SHKOLLA E MESME

HISTORI

Të dashur nxënës

 Para përgjigjes në pyetjen e shtruar lexojeni atë me
kujdes, dhe pastaj bëni veprimin që kërkohet (rrethimin
ose plotësimin).
 Për këtë test nuk keni nevojë për asnjë mjet ndihmës,
vetëm për një laps kimik.
 Koha e paraparë për zhvillimin e këtij testi është 90
minuta.

Ju dëshirojmë sukses të plotë në punën tuaj!

1.

Gutët, fis i maleve, të cilët nga lindja kanë hyrë në ____________________,

kanë shkatërruar dhe i kanë nënshtruar pushtetit të tyre shtetin e _____________ .

2 pikë

2. Stela (Shtylla) e Hamurabit, e lartë 2, 25 m në të cilën është e
gdhendur______________, ruhet në muzeun _____________ në Paris.
2 pikë

3. Shkrimi

më i vjetër sumer ka qenë
__________________.

_________________ ose shkrimi

2 pikë

4. Në vitin 1680 p.e.s. nën sulmet e popullit semit ______________________ka rënë
Perandoria e Egjiptit ____________ .

2 pikë

5. Në shekullin VI p. e. s. në Indi është paraqitur religjioni i ri – budizmi, themeluesi
i të cilit është________________________, të cilin pasardhësit e quajtën Buda që
do të thotë_______________________ .
2 pikë

6. Arritjen

më të madhe të kulturës së fenikasve paraqet ___________________
ose shkrimi_____________________ , nga shekulli XIII p. e. s., që përbëhet nga
_______ shenja.

3 pikë

7. “ Ata krijuan një kalë të madh prej druri i cili gjoja është dashur të sakrifikohet
për Minervën, në mënyrë që ajo t’u dhuronte paqen që grekët të ktheheshin
në shtëpitë e tyre. Në trupin e këtij kali u fshehën disa nga udhëheqësit më
trima të ushtrisë greke - Menelai, Odiseu, Pirroja djali i Akilit (vetë Akili ishte i i
vdekur i vrarë nga dora e Parisit), dhe u fshehën edhe disa të tjerë. Grekët
tjerë shkuan gjoja në shtëpitë e veta por në të vërtetë lundruan pas ishullit
Teneda afër bregut … Atëherë trojanët vendosën që kalin prej drurit ta fusin
në qytet. Kur ra muzgu i natës dhe trojanë ranë në gjumë, shih! – nga anija e
mbretit Agamemnon u ngrit flaka si një sinjal grekëve; këta menjëherë hynë
në anijet e tyre dhe u nisën...”

a) Fragmenti i cituar lidhet me periudhën e historisë greke të cilën e quajmë
_______________________ .
b) Citati i dhënë është fragment nga vepra ________________ .
c) Përveç kësaj, në cilën vepër tjetër është përshkruar ngjarja nga fragmenti
_________________
3 pikë

8. Në

vitin 331 p.e.s. Aleksandri i Maqedonisë e mundi ushtrinë e mbretit të
Persisë______________te vendi i quajtur Gaugamele.
1 pikë

9. Në kohën e Republikës së Romës kanë ekzistuar tri lloje të kuvendeve
popullore:
(rrethoji përgjigjet e sakta)
a)
b)
c)
d)
e)

të Centurionëve
të Kuriatit
të Plebenjve
të Senatit
të Tribunëve
3 pikë

10.

Bashkoji nocionet e dhëna:

(Bartni bashkimet mbi vija që ndodhen më poshtë në mënyrë të tillë që pranë
shkronjës së shkruar para alternativës nga kolona e parë t’i shtohet çifti i tij
numër para alternativës nga kolona e dytë)
a)
b)
c)
d)
e)

Kornelie Taciti
Tit Livi
Plutarku
Amian Marcelin
GajJulie Cezari

1) Nga themelimi i Romës
2) Lufta qytetare
3) Mbi qeverisjen me perandori
4) Analet
5)Historia e Romës
6)Biografitë paralele

a)_____
b)_____

c)_____
d)_____
e)_____
5 pikë

11.

Shpjego nocionet në vazhdim:
a) Ikonoklastia: ______________________________________________
b) Leno: ______________________________________________________
c)Feudi _______________________________________________________
d)Proniarët ___________________________________________________
c) Stratiotët ___________________________________________________

5 pikë

12.

Komandanti ushtarak i Arabisë Tarik ka kaluar në vitin 711 Gjibraltarin, ka
mposhtur ________________________________ dhe ka marrë mbretërinë e tyre
në Gadishullin Pirinej:
1 pikë

13.

Shkruaji 3 (tri) vendime të kuvendeve të Splitit të cilat janë mbajtur në
shtetin kroat të mesjetës në pjesën e parë të shekullit X:
a) ________________________________________________________

b) ________________________________________________________
c) _________________________________________________________

3 pikë

14.

Princi i Duklës Vlladimiri është vrarë në vitin _________ në _________ .

2 pikë

15.

Në koncilin e ___________________ në vitin 1095 papa i Romës kërkoi që
vendet krishtere të shenjta të çlirohen nga të pafetë.
1 pikë

16.

Lufta në mes të Francës dhe Anglisë nga viti 1337-1453 është e njohur në
historiografi me emrin _________________ .
1 pikë

17.

Perandori i Nikesë ____________________ arriti që ta kthejë një pjesë të
konsiderueshme të territoreve bizantine në Ballkan dhe përfundimisht në vitin
________ e riktheu Konstandinopojën dhe mposhti Perandorinë Latine.

2 pikë

18.

Sundimtari serb Stefan Dushani u shpall në kuvendin shtetëror në vitin
________ për perandor të serbëve dhe grekëve, kurse kurorëzimi zyrtar u bë
në Kuvendin e Krishtlindjes në vitin 1346 në qytetin e _________ .

2 pikë

19.

Paraja e parë prej argjendi në shtetin mesjetar të serb është farkuar gjatë
kohës së:

(rretho përgjigjen e saktë)
a)
b)
c)
d)

Perandorit Dushan
Mbretit Radosllav
Mbretit Urosh
Stefan Nemanjës
1 pikë

20.

Në vitin 1358 me paqe e ____________ Dubrovniku hyri nën sundimin e

_______________.

2 pikë

21.

Në vitin 1354 osmanët krijuan mbështetjet për pushtimet në Ballkan me
marrjen e qytetit të __________________ .

1 pikë

22.

Manastirin e Shën Mërisë në ishullin Starçeva Gorica në Liqenin e Shkodrës
e ka ndërtuar:

(rretho përgjigjen e saktë)
a)
b)
c)
d)

Balsha II Balshaj
Balsha III Balshaj
Gjergji I Balshaj
Gjergji II Strazimiri Balshaj
1 pikë

23.

Nga viti 1465 deri në vitin 1490 me Mal të Zi ka sunduar

_________________________ .

1 pikë

24.

Botuesi kryesor në Shtëpinë Botuese të Obodit-Cetiës ka qenë murgu

__________________ .
1 pikë

25.

Udhëpërshkruesi turk ____________________ në librin e vet “Libri i
udhëtimeve” ka ofruar të dhëna të çmuara për fushat e ndryshme të
Perandorisë Osmane.

1 pikë

26.

Republika e Venedikut me Perandorinë Osmane, gjatë pjesës së dytë të
shekullit XVI dhe në shekullin XVII, ka zhvilluar tri lufta të mëdha:

a) ______________________
b) ______________________
c) ______________________
3 pikë

27.

Në Luftën e Vjenës ose në Luftën e Madhe, Austria është aleate me
_______________ dhe me ____________________dhe ndalon sulmin e fundit të
osmanëve në Vjenë në vitin _________ .
3 pikë

28.

Arkimandrit Danillo Petroviq është shuguruar për mitropolit të Cetinës në
qytetin ___________ në vitin 1700 nga ana e patrikut ______________________.

2 pikë

29.

Mitropoliti Vasilie Petroviq ka vdekur në vitin 1766 në:

(rretho përgjigjen e saktë)
a)
b)
c)
d)

Beograd
Cetinë
Petrograd
Karllovcin e Sremit
1 pikë

30.

Mbrëmja e Çajit në Boston është mbajtur në vitin:
(rretho përgjigjen e saktë)
a) 1765
b) 1773
c) 1783
d) 1791
1 pikë

31.

Me përkrahjen e borgjezisë së madhe Napoleon Bonaparta në vitin
_______ ka kryer një puç shtetëror dhe ka marrë pushtetin në duart e veta, në
vitin 1802 është zgjedhur për konsull të përjetshëm, kurse në vitin 1804 për
_________ të Francës.

2 pikë

32.

Sindikatat e para të quajtura ______________ janë paraqitur në Angli në
vitin 1824.

1 pikë

33.

Në Kuvendin e Tribunëve Popullor, të mbajtur në Stanjeviqe në vitin 1798
është miratuar:

(rretho përgjigjen e saktë)
a)
b)
c)
d)

Mesazhi i Petrit I krerëve malazez
Stega
Kodi i Përgjithshëm malazez dhe i maleve
Kodi i princit Danillo
1 pikë

34.

Almanaku, kalendari i parë malazez është botuar në vitin 1835. Emri i këtij
almanaku, kalendari ka qenë:

(rretho përgjigjen e saktë)
a)
b)
c)
d)

Glas crnogorca (Zëri i malazezit)
Mali i Zi
Grlica (Turtulli)
Zeta
1 pikë

35.

Lëvizja ilire është emërtim për rilindjen kombëtare të popullit
________________ në monarkinë___________________ në pjesën e parë të
shekullit XIX.
2 pikë

36.

Partia e parë politike në Principatën e Malit të Zi ka qenë Partia Popullore,
e cila ka pasur edhe gazetën e vet:

(rretho përgjigjen e saktë)

a)
b)
c)
d)

Mendimi popullor
Nevesinje
Onogosht
Mendimi i lirë
1 pikë

37.

Klubi i parë i futbollit i themeluar në vitin 1913 në Mal të Zi ka qenë:

(rretho përgjigjen e saktë)
a)
b)
c)
d)

Arsenali
Buduqnosti
Sutjeska
Llovqeni

1 pikë

38.

Qëllimet e luftës së Serbisë janë formuluar në disa dokumente nga të cilat
më i rëndësishmi është _______________________ nga 7 dhjetori i vitit 1914.

1 pikë

39.

Cilit politikan i përkasin këto fjalë “Me Malin e Zi nuk do të veprohej më
keq se sa të luftonte në anën e kundërshtarëve tanë”. Ai quhet
______________________ .

1 pikë

40.

Kah mesi i vitit 1934____________________ qëroi hesapet me opozitën në
partinë e vet që udhëhiqej nga Ernesto Remo. Kjo ngjarje quhet
_________________________ .
2 pikë

41.

Sipas Kushtetutës së Vidovdanit të vitit 1921 Mbretëria SKS ka qenë
monarki____________________ , në të cilën pushtetin legjislativ e kishte
____________________dhe__________ .
3 pikë

42.

Në Paktin e Ballkanit të viti 1934 nuk hynin:

(rretho përgjigjet e sakta)
a)
b)
c)
d)
e)

Shqipëria
Greqia
Jugosllavia
Rumania
Turqia
1 pikë

43.

Shkruaji tri fusha të cilat kanë qenë në kuadër të Banovinës së Zetës:

a) ________________________
b) ________________________
c)_________________________
3 pikë

44.

Bashkoji nocionet e dhëna:

(Bartni bashkimet mbi vija që ndodhen më poshtë në mënyrë të tillë që pranë
shkronjës së shkruar para alternativës nga kolona e parë t’i shtohet çifti i tij
numër para alternativës nga kolona e dytë)
a) Konferenca në Jaltë
b) Konferenca në Teheran
c) Konferenca në Potsdam

1) nëntori i vitit 1943
2) tetor i vitit 1944
3) shkurt i vitit 1945
4) gusht i vitit 1945

a)______
b)______
c)______
3 pikë

45.

“… Komunistëve u takon nderi që i vunë themelet rezistencës popullore …
Partizanët e mareshalit Tito janë e vetmja forcë që tani në Jugosllavi luftojnë
kundër gjermanëve… Këto forca tashti i bashkojnë 13 divizione gjermane
nga gjithsej 20 sa gjinden në Ballkan”.

a) Këtë deklaroi ____________________
b) Në cilën konferencë të aleatëve është njohur lëvizja partizane
______________________ .
2 pikë

46.

Me cilën datë është themeluar Pakti i NATO-s:

(rretho përgjigjen e saktë)
a)
b)
c)
d)

4 prill të vitit 1948
4 prill të vitit 1949
24 gusht të vitit 1949
18 shtator të vitit 1949
1 pikë

47.

Fundi i Luftës së Ftohtë është nënshkruar me Marrëveshjen në Maltë në
vitin ______ në mes të:

(rretho përgjigjen e saktë)
a)
b)
c)
d)

Bil Klintonit dhe Miahail Gorbaçovit
Xhorxh Bushit dhe Mihail Gorbaçovit
Xhorxh Bushit dhe Boris Jelcinit
Ronald Reganit dhe Mihail Gorbaçovit
2 pikë

48.

Fakulteti i parë në Mal të Zi është ____________________ i themeluar në vitin
1960, kurse në vitin _______ është themeluar Universiteti i Malit të Zi.
2 pikë

49.

Nënshkruesit e Marrëveshjes së Dejtonit për ndërprerjen e luftës në Bosnje
Hercegovinë në nëntor të vitit 1995 janë:
a) _________________________
b) _________________________
c) _________________________
3 pikë

50.

Planeti ynë në vitin 1995 kishte _____________________ banorë.

1 pikë

51.

Luftëtari kundër “aparhejdit” _________________________ në zgjedhjet e
para të lira që janë mbajtur në vitin 1994 është zgjedhur për president të
_________________________ .

2 pikë

52.

Sqaroji nocionet në vazhdim:
a) Aparthejd ________________________________________________________
b) Koekzistenca ____________________________________________________
c) Ingerenca _______________________________________________________
d) Shovinizmi________________________________________________________
c) Unifikimi ________________________________________________________

5 pikë

53.

Mali i Zi e ka përtëri shtetësinë e vet dhe është njohur ndërkombëtarisht
shtet i pavarur që doli nga referendumi për pavarësi të Malit Të Zi i cili është
zhvilluar më 21 maj të vitit __________.
1 pikë

