoleon Bonaparti.      3 pikë 

 

a) ____________________________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________________________ 

 

12. Duke krahasuar totalitarizmin në Rusi me atë në Gjermani, plotësoni Diagramin e Venit duke dhënë tri 

tipare dalluese dhe një veçori të përbashkët midis tyre.       4 pikë 

 

 

         Totalitarizmi në Rusi   Totalitarizmi në Gjermani 

    

Tiparet dalluese Veçoria e përbashkët Tiparet dalluese 

1. 1. 

 

1. 

2.  2. 

 

3. 3. 

 

 

13. Analizoni tre nga shkaqet e fillimit të Luftës II Botërore.      3 pikë 

 

a) ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

14. Renditni tri nga pikat e reformës së perestrojkës që ndërmori M. Gorbacov.    3 pikë 

 

a) ____________________________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________________________ 
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15. Renditni dy nga pasojat e vendosjes së pushtimit romak në trojet ilire.     2 pikë

  

a) ____________________________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________________________ 

 

16. Listoni tre nga autoritetet ndërkombëtare me të cilat Skënderbeu pati marrëdhënie të mira diplomatike.

              3 pikë 

a) ____________________________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________________________ 

 

17. Renditni tre nga reformat që ndërmori Ali pashë Tepelena në pashallëkun e Janinës.   3 pikë 

 

a) ____________________________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________________________ 

 

18. Renditni vendimet e Kuvendit të Vlorës (28.11.1912).       3 pikë

  

a) ____________________________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________________________ 

 

19. Renditni tre nga vendimet e Kongresit të Përmetit (24 -28 maj 1944).     3 pikë 

 

a) ____________________________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________________________ 

 

20. Përcaktoni rrugët që ndoqi shteti shqiptar pas Luftës II Botërore në drejtim të:    3 pikë 

 

a) Sistemit të qeverisjes: _______________________________________________________________ 
 

b) Ekonomisë:  _______________________________________________________________ 
 

c) Pronës:   _______________________________________________________________ 


