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Histori - Sesioni II
1.
A)
B)
C)
D)

Në Greqinë antike sistemi qeverisës i qytet- shtetit të Spartës ishte:
demokraci;
timokraci;
oligarki;
autokraci.

1 pikë

2.
A)
B)
C)
D)

Kur mbreti i fundit i Romës u rrëzua nga pushteti, vendi i tij u zëvendësua nga:
dy konsuj;
1 pikë
dy tribunë;
dy plebej;
dy arhond.

3.
A)
B)
C)
D)

Cila prej reformave të mëposhtme që u ndërmorën në Athinë, i takon Perikliut?
Ndarja e shoqërisë në kategori sipas censit të pasurisë (timokracia). 1 pikë
Dhënia e pagave zyrtarëve të shtetit.
Dëbimi nga qyteti i të padëshiruarve.
Krijimi i Këshillit të të Pesëqindëve.

4. Mbretëria Ilire në fillimet e saj e kishte qendrën politike në territorin juglindor të
Ilirisë, rreth liqenit të Ohrit, te fisi i enkelejdëve. Më pas, me ardhjen në pushtet
të Glaukias, qendra u zhvendos tek fisi i taulantëve.
Vini në dukje dy arritje të shtetit ilir nën drejtimin e Glaukias.
2 pikë
5. Gjatë shek. VIII-V pr.K, ilirët njohën një zhvillim të ri e më të përparuar ekonomik
e shoqëror, i cili çoi në krijimin e formacioneve të para shtetërore. Listoni dy nga
faktorët kryesorë, që ndikuan në krijimin e formacioneve shtetërore tek ilirët.
2 pikë
6.
A)
B)
C)
D)

Traktati i Gaetës u nënshkrua ndërmjet Skënderbeu dhe:
Mbretërisë së Milanos;
Mbretërisë së Napolit;
Republikës së Venedikut;
Republikës së Raguzës.

1 pikë

7.
A)
B)
C)
D)

Qendra e Principatës së Balshajve ishte:
Kruja;
Berati;
Shkodra;
Gjirokastra.

1 pikë
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8. Gjatë sundimit bizantin në tokat arbërore ekzistonin disa kategori të pronës
tokësore. Cila nga kategoritë e mëposhtme i përket kësaj periudhe? 1 pikë
A) Hasi.
B) Ziameti.
C) Timari.
D) Bashtina.
9.
A)
B)
C)
D)

Shoqëria feudale në Francën mesjetare ishte e karakterizuar nga:
sundimi i një qeverie të fortë;
ekzistenca e një kishe të dobët;
mungesa e armiqësive mes feudalëve fqinjë;
një sistem varësie marrëdhëniesh dhe detyrimesh.

1 pikë

10. Dyndjet sllave në viset e Ballkanit patën pasoja të shumta demografike,
ekonomike dhe ushtarake. Përballja e popullsisë ilire me këto dyndje, pati pasoja
të ndryshme në Ilirinë Veriore krahasuar me atë Jugore.
a) Identifikoni dy arsye përse popullsia në Ilirinë jugore nuk u asimilua nga dyndjet
sllave.
2 pikë
b) Pavarësisht dyndjeve të huaja, trashëgimia etno-kulturore e vazhdimësisë iliroarbëro-shqiptare u ruajt e paprekur. Për këtë, ka argumente të shumta
arkeologjike, etnografike dhe gjuhësore. Një prej tyre është Kultura e Komanit.
Identifikoni dy komponentët që paraqet kjo kulturë, me rëndësi të veçantë për
këtë vazhdimësi.
2 pikë
11. I pari që i kërkoi Papës ndalimin e indulgjencave ishte:
A) Zhan Kalvin;
B) Martin Luteri;
C) Ulrih Cvingli;
D) Henri VIII.

1 pikë

12. Shkëputja politike e SHBA me Britaninë e Madhe, u sanksionua në Deklaratën
e Pavarësisë, në vitin:
1 pikë
A) 1776
B) 1787
C) 1861
D) 1865
13. Sundimtari i parë i Pashallëkut të Shkodrës ishte:
A) Mustafa Pasha;
B) Mehmet Pasha;
C) Ibrahim Pasha;
D) Mahmut Pasha.
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14. Cili nga atdhetarët e mëposhtëm ishte drejtori i shkollës së parë Normale shqipe
në Elbasan?
1 pikë
A) Mit’hat Frashëri;
B) Gjergj Fishta;
C) Luigj Gurakuqi;
D) Sami Frashëri.
15. Zbulimet e mëdha gjeografike u përcaktuan nga një sërë shkaqesh dhe
kushtesh. Zbulimi i tokave të reja nga eksploratorët, i ndryshoi rrënjësisht faqen
njerëzimit. Të gjitha shkaqet e mëposhtme çuan në zbulimet e mëdha
gjeografike, përveç:
1 pikë
A) përhapjes së krishterimit;
B) etjes për pasurim;
C) aleancës me Perandorinë Osmane;
D) bllokimit të rrugëve për në Lindje.
16. Kongresi i Vjenës me vendimet e tij, siguroi gjatë viteve 1815 – 1848: 1pikë
A) promovimin e institucioneve demokratike.
B) zgjerimin territorial të SHBA.
C) balancimin e forcës mes shteteve evropiane.
D) vendosjen e lidhjeve ekonomike ndërkombëtare.
17. Periudha e Napoleon Bonapartit është një periudhë me ndryshime të
rëndësishme në shumë aspekte për Francën. Jepni një nga reformat që u
ndërmorën për secilën nga fushat e mëposhtme.
3 pikë
Reforma në fushën legjislative:
Reforma në fushën ekonomike:
Reforma në fushën arsimore:
18. “Ahmet Zogu qe kthyer në pushtet me ndihmën e Mbretërisë Serbo-KroatoSllovene, kryesisht sepse ajo shpresonte të kënaqeshin pretendimet e saj
territoriale. A. Zogu ishte i vendosur t’i jepte fund vështirësive ekonomike, që
cikloheshin në mënyrë të pandërprerë. Në këto rrethana, kursi i tij ishte të kthehej
nga Italia dhe njëkohësisht ta zbuste Jugosllavinë duke i njohur pretendimet e
saj ”.
Joseph Sëire, “Ngritja e një Mbretërie”
a) Identifikoni ndryshimin territorial që ndodhi mes Shqipërisë dhe Mbretërisë
Serbo-Kroato-Sllovene, me rikthimin në pushtet të Ahmet Zogut.
1 pikë
b) Shpjegoni dy nga arsyet pse marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Mbretërisë
Serbo-Kroate-Sllovene nuk patën jetëgjatësi.
2 pikë
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19. Rilindja Kombëtare Shqiptare ishte një lëvizje me karakter politik, kulturor e
arsimor, e cila synonte ndërgjegjësimin e shqiptarëve për zgjidhjen e çështjes
kombëtare, kultivimin e arsimit dhe kulturës në tërësi, me qëllim nxjerrjen e
vendit nga prapambetja dhe futjen në rrugën e zhvillimit. Për këtë qëllim, u hartua
dhe një program, që rendiste se cilat ishin nevojat e shqiptarëve në atë periudhë.
Cilat ishin tre pikat kryesore të programit të Rilindjes Kombëtare Shqiptare.
3 pikë
20. U aplikua sistemi korporativ në ekonomi, rriti sipërfaqen e punueshme të tokës
dhe prodhimin e grurit. Prona private u ruajt, por zbatoi politikën e planifikimit
dhe ndërhyrjes së shtetit në ekonomi.
Cilit nga udhëheqësit totalitar i përkasin këto reforma ekonomike?
1 pikë
A) J. Stalini;
B) A. Hitleri;
C) B. Musolini;
D) E. Hoxha.
21. Vendimi për krijimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara u mor në: 1 pikë
A) Konferencën e Otavës;
B) Konferencën Jaltës;
C) Konferencën e Potsdamit;
D) Konferencën e Parisit.
22. Në programin e saj parashikonte “çrrënjosjen e feudalizmit, çarmatosjen e
popullsisë, reforma radikale politike, ekonomike e sociale”.
Programit të kujt qeverie i përkasin këto objektiva?
1 pikë
A) Qeverisë së Ismail Qemalit.
B) Qeverisë së Ahmet Zogut.
C) Qeverisë së Fan Nolit.
D) Qeverisë së Shefqet Vërlacit.
23. “Rivendosja e pavarësisë së vendit, vendosja e një regjimi demokratik dhe
bashkimi i Kosovës me Shqipërinë”, ishin nga objektivat kryesore të programit
politik të:
1 pikë
A) Lëvizjes së Legalitetit;
B) Partisë Komuniste;
C) Partisë Fashiste;
D) Ballit Kombëtar.
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24. Përdorni informacionin e mëposhtëm për t’ju përgjigjur pyetjes.
”Më 27 nëntor 1946 pasoi një marrëveshje për bashkëpunim ekonomik mes
Shqipërisë dhe Jugosllavisë, që parashikonte bashkërendimin e planeve ekonomike
mes dy vendeve. Nëse do të ishte vënë në jetë ky plan, ekonomia popullore
shqiptare do të ishte bërë njësh më ekonominë jugosllave, gjë që nga ana e saj do
të kishte sheshuar rrugën për bashkimin shtetëror të të dy vendeve”.
Peter Bartl, “Shqiptarët”
Cili nga pohimet e mëposhtme ishte pjesë e kësaj marrëveshje?
1 pikë
A) Ngritja e një Banke të përbashkët.
B) Bashkimi doganor dhe monedha e përbashkët.
C) Krijimi i kooperativave të përbashkëta bujqësore.
D) Ngritja e fabrikave dhe uzinave ushtarake jugosllave.
25. Në vitin 1961 Shqipëria i ndërpreu marrëdhëniet diplomatike me:
A) Bashkimin Sovjetik
B) Jugosllavinë
C) Kinën
D) SHBA

1 pikë

26. Ngjarja e korrikut të vitit 1990, shënon një nga goditjet më të rënda të sistemit
komunist në Shqipëri. Për cilën ngjarje bëhet fjalë?
1 pikë
A) Hyrja e qytetarëve në ambasadat perëndimore.
B) Demonstrata antikomuniste e Kavajës.
C) Protestat në qytetin Studenti.
D) Shpallja e pluralizmit politik.
27. Cilat ishin tre nga arsyet që e detyruan Ismail Qemalin dhe qeverinë e tij të jepte
dorëheqjen?
3 pikë
28. Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, Bashkimi Sovjetik ishte shteti më i
rrënuar me pasoja mjaft të rënda si në rrafshin ekonomik ashtu edhe në atë
njerëzor. 20 milion vetë kishin humbur jetën dhe dëmet materiale ishin të
pallogaritshme. Vendit i duhej të rimëkëmbej dhe të fillonte një jetë tjetër në kohë
paqeje.
Identifikoni katër nga masat kryesore që mori qeveria sovjetike për të kapërcyer
këtë situatë.
4 pikë
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29. Mikael Gorbaçov erdhi me një program të ri reformash për ta nxjerrë Bashkimin
Sovjetik nga kriza në të cilën ishte futur. Pavarësisht vullnetit dhe përpjekjeve të
tij, ato nuk rezultuan të suksesshme. Jepni tri arsye pse këto reforma nuk
funksionuan.
3 pikë
30. Pas formimit të saj, Republika Federale Gjermane eci me ritme të shpejta në
rrugën e zhvillimit. Të ardhurat për frymë u trefishuan dhe eksportet u dyfishuan.
a) Cili ishte kancelari i parë i RFGJ që bëri të mundur ringritjen ekonomike të
Gjermanisë?
1 pikë
b) Përshkruani dy nga faktorët që ndikuan në “mrekullinë ekonomike” gjermane.
2 pikë
31. Bashkimi Evropian lindi si një bashkim ekonomik pas Luftës së Dytë Botërore,
për t’u shndërruar edhe në bashkim politik të vendeve të zhvilluara dhe me
demokraci të konsoliduar pas vitit 1957. Sot është një organizatë me shumë
ndikim në politikën e Evropës dhe jo vetëm. Hapi më i rëndësishëm i zhvillimit të
integrimit evropian është Traktati i Mastrihtit që quhet ndryshe edhe Traktati i
Bashkimit Evropian.
Cilat ishin tri shtyllat kryesore të këtij Traktati.
3 pikë
32. Margaret Thecer erdhi në krye të qeverisë britanike si përfaqësuese e Partisë
Konservatore, në vitin 1979. Programi i saj synonte të reformonte të gjitha fushat
e ekonomisë.
Jepni tre rezultate pozitive që sollën reformat ekonomike të ndërmarra gjatë
qeverisjes së Thecerit në Britani.
3 pikë
33. Perandoresha më e njohur e Rusisë ishte Katerina II ose siç njihet në histori
Katerina e Madhe. Qëndrimi që ajo mbajti ndaj fisnikërisë ishte i ndryshëm me
atë të Pjetrit të Madh. Identifikoni respektivisht dy nga masat e marra nga këta
monarkë reformatorë ndaj shtresës së fisnikërisë.
4 pikë
Dy masat që mori Katerina e Madhe:
Dy masat që mori Pjetri i Madh:
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