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PROVIMI ME ZGJEDHJE 
 

SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT 

VARIANTI A 

Lënda: Histori (Bërthamë) 

 Pyetjet me zgjedhje 

 
Numri i Pyetjes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Përgjigja e saktë A C A B B B D B B A 

 

 Pyetjet me zhvillim 
Shënim:  
 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) Shqipëria njihej si principatë e pavarur e trashëgueshme dhe neutrale nën garancinë e Fuqive të Mëdha. 1 pikë 

b) Shteti shqiptar vihej nën kontrollin e Fuqive të Mëdha       1 pikë 

c) Kontrolli do të realizohej nga një KNK, i cili do të qëndronte në Shqipëri për 10 vjet.    1 pikë 

d) Në krye të vendit do të qeveriste një princ, i caktuar nga Fuqitë e Mëdha     1 pikë 

e) U përcaktuan kufijtë veriorë, verilindorë dhe jugore duke, lënë jashtë territoreve shqiptare  

Kosovën dhe Çamërinë           1 pikë  

12.               3 pikë 
a) Shoqëria franceze e ndarë në tre klasa ku klasa e pasur nuk paguante taksa, pra kishte një pabarazi 

 të theksuar politike            1 pikë 

b) Kriza ekonomike dhe financiare dhe borxhet pengonin veprimtarinë qeverisëse duke çuar drejt pezullimit  

të plotë të saj.             1 pikë 

c) Kriza bujqësore            1 pikë 

d) Idetë iluministe janë kundër privilegjeve dhe absolutizmit.       1 pikë 
 

13.              4 pikë 
a) Etnogjenenzë–prejardhja e një populli ose procesi i formimit të vlerave etno–kulturore të një populli ose procesi i 

formimit të karakterit etnik të një popullsie.         1 pikë 

b) Koloni helene - vendbanimet e grekëve të lashtë jashtë Greqisë, në brigjet e Mesdheut.    1 pikë 

c) Lidhja Epirote–riorganizimi i Aleancës Epirote mbi baza republikane pas vdekjes së Pirros.   1 pikë 

d) Principatë– shtet i vogël në mesjetë që sundohej nga një princ.      1 pikë 
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14.              2 pikë 

a) Incidenti i Kanalit të Korfuzit.          1 pikë 

b) ShBA  dhe Britania e Madhe nuk u pajtuan me mënyrën jodemokratike të zhvillimit të zgjedhjeve  

në vitin 1945.            1 pikë  

c) Nuk u pajtuan me zhvillimet e përgjithshme në vend.        1 pikë 
 

15.              3 pikë 
a) Nacionalizmi i skajshëm (madhështia e kombit-shtet edhe nëpërmjet zgjerimit territorial të kufijve  

kombëtare në kurriz të shteteve të tjera.)         1 pikë 

b) Gara e armatimeve            1 pikë 

c) Darvinizmi social            1 pikë 

d) Krijimi i aleancave të fshehta: Blloku i Antantës dhe Blloku Tripalësh     1 pikë 

e) Rivaliteti për zotërimin e kolonive          1 pikë 

f) Tensionet në gadishullin e Ballkanit, lëvizjet nacionaliste propagandonin luftën (lëvizjet për pavarësi të popujve që 

bënin pjesë në Perandorinë Austro–Hungareze dhe Perandorinë Osmane)     1 pikë 
 

16.              3 pikë  
a) Përgjithësohej roli i luftës së klasave si forcë lëvizëse dhe përjetësonte RPSSH si shtet i diktaturës së proletariatit. 

              1 pikë 

b) Partia e Punës e vetmja forcë drejtuese          1 pikë 

c) Nënkuptonte bashkimin në një të vetëm të tre pushtetve: legjislativ, ekzekutiv e gjyqësor.   1 pikë 

d) Kushtetuta sanksionoi karakterin ateist të shtetit komunist.        1 pikë 

e) Likujdimi i plotë i pronës private 

f) Krijimi i sektorit shtetëror            1 pikë 

g) Mbështetja në forcat e veta ku u sanksionua izolimi ndërkombëtar i vendit     1 pikë  
 

17.              3 pikë 
a) Kontroll ushtarak (UDB) si edhe terror         1 pikë  

b) Spastrim etnik            1 pikë 

c) Shkëmbimi i popullsisë sipas marrëveshjes turko – jugosllave      1 pikë 

d) Kosova mbeti rajoni më i prapambetur në Jugosllave edhe pse kishte resurse të mëdha natyrore  1 pikë 

e) Kosova shfrytëzohej si burim lëndësh të para        1 pikë 

f) Të ardhurat në Kosovë ishin sa ¼ e mesatares së të ardhurave të Jugosllavisë     1 pikë 

g) Numri i të papunëve ishte i madh, për pasojë edhe emigracioni ishte i madh     1 pikë 
 

18.              3 pikë 
a) Kjo ngjarje shënoi një kthesë të fortë politike në historinë e Anglisë sepse lindi  monarkia kushtetuese  

parlamentare            1 pikë 

b) Ligji kufizonte pushtetin e mbretit, parlamenti kontrollonte pushtetin e mbretit    1 pikë 

c) U hartua Ligji mbi të drejtat (Bill of rights). Ligji merrte në mbrojtje të drejtat dhe liritë e individit  1 pikë 

d) Revolucionarët anglezë luftuan dhe krijuan një lloj të ri të shtetit modern, i cili do të ndikonte në formimin e Evropës 

moderne dhe në zhvillimin politik të saj.         1 pikë 

e) Monarkia kushtetuese zbuti ndryshimet fetare dhe sociale, duke çuar në krijimin e Mbretërisë së Bashkuar. 
 

19.              3 pikë 
 

Që në fillimet e veta, Lidhja e Lezhës tregoi se ishte një aleancë e brishtë, sepse: 

a) Disa krerë nuk merrnin pjesë rregullisht në luftë        1 pikë 

b) Nuk jepnin kuotën e caktuar           1 pikë 

c) Kishin mosmarrëveshje dhe dilnin nga Lidhja        1 pikë 

d) Formonin ushtri dhe bënin aleanca kundër Lidhjes        1 pikë 

Në këto kushte kundër një shteti të madh siç ishte Perandoria Osmane duhej t’i kundërvihej një shtet i përqëndruar dhe i 

organizuar 

 

20.              3 pikë 
a) Forcoi kontrollin mbi territorin          1 pikë 

b) Vendosi regjim kalimi kufitar          1 pikë 

c) Pajisi qytetarët me mjete identiteti të sigurisë së lartë        1 pikë  


