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PROGRAMI MËSIMOR I HISTORISË 



Hyrje
Programi i historisë për arsimin fillor e të rriturve është  përpiluar me strukturë të përbërë nga rezultatet detajuese nga të pritura nga mësimi (RM), që dalin ngaa fushat, temat dhe përmbajtjet e vërtetuara me 
programin për arsim të rregullt fillor – i hartuar nga Byroja për zhvillimin e arsimit të RM-së. 

Programi mundëson zbatimin e masave për njohjen e të mësuarit joformal dhe informal të fituar më parë. Për atë qëllim, programat për të rriturit janë konceptuar në gjashtë nivele, dhe numri i niveleve varet nga 
natyra e lëndës dhe vëllimi i përmbajtjeve. Programi i historisë është konceptuar në mënyrë që temat, përmbajtjet dhe rezultatet përkatëse nga mësimi janë të shpërndara në 4 nivele, duke filluar nga niveli i tretë 
deri në nivelin e gjashtë. Kjo mundëson diferencim optimal gjatë vlerësimit të njohjeve dhe aftësive aktuale dhe përparim optimal nëpër nivele.

Për çdo fushë të programit të historisë, në pajtim me temat përkatëse ose përmbajtjet, janë definuar rezultate të pritura nga mësimi dhe kriteret e vlerësimit. Rezultatet e pritura nga mësimi paraqesin standarde 
për njohuritë, aftësitë dhe kompetencat, që kandidatët duhet t’i arrijnë për çdo nivel dhe në fund të procesit të marrjes së arsimit fillor. Me qëllim të përgjigjet nevojave të të rriturve dhe të kërkesave me të cilat 
ballafaqohen ata për përfshirje aktive në proceset shoqërore dhe në tregun e punës, në programin janë përfshirë rezultate përkatëse nga mësimi për kompetencat kyçe.

Rezultatet nga mësimi janë të operacionalizuara nëpërmjet kritereve të vlërësimit, që paraqesin masa konkrete për vlerësimin e arritjeve të kandidatëve. Për çdo nivel, janë caktuar rezultate elementare nga mësimi, 
të shënuara me shkurtesën REM, që paraqesin standarde minimale, që kandidatët duhet t’i arrijnë për kalimin në nivel më të lartë. Shtesë, në programin janë dhënë shembuj për detyra ose pyetje për çdo RM. Ata 
duhet t’i shërbejnë zbatuesve të programit si model gjatë kontrollimit nëse kandidatët i kanë arritur rezultatet e pritura nga mësimi.

Qëllimet e programit të historisë janë kandidatët:
•  t’i dallojnë peridhat historike dhe të jenë në gjendje t’i tregojnë karakteristikat themelore; 

• të jenë në gjendje t’i ilustrojnë mënyrat e ndryshme të llogaritjes së kohës te popujt e lashtë;  

•  t’i theksojnë karakteristikat e përbashkëta të shteteve në shekullin e vjetër;

•  t’i tregojnë karakteristikat themelre e kulturës helene, romake dhe së vjetër maqedonase;

•  t’i tregojnë përfitimet më të mëdha nga zhvillimi dhe forcimi i shtetit të Maqedonasve antikë;

• t’i tregojnë dallimet dhe ngjashmërime mes popujve ballkanik përgjatë historisë së shekullit të vjetër;

• t’i përdorin në mënyrë përkatëse termat dhe nocionet e kësaj periudhe siç janë: sistemi ujitjes, faraon, demos, falangë, kolonat, perandori, 



kolonizim, republikë, demokraci, krishterimi etj.. 

• të sjellin në një marrëdhënie shkakësore zhvendosja e Sllavëve në Ballkan dhe ndryshimet që janë ndodhur nën ndikim të tyre;

• ta kuptojnë njohurinë dhe kontributin e shteti mesjetar maqedonas i Samuelit në zhvillimin historik e Maqedonisë;

•  t’i emërojmë krijuesit e alfabetit sllav, ta shpjegojë kontributin e tyre në zhvillimin e kulturës sllave;   

• t’i shpjegojnë ndryhsimet pas pushtimit osman në Ballkan;

• t’i shqyrtojnë marrëdhëniet shkakësore midis shpikjeve të reja teknike dhe zbulimeve të mëdha gjeografike dhe kontributin e tyre në 
zhvillimin e mëtejshëm të shoqërisë;

• t’i përdorin në mënyrë përkatëse termat dhe nocionet lidhur me këtë periudhë historike: akumulim, deklaratë, autonomi, manufakturë, 
komb, koalicion, aneksim, kongres, mësim, komunizëm, totalitarizëm, fashizëm, socializëm, diktaturë, pakicë etj.;     

•  t’i theksojnë ngjarjet e rëndësishme në shoqëritë civile e Evropës Perëndimore;  

•  ta shpjegojnë lidhjen dhe bashkëpunimin e popujve të Ballkanit në luftën për të krijuar shtetin e tyre kombëtar;

• të tregojnë qëndrimet, mendimet e tyre lidhur me kuptimin e ORM-së dhe aktivistët e saj të shquar; 

• të japin shqarime për përpjekjen e popullit maqedonas për liri nga Perëndoria osmane përmes kryengritjeve të shumta, më e 
rëndësishmja kryengritja e Ilindenit dhe themelimi i Republikës së Krushevës;

• t’i shpjegojnë arsyet për konfliktet e mëdha ushtarake të shteteve në botë dhe shpërthimin e Luftës së Parë Botërore dhe Luftës së Dytë 
Botërore;

• t’i shpjegojnë arsyet për rënien e perandorive të mëdha pas përfundimit të dy luftërave botërore; 

• t’i shqyrtojnë arsyet për paraqitjen e Luftës së ftohtë, pikave të nxehta të krizës, ndarjes së blloqeve në botë; 

• ti shpjegojnë arsyet për rënie të komunizmit, për shpërbërje të Jugosllaivës, për luftë civile më 1991, për fitim të autonomisë dhe 
pavarësisë së Republikës së Maqedonisë;    
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Fusha Tema/
Përmbajtja Rezulatet nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Nivel / 

Nënnivel 
Hy

rje
 në

 hi
sto

rin
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Çfarë është historia?

REM: Njoh çfarë studion historinë; 
- tregon konkretisht çfarë shkencë është historia, për shoqërinë si 
objekt i studimit të saj; 

Çfarë është tema e studimit të historisë? 
a) natyra
b) shoqëri
c) hapësira
ç) njeriu

3

Njoh çfarë janë burime historike; - numëron burime materiale, të shkruara dhe gojore historike; 

Rretho cili nga burimet e mëposhtme paraqet burimi i shkruar historik? 
а) Kokino
b) Kodi i Justinianit  
c) legjenda e Romulit dhe Remit
ç) stoli 

Bën dallim midis periudhës historike dhe 
parahistorike 

- bën dallim midis periudhës para erës sonë, d.m.th., para Jezu 
Krishtit dhe periudhës pas erës sonë pas lindjes së Jezu Krishtit;

Pas lindjes së Jezu Krishtit vitet i numërojmë: 
a) nga më i vogli në më të lartin
b) nga më i madhi në më të voglin 
c) nuk ka dallim 

RM: Definon çfarë janë burime historike; 
- definon burime historike, si fakte dhe dëshmi nga e kaluara e një 
shoqërie;   Trego një shembull për një burim material?

Njoh periudha në parahistorinë dhe 
historinë; 

- njoh periudhat e shoqërisë njerëzore: parahistoria (epoka e gurit 
dhe epoka e metalit), historia (shkulli i vjetër, i mesëm, i ri dhe 
më i ri); 

Epoka e gurit si një periudhe i takon:
a) parahistorisë
b) historisë

Dallon llogaritjen e orës para Jezu Krishtit 
dhe pas lindjes së Jezu Krishtit;

- bën dallim midis periudhë para erës sonë dhe periudhë pas erës 
sonë;  Si llogaritej koha në periudhën para erës sonë?
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Shtetët më të vjetra në botë 
(Mesopotamia, Egjipti)

REM: Njoh civilizimet më të vjetra në botë; - tregon civilizimet e para në Lingjen e vjetër (Sumeri, Babilonia, 
Akadi, Asiria, Egjipti, Kina, India);

Cilat ishin civilizimet e para në Mesopotami? 
a) Greqia
b) Sumeri
c) Bullgaria 
ç) Shqipëria

Njoh me çka merreshin popujt e lashtë; - përshkruan profesionet e popujve të lashtë, bujqësi, blegtori, 
vorbëtari, gjueti, peshkimi, tregtia, artizanati;

Për shkak se popujt e lashtë kishin banuar pranë lumenjve të mëdhenj merreshin 
me: 
a) peshkim
b) vorbëtari
c) lundrim; 

Përshkruan paraqitje e letrës së parë, 
ndërtim i sistemit të ujitjes 

- tregon se letra e parë ka qenë në Sumer, me imazhe dhe me 
shenja, shkruhej në pllaka argjile;  
- përshkruan se sistemii i ujitjes paraqet një sistem pendash, 
digash, kanalesh për shfrytëzimin e lumit dhe për mbrojtje nga 
përmbytjet;

Letra e parë paraqitej në: 
а) Sumer 
b) Akad 
c) Babilon 
ç) Egjipt

Përshkruan ndërtimin e objekteve;
- përshkruan si kanë ndërtuar objektet me dorë, duke mbajtur 
tulla dhe gurrë, me vite kishte ndërtuar piramida, zigurate dhe 
objekte të tjera 

Piramidet ishin ndërtuar në: 
а) Egjipt
b) Babilon
c) Asiri

RM: Përshkruan për formimin e shteteve 
në Lindën e vjetër, karakteristikat e tyre, 
rendin shoqëror, popullatën, profesionin, 
territorin;

- shpjegon ku janë formuar qytetërimet e para njerëzore, përgjatë 
lumenjve të mëdhenj, ku njerëzit kryesisht merreshin me bujqësi, 
peshkim, blegtori, popullata ishte e ndarë në popullatë e lirë 
dhe popullatë jo e lirë; sistem karakteristik ka qenë sistemi i 
skllerëve;

Ku paraqitej letra e parë?
а) 3500 vjet para erës sonë
b) 2000 vjet para erës sonë
c) 1500 vjet para erës sonë

Kush ka qenë në krye të shtetit? 
а) skllerët 
b) pronarët e skllerëve 

Definon çdarë janë sisteme të ujitjes;

- definon çfarë është sistemi i ujitjes – përmbledhje kanalesh, 
digash, pendash me të cilat uji i lumenjve përdorej siç duhet gjatë 
periudhës së thatë dhe gjatë periudhës së përmbytjeve të mëdha; Numëron nga cilat elemente përbëhej sistemi i ujitjes?
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Helada
Sparta dhe Athina

REM:
Njoh shtetet më të lashta në Ballkan;

- numëron qytete-shtete më të lashta në Ballkan (Kretë, Mikenë, 
Heladë, Spartë, Athinë, Maqedoni); 

Rretho se cilat nga këto të treguara janë qytetarime të lashta në Ballkan?  
а) Sumer
b) Kretë 
c) Egjipt 

3

Njoh cili shtet ka qenë demokratik, dhe cili 
shtet ka qenë ushtarak;

- tregon tiparet demokratike e një qyteti-shtet Athinë, tiparet 
ushtarake e një qyteti-shtet Spartë; 

Cili shtet, nga ato të lartpërmendura, ka pasur edukimin spartan e fëmijëve?
а) Athinë 
b) Spartë 
c) Mikenë 

Njoh çfarë është koloni;
- shpjegon se koloni është një territor i pushtuar nga një shtet 
tjetër më i fuqishëm, me autoritet të vendosur;
- identifikon se me kolonizimin shfrytëzohen resurset natyrore dhe 
njerëzore në kolonitë;  

Ku më së shumti Helenët kanë pasur koloni të tyre? 
  
а) Italia jugore 
b) Spanjë 
c) Afrikë veriore 

RM: 
Dallojnë specifiket e popujve në Ballkan, 
karakteristikat e tyre, rendin shoqëror 

- njoh cilët janë Helenët, cilët janë Ilirët; 
karakteristikat e tyre, arritjet shoqërore dhe politike,  Plotëso Homer ka shkruar veprat:

Sqaron organet e pushtetit në Spartë dhe 
Athinë;

- sqaron cilat janë dallimet midis Spartës dhe Athinës, rendi 
shoqëror, organet e pushtetit – në Spartë geruzi, asamble 
kombëtare dhe eforat, në Athinë asamble kombëtare, aeropag dhe 
mbret; 

Aeropagu ka qenë në: 

а) Athinë 
b) Spartë  

Tregon arritjet kulturore dhe njohuritë e 
Helenëve në fushën e letërsisë dhe artit;

-tregon kur dhe ku ishin mbajtur lojërat e para olimpike, dhe me 
ç’rast u mbajtën;
- tregon se ishin mbajtur në nder të perëndive, shfaqje teatrale - 
tragjedi dhe komedi, ishin mbajtur në nder të zotit Dionizus, vepat 
e Homerit Iliada dhe Odisea kanë pasur vlerë historike; 
- identifikon se ishte karakteristike të ndërtohen pallate, sheshe, 
amfiteatra dhe objekte të tjera të ngjashme;

Kush ka shkruar veprat Iliada dhe Odisea?

Në nder të të cilit Helenët kishin mbajtur lojërat olimpike? 

Çka kanë ndëruar mës ë shumti Helenët?
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Fiset ilire 

REM: 
Njoj karakteristikat themelore e fiseve ilire; 

-njoh se fiset ilire ishin banuar përgjatë bregdetit adriatik nga 
Sllovenija deri te Greqia; 

Ku ishin banuar më së shumti fiset ilire?
а) Shqipëri
b) Serbia
c) Maqedonia

Përshkruan karakteristikat e Ilirëve në 
territorin që e kanë banuar, popullatën, 
profesionin e tyre;

- tregon karakteristikat themelore e Ilirëve, rendin shoqëror, 
shoqërinë skllavopronare, profesionin e Ilirëve – gjueti, peshkim, 
tregti, artizanati, blegtori; 
- numëron cilat fise ilire ishin banuar në Ballka – Ardianët, 
Tesprotët, Enkelejt, Dasaretët, Dardanët;

Ilirët më së shumti merreshin me:

а) bujqësi 
b) peshkim 
c) vorbëtari 
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Maqedonia në shekullin e 
vjetër 

REM: 
Njoh me të cilat zona kufizohej Maqedonia;

- tregon me të cilat zona kufizohej Maqedonia – Bullgaria, Serbia, 
Shqipëria dhe Greqia;

Rretho me sa shtete fqinje kufizohej Maqedonia antike?
а) 1 
b) 4
c) 2

3
Përshkruan kushtet natyrore për jetë në 
Maqedoni;

- tregon kushtet natyrore për jetë, për shkak të të cilavefiset 
kishin banuar këtë territori, pyje, lumenj, kullota, liqene, toka 
pjellore, klima e këndshme;

Me cilat kushte natyrore begaton territori i Maqedonisë?  

Njoh cilat fiset u banuan në Maqedoni; - numëron fiset e Maqedonasve antik, që u banuan në Maqedoni - 
Pajonët, Edonët, Brigët, Maqedonasit antik;

Numëro cilat fise të Maqedonasve antik u banuan në Maqedoni?
а) Helenët
b) Pajonët
c) Trakët
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Njoh nga e mësipërmja kush ka qenë mbreti 
i parë i Maqedonasve antik; 

- përshkruan dinastia e parë maqedonase e Argeadëve, mbetr i 
parë i Maqedonasve antik;

Njoh nga të përmendurit kush ka qenë mbreti i parë i Maqedonasve antik?
а) Filip  
b) Aleksandër 
c) Perdikë

RM: Përshkruan karakteristikat e 
përgjithshme e territorit maqedonas – 
kushtet natyrore për jetë, vendndodhja 
gjeografike; 

- njoh popullimi i parë në territorin maqedonas, fiset që ishin 
banuar këtu; karakteristikat e përgjithshme e Maqedonisë – 
kushtet natyrore për jetë, qendër e Ballkanit, udhëkryq përmes të 
cilit kishin kaluar shumë popuj;  

Cilat ishin kushtet natyrore në Maqedoni?

Përshkruan për legjendën e parë e mbretit 
Perdikë; për dinastinë mbretërore e 
Argeadëve, mbretin e parë e Maqedonasve 
antik;

-përshkruan për legjendën e mbretit Perdikë, për Argeadët, për 
kryeqendrën e parë e Maqedonasve antik; 

 Kush ka qenë mbreti i parë i Maqedonasve antik?

Ku ka qenë kryeqendra e parë e Maqedonisve antike?

Definon rendi shoqëror i Maqedonisë antike;   - definon rendi shoqëror, sistemi pronarosklav te Maqedonasit 
antik;  Çfarë rendi shoqëror kishin pasur Maqedonasit antik? 

Maqedonia në kohën e Filipit 
II

REM: Njoh disa sundimtarë më të 
rëndësishëm para Filipit II;

- numëron disa sundimtarë më të rëndësishëm para Fillipit II 
(Aleksandër I, Perdikë III, Erhelai I);

Cili mbret maqedonas ka marrë pjesë në lojërat olimpike në Heladë? 
а) Aleksandër I
b) Perdikë I
i) Erhelai I

Njoh cili mbret maqedonas ka transferuar 
kryeqendra nga Ejga në Pella dhe ka kryer 
shumë reforma;

- tregon cilat reforma u zbatuan gjatë kohës së mbretit Erhelait I 
– ka transferuar kryeqendrën nga Ajga në Pella, ka sjellë njerëz të 
mësuar artistë nga Helada, reformë ushtarake, ka zgjeruar shtetit;  

Cili mbret maqedonas ka transferuar kryeqendrën nga Ajga në Pella? 
а) Alekdandër I
b) Erhelai I
c) Perdikë I
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RM: Përshkruan për betejat më të 
rëndësishme në kohën para Filipit II; 

- përshkruan për periudhën e mbretit Alekdandër I, pjesëmarrjen 
e tij në lojërat olimpike te Helenët, diplomacinë e tij gjatë luftës 
greko-persiane; 

Cili mbret maqedonas ka mirëmbajtur marrëdhënie të mira politike edhe me 
Persinë edhe me Athinën gjatë luftës greko-persiane? 

Definon reformat më të rëndësishme në 
periudhën nga Aleksandri I deri te Erhelai I; 

- definon ndryshimet në kohën e mbretit Alekdandër I, përiudha 
e luftërave greko-persiane në kohën e tij, si i parë ka filluar që të 
farkojë monedha argjendi, ka pushtuar territore të reja; Cili mbret maqedonas ka filluar si i parë të farkojë monedha argjendi?

Njoh cili mbret ka kontribuar në ngritjen e 
shtetit; 

-përshkruan periudhë e sundimit të mbretit Erhelai I; periudhë 
e reformave të shumta dhe suksese të shtetit; transferimi i 
kryeqendrës; 
-përshkruan cilat janë sukseset e arritura, dhe cilat janë dështimet 
e Maqedonisë antike para mbretit Filip II; 

Ku ishte transferuar kryeqendra maqedonase?
Cilat reforma ka zbatuar mbreti Erhelai I?

Shteti maqedonas në kohën 
e Filipit II

REM: Njoh se kush ishte Filip II; -përshkruan se kush ishte Filipi II;

Kush ishte Filipi II?
а) babai i Aleksandrit III
b) babai i Erhelait I
c) babai i Perdikës I

Njoh cilat ishin reformat më të rëndësishem 
në kohën e Filipit II; -tregon cilat reforma ishin zbatuar në kohën e mbretit Filipi II – 

reformë ushtarake dhe ekonomike;

Mbreti Filip II ka krijuar forcën ushtarake: 
а) roje personale
b) kalorësia 
c) falangë 

Tregon betejat më të rëndësishme në kohën 
e tij; Numëron betejat e tij më të rëndësishme dhe gjithçka që ka 

pushtuar Filipi II;

Çka ka pushtuar Filipi II dhe ka filluar që të farkojë monedha ari? 
а) Malet e Pangajit 
b) Trakia
c) Teba 

RM: Përshkruan për suksesin politik dhe 
diplomatik e Filip II; 

- shpjegon për suksesin politik dhe diplomatik e mbretit Filip II; Çfarë politikë ka udhëhequr Filipi II ndaj fqinjve të tij?
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Definon reforma të tij;  - definon cili ka qenë qëllimi i falangës dhe stateri – monedhë ari, 
që ka pasur ndikim ekonomik në Ballkanin;  

Çfarë ishte ai stater?

Nga sa rreshta përbëhej falanga? 

Përshkruan për pushtimet e tij; - sqaron për sukseset ushtarake e Filipit II, pushtimet në Heladë, 
Traki, shtetet ilire etj.. Cila beteja ka sjellë lavdi e madhe Filipit II?

Shteti maqedonas në kohën e 
Alensandrit III Maqedonas 

REM: 
Njoh kush ka qenë Aleksandri Maqedonas; 

- përshkruan kush ka qenë Aleksandri Maqedonas;
Kush ka qenë mësuesi i Aleksandrit Maqedonas?
а) Platon 
b) Sokrat 
c) Aristotel 

Njoj çfarë ka pushtuar Aleksandri 
Maqedonas; - tregon cilat territore i ka pushtuar Aleksandri Maqedonas, deri ku 

shtrihej shteti i tij – Maqedonia antike, Egjipt deri te India; Numëro cilat shtete i ka pushtuar Aleksandri Maqedonas?

Njoh me kë kishte luftuar, cilat ishin 
qëllimet poltike, prej kujt kishte çliruar 
kombet e skllavëruara;

 -tregon cilat janë qëllimet e tij dhe ambicet poltike; 
-njoh se ka luftuar me Persinë, e cila në atë kohë ishte udhëhequr 
nga mbreti Darij III;

Njerëzit në Egjipt Aleksandri Maqedonas e kanë quajtur si i tyre: 
a) sulltan  
b) faraon  
c) pushtues 

RM: 
Tregon çka ka pushtuar Aleksandri 
Maqedonas

 -numëron cilat territore ishin pushtuar nga Aleksandri Maqedonas 
– nga Maqedonija deri te India; Cilat ishin betejat më të rëndësishme që ka pasur Aleksandri Maqedonas?

Përshkruan mënyrën e luftimit, diplomacisë 
dhe politikës së Aleksandrit Maqedonas;

Dallon politikë e pushtimit nga e çlirimit, ka pasur vizion për një 
shtet të përbashkët të të gjithë kombeve të bashkuara në botë;  A ishte përmbushur vizioni i Aleksandrit Maqedonas për një shtet të bashkuar të 

të gjitha kombeve?
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Kultura e Maqedonasve të 
vjetër 

REM: Njoh çfarë është kultura helene; - përshkruan kulturë helene si një lidhjeje të kulturës helene, 
maqedonase dhe lindore në një kulturë;

Çfarë është kulturë helene?
a) lidhje e kulturës helene me kulturën maqedonase
b) lidhja e kulturës latine me kulturën helene 
c) kultura lindore 

Dallon kultura e Maqedonasve antike nga 
kultura helene;

- numëron dallimet midis kulturës helene dhe kulturës së 
Maqedonasve antik, fe, gjuhë, kulte, shkencë; 

Cilat kulte ishin karakteristike për Maqedonasit antik? 
а) kulti i diellit 
b) kulti i rryfes 
c) kulti i ajrit

Njoh kush ishte qyteti i shenjtë i 
Maqedonasve antik;

-tregon cilat qytete në Maqedoni antike kanë pasur karakterin 
religjioz – Dion, Pela, Ajga etj.. 

Kush ishte qyteti i shenjtë i Maqedonasve antik?
а) Heraklea
b) Stobi 
c) Dion 

RM: Përshkruan arritjet kulturore e 
Maqedonasve antik;

-përshkruan arritjet kulturore e Maqedonasve antik; kultet e tyre, 
feja, gjuha, zakonet; Cilat ishin kulte që kryenin Maqedonasit antik? 

Dallon kultura helene nga kultura e popujve 
të tjerë;

-shpjegon për paraqitjen e kulturës helene, në kohën e Aleksandrit 
Maqedonas si lidhje e më shumë kulturave në një;  

Cilat ishin qendrat më të rëndësishme helene?  

Njoh cilat qytet ishin qendrat e kulturës 
helene; 

-tregon qendrat helene – Aleksandria, Pergam, Antiohia: 
Në cilën periudhë ishte aktuale kultura helene?  
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Shteti romak në shekullin e 
vjetër  

Njoh cilat fise ishin banuar në gadishullin e 
Apeninëve;

-numëron fiset që ishin banuar në gadishullin e Apeninëve – 
Latinët, Umbrët, Sabelianët, Samianët, Venetët, Ligurët, Keltët

Ku u formua shteti romak?
а) Egjipt 
b) Itali 
c) Spanjë 
Numëro cilat fise kanë banuar në gadishullin e Apeninëve?
а) Latinët 
b)Trakët 
c) Helenët 

3

Njoh kushtet natyrore për jetë në 
gadishullin e Apeninëve; 

-tregon kushtet më të rëndësishme natyrore për jetë në shtetin 
romak – det, klimë, pasuri natyrore, lumenj, tokë pjellore Cilat ishin kushtet natyrore për jetë në shtetin romak që të banohen fiset?  

Përshkruan legjendë për themelimin e 
Romës 

 -shpjegon legjendë për themelimin e Romës – ujkonja dhe 
vëllezërit Romul dhe Rem – Simboli i qytetit të Romës; 

Kush i ka shpëtuar vëllezërit Romul dhe Rem?
а) luaneshë 
b) ujkeshë  
c) dele 

RM: Përshkruan territore, popullsi, kushte 
natyore ku themelohej shteti romak;

-shpjegon për themelimin e shtetit romak; karakteristikat e tij, 
fiset që ishin banuar, si u bashkuan dhe e themeluan Romën;

Kur u themelua shteti romak?
Cilat fise ishin banuar në gadishullin e Apeninëve?
Kur u themelua qyteti i Romës sipas legjendës?

Definon ndarje e popullsisë në kategori 
në shtetin romak, periudhë e mbretërisë, 
republikës dhe perandorisë;

-definon ndarje qytetarëve romakë në kllasa, rendi shoqëror i 
shtetit romak – përshkruan për periudhën e mbretërisë, republikës 
dhe tranzicionin në perandori;

Cili ishte rendi shoqëror i shtetit romak? 
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Zgjerimi i shtetit romak;

REM: Njoh kush ishte Hanibal;

Luftërat punike 

-tregon kush ishte Hanibali 

- interpreton për luftërat punike midis Kartaginës dhe Romës  

Kush ishte Hanibali?
а) mbreti i Romës  
b) mbreti i Spanjës  
c) mbreti i Kartaginës 

Sa luftëra punike ka pasur?
а) dy 
b) tre 
c) një 

Njoh pushtimet territoriale e shtetit romak;
-numëron cilat territore i ka pushtuar shteti romak – nga Italia 
ndaj Ballkanit, pjesë të Azisë, Egjiptit; 

Rretho cilat territore ishin pushtuar nga Romakët? 
a) Amerika 
b) Ballkani 
c) Rusia 

Njoh kush ishte Oktaviani August; Numëron 
reformat dhe ndryshimet në kohën e 
Oktavianit;

-tregon cilat ndryshime u ndodhën me ardhjen e mbretit Oktavian 
August – tituj, roja e përjetshme, pushtimi i territoreve, ligje të 
reja për sklleropronarët etj.; 
 

Kush ishte Oktaviani August?
а) mbreti i parë romak  
b) tribuni i parë romak  
c) pushtuesi i parë romak 

Përshkruan pushtimet romake; -përshkruan çfarë kanë pushtuar Romakët; Cilat territore në Evropë dhe jashtë saj ishin pushtuar nga Romakët? 

Përshkruan për perudhën e luftërave 
punike;

-përshkruan për zhvillimin e luftërave punike me Kartaginë – fitimi 
i Romakëve, që kishin pushtuar territore të reja; 

Kur ishin zhvilluar luftërat punike?

Definon kush ishte mbreti Oktavian August;
-shpjegon kush ishte Oktavian Augusti, cilat reforma dhe risi i ka 
sjellë në shtetin romak, ka zgjeruar shtetin ndaj Egjiptit, Lindjes së 
Afërt, Ballkanit;   

Kur shteti romak u bë perandori?

Plotëso – principati ka qenë titulli i mbretit ________ .
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Shfaqja e krishterimit 

REM: Njoh periudhën e shfaqjes së 
krishterimit, simbolet më të rëndësime të 
krishterimit;

-përshkruan për shfaqjen e krishterimit, simboleve, figurave, librit 
të shenjtë dhe shenjave të tjera; 

Kur u shfaqe krishterimi? 
а) shekulli i 1-rë pas erës sonë
b) shekulli i 1-rë para erës sonë. 
c) shekulli i 2-të pas erës sonë 

Njoh për jetën dhe punën e Jezu Krishtit; - përshkruan lidhur me Jezu Krishtin, kur dhe ku ishte lindur, 
Betlehemi si vend për përhapjen e krishterimit në shekullin e 1-rë 
të erës sonë 

Kush ishte themeluesi i krishterimit? 
а) Krishti 
b) Moisiu 
c) Avram 

Njoh çfarë janë apostujt, shkrimi i shenjtë, 
trinia e shenjtë;

 -njoh çfarë është shkrimi i shenjtë – Bibla, apostujt – dishepujt 
dhe pasuesit e Jezusit, trinia e shenjtë – ati, biri dhe shpirti i 
shenjtë;

Shkrimi i shenjtë i krishterëve është: 
a) Bibla
b) Tora
c) Kurani

RM: Përshkruan për shfaqjen e mësimit 
krishter; 

- përshkraun shfaqjen dhe përhapjen e mësimit krishter, nga 
Betlehemi ka filluar për të përhapur përmes Lindjes së Afërt nëpër 
shtetit romak; 

Kur u shfaq krishterimi? 

Kush ishte mesia – shpëtimtari i njerëzve? 

Definon çfarë është trinia e shenjtë, 
apostujt, shkrimi i shenjtë; -përshkruan për simbolin e fesë, shkrimin e shenjtë, apostujt, 

trininë e shenjtë; Cilat janë simbolet më të rëndësishme të krishterimit?

Dallon krishterimi nga ndonjë fe tjetër; 
-përshkruan për persekutimin e mësimit krishter nga autoritetet 
romake; 
-dallon feja hebraike nga feja krishtere;

Cili perandori romak e ka pranuar krishterimin? 

Njoh cili perandori romak e ka pranuar 
krishterimin; 

- definon me cilin dokument u pranua zyrtarisht mësimi krishter; 

Çfarë është edikt i Milanit?
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Maqedonia nën sundim 
romak; 

REM: Njoh periudhë e tre luftërave 
maqedonaso-romake;

-njoh periudhë e luftërave maqedonaso-romake, tre dhe ato kanë 
qenë më të suksesshëme për Romakët;  

Cili mbret maqedonas i ka udhëhequr dy luftëra të para me Romën?  
a) Perdikë  
b) Perseu  
c) Filip V

3

Njoh arsye për luftë midis Maqedonisë 
antike dhe Romakëve;

-përshkran cila ishte arsyeja për luftë midis Romakëve dhe 
Maqedonasve antikë - pushtime dhe zhvendosje e tyre në Ballkan;

Sa luftëra kishin udhëhequr Maqedonasit antikë me Romakët?
а) dy 
b) tre  
c) katër

Përshkruan sa merida u formuan në 
Maqedoni antike me ardhjen e Romakëve; 

-shpjegon për fitimin dhe ardhjen e Romakëve në Maqedoninë 
antike dhe pëe ndarjen në 4 merida për qeverisje më të lehtë dhe 
për vendosje të sundimit romak dhe kulturës romake; 

Në sa merita ishte ndarë Maqedonia antike?
а) tri
b) katër  
c) pesë

RM: Përshkruan periudhë e ardhjes së 
Romakëve në Ballkan; 

-përshkran rreziku nga ardhja e Romakëve, politika e tyre 
pushtese, vendosje e tyre politike dhe zgjerimi territorial; Kur u zhvilluan luftërat maqedonaso-romake?

Përshkran rrjedhje e tre luftërave 
maqedonase-romake, ndryshime 
thelbësore, që janë ndodhur me pushtimin 
romake në Maqedoninë antike; 

-përshkruan për rrjedhjen e luftërave midis Romakëve dhe 
Maqedosve antikë, ndryshimet që janë ndodhur me ardhjen 
e Romakëve, kolonizimin e territorit maqedonas nga ana e 
Romakëve; tregon dallimet e gjuhës, kulturës dhe fesë te 
Romakët;

Cilët ishin mbretërit e fundit maqedonas që kishin luftuar me Romën? 

Definon në sa merida ishte ndarë 
Maqedonia antike; 

-tregon meridat në Maqedoni antike, politika “përça dhe sundo”, 
struktura e rrënuar etnografike dhe demografike e Maqedonasve 
antikë; 

Cilat ishin qytetet më të rëndësishme nga periudha romake në Maqedoni? 
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Shfaqja dhe përhajpja e 
krishterimit në Maqedoni;

REM: Njon kush apostulli ka ardhur në 
Maqedoni dhe е ka sjellë krishterimin; 

-përshkruan ardhjen e apostullit Pal në Maqedoni dhe misioni i tij i 
përhapjes së mësimit krishter;   

Kush ishte apostulli që ka ardhur në Maqedoni për të përhapur krishterimin?
а) Pjetër  
b) Tomë  
c) Pal

Tregon cilat ishin komunat e para krishtere 
në Maqedoni;

- tregon sa komuna krishtere ishin themeluar; Numëro komunat e para krishtere në Maqedoni?

Njoh sa herë ka ardhuar apostulli Pal në 
Maqedoni?  -tregon se apostulli Pal nëpër Maqedonisë ka kaluar 3 herë;

Sa herë ka kaluar apostulli Pal nëpër Maqedonisë?
а) tri 
b) dy  
c) një herë 

Përshkruan për qëllimin e ardhjes së 
apostullit Pal në Maqedoninë antike;

-shpjegon ardhjen e apostullit Pal në Maqedoninë antike, qëllimin 
e tij, përhapjen e krishtëzimit; 

Kur ka ardhur apostulli Pal në Maqedoninë antike? 

Cilat vende i vizitoi apostulli Pal në Maqedoninë antike?

Definon cilat vende i ka vizituar, sa komuna 
krishtere ka themeluar;

-definon cilat vende i vizitoi në Maqedoni, se ishin themeluar – 
Filipi, Ber dhe Selanik si komuna krishtere;

Sa komuna krishtere ishin themeluar?
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Zhvendosja e madhe e 
popujve;

REM: Njoh arsye për zhvendosje të madhe 
të popujve;

-përshkruan cilat ishin arsyet për zhvendosje të madhe të popujve 
– konflikte të ndërsjella, kërkesa për kushte më të mira natyrore 
për jetë; 

Cilat fise kishin marrë pjesë në zhvendosjen e madhe të popujve?
a) Hunët 
b) Romakët 
c) Trakët  

4

Përshkruan cilat fise kanë kaluar nëpër 
territorit evropian;

 -tregon fiset që kanë kaluar nëpër territorit evropian – Hunët, 
Gotët, Vandalët, Avarët, Sllavët, Longobardët; 

Tregon nga cili drejtim kishin lëvizur fiset: 
a) nga veriu në jug 
b) nga perëndimi në lindje 
c) nga lindja në perëndim 

Tregon në hartë gjeografike cilat shtete u 
themeluan nga ana e fiseve që kanë kaluar 
nëpër Evropës; 

-sqaron në cilat territore evropiane cilat shtete ishint hemeluar 
nga ana e fiseve – Hunët në Evropën qendrore, Gotët në Itali dhe 
Francën jugore, Vandalët në Afrikën e verit, Longobardët në Italinë 
e veriut;

Kur u ndodh zhvendosja e madhe e popujve? 
а) shekulli i 5-të  
b)  shekulli i 6-të 
c) shekulli i 7-të 

Njoh kur dhe pse ndodhi zhvendosja e 
madhe e popujve; 

- përshkruan kur dhe pse ndodhi zhvendosja e madhe e popujve, 
thekson arsyet e kushteve më të mira për jetë, mbipopullimin, 
luftërat e vazhdueshme mes fiseve etj.; 

Kur u ndodh zhvendosja e madhe e popujve? 

Cilat ishin arsyet për zhvendosjen e madhe të popujve? 

Definon cilët popuj kanë kaluar nëpër 
Evropës dhe kanë themeluar shtete të tyre;

- sqaron cilët popuj kanë kaluar nëpër Evropës, cilat shtete u 
themeluan nga ana e tyre edhe në Evropë edhe në Afrikë; Trego cilat shtete u themeluan nga këta popuj?
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Shteti i Frankëve;

REM: Njoh territori në Evropë ku u themelua 
shteti i Frankëve;

- përshkruan ku u themelua shteti i Frankëve; 
Ku u themelua shteti i Frankëve?
а) Gjermania 
b) Franca
c) Italia

Përshkruan kush ishte Karli i Madh;
-sqaron politikën e Karlit të Madh, suksesin e tij politik dhe 
ushtarak, pushtimet, hapjen e Akademisë së oborrit, formimin e 
Perandorës së shenjtë romake, kurorëzimi i tij për mbret;

Rretho cili shteti e themeloi Karli i Madh me pushtimet? 
a) Bizanti
b) Perandoria romake perëndimore
c) Perandoria e shenjtë romake

Përshkruan reforma të zbatuara në kohën e 
Karlit të Madh;

-tregon reformat më të rëndësishme, që u zbatuan nga Karli i 
Madh, në ushtrinë, administratën, arsimin; 

Cila qendër edukimi u themelua nga Karli i Madh?
а) Shkolla e Magnaurit  
b) Justiniana Prima
c) Akademia e oborrit 

RM:  Përshkruan ku dhe kur u themelua 
shteti i Frankëve;

-përshkruan kur dhe ku u themelua shteti i Frankëve, në Francë në 
shekullin e 5-të; Kur u themelua shteti i Frankëve?

Definon njësitë territoriale-administrative, 
profesioni themelor i njerëzve;

-definon njësitë territoriale-administrative – kontët dhe 
markontët, profesionet e njerëzve – tregti, artizanati, shërbimi 
ushtarak, bujqësi; 

Plotëso fjalinë: 
Reformatori i madh në shtetin e Frankëve ka qenë _________________.

Përshkruan periudhë e ngritjes së shtetit të 
Frankëve, zgjerimi territorial;

-sqaron pushtimet e Karlit të Madh – Italia veriore, Spanjë, Evropa 
qendrore, Francë, Gjermani; Cilat territore në Evropë i ka pushtuar Karli i Madh? 
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Shfaqja dhe përhapja e 
islamit;

REM: Përshkruan shfaqjen e fesë islame;
-përshkruan islami si një feje, karakteristikat e saj, shfaqje 
në shekullin e 6-të, profeti i Muhamedit, shkrimi i shenjtë i 
myslimanëve - Kurani, zakonet dhe tradita të tyre; 

Cili është shkrimi i shenjtë i myslimanëve? 
а) Bibla
b) Tora 
c) Kurani

Tregon fe të tjrera; -numëron në përgjithësi fe të tjera, budizëm, judaizëm, krishterimi 
etj.. 

A islami është feja monoteistike: 
а) Po 
b) Jo

Përshlruan karakteristikat themelore e fesë 
islame; 

-sqaron lidhur me islamin, ku shfaqej, cilat janë shenjat e tij, 
simboli, si besimtarët përmbahen zakoneve fetare, mënyrë e 
festimit etj.. 

Cilat janë objektet fetare ku shkojnë myslimanët për t’u lutur?
а) sinagoga 
b) kisha 
c) xhami 

RM: Njoh shekulli i shfaqjes së islamit, si 
fillohej të përhapet mësimi islam;

-përshkruan kur dhe ku shfaqej islami, profeti Muhamed, që 
përhapej mësimi islam, kishte mbajtur predikime besimtarëve; Në cilin vend sfaqej islami? 

Dallon një fe nga një fe tjetër sipas 
simboleve të saj, mënyrë e respektimit dhe 
kujdesjes së fesë, sjellje e besimtarëve, 
objekte fetare, shkrimi i shenjtë;

-bë dallim midis një feje dhe një fe tjetër dhe tregon anët specike 
e një feje dhe fesë tjetër, çfarë është ngjashme dhe çdarë dallohet 
mes tyre, simboli, librat fetare, thelbi i besimit dhe lutjes; 

Bëje krahasim mes të paktën dy ose më shumë fe?

Definon çfarë është fe, monoteizëm, 
politeizëm, ateizëm;

-sqaron termat politeizëm – duke besuar në më shumë perëndi, 
ateizëm – mosbesimi, monoteizëm – besimi në një zot, fe – nevoja 
ose uniteti fetar i njerëzve; Si e kuptosh termin ateizëm?
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Perëndoria lindore romake  - 
Bizanti;

REM: Identifikon përafërsisht territorin e 
perandorisë romake;

-përshkruan cilat territore u gjetën në Perëndorinë lindore romake 
pas ndarjes së Perëndorisë romake në vitin 395, Ballkani, Lindje e 
Afërt, pjesë të Azisë; 

Nga ku emri Bizanti? 
а) sipas qytetit të vogël Byzantion 
b) sipas Bosforit dhe Dardaneleve 
c) sipas vendndodhjes së shtetit

Sqaron kush ishte mbreti Justiniani I, 
reformat e tij dhe Kodin;

-përshkruan kohë e sundimit të mbretit Justinian I, reformat e tij 
në shtetin dhe Kodi që e ka shkruar;

Cili Kod është shkruar nga mbreti Justinian I?
а) Drejtëria ruse 
b) Kodi i Justinianit
c) Ligji për gjykimin e njerëzve

Përshkruan pushtimet e mbretit Justinian I;  -sqaron cilat territore ishin pushtuar në kohën e mbretit Justinian 
I, Itali, Afrika e veriut, pjesë të gadishullit të Pirinejve;

Me kë më së shumti kishte luftuar Justinian I?
а) Avarët 
b) Sllavët
c) Gotët

RM: Njoh territori që quhej Bizanti; -përshkruan territori që quhej Bizanti, qyteti i Byzantionit, ish-
koloni greke në Bosforin; Cili mbret romak e ka bërë ndarjen e Perëndorisë romake?

Definon karakteristika të përgjithshme të 
Bizantit, rend social dhe shtetëror;

-sqaron themelim i këtij shtetit, karakteristika të tij, rend social, 
rend shtetëror; Cili mbret i Bizantit ka vendosur sistemin juridik në Bizanti?
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Banimi i Sllavëve në Ballkan; 

REM: Njoh cilët ishin Sllavët dhe arsyet e 
banimit të tyre në Ballkan;  

-përshkruan cilët ishin Sllavët, ardhje e tyre nga prapa Karpateve, 
kërkesa për kushte të reja më të mira për jetë, pasuritë natyrore, 
klimë, kullota, pyje, lumenj;  

Kur kanë ardhur Sllavët në Ballkan?
а) shekulli i 5-të 
b) shekulli i 6-të
c) shekulli i 7-të

Përshkruan ku Sllavët i themeluan 
principatat e tyre në Ballkan; 

-sqaron ku ishin banuar konkretisht në Ballkan – shekulli i 6-të, 
pranë lumenjve, liqeneve, pyjeve, kullotave dhe cilat principata 
(skllavina) kanë themeluar; 

Në Maqedoni principata sllave ka pasur rreth liqenit 
______________________.

Tregon karakteristika të përgjithshme të 
Sllanëve, zakone të tyre, besime, profeson, 
veshje, ushqim; 

-tregon se ata kanë qenë paganë idhujtarët, kanë pasur rituale 
të veta, zakone, veshje liri, merrej me gjueti, peshkim, bujqësi, 
blegtori etj.

Kush ishte zoti suprem i Sllavëve?
а) Perun  
b) Volos 
c) Vesna 

RM: Njoh karakteristika të përgjithshme të 
Sllavëve, mënyrë e jetës, zakone, veshje, 
besime, profesion etj.;

-sqaron për origjinën e Sllavëve;
-sqaron për terrotorin e prejardhjes, zakonet, gjuhën, besimet, 
profesionet e tyre themelore; 

Kur u banuan Sllavët në Ballkan?  

Përshkruan raporti midis Sllavëve dhe 
popullsisë indogjene, ndikimi në gjuhën, 
kulturën, besimet, zakonet; 

-tregon ndikimet kulturore midis Sllavëve dhe popullsisë indogjene 
në Ballkan, raportin e tyre, afrimin, gjuhën, besimet, zakonisht, 
Sllavët kanë pranuar krishterimin;

Me cilin mbret bizantian më së shumti kishin luftuar Sllavët? 



PROGRAMI MËSIMOR I HISTORISË

24

Themelimi i Bullgarisë, 
Dukla-s, Rashkës dhe 
Shqipërisë;

REM: Njoh themelimin e shteteve të para 
ballkanike Bugaria, Rashka, Dukla dhe 
Shqipëria;  

-përshkruan kur u themeluan Bullgaria, Rashka, Dukla dhe 
Shqipëria – pas shekullit VII, territori në të cilin gjendeshin këto 
shtete ballkanike – përreth kështjellës Ras, përreth qytetit Doklea 
ose lumit Zeta, lumit Vjosa, qytetit Serdikë;

Rashka themelohej në shekullin e 9-të dhe emrin e ka marrë sipas; 
a) qytetit Ras
b) kështjellës Ras 
c) liqenit Ras 

RM: Njoh cilat shtete u themeluan në 
Ballkan në periudhën nga shekulli VII deri 
në shekullin X;

-sqaron themelimin e shteteve ballkanike në periudhën nga 
shekulli VII deri në shekullin X;  Kur dhe kush e ka themeluar Bullgarinë?

Përshkruan shtete ballkanike dhe 
karakteristika të tyre, organe të pushtetit, 
zgjerimi territorial;

-përshkruan karakteristika të Bullgarisë, Dukla-s, Rashkës dhe 
Shqipërisë, cilat territore i kanë pushtuar në Ballkan, konflikte 
të ndërsjella ushtarake, organe të pushtetit – hanët, zhupanët, 
knjazët;

Si quhej knjazi i parë i Arbërisë? 
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Banimi i Sllavëve në Maqedoni

REM: Njoh ardhje e Sllavëve në 
Maqedoni, veti dhe karakteristika të tyre 
të përgjithshme, origjinë dhe banim në 
Maqedoni;

-përshkruan si kanë ardhuar Sllavët në Maqedoni nga prapa 
Karpateve, përmes lumit të Danubit; 
- sqaron veti dhe karakteristika të tyre, profesion, besime, zakone, 
kulturë, gjuhë; 

Numëro të paktën dy fise sllave, që u banuan në Maqedoni? 

Tregon vendet ku Sllavët i kanë formuar 
sklavinat e tyre; 

-tregon më shumë Sllavë se u banuan pranë Selanikit, Ohrit, 
Vardarit, sipas emrave të fiseve të tyre kishin emëruar edhe 
sklavinat – Bersitia, Dragovitia, Sagudatia; 

Cilat fise sllave kishin banuar pranë liqenit të Ohrit?
a) Sagudatë 
b) Rinhinët
c) Berzitët 

Tregon sa sulme kishin bërë Sllavët mbi 
Selanikun;

-numëron se u përpoqën në pesë herë për të pushtuar Selanikun, i 
cili ka qenë qyteti më i pasur i Bizantit në det, ka pasur një liman 
dhe kushte të tjera të favorshme për jetë;

Sa sulme kishin bërë Sllavët për të pushtuar Selanikun?
а) tri 
b) pesë  
c) shtatë 

RM: Njoh karakteristika të Sllavëve, 
profesione të tyre, zakone, gjuhë, besime; 

-sqaron ardhjen e Sllavëve në Maqedoni, arsyet për kushte më 
të mira, konfliktet ushtarake me fiset e tjera, karakteristikat e 
përgjitshme të Sllavëve, ishin paganë, kanë pasur gjuhën e vetë, 
kryesisht merreshin me bujqësi, blegtori, gjueti dhe peshkim;

Kush ka qenë zoti suprem i Sllavëve?

Përshkruan cila ishte marrëdhënia midis 
popullsisë indogjene dhe Sllavëve, a ka 
pasur një ndërveprim të ndërsjellë kulturor;

-sqaron afrimin dhe ndikimin kulturor midis Sllavëve dhe 
popullsisë indogjene; Cilat fise sllave i dish?

Përshkruan sa herë u përpoqën për 
të pushtuar Selanikun, si qendër e 
rëndësishme ekonomike dhe politike;

-sqaron sulmet e Sllavëve në Selanik –u përpoqën 5 herë, por kanë 
dështuar për të pushtuar këtë qendër e rëndësishme ekonomike 
dhe kulturore në Bizanti; 

Ku më së shumti u banuan fiset sllave?
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Shfaqja e shkrim-leximit 
sllav;

REM: Njoh cilët ishin edukatorët e parë 
sllavë;

-përshkruan cilët ishin Cirili dhe Metodi; Cilët ishin edukatorët e parë sllavë?
а) Klimenti dhe Naumi
b) Cirili dhe Metodi 
c) Dimitar dhe Konstantin  

Njoh se kush ishte shkrimi-alfabeti i parë 
sllav;

-përshkruan cili është alfabeti i parë i Sllavëve – alfabeti 
glagolitik më vonë cirilik, i thjeshtësuar; 

Sa shkronja ka pasur alfabeti glagolitik?
а) 31 
b) 33
c) 38 

Tregon misionet e edukatorëve sllav; -numëron misionet e edukatorëve sllav – misioni i Bregalnicës, i 
Moravisë, i Saracenës, i Hazarëve;

Cili mision i edukatorëve sllav ka qenë më i rëndësishmi?
а) misioni i Hazarëve
b) i Moravisë  
c) i Bregallnicës  

Njoh cila është rëndësia e veprimtarisë 
së Ciril dhe Metodit, roli i tyre lidhur me 
shkrim-leximin sllav;

-përshkruan veprimtarinë e Ciril dhe Metodit, përpjekjen e tyre për 
të pagëzuar Sllavët, për të edukuar, paraqitjen e alfabetit të parë 
sllav glagolitik me 38 shkronja;  

Kush i ka angazhuar edukatorët sllav për të realizuar misionet? 

Përshkruan misione të Ciril dhe Metodit; 
-sqaron cilat ishin qëllimet dhe detyrat e tyre gjatë realizimit të 
misioneve, cili ishte qëllimi për të edukuar edhe Sllavët jashtë 
Bizantit, për të përhapur krishterimin; 

Kush ka qenë kundërshtari i madh i shkrim-leximit sllav?

Dallon alfabeti sllav nga alfabeti grek ose 
romak;

-bën dallim midis alfabetit sllav dhe alfabeteve të tjera që ishin në 
përdorim, thelbi është në atë se Sllavët do të dëgjojnë misën në 
gjuhën e tyre e kuptueshme dhe do të kuptojnë mësimin krishter; 

Pse priftërinjtë gjermanë ishin kundër asaj krishterimi të përhaphet edhe në 
gjuhën sllave? 
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Aktiviteti sh. Klimentit dhe sh. 
Naumit;

REM: Njoh cilët ishin Kliment dhe Naum;  
-përshkruan cilët ishin Kliment dhe Naum, çfarë kontribuan ata 
për Sllavët, me hapjen e shkollës letrare të Ohrit, njerëzve;

Cilët ishin Kliment dhe Naum? 
a) nxënësit e Ciril dhe Metodit
b) vëllezërit e Ciril dhe Metodit 
c) kundërshtarët e Ciril dhe Metodit    

Tregon çfarë kanë bërë Kliment dhe Naum 
për njerëzit;

-numëron cilat aktivitete kanë kryer Kliment dhe Naum për të 
ndihmuar njerëzve – nga arsimi, udhëheqja e higjienës personale, 
shërimi, si të ushqehen, si të kryejnë punët bujqësore;

Kush e ka hapur shkollën letrare e Ohrit?
а) Gorazd 
b) Angelarij  
c) Kliment

RM: Përshkruan ardhjen e nxënësve të Ciril 
dhe Metodit në Maqedoni kur ishin dëbuar 
nga Moravia;

-sqaron ardhjen e nxënësve të Ciril dhe Metodit, dëbimin nga 
Moravia, pranimin nga ana e knjazit bullgar Boris, që i ka dhënë 
pronë dhe ka mundësuar atyre për të punuar si mësuesë; 

Cilat ishin qëllimet e Kliment dhe Naumit?

Tregon cilat ishin qëllimet kryesore e 
Kliment dhe Naumit;

 -tregon mënyrat në të cilat ata i kanë ndihmuar njerëzve, përmes 
arsimit, shërimit, bujqësisë, higjienës, si të ushqehen në mënyrë të 
shëndosh, si të jetojnë më mirë; Cila shkollë e ka hapur Klimenti i Ohrit?

Përshkruan emërimin e Klimentit të Ohrit si 
peshkopi i parë sllav; -sqaron për Klimentin, që u bë peshkopi i parë sllav, i cili ka qenë i 

emëruar nga mbreti bullgari Simeon, me atë ka pasur një rol më të 
madh në krishterimin;  

Kush ka emëruar Klimentin e Ohrit si peshkopi i parë sllav?
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Themelimi dhe zgjerimi i 
shtetit maqedonas mesjetar – 
shteti i Samoilit;

REM: Njoh se kush ishte mbreti Samoil; 

-përshkruan kush ishte mbreti Samuil, origjinë, familje, vëllezërit 
Nikolla dhe Ripsimia – komitopulë të rinj (David, Moisei, Aron dhe 
Samuil), shteti që e ka themeluar në Maqedoni me kryeqendër në 
Prespë;  

Ku gjendej kryeqendra e parë e shtetit të Samoilit? 
а) Ohër
b) Strumicë  
c) Prespë – Sh. Akil  

Përshkruan cilat territore ishin përfshirë në 
kuadër të shtetit të Samuilit në Ballkan;

-sqaron me cilin territor kishte sunduar mbreti Samoil, ka 
pushtuar Larisën, Thesalinë, një pjesë të Bullgarisë, Rashkën, 
Dukla-n, Shqipërinë;  

A Samuili ka pushtuar Dubrovnikun, Kotorin dhe Zadrën?
а) po 
b) jo 

Tregn betejat më të rëndësishme që kishte 
pasur mbreti Samuil; 

-numëron betejat më të rënëdishme si beteja te porta e Trajanit, 
beteja te  Sperkej, beteja te Shkupi, beteja e Bellasicës, beteja te 
Durrësi;

Cila beteje ishte shkatërruese për mbretin Samoil?
а) beteja e Bellasicës 
b) beteja e Shkupit 
c) Sperkej

RM: Përshkruan kur dhe ku u themelua 
shteti i Samoilit; 

-sqaron ku dhe kur u themelua shteti i Samoilit, kryengritjet 
kundër Bullgarisë dhe Bizantit; Cilët ishin komitopulët?

Definon cilët territorët i ka pushtuar 
Samoil;

-definon kundër të cilit ka luftuar Samoil, cilat territore i ka 
pushtuar, nga deti i Zi në lindje deri te Bosnja në perëndim, nga 
Thesalia në jug deri në Rashka në veri;

Kur dhe ku u kurorëzua mbreti Samoil?

Përshkruan beteja më të rëndësishme, 
ngritja dhe rënia e shtetit;

-sqaron ngrithje dhe rënie e shtetit pas betejës së Bellasicës në 
vitin 1014, rënie dhe shkatërrim i shtetit në vitin 1018, luftë për 
pushtet dhe fron midis të afërmve të familjes;

Kush është mbreti i fundit që kishte sunduar me shtetin e Samoilit?
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Kryepeshkopata e Ohrit;

REM: Njoh cila ishte Kryepeshkopata e 
Ohrit;

-sqaron Kryepeshkopatë e Ohrit, që u themelua në kohën e mbretit 
Samoil; 

Kur u themelua Kryepeshkopata e Ohrit?
а) shekulli i 10-të
b) shekulli i 11-të
c) shekulli i 9-të

4

Tregon organet e autoritetit kishtar; -numëron cilat ishin organet e autoritetit të Kryepoeshkopatës së 
Ohrit, gjykata e kishës, Sinodi i shenjtë, peshkopia, priftëria më e 
ulët; 

Kush ka qenë organi më i lartë i kishës?
а) gjykatë
b) Sinodi i shenjtë  
c) priftëria 

RM: Njoh kur u themelua Kryepeshkopata e 
Ohrit, kush e ka formuar, cili ishte roli i saj; 

-sqaron ku dhe si u themelua Kryepeshkopata e Ohrit; 
-sqaron organet e saj të autoritetit, dominacionin dhe fuqinë e saj; 

Ku dhe kur u themelua Kryepeshkopata e Ohrit?

Ku ishte selia e saj?
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Zbulimet e mëdha gjeografike

REM: Përshkruan udhëtime të para, detarë 
të famshëm;

-përshkruan cilat ishin udhëtime të para nga Evropa drejt Afrikës, 
Azisë, Amerikës; 

Kush ishte H. Kolombi?
а) detar 
b) historian 
c) shkencëtar

Njoh cilat kontinente u zbuluan;
-numëron cilat territore u zbuluan; 
-tregon cilët ishin detarët e famshëm; 

Cili kontinent u zbulua gjatë udhëtimit të Kolombit?
а) Azia
b) Afrika 
c) Amerika 

Tregon çfarë ishte njohur njerëzve e asaj 
kohe; 

-numëron cilat janë gjërat që ishin në dispozicion njerëzve të asaj 
kohe, busull, anije me më shumë vela, hartë gjeografike, astromia; 

Çfarë janë ato karavela?
а) busull 
b) harta 
c) anije 

RM: Përshkruan arsye për fillim të 
zbulimeve gjeografike;

-njoh ku dhe kur ishin udhëtimet e para detare, arsyet e 
pushtimeve të Osmanëve në Ballkan, mbylljen e rrugëve tokëse në 
Ballkan;   

Kush e ka zbuluar rrugën detare deri te India? 

Shpjegon udhëtime të para të Kolombit, 
Magellanit, Vasko de Gamës;

 -përshkruan udhëtime të Vasko de Gamës dhe zbulim i rrugës 
detare deri te India, udhëtime të Kolombit – 4 herë deri te Amerika, 
udhëtimi i parë detar përreth Botës nga ana e Magellanit 1519-
1522; 

Cili detar ka filluar udhëtimin detar përreth Botës?

Shpjegon paraqitje e kolonizimit të 
territoreve të sapozbuluara në botë nga ana 
e evropianëve; 

-përshkruan shfaqje e kolonizimit, shfrytëzimit, asimilimit, 
imponimit të autoritetit të huaj mbi territoret e sapozbluara;  

Cilat kultura të reja ishin sjellë në Evropë? 
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Bizanti nga shekulli XII-XV;

REM: Tregon territoret ku ishte Bizanti; -përshkruan ku shtrihej Bizanti dhe cila ishte arsyeja që të fillojë 
të dobësojë; 

Kush i ka organizuar kryqëzatat?
а) Papë 
b) patriarku i Konstandinopojës
c) rabin

Përshkruan kryqëzata e katërt si 
shkatërruese për Bizantin;

-tregon kryqëzatë që e ka shkatërruar Bizantin, në territorin e tij 
1202-1204 ishin themeluar më shumë shtete kryqëzatash;

Kur u ndodh kryqëzata e katër?
а) 1202-1206
b) 1202-1208
c) 1202-1204

Njoh rreziku nga Osmanët dhe ardhje e tyre 
në Ballkan; 

-tregon ardhje e Osmanëve në Ballkan, pushtime të tyre dhe 
shkatërrimi i tërësishëm i Bizantit, mungesë e unitetit në botën 
krishtere;

Kur Osmanët kanë pushtuan Konstandinopojën?
а) 1453
b) 1435
c) 1543

RM: Njoh dobësime, trazira dhe luftëra në 
Bizanti; 

-përshkruan trazira dhe luftëra në Bizanti, rënie e tij dhe 
shkatërrim nga ana e kryqtarëve në vitin 1204;  

Kush qëndronte pas kryqëzatave?

Definon çfarë janë kryqëzatat, kush i ka 
organizuar, cili ishte qëllimi i tyre;

-sqaron se kryqëzatat ishin organizuar nga Papa, qëllimi i tyre 
ka qenë çlirimi i Jerusalemit – qyteti i shenjtë i krishterëve - 
nga Turqit selxhukë, kanë themeluar shtete të veta në vendin e 
Bizantit;   

Cili ishte qëllimi i kryqëzatave?
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Serbia, Bullgaria dhe 
Shqipëria nga shekulli XII-XV;

REM: Njoh cilat shtete ballkanike u 
riformuan si rezultat i dobësimit të Bizantit; 

-numëron cilat shtete ballkanike u riaktuelizuan në periudhën nga 
shekulli XII deri në shekullin XV; 

Cila ishte dinastia e njohur serbe në krye të Serbisë?
а) Kragjorgjeviq 
b) Petroviq 
c) Nemanjiq 

2

Tregon sundimtarë më të rëndësishëm, 
beteja dhe ngjarje në periudhën nga shekulli  
XII deri në shekullin XV në Ballkan; 

-tregon cilët sundimtarë të njohur kanë ardhur në pushtet në 
Serbi, Stefan Stefani I i kurorëzuar, mbreti Millutin, Bullgari 
– Pjetri dhe Aseni, Ivan Shishman dhe në principatat shqiptare – 
Topia, Zenebishi, Dukagjini, Kastrioti; 

Sa principata ka pasur në Shqipëri në periudhën e shekullit XII?
а) tre 
b) pesë 
c) më shumë  

RM: Njoh cilat dinasti kanë ardhur në 
pushtet në vendet ballkanike nga shekulli 
XII deri në shekullin XV;

-sqaron kush ka sunduar me Serbinë, Bullgarinë dhe principatat 
shqiptare; 

Kush ka sunduar me Serbinë në periudhën e shekullit XII?

Përshkruan mënyrë në të cilën u 
riaktualizuan shtetet ballkanike dhe luftë 
për zgjerim;  

-përshkruan parakushte të rindërtimit të këtyre shteteve 
ballkanike, konflirkin e interesave me Bizantin; 

Kundër kujt u ngrit kryengritja e Pjetrit dhe Asenit? 

Shteti osman;

REM: Njoh karakteristika të Turqve 
Selxhukë, origjinë, popullsi, profesion;   

-përshkraun prej kujt kanë ardhur, cilët ishin Turqit – Selxhukë, 
origjinë tatare nga liqeni Kaspik, Turkmenistan, blegtorë – 
nomadë, për kushte më të mira të jetesës, klimë, tokë, liqene, 
lumenj, pasuri; 

Prej kujt kanë ardhur Turqit-Selxhukë? 
а) liqeni Kaspik 
b) deti Azov
c) deti i Zi 

Përshlruan karakteristika të tyre të 
përgjithshme, zgjerimi territorial;

 - sqaron lidhur me Turqit-Selxhukë se ata kanë pushtuar territore 
në Azi qendrore, kanë pushtuar Jerusalemin, u fituan me pasuri, 
kanë formuar shtet të tyre me sulltan; 

Cili sulltan i ka bashkuar Osmanët në një shtet?
а) Orhan
b) Bajazit 
c) Osman 

RM: Njoh cilët ishin Turqit-Selxhukë, 
origjinë e tyre, mënyrë e jetës, profesioni;  

-sqaron cilët ishin Turqit-Selxhukë, ku banuan, profesione të tyre, 
mënyra e luftimit, origjina tatare nga liqeni Kaspik; Nga ku e kanë origjinën Turqit-Selxhukë? 

Njoh asaj që kanë pushtuar ata, si e kanë 
rregulluar shtetin, fenë, gjuhën, kulturën, 
politikën;  

 -përshkruan cilat territore i kanë pushtuar, ndarje territoriale-
administrative në njësi më të vogla, sulltan, divan, islam, alfabeti 
arabik, politikë e tyre e pushtimit; Deri ku shtrihej shteti osman në Ballkan?

Identifikon qëllimi dhe interesi i tyre politik;

-definon qëllimet e tyre, prirje e tyre, për të pushtuar sa më shumë 
territore në Ballkan, për të imponuar islamin, kulturë e tyre, gjuhë, 
për të fituar me pasuri natyrore, sqaron për sukseset dhe arritjet e 
tyre luftërake; 

Çfarë lloj ushtrie kishin osmanët?
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Sundimtarë të pavarur në 
Maqedoni në shekullin XIII;

REM: Njoh sundimtarë të famshëm në 
Maqedoni në periudhën e shekullit XIII;

-numëron cilët ishin feudalë të fashëm në Maqedoni, që patën 
principata të tyre në shekullin XIII, në Strumicë, Prosek dhe në 
Melnik  (Dobromir Hrs, Strez, Aleksi Sllav);

Numëro cilat principata u formuan në Maqedoni në shekullin XIII? 

RM: Njoh cilat principata u formuan në 
territorin e Maqedonisë në shekullin XIII;  

-përshkruan në cilën mënyrë u formuan këto principata, me 
ndihmë të Bizantit, Serbisë dhe Perandorisë latine; 
-sqaron cilët feudalë kanë sunduar me ato; 

Cilët feudalë kanë sunduar me këto principata? 

Shtete të pavarura feudale në 
shekullin XIV; 

REM:  Njoh kush ka qenë mbreti Vollkashin, 
Jovan Uglesha, mbreti Marko;

-përshkruan periudhë e sundimit të mbretit Dushan në Maqedoni; 
-përshkruan formimi i mbretërisë prilepase, shteti i Serës dhe 
shteti i Dragashëve, territoret e tyre me të cilat sunduan si edhe 
pronat e marra nga mbreti Dushan për shërbimin ushtarak;  

Me cilën mbretëri kishte sunduar Vollkashin? 
а) prilepase 
b) serbe 
c) bullgare 

Përshkruan periudhën e mbretit Dushan dhe 
pushtimet e tij në Maqedoni; 

-tregom cilat janë territoret e Maqedonisë të pushtuara nga mbreti 
Dushan dhe më vonë ka dhuruar bashkëpunëtorëve të tij, tërë 
Maqedoni, deri te Thesalia, Epir, Drama, Kavala dhe Seri; 

Ku ishte qendra e mbretërisë prilepase? 
a) Shkup
b) Prilep
c) Manastir  

Njoh karakteristikat themelore e këtyre 
shteteve në territorin e Maqedonisë; 

 -sqaron funksionimi i tyre, farkimi i monedhave, pushtimet e 
mbretit Vollkashin drejt Kosovës dhe Kosturit, bashkëpunimi me 
Ugleshën dhe Dragashët – në Maqedoninë lindore; 

Çfarë lloj pasurie kishte pasur në dispozicion shteti i Dragashëve? 
а) miniera 
b) pyje
c) kullota 

RM: Njoh cilat shtete të pavarura u formuan 
në Maqedoni në shekullin XIV pas vdekjes 
së mbretit Dushan;

-përshkruan periudhë e formimit të shteteve të pavarura në 
Maqedoni në shekullin XIV pas vdekjes së mbretit Dushan, suksesi 
i tyre politik, pushtimet e territoreve të reja, farkimi i monedhave 
të mbretit Vollkashin; 

Me cilin territor në Maqedoni kishte sunduar mbreti Vollkashin? 

Idnetifikon periudhë e mbretit Marko dhe 
luftë e tij kundër Osmanëve; 

-njoh periudhë e luftës, rënie, disfatë ushtarake e feudalëve në 
Ballkan dhe rënie nën sundimin osman; Kush ishte mbreti Marko?
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Rënia e Maqedonisë nën 
sundimin osman; 

Njoh të gjithë kundër të cilëve kishte 
luftuar Vollkashin dhe Jovan Uglesha dhe 
mbreti Marko; 

-përshkruan ngjarjet dhe betejat më të rëndësishme të mbretit 
Vollkashin dhe Osmanëve, beteja te Marica në vitin 1371 
shkatërruese për Ugleshën dhe mbretin Marko me Osmanët, ku u 
bë vazali i tyre dhe kishte luftuar për ata, ka vdekur në betejën e 
Rovinjit në vitin 1395; 

Kur ishte beteja e Maricës? 
a) 1372
b) 1373
c) 1371

4

RM: Njoh beteja më të rëndësishme, ngjarje 
në gjysmën e dytë të shekullit XIV; 

-sqaron periudhën e gjysmës së dytë të shekullit XIV, betejën e 
Maricës në vitin 1371 më vonë edhe betejen e Rovinjit në vitin 1395 
kur Maqedonia plotësisht ka rënë nën sundim osman;

Çfarë u bë mbreti Marko Osmanëve?

Njoh rreziqet nga Osmanët dhe ardhja e tyre 
në Ballkan, mungesa e unitetit në botën 
krishtere; 

 -sqaron cilat ishin betejat përfundimtare me Osmanët dhe kur 
Maqedonia ka rënë nën sundimin osman; 

Pse mbreti Marko nuk ka pasur mbështetje nga bota krishtere?

Kur Maqedonia u bë pjesë e shtetit osman? 
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Kryengritja e Skënderbeut;

REM: Njoj kush ishte Skënderbeu, cili ishte 
qëllimi i tij politik; 

-tregon fakte që e di për Skënderbeun, origjina nga radhet 
feudale e Kastriotëve, ka qenë janiçër, i edikuar në Edirnë, donte 
të rivendosë shtetin e tij, territori me të cilin kishin sunduar 
paraardhësit e tij, ka ngritur një kryengritje dhe ka pasur sukses; 

Nga cila dinasti ka origjinë Skënderbeu? 
а) Zenebishët 
b) Dukagjinët 
c) Kastriotët

Përshkruan kur ka zgjidhur për ta filluar 
luftën kundër Osmanëve;

-tregon si ka ardhur deri në ngritjen e kryernjgritjes së tij, 
formimi i unitetit shqiptar, ushtria e përbashkët, arka, koalicioni i 
bashkuar, mbështetje nga shtetet e Evropës perëndimore; 

Ku ka filluar kryengritja e Skëndërbeut?
а) Krujë 
b) Durrës
c) Korçë  

Tregon periudhë e vdekjes së Skënderbeut 
dhe rënie e Shqipërisë nën sundimin osman; 

 -përshkruan periudhë e dobësimit të rezistencës së Shqiptarëve 
ndaj Osmanëve, vdekje e Skënderbeut në vitin 1468, humbje e 
ushtrisë kryengritëse, humbje e motivimit, mungesë e mbështetjes 
nga shtetet perëndimore; 

Kur Shqipëria ka rënë nën sundimin osman? 
а) 1488
b) 1481
c) 1480

RM: Njoh periudhë e kryengritjes së 
Skënderbeut; 

-përshkruan betejat kryengritëse e Skënderbeut me ushtrinë 
osmane te Kruja, 4 rrethime të Krujës nga Osmanët;   Kur ka filluar kryengritja e Skënderbeut?

Definon qëllimet dhe detyrat e kryengritjes, 
betejat më të rëndësihsme midis 
kryengritësve dhe ushtrisë osmane; 

-tregon betejat më të rëndësishme dhe 4 rrethime të Krujës, 
betejat me Osmanët, në cilën mënyrë kryengritësit shqiptar kishin 
fituar përleshjet ushtarake; 

Ku ishin zhvilluar betejat dhe rrethimet më të rëndësihme? 
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Tregon cilat organe të autoritetit 
kryerngriës u formuan, përshkruan vdekje 
e Skënderbegut, rënie e Shqipërisë nën 
sundimin osman; 

-numëron organet e autoritetit kryengritës, sqaron dobësimi i 
aktiviteteve të kryengritësve dhe rënie e Shqipërisë nën sundimin 
osman në vitin 1481; 

Cilat organe të autoritetit kryengritës u formuan? 

Kur ka vdekur Skënderbeu? 

Kryengritja e Karposhit;

REM: Njoh kush ishte Karposhi? -përshkruan kush ishte Karposhi, origjinë prej Kumanovës, ka qenë 
hajdut, luftohej kundër Osmanëve; 

Kush ishte Karposhi?
а) hajdut
b) ushtar  
c) jeniçer 

Përshkruan arsye, fillimi dhe zhvillimi i 
kryengritjes së Karposhit; 

-sqaron arsyet e ngritjes së kryengritjes, si u formua territori i lirë, 
ishte përdorur edhe ushtria austriake, e cila ka qenë e pranishme 
në Maqedoni, nga Palanka deri te Shkupi ka pasur territori i lirë;  

Kur ishte ngritur kryengritja e Karposhit? 
а) 1689
b) 1683
c) 1690 

Përshkruan si është shtypur kryengritja, 
cilat ishin pasojat për popullatën pas 
shtypjes së kryengritjes dhe vrasja e 
Karposhit; 

-sqaron rënien e aktiviteteve kryengritëse për shkak të 
mbështetjes së Tatarëve të Krimesë, me Sellim Giraj kanë shtypur 
kryengritjen, dhe kanë vrarë Karposhin te Ura e Gurit;

Ku është vrarë Karposhi?
а)  Shkup
b) Kumanovë 
c) Palankë  

RM: Njoh kush ishte Karposhi, kundër cilit 
ka vepruar;

-sqaron parakushte të përgjithshme politike për ngritjen e 
kryengritjes, fillimi i luftës austro-turke në vitin 1683, prania e 
ushtrisë austriake në Maqedoni;  

Cilat ishin arsyet për ngritjen e kryengritjes së Karposhit? 

Definon kur u ngrit  kryengritja, territori i 
lirë, suksesi ushtarak; 

-sqaron fillimi, zhvillimi dhe suksesi i kryengritjes, Karposhi ka 
marrë titullin kalpak nga mbreti austriak Leopold; Ku ka pasur territori i lirë gjatë kryengritjes së Karposhit?  

Tregon kur dhe si u shtyp kryengritja;  
-sqaron si ishte shtypur kryengritja e Karposhti, likuidimi i tij në 
dhjetor të vitit 1689 në Urën e Gurit në Shkup nga ana e Sellim 
Giraj-it – hani tatar; 

Kush ka ndihmuar Osmanëve për të ballafaquar me kryengritësit dhe ushtrinë 
austriake? 
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Pozita e Kryepeshkopataës së 
Ohrit në shtetin osman; 

REM: Njoh cila ishte marrëdhënia e 
autoriteteve osmane ndaj Kryepeshkopatës 
së Ohrit; 

-përshkruan për marrëdhënien midis autoriteteve osmane dhe 
Kryepeshkopatës së Ohrit, me të cilën kanë pasur respekt dhe ajo 
gëzonte reputacion, por më vonë asaj i kishin marrë më shumë 
ingjerenca; 

A Kryepeshkopata e Ohrit ekzistohej në kohën e shtetit osman në Ballkan?  
а) po
b) jo 

Njoh kush nuk donte të ekzistojë 
Kryepeshkopata e Ohrit; 

Përshkruan kush qëndronte pas heqjes së Kryepeshkopatës së 
Ohrit, kush ishte kryepeshkopi i fundit;

Kur u hoq Kryepeshkopata e Ohrit? 
а) 1767
b) 1775
c) 1765 

RM: Njoh marrëdhënie midis autoritetit 
osman dhe Kryepoeshkopatës së Ohrit dhe 
ndikimi i Patriarkanës së Konstandinopojës;

-përshkruan si janë ftohur marrëdhëniet e autoriteteve osmane me 
Kryepeshkopatën e Ohrit, kush ka kontribuar për të ardhur deri në 
atë situatë;    

Cila ishte lidhja midis Kryepoeshkopatës së Ohrit dhe autoriteteve osmane me 
ardhjen e Osmanëve në Ballkan?  

Definon kush, pse dhe si ka shkaktuar 
heqjen e Kryepeshkopatës së Ohrit;  

-përshkruan në cilën mënyrë ka ardhur deri në heqjen e 
Kryepeshkopatës së Ohrit, në vitin 1767 kryepeshkopi i fundit ka 
qenë Arsenij, ishte shkaktuar nga Patriarkana e Konstandinopojës; 

Pse Patriarkana e Konstandinopojës dëshirohen që të hiqet Kryepeshkopata e 
Ohrit? 
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Revolucioni borgjez francez;

REM: Njoh arsye për  fillimin e revolucionit 
borgjez në Francë;  

-tregon arsye për fillim të revolucionit, marrëdhënia e mbretit Luj 
XVI ndaj tre klasave në Francë, rritje e tatimeve, mbushje e arkës 
shtetërore, gjithçka mbi kurrizin e borgjezisë dhe klasës së tretë; 

Kur ka filluar revolucioni borgjez francez? 
a) 14 korrik 1789
b) 14 korrik 1987
c) 14 korrik 1897

Sa klasa ka pasur në Francë?
а) pesë    b) tri     c) dy

5

Njoh cilat ishin përfitimet nga revolucioni;

-përshkruan situatë politike në Francës, ardhje e borgjezisë në 
pushtet, lëshimi i Deklaratës së të drejtave të njerut dhe qytetarit, 
ndryshime të sistemit ligjor, marrëdhënie ndaj kishës dhe klerit, 
ndaj fisnikëve;

Cili dokument është lëshuar nga borgjezia franceze pas revolucionit? 
а) Kodi 
b) Manifesti 
c) Deklaratë

RM: Njoh cilat janë arsyet për revolucion, 
marrëdhënia e qeverisë franceze ndaj 
shoqërisë; 

-njoh arsyet për revolucion në Francës, borgjezia ka qenë pa të 
drejta politike, luftë për pushtet dhe ndryshime politike; Cila është rëndësia e Deklaratës së të drejtave të njeriut dhe qytetarit? 

Përshkruan shoqërinë franceze në shekullin 
XVIII, politikë, ekonomi, forcë ushtarake; 

-sqaron lidhur me shoqërinë franceze, ndarjen e klasave, të drejtat 
e njeriut, luftën për barazimin e të drejtave dhe privilegjive mes 
fisnikëve, klerit dhe popullit;

Pse ka pasur një konflikt mes borgjezisë së vogël dhe së madhe?  

Dallon borgjezia e vogël nga borgjezia e 
madhe, të drejtat dhe detyrat e një klase 
dhe klasës tjetër në klasën e tretë; 

-bën dallim, krahasim midis borgjezisë së vogël dhe së madhe, 
njëra ka ardhur në pushte dhe ka plotësuar pritjet e saj politike, 
për të tjetrën nuk ka pasur ndryshime dhe për shkak të kësaj 
revolucioni ka vazhduar; 

Çdarë është diktatura e Jakobit??
а) diktatura e borgjezisë së vogël 
b) diktatura e borgjezisë së madhe  
c) diktatura e mbretit 

Idenifikon çfarë është pozitive, dhe çfarë 
është negative nga revolucioni francez;  

-thekson gjërat pozitive dhe gjërat negative nga revolucioni;  A revolucioni kishte plotësuar pritjet e borgjezisë dhe klasës së tretë?
а) po 
b) jo
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Formimi i ShBA-ve;

REM:  Përshkruan si u formuan ShBA-të, në 
cilën mënyrë u formua ky shtet;

-sqaron mënyra e formimit të ShBA-ve, nga kolonia angleze u 
bë shteti i parë i dekolonizuar, ekonomikisht i fuqishëm dhe i 
zhvilluar; 

Kolonia e së cilës ka qenë ShBA? 
а) Francë 
b) Spanjë 
c) Anglia

Njoh cilat janë organet e pushtetit të ShBA-
ve, si funksion ShBA, kushtetutë, rregullimi 
shtetëror, partitë politike; 

-përshkruan se përmes revolucionit u formuan ShBA, i kanë 
fituar Englezët, kanë formuar shtetin e vetë, organet e pushtetit, 
Kongresi dhe Senati, Kushtetuta, partia demokratike dhe 
republikane, federatë me president; 

Kush ishte presidenti i parë i ShBA-ve?

а) T. Xheferson  
b) A. Linkoln 
c) Xh. Uashington 

Njoh cilat janë arsyet e luftës civile në 
ShBA;

-sqaron cilat janë arsyet e luftës civile në ShBA, shfaqje e 
skllavërisë në pjesën jugore, veriu i pasur me industri dhe blegtori 
ka pasur nevojë nga fuqi pune, konflikt i interesave ekonomike 
midis jugut dhe veriut;  

A pas përfundimit të luftës civile skllavëria u shfyqëzua? 

а) po 
b) jo 

RM: Njoh në cilën mënyrë u formuan ShBA, 
si arriti për të çliruar nga skllavërimi 
kolonial; 

-sqaron si u formuan ShBA, përmes revolucionit të njerëzve, luftë 
për të drejtat e tyre politike dhe ekonomike, ai ka qenë shteti i 
parë i dekolonizuar; 

Kur u ngrit revolucioni i parë në ShBA kundër Anglisë? 

Definon cilat ishin qëllimet e Deklaratës 
së pavarësisë, përshkruan sistemin e 
rregullimit të ShBA-ve, presidenti i parë, 
organet e pushtetit, partitë politike; 

 -sqaron Deklarata e pavarësisë, miratimi i Kushtetutës, formimi 
i  unionit federal, presidenti i parë Xh. Uashington, Konkresi dhe 
Senati si trupat kryesore e ShBA-ve, dy partitë politike; 

Kush e ka shkruar Deklaratën e pavarësisë?

Çfarë është skllavërimi kolonial?

Përshkruan luftën civile në ShBA; 
-sqaron arsyet, fillimin, rrjedhjen dhe rezultatet nga lufta civile 
në ShBA, e kryer në periudhën nga viti 1860 deri në vitin 1865 në 
kohën e A. Linkolnit, konflikt i interesit ekonomik, skllavërimi 
kundrejt fuqisë së punës;  

Kur filloi lufta civile në  ShBA?

Cilat janë rezultatet nga lufta civile në ShBA? 

Rusia deri në Luftën e parë 
Botërore;

REM:  Njoh sundimtarë më të rëndësishëm 
në Rusi nga shekulli XVII deri në Luftën e 
parë Botërore; 

-numëron cilët ishin sundimtarët më të rëndësishme në Rusi, që 
kanë kontribuar në ngritjen e shtetit, territorialisht e kanë zgjeruar, 
ekonomikisht e kanë përforcuar, kanë përmirësuar kushtet e jetës, 
arsimi, sistemi tatimor dhe administrativ, rendi ligjor, në kohën e 
Pjetrit të Madh dhe Katerinës II;

Cili qytet u themelua nga Pjetri i Madh?
а) Shën Petersburg
b) Moskë  
c) Kiev

Tregon reforma më të rëndësishme të Pjetrit 
të Madh;

-numëron reforma të ushtrisë, kishë, administratë, arsimi, 
ekonomi, pronësi private dhe shtetërore, diplomaci, zgjerimi drejt 
Azovit dhe Krimesë;  

A Pjetri i Madh në luftë me Osmanët ka fituar betejat dhe territoret rreth Azovit?  
а) po 
b) jo 

Përshkraun politika e jashtme e 
mbretëreshës Katerina II;

-sqaron sundimin e mbretëreshës Katerina II, politikën e saj e 
jashtme ndaj Polonisë, Krimesë, detit të Zi, vendeve baltike, luftën 
me Osmanët, kryengritjen e madhe fshatare, për të drejtat dhe 
liritë e bujkrobërve; 

Ku ishte ndikimi më i madh politik i Rusisë? 
а) Ballkan 
b) Austri  
c) Poloni
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RM: Përshkruan situatë politike në Rusi 
nga shekulli XVII deri në shekullin XX, 
ndryshimet shoqërore dhe politike; 

-përshkruan situatë politike në Rusi nga shekulli XVII deri në 
Luftën e parë botërore, sundimtarë më të rëndësishëm, si Pjetri 
i Madh, Katerina II, Nikolaj I, Aleksandër I, lufta me Osmanët, 
Suedinë, Francën, pushtimet e Baltikut, Azovit, Krimesë dhe 
territoreve të tjera; 

Cilat reforma u implementuan nga Pjeti i Madh?

5

Dallon politika e Pjetrit të Madh 
nga politika e Katerinës II, cilat janë 
ngjashmëritë, dhe cilat janë dallimet në 
sundimin e tyre me Rusinë: 

-përshkruan Rusia në kohën e Pjetrit të Madh, reformat, kushtet 
më të mira për jetë, fuqia ekonomike, të drejta për të gjithë, tregon 
sukseset politike edhe në kohën e Katerinës II, por edhe pozitën e 
bujkrobërve në fshatrat, që nuk kishin të drejta;

Cilat ishin interesat politike e Rusisë?
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Perandoria osmane në 
shekullin XIX; 

REM: Njoh cilat territore në Ballkan ende 
kanë qenë nën sundimin osman; 

-numëron cilat territore në Ballkan kanë qenë pjesë e shtetit 
osman në shekullin XIX - Maqedoni, Serbi, Greqi, Bullgari; 

A shteti osman ka implementuar reforma për të përmirësuar kushtet e popujve, 
që kishin jetuar brenda kufijve të tij? 
а) po 
b) jo 

Njoh cilat reforma u miratuan nga sulltani 
në shekullin XIX; 

-përshkruan arsyet për dobësim të shtetit osman, mungesa e 
pushtimeve ushtarake, ishin detyruar për të implementuar reforma, 
për të barazuar të drejtat e botës krishtere me atë muslimane, 
barazi para ligjit pavarësisht përkatësisë fetare ose etnike, 
hatisherifi i Gjylhanës dhe Hatihumajunit; 

A kanë pasur ndonjë ndikim fuqitë e mëdha në shtetin osman? 
а) jo 
b) po  

Numëro cilat territore ende kanë qenë pjesë e shtetit osman në Ballkan në 
shekullin XIX? 

RM: Njoh cilat ishin arsyet për dobësim të 
shtetit osman; 

-përshkruan situatë politikë në shtetin orman, dobësimi i shtetit, 
ishte nën presion dhe duhej të zbatojë reforma; 

Cila është rëndsia e reformave në shtetin osman?

Pse fuqitë e mëdha kanë mbështetur shtetin osman, cili ishte interesi i tyre? 

Definon cilat reforma u miratuan në shtetin 
osman; -sqaron periudha e reformave në shtetin osman, implementimi 

i barazisë para sistemit ligjor dhe ligjeve të të gjitë njerëzve pa 
dallim të përkatësisë fetare dhe etnike në shtetin osman; 

Cilat ishin qëllimet e reformave në shtetin osman? 
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Lëvizjet çlirimtare popujve 
të Ballkanit nën sundimin 
osman; 

REM:  Njoh cilat kryengritja ishin ngritur 
nga ana e popujve në Ballkan kundër 
sundimit osman;

-tregon cilat kryengritje ishin ngritur kundër sundimit osman 
nga ana e popujve në Ballkan në periudhën e krizës lindore gjatë 
shekullit XIX – Serbia, Greqia, Bllgaria, Maqedonia; 
-përshkruan cilat fuqi të mëdha, cilët popuj në Ballkan ishin 
mbështetur, si i kanë ndihmuar për të formuar shtetet e tyre dhe të 
çlirohen nga sundimi osman në periudhën pas krizës lindore; 

A kryengritjat e popujve në Ballkan në pjesën më të madhe kanë qenë të 
suksesshme?
а) po
b) jo 

Tregon arsyet pë ngritje  të kryengritjeve 
nga ana e popujve në Ballkan;  

Cili ishte qëllimi i popujve ballkanik? 
а) për të formuar shtetet e tyre 
b) për të qëndruar brenda shtetit osman

Tregon vendimet e kongresit të Berlinit;  
 -përshkruan cilat ishin vendimet e kongresit të Berlinit, cilat 
shtete ballkanike kanë marrë pavarësi, kanë pasur mbështetje nga 
fuqitë e mëdha -  Bullgaria, Serbia, Mali i Zi dhe Romania; 

A Maqedonia u fitua me pavarësi në kongresin e Berlinit? 
а) po 
b) jo  

RM: Përshkruan situatën politike në Ballkan 
në gjysmën e dytë të shekullit XIX; 

-sqaron situatën politike në Ballkan, lufta për të formuar shtetin e 
vetë, periudha e krizës lindore në shtetin osman;  

Cila ishte situata politike në shtetin osman në shekullin XIX? 

Tregon cilat kryengritje çlirimtare ishin 
ngritur kundër sundimit osman; 

-sqaron aktivitetet kryengritëse në vendet ballkanike kundër 
sundimit osman, në Serbi, Bullgari, Bosnjë dhe Hercegovinë, 
Maqedoni; 

Cilat kryengritja ishin ngritur kundër sundimit osman? 

Definon cilat ishin qëllimet e popujve 
ballkanik, si edhe rezultatet nga kongresi 
i Berlinit; 

-definon cilat ishin qëllimet e popujve ballkanikt përmes këtyre 
lëvizjeve kryengritëse, cilat vendime u miratuan në kongresin e 
Berlinit; 

Cili ishte qëndrimi i fuqive të mëdha në lidhje me popujt ballkanik? 

Cilat ishin vendimet në kongresin e Berlinit? 

Formimi i shtetit serb, bullgar 
dhe grek; Formimi i shtetit 
shqiptar; 

REM:  Njoh cilat shtete në Ballkan kanë 
marrë pavarësi; 

-përshkruan situatë politike dhe ushtarake në vendet ballkanike 
dhe fitimi i tyre me pavarësi – Serbi, Mali i Zi, principata e 
Bullgarisë, Romani dhe Greqi; 

Kur vendet ballkanike kanë marrë pavarësi? 
a) në kongresin e Berlinit
b) me traktatin e Shën-Stefanit
c) me marrëveshjen e paqës së Parisit  
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RM: Përshkraun situatë poltike në Ballkan 
në shekullin XIX;

-sqaron politika e fuqive të mëdha ndaj popujve në Ballkan, 
trazirat politike dhe simpatitë; Çfarë do të thotë termi Kriza lindore? 

Tregon cilat kryengritja ishin ngritur nga 
Serbët, Greqët, Bullgarët dhe Shqiptarët 
kundër sundimit osman; 

-sqaron kryengritjat e popujve ballkanik, qëllimet e popujve 
ballkanik, mënyrat dhe metodat e fitmit të lirisë dhe pavarësisë 
midis popujve ballkanik; 

Kur u fituan me liri vendet e Ballkanik? 

Dallon politika e fuqive të mëdha lidhur me 
çështjen ballkanike; 

-bën dallim midis politikave të fuqive të mëdha lidhur me popujt 
ballkanik, vendimet në kongresin e Berlinit; Cfarë politikë kishin pasur fuqitë e mëdha në lidhje me statet në Ballkan? 

Revolucioni xhonturk (i Turqve 
të rinj)

REM:  Njoh arsyet për ngritjen e revolucionit 
xhonturk;

-numëron arsyet që kanë çuar deri në revolucionin xhonturk, kriza 
financiare në shtetin osman, absolutizmi i sulltanit, konservatizmi; 

Ku ka filluar revolucioni xhonturk?
а) Resnjë
b) Manastir 
c) Selanik 

Njoh kush dhe ku ka filluar revolucionin, 
cilat ishin qëllimet e revolucionit, kush ka 
ofruar mbështetje revolucionit nga popujt 
që ishin nën sundimin osman;  

-përshkruan cilët ishin Turqit e rinj, Ahmed Niazi beј e ka filluar 
revolucionin në Resnjë, më 3 korrik 1980, ka pasur mbështetje nga 
Maqedonasit, Shqiptarët dhe grupet e tjera etnike; 

A Maqedonasitë kanë mbështetur revolucionin? 
а) po 
b) jo 

RM: Përshkruan situatë politike në shtetin 
osman në fillim të shekullit XX, si ka ardhur 
deri në ngritjen e revolucionit xhonturk; 

-sqaron shfaqje e lëvizjes xhonturke, arsyet e revolucionit, fillimi i 
revolucionit, zhvillimi dhe fundi i revolucionit; 

Cilët ishin Turqit e rinj? 

Ku dhe kurr ka filluar revolucioni xhonturk? 

Dallon Turqit e rinj nga Turqit e vjetër, njoh 
kush ka dhënë mbështetje revolucionit; 

-bën dallim midis bllokut të vjetër dhe të ri politik turk, 
konservatorët dhe modernistët, që dëshiruan për të bërë ndryshme 
brenda shtetit osman, kush ka dhënë mbështetje turqve të rinj nga 
popujt që kishin jetuar në shtetin osman; 

Cilat ishin sukseset e revolucionit?

Cilët popuj kanë dhënë mbështetje Turqve të rinj? 

Përshkruan rezultatet e revolucionit; 
-sqaron rezultatet e arritura nga revolucioni xhonturk, shfaqja e 
kundërrevolucionit nga ana e sulltanit; Cilat ishin rezultatet përfundimtare e revolucionit? 
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Luftërat ballkanike;

REM: Njoh cilat ishin arsyet për luftërat 
ballkanike; 

-përshkruan arsyet për fillimin e luftërave ballkanike, qëllimet e 
shteteve ballkanike ndaj Maqedonisë, Aleanca ballkanike, lufta e 
parë dhe e dytë ballkanike 1912-1913;  

Kur filloi lufta e parë ballkanike? 
a) 1912
b) 1911
c) 1913

Njoh cilat ishin betejat më të rëndësishme 
dhe konfliktet ushtarake gjatë luftërave 
ballkanike;  

-përshkruan konfliktet më të rëndësishme ushtarake te Kumanova, 
Manastiri, Gjevgjelia, Lerini, Selaniku dhe vendet e tjera, gjatë 
luftës së dytë ballkanike Bregalnica, Krivolaku, Koçani;  

Sa fronte ishin hapur gjatë luftës së parë ballkanike?
а) një 
b) tre 
c) pesë 

Demonstron në hartë cilat vendimet u 
miratuan në traktin e paqes në Bukuresht; 

-përshkruan cilat ishin vendimet në traktin e paqes në Bukurenst, 
ndarja e Maqedonisë midis fqinjve më 10.8.1913; Cilat venime u miratuan në traktatin e Bukureshtit?

RM: Përshkruan arsyet për fillim të 
luftërave ballkanike, fillimi, zhvillimi dhe 
fundi i luftërave; 

-sqaron arsyet për fillim të luftërave ballkanike, sqaron për 
fillimin, zhvillimin dhe rezultatet e luftës së parë ballkanie, 
betejat, frontet, sukseset dhe fundin dhe pasojat nga luftërat; 

Cilat beteja më të mëdha u zhvilluan gjatë luftës së parë ballkanike? 

Kush dhe pse ka filluar luftën e dytë ballkanike? 

Definon rezultatet nga lufta e parë dhe 
e dytë ballkanike, si edhe rezultatet nga 
traktit i paqes në Bukuresht; 

-shpjegon qëllimet e popujve ballkanik gjatë luftës së dytë 
ballkanik, definon vendimet nga trakti i paqes në Bukurenst për 
ndarje të Maqedonisë midis fqinjve; 

Cilat vendime u miratuan në traktin e paqës në Bukuraesht? 
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Maqedonia nga gjysma e parë 
e shekullit XIX; 

REM: Njoh ndryshimet politike në shtetin 
osman në shekullin XIX, zbatimi i reformave, 
arsyet për  kryengritjen e Negushit;  

-përshkruan situata politike në shtetin osman në fillim të shekullit 
XIX, periudha e tanzimatit dhe reformave, arsyet për kryengritje të 
Negushit, fillimi dhe zhvillimi i kryengritjes së Negushit – 1822; 
 

Plotëso – Në vitin 1822 Maqedonasit kanë ngritur:
а) kryengritjen e Razlovcit
b) kryengritjen e Kresnës
c) kryengritjen e Negushit; 

5

Përshgkraun qëllimet dhe detyrat e 
kryengritjes, organizatorët, koha dhe vendi i 
kryengritjes së Negushit; 

-sqaron për zhvillimin e kryengritjes së Negushit, organizatorët, 
territorin, kohëzgjatja e kryengritjes ka zgjatur një muaj me 
aksione kryengritëse – Negush, rrjedhja e lumit Bistricë, Ber deri 
te Kosturi, organizatorët – tre priftërinj dhe fshatarët nga rrethana 
e Negushit;  

A kryengritja ka pasur sukses? 
а) po
b) jo

RM: Njoh periudha e reformave, tanzimati 
në shtetin osman;  

-përshkruan situata politike në Ballkan, shqaron periudhën 
e reformave në shtetin osman – hatisherifi i Gjylhanës dhe 
Hatihumajunit; 

Cilat reforma u miratuan në shtetin osman në fillim të shekullit XIX? 

Njoh fillimi i aktiviteteve kryengritëse; -sqaron arsyet për kryengritjen e Negushit, fillimi dhe zhvillimi 
i kryengritjes, organizatorët, përhapja e veprimeve kryengritëse, 
rezultatet nga kryengritja; 

Cilat ishin aryet për ngritjen e kryengritjes së Negushit? 

Kush dhe ku e ka organizuar kryengritjen e Negushut? 

Definon qëllimet dhe detyrat e 
kryengritësve, dallon rezultatet pozitive dhe 
negative nga kryengritja; 

-definon qëllimet dhe detyrat e kryengritësve dhe organizatorëve, 
thekson pasojat pozitive dhe negative nga kryengritja e Negushit; Çfarë rezultat ka pasur kryengritja për popullin maqedonas?
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Rilindja dhe kultura në 
Maqedoni;

REM: Njoh rilindësit kulturor maqedonas; -numëron rilindësit kulturor maqedonas si Joakim Kërçovski, Kiril 
Pejçinoviq, vëllezërit Miladinov etj.;  

Cila është kënga më e famshme e Konstantin Miladinovit? 
а) Bisero mome Bisero
b) Malli për jugun (T’ga za Jug) 

Tregon përrala, këngë, arte popullore të 
njohura maqedonase; 

-numëron vepra të famshme të shkruara në gjuhën e folur 
maqedonase, përralla, legjenda dhe këngë popullore; 

Çfarë kanë lënë vëllezërit Miladinov prapa?
а) Përmbledhje 
b) Mbledhje e këndëve 
c) Roman  

Njoh vepra të famshme të shkruara nga 
rilindësit maqedonas; 

-tregon shkrimtarë të famshëm maqedonas, mbledhës të 
tregimeve popullore, këngëve, në shekullin XIX, veprat e rilindësve 
maqedonas – Pasqyre (Ogledalo),  Slovo iskazanie zaradi umirenie; 

Me çka është i rëndësishëm Gligor Përliçev?
а) poema Serdari 
b) romani Pirej  
c) poezia Denicia  

RM: Njoh aktiviteti letrar i rilindësve 
maqedonas, mësuesit, priftërinjtë, veprat 
e tyre për të afirmuar gjuhën popullore 
maqedonase; 

-përshkruan periudhëa më e përshtatshme për zhvillim të aktivitet 
letrat maqedonas, sqaron veprat e vëllezërve Miladinov, G. 
Përliçevit, J. Kërçovskit, K. Pejçinoviqit; 

Çka ka shkruar J. Kërçovski? 
 

Kush e ka shkruar poemën Serdari?

Pse është e rëndësihme Përmbëledhja e vëllezërve Miladinov?  

Definon emra të famshme të shkrimtarëve 
maqedonas në shkullin XIX; 

-njoh punë e frytshme e Marko Cepenkovit, definon qëndrimi i K. P. 
Misirkovit në vepën “Për çështjet maqedonase”; Cili ka qenë qëllimi i rilindësve maqedonas? 
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Kryengritja e Razlovcit; 

REM: Njoh arsyet për fillim të kryengritjes 
së Razlovcit;

-përshkruan arsyet për ngritje të kryengritjes së Razlovcit, pozita 
e vështirë e popullit maqedons nën sundimin osman, kryengritjet 
nëpër Ballkanit, periudha e krizës lindore; 

Kur filloi kryengritja e Razlovcit?
а) 8 maj 1878
b) 8 maj 1879 
c) 8 maj 1876

Njoh kush ka marrë pjesë në organizimin 
e kryengritjes, territori i lirë, zhvillimi dhe 
shtypja e kryngritjes;  

-tregon cilët ishin organizatorët kryesor – Dimitar Pop Gjeorgiev 
dhe prifti Stojan i Razlovcit, përgatitjet në Razlovc dhe Selanik, 
rrethana e Razlovcit, përleshje me ushtrinë osmane, më 8 maj 
1876 e shtypur më 28 maj 1876;

Kush e bërë flamurin e kryengritjes së Razlovcit?
а) organizatorët
b) kryengritësit 
c) mësueset

Njoh pse kryengritja ka dështuar, cilat 
ishin arsyet për dështimin e kryengritjes së 
Razlovcit; 

-përshkruan si zhvillohej kryengritja, e ngritur para kohës 
më 8 maj 1876, plagosja e Berovskit, mungesa e lidhjes dhe 
bashkëpunimit me çetat e përgatitura në fshatrat e Maleshevës, 
arsyet për dështim të kryengritjes dhe shtypje të saj; 

Cilat ishin pasojat për shtypje të kryengritjes së Razlovcit? 

а) migrimi i vendasve 
b) terori dhe dhuna mbi vendasit nga ana e ushtrive osmane
c) kolonizimi i popullsisë osmane

RM: Njoh arsyet për fillimin e kryengritjes 
së Razlovcit; 

-sqaron periudha e krizës lindore, kryengritjet në shtetin osman, 
pakënaqësitë e popujve ballkanik, pozita e vështirë e popullit 
maqedonas nën sundim osman; 

Cilët ishin organizatorët kyç e kryengritjes? 

-bën dallim midis ngjarjeve pozitive dhe 
ngjarjeve negative gjatë kryengritjes, 
përshkruan pasojat nga kryengritja e 
Razlovcit; 

-dallon suksesi dhe dështimi i çetave kryengritëse, gjërat pozitive 
dhe negative që janë ndodhur gjatë kryengritjes së Razlovcit, 
thekson pasojat nga kryengritja dhe përmbytja e saj;   

Pse ka dështuar kryengritja dhe ka qenë e përmbytur? 
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Kryengritja maqedonase e 
Kresnës;

REM: Njoh arsyet për fillim të kryengritjes 
së Kresnës;

-përshkruan arsyet për kryengritjen e Kreshës, vendimet nga 
kongresi i Berlinit – mosplotësimi i nenit 23 në lidhje me 
Maqedoninë që t’i jepet autonomi administrative;  

Kush ishte organizatori i kryengritjes së Kresnës? 
а) D. Berovski  
b) S. Razlovski  
c) A. Kalmikov 

Njoh fillimi, zhvillimi dhe përmbytja e 
kryengritjes së Kresnës; 

-përshkruan cilët ishin organizatorët e kryengritjes, se ka filluar 
në Kresnë, më 5 tetor 1878, prania e ushtrisë ruse, kishin marrë 
pjesë edhe dukët Ilo Maleshevski, Gjorgji Pulevski si edhe 
ipeshkët Natanail dhe Ciril, ishin formuar komitetet “Uniteti” në 
Bullgari për ndihmë të kryengritësve, ka pasur një territori të lirë, 
autoritet kryengritëse, Seli, kalorësi, Rregullore e kryengritjes etj., 
përzierja e Bullgarisë në aktivitetet kryengritëse ka kontribuar në 
përmbytjen dhe dështimin e kryengritjes;  

Kur filloi kryengritja e Kresnës?  
а) 1878
b) 1879
c) 1880

RM: Njoh situata poltike në Ballkan, cilët 
ishin organizatorët e kryengritjes, cilat 
ishin qëllimet e tyre dhe përpjekjet, mënyra 
e organizimit dhe vendojes ndërmjet 
kryengritësve në kryengritjen e Kresnës;    

-njoh situatë politike në Ballkan pas kongresit në Berlin, sqaron 
arsyet për fillim të kryengritjes së Kresnës, organizatorët, koha, 
vendi i fillimit të kryengritjes, Kresnë 1878; 

Pse u ngrit kryengritja e Kresnës?

Cilët ishin organizatorët kryesore e kryengritjes? 

Kush përzihej gjatë kryengritjes? 

Cilat territore ishin përfshirë me aktivitetet kryengritëse? 

Cilët organe të autoritetit kryengritës u formuan? 

Njoh arsyet për dështim të kryengritjes së 
Kresnës; 

-përshkruan fundi i kryengritjes, përzierje e Bullgarisë, paraqitja 
e një imazhi tjetër politik para publikut evropian, pasojat e 
kryengritjes, migrimet masive e vendasve, dhunë dhe burgosje e 
kryengritësve nga ana e autoriteteve osmane; 

Si ka përfunduar kryengritja e Kresnës? 
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Formimi dhe aktiviteti i ORM;

-njoih organizatë e ORM-së, anëtarët e 
ORM-së, kur u formua ORM; 

-përshkruan se u formua ORM, Selanik më 23 tetor 1893, gjashtë 
njerëz e kanë formuar ORM-në, mes të cilëve Dame Gruev, Petar 
pop Arsov, Ivan Haxhi Nikolov; 

Kur u formua ORM?
а)1898
b)1897
c)1893

Përshkruan qëllimet dhe detyrat e ORM-së, 
aktivitetet e tyre; -sqaron cilat ishin qëllimet e ORM-së, Maqedoni autonome, çlirimi 

nga sundimi osman; 

Ku u formua ORM?
а) Selanik 
b) Manastir 
c) Shkup 

-Njoh vendimet nga  kongresi i Selanikut 
1896;

-përshkruan cilat ishin vendimet nga kongresi në Selanik të ORM-
së në vitin 1896; 

Si u riemërua organizata në kongresin e Selanikut në vitin 1896? 
а) OFRMO (TMORO) 
b) OBRMO (VMORO) 
c) ORMO (MORO) 

RM: Njoh arsyet për formim të ORM-së, 
mënyra e formimit të ORM-së, cilët ishin 
themeluesit e ORM-së;  

-përshkruan situata politike në Maqedoni dhe formimi i ORM-së, 
cilat ishin kushtet për anëtarësim në ORM, formimi i ORM-së në 
Selanik nga ana e revolucionarëve maqedonas në vitin 1893, për 
zgjidhje të çështjes maqedonase, për formimin e shtetit autonom 
maqedonas; 

Kur dhe ku u formua ORM? 

Cilët ishin themeluesit e ORM-së?

Definon kushtet, detyrat dhe qëllimet e 
ORM-së; 

-sqaron qëndrimet dhe qëllimet e organizatës, për një shtet të 
pavarur dhe sovran, përhapja e rrjetës revolucionare, rritje e 
anëtarsimit; 

Cilat qëndrime i ka përfaqësuar organizata? 

Demonstron vendimet nga kongresi i 
Selanikut; 

 -thekson kush mund të bëhet anëtar i ORM-së, ndryshohet emri 
i organizatës, gazetat Armë dhe Vepër, zyra përtej kufirit në Sofje, 
Kushtetuta e Re dhe Rregullore e organizatës, gjykata të fshehta, 
posta, kode, pesë rrethe revolucionare për veprim më të lehtë; 

Kush ka shkruar Kushtetutën e OFRMO-së (TMORO)? 

Kryengritja e Ilindenit; REM: Njoj arsyet për ngritje të kryengritjes 
së Ilindenit; 

-përshkruan arsyet për ngritje të kryengritjes së Ilindenit, pozita 
e vështirë e popullit maqedonas, ndikimi i Bullgarisë, ndryshimi i 
udhëheqjes së OFRMO-së; 

Kur filloi kryengritja e Ilindenit? 
а) 2 gusht 1903
b) 2 gusht 1902
c) 2 gusht 1901
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Tregon organizatorët, kushtet politike, 
situatat politike në Ballkan, që kanë pasur 
ndikim edhe në Maqedoni; 

-përshkruan ngjarje më të rëndësishme në vitin 1903, kongresi 
i Selanikut në vitin 1903, atentatet në Selanik, vdekja e Goce 
Delçevit, organizatorët, koha dhe vendi i kryengritjes; 

Sa kohë ka zgjatur Republika e Krushevës?
а) 10 ditë 
b) 5 ditë 
c) 7 ditë  

Njoh kur dhe ku u ngrit kryengritja e 
Ilindenit, cilat ishin qëllimet dhe detyrat 
e kryengritjes, sukseset e Republikës 
së Krushevës, manifesti i Krushevës 
etj., betejat më të rëndësishme gjatë 
kryengritjes, arsyet për përmbytje dhe 
dështimi i kryengritjes; 

-përshkruan fillimi i kryengritjes më 2 gusht 1903 në Krushevë, 
çlirimi i Maqedonisë nga sundimi osman, territori i lirë, autoriteti 
kryengritës, Republika e Krushevës 10-ditore, lëshimi i manifestit 
të Krushevës, betejat gjatë kryengritjes te Meçkin kamen dhe 
Slivë, përmbytja e kryengritjes;  

Kush ishte presidenti i Republikës së Krushevës? 
а) Nikola Petrov 
b) Nikola Karev 
c) Dinu Vangeli 

Deri te cili u adresua manifesti i Krushevës? 
а) Krishterët 
b) Muslimanët 
c) Vllehët 

RM: Njoh situata politike në Ballkan dhe 
ndikimi politik i Bullgarisë;

-sqaron për politikën e Bullgarisë dhe fuqive të mëdha lidhur me 
çështjen maqedonase; Kush dhe pse e ka nxitur kryengritjen e Ilindenit?  

Tregon arsyet për  kryengritjen e Ilindenit, 
cilat ngjarje janë ndodhur para fillimit 
të kryengritjes së Ilindenit, fillimi, 
zhvillimi dhe pasojat nga kryengritjea, si u 
formua Republika e Krushevës, organet e 
republikës, kush e ka lëshuar manifestin 
e Krushevës, betejat më të rëndësishme 
dhe rezultatet nga betejat, përmbytja e 
kryengritjes; 

-përshkruan fillimi i kryengritjes së Ilindenit, qëllimet dhe detyrat 
e autoritetit kryengritës, organet e Republikës së Krushevës – 
Këshilli i republikës dhe Qeveria e përkohshme me 6 anëtarë, 
presidenti, lëshimi i manifestit të Krushevës, arsyet për dështim të 
kryengritjes së Ilindenit; 

Kur dhe nga ku filloi kryengritja e Ilindenit? 

A kryengritja e Ilindenit ka përfshirë të gjitha pesë rrethe revolucionare? 

Cilat ishin autoritetet e pushtetit të Republikës së Krushevës?  

Kur përfundoi kryengritja e Ilindenit?

Pozita e Maqedonisë pas 
kryengritjes;

REM: Njoh politika të fuqive të mëdha 
lidhur me çështjen maqedonase; 

-përshkruan politika të fuqive të mëdha ndaj Maqedonisë, pozita e 
popullit maqedonas pas përmbytjes së kryengritjes, të interesuar 
ishin Rusia dhe Austro-Hungaria, të intervenojnë pas përmbytjes 
së kryengritjes së Ilindenit; 

Cilat fuqi të mëdha ishin shqetësuar për çështjen maqedonase? 
а) Rusia 
b) Italia  
c) Gjermania 

Përshkruan programi i reformave nga 
Murzstegu lidhur me Maqedoninë, vendimet 
në kongresin e OFRMO-së në Rilë pas 
kryengritjes;   

-sqaron reformat nga Murzstegu midis Austro-Hungarisë dhe 
Rusisë, më 2 tetor 1903, mirëmbajtja e kongresit të Rilës, tetori 
1905, në manastirin e Rilës, vendimet për ndryshim të emrit në 
OBRMO, udhëheqja e re me Komitet qendror dhe zyrë përtej kufirit, 
demokratizim, gazeta Fleta revolucionare; 
 

Çfarë ndodhej me organizatën pas kryengritjes? 
а) ekzistohej  
b) nuk ekzistohej  
c) ishte e ndarë  
Kur u mbajt kongresi i Rilës?
а) 1905
b) 1906
c) 1907
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RM: Njoh interesi politik i fuqive të 
mëdha në lidhje me çështjen kombëtare 
maqedonase;

-përshkruan interesi politik te fuqitë e mëdha lidhur me çështjen 
maqedonase, Rusia dhe Austro-Hungaria; Cilat ishin interesat politike e fuqive të mëdha lidhur me Maqedoninë? 

Përshkruan qëndrimet e fuqive të mëdha 
lidhur me reformat nga Murzstegu, situata 
në organizatë pas kryengritjes së Ilindenit;  

-sqaron qëndrime të fuqive të mëdha lidhur me situatën pas 
kryengritjes së Ilindenit, hartimi i reformave nga Murzstegu 
për përmirësimin e pozitës së popullit maqedonas, për situatën 
në organizë dhe pozitën e popullit maqedonas, ndarja midis 
revolucionarëve të së majtës dhe të së djathtës pas kryengritjes 
së Ilindenit; 

Kush dhe pse i ka propozuar reformat e Murzstegut? 

Cila ishte situata në organizatën pas kryengritjes? 

Demonstron vendimet nga kongresi i Rilës; 

-thekson cilat vendime u miratuan në kongresin e Rilës në tetor 
të vitit 1905; demokratizimi i organizatës, riemërimi në OBRMO, 
gazeta Fleta revolucionare, udhëheqja e re e Komitetit Qendor (KQ) 
dhe zyrës përtej kufirit; 

Kur dhe ku u mbajt kongresi i Rilës?

Cilat vendime u miratuan në kongresin e Rilës? 
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Lufta e parë Botërore; 

REM: Njoh aryet themelore për fillim të 
Luftës së parë Botërore; 
 

-përshkruan kur dhe ku filloi Lufta e parë Botërore, arsyet dhe 
rasti i luftës, konflikti i interesave midis fuqive të mëdha, ndarja e 
re e kolonave në botë;

Kur filloi Lufta e parë Botërore? 
а)  1914
 b) 1915
 c) 1913

6

Njoh cilat dy blloqe kanë qenë në luftë, 
fronte, beteja më të rëndësishme; 

-përshkruan palët ndërluftuese midis Antantës dhe Fuqive 
Qendrore, tri fronte – fronti perëndimor, lindor dhe maqedonas, 
beteja më të rëndësishme kanë qenë beteja e Marnës, Verdenit, 
beteja te lumi i Somës, te kanali Ipar, beteja e Cerskës dhe 
Kolubarës, beteja te Tanenberg, liqenet e Mazurit etj.. 

Ku për herë të parë ishin përdorur helmet e luftës në Luftën e parë Botërore;  

а) Kanali i Iparit 
b) Verden 
c) Somë 

Tregon kur përfundoi lufta dhe cilat ishin 
pasojat nga lufta; -sqaron fundi i luftës, fitimi i Antantës, pasojat nga lufta, humbje 

njerëzore dhe materiale, shtete të shkatërruara dhe të varfëra;

Kur përfundoi Lufta e parë Botërore? 
а) 1919
b) 1917
c) 1918

RM: Përshkruan arsyet dhe rastin për 
fillim të Luftës së parë Botërore, cilat ishin 
interesat politike e shteteve që kishin 
luftuar; 

-sqaron arsyet dhe rastin për fillim të luftës, garë për më shumë 
koloni në botë,  shkaku vrasja e Franc Ferdinandit – trashëgimtar 
i fronit të Austro-Hungarisë, për ambiciet e veta personale polike 
dhe zgjerime kanë futur botën në Luftën e parë Botërore; 

Kush e ka filuar Luftën e parë botërore?
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Përshkruan hapja e fronteve, beteja më të 
rëndësishme gjatë luftës; 

-sqaron fillimi i luftës dhe zhvillimi i luftës së vetë, dy blloqe 
Antanta kundër Fuqive Qendrore, tri fronte, më shumë beteja më 
të mëdha si te lumi i Marnës, beteja e Somës, e Verdenit, beteja te 
kanali i Iparit, operacioni i Dardaneleve, beteja e Tanenbergut etj.. 

Sa fronte ishin hapur gjatë Luftës së parë Botërore; 

Sqaron pasojat dhe rezultati e luftës; -sqaron pasojat e luftës dhe rezultati nga ajo, Antanta si fitues 
ka diktuar kushtet për arritjen e paqes, humbjet njerëzore dhe 
materiale; 

Kur përfundoi Lufta e parë botërore? 

Shtetet ballkanike dhe popujt 
ballkanik në Luftën e parë 
Botërore; 

REM: Njoh cilat shtete ballkanike kanë 
marrë pjesë në Luftën e parë Botërore; 

-përshkruan si ka filluar Lufta e parë Botërore, me një sulm të 
Austro-Hungarisë mbi Serbinë, beteja më të rëndësishme gjatë 
luftës në Ballkan, beteja e Cerës dhe Kolubarës;  

Si filloi lufta në Ballkan? 
а) me një sulm të Austro-Hungarisë mbi Serbinë  
b) me një sulm të Bullgarisë mbi Serbinë 
c) me një sulm të Gjermanisë mbi Serbinë 

Tregon në cilin bllok ishin shtetet 
ballkanike, hapja e frontit maqedonas, fundi 
i luftës në Ballkan; 

-përshkruan si ishin ndarë shtetet ballkanike në Luftën e parë 
Botërore, në cilin bllok përkiste secili i vendeve, fronti maqedonas 
ekzistohej nga viti 1916 deri në vitin 1918, pas përfundimit të 
luftës ishte mbyllur edhe fronti, në vitin 1918;   

Nga ku deri ku shtrihej fronti maqedonas? 
а) nga Struga deri te Selaniku 
b) nga Ohri deri te Selaniku 
c) nga Ohri deri te gjiri i Orfanit  

RM: Njoh situata politike midis popujve në 
Ballkan, cili shtet ballkanik në cilën anë 
përkiste; 

-sqaron ambicioni politik i popujve ballkanik në Luftën e parë 
Botërore, zgjerimet e tyre politike; Cili shtet ballkanik ka pasur ambicione politike për zgjerim territorial? 

Sqaron betejat më të mëdha në Ballkan; -përshkruan cilat ishin betejat më të mëdha në Ballkan – beteja 
e Cerës dhe Kolubarës në vitin 1914, hapja e frontit maqedonas 
1916-1918; 

Kur zhvilloi beteja e Cerës dhe kush ishte fituesi në atë? 

Definon kur dhe si funksionohej fronti 
maqedonas, pasojat e Luftës së parë 
Botërore në Ballkan; 

-definon se fronti ka qenë i hapur në vitin 1916 dhe ekzistohej deri 
në vitin 1918 nga Ohri deri te gjiri i Orfanit, humbje njerëzore dhe 
materiale, territore të shkatërruara nëpër Ballkanit; 

Kur u shpërtheu dhe u mbyll fronti maqedonas? 
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Maqedonia në Luftën e parë 
Botërore; 

REM: Njoh cilët ishin okupatorët në 
Maqedoni, gjatë Luftës së parë Botërore;  

-përshkruan cilat vende fqinje kanë bërë okupacionin e 
Maqedonisë, Maqedonasit nuk ishin të interesuar për asnjë 
aleancë; 

Kur filloi lufta në Maqedoni?
а) 1914
b) 1915
c) 1916

Njoh nga ku deri ku ishte i hapur 
fronti maqedonas, pasojat për popullin 
maqedonas nga Lufta e parë Botërore; 

-përshkruan se fronti maqedonas shtrihej nga Ohri deri te gjiri i 
Orfanit, ekzistohej nga 1916-1918, përshkruan pasojat nga lufta 
për popullin maqedonas, humbjet njerëzore, migrimet, zbrazjet e 
frashtrave dhe qyteteve; 

A Maqedonasit marrin pjesë në Luftën e parë Botërore? 
а) po 
b) jo 

RM: Njoh cilat ndryshime politike u 
ndodhën në Maqedoni me fillim të Luftës së 
parë Botërore, cilat vende fqinje kanë bërë 
okupacion, cilat politika kanë imponuar 
okupatorët; 

-sqaron politikat e vendeve ballkanike, okupacioni nga ana e 
Bullgarisë, politika e asimilimit dhe denacionalizimit; 

Sqaron për hapje të frontit maqedonas, 
funksionimi, ekzistimi dhe mbyllja e tij; 

-shpjegon për frontin maqedonas, i hapur nga 1916-1918 nga Ohri 
deri te gjiri i Orfanit, ishin shkaktuar shumë humbje njerëzore, 
materiale, pasoja të mëdha për popullin maqedonas;

A dimë se çfarë është asimilimi dhe denacionalizimi?
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Bota pas luftës së parë 
botërore;

REM:  Njoh vendimet e Traktatit të Versajit, 
cilat vende ishin fituese në Luftën e parë 
Botërore; 

-sqaron vendimet e Traktatit të Versajit, aleatët e Antantës kanë 
marrë territore, që u ishin premtuar, vendet e Fuqive Qendrore kanë 
humbur territore dhe u detyruan për të paguar dëme të luftës dhe 
dëmshpërblime;

Cilat vende ishin fituese në Luftën e parë Botërore?
а) vendet e Antantës 
b) vendet e Fuqive Qendrore

6

Njoh çfarë është fashizëm, nacizëm, 
stalinizëm dhe regjime të tjera totalitare; 

-përshkruan regjimet totalitare, politika e Gjermanisë dhe Italisë 
midis dy luftërave botërore, shfaqje e nacizmit dhe fashizmit, 
depresioni i madh ekonomik në vitin 1929, lufta civile në Spanjë; 

Në cilin vend u paraqit fshizmi?

а) Itali  
b) Gjermani  
c) Francë 
  

RM: Njoh politika e vendeve fituese në 
Luftën e parë Botërore; 

-sqaron për Traktatin e Versajit, politikat e fuqive të mëdha fituese 
në Luftën e parë Botërore, marrja e territoreve, reparacione dhe 
dëmshpërblime nga lufta;

Kush ka më shumë dobi nga Traktati i Versajit? 

Sqaron regjimet politike, që u paraqitën 
në periudhën midis dy luftërave, 
karakteristikat e fashizmit dhe nacizmit; 

-shpjegon lidhur me fashizmin dhe nacizmin si regjime totalitare, 
pakënaqësi të Gjermanisë dhe Italisë nga sistemi i Versajit, 
kërkesa të paplotësuara të Italisë, aneksimi i Austrisë ndaj 
Gjermanisë, rajoni i Sudetit nga Çekosllovakia, territori rreth lumit 
Rajna, Italia ka okupuar Etiopinë dhe Shqipërinë;  

Cilat territore u aneksuan nga  Gjermania dhe cilat nga Italia në periudhën midis 
dy luftërave botërore?  
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Turqia bëhet republikë; 

REM: Njoh në cilin bllok ishte Turqia në 
Luftën e parë Botërore; 

-përshkruan se Turqia në Luftën e parë Botërore, ka qenë në anën 
e Fuqive Qendrore; 

A Turqia ka humbur territore pas Luftës së parë Botërore?
а) po
b) jo 

Njoh qëllimet e luftës greko-turke;  

-sqaron lidhur me luftën greko-turke në periudhën 1920-1923, 
Greqia dëshirohej disa territore turke në Traki dhe Smirnë me 
rrethanën, lufta ka përfunduar në dobi të Turqve, ka pasur 
shkëmbim të popullsisë në vitin 1923 midis Turqisë dhe Greqisë;   

Kur u zhvillua lufta greko-turke? 
а) 1918-1920
b) 1920-1922
c) 1920-1923

Tregon ngjarje dhe ndryshime politike dhe 
reforma në kohën e M. Kemal – Ataturkut; 

-numëron reformat e Ataturkut, presidenti i parë i Turqisë, reforma 
në rendin shoqëror, administratën, ushtrinë, arsimin; 

Kush ishte Mustafa Kemal – Ataturk?
а) sulltan 
b) vezir 
c) president  

RM: Identifikon cilat territore ka humbur 
Turqia pas Luftës së parë Botërore; 

-sqaron për periudhën pas Luftës së parë Botërore, për shkak 
se ka qenë në bllokun e Fuqive Qendrore ka humbur një pjesë të 
territoreve të saj, Siria, Palestina, Libani; 

Kur dhe pse filloi lufta greko-turke? 

Tregon arsyet për luftën greko-turke, 
arsyeja, fillimi, zhvillimi dhe rezultatet e 
luftës greko-turke;  

-përshkruan arsyet, fillimi, zhvillimi dhe rezultatet e luftës 
greko-turke, tre faza të luftës 1920-1923, Greqia dëshirohej disa 
territore turke, por në fund të liftës ka fituar Turqia me Kemal 
Ataturk, traktati i paqës në Lozanë në vitin 1923, detyrë për të bërë 
shkëmbim i popullatës krishtere me popullatën myslimane midis 
Greqisë dhe Turqisë;    

Çfa ka bërë Ataturk për Turqinë? 

Njoj kush ishte Ataturk;
-sqaron reformat e Ataturkut, në arsimin, ushtrinë, administratën, 
fenë, politikën e jashtme, heqje e sulltanit, formimi i republikës 
së Turqisë;  

Cilat reforma i ka zbatuar Ataturkun dhe cili ishte kuptimi i tyre? 
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Formimi i mbretërisë SKS; 

REM: Njoh rënie e Perandorisë Austro-
Hungarisë, rënie e shteteve nga aleanca e 
Fuqive Qendrore, formimi i mbretërisë SKS; 

-përshkruan se formohej mbretëria SKS me rënie të Austro-
Hungarisë, më 1 dhjetor 1918, shteti i ri në Ballkan i ka bashkuar 
Sllovenët, Kroatët dhe Serbët; 

Kur u formua Mbretëria SKS?

а) 1918
b) 1920
c) 1921

Tregon karakteristika të përgjithshme të 
Mbretërisë SKS, ndryshimet poltike që u 
ndodhën;  

-numëron ndryshimet politike që u ndodhën në Mbretërinë, 
dinastia e Karagjorgjeviqëve ka qenë në krye të Mbretërisë, Nikolla 
Pashiq ka qenë në krye të Qeverisë, ka pasur parti politike, ka 
qenë monarki, riemërohej në Jugosllavi në vitin 1929, diktatura e 
gjashtë janarit, 9 banovina, pakicat nuk kanë pasur të drejtat; 

Cila dinasti mbretërore ka qenë në kryer të Mbretërisë SKS? 
а) Petroviqët
b) Karagjorgjeviqët 
c) Pashiqët 

RM: Njoh arsye për rënie të Perandorisë 
austro-hungareze, formimi i Mbretërisë 
SKS; 

-sqaron arsyet për rënie të Austro-Hungarisë; kushtet për formim 
të Mbretërisë SKS më 1 dhjetor 1918, pas disfatës së Austro-
Hungrisë në Luftën e parë Botërore; 

Kur dhe si u formua Mbretëria SKS?

Tregon karakteristika të përgjithshme të 
Mbretërisë SKS, ndryshimet politike dhe 
reformat që u ndodhën në Mbretërinë SKS 
midis dy luftërave botërore;  

-përshkruan karakteristikat e Mbretërisë SKS, një monarki të 
kryesuar nga dinastia e Karagjorgjeviqëve, kanë pasur parti 
politike, 1929, u fut diktatura e mbretit Aleksandër, heqja e 
parlamentit, kushtetutë, Jugosllavi, me 9 banovina, politikë e 
jashtme ndaj Francës dhe Anglisë; 

Cilat ndryshime u ndodhën me futjen e diktaturës së gjashë janarit në Mbretërinë 
SKS/Jugosllavi? 
 

Greqia dhe Bullgaria midis dy 
luftërave botërore;  

REM: Njoh si Bullgaria dhe Greqia kanë 
kaluar në Luftën e parë Botërore; 

-përshkruan me cilat rezultate Bullgaria, me Fuqitë Qendrore dhe 
Greqia me Antantën e kanë përfunduar Luftën e parë Botërore; 

A Bullgaria ka qenë në aleancë me Gjermaninë gjatë Luftës së parë Botërore? 
а) po 
b) jo

Përshkruan ndryshimet poltike në Bullgari 
dhe në Greqi, politika e jashtme e Greqisë 
dhe Bullgarisë;  

-sqaron cilat ngjarje janë ndodhur në Greqi dhe Bullgari midis dy 
luftërave botërore, Greqia ka qenë në luftë me Turqinë, politika e 
jashtme e Bullgarisë ndaj Gjermanisë, politika e jashtme e Greqisë 
ndaj Francës dhe Anglisë; 

Diktatura e Joanis Metaksas u fut në: 
a) Bullgari 
b) Greqi
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RM: Njoh situatat politike në Greqi dhe 
Bullgari pas Luftës së parë Botërore; 

-përshkruan situata politike në Greqi dhe Bullgari pas Luftës së 
parë Botërore, Bullgaria ka humbur territore në dobi të Mbretërisë 
SKS dhe Greqisë, Greqia ka hyrë në luftë me Turqinë, shkëmbimi i 
popullatës edhe me Turqinë edhe me Bullgarinë;  

Çfarë politikë ka pasur Greqia midis dy luftërave botërore? 
 

Tregon regjimet e diktaturës në Greqi dhe 
Bullgari, qëllimet politike dhe politikat e 
jashtme e Gregiqës dhe Bullgarisë;  

 -sqaron ndryshimet socio-politike në Greqi dhe Bullgari, politiks 
e jashtme e Greqisë ndaj Francës dhe Anglisë, ka qenë pjesë e 
Antantës ballkanike, Bullgaria ndaj Gjermanisë;  

Mbreti bullgar Boris III ka qenë përkahës i politikës ndaj 
____________________ .

Shqipëria midis dy luftërave 
botërore; 

REM: Njoh si Shqipëria ka kaluar në Luftën 
e parë Botërore, ndryshimet në Shqipëri pas 
Luftës së parë Botërore; 

-përshkruan çka u ndodh në Shqipëri pas Luftës së parë Botërore, 
e okupuar nga më shumë ushtri, ndikimi i veçantë ka pasur Italia; 

A Shqipëria ka qenë pjesë e ndonjë aleance në Luftën e parë Botërore?
а) po
b) jo 

Njoh ndryshimet politike në Shqipëri midis 
dy luftërave botërore; 

-përshkruan politika e Ahmed Zogut, shpallja e Shqipërisë si 
republikë, si mbretëri, ndikimi politik dhe ekonomik nga ana e 
Italisë, okupacioni nga Italia në vitin 1939; 

Kush ishte Ahmed Zogu? 
а) mbret 
b) sulltan  
c) kryeministër  

RM: Njoh ndryshimet socio-politike në 
Shqipëri, në periudhën midis dy luftërave 
botërore; 

-sqaron situatën politike në Shqipëri, pas luftës së parë botërore, 
periudha e republikës në vitin 1925 dhe mbretërisë në vitin 1928, 
dominimi politik i mbretit Ahmed Zogu, ndikimi politik i Italisë; 

Kur Shqipëria u bë mbretëri? 

Tregon ndryshimet në politikën e jashtme të 
Shqipërisë; 

-sqaron reformat e mbretit A. Zogu, intereat financiare, arsimore, 
administrative, ushtarake, interesat në politikën e Shqipërisë ndaj 
Italisë; 

Çfarë lloj politike ka pasur Italia ndaj Shqipërisë? 
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Maqedonasit në korniza të 
vendeve fqinje;

REM: Njoj situata politike në Maqedoni 
midis dy luftërave botërore; 

-sqaron pozita e Maqedonasve në korniza të vendeve fqinje, 
politika e asimilimit dhe denacionalizimit; 

A Maqedonasit kanë gëzuar të drejtat e tyre në Greqi? 
а) po 
b) jo 

6

Njoh si ishte trajtuar populli maqedonas në 
vendet ballkanike në periudhën midis dy 
luftërave botërore; 

 -përshkruan pozita e popullit maqedonas, mohimi dhe mosnjohja 
e tij, nuk ka pasur kurrfarë të drejta kombëtare, nuk ishte trajtuar 
as si një pakicë; 

A Maqedonasit ishin nënshtruar ndaj asimilimit dhe denacionalizimit? 
a) po
b) jo

RM: Njoh politikat e asimilimit dhe 
denacionalizimit të zbatuara mbi popullin 
maqedonas;   

-sqaron cilat politika kanë zbatuar vendet fqinje ndaj 
Maqedonasve, mënyra e jetesës së Maqedonasve në vendet fqinje; Si kanë jetuar Maqedonasit në Greqi? 

Identifikon pozita dhe të drejtat e popullit 
maqedonas në vendet fqinje;

-thekson si ishin trajtuar Maqedonasit nga autoritetet e vendeve 
fqinje; Cilat politika ka zbatuar Bullgaria ndaj Maqedonasve?  

Lëvizja nacional- çlirimtare e 
Maqedonisë;

REM:  Njoh disa organizata dhe shoqata, 
që u formuan nga emigracioni maqedonas 
jashtë vendit;

-përshkruan se organizatat dhe shoqatat u formuan nga 
emigracioni maqedonas; Organizata e Ilindenit; OBRM 
Autonomiste, MANAPO,  afirmohej çështja kombëtare maqedonase; 

A Maqedonasit kishin formuar shoqata jashtë vendit? 
а) po  
b) jo  

RM:  Njoh pse ishin formuar shoqata dhe 
organizata maqedonase në emigracion;  

-përshkruan mënyra e veprimit të organizatave dhe shoqatave 
maqedonase në emigracion; 

A organizatat maqedonase ishin nën ndikim politik të vendeve fqinje?

A organizatat maqedonase vepruan në mënyrë legale në Bullgari dhe vendet e 
tjera?

Definon cilat ishin detyrat dhe qëllimet e 
Maqedonasve përmes këtyre shoqatave; -definon qëllime të tyre, afirmimi i kauzës maqedonase, formimi i 

shtetit maqedonas, ekzistimi i popullit maqedonas etj.; 
Numëro cilat organizata dhe shoqata u formuan nga Maqedonasit në Bullgari? 
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Lufta e dytë Botëror 1939-
1945;

REM: Njoh arsyet për fillim të Luftës së 
dytë Botërore; 

-përshkruan cilat janë arsyet për fillim të Luftës së dytë Botërore, 
politika e fuqive të mëdha, sistemi i Versajit, shfaqja e fashizmit 
dhe nacizmit, dominimi i Hitlerit; 

Kur filloi Lufta e dytë Botërore? 
а) 1.9.1939
b) 1.8.1940
c) 1.9.1941

Tregon kur filloi lufta, frontet, betejat më të 
rëndësishme, armë të reja që u përdorën; 

-tregon se lufta filloi më 1 shtator 1939 me sulmin e Gjermanisë 
mbi Poloninë, pushtimet e Gjermanisë në Evropën perëndimore 
në vitin 1940, Norvegjinë, Danimarkën, vendet e Beneluksit dhe 
Francën, frontet, fronti perëndimor, lindor, afrikan, paqësor; 

 A Hitleri ka pasur suksese luftarake gjatë periudhës 1939-1941?
а) po
b) jo 

Njoh qëllimet e Gjermanisë nacizte, 
kampet e përqendrimit, kur përfundoi 
lufta, operacionet përfundimtare në frontin 
perëndimor, pasojat nga lufta; 

-përshkruan zhvillimi i luftës 1943-1944, beteja kthesa më të 
mëdha – beteja e Stalingradit dhe Kurskut – beteja e mëdha e 
tankëve, fitimi i koalicionit të anti-Hitlerit në frontin afrikan, në 
Paqësorin me ShBA dhe Japoni, operacioni Overlord, në frontin 
perëndimor në vitin 1944, kapitullimi i Italisë në vitin 1943, 
Gjermanisë në vitin 1945, ekzistimi i kampeve të përqendrimit, 
shfaqja e Holokaustit, mbi 6 milionë Hebrenj u likuiduan, dëme 
materiale, humbje njerëzore, armë kimike dhe biologjike; 

Çfarë janë ato kampet e përqendrimit? 
а) vende ku ishin likuiduar njerëzit gjatë Luftës së dytë Botërore
b) vende ku kishin punuar njerëzit gjatë Luftës së dytë Botërore 
c) vende që shërbyer për të vuajtur dënimin me burg 

RM: Njoh kur filloi Lufta e dytë Botërore; -përshkruan situata politike në periudhën e vitit 1939, në Evropë 
dhe në botë, fillimi i luftës, sulmi mbi Poloninë, zgjerimi i 
Gjermanisë në Evropën perëndimore dhe veriore në vitin 1940; 

Kur dhe si filloi Lufta e dytë Botërore?

Tregon cilat beteja u zhvilluan, cilat fronte u 
hapën gjatë luftës; 

-sqaron pika të nxehta ushtarake, beteja, fronte gjatë luftës, 
beteja më të mëdha, Stalingrad, Kursk, El Alamein, Midway, Pearl 
Harbor dhe vende të tjera; 

Kush ishte lojtari kryesor politik për fillim të luftës?

Tregon në hartë operacionet përfundimtare 
e luftës, plani Overlord, suksesi i koalicionit 
të anti-Hitlerit, çlirimi i kampeve të 
përqendrimit; 

-sqaron operacionet përfundimtare, shpëtimi i njerëzve nga kampet 
e përqendrimit, suksesi i Overlord-it, kapitullimi i Gjermanisë, 
rënia e Hitler-it;

Kur kapituloi Gjermania?

Kur përfundoi zyrtarisht Lufta e Dytë Botërore?
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Sqaron pasojet nga lufta; -sqaron pasojat nga lufta, holokausti, shfarosje e Hebrenjve, 
antisemitizëm, numër i madh i viktimave, humbje materiale, 
përdorimi i armës kimike dhe biologjike etj..  

Shpjego termin holokaust? 

Holokausti dhe pasojat e 
Luftës së Dytë Botërore; 

REM: Njoh dhe përshkruan çfarë është 
holokausti? -sqaron pasojat nga lufta, ekzistimi i kampeve të përqendrimit, 

shkatërrimi masiv i Hebrenjve; 

Çfarë do të thotë holokausti?
а) mbyllje
b) dhunë  
c) shkatërrimi 

RM: Njoh kampet e përqendrimit, qëllimi i 
tyre, ekzistimi; 

-sqaron pasojat nga lufta, kampet e përqendrimit, qëllimi i tyre; Çfarë është holokausti, kush e ka përdorur termin për herë të parë?

Definon pasoja nga lufta, goditje për 
njerëzimin, përdorimi i armës kimike dhe 
biologjike; 

-definon çfarë do të thotë holokausti, termi për herë të parë e ka 
përdorur gazetarin gjerman Vilhem Mor, do të thotë – shkatërrimi 
masiv, djegie, përdorimi masiv i armës kimike dhe biologjike, 
veçanërisht bombave atomike, që kanë shkaktuar pasoja të 
mëdha; 

Cilat ishin pasojat nga lufta? 

Me cilat tmerre përballeshin njerëzit gjatë Luftës? 
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Jugosllavia në Luftën e dytë 
Botërore;

REM: Tregon kur u sulmua Jugosllavia nga 
fuqitë fashiste; 

- përshkruan se Jugosllavia u sulmua nga fashistët më 6 prill 
1941;

Kur u sulmua Jugosllavia nga forcat fashiste? 
a) 1.4.1941
b) 4.4.1940
c) 6.4.1941

Njoh zona të okupuara në Jugosllavi, 
përleshjet ushtarake në Jugosllavi me 
fashistët;  

-sqaron se fuqitë fashiste kanë okupuar Jugosllavinë, Gjermania, 
Italia, u formua Kroacia fashiste, betejat më të rëndësishme u 
zhvilluan në Jugosllavi, beteja e Neretvës, Sutjeskës, Drvarit; 

Kush e udhëhoqi luftën antifashiste në Jugosllavi?
а) Çetnikët
b) PKJ 
c) ushtria e mbretit 

Njoh rezistenca antifashiste në Jugosllavi, 
qëllimet e KANÇJ (AVNOJ), operacionet 
përfundimtare në Jugosllavi në fund të 
luftës; 

-përshkruan tre mbledhje të AVNOJ-it, si organi suprem legjislativ 
në Jugosllavi, zhvillohen operacione përufnditare pë çlirim të 
Jugosllavisë, suksesi i luftës nacionalçlirimtare në Jugosllavi dhe 
fundi i luftës; 

Sa mbledhje të AVNOJ-it u mbajtën? 
а) tri
b) katër
c) pesë

RM: Njoh kur filloi Lufta e Dytë Botërore në 
Jugosllavi; 

-sqaron fillimi i Luftës së Dytë Botërore, mënyra dhe zhvillimi i 
luftës dhe organizimi i rezistencës ndaj fuqive fashiste nga ana e 
PKJ-së dhe çetave dhe detashmenteve partizane;

Kur dhe si filloi Lufta e Dytë Botërore në Jugosllavi? 

Identifikon rezistenca antifashiste në 
Jugosllavi, kush e udhëhoqi luftën, kush 
formoi organet e pushetit të popullit; 

-thekson qëllimet dhe deryrat e rezistencës antifashiste, çlirimi i 
Jugosllavisë nga okupatorët fashist, qëllimet dhe detyrat e AVNOJ-
it, organi suprem legjislativ i Jugosllavisë, organet e pushtetit të 
popullit – LNÇ – komitetet nacionalçlirimtare; 

Numëro betejat më të rëndësishme në Jugosllavi?

Njoh çdo rëndësi të AVNOJ-it;

 -shpjegon operacione përfundimtare për çlirim të Jugosllavisë 
– fronti i Sermit, rëndësia e AVNOJ-it, hedhja e themeleve të 
Jugosllavisë së ardhshme si një federatë nga 6 vende me të drejta 
dhe liri të barabarta; 

Çfarë paraqitej AVNOJ për Jugosllavi? 
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Greqia në Luftën e Dytë 
Botërore; 

REM: Njoh kur Greqia u sulmua nga agresori 
fashist;  

-sqaron se Lufta e Dytë Botërore në Greqi filloi me një sulm nga 
ana e Gjermanisë më 6 prill 1941; 

Kur Greqia u sulmua nga Gjermania? 
а) 1941
b) 1940
c) 1939

Njoh kush e formoi rezistencën antifashiste 
në Greqi, qëllimet e luftës antifashiste në 
Greqi; 

-përshkruan rezistencën antifashiste në Greqi – PKG, pjesëmarrja 
e Maqedonasve nga Maqedonia e Egeut në radhët e ELAS dhe 
EAM-it; 

Kush e organizoi rezistencën antifashiste në Greqi?
а) PKG 
b) PKJ
c) PKM 

Njoh situatë politike në Greqi, trazirat civile 
1944-1945

 -përshkruan pozitë e vështirë e PKG-së gjatë operacioneve 
përfundimtare në Greqi kundër okupatorit fashist, shpërthimi i 
trazirave civile, eliminimi i PKG-së, të djathtët ishin mbështetur 
nga Anglia; 

Kush e mbështeti PKG-në?
а) Francë 
b) Angli  
c) BRSS  

RM: Njoh cilat ishin arsyet Greqia që të 
futet në Luftën e Dytë Botërore; 

-përshkruan situatë politike në Greqi para fillimit të luftës, Greqia 
luftonte me Musolinin për ishullin e Korfuzit, dhe e ka fituar 
Musolinin në këtë beteje; 

Kur dhe si filloi Lufta e Dytë Botërore?

Tregon organizatorin e rezistencës 
antifashiste në Greqi; 

-sqaron cilat janë rezistencat antifashiste, fuqitë e PKG-së, EAM 
dhe ELAS-it; Kundër të cilit luftoi Greqia para Luftës së Dytë Botërore? 

Tregon cilat ishin pasojat nga Lufta e Dytë 
Botërore në Greqi?

 -tregon pasojat nga lufta, fillimi i trazirave civile, pakënaqësitë 
civile mes të majtës dhe të djathtës; 

Kush udhëhoqi luftën antifashiste në Greqi? 
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Bullgaria në Luftën e Dytë 
Botërore; 

REM: Njoh në cilën anë ka qenë Bullgaria 
në Luftën e Dytë Botërore; 

-sqaron se Bullgaria në Luftën e Dytë Botërore ka qenë së bashku 
me Gjermaninë, ka okupuar pjesën më të madhe të Maqedonisë; 

Cila anë e mbrojti Bullgaria në Luftën e Dytë Botërore? 
а) Francë  
b) Gjermania 
c) Greqia

Tregon situatë politike në Bullgari, detyra 
të rezistencës antifashiste në Bullgari, si 
përfundoi lufta në Bullgari; 

-përshkruan ngjarjet në Bullgari gjatë luftës, ka qenë në 
aleancë me vendet fashiste, ka okupuar pjesën më të madhe të 
Maqedonisë, PKB-ja ofroi rezistencë antifashiste në Bullgari, se 
Ushtria e Kuqe e çliroi nga forcat ushtarake fashiste;    

Si kaloi Bullgaria në Luftën e Dytë Botërore? 

а) ka pasur sukses 
b) nuk ka pasur sukses

RM: Njoh çfarë lloj politike ka udhëhequr 
Bullgaria në Luftën e Dytë Botërore; 

-sqaron situatë politike në Bullgari, se ka qenë në anën e 
Gjermanisë; 

Si Bullgaria ka filluar Luftën e Dytë Botërore; 

Kur e organizoi rezistencën antifashiste në Bullgari? 

Njoh kush e organizoi rezistencën 
antifashiste në Bullgari, kush e çliroi 
Bullgarinë nga regjimi fashist; 

-tregon pasojat nga lufta për Bullgari, se PKB-ja me Maqedonasit 
nga rajoni i Pireut ka organizuar rezistencën antifashiste, se 
Ushtria e Kuqe e çliroi Bullgarinë nga regjimi fashiste; 

Cilat ishin pasojat për Bullgari pas Luftës së Dytë Botërore?

Shqipëria në Luftën e Dytë 
Botërore;

REM: Njoh cilat ngjarje kanë futur 
Shqipërinë në Luftën e Dytë Botërore; 

-sqaron se lufta ka filluar në Shqipëri, me okupacionin e Italisë 
dhe me arratisjen e mbretit Ahmed Zogut; 

Kur filloi Lufta e Dytë Botërore në Shqipëri? 
а) 1939
b) 1940
c) 1941

Tregon situata politike në Shqipëri, kush 
e organizoi rezistencën antifashiste në 
Shqipëri; 

-sqaron se rezistenca antifashiste në Shqipëri e organizoi PKSh 
me Enver Hoxhën, kishin vepruar edhe mbështetësit fashistë, të 
ashtuquajturit balistët dhe mbështetësit e mbretit;

Kush e organizoi rezistencën antifashiste në Shqipëri?
а) PKG
b) PKB
c) PKSh 

RM: Njoh interesi politik i Shqipërisë 
gjatë luftës, cilat janë qëllimet e luftës 
nacionalçlirimtare në Shqipëri; 

-përshkruan situatë politike në Shqipërinë, zhvillimi i luftës, 
organizimi i luftës antifashiste në Shqipëri; 

Kur filloi Lufta e Dytë Botërore në Shqipëri? 
 



PROGRAMI MËSIMOR I HISTORISË

59

Tregon vendet që kanë okupuar Shqipërinë, 
pasojat nga Lufta e Dytë Botërore për 
Shqipërinë; 

-sqaron se interesat e fuqive fashiste në Shqipëri ishin prë të 
shfrytëzuar resurset natyrore e Shqipërisë; 

Kur u formua PKSh dhe kush ishte lideri i saj? 

Si përfundoi Lufta e Dytë Botërore në Shqipëri? 

4
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Okupacioni dhe ndarja e 
Maqedonisë dhe kryengritja 
e armatosur në Maqedoni në 
vitin 1941; 

REM: Njoh cilat vende kanë okupuar 
Maqedoninë në Luftën e Dytë Botërore; 

-sqaron se Maqedonia ishte okupuar nga Bullgaria, Gjermania, 
Italia;  

Kur u fut Maqedonia në Luftën e Dytë Botërore? 
а) 1940
b) 1939
c) 1941

Tregon cilat politika ishin zbatuar nga ana e 
okupatorëve;  

-përshkruan si zbatohej politika e asimilimit dhe denacionalizimit 
nga ana e Bullgarisë, Italisë dhe Shqipërisë; 

Kur filloi kryengritja popullore në Maqedoni?   
а) 8.9.1941
b) 11.10.1941
c) 23.10.1941

Tregon fillimi i LNÇ-ës kundër okupatorit, 
formimi i detashmenteve partizane;

-përshkruan se lufta popullore e popullit maqedonas filloi në 
Prilep dhe Kumanovë më 11.10.1941, detashmentet partizane e 
Shkupit, Prilepit, Velesit, Manastirit, Mavrovë-Gostivarit, e malit 
Sharr, Krushevës, u fornuan gjatë viteve 1941-1942;    

Kur filloi kryengritja popullore në Maqedoni? 

а) Prilep 
b) Kumanovë
c) Shkup

RM: Njoh politika e okupatorëve, asimilimit 
dhe denacionalizimit; 

-sqaron mënyra e zbatimit të politikës së okupacionit, mobilizuan 
Maqedonasit në ushtri, i kanë asimiluar, u morën pronat e tyre;  Kush dhe pse e okupoi Maqedoninë?

Tregon cilët okupatorë ishin të pranishëm 
në Maqedoni;

-tregon kushte të përgjithshme të okupacionit, grabitje ekonomike 
nëpërmjet kuponave, barazimi i monedhave lev dhe dinar, plaçkitja 
e produkteve bujqësore dhe blegtorale nëpër fshatrave;  

Si bëhej plaçkitja ekonomike në Maqedoni nga ana e okupatorit?  

Identifikon luftën popullore në Maqedoni, 
cilat detashmente u formuan dhe cili ishte 
qëllimi i tyre; 

 -sqaron zhvillimi i luftës nacionalçlirimtare në Maqedoni, fillimi 
i kryengritjes popullore më 11.10.1041 në Prilep dhe Kumanovë, 
formimi i detashmenteve partizane 1941-1942; 

Kush e organizoi rezistencën antifashiste në Maqedoni? 
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LNÇ në Maqedoni 1942-1944; 
Formimi i shtetit maqedonas;

REM: Njoh aktivitete më të rëndësishme 
ushtarake në luftën nacionalçlirimtare 
1943-1944, betejat më të rëndësishme, 
operacionet dhe sulmet e DNÇPM-it 
(NOPOM), organet e pushtetit popullor;  

-përshkruan ngjarje të luftës në periudhën 1943-1944, territori 
i lirë, organet e pushtetit popullor, formimi i PKM-së, zhvillimi 
i operacioneve përfundimtare,  marshi i shkurtit, ofensiva 
pranverore, direktiva 1 e DNÇPM-it; 

Ku ka pasur një territori të lirë në Maqedoni në vitin 1943?
а) Rajoni i Tikveshit 
b) Rajoni i Kumanovës 
c) Rajoni i Debërcës 

Kush udhëhoqi Shtabin e Përgjithshëm të DNÇPM-it? 
а) Mihajlo Apostolski  
b) Lazat Kolishevski
c) Metodi Andonov - Çento

6

Demonstron vendimet e KAÇKM-së, 
rëndësia e kuvendit të parë të KAÇKM-së, 
qeveria e parë popullore e MDF-së;

 -përshkruan koha dhe vendi i mbledhjes së parë të KAÇKM-së, më 
2 gusht 1944 në Sh. Prohor Pçinski, e hapi Panko Brashnarov, u 
miratuan 9 akte, mes të cilave gjuha maqedonase si gjuhë zyrtare 
e MDF-së, KAÇKM-ja si trupi suprem legjislativ, Deklaratë e të 
drejtave të njeriut, pranimi i zgjidhjeve dhe vendimeve të Shtabit 
të Përgjithshëm dhe Këshillit iniciativ, presidiumi i KAÇKM-së, 
presidenti Metodia Andonov – Çento, qeveria e parë popullore me 
Lazar Kolishevski – më 16 prill 1945; 

Kur u mbajt mbledhja e parë e KAÇKM-së? 
а) 2.8.1944
b) 2.8.1945
c) 2.8.1946

RM: Njoh situata politike në Maqedoni, kur 
dhe ku u formua PKM, formimi i batalioneve 
dhe brigadave, territori i lirë etj., operacione 
përfundimtare për çlirim të Maqedonisë; 

 -njoh cilat janë ngjarjet më të rëndësishme në vitin 1943, formimi 
i PKM-së, mbajtja e Këshillimit të Prespës, territori i lirë në 
Maqedoninë perëndimore, organizimi i pushtetit popullor, formimi i 
batalioneve dhe brigadave, aktivitetei i Bordit të iniciativës, marshi 
i shkurtit, ofensiva pranverore, operacione përfundimtare për çlirim 
të Maqedonisë; 

Kush ishte në krye të PKM-së? 

Kur dhe si u zbatua marshi i shkurtit?

Maqedonia u çlirua plotësisht nga fashistët deri në fund të vitit ___________ .

Identifikon vendimet e KAÇKM-së, pse 
KAÇKM është me rëndësi, si u formua 
qeveria popullore e MDF-së;  

-sqaron për vendimet e miratuara në mbledhjen e KAÇKM-së, 
më 2 gusht 1944, në Sh. Prohor Pçinski, qëndrimi i politikanëve 
maqedonas për shtetin maqedonas, 9 akte legjislative e KAÇKM-
së, Presidiumi i KAÇKM-së në krye me Metodia Andonov – Çento, 
qeveria e parë popullore e MDF-së me Lazat Kolishevski, më 16 
prill 1945; 

Kur u mbajt mbledhja e parë e KAÇKM-së?

Cilat vendime u miratuan në mbledhjen e KAÇKM-së? 

Cila është rëndësia e KAÇKM-së? 
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Marrëdhëniet ndërkombëtare 
pas Luftës së Dytë Botërore;

REM:  Njoh periudha e Luftës së ftohtë 
në botë pas përfundimit të Luftës së Dytë 
Botërore, formimi i blloqeve dhe ndarja e 
re e botës; 

-përshkruan situata politike në botën pas Luftës së Dytë Botërore, 
interesi politik i dy palëve, ndarje në blloqe, konflikte ushtarake, 
kriza në Kubë, Berlin, Vietnam, Kore, përplasje e komunizmit dhe 
kapitalizmit;  

Cili koalicion fitoi dhe diktoi kushtet e reja në Evropën dhe në botën? 
а) koalicioni i antihitlerit
b) koalicioni i Hitlerit 

Njoh cilat ishin dallimet midis aleatëve të 
deritashëm; 

-përshkruan cilat blloqe, aleanca u formuan, si ka ardhur deri në 
fshaqjen e Luftës së ftohtë, fjalimi i Çerçilit në vitin 1946, ShBA 
kundrejt BRSS-së;  

Çfarë paraqet Lufta e ftohtë? 
а) nuk ka luftë  
b) luftë verbale 
c) luftë jo-formale 

Tregon pika të nxehta në botë në periudhën 
e Luftës së ftohtë; 

-numëron krizat në botë pas Luftës së Dytë Botërore, kriza e 
Berlinit në vitin 1948, kriza koreane në vitin 1950, kriza kubane në 
vitin 1962, kriza vietnameze në vitin 1954; 

Kur ishte kriza kubane?
а) 1963
b) 1962
c) 1961

RM: Njoh cilat vendime u miratuan në 
konferencën e paqës në Paris, arsyet për 
shfaqje të Luftës së Ftohtë, ndarje në blloqe 
dhe interesa të ndryshme poltike të fuqive 
të mëdha dhe fituesve në Luftën e Dytë 
Botërore; 

-sqaron cilat ishin vendimet në  konferencën e paqes në Paris, 
Gjermania u okupua nga ShBA, BRSS, Franca dhe Anglia, përplasja 
e komunizmit dhe kapitalizmit; NATO kundrejt Paktit të Varshavës, 
Lufta e Ftohtë ka zgjatur nga viti 1946 deri në vitin 1991; 

Çfarë do të thotë termi Lufta e Ftotë?

Njoh zona të krizës në botë pas Luftës së 
Dytë Botërore;  

-sqaron Lufta e Ftohtë, kapitalizmi kundrejt komunizmit, zona të 
krizës në botë në Kubën, Berlinin, Korenë, Vietnamin dhe vende të 
tjera; 

Me çka karakterizohet Lufta e Ftohtë? 

Cilat blloqe kanë ndarë botën? 

Cilat kriza u shfaqën pas Luftës së Dytë Botërore? 

Rritja dhe kriza e socializmit 

REM: Njoh cilat vende në Ballkan ishin 
pjesë të bllokut socialistik, karakteristikat 
e socializmit, ndryshimet politike në 
sistemin socialistik; 

-përshkruan se në Ballkan vende socialistike ishin Bullgaria, 
Jugosllavia, Shqipëria, Romania, ekonomia e planifikuar, plani 
pesëvjeçar (petoletka) – plani pesëvjeçar i zhvillimit industrial, 
sistemi njëpartiak, pronësia shtetërore, kolektivizimi i fshatrave, 
kriza e socializmit, reforma më liberale për kushte më të mira të 
jetës; 

Cilat vende ballkanike ishin pjesë e bllokut socialistik?

A të gjithë ishin të lumdur me sistemin komunist? 
а) po 
b) jo
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RM: Njoh sistemi socialis-shoqëror, 
karakteristikat e socializmit, cilat 
ndryshime politike u shfaqën në bllokun 
socialist;  

-sqaron funksionimi i sistemeve socialiste në Evropë dhe në 
Ballkan, cilat janë karakteristikat e socializmit, ekonomia e 
planifikuar, pronësia shtetërore, nacionalizimi i pronës, sistemi 
njëpartiak, kolektivizimi i fshatrave, kooperativat e fshatrave, 
planet pesëvjeçare e zhvillimit industrial; 

Cilat ndryshime u ndodhën në vendet socialiste? 

Tregon cilat janë arsyet e shkatërrimit të 
shteteve socialiste? 

-tregon ndryshimet në shoqëritë socialiste, lufta për reforma më 
liberale, liri më të mëdha, pluralizëm politik; 

Pse u shkatërrua Jugosllavia?  

Definon pse paraqiti kriza në sistemet 
socialiste; 

-përshkruan arsyet, që kanë shkaktuar rënien e socializmit, 
lamtumire me sistemin komunist, shkatërrimi i BRSS-së;  

Cilat ishin arsyet për shfaqje të krizave dhe për rënie të vendeve socialiste?  

Ndryshimet social-politike në 
vendet ballkanike 

REM: Njoh periudha e trazirave, luftërave 
dhe ndryshimeve politike në vendet 
ballkanike, arsyet për luftë civile në Greqi 
1946-1949; 

-përshkruan luftë civile në Greqi 1946-1949; dëbimi i Maqedonasve 
nga rajoni i Maqedonisë së Egeut, formimi i UDG-së (Ushtria 
demokratike e Greqisë), në krye me Marskos Vafiadis, vendet në 
Ballkan, që ishin pjesë e bllokut socialiste dhe ishin nën ndikim 
të BRSS-së;

Kur u ndodh lufta civile në Greqi?
а) 1945-1946
b) 1946-1949
c) 1945-1947

Njoh cilat ndryshime u ndodhën edhe në 
Bullgari edhe në Shqipëri; -përshkruan karakteristikat e sistemit komunist në Bullgari – 

Todor Zhivkov, dhe në Shqipëri – Enver Hoxha; 

A e ka përparuar Todor Zhivkov Bullgarinë me mosnjohjen e pakicave?
а) po 
b) jo 

Njoj pse u rënua sistemi socialist;
-përshkruan pse u rënua socializmi në vendet ballkanike, regjime 
shumë të rrepta, mosbesim, debitime, stagnimi i ekonomis, 
varfërimi etj.; 
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RM: Njoh në cilën mënyrë kishin 
funksionuar vendet ballkanike, qëllimet e 
luftës civile në Greqi 1946-1949;

-sqaron situatë luftarake në Greqi, arsyet, zhvillimi dhe pasojat 
nga lufta, në Greqinë veriore, betejat te Viço dhe Gramos;  Pse filloi lufta civile në Greqi? 

4

Identifikon cilat ndryshime kanë qenë me 
rëndësi strategjike në vendet ballkanike; 

-përshkruan shoqëri socialiste në Bullgari dhe Shqipëri, ndikimi i 
madh i BRSS-së në Ballkan;

Kush ishte Enver Hoxha?

Kush ishte Georgi Dimitrov?

Tregon faktorët politik, që kanë kontribuar 
në rënien e socializmit; 

-numëron cilët ishin liderët e shquar  socialist në vendet 
ballkanike, që kontribuan në rënien e socializmit; Pse u rënua socializmi? 
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Maqedonia e pavarur dhe 
sovrane 

REM: Njoh arsyet për shpërbërje të 
Jugosllavisë, ndryshimet politike në 
Maqedoni në vitin 1990; 

-përshkruan në cilën mënyrë Maqedonia u bë e pavarur dhe 
sovrane, pas shpërbërjes së Jugosllavisë, lufta civile, trazira, 
Maqedonia vendosi të shpallë pavarësinë me referendum më 8 
shtator 1991, i cili kaloi me sukses, kushtetura e re në vitin 1991;  

Kur u mbajti referendumi në Maqedoni? 
а) 1991
b) 1990
c) 1992

Njoh periudhë e reformave, formimi i 
Qeverisë, zgjedhjet parlamentare; 

-përshkruan organizimi i zgjedhjeve të para parlamentare, në vitin 
1990, formimi i qeverisë në krye me Nikolla Klusev, reforma të 
ushtrisë – u formua ARM dhe reforma monetare – denari u vë në 
përdorim; 

Kur u mbajtën zgjedhjet e para parlamentare?
а) 1991
b) 1992
c) 1990

RM: Njoh periudhë e shpërbërjes së 
Jugosllavisë, arsyet dhe konfliktet 
ushtarake; 

-sqaron si u shpërbë Jugosllavia, në cilën mënyrë u manifestua kjo 
ndarje e shteteve nga federata, periudhë e luftës civile dhe trazira; 

Si u shpërbë Jugosllavia? 

Definon ndryshime poltike në Maqedoni, 
mbajtja e zgjedhjeve të para parlamentare, 
referendum, miratim i Kushtetusës së 
RM-së; 

-përshkruan ndryshimet politike që u ndodhën në Republikën 
e Maqedonisë, me mirëmbajtjen e zgjedhjeve në vitin 1990, 
pluralizmi politik, referendumi më 8 shtator 1991; 17 nëntor 1991 
futja e Kushtetutës; 

Kur u mbajti referendumi dhe çka mori Maqedoni me atë? 

Identifikon reformat kyçe për Maqedoni; 
-tregon reforma ekonomike – denari, ndryshime në shoqëri, 
ekonomi tregtare, sektori privat, denacionalizimi, reformat 
ushtarake – formimi i ARM-së; 

Cilat reforma u zbatuan në ekonomi? 

Cilat reforma ushtarake u zbatuan në Maqedoni? 

Kush ishte kryeministri i atëhershëm i Republikës së Maqedonisë? 
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Kisha Ortodokse e 
Maqedonisë

REM: Njoh cilat bashkësi fetare ekzistojnë 
në Republikën e Maqedonisë;

-përshkruan se ka ardhur deri në  rinovim të KOM-së, në vitin 1967 
në Asamblenë e tretë kombëtare e Kishës në Ohër; 

Kur u rinovua KOM?
а) 1976
b) 1967
c) 1987 

Njoh organet e autoritetit kishtar; -sqaron organet e autoritet të KOM-së, Sinodi i Shenjtë, 
pershkopia, gjykata fetare, funksionimi i jetës fetare në Maqedoni; 

A ka bashkëpinim midis institucioneve fetare? 
а) po 
b) jo

RM: Njoh kur, ku dhe kush e ka rinovuan 
KOM-në, organet e saj, kush është në krye 
dhe si funksionon KOM; 

-sqaron se KOM u rinovua, përkushtimi i prifterinjve lidhur me 
jetën fetare në Maqedoni dhe rinovim i ish-Kryepeshkopatës së 
Ohrit, struktura dhe elemente të KOM-së;  

Kur dhe si u rinovua KOM?

Njoh se në Maqedoni ekzistojnë bashkësi të 
tjera fetare dhe si trajtohen ato;  

-shpjegon se në Maqedoni ekzistojnë më shumë bashkësi fetare – 
BFI – islame, katolike, hebre, ungjillore-metodiste dhe shumë të 
tjera, të gjitha veprojnë në mënyrë të barabartë;   Numëro bashkësitë fetare në Maqedoni? 
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