
FORMULARI I IDENTIFIKIMIT

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

SHKOLLA FILLORE     __________________________________________________________________
VENDI __________________________________________________________________
KOMUNA __________________________________________________________________

_________________________________________             
NËNSHKRIMI I MËSIMDHËNËSIT KUJDESTAR

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË NXËNËSIT

Rezultatet mund të shihen në portalin Моја srednja škola: http://mojasrednjaskola.gov.rs duke vendosur numrin e veçantë 
identifikues të nxënësit (shifra dhjetëshifrore 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.

Republika e Serbisë 
MINISTRIA E ARSIMIT

ENTI PËR VLERËSIMIN E CILËSISË SË 
ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT 

PROVIMI PËRFUNDIMTAR NË FUND TË ARSIMIT DHE  EDUKIMIT FILLOR

TESTI

HISTORI

EKZEMPLAR PËR NXËNËSIN 

320202390356

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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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  EDUKIMIT FILLOR

TESTI
HISTORI

ИНТЕРНО

- 1 -

1. Si quhet periudha historike, e cila mbaron në dekadën e fundit të shekullit XV?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

Koha e vjetër Mesjeta Koha e re Koha bashkëkohore

2. Përcakto cilës dekadë dhe cilit shekull i takon viti 1928,  në të cilin shkencëtari Aleksander Fleming filloi kërkimet
shkencore për medikamentin që më vonë quhet penicilin.
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

Dekadën e dytë të shek. nëntëmbëdhjetë

Dekadën e tretë të shek. nëntëmbëdhjetë

Dekadën e dytë të shek. njëzet

Dekadën e tretë të shek. njëzet

3. Cilës periudhë kohore i takon Kushtetuta e Sretenjit e vitit 1835?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

Koha e vjetër Mesjeta Koha e re Koha bashkëkohore

4. Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
Emërtimi Antanta ka të bëjë me:

Qytet në SHBA;

Territor i kontrolluar nga shtetet tjera;

Lloji i rregullimit shoqëror;

Lidhja ushtarake.

5. Nën sundimin e kujt ishte Gadishulli Ballkanik në kohën e ardhjes së serbëve në fillim të shek.  VII?

Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

Mbretëria Ugarëve

Shteti i Hunëve

Perandorisë Franke

Perandoria Bizantine

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. Çfarë ishte rregullimi shoqëror në kohën e vjetër?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

primitiv bujkrob feudalë kapitalistë

7. Në territorin e cilit shtet të sotëm u bë kurorëzimi i Stafan Dushanit për mbret të Serbëve dhe Grekëve?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

Serbisë Greqisë Maqedonisë së Veriut Bullgarisë

8. Përcakto cili është shkaku dhe pasojat e Kryengritjes së Dytë Serbe.
Ngjyros rrethin në kolonën e duhur, ashtu që të përcaktosh a është pohimi i përmendur më poshtë shkak apo pasojë?

1. Themelimi i Principatës Serbe

2. Dhuna ndaj popullatës serbe

3. Ngritja e autonomisë

Shkaku Pasojat

10. Ngjyros rrethin në fushën e duhur, ashtu që të bëhet lidhja e ngjarjeve të ndodhura nëpër shekuj.

Revolucioni Francez

Revolucioni Serb

Ripërtrirja e Patriarkanës së Pejes

Shek XVI Shek XVII Shek XIX

9. Lexo fragmentin nga burimi historik dhe trego për cilën periudhë historike bëhet fjalë.

„....Luftova kundër dominimit të të  bardhëve....dhe luftova kundër dominimit të të zinjëve. Ushqeva idealin e lirë dhe 
demokratik dhe lirinë e shoqërisë,  në të cilën të gjithë njerëzit jetojnë në harmoni të përbashkët. Ky është ideali me të 
cilin mendoj të jetoj dhe punoj....“ 

Nelson Mendela

Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

Liria mësimit fetar

Kundërshtimi racist

Lufta për monarki

Rregullimi ekonomik

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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15. Ngjyros rrethin në fushën e duhur, ashtu që  të  lidhësh arsyet dhe pasojat e ardhjes së komunistëve në pushtet pas Luftës
së Dytë Botërore në Jugosllavi?

Hyrja e sistemit një partiak

Fitorja e partizanëve në luftë

Rrëzimi i monarkisë

shkaku pasojat

14. Cila ishte pasoja kryesore e betejës së Angorës e vitit 1402, ku mori pjesë Stefan Llazareviqi?

Ngjyros dhe rrethin para përgjigjes së saktë.

Rënia e Serbisë Moraviane nën sundimin osman

Bartja e kurorës mbretërore në Smederevë

Humbja e despotatit serb

Ripërtrirja e Patriarkanës së Pejës

13. Ku filloi demokracia?
Ngjyros rrethin para përgjigjës së saktë.

Athinë Spartë Romë Feniki

11. Cila nga shprehjet historike të shënuara më poshtë paraqitet në shekullin XV?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

Reformacioni i kishës katolike

Themelimi i universitetit të parë

Zbulimi i shtypshkronjës

Rregullimi monarkist

12. Ngjyros rrethin para përgjegjës së saktë.

Kriza e Kubes 1962 kërcnoi të vi deri te:

probleme të mëdha ekologjikje në kontinentin e Europës

Shpernguljen e madhe të popullit aziatikë në Europë;

Themelimin e  Lëvizjes të pa inkuadruarëve;

Konfrontim direkt ushtarak në mes BRSS dhe SHBA.

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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16. Lexo me kujdes fragmentin e fjalimit të Nikolla Pashiqit në Kuvendin Popullor dhe trego për cilën luftë bëhet fjalë.

Ne luftë nuk deshëm, se jemi të lodhur shumë, me dy luftërat e mëparshme 1912 dhe 1913 ....Shpresojmë me siguri 
Europa nuk do na lërë në mëshirën e Austro Hungarisë. Mirëpo ndodhi çfarë ndodhi, ne edhe nëse vetë do mbesim, do 
luftojmë deri në pikën e fundit të gjakut.

Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

Lufta e Parë Ballkanike

Lufta e Parë Botërore

Lufta e Dytë Ballkanike

Lufta e Dytë Botërore

17. Ngjyros rrethin në fushën e duhur, për të lidhur ngjarjen me kohën e duhur.

Holokausti

Perdja e hekurtë

Vdekja e zezë

Mesjeta Lufta e parë botërore Lufta e dytë botërore Lufta e ftohtë

18. Cila betejë, në të cilën ushtritë e lidhjes së ushtrisë së Antantës pësuan humbje të mëdha, parapriu hapjen e frontit të
Selaniku në gadishullin Ballkanik në vitin 1916?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

Beteja e Cerit Beteja e Kumanovës Beteja e Galipolit Beteja e Verdenit

19. Në cilin vit është aprovuar Kushtetuta e RSFJ me të cilën u arrit një vetëvendosje më e madhe në Republikat socialiste
dhe Krahinat socialiste?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

1946 1963 1974 1989

20. Në kohën e cilit sundues është themeluar Teatri Kombëtar  në Beograd?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

Princ Millosh Obrenoviqit

Princ Aleksandër Karagjorgjeviqit

Princ Mihail Obrenoviqit

Princ Milan Obrenoviqit

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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FAQE E ZBRAZËT

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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Republika e Serbisë 
MINISTRIA E ARSIMIT

ENTI PËR VLERËSIMIN E CILËSISË SË 
ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT 

PROVIMI PËRFUNDIMTAR NË FUND TË ARSIMIT DHE  EDUKIMIT FILLOR

TESTI

HISTORI

EKZEMPLAR PËR SHKOLLËN

ИНТЕРНО

FORMULARI I IDENTIFIKIMIT

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

SHKOLLA FILLORE     __________________________________________________________________
VENDI __________________________________________________________________
KOMUNA __________________________________________________________________

_________________________________________  
NËNSHKRIMI I MËSIMDHËNËSIT KUJDESTAR

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË NXËNËSIT

TË NGJITET TIKETA E IDENTIFIKIMIT

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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