EKZEMPLAR PËR NXËNËSIN

Republika e Serbisë
MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE E
ZHVILLIMIT TEKNOLOGJIK
ENTI PËR VLERËSIMIN E CILËSISË SË
ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT

PROVIMI PËRFUNDIMTAR NË FUND TË ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT FILLOR

TESTI I KOMBINUAR
NGA SHKENCAT NATYRORE DHE SHOQËRORE

FORMULARI I IDENTIFIKIMIT
________________________________________________________________________________
EMRI, EMRI I NJËRIT PRIND/PËRFAQËSUESIT TJETËR LIGJOR, MBIEMRI I NXËNËSIT

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË NXËNËSIT

SHKOLLA FILLORE
VENDI
KOMUNA

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________
NËNSHKRIMI I MËSIMDHËNËSIT KUJDESTAR

Rezultatet mund të shihen në portalin Моја srednja škola: http://mojasrednjaskola.gov.rs duke vendosur numri e veçantë
identifikues të nxënësit (shifra tetëshifrore e nxënësit). Për shkak të shkarkimit të testit në Pdf format, në pjesën ku mund të
shihni rezultatet e provimit përfundimtar, është e domosdoshme të vendosni shifrën e veçantë të testit.
Shifra e veçantë e testit:
Nëse prindi/përfaqësuesi tjetër ligjor ka një llogari të hapur në portalin Moj esDnevnik ose ka një llogari në Portal za
elektronsku identifikaciju eID.gov.rs, me të cilin mund të çaset në portalin Moj esDnevnik, atëherë përveç që mund të ketë
çasje në rezultatet e testit përfundimtar, në portalin Moja srednja škola, mund të shfrytëzojë edhe shërbimet tjera elektronike
si: paraqitja e ankesës ndaj rezultateve të testit përfundimtar, të dërgojë listën elektronike të dëshirave për regjistrim dhe
paraqitjen apo aplikacionin elektronik për regjistrim në shkollë të mesme.
Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
© 2022 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

UDHËZIME PËR PUNË
• Testi të cilin duhet ta zgjidhësh ka 20 detyra. Për plotësimin e testit në dispozicion ke 120 minuta.
• Detyrat nuk është e thënë t`i zgjidhësh sipas radhitjes së paraqitur.
• Gjatë punës mund të përdorësh laps grafik dhe gomë, por nuk mund ta përdorësh kalkulatorin dhe telefonin mobil.
• Përgjigjet përfundimtare dhe ecurinë shkruaji me laps kimik ngjyrë të kaltër.
• Përgjigja e cila është e shkruar vetëm me laps grafik, laps kimik me ngjyrë të zezë ose laps “shkruaj – fshij” nuk do
të pranohet.
• Tek detyrat me opsione, nuk do të pranohen përgjigjet e përmirësuara.
• Në detyrat me opsione do të marrësh 0 pikë nëse përveç përgjigjes së saktë rrethon apo nënvizon edhe ndonjë
përgjigje të pasaktë.
• Ke kujdes, ngase detyrat dallojnë nga mënyra sipas të cilës duhet të përgjigjesh.
• Mos shkruaj asgjë mbi QR kodet (

), të cilët gjenden në çdo faqe të testit.

Tek disa detyra do të zgjedhësh përgjigjen e saktë ashtu që do të ngjyrosësh rrethin e duhur. Tek detyrat të cilat kanë
më tepër përgjigje të sakta është e nevojshme të ngjyrosen më shumë rrathë. Kujdesu që rrethi të jetë patjetër i
ngjyrosur, sepse vetëm ashtu përgjigja do të pranohet si e saktë.

• Nëse e përfundon testin më herët se sa koha që është paraparë, atëherë dorëzo testin dhe largohu në qetësi.
Të dëshirojmë shumë suksese në provim!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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PROVIMI PËRFUNDIMTAR NË FUND TË ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT FILLOR

TESTI I KOMBINUAR
1.

Cila nga lëvizjet e cekura është drejtëvizore?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

2.

lëvizja e ashensorit në ndërtesë

lëvizja e Hënës rreth Tokës

lëvizja e topit të basketit gjatë ekzekutimit të
gjuajtjes së lirë

lëvizja e atletit në vrapim 800 metër në stadiumin
olimpik

Sa është vlera e shpejtësisë të cilën e tregon instrumenti në figurë?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
61,5
62
65
70

3.

Në akuariumin në figurë, në lëng rrin pezull kubi prej akulli. Cila nga thëniet e mëposhtme për forcën e shtytjes është e
saktë?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
Forca e shtytjes vepron njëlloj në të gjitha anët e
kubit.
Forca e shtytjes vepron vertikalisht përpjetë.
Forca e shtytjes vepron vertikalisht teposhtë.
Forca e shtytjes nuk vepron në trupin që qëndron
pezull.

4.

Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
Kondenzimi është proces gjatë së cilit ndodh kalimi i substancës:
nga gjendja agregate
e ngurtë në të lëngët;

5.

nga gjendja agregate
e lëngët në të ngurtë;

nga gjendja agregate
e lëngët në të gaztë;

nga gjendja agregate
e gaztë në të lëngët.

vaji dhe rëra

uji dhe rëra

Cilat substanca me përzierje japin tretje?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
uji dhe sheqeri i
vaji dhe uji
kuzhinës

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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6.

Ngjyros rethin në fushën përkatëse ashtu që të lidhësh secilën formulë të substancës me rrolin e saj në djegëjen e metanit.
Reaktant

Produkt

CO2
O2
CH4
H2O

7.

Me cilën substancë reagon acidi klorhidrik?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
SO3

8.

CH4

CO2

Mg

Cili proces kryhet vetëm te ato gjallesa të cilat vetes i sigurojnë ushqimin?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
vjetësimi

fotosinteza

zhvillimi

ngacmimi

9.

Ngjyros rrethin nën vizatimin i cili paraqet organizmat të cilët munden të janë anëtar të nji popullate.

10.

Cili nivel i organizimit të qelizës është më i ndërlikuar, por më i thjeshtë se organizmi.
Ngjyros rrethin para përgjigje së saktë.
оrganeli
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indi

sistemi i organeve

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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organizmi

11.

Si quhet procesi kur qeliza vezë nga pistili takohet me qelizën mashkullore-polenin?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
lulëzimi

12.

polenizimi

fekondimi

mbjellja

sistemin e skeletit

sistemin e organeve
të taitjes

Cilin sistem të organeve e sulmon virusi i paralizës së fëmijëve?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
sistemin e
frymëmarrjes

13.

sistemin nervor

Ngjyros rrethin në fushën e duhur ashtu që të lidhni anët e botës me shenjat ndërkombëtare të tyre.
N

S

W

E

Lindje
Perëndim
Veri
Jug

14.

Ngjyros rrethin nën kuptimin e duhur në mënyrë që pohimi të jetë i saktë.
Numri i të sapolindurve në një territor, gjatë periudhës së caktuar, quhet:

15.

mortalitet /

natalitet.

Cili liqen gjendet në ultësirën Panonike?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
Liqeni i Vllasinës

16.

Liqeni i Gjerdapit

Liqeni i Paliqit

Liqeni i Gazivodës

Ngjyros rrethin në fushën e duhur ashtu që të lidhni objektet e përmendura gjeografike me emërtimin e duhur.
vullkan

kriptodepresion

ultësirë

rrafshlartë

Tibeti
Liqeni Bajkall
Mesopotamia
Etna

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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17.

Perandori Stefan Dushani është kurorëzuar për perandor në vitin 1346. Përcakto cilit shekull i përket ky vit.
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
Shekulli XIII

18.

Shekulli XIV

Shekulli XV

Shekulli XVI

Çka paraqet termi feud?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
pjesëtarin e e fisit më të fuqishëm
mallin e prodhuar për nevojave të veta
llojin e pronës tokësore në periudhën e mesjetës.
titull oborrtar në mbretëri

19.

Ngjyros rrethin në fushën e përkatëse ashtu që thënia lidhet me shkakun apo me pasojën.

Shkak

Pasoja

Ndarja e Gjermanisë

Politika e jashtme agresive Gjermane

Shtetet e pakënaqura të cilat kishin humbur në Luftën e Parë Botërore

20.

Me kujdes lexo fragmentin nga burimi historik dhe përcakto vitin në të cilin ka mund të ndodhë.
„Fuqitë e Mëdha kanë pranuar pavarësinë e Principatës Serbe /.../ kufijtë shtetëror të Serbisë, të cilat janë zgjeruar në
katër rrethe - të Nishit, Pirotit, Vranjës dhe Toplicës.ˮ
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
1815.
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1835.

1878.
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1912.

FAQE E ZBRAZËT
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