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Lënda: Histori e thelluar 
 

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. 

 

Për përdorim nga komisioni i vlerësimit 
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KUJDES! MOS DËMTO BARKODIN 
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1. Një nga tiparet e kulturës bizantine ishte se:       1 pikë 

 

A) ruajti dhe trashëgoi kulturën greko – romake 

B) shkatërroi kultrurën greko – romake 

C) u mbështet vetëm në traditat e kulturës perse 

D) u mbështet vetëm në traditat e kulturës perëndimore 

 

2. I dha fund merkantilizmit në marrëdhëniet me vendet e tjera:      1 pikë 

 

A) Revolucioni social 

B) Revolucioni bujqësor 

C) Revolucioni industrial 

D) Revolucioni kulturor 

 

3. Çështja e qytetit të Gjirokastrës u zgjidh përfundimisht në:     1 pikë 

 

A) Konferencën e Ambasadorëve në Paris 

B) Konferencën e Ambasadorëve në Londër 

C) Protokollin e Firences 

D) Protokollin e Budapestit 

 

4. Si quhej lumi përgjatë të cilit egjiptianët zhvilluan qytetërimin e tyre?     1 pikë 

 

A) Amazona 

B) Tiamis 

C) Nil 

D) Eufrat 

 

5. E përbashkëta e besimit mysliman dhe atij të krishterë është:      1 pikë 

 

A) paganizmi 

B) politeizmi 

C) totemizmi 

D) monoteizmi 

 

6. Parimin e monarkisë së kufizuar në Angli u vendos nëpërmjet dokumentit të:    1 pikë 

   

A) Deklaratës së Pavarësisë 

B) Deklaratës së të Drejtave 

C) Kodit të Hamurabit  

D) Magna Kartës 

 

 

7. Një nga arsyet pse qeveritë fashiste të Benito Musolinit dhe Adolf Hitlerit erdhën në  

pushtet, ishte se këto vende:          1 pikë 

 

A) kërcënoheshin nga SHBA 

B) garantonin të drejtat civile për të gjithë shtetasit 

C) u përballën me vështirësi ekonomike dhe politike 

D) dështuan për të qenë pjesë e Lidhjes së Kombeve 
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8. Reformat e Gorbaçovit “ Gllasnost” e “Perestrojka”:      1 pikë 

 

A) liberalizuan jetën ekonomike e politike në BS 

B) forcuan rolin drejtues të partisë komuniste në BS 

C) forcuan rolin e Qeverisë Qendrore mbi republikat e tjera 

D) u mbështetën mbi parimet e Marksizem-Leninizmit 

 

9. Hodhi themelet e shtetit unitar mesjetar:         1 pikë 

 

A) Principata e Topiajve 

B) Principata e Balshajve 

C) Principata e Muzakajve 

D) Principata e Zenebishëve 

 

10. Pashallëqet shqiptare qeveriseshin në mënyrë:        1 pikë 

 

A) autonome brenda shtetit osman 

B) autonome brenda shtetit shqiptar 

C) të pavarur politikisht por jo ushtarakisht 

D) të pavarur ekonomikisht por jo politikisht 

 

 

11. Analizoni tre nga idetë e marksizmit.         3 pikë 

 

a) ________________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________________ 

 

 

12. Argumentoni pse Japonia ndoqi një politikë izoluese gjatë shogunatit Idehoishi.   3 pikë 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

13. Shkruani tri argumenta që tregojnë se pashallëqet shqiptare kishin tiparet e shtetit.   3 pikë 

 

a) ________________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________________ 

 

14. Shkruani tre nga ndryshimet që solli hartimi i Kodit Civil gjatë periudhës së mbretit Zog.  3 pikë 

 

a) ________________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________________ 
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15. Listoni tre nga vendimet e Koncilit të Trentos.       3 pikë 

 

a) ________________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________________ 

 

 

16. Analizoni faktorët që çuan në përfundimin e Luftës së Ftohtë.     4 pikë 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

17. Rendisni vendimet e Kuvendit të Lezhës (2 mars1444).      3 pikë 

 

a) ________________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________________ 

 

 

18. Analizoni pasojat e pushtimit italian në Shqipëri në këto aspekte:     3 pikë 

 

a) Administratë:_____________________________________________________________________ 

b) Ekonomi: ________________________________________________________________________ 

c) Pavarësinë e saj: ___________________________________________________________________ 

 

 

19. Rendit dy prej tipareve të qyteteve mesjetare evropiane (shek. XI-XIV).   2 pikë 

 

a) ________________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________________ 

 

 

20. Krahasoni kushtetutën e vitit 1976 me atë të vitit 1946 në Republikën e Shqipërisë në:  3 pikë 

 

a) aspektin politik ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b) aspektin ekonomik ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c) aspektin e të drejtave të njeriut______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 


