
 

AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 AKP                             1    29 qershor 2013 

 
 

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2013 

 

SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT  
 

Lënda: Histori Bërthamë        Varianti A 
 

 29  qershor 2013             
 

 Pyetjet me zgjedhje 

Pyetjet me zgjedhje vlerësohen me nga 1 pikë secila. 
 

 

Numri i Pyetjes 
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Përgjigja e saktë 
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 Pyetjet me zhvillim 

 

 Në skemën e vlerësimit të testit, për pyetjet nga 11 – 20  janë dhënë modele përgjigjesh të sakta. Nxënësi do 

të marrë pikët e merituara edhe nëse ai ka dhënë përgjigje me fjalë të tjera por që janë brenda kontekstit të 

përgjigjes së saktë.  

 Në pyetjet me zhvillim, ku kërkohen dy, tre apo katër nga të gjitha përgjigjet e sakta të mundshme, në rast se 

nxënësi ka dhënë aq përgjigje të sakta sa i kërkohen nga pyetja, atëherë atij do t’i jepen të gjitha pikët 

maksimale me të cilat është vlerësuar pyetja. 

 Nxënësi do të marrë aq pikë sa është vlerësuar pyetja edhe në rast se ai ka dhënë më shumë përgjigje të sakta 

nga sa i kërkohen.  

11.              3 pikë 

a) I siguroi borgjezisë poste të larta zyrtare.        1 pikë 

b) U zhvillua industria dhe tregtia (fitoi mbështetjen e punëtorëve) .    1 pikë 

c) Mori në mbrojtje të drejtën e pronës (në këtë mënyrë siguroi mbështetjen e fshatarëve).  1 pikë 

d) Kodifikoi ligjet (hartoi kodin civil).         1 pikë 

e) Fisnikëve u dha poste në qeveri.         1 pikë 

f) Bëri kompromisin me kishën.         1 pikë 

g) Ngriti rrjetin e shkollave.          1 pikë 

h) Mbylli pjesën më të madhe të gazetave        1 pikë 

i) Kufizoi lëvizjet opozitare.          1 pikë 

j) Ndërtoi sistemin financiar.          1 pikë 

k) Reformoi sistemin e taksave.         1 pikë 

 

12.              4 pikë 

 

 

         Totalitarizmi në Rusi  Totalitarizmi në Gjermani

     

Tiparet dalluese Veçoritë e përbashkëta Tiparet dalluese 

Ideologjia komuniste Ekzistenca e një partie të vetme Ideologjia naziste 

Partia Komuniste Ushtrimi i terrorit e frikësimit 

masiv 

Partia Naziste 

Zhduku pronën private Monopolizimi i pushtetit nga 

udhëheqësi 

Ruajti pronën private por, vendosi 

kontroll të plotë mbi të. 

 Mohimi i të drejtave të njeriut  

 Militarizmi, etj  

 

13.               3 pikë 

a) Vendosja e regjimeve totalitare fashiste të cilat kishin shpallur si qëllim arritjen e madhështisë së kombit – 

shtet, edhe nëpërmjet pushtimit të vendeve të tjera.       1 pikë 

b) Kriza ekonomike botërore i rriti edhe më shumë tensionet ndërkombëtare.    1 pikë 
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c) Formimi i  boshtit të shteteve fashiste (Gjermani, Itali dhe Japonia militariste), të cilat i shpallën haptazi 

synimet agresive (Japonezët mendonin se problemet ekonomike mund t’i zgjidhin duke pushtuar vendet në 

Azi).             1 pikë 

d) Zbatimi i politikës së asnjanësisë dhe mosndërhyrjes nga Fuqitë e Mëdha (Britani, France, SHBA). Këto vende 

nuk i vlerësuan me seriozitetin e duhur synimet fashiste për shpërthimin e një lufte të re. Kjo politikë bëri që 

fashistët të mos hasnin pengesa në realizimin e luftës.      1 pikë 

 

14.               3 pikë  

a) Ristrukturimi i ekonomisë, pa likujduar pronën private.      1 pikë 

b) Ndërrmarjet shtetërorre ktheheshin në ndërrmarje vetëfinancuese.     1 pikë 

c) U nxit nisma e sipërmarrjes private në sektorin e shërbimeve.     1 pikë 

d) U nxit tërheqja e kapitalit të huaj.         1 pikë 

  

15.              2 pikë 

a) Pas vendosjes së sundimit të plotë të Romës në Ballkan filloi një periudhë e gjatë paqeje dhe zhvillimi 

ekonomik që u quajt Pax Romana.         1 pikë 

b) Roma aplikoi një ndarje të re administrative për Ilirinë e jugut, të cilën e ndau në katër provinca: Prevali me 

qendër Shkodrën; Dardania me qendër Shkupin; Epiri i Ri me qendër Durrësin dhe Epiri i Vjetër me qendër 

Nikopojën.            1 pikë 

c) Zbatimi i reformës agrare, ku një pjesë e tokave ilire iu shpërndanë qytetarëve romakë  1 pikë 

d) Filloi të ndërtohet rruga Egnatia për të lidhur Romën me Kostandinopojën.    1 pikë 

e) Disa qytete ilire humbën rolin e tyre, ndërsa disa të tjera morën statusin e kolonive romake  1 pikë 

   

16.              3 pikë 

a) Papatin (Papa Piu II, Papa Kaliksi III)        1 pikë 

b) Mbretërinë e Napolit (Alfonsin V)         1 pikë  

c) Hungarinë (Huniadin)           1 pikë 

d) Venedikun            1 pikë 
e) Raguzën  
17.              4 pikë  
a) Ndërtoi kala, rrugë, ura, ujësjellës etj.        1 pikë 

b) Zhvilloi tregtinë e jashtme me Turqinë, Rusinë, Gjermaninë, Francën etj.    1 pikë 

c) Krijoi administratën civile, divanin.         1 pikë  

d) Kishte aparat gjyqësor.          1 pikë  

e) Kishte një ushtri të stërvitur sipas parimeve ushtarake evropiane.     1 pikë 

f) Krijoi armën e policisë, rrjetin informativ        1 pikë 

 

18.             3 pikë  

a) Shpalljen e Shqipërisë si shtet i pavarur nga Turqia.       1 pikë 

b) Krijimin e qeverisë të drejtuar nga Ismail Qemali.       1 pikë 

c) Krijimin e Pleqësisë si një organ konsultativ e kontrollues i qeverisë.     1 pikë 

 

19.               3 pikë  

a) U organizua nga PKSH dhe Fronti ANÇ.        1 pikë 

b) Do të vazhdohej lufta kundër pushtuesve gjermanë por njks edhe kundër Ballit Kombëtar dhe Legalitetit. Në 

këtë mënyrë po asgjësoheshin forcat e tjera politike.       1 pikë 

c) U krijua KANÇ si organi më i lartë legjislativ dhe ekzekutiv      1 pikë 

d) U krijua Komiteti ANC me atributet e një qeverie të përkohshme     1 pikë 

e) Enver Hoxha u zgjodh komisar politik dhe komandant i përgjithshëm i ushtrisë NÇ   1 pikë 

f) U ndalua ardhja e mbretit Zogu I në Shqipëri       1 pikë 

g) Forma e regjimit të vendosej pas lufte        1 pikë 

h) Të mos njihej asnjë qeveri tjetër brenda dhe jashtë vendit      1 pikë  

20.              3 pikë 

a) Sistemit të qeverisjes - njëpartiak (qeverisja bëhej nga partia-shtet)   1 pikë 

b) Ekonomisë   - e centralizuar       1 pikë 

c) Pronës   - prona shtetërore (me elementë të pronës private, kjo e  

fundit u eliminua me kushtetutën e vitit 1976)   1 pikë 


