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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. Lumi Ind në hartën e mëposhtme  përfaqësohet nga shkronja:      1 pikë 

A)  C 

B)  J 

C)  F 

D)  G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Faktori kryesor i lindjes së qyteteve mesjetare lidhet me:      1 pikë 
 

A) imitimin e jetës qytetare të antikitetit 

B) rritjen e shpejtë natyrore të fenomenit të ruralizimit 

C) pasigurinë e jetës mesjetare në pronat e feudalëve 

D) shpërbërjen e ekonomisë natyrore dhe lindjen e tregtisë. 
 

3. Ndryshimet në hartën politike të Evropës, në fund të viteve ’80 dhe në fillim të viteve ’90 të shek. XX, 

ndodhën si pasojë e:           1 pikë 
 

A) fillimit të Luftës së Ftohtë 

B) shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik 

C) rritjes së tensioneve midis BS dhe SHBA 

D) gjendjes së tensionuar në Ballkan. 
 

4. Konsiderohej si forcë lëvizëse e shoqërisë sipas ideve marksiste:     1 pikë 
 

A) vendosja e pronës shtetërore 

B) diktatura e proletariatit 

C) shoqëria e re socialiste 

D) lufta e klasave. 
 

5. Legalizimi i sindikatave të punëtorëve ishte një nga arritjet e:      1 pikë 
 

A) marksizmit 

B) komunizmit 

C) revolucionit proletar 

D) demokracisë liberale. 
 

6. Ndryshe nga Kina, gjatë historisë së kohëve moderne, Japonia e izoloi veten me qëllimin për:  1 pikë 
 

A) t’u zhvilluar më shumë duke u mbështetur në forcat e veta 

B) të patur një qëndrueshmëri politike të brendshme 

C) të qenë më superiore nga vendet e tjera 

D) të bërë tregti vetëm me vendet aziatike. 
 

7. Organizimi administrativ i trojeve shqiptare gjatë sundimit të Perandorisë Bizantine (fillim shek.IX)  

u bë mbi bazën e:            1 pikë 
 

A) principatave  

B) provincave 

C) sanxhaqeve 

D) themave. 
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8. Plotësimi i kuadrit ligjor me Kodin civil, Kodin Penal dhe Kodin Tregtar, hynë në fuqi gjatë periudhës së 

qeverisjes së:            1 pikë 
 

A) Ismail Qemalit 

B) Fan Nolit 

C) Mbretit Zog 

D) Princ Vidit. 
 

9. Austro-Hungaria dhe Italia e mbështetën çështjen shqiptare në Konferencën e Ambasadorëve në Londër 

sepse:             1 pikë 
 

A) ishin kundër synimeve territoriale të Greqisë në Shqipëri 

B) kishin synime territoriale në Shqipëri dhe në zonat kufitare me të 

C) donin të pengonin krijimin e Greqisë së Madhe sipas “Megali Idea” 

D) donin të pengonin shtrirjen e pansllavizmit e të Rusisë në Ballkan. 
 

10. Çështja e Shqipërisë etnike ishte një kërkesë kryesore e:       1 pikë 
 

A) Partisë Komuniste Shqiptare 

B) Partisë së Ballit Kombëtar 

C) Partisë Republikane 

D) Partisë Popullore. 
 

11. Renditni katër të vërtetat që zbuloi Buda.         4 pikë 
 

a) ___________________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________________ 

d) ___________________________________________________________________________________ 

 

12. Në lidhje me nocionin “Lindje e Mesme” përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme:    3pikë 
 

a) Ku shtrihet gjeografikisht? 

___________________________________________________________________________________ 

b) Cili është besimi fetar që mbizotëron në popujt e këtij rajoni? 

___________________________________________________________________________________ 

c) Pse konsiderohet si një rajon me rëndësi gjeostrategjike? 

___________________________________________________________________________________ 

 

13. Shkruani tri dallime midis socialdemokracisë dhe marksizmit.      3 pikë 
 

a) ___________________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________________ 

 

14. Evidentoni tre tipare të fazës së parë të kolonializmit.       3 pikë 
 

a) ___________________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________________ 
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15. Duke krahasuar qeverisjen e Mao Ce Dunit me atë të Ten Hsia Pinit, gjeni tre ndryshime dhe një të 

përbashkët në drejtim të zhvillimit ekonomik.        4 pikë 

 

 

 

 

       Qeverisja e Mao Ce Dunit       Qeverisja e Ten Hsia Pin 

Tiparet dalluese Tipari i përbashkët Tiparet dalluese 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

              

16. Përshkruani veprimtarinë e organizatës antikomuniste Bashkimi Demokratik.    3 pikë 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

17. Listoni tre nga nenet e kushtetutës shqiptare të vitit 1946.      3 pikë 

 

a) ___________________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________________ 

 

18. Renditni dy nga shkaqet kryesore të krizës së fillimit të viteve ’80 të shek. XX në Shqipëri.  2pikë 

 

a) ___________________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________________ 

 

19. Renditni tre nga shkaqet që çuan në përshpejtimin e shpalljes së pluralizmit nëShqipëri.  3pikë 

 

a) ___________________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________________ 

 

20. Argumentoni pse pati rëndësi radhitja e Shqipërisë në krah të koalicionit antifashist  pas Luftës II Botërore.

              2 pikë 

a) ___________________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________________ 

 


