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Parafjalë 
 

Ky material mësimor përbëhet nga libri i teorisë me detyra dhe libri i punës me fletë të 
përpunuara detyrash. Të dy këto pjesë i referohen njera tjetrës. 
 
Në këtë libër teorie, përmbajtjet janë organizuar në hapa mësimorë që sipas kurrikulës janë 
të përmbledhura në fusha specifike teknike. Përmbajtja e librit shkon përtej vizatimit klasik 
profesinal të nivelit bazë me fushat e vizatimit teknik dhe teknikën së instalimit. Në kapitullin, 
Qarqet Logjike Bazë, Elektronika dhe Masat e Sigurisë trajtohen përmbajtje nga teknologjia. 
Duke u nisur nga kjo, në këtë libër janë vënë në dispozicion detyra për t’u ushtruar dhe 
thelluar më tej. 
 
Nxënësi njihet me materialin e ri mësimor nëpërmjet një probleme. Pas kësaj, nxënësi merr 
informacione nëpërmjet teksteve dhe vizatimeve që i lehtësojnë të kuptuarit dhe zgjidhjen e 
problemës.  
 
Detyrat që kanë një pike të kuqe përpara, gjenden tek libri i punës të printuara në një fletë 
vizatimi. Aty jepet edhe një pjesë e zgjidhjes, në mënyrë që ajo të jetë më e lehtë ose të 
kursehet koha për punë të panevojshme vizatimi. Tek detyrat e tjera, nxënësi mund të 
ushtrojë zgjidhjen e detyrave në mënyrë të pavarur. 
 
Ky libër duhet të ndihmojë në 
 Përballimin e sasisë së madhe të materialit mësimor 
 Në të kuptuarit e lidhjeve funksionale 
 Të menduarin në sistem 
 Në arritjen e kualifikimeve bazë 
 Zhvillimin e punës së pavarur tek nxënësit





















































































































 
 

 

12.1 Simbolet/ shënjat e kontakteve (çelësave) 
Simbole Përcaktim 

 

Lloji i rrymës, tensioni 
a) a) Rryma e vazhdueshme, tensioni i vazhdueshëm, DC 
b) b) Rrymë alternative, tension alternativ, AC 
c) c) Rrymë alternative njëfazore 50 Hz 
d) d) Rrymë alternative trefazore 50 Hz me përcjellës neutral dhe 

përcjellës mbrojtës.  
Linjat 
a)Përcjellës, Linja elektrike, në përgjithësi 
b) Linjë e lëvizshme 
c)Përcjellës neutral, Përcjellës i mesëm, paraqitja sipas 
dëshirës  
d)Përcjellës mbrojtës, paraqitja sipas dëshirës e) Përcjellës 
PEN 
Zhvendosja e linjës 
 
Linja         a)nën suvatim    b) në suvatim    c)mbi suvatim 
d)e izoluar në tubin e instalimeve 
 
Kryqëzimi i linjave 
Kryqëzimi i 5 linjave 

a) a) Paraqitje shumëfijore b) Paraqitje njëfijore 
 
Lidhja e linjave 

a) a) Pika e lidhjes në përgjithësi, veçanërisht lidhje të 
pazgjidhshme gjatë funksionimit 
b) Lidhje të cmontueshme psh. borna 
 
Lidhje përcjellëse të linjave 

a) Paraqitje shumëfijore b)Paraqitje njëfijore 
a)  
b)  
c) a) Kuti shpërdarëse, paraqitje nëse është e nevojshme 
d) b) Kutia e çelësave dhe lexuesve elektrikë të shtëpisë 
e) c) Shpërndarja 

 
Shinë bornash 

a) a) E përgjithshme b) Me ndarje c) Me lidhje të fortë 
 
 
 
 
Ushqimi 
Ushqimi  a) nga lart   b) nga poshtë c) nga lart poshtë 
 
 
Çelësat e instalimit 
Celesa (Stakues) a)njëpolësh, pa ndriçim 
                            b)njëpolësh, me ndriçim 
                            c) dypolësh 
 
 
a) Çelës grup               b) Çelës serie 
c) Deviator                    d) Ndërçelës 
 
 
 
 
 
Celes (Stakues)      a)me Dimer 
                               b)si çelës sensor 
                               c) si dimmer sensor 
 
 
Butoni          a) i pandriçuar         b) i ndriçuar 
                     c)me sensor 

 
 
 
 



Përcaktim  Simbole 

Mekanizmat prizë- spinë 
 
a) Prizat në përgjithësi; prizet pa kontakt mbrojtës 
(togëzues) 
b) Priza për përcjellës mbrojtës, 
Prize me kontakt mbrojtës 

a) c) Kunjat e spinave në përgjithësi; spinat 
 

Konakt mbrojtës- Lidhje me prizë 

a)  

b)  

c) a) Prizë dyshe 

d) b) Prizë treshe 

e) c) Prizë me rrymë alternative trefazore 

f) a) Prizë telefoni 

g) b) Prizë antene 

 
Instalime mbrojtëse 
Siguresa  a)e përgjithshme b) trepolëshe 
c) çelësi mbrojtës i linjës          
d) çelës mbrojtës me aktivizim termik dhe magnetik 
e) çelës mbrojtës i rrymës së defekteve 
 
 
 
Prodhues tensioni 
Gjenaratori, në përgjithësi 
a) jo rrotullues           b) rrotullues 
a)pajisje furnizuese energjie, pajisje ridrejtimi 
b)konvertor  
c) bateri me të dhëna rreth polaritetit dhe tensionit 
 
 
 
Transformator për 1         
a)paraqitje njëfijore 
b)paraqitje shumëfijore 
 
 
Ndriçuesit/llampat 
Ndriçuesit në përgjithësi a)paraqitje shumëpolare 
                                       b)paraqitje njëpolare 
                                       c)ndriçues me çelës 
 
Ndriçues shumëfish a) me dy shtigje rryme të ndara 
                   b)me një shteg rryme 
 
 
 
Ndriçues për llampa të shkarikueshme 
a)në përgjithësi 
b)me të dhëna rreth numrit të llampës 
c)paraqitje me detaje 
 
Ndriçues për llampa fluoreshente 
 
 
 
 
Mjete matëse 
a)matës rryme 
b)matës tensioni 
 
a)matës fuqie 
b)metër omike 
c) lexues elektriciteti 

 
 
 
  



 
Përcaktim  Simbole 

Rezistencat 
Rezistenca, në përgjithësi paraqitja sipas dëshirës  
 
Rezistencë e ndryshueshme 
a)në përgjithësi      b)jo lineare      c)me degëzime 
 
Rezistencë e ndryshueshme nëpërmjet aktivizimit mekanik  
a)e përgjithshme     b) e qëndrueshme      c)e shkallëzuar 
 
Rezistencë e ndryshueshme nëpërmjet një madhësie fizike 
a)Rezistencë-NTC    b)Rezistencë-PTC 
c) Fotorezistencë  
 
Induktiviteti, kapaciteti 
Bobina, mbështjellja, induktiviteti  
paraqitja sipas dëshirës 
 
Kondensatori, Kapaciteti 
a)në përgjithësi b)i polarizuar 
c)kondensator elektrolit i polarizuar 
 
Gjysëmpërcjellës 
a)Diode, diodë ridrejtuese b)Diodë Z 
c)Diodë luminishence   d)Fotodiodë 
 
 
a)Tiristor, triodë tiristor 
b)Diak, Varistor                         c)Triak 
 
 
Tranzistor (qarku mund të lihet pa vënë) 

a) NPN        b)  PNP 

 
 
 
Elementet dixhitale, Portat 
 
Forma kryesore për simbolet e funksionit 
Raporti anësor sipas nevojave 
 
 
 
Negacioni    a)në hyrje 
                   b)në dalje 
 
 
Elementët bashkues 

a) a) DHE me 3 hyrje 

b) b) OSE me dy dalje, ku një dalje inverton 

 
c)JOEDHE, paraqitja sipas dëshirës  
 
 
 
d)JOOSE, paraqitja sipas dëshirës  
 
 
Flip flop bistabil 
a)në përgjithësi     b)Flip flop bistabil 
 
 
 
Përforcues 
(Shigjeta tregon drejtimin e përforcimit) 
 

 
 
  



 
Simbole Përcaktim 

 

Pajisjet elektroshtëpiake 
 
Elektropajisjet, në përgjithësi 
 
a)Soba elektrike, në përgjithësi 
b)Soba e mikrovalës 
c) Pllaka ngrohëse 

 
 
a)Pajisjet e ujit të ngrohtë, në përgjithësi 
b)Bolieri  
c) Ngrohësi i ujit në rrjedhje 
 
 
 
a)Lavatriçja 
b)Pjatalarëse 
c)Tharësja e rrobave 
 
 
a)Frigorifer 
b) Pajisje per ngrirje 
 
 
 
a) Ngrohes ambjenti b) Sobë me gurë ngrohës, që ruajnë 
nxehtësinë 
c)Kondicioner 
 
 
a)Motor, në përgjithësi 
b)Ventilator 
 
a)Rele impulse 
b)Rele kohe 
c)Çelës kohe 
 
 
Sisteme sinjalizuese 
a)Zile alarmi, në përgjithësi 
b)Vibrues 
c)Gong 
 
a)Boria 
b)Sirena 
 
Hapës dyersh 
 
 
 
 
a)Dritë sinjalizues, në përgithësi 
sidomos me llampë inkandeshente 
b)Dritë sinjalizuese me llampë neoni 
 
a)Mikrofoni, në përgjithës 
b)Receptor, në përgjithësi 
c)Altoparlant, në përgjithësi 
 
 
 
a)Sistem komunikimi i alternuar 
b) Sistemi folës- dëgjues 
 
 
 
a)Radiomarrës 
a)TV-marrës 

 

 
  



12.2 Simbole 
Përcaktim Simbole 

Proceset e komandimit 
 
a)ndezur        b)fikur         c) fik 
 
 
a)ndez    b) çelës që mban pozicionin përfundimtar c)butoni 
 
 
a)stop      b)pauzë     c)starti 
 
 
Tokëzimi 
a)në përgjithësi    b)Toka 
c)lidhje me përcjellës   mbrojtës, pajisje mbrojtëse të klasit 1  
 
Simbole sigurie dhe paralajmëruese 
a )izolimi mbrojtës, pajisje mbrojtëse të klasit 2. 
b) Tension i ulët sigurie, pajisje mbrojtëse të klasit 3. 
 
 
a)vënde të përgjithshme rreziku 
b) tension i rezikshëm elektrik 
 
a)i mbrojtur nga qarku I shkurtër        b)i pambrojtur nga qarku 
i shkurtër 
c)mbrojtje e kushtëzuar nga qarku I shkurtër 
me sigurese apo aktivizues termik në rast mbitensioni 
 
Transformatorët 
 
a)Transformatori, në përgjithësi 
b)Transformatori izolues 
c)Transformatori ndarës 
d)Transformatori kursyes 
 
 
Transformatorë sigurie      a)me kapsule   b)i hapur 
c)Transformatori i ziles me mbrojtje të kushtëzuar nga qarku i 
shkurtër d) Transformator loder 
 
a)Transformator, i mbrojtur nga qarku i shkurter 
b)Transformator nderpreres 
 
Drita, Ndriçim 
a)Ndriçimi, në përgjithësi 
b)Ndriçimi, indirect 
 
a)Dritat e mobiljeve (për material që digjen) 
b)Drita me mbrojtje nga djegiet (për materiale që digjen lehtë) 
 
Kutia e instalimeve 
a)kutia mbi suvatim     b)kutia në suvatim c)kutia nën suvatim  
 
d)kutia në beton   e)kutia në zgavër të murit 
f)kutia për kanalin e instalimeve 
 
Çelësat e instalimeve 
a)drita   b)zilja    c)hapësi i derës 
 
Tipet e qarqeve 
a)trekëndësh      b)yll       c)qark urë 

 

 


