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 Pyetjet me zgjedhje 
 

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

 

 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.              4 pikë 
a) Dhembja dhe vuajtja janë universale, ato mund t’i ndodhin çdo njeriu      1 pikë  

b) Vuajtjet dhe mundimet shkaktohen nga dëshirat dhe lakmitë e mëdha që kanë njerëzit në vetvete   1 pikë 

c) E vetmja rrugë për të larguar vuajtjet, është heqja dorë nga lakmitë e mëdha dhe dëshirat e  

parealizueshme            1 pikë 

d) Njeriu mund të triumfojë dhe mund ta ndjejë veten të qetë, vetëm në rast se mund të iluminohet 

dhe mishëron qeniet e gjalla           1 pikë 

12.              3 pikë 
a) Nocioni “Lindje e Mesme” gjeografikisht i referohet rajonit të Azisë së Vogël, azisë JP + Irani  1 pikë 

b) Islamizmi             1 pikë  

c) Është nyje lidhëse midis tri kontinenteve, ndërtimi i kanalit të Suezit që shkurtoi rrugën për në Azi si edhe rezervat e 

mëdha të naftës (70% të rezervave botërore)         1 pikë 

13.              3 pikë 
a) Socialdemokratët hodhën poshtë teorinë marksiste të revolucionit të armatosur proletar për përmbysjen e sistemit 

ekzistues             1 pikë 

b) Hodhën poshtë teorinë marksistë për shtetin e diktaturës së proletariatit     1 pikë 

c) Ishin kundër zhdukjes së pronës private         1 pikë 

d) Shprehën miratimin e tyre për sistemin politik të demokracisë liberale     1 pikë 

e) Social demokratët ofruan vendosjen e sistemit të “ekonomisë mikse” si  ndërthurje e sektorit  privat me 

sektorin shtetëror në ekonomi.          1 pikë 

 

14.              3 pikë 
a) Filloi me zbulimet e mëdha gjeografike         1 pikë 
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b) Gjatë kësaj faze u synua përfitimi në vlera monetare e materiale, pasi kjo ishte ne llogjikën e  

merkantilizmit të asaj kohe ku fuqia e një shteti varej nga sasia e grumbullimit të të metaleve  

të cmuara dhe me arritjen e bilancit pozitiv në tregti        1 pikë 

c) Vendet afrikane u shndërruan në baza të tregtisë së skllevërve      1 pikë 

15.              4 pikë 

 

  
       Qeverisja e Mao Ce Dunit  Qeverisja e Ten Hsia Pin       

Tiparet dalluese Tipari i përbashkët Tiparet dalluese 

Zhvilloi industrinë e rëndë Në të dy tipet e qeverisjeve në krye të 

pushteti qëndron një parti e vetme ajo 

komuniste ose ekonomia e tipit socialist 

Zhvilloi industrinë e lehtë 

Zhduku pronën private dhe  

krijoi sektorin shtetëror  

 I dha frymëmarrje sektorit privat  

 

Nuk lejoi sipërmarrjen e lirë  E nxiti sipërmarrjen e lirë 

Nuk krijoi mardhënie me 

perëndimin (nuk lejoi futjen 

e kapitalit të huaj ) 

 Forcoi mardhëniet me perëndimin 

(lejoi futjen e kapitalit të huaj) 

Nxënësi merr 3 pikë për gjetjen e saktë të tre tipareve dalluese dhe 1 pikë për tiparin e përbashkët (totali 4 pikë). 

16.              3 pikë 
a) Organizata Bashkimi Demokratik u formua nga bashkimi i tri grupeve të vogla, Grupi i Rezistencës, Grupi Monarkik dhe 

Grupi Socialdemokrat.            1 pikë 

b) Organizata hartoi një program reformash ku shprehej qartë synimi për një Shqipëri etnike.    1 pikë 

c) Me nismën e Musine Kokalarit ajo u drejtoi një notë misioneve në anglo-amerikane në Tiranë,  

ku shprehej shqetësimi për pushtein e pakontrolluar të PKSH dhe mungesën e opozitës.   1 pikë 

d) Krerët e saj nisën përgatitjet për rrëzimin e pushtetit komunist me dhunë. Në Janar – Shkurt 1946 ata  

u zbuluan dhe u gjykuan si terroristë ku 9 prej tyre u dënuan me vdekje      

 

17.              3 pikë 
a) Organi kryesor që përfaqësonte sovranitetin e popullit ishte Kuvendi Popullor.    1 pikë 

b) Kushtetuta njihte pronën shtetërore e kolektive si edhe pronën private. Shteti kishte të drejtë  

të ushtronte kontroll mbi pronën private.         1 pikë 

c) Shpalleshin të drejtat dhe liritë e shtetasve, si e drejta e fjalës, e shprehjes, besimit e organizimit etj.  

Në praktikë shumë nga këto të drejta mbetën formale.       1 pikë 

 

18.              2 pikë 
a) Prishja e marrëdhënieve me Kinën          1 pikë 

b) Izolimi total i vendit           1 pikë 

 

19.              3 pikë  
a) Izolimi i plotë nga bota vështirësoi furnizimin e tregut me artikuj të domosdoshëm    1 pikë 

b) Tufëzimi solli mungesën e mallrave të konsumit të gjerë e ushqimor gjë që u shoqërua edhe me  

sistemin e triskëtimit           1 pikë 

c) Kriza ekonomike u shoqërua me krizën e strehimit        1 pikë 

Në këto kushte regjimi mori disa masa brenda sistemit, që preknin kryesisht ndërrmarjen private. Kështu qytetarët u 

lejuan të ndërtonin dhe hipotekonin banesa private, u lejua tregu i lirë kooperativist dhe u liberalizuan çmimet për disa 

pajisje elekronike 

 

20.              2 pikë 
a) U sigurua pavarësia e Shqipërisë  dhe tërësia territoriale e saj       1 pikë 

b) Krijonte kushte për bashkëpunime  të mëtejshme me këto shtete në dobi të konsolidimit të shtetit   1 pikë 

Shqiptar               


