
ENGLISH TERM ALBANIAN TERM ALBANIAN DEFINITION

abandonment shpjegim përdorim i veshjeve mbrojtëse nga të ftohtit në zhytjet në ujë

abbreviated (i,e) shkurtuar

abbreviations shkurtime-t shkronjat e para të fjalëve ose pjesëve të tyre që i përfaqësojnë ato

abdomen bark-u

abdominal barkore-e që lidhet me barkun

ability aftësi-a

abnormal jonormal-e

about abrazion-i

above sipër që qendron mbi një tjetër

above-ground mbi terren që ndodhet mbi sipërfaqen e truallit ku punohet

abrader provë abrazioni kampion provues me abrazion

abrasion abrazion-i

abrasive 1. abraziv-e;  2. abraziv-i 1) që shërben për retifikim;  2)lëndë retifikuese

abrasives abrazivë-t

abridged, shkurtuar (i,e) thjeshtuar

absence mungesë-a

absolute absolut-e

absorbance absorbim-i proces i përthithjes së lëndës

absorbency absorbueshmëri-a 1) aftësia për të absorbuar;  2) shkalla e absorbimit

absorbent absorbues-i 1) pajisje absorbuese;  2) lëndë absorbuese

absorbers absorbues-at

absorbing absorbues-e që shërben për absorbim

absorptance absorbim-i metodë prove me anë të përthithjes

absorption absorbim-i përthithje kryesisht të fluideve (lëngje, gaze)

absorptive absorbues-e që ka aftësi përthithëse

absorptiveness absorbueshmëria aftësia për të përthithur

accelerated i përshpejtuar

accelerating përshpejtues-i

acceleration përshpejtim-i

accelerators përshpejtues-at

acceptance pranim-i rënie dakort për marrjen e produktit

access akses-i rruga për të hyrë në një proces

accessible (i,e) arritshëm-me

accessories aksesor-ët

accessory aksesor-i

accidental aksidental-e që paraqitet i rastësishëm

accommodation akomodim-i

accordance akordim-i renditje e veprimeve për të arritur qëllimin

according në përputhje me

accreditation akreditim-i

accumulation akumulim-i grumbullim i lëndës në ruajtje

accuracy

1. përpikmëri-a; 2. 

saktësi-a

acesulfame acelsulfame-i

acetal acetal-i

acetate acetat-i

acetic acetik-e



acetone-soluble i tretur në aceton

acetyl acetil-i

acetylated i acetiluar

acetylene acetilen-i

acid 1. acid -e;  2. acid-i 1) që është acid nga natyra;  2) lëndë acide

acid/chromic acid kromik

acid/sulfur acid sulfurik

acid-felting shajak me acid prova e qendrueshmërisë së bajës në shajak acid (tekstilet)

acidimetric acidometrik-e që shërben për matjen e gradës së acideve

acidity acidësi-a shkalla e përmbajtjes së acidit

acids acide-t

acoustic akustik-e që lidhet me akustikën

acoustical akustik-e

acoustically akustikisht 1) në mënyrë akustike;  2) nga ana akustike

acoustics akustikë-a

acquisition fitim-i marrja e disa tipareve të caktuara

across nëpërmjet

acrylic akrilik-u

acrylonitrile akrilonitril-i

acrylonitrile-

chlorinated i klorinuar në akrilonitril

acrylonitrile-(ethylene-

propylene-diene)-

styrene

akrilonitriletilenpropilen

dienstiren-e

acrylonitrile/butadiene

/styrene

akrilonitrilbutadienstiren-

e

acrylonitrile/styrene akrilonitrilstiren-i

acrylonitrile-butadiene akrilonitrilbutadien-i

acrylonitrile-butadiene-

styrene

akrilonitrilbutadienstiren-

i

acrylonitrile-styrene-

acrylate akrilonitrilstirenakrilat-i

acting veprues-e që shërben për të vepruar

action veprim-i

activated i aktivizuar

activation aktivizim-i

activator aktivizues-i

active aktiv-e

activities aktivitete-t

activity aktivitet-i

actuated i aktualizuar që realizon një veprim të synuar për t'u bërë

actuating aktualizues-i që shërben për aktualizim

actuation aktualizim-i vënie në punë, në funksionim, në veprim

actuator aktualizues-i aparati i vënies në punë, në veprim

actuators aktualizuesi-t

acuity mprehtësi-a e procesit, e dukurisë

acute i mprehtë proces i mprehtë, dukuri e mprehtë

adaptation përshtatje



adapters adaptues-it

adaptive adaptiv-e

adaptor adaptues-i

adaptors adaptues-it

added i shtuar

addendum adendum-i lartësia e kokës së dhëmbit në rrotat me dhëmbë (ingranazhet)

addition shtim

additional shtues-e

add-on 1. i shtuar;  2. i përfshirë 1) që i është shtuar;  2) që është i përfshirë

address adresë

addresses adresa-t

adducts paraqitje-t

adherence aderencë-a

adhesion adezion-i

adhesion/cohesion kohezion adeziv

adhesive adeziv-e

adhesives adeziv-ët

adhesivity adezivësi-a

adipates adipat-ët

adipic adipik (acidi)

adjacent fqinj-i

adjustable i rregjistrueshëm

adjusters rregjistrues-it

adjustment rregjistrim-i

administration administrim-i

administrative administrues-e

admittance

1. admitancë;  2. leje-a 

(e drejta) për të hyrë 

diku vlera e depërtimit të dritës, matja e saj

admixtures shtesë-at lëndë shtesë për betonet, llaçet dhe bujakat

adsorbable i përthithshëm i adsorbueshëm

adsorption përthithje-a

përthithja e një shtese të hollë në sipërfaqen e një lëngu, ose gazi; 

adsorbim-i

adult-incontinence-

absorbing

absorbim i derdhjes së 

pavullnetshme tek të 

rriturit

parimet bazë për vlerësimin e lëndëve ndihmëse në absorbimin e 

urinës së derdhur në mënyrë të pavullnetshme tek të rriturit

adults të rriturit personat që kanë arritur moshën e pjekurisë

advanced i avancuar

advice

1. informim-i;  2. 

këshillim-i

aeolian aeolik-u

aerated i ajruar

aerial antenë-a

aerobic aerobik-u

aerodromes aerodrom-et

fushë e sheshtë e madhe për uljen e ngritjen e avionëve; në Angli 

është term i vjetëruar

aerodynamic aerodinamik-e që lidhet me aerodinamikën

aeronautical aeronautik-e

aeroplanes aeroplan-ët



aerosol aerosol-i

aerosols aerosol-et

aerospace aerospacial-e

teknologjia e prodhimit të avionëve, mjeteve hapësinore, raketave, 

etj., industria aerospaciale

aeruginosa aeruginosa

detektimi dhe numrimi i pseudomonas aeruginosa me filtrim në 

membranë (cilësia e ujit)

affected (i,e) ndikuar

rrjetat industriale të rrymës alternative të ndikuara nga harmonikat e 

larta

affecting ndikues-e madhësitë ndikuese në lezimin e simboleve të koduara me shirita

aflatoxin aflaktoksin-a

aflatoxins aflaktoksin-at

after mbas

after-loading

mbas ngarkuesi, mbas 

ngarkimit

against kundër, kontra

agar agar-i

age moshë-a

ageing vjetërim-i

agencies agjenci-të

agent agjent

agents agjent-ët

agglomerated i aglomeruar

aggregate agregat-i agregati (në makineri), gjendje agregate

aggregates agregat-ët

aggregation agregim-i

aggressive agresiv-i

agile (i,e) shpjetë

i reagimit të shpejtë, kërcyes; p.sh. magnetronët me frekuencë 

kërcyese

agricultural bujqësor-e

agriculture bujqësi-a

agrifoodstuffs

prodhime bujqësore 

ushqimore

ag-sheated

(i,e) veshur me Ag 

(argjend)

në superpërçuesat me oksid Bi-2212 dhe Bi- 2223, të veshur me 

argjend

aid ndihmë-a

aids mjete ndihmëse mjete ndihmëse për pulskim, për salvaxhente

air ajër-i

air-aspirated i thithur me ajrin që realizohet me aspirim të ajrit

air-assisted i ndihmuar nga ajri që realizohet nga ajri për kultura dhome

airborne i bartur në ajër

air-cleaning ajër pastrues-e që shërben për pastrimin e ajrit

air-conditioners kondicionerët e ajrit

air-conditioning ajër kondicionues-e që shërben për kondicionimin e ajrit

air-cooled (i,e) ftohur me ajër

air-cooling ajërftohës-e që shërben për ftohjen e ajrit

aircraft avion-i

air-excluded pa ajër që i është hequr ajri

airfield aeroport-i

airfields aeroport-et

airflow rrymë ajri



airframe strukturë aerospaciale

air-handling me qarkullim ajri ndriçues me qarkullim ajri (për ftohje)

air-heating ajërngrohës-e që shërben për ngrohjen e ajrit

air-jet curril ajri

airless pa ajër

air-motors

motorët me ajër 

(dentancë)

air-powered

i vënë në punë me ajër, 

punues me ajër

air-terminal terminal i ajrit

airtight ajërhermetik-a i pa përshkueshëm nga ajri

airtightness ajërhermetikësi-a pa përshkueshmëria nga ajri

airways rrugët ajrore kanalet (gypat) arofaringezhë (në otorinolaringologji)

alarm alarm-i alarmi në detektimin e zjarrit (zbulimin dhe lajmërimin e zjarrit)

alarms alarm-et sinjalet e alarmit të gjeneruara elektrikisht në aparatet mjkeësore

alcohols alkool-et alkoolet etoksilatikë të sulfatuar, përcaktimi i lëndës jo sulfate

alert

1. gadishmëri-a;  2. 

alarm-i

algal alga-t

alginate alginat-i (i sodiumit)

algorithm algoritëm-i

aligning njëvijësues-e që vendos në një vijë

alignment njëvjësim-i vendosje në një vijë

alkali alkal-i bashkim kimik me bazë alkali

alkaline alkalor-e që lidhet me alkalin

alkalinity alkalësi-a përmbajtje në alkal

alkane alkan-i

alkoxylated i alkoksiluar

alkyl alkil-i

alkylbenzene alkilbenzen-i alkilbenzol-i

alkyldimethylbetaines alkildimetilbetain-at

në analizat kimike të lëndëve aktive në sipërfaqet e trajtuara të 

metaleve

alkyl-ethoxy-sulfate alkiletoksisulfat-i

alkylphenols aliklfenol-et

all gjithë

all-glass gjithëqelqor-e që është i përbërë i tëri i tërë prej qelqi

allied i lidhur

all-metal gjithëmetalik-e që është i përbërë i tëri prej metali

allocation shpërndarje-a shpërndarja, distribuimi i gazeve mjekësorë

allocators shpërndarës-it pajisje (aparate) për shpërndarje të gazeve mjekësorë (medicinalë)

all-or-nothing të gjithë ose fare relè elektromekanike me kohë të papërcaktuar, të gjithë ose fare

allowable (i,e) lejueshëm

alloy aliazh-i lidhje metalike

alloyed i leguar që është lidhur me elemente të ndryshme



alloying 1. legues-e;  2. legim-i

1) që shërben për të lidhur;  2) proces i lidhjes me elemente të 

ndryshme

alloys aliazhe-t

all-trans-retinol gjithë-trans-retinol-i përcaktimi i gjithë-transretinolit

alluminium alumin-i

all-weld i gjithësalduar i salduar në të gjitha pjesët e tij

allylthiourea aliltiourè-a allyfiourea si shtesë në analizat e cilësisë së ujit

along gjatë që shtrihet në drejtim gjatësor

alphabet alfabet-i

alphanumeric alfanumerik-e që punon me sistemin alfanumerik

alpine alpin-e që lidhet me zonat e larta malore

alternate alternuar

alternating alternativ-e

alternating-current rrymë (a) alternative

alternative alternativ-e

alumina alumine-a

aluminate aluminat-i

aluminia aluminë-a prodhime aluminë-silicë

aluminia-silica alumin-silicë-a prodhime nga aluminë-silicë

aluminium alumin-i

aluminium-based me bazë alumini

aluminium-clad (i,e) veshur me alumin

aluminium-magnesium-

silicon alumin-magnez-silicë-a lidhje (aliazh) e aluminit-magnezit dhe silicës

aluminium-silicon alumin-silicë-a

aluminium-zinc alumin-zink lidhje alumin-zink

aluminosilicate aluminosilikat-i

amalgam amalgamë-a

amalgamation amalgamim-i

amalgamators amalgamues-it

ambient mjedis-i tërësi kushtesh ku kryhet një proces

ambient-rated (i,e) referuar mjedisit referuar temperaturës së mjedisit

ambient-temperature temperaturë e mjedisit

ambulances ambulanca-t

ambulatory ambulatorik-e që lidhet me kushtet ambulatorike

amendment amendament-i

amendments amendament-et

amends amendament-i

amide amid-i poliamid-i

amidoformaldehyde aminoformaldehid-i

amine amin-i poliamin-i

amino amina për aminoplastikët

aminoplastic aminoplastik-u (-ët)

ammeters ampermetr-at

ammonia amoniak-u

ammonium amonium-i

ammunition municion-i

amorphous amorf-e që nuk ka formë

amount përmbajtje



amounts përmbajtje-t

amourstone

gurë të mëdhenj;  gurë 

popël (popla)

gurë të mëdhenj, popla, që vendosen në fund të ujit për të ngritur 

themelet e një vepre ndërtimore

amplification amplifikim-i

amplifier amplifikues-i

amplifiers amplifikues-it

amplitude-modulated

(i,e) modular në 

ampëlitudë

ampoules ampul-at

amusement zbavitje-ja veprime për t'u zbatuar me anë të makinave lodra

anaerobes anarobik-ët

anaerobic anarobik-ë

anaesthesia anestezi-a

anaesthetic anestetik-e

anaesthetics anestetikë-a

analogue analog-u

analyser analizues-i pajisje që shërben për analiza

analyses analizë-at

analysis analizë-a

analytical analitik-u

analyzer analizues-i

analyzers analizues-it

anatomical anatomik-e që lidhet me anatominë

anchor ganxhë-a

anchorages ganxhm-et lidhjet me ganxhë me rripat e sigurimit

anchoring ganxhues-i

anchors ganxh-at

ancillaries aksesor-ët pajisjet ndihmëse për kryerjen e proceseve

ancillary aksesor-ë komponentë ndihmës që përdoren në ndërtim

anechoic i pajehonë që nuk reflektojnë jehonë

anger anger (i tipit)

i tipit anger, në karakteristikat dhe provat e pajisjeve të imazhit 

radionuklid

angiographic angiografik-ë

angiography angiografi-a

angle kënd-i

angled këndor-e

angle-polished i lustruar në kënd

angles kënde-t

angular këndor-ë që lidhet me këndin

anhydride anhidrid-i

anhydrous anhidrid-e

animal kfashë-a

animals afshë-t

animal-stunning anestezues-e kafshësh që shërben për mpirjen e kafshëve

anionic anionik-u

anionic-active anionaktiv-i

anions anione-t

anisidine anisidinë-a

annex aneks-i shtojcë e një pjese

annexes anekse-t



anobium anobium-i larvë Anobium punktatum në analizat e ujit

anode anodë-a

anodes anoda-t

anodic anodik-u

anodized (i,e) anodizuar

anodizing anodisues-i

antenna antenë-a

antennas antena-t

anthracite antracid-i

anthropometric antropometrik-u

anti-flooding kundërpërmbytjes-e që shërben për moskthimin e ujit

antifoaming kundërshkumbues-e që vepron kundër formimit të shkumës

anti-glare kundërverbues-e që shërben kindër verbimit nga drita

antimicrobial antimikrobik-e që shërben kundër mikrobeve

antimicrobic antimikrobik-e

anti-reflection kundërreflektim-it kundër reflektimit në lentet optike

anti-scatter kundërshpërndarës kundër shpërndarjes së rrezeve X në mamografi

antiseptics antiseptikë-t

antiskid kundërrëshqitës-et material kundër rrëshqitjes në markimin e rrugëve

aperture hapësirë-a hapësirë, e çarë ose vrimë, arallëk

apertures hapësira-t

apnoea apne-ja

apparatus aparat-i

apparel veshje-a veshje tekstili në provat e tij ndaj djegjes

apparent (i,e) dukshëm që është i spikatur me format e tij

appearance pamje e jashtme

shfaqje e jashtme, aparencë, psh e PVC-U-së mbas ekspozimit në 

1500C

appliance pajisje-a pajisje (aparate) shtëpiake kuzhine

appliances pajisje-t

applicability zbatueshmëri-a

applicable (i,e) zbatueshëm

application zbatim-i

applications zbatim-et

applied (i,e) zbatuar

applies zbatimet

applying përputhje përkim i pjesëve njëra me tjetrën

approach (i,e) përafërt

appropriate përshtatshëm

approval miratim-i

approved (i,e) miratuar

aprons përparëset

aqua ujor-e

aquariums akuarium-et

aquatic ujor-i

aqueous (i,e) ujshëm

aquifers ujor-ët

aramid aramid-e poliamide

arc hark

archictectures arkitektura-t

architectural arkitekturor

architecture arkitektur-a



arc-welded salduar me hark i salduar me hark elektrik

arc-welding saldues-e me hark që saldon me hark elektrik

area zonë -a sektor i trafikut në sektorin urban etj.

areas zona-t

arising emetues-e që lëshon rrezatim i shkaktuar nga makineritë

arm armatura-t armaturat industriale (rakorde dhe rubineta)

armature

1. armatura-t;  2. 

rakorderi-të armaturat dhe valvolat industriale (rakorderitë, rubinetat)

armouring armim-i

armourstone

1. gurë të mëdhenj; 2. 

popla (për themele)

gurë të mëdhenj; popla, që vendosen në fund të ujit për të ngritur 

themelet e një vepre ndërtimore

arms krahët

aromatic aromatik-u hidrokarbur-i aromatik

arrangement aranxhim-i

arrangements aranxhim-et

array vendosja rradhitja

arrays vendosjet rradhitjet

arrest ndalim-i (bllokim-i)

bllokim për mbrojtje personale nga rëniet prej lartësive, etj. ndalime 

sigurie

arresters ndalues-it

arrestor ndalues-i

arrows shigjeta-t shigjeta ndaluese në simbolet grafike

arsenic arsenik-u

article artikull-i për rastet "particle" nënkuptohet pjesëza

articles artikujt

artificial artificial-e

arts arte-t në rastet: "ecarts" (shmangie), "quarts" (çerek). "parts" (pjesë)

ash hi, hir-i

askarel-filled (i,e) mbushur me askarel i mbushur me lëndë izoluese në elektroteknikë,  lëndë PCB-plastike

aspartame aspartam-i lëndë në produktet ushqimore të ëmbla të tavolinës

aspects aspekt-et

asphalt asfalt-i

aspirator aspirator-i flakon laboratorik qelqi me tub aspirimi

assay test-i proces i të provuarit të materialeve

assembled (i,e) montuar

assemblies ansambl-et, garnitur-at

assembly ansambl-i, garnitur-a

assess vlerësimi (assessment)

assessed (i,e) vlerësuar

assessing vlerësues-e që shërben për të vlerësuar

assessment vlerësim-i

assignment caktim-i

assist

assistance - mbështetje, 

ndihmë

assisted

(i,e) mbështetur, 

ndihmuar



associated

(i,e) bashkëshoqëruar, 

(i,e) shoqëruar

association shoqërim-i

assurance shoqëri-a

asymmetric asimetrik-u

asymmetric/parallel

asimetrike/paralele, 

asimetrik/paralel

asynchronous asinkron-e

atmosphere atmosferë-a

atmospheres atmosfera-t

atmospheric atmosferik-e

atomic atomik-e

atomising atomizues-e

atomization atomizim-i pajisje që shërben për atomizim

atomizing atomizues-e që shërben për atomizim

attached (i,e) atashuar-i

attachment atashim-i

attachments atashim-et

attack atak-u

attempts përpjekje-t

attenuation dobësim-i

attenuators dobësues-it

attestation atestim-i

attributes atribut-et

audible (i,e) dëgjueshëm

audio audio

audio/video audio / video

audio-frequency audio frekuencë

audiographic audiografik-u

audiological

audiologjik-e 

(audiometrik-e) që lidhet me audiometrinë

audiometers audiometra-t në diagnostikimin dhe terapinë e dëgjimit (veshëve)

audiometric audiometrik-e

audiometry audiometri-a

audio-visual audio-vizual-e që lidhet me dëgjimin dhe shikimin

auditing revizionues-e

auditory

zanor-i, (i,e) dëgjueshëm 

ose akustik

aural (i,e) veshit që ka lidhje me veshin, simulator i veshit për kalibrimin e kufjeve

aureus aureus-i lloj stafilokoku

austempered gizë bejnitike gizë duktile, që merret me kalitje (temperim) austenitike

austenitic austenit-e, austenitik-e

austenitic-ferritic austonito-ferritik-e

authentication autentifikim-i

authorised (i,e) autorizuar

autoclaved

(i,e) autokllavuar, i 

kaluar në autokllavë



autoclaves autokllava-t

autoclaving

1. autokllavues-e ; 2. 

autokllavim

autogenous autogjen-e

automated

(i,e) automatizuar, 

automatik-e që kryhen procese automatike

automatic automatik-u

automatical automatik-e

automatically automatikisht

automatically-driven

(i,e) drejtuar 

automatikisht

automation automatizim-i

automobile automobil-i

automotive automotiv-e i lidhur me industrinë e automobilave

automtic automatik-e

auto-transformers autotransformator-ët

auxiliaries ndihmëse-t impiante ndihmëse të ngrohësve me tuba uji

auxiliary ndihmës-e

availability disponibilitet-i të qenët në gjëndje gadishmërie për të shërbyer

available disponibël-e i gatshëm për të shërbyer

avalanche ortek-u diodë avalanshe

avanced (i,e) avancuar

average mesatar-e

aviation aviacion-i

aviation-type

për avion-a (i llojit për 

aviona) tip për avionë

avionic i avionëve

AV link lidhje AV hallkë lidhëse e tipit AV

avoid 1. shmang  2.shmangie

avoidance

shmangshmëri-a 

(mënjanueshmëri-a)

award vlerësim-i

A-weighted ponderim-i A

awnings tenda-t pajisje për dyer, dritare të godinave dhe banesave

axes aks-et

axial aksial-e

axis aks-i

axleboxes kuti-të grasuese pajisje grasuese të kushinetave

axles akse-t

axonometric aksonometrik-e

azeotropic azeotropik-e

azimuth azimu-i

babies latantë-t foshnje në gji të nënës (bebe latante)

baby bebembajtëse

bacillus bacil-i bacillus cereus në mikrobiologji

back furrë-a (pjekje shtëpiake) furrë për pjekje shtëpiake, me gaz

backflow rrjedhje e kundërt rrjedhje mbrapsht dhe ndotje të ujit të pijshëm

background bazë-a informacion bazë në provat e mjedisit



backhoe ngarkuese-hedhëse-ja makinë për zhvendosjen e dheut me ngarkim-hedhje

backing mbështetës-i

backings mbështetës-it

back-pack në shpinë me fuqi motorrike të vendosur në shpinë

backscatter prapadifuzion-i

aparat për matjen e trashësisë së veshjeve metalike e plastike me 

prapadifuzion të rrezeve beta

backsiphonage sifonim mbrapsht

rrjedhje mbrapsht e ujit, pajisjet që përdoren për moskthimin me 

sifonim të ujit

back-ups suport-et mbajtëse të elektrodave në aparatet e saldimit pikësor

bacteria bakterie-t

bactericidal baktericid-e

bacteriophages bakteriofag-ët

badminton badminton-i pajisjet për lojën badminton

bags ambalazhe-t

materiale e sisteme ambalazhimi për pajisje mjeksore, që do të 

sterilizohen

bains-marie

banjo-mari (banjo-

maritë)

bajulus bajulus-i larvat Hylotrupes bajulus (Linnaeus), dëmtuese të drurit

balance balancë-a

balanced

(i,e) balancuarbalancues-

e

balancing balancues-e

baled (i,e) mbledhur deng

balers presuese dengjesh

bales top-a topat e pulpës, ose dengjet e pulpës

ball sfer/ë-a

ballast ballast-et

ballast-lamp llambë ballasti

ballasts ballast-et

ball-ends fund-e sferike pjesë fundore sferike për çiftëzim

ballistic balistik-e

balloon balonëz-a balonëza e kateterit intramuskular

ballotini sfer/ë-a qelqi sfera (ruaza) qelqi që përdoren në provën e llakëve dhe bojrave

band shirit-i shirit, pjastër

bandknife sharr/ë-a shirit sharrë me elementin prerës në formë shiriti me dhëmbëza

bands shirit-at

bandwidth gjërësia e bandës gjërësia e bandës së valës

bank bank/ë-a banke të dhënash, banke veshjeje kundër errozionit

banks bateri-a bateria e kondensatorëve

bar bar-i njësia e matjes së presionit

barbecues barbeky-të skarë metalike për skuqje dhe përzhitje mishi, peshku etj mbi prush

barbed me tela me gjemba

barcol Barcol aparat matës fortësie tip Barcol

bare portativ-e që janë të bartshëm nga njeri vend në tjetrin

barelled

në formë cilindrike, 

fuçije

barite barit-i

barium barium-i



barrel fuçi-a

barrelled

në formë cilindrike, 

fuçije

barrels fuçi-të

barriers barier-at pengesa të sigurisë në rrugë

barring

1. përjashtim-i;  2. 

përjashtues-e thirjet në dalje të ISDN (Rrjeta Dixhitale të Shërbimeve të Integruara )

bars shufr-at shufrat (shtangat) prej alumini të tërhequra në të ftohtë

baryte barit-i në impiantet e pastrimit të ujrave

base mbështetëse-ja pllakë mbështetëse në konstruksionet metalike

baseband bandë bazë bandë bazë dixhitale e valëve të radiopërhapjes

based bazë (me) p.sh. prodhime me bazë drurin

baseline bazor-e specifikimet e marrësit bazë të televizionit numerik tokësor / (terrest)

baseplate bazament-i

pllaka e bazamentit në pompat centrifugale, përmasat e saj dhe të 

montimit

baseplate/modelling pllaka bazë/modelues-e pllaka bazë dentare dhe dylli i modelimit

base-plates pllakat mbështetëse pllakat mbështetëse në konstruksionet metalike

bases baza-t në kontekste të ndryshme standardesh

basi 1. bazik-e    2. bazor-e konceptet bazë, bazorë, bazike; ka përfshirë dhe: basidiomycet-et

basic bazik-e koncepte bazike, terminologjia bazë

basidiomycetes basidiomycet-et kërpudhat basidiomycete (myku), shkatrruese të drurit

basins basen / et

p.sh. të mbështetur mbi piedestal (këmbë); lavamane të vendosura 

në mur etj.

basis bazë / a laminate me bazë rezinetë termoforcuara; prodhime bazë

basket basketboll-i pajisje basketbolli

basketball të basketboll-it që lidhen me basketbollin

batch parti

parti prodhimi, seri prodhimi, numur ose sasi e caktuar objektesh 

prodhimi

batches 1. parti-të  2. grupe / t

partitë e prodhimit; grupe makinash; parti që prodhohen ose 

provohen (detale, materiale)

bath banjë / a banja hidrosanitare; banja galvanike; banja ngjyrosjeje etj.

baths banja-t banjat hidrosanitare, banjat me sistem vorbullimi (shtëpiake) etj

batteries bateri-të

bateri elektrike, bateri shkëmbyesish nxehtësie, bateri akumulatorësh 

etj.

battery bateri-a

bateri akumulatorësh, bateri pajisjesh elektrike që nuk ushqehen nga 

rrjeti (të gardheve) etj.

battery-operated

( që ) funksionon me 

bateri aparatet e gardheve elektrike që funksionojnë me bateri

battery-powered i ushqyer me bateri instrumente elektroportative të ushqyer me bateri, ose bllok baterish

bayonet ( tip) bajonetë portollamba tip bajonetë

B-Channel kanali B në sistemet e integruara dixhitale

beaconing sinjalizues-e në instalimet elektrike për ndriçim dhe sinjalizim në aeroporte

bead rruaza qelqi materiale për shënime në rrugët automobilistike

beaded profile L

profile L prej alumini të prodhuara me ekstrudim për industrinë 

aerospaciale



beads rruaz / ë -a rruaza qelqi, materiale për sinjalizim në rrugë automobilistike

beam tufë rrezesh tufë rrezesh drite optike, lazer etj.

beam test prova e traut prova e traut të betonit celular të autokllavuar

beams trarë-t

trarët (traversat) në provat e elementëve ngarkesëmbajtës në 

ndërtim, etj.

bearer travers / ë -a traversa hekurudhore druri dhe betoni, të qëndrueshme ndaj zjarrit

bearers traversa traversa hekurudhore druri dhe betoni

bearing mbajtës-e adezivë për strukturat mbajtëse prej druri

bearings kushineta-t kushinetat, në kontekste të ndryshme

bearings-airframe kushineta - avionësh kushineta për industrinë aerospeciale

bearings-spherical kushineta - sferike kushineta sferike rrëshqitëse prej çeliku ndryshkqëndrues

beat

Nga : beatmung - 

frymëmarrje / a

aparate për frymëmarrje artificiale; emërtime të tjera në kontekstet 

për standardet

beating rrahës-e

metoda e provës me rrahje në disk me vrima, për shkumëformim të 

lëndëve aktive

bed batanije-t

përmasat e batanijes; emërtime të tjera në kontekstet për 

standardet, me rrënjën "bed"

bedding qëndres / ë -a qëndresa ndaj nguljes në dru

beds shtrate-t shtrate me kate në spitale, të operueshme elektrikisht

beech ah-u dru i sharruar, klasifikimi i drurit të fortë gjethe rënës

beet panxhar-i siguria  e makinave për korrjen e panxharit për sheqer dhe foragjer

before para para provës (testimit) së bojrave dhe vernikëve

behaviour sjellje-a

në provat e veshjeve mbrojtëse kundrejt sprucimeve të vogla të 

metalit në gjendje të lëngët etj.

behavioural 1. i sjelljes  2. sjelljeje të gjuhëve algoritmike

bein të qenët

p.sh. largësia e sigurimit të gjymtyrëve të sipërmë nga të qenët të 

arritshëm gjatë punës në makina

being të qenët

p.sh. largësia e sigurimit të gjymtyrëve të poshtëm nga të qenët të 

arritshëm gjatë punës në makina

bell simbol-i simbole, tabela etj.

below poshtë shtrirje e tubave poshtë terrenit (ndën tokë)

belt shirit-i shirit konvejeri, emërtime të tjera sipas kontekstit të standardit

belts shirita-t

shiritat e konvejerëve, emërtime të tjera sipas kontekstit të 

standardit

bench bank / ë-a bankat për trajnimin e peshëngritësve (halterëve)

benches banka-t bankat e makinave të ndryshme

bend përkulje / a prova në përkulje; përkulja vetë si veprim fizik

bending 1. përkulje / -lëse  2. laki

përcaktimi i modulit të elasticitetit në përkulje dhe qëndrueshmërisë 

në përkulje

bends 1. harqe-t  2. brryla-t harqe - shkallë në pishina, këmbëse harkore shkallë (brryla)

bent bentonit-i bentoniti, argjil i posaçëm, në analizat e ujit për përdorim nga njeriu

bentazones bentazonë-t

bentazonët si herbicide, përcaktimi i tyre në ujë, lidhur me cilësinë e 

ujit

bent-beam mostër përkuljeje mostër për provat në përkulje të metaleve dhe lidhjeve të korroduara



benthic bentik / ë në analizat e provat e ujit për makro-intervertebratët bentikë

benzene benzen-i

benzeni (ose benzoli) si nënprodukt i krekingut të thellë të naftës, ose 

sintetik

benzo(a)pyrene benzo (a) pyrenë-a përcaktimi në kreozot  ( lëndët mbrojtëse të drurit )

benzole benzol-i benzolo bruto, nënprodukt i naftës

beta beta (faktori)

përcaktimi: faktorit "alfa" dhe "beta" të plasmaseve të përforcuara 

me qelq, për rezervuarë të nëndheshëm

betaines alkildimetilbetainë / a-t

përcaktimi i përmbajtjes aktive në alkildimetilbetainëve, në analizat e 

agjentëve aktivë mbi sipërfaqe

between ndërmjet

beverage pije / a

ambalazhet metalike (bodona të rrumbullakët) për pijet me gaz, pijet 

freskuese etj.

biaxially dyaksor-e

film polipropileni i orientuar dyaksialisht për kondensatorë dhe për 

izolim elektrik

bicapillary dykapilar-e

piknometër kapilar dhe piknometër dykapilar (me tapë dhe të 

shkallëzuar), përcaktimi i densitetit

bicarbonate bikarbonat-i bikarbonati në analizat e drithrave dhe prodhimeve të tyre

bidets bide-të bidetë e banjove në ndërtesa dhe ndërtesa publike

bihexagonal dygjashtëkëndësh-e bulon dygjashtëkëndësh në industrinë aerospaciale

bi-level dynivelësh-e

në teknologjinë e informacionit, paraqitja e koduar e figurës dhe e 

zërit, ngjeshja progresive në dy nivele

bilge

ujë i ndotur i anijeve, ujë 

hambari

pompat elektrike për dredhjen në det të ujrave të ndotur të hambarit 

të anijeve

bilge-pumps pompat e ujit të ndotur pompat për nxerrjen  e ujit të ndotur të hambarëve të anijeve

bimetallic

dymetalor-e  (bimetalik-

e)

përcaktimi i korrozionit dymetalor në mjedis të hapur, të metaleve 

dhe lidhjeve të tyre

binary binar-e  (dyshe) simbolet grafike për skemat, elementët e logjikës binare

binder

1. lidhës-e / a   2. spina 

elektrike

lidhësat në ndërtim të mureve etj. lidhësat bituminozë, spinat për 

lidhje elektrike

binders

1. lidhës-it  2. bashkues-

it

lidhësit bituminozë, lidhësit dhe bashkuesit në elektroteknikë, lidhësit 

për bojrat dhe vernikët

binnacles kutitë e kompasëve në mjetet e lundrimit (navigimit)

bins

1. depozita-t ;  2. 

rezervuarë-t për ruajtjen dhe manipulimin e lëndëve rinfuzo, të hedhur

biochemical biokimik-e

përcaktimi i oksigjenit biokimik mbas "n" ditësh, në ujë (i kërkesës për 

oksigjen biokimik)

biocompatibility

pajtueshmëri-a 

biologjike

pajtueshmëria biologjike e pajisjeve mjeksore dentare dhe e lëndëve 

intraokulare

biocontamination ndotje-a biologjike

ndotja biologjike, sistemi i kontrollit të ndotjes biologjike në 

lavanderitë e tekstileve etj.

biodegradability biodegradueshmëri-a zbërthimi biologjik i lëndëve organike

biodegradation biodegradim-i zbërthimi biologjik

biogas biogaz-i

gazi që çlirohet nga zbërthimi i plotë anaerobikbiologjik i 

komponimeve organike

biological biologjik-e prova, teste, sterilizime etj. në sistemet biologjike

biology biologji-a që ka lidhje me bioteknologjinë dhe me mikrobiologjinë

bioreactors bioreaktor-ët reaktorët biologjikë që përdoren në teknologjinë biologjike

biotechnology bioteknologji-a proceset, teknologjia e prodhimit, provat, laboratorët etj.

biotesting biotestues-e provat (testet) biologjike të mostrave



biphenyl bifenil-i

bifenili si përbërës kimik në ushqimet yndyrore, produkte nafte etj, 

përcaktimi

biphenyls bifenil-ët bifenilet dhe përcaktimi i tyre

bipolar bipolar-i, dypolar-i

dypolëshe, elementë dypolësh të elektronikës, si p.sh. tranzistorët dy 

polësh

bismaleimide/triazine bismaleimid / triazina

njëri nga elemetët bazë në prodhimin e qarqeve të stampuar në 

elektronikë

bi-system bisistem-i superpërcjellësit me bazë Bi (bismuthi)

bit bit-i

njësia më e vogël e matjes së informacionit në informatikën 

kompjuterike

bit-rate lidhur me bitin në elektronikë, p.sh. në fibrat optike në lidhje me matjen e tolerancës

bitstreams fluksi i biteve në sistemet audiodixhitale (në elektronikë)

bitumen bitum-i prej bitumi

bitumens bitume-t p.sh. patavra me veshje bitumi për izolik të çative

bituminous bituminoz-e materiale me përmbajtje bitumi

black e zezë

llamarinë e zezë e laminuar në të ftohtë për të prodhuar llamarinë të 

bardhë ose të galvanizuar

blackplate llamarinë / a e zezë llamarinë e zezë rulon

blade

1. bisturi;  2. lama sharre 

e freze për përpunimin e drurit

blades

1. lama sharre cirkulare;  

2. thika freze për përpunimin e drurit etj.

blank

1. (i,e) zbrazët; 2. (i,e) 

zhveshur; 3. (i,e) 

paplotësuar (formular) 

në standardet e 

përcjellsave elektrikë, 

kabllove, elementëve të 

ndryshëm të industrisë 

aerospaciale

blankets batanije-t

përmasat e batanijeve të ndryshme, përfshirë dhe ato elektrike-

ngrohwse

blanking taposës-e

tapat mbyllëse në tubë-lidhjet, rakorderitë e elementëve aerospaciale 

etj.

blanks

1. (i,e) bardhë; 2. (i,e) 

shndritshme

prodhime çeliku (jo të zeza) për përpunim në të ftohtë, elemetë 

optikë për syze (lente etj.)

blast-cleaned

(i,e) pastruar me rrymë 

saçmesh për çeliqe ndërtimi të pastruara me rrymë saçmesh

blast-cleaning

pastrues-e me rrymë 

saçmesh

pastrim me rrymë saçmesh i sipërfaqeve të çeliqeve para lyerjes me 

bojë etj.

blasting

1. pastrues-e me fryrje; 

2. fryrje / a (me abraziv 

etj)

bleach zbardhje / a e tekstileve

bleaching zbardhues-e për zbardhjen e tekstileve

bleeding gjakrrjedhje / a



blenders përzierës-at përzierësat (mikserat) e prodhimeve ushqimore

blends përzierje-t

përzierjet e lëndëve plastike kopolimere për prodhimin e tubacioneve 

largues të ujrave

blind grilë / a në dyer dhe dritare

blinds grila-t në dyer dhe dritare

block bllok-u bllok,

blocked (i,e) bllokuar bllokimet e ndryshme në teknikë etj.

blocking

1. bllokues-e;  2. bllokim-

i

blocks blloqe-t

blood gjak-u

blow fryrje / a

blowers fryrës-at

blowpipes kanel-at kanelat për saldim gazogjen

blows goditje / a në provat e ndryshme me goditje (shok)

blue blu-ja

në provat e : qëndrueshmërisë kundrejt kalbëzimit nga kërpudhat; 

qëndresës së tekstileve ndaj blusë së metilenit

board

1. karton-i; 2. kartin-i 

elektroizolues; 3. bord-i

boarding

shkall-ët e hipjes në 

anijet e lundrimit të 

brendshëm dhe në 

aviona; hipja

boards

1. panele-t; 2. qarqet e 

stampuara, emërtime të tjera në kontekstet e standardeve

boards

1. panele-t elektrike (të 

shpërndarjes) emërtime të tjera në kontekstet e standardeve

boats

1. skaf-et; 2. anijet e 

vogla; 3. velier-ët

mbrojtja e radiomarrësve të instaluar në anijet e vogla; kontekste të 

tjera standardesh

bobsleighs saje-t kaskat mbrojtëse të sajeve të rrëshqitjes në akull (të bobsleigëve)

bodies

1. trup-at (e bjellave); 2. 

organizmat (e 

akreditimit, çertifikimit)       

gjithashtu depozita e 

kasa të lëvizshme në 

hekurudha

body

trup-i ( i njeriut, pajisjeve 

etj.)

body-piercing shpues-i i trupit

bogies

karkasa (korpuse) 

kushinete

karkasa (korpuse, trupa) të kushinetave rrëshqitëse (bronzinave) të 

inventarit hekurodhor, si lokomotiva, vagonë

boil

ngrohës-i (boiler me gaz 

për ngrohje qëndrore)

boiler

ngrohës-i (boiler, 

kaldajë)

boilers

ngrohës-it (boilerët, 

kaldajat)



boiling 1. vlim-i; 2. vlues-e

bolt bulon-i

bolted (i,e) bulonuar

bolting

buloneri-a (bulonat dhe 

dadot)

bolts

bulon-at (me kokë 

gjashtëkëndore)

bond 1. ngjtje / a ; 2. ngjitës -i

bondability ngjitshmëri-a

bonded (i,e) ngjitur

bonding 1. lidhës-e; 2. lidhja

bonds ngjitës-at

bone

1. karbon-i; 2.vertikal-e 

(kabllo në godina) Nga emërtimi "backbone" - vertikal, kolonë vertebrale

bonnets

1. kapak-ë (në armaturat 

hidraulike); 2. kofano 

motori

books libra-t

boom krah-u

krah i artikulueshëm i izoluar për punime elektrike në lartësi nën 

tension mbi 1 kilovolt

border anë-t tensionet e mbetura në buzët (anët) e shiritave të prerë prej bakri

bore

1.vrimë / a; 2.bor-i 

(element kimik); 

3.laborator-i 

(pajisje);4.gërryes 

(organizëm deti)

bored

1. (i,e) shpuar; 2. (i,e) 

vrimuar(pilon, shtyllë); 3. 

mbyllur fort

borers gërryes-it organizmat e detit që veprojnë mbi drurin, mbrojtja prej tyre

borided fletë e boruar fletë e boruar për ngjitje të fortë

boring 1. shpim-i;  2. shpues-e proçesi i shpimit

boron bor-i; me bor (çeliqe) çeliqe me përmbajtje bori

borosilicate borosilikat-i qelq me borosilikat

both për dy kombinuar me dy proçese

bottle shishe / ja shishe qelqi si pajisje laboratorike

bottles shishe-t shishe qelqi si pajisje laboratorike

bottom

1. nga poshtë;  2. nga 

fundi

bounce kapërcim-i koha e kyçjes dhe koha e kapërcimit në komutacionet e fibrave optike

bound (i,e) lidhur (organikisht)

bourdon Bourdon manometra me tuba Bourdon

bow

1. rakord / e-ri;  2. testi 

Bowie-Dick



bowie

Bowie-Dick (testi 

jobiologjik)

bow-spring centrues-i centruesi i tubave të rrethimit në industrinë e naftës dhe të gazit

box kuti-a

boxes kuti-të

bracket suport-i

brackets konsol /ë -at (suporte)

braid thurje / a i (e) thurur (me tel për përforcim)

braided (i,e) thurur përforcuar me tel të thurur

brakes petëzues-e

petëzuese brumi dhe ëmbëlsirash, në makinat e prodhimeve 

ushqimore

braking 1. frenim-i;  2.frenues-e

rezervuarët e ajrit nën presion (trysni) të sistemeve (cirkuiteve) të 

frenimit

branch deg / ë -a degëzim e lidhje tubacionesh për drenazhim

branching

1. degëzim-i;  2. 

degëzues-e degëzim rrjetash të frekuencave radioelektrike

brass tunxh-i lidhje metalike me bazë bakrin dhe zinkun

braze ngjitje / a ngjitje e fortë e metaleve

brazed i (e) ngjitur ngjitur fort, ngjitje e fortë

brazer ngjitës-i kualifikimi i ngjitësit të fortë të metaleve

brazing 1. ngjitja;  2. ngjitës-e ngjitja e fortë e metaleve si proces

break

1. ndarje / a; 2. këputje / 

a (shkëputje / a)

breakage shkëputje /a shkëputja e lenteve të kontaktit

breakdown

1. shpim-i;  2. grisje/a;  3. 

ndërprerje/a

tensioni i shpimit të izolacionit elektrik, ose metalit; grisja e mostrës 

së tekstilit.

breakers stakues-at stakuesat elektrikë të mbirrymës dhe të tensionit të lartë

breaking

1. këputje / a;  2. 

këputës-e (shkëputës-e) përcaktimi i rezistencës në këputje

breathable

frymëmarrës (i 

frymëmarrshëm) ajër i ndrydhur (i komprimuar) i frymëmarrshëm (i respirueshëm)

breathing

1. (i,e) frymëmarrjes;  2. 

respiratorës-e

sigurimi i shëndetit në zonën e frymarrjes gjatë saldimit, terapia e 

frymëmarrjes në apnenë e gjumit

breeding mbarështim-i mbarështimi i kafshëve, kuajve, gjedhit, të imtave

brick tullë / a në ndërtim

bridge urë-a

bridges ura-t

bright

1. i (e) ndritshëm;  2. (i,e) 

bardhë paketë çeliku jo e bardhë,

brimful i (e) mbushur

brittleness

1. thyeshmëri-a;  2. 

brishtësi-a

broaches

tërheqës-at 

(instrumente dentare)



broadband

1. brez i gjerë frekuence. 

2. valëgjërë

broadcast

emision (përhapje 

radiotelevizive) në radiopërhapje

broadcasting

1. radiopërhapje / a;  2. 

radiopërhapës-i transmetimet me radio (valët e radiopërhapjes)

broken (i,e) thyer; i coptuar sipërfaqet e thyera të granulateve (agregatët e coptuar)

bromate bromat-i

bromide bromid-i

bronze bronz-i lidhje metalike me bazë bakrin dhe kallajin

brush 1. brushë / a;  2. furçë / a

brushes 1. brusha-t;  2. furça-t

brush-holders brushe-mbajtëse/t

B-transformation transformimi B

bubble

1.flluskë/a; 2.flluskim-i 

(bulëzimi)

bucks pedanë/a kaluç dhe pedanë si pajisje gjimnastike

buffer

zbus/ë-a (amortizator-i, 

bufer-i)

buffered i(e) zbusur, (amortizuar)

builders ndërtim-i ngritës (elevator) ndërtimi

building

1.ndërtes/ë-a; 2.ndërtim-

i

buildings 1.ndërtes-at; 2.godina-t

built

1.elementë/a 

kompozimi; 

2.inkorporuar/a elementë kompozantë, përbërës; inkorporime (të mbrendamontuara)

built-in

brendamontuar/a 

(elementë/a) kuzhina dhe ndriçues; siguria e elementëve përbërës

bulb

1.bulbë/or; 

2.formëdardhë formëdardhe (çelik i petëzuar; glob)

bulk

1.vëllimor-e; 2.masë 

vëllimore; 3.rinfuzo materiale të hedhura, rinfuzo, vëllimore, etj. kontekste standardesh

bulkhead

1.ndarëse, 2.separues-i 

(veçuesi) mur ndarës, veçues, barrierë

bulking 1.grumbull-i; 2.tufë/a trashësia në grumbull, në tufë

bulk-milk qumësht me shumicë qumësht i mjelë freskët me shumicë (vëllimor) i paambalazhuar

bullet plumbi

rezistenca (qëndrueshmëria e xhamave të ndërtimit ndaj goditjes me 

plumb

bump përplasj/e-a kaskat kundër përplasjes (goditjes) në industri

bunched i (e) mbledhur tufë

përcjellësa dhe kabllo të mbledhura tufë vertikalisht për provë në 

flakë

bundles korniz/ë-a në sistemet e mbushjes së bombolave me (acetilen , gaze të tjerë)

bunk bunker-i për depozitimin e materialeve të hedhur rinfuzo, vëllimore (copëzorë)



bunkers bunker-ët/at

buoyancy 1.notues-e; pluskues-e mjete pluskuese e notuese si salvagjente personale

buoyant pluskues-e mjete pluskuese për mësimin e notit

burettes byreta-t aparate vëllimetrike me piston, byreta me piston

burglar shkatërrim-i

provat në shkatërrim (thyerje) të kasafortave, dyerve të dhomave të 

thesarit

burglary shkatërrim-i (thyerje/a)

prova e qendrës  mikrobiologjike të gjeotekstileve, me varrosje në 

tokë

burial

1.groposje /a; 

2.groposës-i groposje

buried i (e)groposur sisteme tubacionesh të groposur (futur) në dhe

burner djegës-i djegësa (bruçiatorë të karburantit për ngrohje në çast të ujit

burners djegës-at                                    "

burning i (e) djegshëm lëndë djegëse e gaztë për pajisje kuzhine shtëpiake, gaz për kuzhinë

burnishing

shkëlqim (për provë 

shkëputje)

industri aerospeciale  - prova e shkëputjes së ngjitësve (adezivëve) 

me fërkim shkëlqyes

burnt-gas gazet e djegies tymrat e gazit të djegur

burs frezë/a-(shpuese) instrumente dentare

burst goditje/a

goditje (si batare) e shpejtë elektrike, testi i imunitetitkundër goditjes 

elektrike penguese

bursting çarje/a (plasje/a) prova në çarje (plasje ) e tekstileve

bus bus-i (bas-i)

bus të dhënash në teknikën digjitale-numerike nw sistemet e 

drejtimit kompjuterik

busbar

shpërndarës elektrik 

shinor në aparatet elektrike të tensionit të ulët

bush kulturë bimore

në ekonominë bujqësore dhe pyjore , pulverizatorë për kulturat e 

dhomës etj.

bushes bokolla-t bokollat

bushings bokolla-t (dhe unazat)

p.sh bokolla të vetlubrifikueshme prej alumini në industrinë 

aerospaciale

business biznes-i karta, letra e kanceleri zyrash, biznesi, të administratës

busses autobuzë-ët autobuzë me transmision Can Open

busy i (e) zënë (okupuar) telefoni: komplet thirrjesh për tek një abonenet i zënë

butadiene-modified modifikuar me butadien

butane butan-i nënprodukt nafte

butt brinjë më brinjë  (saldim)

butter gjalpi produkt ushqimor

butterfly flutur (valvol)

buttermilk 1. hirrë-a, 2. dhallë-a produkt ushqimor

button buton-i

buttweld saldim kokë më kokë

saldime të rakorderive në tubacione  etj. bashkime të elementëve 

metalikë

butt-welding saldim kokë më kokë

saldime të rakorderive në tubacione  etj. bashkime të elementësh 

metalikë

byte bajt-i

një grup prej 8 shifrash (nga 0 deri në 9), që më shpesh përfaqësojnë 

një karakter (shkronjë



cab 1. kabinë-a ; 2. kabinet-i

cabinet kabinet-i

cabinets kabinete-t

cabins kabina-t

cable 1. kabllo-ja; kavo-ja

cabled kabllore me kabllo

cables kabllo-t

cable-to-board kabllo-qarku i stampuar

cable-to-cable kabllo me kabllo

cableway teleferik-u

cabling kabllim-i; kabllues-e në  rrjetat kabllore

CAD (computer aided 

design)

CAD (projektim me 

ndihmën e kompjuterit projektime në industri dhe ndërtim me ndihmën e kompjuterit

cadmium kadmium-i element kimik

cage kafaz-i kafazi i ashensorit të minierës , kafaz shpendësh

cages kafaze-t kafazet e ashensorëve  të minierave

calbration kalibrim-i kalibrimi në aparaturat akustike

calcination kalcinim-i

calcined i, (e) kalcinuar

calcium kalçium-i

calcium-silicate kalcium-silikat-i

calculating kalkulim-i përllogaritjet e ndryshme

calculation

1.kalkulim-i 

2.përllogaritje-a

calculations

1.kalkulim-et 

2.përllogaritj-et

calenders kalandrat

calibrated 1(e) kalibruar

calibrating

1.kalibrim-i; 2. kalibrues-

e

calibration kalibrim-i

calibrators kalibrues-it

call thirrje/a

called i(e) thirrur

calling 1. thirrja; thirrëse

calls thirrjet

calorific kalorifik-e fuqia kalorifike

calorimetry kalorimetri-a matja e fuqisë kalorifike

camera kamerë/a

camera-recorders kameraskop-ët kameraskopët në televizion

cameras kamera-t

camping 1.kamping-u; 2.fushim-i kampingu ose fushimi dhe pajisjet dhe mjetet fushuese (për fushim)

can

1.kanula-a; 2.kandelabr-

a kanulat e otorinolaringologjisë; kandelabrat (shtyllat) e ndriçuesve

canal kanal-i

canals kanale-t

cannot nuk mund



canoeing kanoim-i

lundrimi me kanoe (kajak); objektet dhe pajimet e lundrimit me 

kanoe

cans 1.kutitë; 2.bidona-t kuti dhe bidona metalikë për lëngje

cap

1.kapak-u; kapotë/a; 

mbulesë/a

capability aftësi-a

capacitance kapacitet-i

capacities kapacitete-t

capacitive kapacitv-i

capacitor kondensator-i

capacitors kondensator-ët kondensatorët në elektroteknikë dhe elektronikë

capacity

1.kapacitet-i; 2.vëllim-i; 

3.aftësi-a

capillarity kapilarësi-a kapilariteti, ose kapilarësia

capillary kapilar-e

capillary-column kolonë-kapilare

caplights llampat-kapuç

llampat elektrike me kapuç mbrojtëspër përdorim në atmosferë 

potencialisht shpërthyese

capnometers kapnometra-t në aparatet elektromjeksore

cappilary-stoppered

mbyllje-kapilare 

(kapilarisht i taposur) piknometër i taposur kapilarisht për matje për matje densiteti

capricornutum kaprikornutum alga të ujit të ëmbël Selenastrum capricornutum

caps 1.kapsul-a; 2.tapë/a mbyllëse të flakonëve mjeksore; llampave etj.

capsule kapsul-a kapsula si mbyllëse e objekteve e pajisjeve të ndryshme laboratorike

capsules kapsula-t

kapsulat si mbyllëse të objekteve e pajisjeve të ndryshme 

laboratorike

capture kapshmëri-a

eficienca e kapshmërisë (kaptazhit) të një sistemi aspirimi, etj. si të 

dhënat në informatikë

caravan karavan-i i autoveturave dhe mjeteve të tjera të transportit

caravans karavanët e mjeteve të transportit

carbadox karbadoks-i

carbide 1. karbit-i; 2. karbur-i komponim kimik

carbon karbon-i element kimik

carbonate karbonat-i komponim kimik

carbonates karbonat-et si komponime kimike

carbon-containing karbonmbajtës-e me përmbajtje karboni

carbone karbon-i element kimik

carbonizing

1.karbonizim-i; 

2.karbonizues-e karbonizim nga djegia dhe karbonizimi si ngopje me karbon

carbonyl karbonil-i komponim kimik

carboxyl karboksil-i komponim kimik

carboxymethyl karboksimetil-i komponim kimik

carburized i(e) karburizuar karburizimi (penetrim karboni)

carcass karkas/a trup, mbulesë pajisjeje ose makine

carcinogenicity karcinogjenecitet-i ndikues, nxitës për krijimin e sëmundjes së kancerit

card karta sistem i kartave identifikuese, në telekomunikacion

cardiac kardiak-u i zemrës, sëmundje ose proces i lidhur me zemrën

cards karta-t kartat e sistemeve të identifikimit

care kujdes-i përkujdesje; mirëmbajtje

caregivers kujdestar-ët ata që i kushtojnë kujdes diçkaje



cargo kargo-ja bartës ngarkesash

carotenoid karotenoid-et që i takon karotenit

carousels karusel-ët karuselët si pajisje ose si makineri

carpets qilim-at (moket-ët) qilimat e prodhimi i tyre

carriage transportim-i vagona çisternë për transportimin (bartjen ) e lëndëve të rrezikshme

carrier 1.mbajtës-e; 2.suport-i mbajtëset, suportet e ndryshme

carriers mbajtëse-t

mbajtëse paste në kurimin dentar, etj., elemente përbërës  të 

qarqeve të stampuar etj.

carry

1.bartje/a; 2.transportim-

i; 3.mbështetës-e mbajtëse dhe mbështetëse për latantët dhe të miturit, (portbebe)

carrying

1.transportim-i; 

2.transportues-i transportimi i gazit

carrying-hauling bartës-tërheqës-i për kavot, (litarët) e teleferikëve

cars vetura-t si mjete personale transporti

cartons kartonë/a-t kartonat në ambalazhet

cartridge tubet-i bombola të vogla gazi dhe lëngjesh, që nuk rimbushen

cartridges tubeta-t tubetat, ose bombola (fishekë) të vogla gazi e lëngjesh, jo rimbushëse

case

1.rast-i; 2.çimentim-i 

(içelikut); 3.material i 

hedhur (me shumicë) çimentimi si ngopje sipërfaqsore e çeliqeve për rritjen e fortësisë

case-hardening çimentim-i çeliqe për çimentim

casein kazeinë/a pjesë përbërëse e produkteve nga qumështi dhe e vetë qumështit

case-rated specifikuar ndaj korpusit dioda, transistorë, tiristorë të specifikuar kundrejt korpusit

cases

1.rafte-t; 2.karkasa-t 

(dollapët) raftet, karkasat e strukturave mekanike të pajisjeve elektronike

casing karter-i karteri i motorit

cassette kasetë/a kasetë rregjistrimi

cassettes kaseta-t kasetat për regjistrim

cast (i,e) derdhur metal i derdhur (çelik, gizë, metale me ngjyra)

castables betone-t përcaktimi i konsistencës së betoneve zjarrduruese

casting derdh/ë-a copë detali i derdhur në fonderi

castings derdha-t detalet e derdhur në fonderi

castor rul-i

karroca me rula që përdoren për provat e mbulesave elastike të 

laminuara të dyshemeve

castors rula-t

karroca me rula, të ngarkuara rëndë për provat e mbulesave elastike 

të dyshemeve

cast-steel çelik i derdhur në fonderi, ose në metalurgji

catalytic katalitik-u ndihmës i zhvillimit të reaksioneve kimike

categorical kategorik-e që ka lidhje me kategoritë, kategorizimet

categories kategoritë kategoritë, kategorizimet

categorisation kategorizim-i kategorizimi si proces klasifikimi, etj.

category kategori-a kategoria, ose shkalla e përfshirjes

catering katering-u organizimi i shpërndarjes dhe furnizimit me të ngrëna dhe pije

catheter kateter-i sondë që përdoret në urologji, kardiologji, etj., në mjekësi



catheters kateter-ët sondat mjekësore, si më sipër

cathode katodë-a katoda, poli negativ në elektricitet dhe pajisjet elektrike (bateri, etj.)

cathode-ray rreze katodike emetimi i rrezeve katodike nga baloni ose llampa katodike

cathodes katoda-t katodat si pole elektrike

cathodic katodik-e që i takon katodës, katodave

cation kation-i kationi, grimca të ngarkuara negativisht

cationic kationik-u që ka lidhje me kationet

cationic-active kationik aktiv-e aktive nga pikpamja kationike

caused shkaktuar dukuri e shkaktuar

caverns kaverna-t gropëzat, hapsirat, shpellëzat

cavitation kavitacion-i

dukuria e shkëputjes së copave metalike në hidroturbina, etj., pajisje 

hidroenergjetike

cavity kavitet-i gropëza, hapësira, shpellëza

CCTV (close circuit 

television)

CCTV (televizion me qark 

të mbyllur) stacione televizive me qark të mbyllur

CD (compact disc) CD (kompakt disk)

kompakt disk për inçizimin e informacionit, auditiv (dëgjimor), viziv 

(pamor) dhe informatik

ceilings tavanë-t pjesa e sipërme e një hapësire të mbyllur (godinë, rezervuar, etj.)

cell çelizë-a çelizat në koncepte të ndryshme

cells çeliza-t në kuptimin e mësipërmë

cellular çelizor-e (celular-i) ndërtimi çelizor

cellulose celulozë-a celuloza si përbërëse kimike në letër, etj., materiale

cellulose-acetate-

butyrate celulozë-acetat-butirat/-i komponent kimik

cellulose-containing me përmbajtje celuloze që përmban celulozë

cellulosic prej celuloze (i,e) përgatitur, prodhuar nga celuloza

cement çimento-ja përcaktimi i qendresës (rezistencës) mekanike të çimentove

cement-bonded (i,e) lidhur me çimento objekte, ose përbërësa të lidhur me çimento

cemented (i,e) çimentuar e forcuar me çimento

cementing

1. çimentim;  2. 

çimentues-e çimentimi i puseve dhe të gazit natyror

cementitious çimentit-e me përmbajtje çimentiti (në gizë dhe çelik)

cements çimentot çimentot e ndryshme, si materiale lidhës

central qendror-e/i objekt, proces, dukuri qendrore

centralizers çentrues-it çentruesit e tubave rrethues në puset e naftës dhe të gazit natyror

centre qendër-ra qendra e një objektivi, procesi ose zhvillimi

centre-pivot rrethore-lineare makinë për vaditje me shpërndarje, rrethore e lineare të ujit

centres qendr/at qendrat si në konceptet e mësipërme

centre-to-end qendër-fund lidhjet e tubacioneve-rakordet e rubinetave

centre-to-face qendër-ballë lidhjet e tubacioneve-rakordet e rubinetave

centrifugable çentrifugueshëm pulpa e çentrifugueshme e xhusit (lëngut) të frutave

centrifugal çentrifugal-e

centrifuge çentrifugë-a çentrifugale (pompat, kompresorët)

centrifuges centrifuga-t pajisjet, makinat, aparatet centrifuguese, për centrifugim

ceramic qeramik-e prodhime qeramike



ceramics qeramikë-a

qeramika, prodhime qeramike, qeramikë e hollë, përdorimi në 

elektroteknikë, etj.

cereal drithor-e me prejardhje nga drithërat, prodhime nga drithërat

cereals drithëra-t drithërat, trajtimi i tyre dhe prodhimet e tyre

cereus Bacillus cereus njehsim (numrimi) i kolonive të bacileve në 30 gradë (mikrobiologji)

certain (i,e) caktuar diçka e caktuar

certification çertifikim-i

çertifikimi si organizëm për drejtimin dhe kontrollin e cilësisë së 

prodhimeve e shërbimeve

certification/registratio

n çertifikim-i/regjistrim-i çertifikimi sipas konceptit të mësipërme dhe regjistrimet përkatëse

chain zinxhir-i

zinxhiri, si element konstruktiv për transmisione, mbajtëse 

instrumentesh prerës, etj.

chains zinxhirë-t zinxhirët sipas konceptit të mësipërme

chainsaw sharrë zinxhir sharrë me thikat prerëse (tehet prerëse) të montuara në zinxhir

chainsaws sharr-at zinxhir njëlloj si më sipër

chair karrocë-a karrocat e llojeve të ndryshme për transportime

chairs karroca-t njëlloj si më sipër

chalking miellzim-i

prova të shiritave metalikë të veshur, metoda sipas Helmen-it 

(miellzimi, ose pamja si "shkumbëzues"

challenge 1. sfidë-a;  2. sfidim-i sfida si dukuri

chamber dhomë-a (kamerë-a) dhoma të ndryshme për përdorime në shkencë, teknikë, industri

chambers dhoma-t (kamera-t) njëlloj si më sipër

chamfer shtehëzin/ë-a zbutja e thepave të mprehtë në detalet e prodhuar me heqje ashkle

chamfered

(i,e) shtehëzuar 

(zmusuar) me thepa të hequr, të zbutur (detal, instrument)

change ndryshim-i ndryshimi si veprim në shumë fusha

change-over kalim-i kalimi nga një gjendje në një tjetër

changes ndryshime-t ndryshimet si në konceptim e mësipërme

changing

1. ndryshim-i;  2. 

ndryshues-e

channel kanal-i kanalet në televizion, irigacion, detale, instrumente, etj.

channels kianale-t kanalet në televizion, irigacion, detale, instrumente, etj.

chapter kreu (kapitull-i) kreu i një libri, dokumenti adminsitrativ, etj.

character karakteristika-t karakteristikat fiziko-mekanike, kimike, organoleptike, etj.

characterisation karakterizim-i karakterizimi i aftësive, dukurive, etj.

characteristic karakteristik-e dallesë, veçori

characteristics karakteristika-t karakteristikat sipas nocionit të mësipërme

characterization karakterizim-i karakterizimi i një veprimi, objekti, dukurie, cilësie, etj.

characters germa-t (shkronja-t) germat, ose shkronjat e alfabeteve

charge ngarkim-i ngarkimi i materialeve

charger ngarkues-i ngarkuesi i materialeve

chargers ngarkuesi-t mjetet ngarkuese

charges ngarkesa-t ngarkesat fizike, elektrike, psiko-mentale, etj.

charging

1. ngarkues-i;  2. ngarkim-

i mjet ngarkues, procesi i ngarkimit



chart

1. kart/ë-a;  2. diagram/ë-

a;  3. bllok-skem/ë-a, etj. kartë në proceset e ndryshme të teknikës (dhe të shkencës)

charts

karta-t (meteorologjike, 

etj.) kartat meteorologjike, etj. në teknikë dhe në shkencë

chassis shasi-a

provat e strukturave mekanike të pajisjeve elektronike, provat e 

shasive

check

1. kontroll-i (prova);  2. 

valvol moskthimi kontrollet, provat, valvolat e moskthimit

checking prova (verifikimi, testimi) verifikimi i proceseve, objekteve, etj.

checklist listë verifikimi listë verifikimi në aparaturat elektronike, elektroteknike, etj.

cheese djathë-i produkt ushqimor, bulmet

chelated (i,e) chelatuar (çelatuar)

mikroelementet ose oligoelementet në plehra, përcaktimi i agjentëve 

chelat-formues në plehra

chelating

1. chelatim-i;  2. 

chelatues-e

ë]rcaktimi në plehrat i oligoelementeve të caktuar dhe i fraksionit të 

caktuar të oligoelementeve

chemical kimik-e proces, reaksion, përsosje kimike

chemically kimikisht kimikisht, veprim kimik, kimikisht i pastër

chemicals kimikate-t kimikatet, që përdoren në laboratorë, teknikë, industri, etj.

chemiluminescence kimioluminishencë-a detektimi me kimioluminishencë

chemistry kimi-a kimia si degë e rëndësishme e shkencës

chest

kafazi i kraharorit, ose 

toraksi mbrojtëse të kraharorit në veshjet e lojtarëve të hokejit mbi akull

child fëmijë-a

fëmijë, person i ri, nga lindja deri në moshën e zhvillimit të plotë fizik, 

një djalë ose vajzë

child-appealing fëmijë-tërheqës

children fëmijë-të

children's të fëmijëve

child-resistance

qëndresë (rezistencë) 

fëmije

child-resistant

(i,e) qëndrueshëm ndaj 

fëmijëve ambalazhe të qëndrueshme kundrejt fëmijëve

chilled (i,e) ftohur

chilled-iron saçme gize me thepa

saçme jo të lëmuara prej gize, për pastrim me rrymë saçmesh (me 

fryrje)

chilling

1. frikësim-i;  2. frikësues-

e

chime harmonizim

chimneys oxhakë-t

chip

1. çip-i;  2. karta 

identifikimi

chipping

1. çakëll-i;  2. agregat-e 

të thyera (copëtuara, 

cifluara)

chippings çakëllat

chlorate klorat-i

chloride klorid-i

chlorides klorid-et

chlorinated (i,e) klorinuar



chlorination klorinim-i

chlorine klorinë-a

chlorine-containing përmbajtës klorine

chlorite klorit-i

chlorobenzenes klorobenzen-ët

chlorophenols klorofenol-ët

chlorophyll klorofil-a

chocks pyka-t (bllokuese)

choice zgjedhje-a

cholecalciferol kolekalciferol-i

p.sh. përcaktimi i përmbajtjes së vitaminës D me kromatografi të 

lëngët e perfomancë të lartë

chopped

(i,e) coptuar (pres në 

copa) p.sh. fille tekstili qelqor të coptuara - specifikimi

chopper-fed

ushqim me ndërprerje 

(kolpo)

p.sh. ushqimi me kolpo me rrymë të vazhduar i elektromotorëve 

tërheqës së lokomotivave

christmas

krishtlindja-et (kokat 

kryq të erupsionit)

në industrinë e naftës e gazit, në pajisjet e shpimit dhe prodhimit - 

pajisjet në kokat e pusit dhe të bllokimit të erupsionit

chromate kromat-i

chromated (i,e) kromuar

chromatic kromatik-e

chromatographic kromatografik-e

chromatographic/mass

kromatografike / 

mosspektrometrike p,sh, analiza gazkromatografike dhe mosspektrometrike e ushqimeve

chromatography kromatografi-a

chromic kromik-e

chromic-sulphuric kromike-sulfurike

chrominance krominancë-a (ngjyrësia) ngjyrësia e magnetoskopëve dhe pajisjeve video

chromium krom-i

chromium/chromium krom-krom

chucks mandrino-t

cigarette cigare

cigarettes cigare-t

circle rreth-i

circles rrathë-t

circuit qarku

circuit-breakers ndërprerës-a qarku

circuit-mode në mënyrë qarku

circuits qarqe-t

circular qarkullor-e

circulation qarkullim-i

circulators qarkullues-it

circumferential perimetror-e

cistern cisternë-a

cisterns cisterna-t

citric citrik-e

citrus qitro-ja (frut)

civil civil-e

C-labelled (i,e) C-shënuar



clad pllakë-a p.sh. saldimi i çeliqeve pllakë (të rrafshtë, të sheshtë)

cladding

1. veshje-a;  2. 

mbulesësë-a mbulesë çatie

claims

deklarime-t (për çështje 

mjedisore)

clamp bashkim elastik bashkim elastik (tip sustë)

clamping

1. mbërthyes-e;  2. 

fiksator shtrëngues

clamps bllokuesi-t

p.sh. bllokuesit e litarëve në pajisje ngritëse-transportuese, në 

alpinizëm, etj.

clarification qartësim-i

clarity qartësi-a

class klasë-a

class-designated shënuar sipas klasës

classes klasë-t

classification klasifikim-i

classifications klasifikime-t

clauses shkaqe-t (klauzola-t)

clay gres-i tuba gres (qeramike), tjegulla qeramike

clay/ceramic gres-qeramikë-a

p.sh. tubat gres-qeramike të oxhaqeve (tubat e brendshëm), tuba 

"terra kota"

clean

1. (i,e) pastër;  2. pastrim-

i

cleanability aftësia për t'u pastruar pastrueshmëria në bioteknologji, tekstile, bojra e vernike

cleaners pastruesi-t

cleaning

1. pastrim-i;  2. pastrues-

e

cleanliness pastërti-a

cleanrooms

hapësira (dhoma) të 

pastra si etalonë në ndihmë të klasifikimit të pastërtisë së ajrit

clean-up purifikim-i

clear (i,e) qartë

clearance 1. hapësirë-a;  2. dritë-a

clearances hapësira-t

clearing lëndë larëse e pastruese detergjentët

cleavage pykëzim-i

në ngjitësit (adezivët) strukturë, prova e qëndresës ndaj goditjes 

pykëzore - nguljes pykë

cleveland

Metoda Cleveland 

(Klivland)

përcaktimi i pikës së flakërimit dhe të ndezjes së lëndëve lubrifikuese, 

etj. me Metodën e Kliveland

climates klima-t

climatic klimatik-e

climbers

1. kacavjerrëse-t;  2. 

shkallë kacavjerrjeje 

(ngjitjeje)

climbing kacavjerrje-a p.sh. në alpinizëm

clinical klinik-e



clip

1. klipsi-e;  2. sustë 

sigurimi (klipsë 

bllokuese)

clippers makina qethjeje makinë për prerje flokësh (për qethje)

clips klipse-t

clocks orë-t orët për përdorime të ndryshme

clogging 1. bllokim-i;  2. zënie-a

close (i,e) mbyllur

close-coupled klozet-a klozetë WC-je e vendosur në këmbë

closed (i,e) mbyllur

closed-circuit qark i mbyllur

close-fit hapësirë mbyllur tuba drenaxhimi të instaluar pa hapësirë unazorë, të mbyllur

closing 1. mbyllje;  2. mbyllës-e

clostridium klostridium-i

closure 1. mbyllje-a;  2. mbarim-i

closures

1. mbyllje-t;  2. mbarime-

t

cloth pëlhurë-a

clothes veshje-t

clothing 1. veshje;  2. veshës-e

cloud turbullirë-a p.sh. pika e turbullimit

clucose glukozë-a p.sh. në derivatet e amidonit

coagulants koagulantë-t

coagulase-positive koagulazë-pozitive p.sh. numrimi i stafilokokëve në koagulazë-pozitive

coal qymyr-i

coarse (i,e) madhe (trashë)

coat veshje

coated (i,e) veshur

coating 1. veshje;  2. veshës-e

coatings veshje-t

coats

1. veshje-t;  2. cipat 

adezive

coaxial bashkëaksial-e

cobalt kobalt-i

cobalt-based me bazë kobalti

cockpits kabinë-a

code kod-i

code kod-i

coded (i,e) koduar

codes kode-t

codification kodifikim-i

coding 1. kodim-i;  2. kodues-e

coefficient koeficient-i

coercivity koercitive

coffee kafe-ja

cohesion kohezion-i



coil

1. pështjellë-a;  2. turrë-

a spirale pështjellë-rrotullamë unazore (spirale)

coiled

(i,e) spiraluar (mbledhur 

si spirale)

coils pështjellat, turrat spirale

cold (i,e) ftohtë

cold/low ftohtë-trysni e ulët

cold/vibration (i,e) ftohtë / vibracion

në provat (testet) e mjedisit, prova në të ftohtë me vibracione të 

karakterit sinusoidal

cold-rolled

(i,e) ruluar (petëzuar) në 

të ftohtë

cold-vapour avuj të ftohtë

p.sh. përcaktimi në ushqime i përmbajtjes së mërkurit me 

spektrometri absorbimi atomik

coli koli-a

coliform koliformë-a

coliphages kolifagë-t p.sh. numrimi i kolifagëve somatikë, në analizat e ujit

collapsible tuba plastike

collars unaza-t p.sh. në industrinë aerospaciale, unaza prej lidhjesh alumini

collateral anësor-e

collection koleksion-i

collectors kolektorë-t

college kolegj-i

colonization kolonizim-i

colony koloni-a

colony-count

njëhsimi (numrimi) i 

kolonisë

në analizat bakteriologjike, përcaktimi i numrit të bakterieve në 

koloni

colorant ngjyrosës-e

colorants ngjyrosësi-t

colorimetric kolorimetrik-e

colour ngjyrë-a

coloured (i,e) ngjyrosur

colouring

1. ngjyrosje;  2. ngjyrosës-

e

colouristic (i,e) ngjyrosur

colours ngjyra-t

column kolonë-a

columns kolona-t

comb

1. krëhër-i;  2. krehje-a;  

3. makinë krehëse 

tekstili

combination kombinim-i

combinations kombinim-et

combine

1. të kombinuarit;  2. 

kombin

combined (i,e) kombinuar

combined/sequential

kombinuar / sekuencor 

(i,e kombinuar / me 

sekuenca)



combining

1. kmbinim-i;  2. 

kombinues-e

combustible

lëndë djegëse (karburant-

i)

combustion djegia

come ardhje-a ardhja në kontakt e subastancave të ndryshme gjatë provave

comet prova komet prova komet e DNA-së, për përcaktimin e ushqimeve të rrezatuara

comfort komfort-i (volitshmëri-a)

command komandë-a

commands komanda-t

commercial tregtar-e

commerical treg-u (i,e tregut) p.sh. municion për treg

commissioning

1. komisionim-i;  2. 

komisionues-e

commitment 1. zotim-i;  2. kryerje-a

common

1. (i,e) përbashkët;  2. 

(i,e) zakonshme

communication komunikim-i

communications komunikime-t

communicators komunikues-it

commutated (i,e) komutuar

commutator komutator-i

commutators kamutatorë-t

compact kompakt-e kompakt disqe, etj.

compactability kompaktësi-a

e betonit të freskët, përzierjeve të bitumit (shkalla e kompaktësisë) 

etj.

compacted (i,e) kompaktësuar

compacting

1. të kompaktësuarit;  2. 

kompaktësues-e

compaction

1. kompaktësim-i;  2. 

ngjeshje-a

ngjeshja e dheut, qeramikës, pluhurave metalikë, bitumit me 

vribrator, etj.

compactors

kompaktësues-it 

(ngjeshësit) në makinat e lëvizjes së dheut, ngjeshësit

compacts kompakte-t disqet kompakte audinumerike (dixhitale) etj.

companion shoqërues-i

comparable (i,e) krahasueshëm

comparative krahasor-e

comparators krahasorë-t

comparison krahasim-i

compartment

1. e ndarë-a;  2. hapësira 

e ndarjes (kompartiment-

i)

compartments

ndarje-t 

(kompartimentet)

compasses kompas-i

compatibility pajtueshmëri-a

compatible (i,e) pajtueshëm

compensated (i,e) kompaktësuar



compensators kompensatorë-t

competence kompetencë-a

competitive

kompetitiv-e 

(konkurrues)

compilation kompilim-i (përpilim-i)

complementary plotësues-i

complete komplet-e (i,e) plotë

complete bending test

testi (prova e përkuljes 

së plotë)

completion kompletim-i

complex komplekse/i

complexometric kompleksometrike/u

compliance

1.pëlqim-i (pajtim-i) 

2.lëshim-i

component komponent-e

components komponentë-t

composite kompozitë (e përbërë)

composites kompozitat

composition përbërje/a

compositions përbërje-t

composting

1.kompostim-i; 

2.kompostues-e

compound (i,e) përbërë

compounds përbërjet

comprehensive (i,e) gjithanshëm

compressed (i,e) ngjeshur

compresses kompresa-t

compressibility ngjeshmëri-a

compression ngjeshj-a

compressive

1.në shtypje; 2.në 

ngjeshje

compressor kompresor-i

compressors kompresorë-t

comprising

1.përfshirje/a 

(përmbajtja); 

2.përfshirës-e

computation

1.pwrllogaritje/a; 

2.njehsim-i

computed

1.(i,e) përllogaritur; 

2.(i,e) njehsuar

computer kompjuter-i

computer-assisted

(i,e) mbështetur 

(ndihmuar) nga 

kompjuteri

computer-based me bazë kompjuterin

computing operimi me kompjuterin

concave (i,e) konkave (lugët)



concentrated

(i,e) koncentruar 

(përqëndruar)

concentrates koncentrate-t

concentration

koncentrim-i 

(përqëndrim-i)

concentrations

koncentrime-t 

(përqëndrime-t)

concentrators koncentrues-it

concentric

bashkëqëndror-i (i,e 

bashkëqëndërt)

concentricity bashkëqëndërsi-a

concepts koncepte-t

concerning

1.në lidhje me ; 2.përsa i 

përket

concrete beton-i

concretes betone-t

condensates kondensate-t

condensation kondensim-i

condensed (i,e) kondensuar

condenser kondensues

condensers kondensuesi-t

condensing

1.kondensim-i; 2. 

kondensues-e

condensors kondensorët (e avullit)

condition kusht-i

conditional kushtëzuar

conditioners kondicionerë-t

conditioning

1.kondicionim-i; 

2.kondicionues-e

conditions kushte-t

condoms prezervativë-t një mjet kontraceptiv prej gome (për të penguar shtatëzaninë)

conduct përçmim-i

conductance përçueshmëri-a

conducted (i,e) drejtuar

conduction përçim-i i elektricitetit, nxehtësisë

conductive

konduktive ; 

(konduktimore) tejçim nxehtësie

conductivity përçueshmëri-a

conductometric përçueshmërimatës

conductor përçues-i

conductors përçuesi-t

conduit tub-i gyp-i, tubi, kanali, kanalizimi

conduits tuba-t

cone kon-i trup gjeometrik, zakonisht me bazë rrethore

cones kone-t

conference konferencë/a

confidence konfidencë/a (siguri)

configuration konfigurim-i

configurations konfigurime-t



confirmation konfirmim-i

confirmatory konfirmues-e

conformance përpuethshmëria-a

conforming në përputhje me, sipas p.sh. në përputhje (sipas) standardit

conformity pajtim-i, (përshtatje/a) p.sh. në pajtim me kërkesat e mjedisit

congeners kongjerë-t të njëgjinishmit, të njëllojshmit

congestion (i,e) mbushur kongjestion pulmonar në mjeksi, mbimbushje, tejplotësi (valësh, etj.)

conical konik-e

coniferous halor-e (konifere) drunjtë me gjethe halore, si pisha, bredhi, etj.

conjunction

1. bashkërisht; 2.në 

lidhje me

connect bashkim-i (lidhje)

connected (i,e) bashkuar (lidhur)

connecting

1. bashkim-i; 2.bashkues-

e

connection bashkim-i

connectionless pa bashkim , pa lidhje)

connection-oriented

(i,e) orientuar nga 

bashkim-i (lidhja) i 

orientuar për bashkim

connections bashkime-t (lidhjet)

connector

bashkues-e (lidhëse, 

konektor)

connectors bashkuese-t

conservation konservimi-i

conservator konservator-e

conservatory verandë/a verandë, ose serrë, xhamllëk në godina e serra lulesh

consideration konsideratë/a p.sh konsiderata lidhur me mjedisin

considerations konsiderata-t

consignment

konsinjement-i (urdhër 

ngarkimi)

consistence konsistencë/a dendësia, qendrueshmëria e lëndëve

consistency konsist

console konsolë/a

constancy

1.pandryshueshmëri-a 

2.qenia konstante

constant konstant-e

constant-load ngarkesë/a konstante

constant-tensile-stress

ndemje konstante e 

tërheqjes tensioni i pandryshuar në provën në tërheqje

constituents përbërësi-t

constitutive përbërës-e/i

constructed

(i,e) ndërtuar 

(konstruktuar)

construction

konstruksion-i (ndërtim-

i)



constructional

ndërtimor-e (i,e  

konstruksionit)

constructions konstruksione-t

constructs konstrukt-e

consumables të konsumueshme

consumer konsumator-i

consumer-use

në përdorim të 

konsumator-it

consumption konsumim-i

contact kontakt-i

contactor kontaktor-i

contactor-based (i,e) bazuar në kontaktor

contactors kontaktorë-t

contacts kontakte-t

contact-tube tubi i kontaktit

contain përmbajtje-a

container konteiner-i

containers konteinerë-t

containing

1. përmbajtje;  2. 

përmbajtës-e

containment

1. përmbajtje-a;  2. 

kufizim-i

contaminated

(i,e) kontaminuar 

(ndotur)

contaminating

1. kontaminim-i (ndotja);  

2. kontaminues-e 

(ndotëse)

contamination 1.kontaminim-i; ndotja

content përmbajtje-a

contents përmbajtje-t

continued (i,e) vazhduar

continues (i,e) vazhdueshëm

continuity vazhdimësi-a

continuous (i,e) vazhdueshëm

continuously vazhdueshëm

continuous-wave valë e vazhdueshme

contouring

1. konturim-i;  2. 

konturues-e

contraceptive kontraceptiv-i

contract kontratë (marrëveshje)

contracts kontrata-t

contraries kundërshti-të

contrast kontrast-i

contribution kontribut-i (ndihmesë-a)

control drejtim-i (komandim-i)



controlgear pajisje kontrolli NULL

controllable (i,e) kundërshtueshëm

controllable-pitch

elikë me hap të 

ndryshueshëm

controlled (i,e) kontrolluar

controller konstrollues-i

controller-device pajisje kontrolli

controllers kontrollorë-t

controlling

1. kontrollim-i;  2. 

kontrollues-e

controls kontrolle-t

convection konveksion-i

convectors konvektorë-t

conventional konvencional-e

conventions konvencione-t

converging

1. konvergim-i;  2. 

konvergues-e

conversion kthim-i (shndërrim-i)

converter

1. thyes-i;  2. shndërrues-

i (konvektor-i)

converter-fed ushqyer me kthyes p.sh. ushqyer me kthyes elektronik (motorët elektrikë në lokomotiva)

converters kthyesi-t

kthyes të rrymës elektrike (nga rryma alternative në të vazhduar dhe 

anasjelltas)

converting 1. kthim-i; 2.kthyes-e

conveyance

1.bartje/a; 

2.transportimi

conveyances 1.bartje-t; 2.transporte-t

conveying

1.të bartur-it, bartës-e; 

2.transportim-i, 

transportues-e

conveyor

1.konvejer-i; 

2.transportier-i konvejeri (tejbartës)

conveyors

1.konvejer-ët; 

2.transportier-ët

cooker pajisje gatimi (sobë/a)

cookers pajisjet e gatimit (sobat)

cooking 1.gatim-i; 2.gatues-e

cookware artikuj gatimi (kuzhinë)

coolant ftohës-i

cooled (i,e) ftohur

coolers ftohësi-t

cooling 1.të ftohurit; 2.ftohëse



coordinate

1.koordinim-i; 

2.koordinata-t

coordinates koordinata-t

coordinating

1.të koordinuari-t; 

2.koordinues-e

coordination

koordinim-i 

(bashkërendimi-i)

coordinator

koordinator-i 

(koordinues-i, 

bashkërendues-i)

copolymer kopolimer-i

copolymers kopolimerë-t

copper bakër-i

copper/invar/copper bakër-invar-bakër

copper-bearing me përmbajtje bakëri

copper-clad

veshur (mbuluar ) me 

bakër

copper-zinc bakër-zink

copy kopje/a

cord 1.kordon-i ; 2.tejzë/a

cordage litar-ë me fije (fill) të pajisjeve të makinave ngritëse-transportuese etj.

cordless pa kordon

cords kordonë-t

cordset kordonë-t (kabllo-t) p.sh. në sistemet audio, video dhe audiovizivë

cord-to-coating

kordon-i (kablloja) me 

mbështjelljen

core zemër-a

coreboxes arkat e zemrave arkat për përgatitjen e zemrave për derdhje në fonderi

cored (i,e) mbushur (zemra) p.sh. elektroda tubolare (me zemër të mbushur) për saldim etj.

coremaking zemër prodhues-e në fonderi , makinë zemra prodhuese

cores bërthama-t (zemrat) bërthamat magnetike prej ferriti, ose oksidi magnetik

cork tapë/a

cork-based me bazë tapën

corklinoleum tapë linoleum-i linoleum me shtresë tape

corkment me tapë p.sh. shtroje elastike me shtresë tape

corks tapa-t

corneal korneal-e

corners kënde-t

correct

1.të korregjuarit; 

2.korrekt-e

corrected (i,e) korrigjuar

correction korrigjim-i

corrections korrigjime-t

correlating

1.korrelacion-i; 

2.korrelues-e

corrigendum korrigjim

corrosion korrozion-i



corrosion-resistant

(i,e) qëndrueshëm ndaj 

korrozionit 

(korrozionqëndrues)

corrosive korroziv-e (korrodimor)

corrosiveness korrodueshmëri-a

corrosivity korrozivesi-a

corrugated (i,e) valëzuar karton i valëzuar, llamarinë e valëzuar

corrugating

1.valëzimi-i; 2.valëzues-e 

(onduluese)

cost 1.çmim-i; 2.kosto-ja

costatum kostatum alga marine (deti) Skeletonema kostatum

cots shtrate-t shtratet fikse dhe portative për fëmijë

cotton pambuk-u

cotton/polyolefine pambuk-poliolefinë

coulometric kulometrik-e titrimi kulometrik sipas Karl Fisherit

coulometry kulometri-a përcaktimi i lagështisë me anën e kulometrisë

count njehsim-i (numurim-i)

counter njehsor-i (kontator-i)

counterbore mbyllje/a

counterbored (i,e) mbyllur mbyllur thellë për vida dhe bulona

countersunk (i,e) fshehur buloni, ose vida e fshehur  (me kokë të fsheur)

counting

1.të numëruari-t; 

2.numërues-e numërime statistikore, p.sh.të grimcave të aerosolëve

countries vende-t

country vend-i

coupled (i,e) çiftëzuar (kapur) çiftuar me kapje direkte

coupler çiftëzues-i

couplers çiftëzuesi-t

coupling

1.rakordim i shpejtë; 

2.rakordues-e

p.sh rakordimi i veprimit të shpejtë të elementëve të aparateve të 

saldimit me gaz në tubacione e gjetkë

couplings rakorde-t sferike

course 1.kurs-i; 2.zhvillim-i

cover mbulesë/a

covered (i,e) mbuluar (veshur)

covering

1.që mbulon (vesh); 

2.mbulues-e (veshëse)

coverings mbuluese-t (veshëset)

covers

mbulon (të mbuluarit); 

të veshurit)

coxial

bashkëaksial-e (koaksial-

e)

crack krisë/a (plasaritje)

cracking

krisje/a  (plasaritje, të 

krisurit)



cradles

1.djep-i; 2.shtrat 

fëmijësh djepat dhe shtratet lëkundës për fëmijë

craft mjet lundrimi anije, motoskaf sportiv, mjet për lundrime dëfrimi

crampons pafta me thumba

për këpucët alpine; goma automjeti me dhëmbëza (lulet e 

kopertonave)

crane vinç-i mjetet ngritëse-transportuese (bartëse)

cranes vinça-t mjetet ngritëse-transportuese (bartëse)

crank

1.manivelë/a 

(bërrylaku); 2.gju i 

boshtit motorrik bërryli ose gjuri në manivela e boshte motorrikë (kollodokë

crash

shkatërim-i; 2.rrëzim-i 

(përplasje)

crater

1.krater-i; 2.kalotë 

sferike

kalota sferike për provën e trashësisë së veshjes me metodën e 

abrazionit etj.

craze krisë flokëzore qëndrueshmëria ndaj krisjesflokëzore, krisjes së hollë

crazing

1.të krisurit flokëzor; 

2.krisje-a fort e hollë

cream krem-i akullore; kremi i akullores

creasing

1.të rrudhosurit (të 

zhubraviturit); 2. 

rrudhosës-e (zhubravitës-

e) gjurma, vija e rrudhës, palës

creation krijim-i

creep zvarrje/a dukuria e zvarrjes tek metalet

creepage zvarrësi-a

creep-resisting

(i,e) qwëndrueshëm ndaj 

zvarrjes; 

2.zvarrjeqëndrues-e

creosote kreozot-i

creosoted me kreozot

creped me gomë peshku taban këpuce me gomë peshku (krep)

crew ekuipazh-i i anijes, avionit, tankut, etj.

cribs shtratet e fëmijëve në shtëpi dhe në çerdhe fëmijësh

crimp futje/a kapje me futje tek njëra tjetra

crimped (i,e) bashkuar me futje bashkuar, lidhur me palosje, pa ngjitje; bashkim (lidhje) bedreme

crimping 1.futje/a; 2.futës-e

C-ring C-unazë/a (unaza C)

cristobalite kristobalit-i në provat e ngjyrosësve

criteria kriter-i

critical kritik-e

Cr-Ni Cr-Ni (krom-nikel)

crop kulturë bujqësore bazë të korrurat nga kultura bazë

crops kulturat bujqësore bazë të korrurat e kulturave bujqësore bazë

cross kryq-i

cross-cut prerje/a tërthore

cross-cutting

1. të prerët tërthor; 

2.cungim-i prerje tërthor objektit, ndarje në copa, cungim

cross-dyeing mbingjyrosje/a prova në qëndrueshmëri të tekstileve ndaj mbingjyrosjes



crosses rakorde-t kryq lidhjet me rakorde kryq në tubacionet etj.

crossings kryqëzimet në trasetë e linjave hekurudhore, tarversat kryq

cross-linked me rrjetë (të rrjetëzuara) izolatorët në kabllot e komunikimit

crosslinking me rrjetë (të rrjetëzuara) tuba plastike prej polietileni të rrjetësuar për kanalizime

cross-plied në formë kryqi

p.sh. materiale të shtruara kryq për qarqet e stampuar dhe sruktura 

të tjera interkoneksioni

cross-section

seksioni tërthor (prerja 

tëthore)

cross-talk diafoni-a

crown koronë/a (kurorë)

crucible poç-i (kroxhiola) poç për shkrirje metali në fonderi, me induksion etj.

cruciform kokëfrezuar-i vidë, bulon, etj. detale lidhës

crude 1. bruto; 2. i ashpër bruto, krudo (naftë etj.)

crush ngjeshje/a (kompresion) p.sh. prova e qëndresës në ngjeshje

crushed (i,e) thyerje/a thyerja e sipërfaqeve të agregateve (zhavorrit)

crushing 1.të thyerit; 2. thyerës-e

p.sh. Thyerja, coptimi i unazave (bokollave) të prodhuara me 

sinterizim

crustacea krustace-t organizma që zhvillohen në ujra të ëmbla dhe ujra të kripura

crutches paterica-t

mbështetëse, ose suporte që mbahen nën krahë (sqetull) për të 

ndihmuar ecjen

cryogenic kriogjenik-e

cryoscope krioskop-i

crystal kristal-i

crystalline kristalin-e

crystallisation kristalizim-i

crystallization kristalizim-i

crystallize

1.të kristalizuar-it 

(procesi) ; 2.kristalizoj

culinary (i,e) kuzhinës p.sh. enë kuzhine prej alumini dhe aliazhe të tij

cultivators kultivatorë-t kultivatorët bujqësorë  të tërhequr nga traktori

culturable të kultivueshme p.sh.mikroorganizma të kultivueshme

cultural bujqësor-e (agrikultural)

culture kulturë/a

cumulative

kumulativ-e 

(grumbulluese)

cup 1.kupë (vazo) 2. poç

objekte në formë kupe, poçi (kroxhiole), vida e buloneri me kokë në 

formë kupe (sferike) etj.

cupboards dollapë (rafte)

për enë kuzhine; dollapë për tymosjeproduktesh ushqimore; etj. 

përdorime

cupellation prova në flakë

prova për përmbajtje metali; psh. përqindja e përmbajtjes së 

metaleve të çmuar në bizhuteri

cupping kuposje/a

prova e kuposjes (presimit të thellë) të llamarinave etj.; prova e 

aderencës mbas kuposjes së thellë; etj.

cups kupa-t enë kupore, vazo, cilindër (nën trysni etj.)

curcumin kurkumin-i metoda spektrometrike sipas Kurkuminit (Metoda Kurkum)

cure 1.ecuri-a; 2.kryerj-a

zhvillohet, kryhet në kushte të caktuara; përcaktimi i forcimit 

(ngurtësimit) të mostrave të marra për provë.



cured (i,e) kryer p.sh kur kryhet (zhvillohet) në kushte acide një proces

cured-in-place kryhet në vend p.sh. kur kryhet veshja e vazhdueshme, polimerizuese në vend

curettes kyreta-t (krueset) krueset pedonale në teknikën mjeksore dentare

curing forcim-i forcimi, ngurtësimi i lëndëve adezive, etj.

curl valëzim-i (ondulacion-i) karton i valëzuar (ondular), bërje me dredha

curling

1.(i,e) valëzuar; 

2.valëzues-e karton i valëzuar (ondular), bërje me dredha

current rrymë/a (elektrike)

rryma, korrenti elektrik në pajisjet e ndryshme elektrike dhe 

elejtronike

current-carrying

provë/a e rrymës 

kufitare prova se sa rrymë mund të mbajë, pa rritje të kufirit të temperaturës

current-limiting kufizuese e rrymës siguresa që mbron nga mbirryma ose mbitensioni

current-operated që operon me rrymë

p.sh. pajisje elektrike që operon me rrymën residuale (të mbetur ose 

të gabimit)

currents rrymat (elektrike) p.sh. rrymat e kompensuara nga temperatura (në përqindje)

current-temperature rrymë temperaturë

p.sh shkalla e reduktimit të intensitetit të rrymës në funksion të 

temperaturës

current-voltage voltazhi i rrymës p.sh karakteristika rryme-tension  (voltazh) në pajisjet fotovoltaike

curtain perde/-ja p.sh prova që i bëhen perdeve për marrje flakë

curtains perde-t

curvature lakesë/a (kubatura)

curves lakore-t  (kurbat)

cushion

jastëk ose shtresë 

amortizuese

cushioning

1.amortizim-i; 2. 

absorbimi i goditjeve amortizim, amortizim dinamik, absorbim goditjesh (shoku)

cushions

1. amortizues-e; 2. 

fanitëse të goditjeve dhe 

kolpove

custom 1. klientel/a; 2. porosi-a

prodhime, përgatitje në relacion me porosinë e klientit; p.sh impiante 

solare të përgatitur sipas specifikimeve të klientit

customer

1. klient-i; 2.konsumator-

i

për relacionet ndërmjet klientit (përdoruesit), ose konsumatorit dhe 

prodhuesit

cut prerje/a

prerje të llojeve të ndryshme; mbrojtja e gjymtyrëve nga prerja ; tehe 

prerës etj.

cut-back

1.shkurtim-i; 

2.lëngështim-i 

(fluidifikim) p.sh lëngështim i bitumit për provën e kohës së rrjedhjes

cutlery thika-t e kuzhinës takëm, komplet thikash kuzhine , lugë, pirunj

cut-off prerje/a p.sh.: prerja e gjatësisë së valës (gjatësisë së valës kufitare)

cuts prerje-t prerjet e ndryshme

cutters 1.freza-t; 2.kositëse-t freza, thika tip brushe dhe kositëse të makinave bujqësore

cut-through këputje/a (me prerje)

p.sh prova e rezistencës ndaj këputjes (prerjes) së kabllove optike për 

përdorime në aviacion

cutting 1.të prerët; 2.prerës-e

cutting-off 1.prerje-a; 2.kapje-a

makina prerëse të materialeve ndërtimore me gur disk, makina 

lëmuese dyshemeje



cutting-off-machines makina prerëse

makina prerëse portative me motorr me djegie të brendëshme, me 

disk fleksibël abraziv

cyanide cianid-i

cyclamate ciklamat-i ciklamati dhe saharina në produktet ushqimore

cycle 1.cikl-i ; 2.biçikletë/a

cycles ciklet

cyclic ciklik-u

cyclical ciklik-e

cycling lëvizje/a me biçikletë

cyclists biçiklist-ët (çiklistë-t)

cylinder cilindër-i

cylinders cilindra-t

cylindrical cilindrik-e

Cyrillic Cirilik-e

cytotoxicity citotoksikësi-a

daily (i,e) përditshëm

damage dëmtim-i

damp lagështi-a (njomësia)

damped (i,e)amortizuar (fikatur)

dampers

1.amortizatorë-t; 

2.kllapa-t mbrojtëse

amortizatorët e goditjeve, lëkundjeve, zhurmave ; kllapat 

zjarrqëndruese, për mbrojtjen nga zjarri

damping

1.amortizim-i ; 

2.amortizues-e (fikatëse) p.sh. prova e amortizimit pendul

dams diga-t digat ose barazhet (pendat)

danger rrezik-u

dangerous (i,e) rrezikshëm

data e dhënë  (të dhëna)

databases bazat e të dhënave

datagram datagram-i/a

date datë/a data ose e dhëna për ditën dhe vitin (nganjëherë dhe orën)

dates 1.data-t; 2.datime-t

dating 1.datimi-i; 2.datues-e

daylight dritë dite (dielli)

days ditë-t

dc rrymë/a e vazhduar

në makineri, pajisje dhe aparate të ndryshme elektrike dhe 

elektronike

dc-saxitoxin dc-saksotoksina përcaktimi i saksitoksinës dhe i dc-saksitoksinës në molusqe

dead-lights dritare kamaresh dritare rrumbullake që mbyllen, në kamaret e anije detare

de-aeration deaeracion-i (ç-ajrim-i)

deaerators deaeratorët  (çajruesi-t)

de-aerators de-aeratorë-t (çajruesi-t)

decarburization

dekarburizim-i 

(shkarburizim-i)

decatizing dekatizim-i

provat e ngjyrosjes së tekstileve, origjinaliteti i ngjyrës kundrejt 

dekatizimit

decimal dhjetor-e (decimal-e)



decision vendim-i (decizion-i)

deck mbulesë-a

decking mbulesat e dyshemeve

decks mbulesa-t (të ndryshme)

declaration deklarim-i

declarations deklarim-i

declared (i,e) deklaruar

decoder dekodues-i

decoders dekodues-it

decommissioning

nxjerrje/a jashtë 

shërbimit (funksionimit)

decomposition

shpërbërje/a 

(dekompozim-i)

decontamination dekontaminim-i

decoration dekorim-i

decorative dekorativ-e

decoupling

dexhuntim-i (shbashkim-

i) deakopjim-i (shçiftëzim-i) ; shkanxhim-i; shrakordim-i

DECT/GSM

DECT/GSM-Digital 

Enhansed Cordles 

Telekommunications 

(DECT) Global Systems for mobile Communikations GSM

dedicated (i,e) dedikuar (kushtuar)

deep thellë

deep-fat tepër yndyrë përdorim i tepërt i yndyrës

deep-frozen/quick ngrirje e thellë/e shpejtë

deep-frozen/quick-

frozen

ngrirje e thellë/ngrirje e 

shpejtë

default 1.defekt-i; 2.mangësi/a

defect defekt-i

defects defekte-t

defibrillators defibrilatorë-t

defined (i,e)definuar

definition definicion-i (përkufizim-i)

definitions definicione-t

deflagration deflagracion-i kalimimi nga ndezja (deflagracioni) në detoacion

deflected

(i,e) devijuar (shmangur, 

mënjanuar) drejtim ndërruar, shmangur

deflection devijim-i (shmangia)

deflection-limiting kufizim i shformimit

specifikime për vëllim kufi të shformimit (deformimit), në makinat e 

lëvizjes së dheut (tokës)



deformability

deformueshmëri-a 

(shformueshmëri-a)

deformation

deformacion-i (shformim-

i)

defrosting shngrirje/a

degradation degradim-i (shgradim-i)

degrade degradoj

degree shkallë/a (gradë/a)

degrees shkallë-t (gradë-t)

degumming 1.shngjitje; 2.shngjitës-e

p.sh. prova (testi) për qëndresë të ngjyrave në tekstile, 

qëndrueshmëria e ngjyrosësve kundër shngjitjes

dehumidifiers çlagështuesi-t

deicing

heqje/a e shtresës së 

akullit (në këtë rast: 

kripës)

prova e heqjes së shtresës së kripës që veson në sipërfaqe të 

betoneve e që ka ndikim mbi ta

delamination shqitj-a (delaminim-i)

shqitja në fugaturat e ngjitjes së fletëve të holla të konstruksioneve 

prej druri (si kompensato, etj.)

delay ngadalësim-i (vonim-i)

(i,e) proceseve të ndryshme, psh ngadalësimi i përhapjes së zjarrit nga 

pajisjet e fikjes së zjarrit

delayed-type (i,e)tipit të vonuar

deliberate

(i,e)paramenduar, 

kujdesshëm (maturi) 

qëllimtë

p.sh udhëzues për strategjitë e mostrimit për qarkullimin e 

paramenduar të bimëve gjenetikisht të modifikuara (OMGJ)

delivered (i,e) livruar

livrim nga prodhuesi tek përdoruesi (klienti) , nga eksportuesi tek 

importuesi; kushtet e livrimit të mallit

delivery livrim-i

delta delta

demand kërkesë-a (nevojë-a)

demodulators

demodulatorë-t 

(shmodulesi-t)

demolition shkatërrim-i (shembja)

demonstrate

1.demonstrohet (të 

demonstruarit); 

2.demonstroj (paraqes)

demonstration

demonstrim-i (paraqitje-

a)

demountable (i,e) zmontueshëm

demultiplexer

demultiplekës-i (heqja, 

dalja nga shumëformësi-

a)

heqja , ose dalja nga shumëformësia, ose shumëtrajtësia ; p.sh provat 

e multiplekësisë të fibrave optike

denitrification

denitrifikim-i 

(shnitrifikim-i)

denomination 1.emërtim-i; 2. shënim-i p.sh kriterët e shënimit (emërtimit ) të gurëve natyralë

dense (i,e) ngjeshur (kompakt) p.sh prodhuar ngjeshur, kompakt



densification

1.dendësim-i; 

2.kompaktësim-i 

(ngjeshje)

densified (i,e) dendësuar

densities densitete-t (dendësitë)

density

densitet-i (dendësia, 

ngjeshësia)

dental

dental-e (që i përket 

dhëmbëve)

dentistry

puna e dentistit 

(stomatologut) arti i punës së dentistit, puna e mjekut stomatolog

denture protezë dentare

dentures protezat dentare

depalletisers

depaletizues-it 

(shpaletizues-it) paletizuesit dhe shpaletizuesit në makinat e ambalazhimit me paleta

departments departamente-t

dependability varësi-a

dependence varësi

dependent (i,e) varur

deposit depozitë/a

deposited (i,e) depozituar

deposition depozitim-i

deposits depozita-t

depth thellësi-a

derating shkallë-a (përqindje)

shkalla (përqindja) , grada e shkurtimit, reduktimit; lakorja (kurba) e 

reduktimit

derinding shvoshkje-a heqje e lëkurës , lëkurë e trashë

derivates derivatë-t

derivation prejardhje-a

derivatisation derivatizim-i

p.sh pajisjet e testeve  për derivatizim pas kollonëws në përcaktimin e 

përmbajtjes së molusqeve të saksitorinës

derivatives derivate-t

p.sh. Indet shtazore si derivate; derivate të lëndëve të para dhe 

prodhimeve të ndryshme

derived

(i,e) prejardhur 

(derivuar) i zënë fill, i ardhur, që buron

derricks vinç-i derrik

descaler shgurëzues-i

heqja e gurëzave të dhëmbëve me ultratinguj; largimi i bigorrit, 

inkrostacioneve , smërçit

descender rënës-e

pajisjet për sigurinë e mosrënies nga lartësitë, për rastete rënies 

(rënëse)

describing

1.të përshkruarit; 

2.përshkrues-e

description përshkrim-i

descriptions përshkrime-t

descriptive

1.përshkrimor-e; 

2.përshkrues-e

design projekt-i (dizajni)

designated

(i.e) projektuar 

(përcaktuar, specifikuar) i treguar, i vënë në dukje, i shënuar



designation 1.(i,e)treguar; 2.shënim-i caktimi, shënimi, emërtimi

designations

1.të treguar-a; 2.të 

shënuar-a

designed

1. (i,e) konceptuar;  2. 

(i,e)  projektuar;  3. (i,e)  

shënuar

desks tavolina-t tryeza, tavolina për punë në zyra

desorption

desorpsion-i 

(shpërthithja) e kundërta e absorbimit (përthithjes)

desorption/capillary desorpsioni kapilar p.sh. në provën me gazkromatografi termike

destroying

1. të shkatërruarit;  2. 

shkatërrues-e

destruction shkatërrim-i

destructive shkatërrues-e

desulphurization desulfurizim-i

detachable të ndërrueshme p.sh. bisturi të ndërrueshme kirurgjie (kirurgjikale)

detail detaj-i

detailed (i,e) detajuar

details detaje-t

detecting

1. të detektuarit;  2. 

detektues-e pajisjes diktuese, zbuluese

detection detektim-i diktimi, zbulimi

detective detektues-e diktuese, zbuluese

detector detektor-i diktuesi, zbuluesi

detectors detektorë-t diktuesit, zbuluesit

detergent detergjent-i lënda larëse

detergents detergjentë-t

determination përcaktim-i

determinations përcaktime-t

determine përcaktohet

determined (i,e) përcaktuar

determining

1. të përcaktuarit;  2. 

përcaktues-e

detonating

1. të detonuarit;  2. 

detonues-e

detonation detonim-i

detonators detonatorë-t

development zhvillim-i

deviation devijim-i

deviations devijime-t

device pajisje-a (dispozitiv-i)

devices pajisje-t

dextrose dekstazë-a

dezincification

dezinfektim-i (shzimfikim-

i)

D-fructose D-fruktozë-a

D-glucose D-glukozë-a

diacritical diakritike-u

diagnosis diagnozë-a

diagnostic diagnostike-a



diagram diagramë-a

diagrams diagrama-t

dial shkallë-a

në aparatet e telefonit korrinza e graduar për formimin e numrit; në 

pajisjet elektronike dixhitale

dialkyl-tetralins dialkiltetralina-t

dialling

mënyra e dhënies së 

shenjave dixhitale

formimi i numrit të thirrjes në telefon;  dhënia e shenjave dixhitale 

(alfanumerike) në elektronikë

dialogue dialog-u

dialogues dialogë-t

dialysis dializë-a

diameter diametër - diametri

diameters diametra-t

diammonium diamonium-i

diamond diamant-i

diantipyrylmethane diantilpirilmetan-i

diaphragm diafragmë-a

diaphragms diafragma-t

diatomaceous diatomacioz

dheu diatomacioz në formë pudre për t'u përcaktuar në ujin që 

përdoret nga njeriu

dichloroisocyanurate dikloroizocianurat-i

dichloromethane diklorometan-i

dictionary diksioner-i (fjalor)

die

1. presformë-a;  2. filierë 

(telëzuese)

diecasting derdhje me presion

dielectric dielktrik-u

dies

1. presforma-t;  2. filierat 

(madrevidhat) presformat e ndryshme, filierat, madrevidhat për filetim tubash

diesel dizel-i

diesel-engined me motor dizel

diethyl dietil-i

diethyldithiocarbamate dietilditiokarbomat-i

diethylene dietilen-i

difference diferencë-a

differences diferenca-t

different (i,e) ndryshëm

differential diferencial-i

difficult (i,e) vështirë

diffraction difraksion-i (thyerja)

diffuse-field fusha difuze

diffusible (i,e) difueshëm

diffusion difuzion-i

diffusive difuziv-e

diffusivity difuzivëshmëri-a

digested

(i,e) tretur (thithur, 

bluar) në aparatin e tretjes

digestion tretje-a (e ushqimit)

digital dixhital-e

dihydrate dihidrat-i



dihydrogen dihidrogjen-i

dilatation dilatacion-i (bymimi)

dilute holloj (të holluarit)

dilution hollim-i

dilutions hollime-t

dilutors holluesi-t

dimension përmasë-a

dimensional përmasor-e

dimensioning

1. përmasim-i;  2. 

përmasues-e

dimensions përmasa-t

dimethyl dimetil-i

dimethylglyoxime dimetilglioximë-a

diode diod-i

diodes dioda-t

dioxide dioksid-i

dip

1. zhytje-a;  2. kredhje-a 

(në banjo galvanizimi)

dipole dipol-i (dypolësh-i)

dipotassium dipotasium-i (bipotasa)

dips

1. godtije-a (shpërthim);  

2. grusht

p.sh. në provat e pajtueshmërisë elektromagnetike, prova e 

imunitetit ndaj goditjeve (grushtave) të tensionit, lidhjeve të shkurtra 

dhe variacionit të tensionit

diquinolyl diquinolit-i

direct direkt (drejtpërsëdrejti)

direct-acting

direkt veprues-i 

(drejtpërdrejt vepruesi)

direct-current rrymë e vazhduar

direction drejtim-i

directives direktiva-t (udhëzimet)

directly

drejtpërsëdrejti (në 

mënyrë direkte)

dirt papastërti-a

disabilities paaftësi-të

disable (i,e) pa aftë

disabled (i,e) paaftësuar

disc disk-u

discard flakje-a (hedhje-a)

discharge shkarkim-i

discharges shkarkime-t

disc-interchange ndërkëmbim disqesh

sistemi i ndërkëmbimit të kompakt disqeve; disqe diamanti, 

diametrat e vrimave të instrumenteve dentare

discoid-type

(i,e) tipit diskoid (në 

formë disku)

discoloration sjngjyrosje-a



disconnecting 1. stakim-i;  2. stakues-e shkëputja, stakimi

disconnectors stakuesi-t

discontinuities mosvazhdimësi-të

discontinuity mosvazhdimësi-a

discontinuous (i,e) mosvazhdueshëm

discrete diskret-e

discs disqe-t

disease sëmundje-a

disengagement stakim-i

disentrainment trajnim-i

çajrimi i mostrave në pezulli nëpërmjet trajnimit në shtresë të hollë 

(film i hollë), në provat e plehrave të lëngshëm

dish pjastë-a

dishwashers pjatëlarësi-t

dishwashing

1. pjatëlarje-a;  2. 

pjatëlarës-e

disinfectants dezinfektantë-t

disinfectors dezinfektuesi-t

disintegration

dizintegrim-i (shbërja, 

shpërbërja)

disk disk-u

D-isocitric D-izocitrik-u

disodium disodium-i

dispensers shpërndarësi-t

dispensing

1. shpërndarja;  2. 

shpërndarës-e

dispersability shpërndarësi-a

disperse

dispers-e (përhapur, 

shpërndarë)

dispersion

dispersion-i (përhapja, 

shpërndarja)

dispersions

dispersione-t (përhapjet, 

shpërndarjet)

displacement zhvendosje-a

display

displlei (të dukurit në 

ekran, ekspozimi)

pamja (dukja) në ekranin e kompjuterit (analoge, ose me likuid kristal 

displlei)

displayed

(i,e) displeiuar (dukur në 

ekran, ekspozuar)

displays

displeion (paraqet, 

ekspozon)

disposable (i,e) disponueshëm

disposal në dispozicion

disposals të disponueshëm

disposers hedhurina-t mbeturina ushqimore (coptimi i tyre) të papërdorshme

disrupters penguese-t

dissipate shpërndaj (humbas)

dissipation

(i,e) shpërndarë 

(humbur) p.sh. energjia



dissolution tretje-a (shpërbërja)

dissolved

(i,e) tretur, 

dekompozuar

dissolver tretës-i

distance distancë-a (largësia)

distances distanca-t

di-starch amidon i modifikuar niseshte e modifikuar

distension

shtensionim-i (heqja e 

nderjes)

distillate distilat-i (distiloj) në bitume

distillates distilate-t

në prodhimet e vajgurit të lëngshëm, përcaktimi i kontaminimit në 

distilatet e mesëm, etj.

distillation distilim-i

përcaktimi i përmbajtjes së ujit në emulsionet e bitumit me metodën 

azestropike

distinctive karakteristik-e

p.sh. numri karakteristik dhe gërma karakteristike të çelsave  

elektrikë të tensionit të ultë

distortion

1. shtrembërim-i;  2. 

shfytyrim-i p.sh. shtrembërimi i figurës në pajisjet optoelektrike, etj.

distress fatkeqësi

sistemi botëror i sigurimit, zbulimit në det me radare të fatkeqësive 

në det - GMDSS

distributed (i,e) shpërndarë

distribution shpërndarje-a

distributors shpërndarës-it

district

1. distrikt;  2. rajon 

urban

p.sh. rrjeti i tubacioneve për ngrohjen urbane të distancë (avull, ujë i 

ngrohtë)

disturbance çrregullim-i

për tubacione, e rregullime, p.sh. çrregullimet elektromagnetike në 

rrjetat elektrike të tensionit të ultë

disturbances çrregullime-t

disulfide disulfid-i p.sh. përcaktimi i disulfidit në ushqimet pa yndyrë

disulfite disulfit-i p.sh. përcaktimi i disulfiit të natriumit në ujin për përdorim nga njeriu

disulphide bisulfur-i bisulfuri i molibdenit si lubrifikues i ngurtë

dithiocarbamate ditiokarbamat-i

divergence divergjencë-a

diver-welders saldatorët me skafandër

skafandra që përdoren për saldim nën ujë nën trysni hiperbarike; 

provat e kualifikimit për saldatorët nën ujë

divided (i,e) ndarë p.sh. kombineronet (kostumet) e ndara që përdorin motoçiklistët

divider ndarës-i p.sh. ndarësi i tensionit në provat e balonëve (gypave) të rrezeve X

dividers ndarësi-t p.sh. ndarësit e tensionit induktiv

diving 1. zhytje-a;  2. kredhje-a p.sh. gazet e zhytjes Nitroks dhe Oksigjen, etj., pajisje zhytjeje

division ndarje-a p.sh. ndarja e frekuencës

D-malic acid D-malik (i mollës) p.sh. acidi D-malik në lëngjet e frutave dhe perimeve

DNA DNA-ja testi komet i DNA-së për diktimin e ushqimeve të rrezatuara

dock dok-u

doku detar, rampat e rregullueshme, urat e ngarkimit, në teknikën 

detare

document dokument-i

documentation dokumentim-i



documents dokumente-t

dog thep-i (freth-i) vidhë pa kokë, me kanal (çarje) dhe thep (freth ose bridë)

dog-step shkallare-ja shkallare (këmbëshkalle për mur ose direk (anije)

dolomite dolomit-i minerali i dolomitit

dolomites dolomite-t mineralet e dolomiteve

domain 1. fushë-a;  2.sferë-a fushë apo sferë veprimi, veprimtarije, shtrirjeje

dome

shtëpiak-e (nga 

"domestic") aparaturat e ndryshme shtëpiake

domestic shtëpiak-e

door derë-a derë, dyer dhe dritare, provat e ndryshme të qëndrueshmërisë, etj.

doors dyer-t derë, dyer dhe dritare, provat e ndryshme të qëndrueshmërisë, etj.

doppler doppler-i efekti Dopler (në fizikë dhe poërdorimi i tij në teknikë)

dose

1. dozë;  2. xokol;  3. 

kanoçe-ja (për lëngje me 

gaz)

dosemeters dozëmetra-t

p.sh. në përcaktimin e dozës së rrezatimit nga radioterapia me 

aparaturat elektromjekësore

dosimeters dosimetra-t p.sh. dozimetrat e rrezeve X (rëntgen)

dosimetric dozimetrik-e aparaturë dozimetrike, dozëmatëse, që mat dozat

dosimetry dozimetri-a degë e teknikës që merret me matjen e dozave

double

1. dyfish-e;  2. dyfishoj 

(dubloj) në raste të ndryshme të pajisjeve teknike

double-capped me dy xokola llambat fluoreshente me dy xokola

double-conductor me dy përcjellësa

p.sh. në saldimin me rezistencë elektrike, kabllo për lidhje me dy 

përcjellësa

double-punch puansonim i dyfishtë

shpim i dyfishtë për përcaktimin e qëndrueshmërisë në prerje me 

tranxhë të qeramikës së cilësisë së lartë

double-sided 1. dyfaqesh;  2. dyanësh për qarqet e stampuara dyanëshe në elektronikë

dough zënës brumi

p.sh. në industrinë ushqimore, makinat e zënies së burimit (magjet) 

dhe të shtrirjes petë të brumit

douglas Douglas (Dugllas) lloj druri konifer-bredh, dru Dugllas (Douglas)

dowel

1. kunj;  2. thumb 

(gozhdë të vogla)

thumba për mbërthimin e paletave prej druri; kunja cilindrikë të 

lëmuar për çentrim

dowels 1. kunja-t;  2. thumbat kunjat e thumbat (gozhdët e vogla)

dowel-type mbërthyes kunj mbërthyes, ose fiksues për qëllime të ndryshme

down poshtë

downhill tëposhtë

downhole shpim vertikal në industrinë e naftës dhe gazit, pajisjet për shpim vertikal

down-pipes ullulë-t

gypa (ullukë) llamarinë për mbaledhjen dhe shkarkimin e ujrave të 

shiut

downstream shitja dhe shpërndarja shitja dhe shpërndarja e produkteve të naftës dhe gazit natyror

drafting

1. përpunim-i;  2. 

përpunues-e 

(elaboruese) përpunimi dhe paraqitja e rregullave tyë sigurimit teknik në makina

drain drenim-i kullim nga uji, lëngjet

drainability drenueshmëri-a aftësia për drenim, kullim

drainage drenazh-i kryerja, instalimi i drenazhit, kullimit



drains drenë-t drenuesit, kulluesit

drape tapiceri-a

perde e tapiceri, prova e djegies së mostrave të vendosura 

vertikalisht në flakë të vogël

drapes tapiceri-të

draught fryerje-a (e ajrit)

djegës nafte me fryrje ajri; sisteme dhe impiante të ventilimit në 

kaldaja, etj.

drawbar

forca tërheqëse në 

çengel aftësia tërheqëse në çengel (ganxhë) të mjetit tërheqës

drawing vizatim-i (skica)

drawings vizatime-t

drawn tërheqje-a laminimi me tërheqje i xhamit, metaleve

dredgers draga-t

thelluesit e baseneve potuale detare (liqenore, lumore) etj.; dragat në 

teknologjinë detare (maritime)

dressing trajtimi i sipërfaqeve veshjet sipërfaqsore që janë në kontakt konsumimi

dressings trajtimi i plagëve

p.sh. metodat e provave për trajtuesit primare të plagave (fashues, 

bandazhe, lenkoplaste, etj.)

dried (i,e) tharë qumësht i tharë, i bërë pluhur; bakterie të thara ne ngrirje, etj.

drift zgjerim-i p.sh. prova e zgjerimit të tubave metalikë

drill shpim-i makina shpimi (trapano), sonda, etj.

drilling

1. shpuarje-a;  2. shpues-

e

p.sh. pajisjet e sondave të shpimit, si p.sh. ato të grykave të pueseve, 

kokat kryq kundër erupsionit

drills shpuese-t

p.sh. trapanë portative (dore); matrapik (për gërmime në beton, 

shtresa të forta, etj.)

drill-through pajisjet e shpimit kompleti i pajisjeve me anën e të cilave kryhet shpimi i puseve

drinking (i,e) pijshëm p.sh. ujë i pijshëm

drinks pije-t

drive

1. ngarje-a;  2. vënie-a 

në veprim vënia në funksionim nëpërmjet transmisionit; ngarja e automjetit

driven

1. i vënë në veprim;  2 

(i,e) ngarë

driver

1. ngarës (shofer);  2. 

konduktor-i

driverless pa ngarës karro pa ngarës

drivers

1. ngarës-i;  2. vënës-i në 

funksionim

driver's

(i,e) ngarësit;  

transmisionit

drives transmision-i p.sh. transmisioni për heqjen e mbylljen e dyerve të garazheve

driving

1. transmetim-i (ngarja, 

tejçimi);  2. (i,e) drejtuar

p.sh. transmetimi i lëvizjes (momentet rrotullues);  rreshje (shi) i 

drejtuar nga ajri me trysni (stuhi)

drop

1. rënie-a;  2. pikim-i (i 

pikave)

rënie, pikim (d.m.th. Rënie pikash); pika (momenti) i fillimit të rënies 

së pikave (temperatura)

droplets pikëz-a

pika (pikëza) të vogla që bijen nga lëndë të caktuara; p.sh. pikëza 

kripe në provën e korrozionit

dropping rënie-a e lirë p.sh. prova e goditjes, e shokut vertikal (e rënies së lirë)

drum tambur-i



drums

1. tamburë-t;  2. fuçi-të 

(vozat, barilat)

tamburë kartoni, tamburë për kabllo, enë për lëngje (si, fuçi, barila, 

voza, bidonë)

dry

1. (i,e) thatë;  2. në të 

thatë

dry coolers ftohës në të thatë

në shkëmbyes nxehtësie, lëngje, ftohës që ftohen me ajër ("ftohës të 

thatë")

dry-cleaning pastrim kimik pastrim në të thatë

dryers tharësa-t tharësa për përdorim shtëpiak dhe industrial

drying 1. tharje-a;  2. tharës-e

dryness tharëshmëri-a

vlerësimi i tharjes, tharshmëria p.sh. e propanit, si nënprodukt i 

lëngështuar nga nafta

dry-type tip i thatë

dual dual (dysh, binar)

dual-language gjuhë duale

dual-mode mënyrë duale

dual-wall mur (paret) i dyfishtë p.sh. tuba fleksibël me mure (parete) të dyfishta; paret dualë

duct kanal-i

rruga e përcjelljes së ajrit në impiantet ventilatorë; kanali i ajrit për 

impiantet

ducted

(i,e) kanalizuar;  2. 

kanale-t rrugët e kalimit të fluideve; kanalet, gypat, tubat e ventilatorëve

ductile duktil-e (i,e) epshëm; (i,e) farkëtueshëm (për metalet)

ductility duktilës-i (duktiliteti) epshmëria, farkëtueshmëria (e metaleve)

ducting

1. kanalizimet;  2. 

sisteme kanalesh 

(tubacionesh)

ducts kanale-t;  tubacione-t

ductwork

rrjet tubacionesh 

(kanalesh) sistem kanalesh ose rrjet tubacionesh për ventilim godinash

due për shkak të; në saje të p.sh. në saje të kapilaritetit, etj.

dumpers

kamionë-t e rëndë 

(vetëshkarkues-e)

makineri të zhvendosjes së dheut, kamionët e rëndë vetëshkarkues - 

damperat

duplex dupleks-e

durability

1. qëndrueshmëri-a 

(fortësi-a);  2. 

kohëzgjatje-a

duration zgjatje-a (kohëzgjatja)

during gjatë

durometer fortësimatës-i

p.sh. matës i fortësisë së plastmasave dhe gomës së fortë (ebanitit), 

sipas shkallës Shore

dust pluhur-i

dust/air pluhur/ajër

dusting

sjellja në pluhur e 

ngjyrosësve sjellja, komportimi në pluhur i ngjyrosësve (kolorantëve)

dust-pressed presuar në të thatë

dusts pluhura-t

duty detyrë-a

dwellings banesa-t



dye ngjyrues-i

dyebath banjo ngjyrimi banjo kolorantësh (për ngjyrosje me zhytje)

dyed (i,e) ngjyrosur (ngjyruar)

dyeing ngjyrim-i

dyes ngjyrosësi-t kolorantët, bojrat e ndryshme

dyestuffs

lëndë ngjyrosëse 

(kolorantët) bojrat e llojeve të ndryshme

dynamic dinamik-e

dynamics dinamikë-a

each çdo

ear vesh-i

earing 1. kuposje;  2. kuposës-e

p.sh. prova e kuposjes për shirita e fletë alumini dhe të lidhjeve të 

aluminit

early (i,e) herët

ear-muff kufje kufje për veshët

ear-muffs kufje-t kufje për veshët (të vendosur nga kaskë)

earphones kufje-t mikrofonë që vendosen tek veshët, për mbrojtjen e dëgjimit

ear-plugs kufje veshi kufje që vihen mbi vesh (jo me kaskë)

earth tokë-a

earthing tokëzim-i

earth-moving dhè lëvizëse

earthquake tërmet-i

earthworks punime dheu

ease lehtë

easily lejhtësisht

easiness lehtësi-a

eaves ullukë-t ulluk llamarine për mbledhjen e ujrave të shiut

ebonite ebanit-i

ebulliometric ebuliometrik-e

metoda ebuliometrike për përcaktimin e lëndëve jovolatile në flukset 

për ngjitje të butë

eccentricity eksentricitet-i

echo-sounding sondim-i me jehonë

teknologji detare (maritime), aparate për sondim me eko (jehonë); 

ekdotë-t

economic ekonomik-e

E-cores E-bërthamat

p.sh. udhëzimet për vlerat kufitare të çrregullimeve në sipërfaqet e 

bërthamave ferritike, E-bërthamat

eddy rrymat Fuko

rrymat Fuko (eddy), p.sh. përdorimi i rrymave vorbulluese Fuko për 

provat e tegelave të saldimit

edge buzë-a, anë-a (bordura)

anët ose buzët (bordurat) e objekteve të ndryshme në provat e 

cilësisë

edges buzë-t, anë-t (bordurat)

anët ose buzët (bordurat) e objekteve të ndryshme në provat e 

cilësisë

edge-socket prizë elektrike bashkues, kontaktorë për lidhje elektrike

edgewise 1. anësor-e;  2. theësor-e p.sh. prova e përcaktimit të karakteristikave gjatë përkuljes anësore

edging

1. me the;  2. me 

mprefje p.sh. sharra cirkulare me lama të veçanta, të mprehta

EDI (Electronic Data 

Interchange)

EDI (Ndërshkëmbimi 

Elektronik i të Dhënave)

ndërshkëmbimi i të dhënave të informatizuara në fushë të 

shëndetësisë



edible

(i,e) ngrënëshëm 

(ushqimor)

makinat centrifugale për përpunimin e vajrave dhe yndyrnave 

ushqimore

edition edicion-i (botim-i)

education arsim-i

educational arsimor-e banka dhe tabela të zeza për institucione arsimore

effect efekt-i

effective efektiv-e

effectiveness efektivësi-a (efektiviteti)

effector efektor (efektues-e)

efektorë fundorë (terminali) të sistemeve të shkëmbimit automatik të 

informacionit

effects efekte-t

efficacy efikas-e

efficiency eficensë-a

effluent ujërat e shkarkimeve

lëndët e lëngëshme si shkarkime të veprimtarisë industriale; ujrat 

residuale

efflux rrjedhje-a

egg-laying lëshim vezësh

mbrojtja e drurëve nga vezët e lëshuara (e vendosura) dhe larvat e 

Aniobium  punctatum (DeGear)

either ose

elastic elastik-e

elasticity elasticitet-i

elastomer elastomer-i

elastomeric elastomerik-e

elastomeric-sealing-

ring-type

hermetizim elastomerik 

tip unazë (permistop)

elastomers elastomer-ët (goma, etj.)

elbow bërryl-i

elbows bërryl-ët

electric elektrik-u

electrical elektrik-e

electrical/electronic/pr

ogrammable

(i,e) programueshëm 

elektrikisht / 

elektronikisht

electrically elektrikisht

electrically-generated

(i,e) gjeneruar 

elektrikisht

electrical-measuring (i,e) matur elektrikisht

electricity elektricitet-i

electro elektrolitik-e veshje elektrolitike me Ni-Cr të rubinetave sanitare

electroacoustical elektroakustik-e

electroacoustics elektroakustikë-a

electrocardiographic elektrokardiografik-e

electrocardiographs elektrokardiografë-t

electrocardiography elektrokardiografi-a

electrochemical elektrokimik-e

electrode elektrodë-a



electrodeposited (i,e) elektrodepozituar

electrodes elektroda-t

electroencephalograph

s elektroencefalografi-a

electrographic elektrografik-e

electrography elektrografi-a

electroheat elektronxehtësi-a

electroheating

1. nxehja elektrike;  2. 

nxehës-e elektrike

electrolyte elektrolit-i

electrolytes elektrolite-t

electrolytic elektrolitik-e

electrolytically elektrolikisht

electromagnetic elektromagnetik-e

electro-mechanical elektromekanik-e

electrometric elektrometrik-e

electromygraphs elektromiografë-t

pajisje elektromjekësore, elektromiografët (regjistrues të 

veprimtarisë muskulare)

electron elektronik-e përdorimi i elektronikës në fusha të ndryshme

electronic elektronik-e

electronics elektronika-u

electrons elektrone-t

electro-optical

elektroptik-e 

(eptoelektronike)

electroplated

(i,e) galvanizuar (veshur 

me proces elektrolitik)

electro-sensitive

elektrosensibile (elektro 

të ndjeshme) pajisje të ndjeshme elektrikisht në përdorime të ndryshme

electrostatic elektrostatik-e

electrostatics elektrostatika-u

electrotechnical elektroteknik-e

electrotechnology elektroteknologji-a

electrothermal elektrotem

element element-i

elementary elementar-e

elements elemente-t

elevated (i,e) ngritur

elevated-temperature temperaturë e ngritur

elevating 1. ngritje-a;  2. ngritës-e

elevators elevatorë-t (ngritësi-t) elevatorët e rrënjëve në teknikën dentare;  elevatorët Warwick James

elimination eleminim-i

elongation zgjatim-i

eluates eluatë-t përgatitja e eluatit nëpërmjet kullimit të agregateve (granulatëve)

embedded

(i,e) fiksuar (ngulur, 

ngulitur)

p.sh. materiale të fiksuara (ngulura) për konstruksionet sandviç në 

ndërtimin e anijeve të vogla



embedding

1. fiksim-i;  ngulitja;   2. 

fiksues-e

p.sh. në strukturat prej druri, metodat e provave për përcaktimin e 

qëndrueshmërisë së ngulitjes, fiksimit

embossed (i,e) stampuar me relief germa (shkronja) të stampuara me relief

embossing

1. stampim (shtypje) me 

relief;  2. stampues-e me 

relief

embrittlement

fragjilizim-i 

(thyeshmëria) thyeshmëria që fitojnë çeliqet, bakri, etj. nga hidrogjeni

EMC (Electro-Magnetic 

Compatibility)

EMC (pajtueshmëria 

elektromagnetike)

emergence

emergjencë-a (shfaqja, 

dalja)

emergency

emergjenca (ngutësia, 

urgjenca)

emission emision-i (emetimi)

emetimi, nxjerrja dhe përhapja e valëve, rrezeve të natyrave të 

ndryshme

emission-data

të dhënat e emisionit 

(emetimit) p.sh. të dhënat e emisionit (emetimit) zanor

emissions emisione-t (emetimet)

emissivity

emisivitet-i (emetiviteti - 

emetivesia)

emitted (i,e) emetuar

emitters emetues-it (rrezatuesit) p.sh. emetuesit e rrezeve infra të kuqe

emitting

1. emetimi;  2. emetues-

e p.sh. emetuese rrezesh infra të kuqe;  dioda elektroluminishente

employing

1. përdorim-i;  2. 

përdorues-e që përdorin

employment përdorim

për përdorimin p.sh. të mënyrës së qarqeve në shërbimet bazore (në 

informacion)

empty (i,e) zbrazët

emptying 1. zbrazje-a;  2. zbrazës-e

emulsions emulsione-t

EN (European 

Standard) EN (Standard Evropian)

enamel smalto-ja

enamelled (i,e) smaltuar

enamelling

1. smaltim-i;  2. smaltues-

e

enamels smalto-t p.sh. smaltot vitroze (qelqore) dhe porcelane

encapsulated (i,e) mbyllur në kapsulë e futur dhe e mbyllur në kapsulë

encapsulated-coil bobinë e mbyllur bobinë elektrike hermetikisht (e kapsuluar)

encapsulation

kapsulim-i (mbyllja në 

kapsulë) mbyllje hermetike (izoluese), kapsulim

enclosed (i,e) mbyllur bllokuar hermetikisht, izoluar



enclosure mbyllje-a mbyllje hermetike

enclosures mbyllje-t p.sh. korpuset mbyllës të jashtëm

encoded (i,e) koduar

encoding 1. kodim-i;  2. kodues-e

end fund-i

endangered (i,e) rrezikuar ekspozuar ndaj rreziqeve, ose dëmtimeve

ended (i,e) përfunduar

endface balli fundor faqe terminali, fundi i boshtit (pjesa ballore e tij)

end-load fund me trysni fundi ndërmjet tubave nën trysni (presion)

end-load-bearing funde nën trysni

fundi ndërmjet tubave me diametër të vogël me trysni (bashkimet e 

qëndrueshme ndërmjet tubave nën trysni)

endorsement

miratim-i (mbështetja, 

konfirmimi) p.sh. për konfirmimin e një amendamenti (ndryshimi) në një standard

endoscopic endoskopike-u

endotamponades endotamponim-i tamponim me implante oftalmike, prodhime për përdorim oftalmik

endotoxin endotoksinë-a

endovascular endovaskular-e

end-products prodhime përfundimtare

ends fundorë-t

end-suction

me hyrje aksiale 

(pompa) pompa çentrifugale me hyrje (thithje) aksiale të lëngut

end-thrust mbështetje fundore fiksim me bisht (perno) cilindrik për mbështetje fundore, etj.

end-to-end ballë për ballë

endurance qëndresë-a p.sh. qëndresa, qëndrueshmëria ndaj goditjes termike, dinamike, etj.

energizers energjizuesi-t

p.sh. pajisje elektrike për mbylljen e gardheve (ushqyes me rrymë 

elektrike)

energizing

1. ushqim me rrymë 

elektrike;  2. energjizues-

e p.sh. ushqimi me rrymë elektrike i releve

energy energji-a

energy-dispersive-X-ray

rrezet X energji 

shpërndarëse 

(përhapëse)

engagement çiftim-i bashkim-i, thellësia e kontaktit

engine motor-i

engine-driven

vënë në funksionim (i 

ngarë) me motor

engineering inxhinjering-u (teknika) veprimtaria teknike dhe industriale, projektimi dhe prodhimi, etj.

engine-mounted (i,e) montuar në motor

p.sh. elementët e sistemit të ushqimit me karburant dhe rrymë 

elektrike, të montuara në motor

engine-room

dhoma motorike (dhoma 

e motorit)

engines motorë-t

English anglisht-e (anglishtja)



enhanced (i,e) zgjëruar; (i,e) lartë p.sh. reletë elktromekanike për përdorim të zgjeruar industrial

enhancing zmadhues-e (fort) pajisje elektro-optike për pamje (shikim) fort të ulët

enlargers zgjeruesi-t

enrichment pasurim-i

ensembles ansamble-t (tërësitë)

ensure sigurim-i (siguroj)

entanglement 1. pengim-i;  2. ngecje-a

enteral enteral-e në mjekësi: kateterë për ushqim entesal, njëherë të përdorshëm

enterococci enterokokë-t

mikrobiologji, numrimi i enterokokëve intestinale (të zorrëve) në ujrat 

sipërfaqësorë dhe ata të shkarkimit (residualë)

enterprise ndërmarrje-a

entertainment zbavitje-a

entities entitete-t

entrainment

1. trajtim-i;  2. përzierje-

a p.sh. aparatet për përzierje të ajrit

entrance hyrje-a (dera, porta)

entry

1. hyrje-a;  2. vënie në 

funksionim hyrje, vënie në punë (funksion, veprim)

enumeration numurim-i

envelope

1. mantel-i;  2. 

mbështjellës-e

envelopes

mantelë-t 

(mbështjellëset) p.sh. të godinave në pikëpamje të termiticitetit

enveloping

1. të mbështjellurit;  2. 

mbështjellës-e

environment mjedis-i

environmental mjedisor-e

environments mjedise-t

enzymatic enzimatik-e

enzyme enzim-i

epifluorescent epifluoreshent-e

epoxide epoksid-e

epoxy epoksid-i rrëshira epokside

epoxydes epoksidë-t

epoxy-modified

(i,e) modifikuar me 

epoksid

equal (i,e) barabartë i barabartë, i njëllojtë

equalizer

1. barazues-i;  2. 

rrafshues-i

equation ekuacion-i

equations ekuacione-t

equestrian hipist-i (hipizëm) p.sh. kaskat (helmetat) që përdoren në sportin e hipizmit

equilibrium ekuilibër-i (barazpesha)

equipment pajisje-a (pajimi)

equipments pajisje-t (pajimet)

equipment-type tipi i pajisjes



equipotential ekuipotencial-e

equipped (i,e) pajisur

equipping 1. pajisja;  2. pajisës-e

equivalence ekuivalencë-a

equivalent ekuivalent-i

eradicant çrrënjosës-i

erection ereksion-i ngritja, qëndrimi vertikal

ergocalciferol ergokalciferol-i

ergonomic ergonomik-e

ergonomics ergonomik-a

erosion erozion-i

erosive eroziv-e

error gabim-i

escalators eskalator-ët shkallët lëvizëse në godina

escape dalje-a nxjerrje, rrjedhje

escherichia

Escherichia coli 

(Eskerikia koli)

p.sh. gjurmimi dhe numrimi i bakterieve Eskerikia koli në analizat e 

cilësisë së ujit

essay provë-a

essential esencial-e (thelbësore)

essentially esencialisht (në thelb)

establish 1. vendos;  2. fiksim-i

p.sh. fiksimi i temperaturës kufitare të sipërfaqeve të nxehta, si 

kërkesë ergonomike për sigurinë e punës me makina

established

1. (i,e) vendosur;  2. (i,e) 

provuar

establishing

1. krijim-i (ngritja);  2. 

fiksim-i;  3. përcaktim-i

establishment

1. ngritje-a (themelimi);  

vërtetim-i (prova, 

dëshmia)

ester ester-i

prodhime me prejardhje yndyrore (dhjamore) dhe vaji - esterët 

metilikë të acideve yndyrorë

esters esterë-t

prodhime me prejardhje yndyrore (dhjamore) dhe vaji - esterët 

metilikë të acideve yndyrorë

estimating

1. të vlerësuarit;  2. 

vlerësues-e

estimation vlerësim-i

ETD-cores bërthamat ETD bërthama ferriti - ETD dhe bërthama oksidi magnetik - ETD

ethanol etanol-i

ether eter-i

ethoxylated (i,e) etoksiluar

ethoxylates etoksilatë-t

ethyl etil-ietilen-i

ethylene etilen-i

ethylene/vinyl etilen/vinil-i

ethylene-propylene etilen-propilen-i

Eurocode Eurokod-i



Europe Europa

European Europian-e

evacuation evakuim-i

evaluate vlerësim-i (vlerësoj)

evaluating

1. të vlerësuariy;  2. 

vlerësues-e

evaluation vlerësim-i

evaluations vlerësime-t

evaporated (i, e) avulluar

evaporation avullim-i

evaporative avullues-e

evaporator avullues-i

event rast-i

evident evident-e

evoked (i, e) evokuar

evolution evolucion-i

evolve evoluon

evolved (i, e) evoluar

ex fiksa zjarri ekstinterë, ose fikësa portativë zjarri

examination ekzaminim-i

examinations ekzaminime-t

examining

1. të ekzaminuarit;  2. 

ekzaminues-e

examples shembuj-t

excavators ekskavatorë-t

exceeding

1. të tejkaluarit;  2. 

tejkalues-e

except me përjashtim

excessive (i, e) tepërt; tepruar

exchange shkëmbim-i

exchanger shkëmbyes-i

exchangers shkëmbyesi-t

excitation eksitim-i

excluding

1. të përjashtuarit;  2. 

përjashtues-e

execution ekzekutim-i

exhaust shkarkim-i (shkarkuar)

exit dalje-a

expandable (i, e) zgjerueshëm

expanded (i, e) zgjeruar

expanding

1. të zgjeruarit;  2. 

zgjerues-e

expansion ekspansion-i (zgjerimi)

expectancy

1. pritje-a;  2. parashikim-

i

experience përvojë-a (eksperienca)

experimental eksperimental-e

experiments eksperimente-t



explorers eksploruesi-t kërkuesit, gjurmuesit

explosion eksplozion-i (shpërthimi)

explosions

eksplozione-t 

(shpërthimet)

explosive eksploziv-i

explosives eksploziv-ët

exposed (i, e) ekspozuar rrezikuar

exposing

1. të ekspozuarit;  2. 

ekspozues-e

exposure ekspozurë-a

express ekspres-e

expressed (i, e) shprehur

expressing

1. të shprehurit 

(paraqitja);  2. shprehës-

e

p.sh. metodat e matjes dhe të paraqitjes (shprehjes) së të dhënave 

karakteristike të kompensatës

expression shprehje-a

expressions shprehje-t

extended (i, e)shtrirë (zgjeruar)

extenders shtrirësi-t

extension zgjerim-i

extensometers ekstensometra-t

exterior (i, e) jashtëm

external (i, e) jashtëm

extinction zjarrfikje-a

extinguishers fikësa zjarri

extinguishing

1. zjarrfikje-a;  2. 

zjarrfikës-e

extra ekstra

extracorporeal

ekstrakorporal-e 

(jashtëtrupor-e)

hemodializatorët e aparate të tjera si këto dhe qarqet e tyre 

jashtëtrupore (ekstrakorporale)

extracorporeally

ekstrakorporalisht 

(jashtëtrupërisht)

p.sh.: siguria e pajisjeve elektromjeksore për litotripsitë induktuar 

jashtëtrupësisht (ekstrakorporalisht)

extract ekstrakt-i

extractable (i, e) ekstraktueshëm

extracted (i, e) ekstraktuar

extracting

1. të ekstraktuarit;  2. 

ekstraktues-e

extraction ekstraksion-i

extractors ekstraktorë-t

extracts ekstrakte-t

extra-low-voltage voltazh ekstra i ulët tension tepër i ulët

extreme ekstrem-e

extremes ekstreme-t

extrudability ekstrudimësi-a aftësia ose shkalla e ekstrudimit

extruded (i, e) ekstruduar i tërhequr me shtypje, shtrydhje nën trysni

extruders ekstrudera-t makinat për ekstrudimin e gomës dhe të plastmasës

extrudes (të) ekstruduara-t p.sh. shufra dhe profile alumini të përgatitura me ekstrudim

extrusion presimi i rrjedhshëm

kalimi i rrjedhshëm në filierë nën efektin e presionit (metaleve, 

plastmaseve)



exudation kullim-i (pikimi)

dalja, pikimi, kullimi nga materialet porozë (plastifikues jo të 

ngjeshur) etj.

eye syri, sytë diçka që ka lidhje me sytë, p.sh.mbrojtja profesionale e syve

eye-ends vath-i (syu) vathi ose syu fundor i bubnit (vidës) tendosës

eye-protection mbrojtja e syrit (syve) mjate e masa të ndryshme për mbrojtjen personale të syve

eye-protectors mbrojtës syri

mbrojtësa dhe filtra për ruajtjen e syrit (syve) gjatë punës me lazer 

dhe sisteme lazer

eyes sytë ose lakoret

thurjet e bukleve, lakoreve për lidhjet e litarëve (kavove) në terminal-

siguria

fabric 1. copë-a;  2. pëlhurë

p.sh. thasë të prodhuara prej cohe të endur (thurur) nga fije 

polipropileni

fabricated (i, e) fabrikuar përgatitur me punë dore

fabrication fabrikim-i fabrikimi në ofiçinë (atelier, punishte)

fabrics coha-t (pëlhurat) prodhime të ndryshme tekstili, tekstile

face 1. faqe (faqja);  2. ball-i e faqes; e ballit (ballore)

facepieces pjesë faciale (ballore)

p.sh. pjesë (elementë) që vihen para hundës dhe gojës si maskë për 

mbrojtjen e frymëmarrjes (respiracionit)

faces 1. faqe-t;  2. rrafshe-t p sh. rrafshet e pllakave prej materiali drusor etj.

face-to-face ballë më ballë montimi ballë më ballë (me fllanxha) në rubineteritë metalike

facilitate për të lehtësuar

p.sh. mjeti i kanaleve (tubacioneve) të konceptuar për të lehtësuar 

mirëmbajtjen

facilities

1. lehtësi-të;  2. pajime-t 

(instalimet, suportet, e 

informacionit) mundësitë për mbështetje (për suport)

facility 1. lehtësi-a;  2. pajim-i

p. sh. karroca për treg (pazar) me ose pa kosh për ndejtjen e fëmijës; 

lehtësi ose mundësi të ndryshme

facsimile

1. faksimile-ja;  2. aparati 

i faksit

si: receptorët detarë për transmetimin me faks të kartave 

meteorologjike

factor faktor-i

factors faktorë-t

factory 1. fabrikë-a;  2.  uzinë-a

fading fading-u (shuarje-a) shuarja e sinjalit të radios (valëve elektromagnetike)

faecal fekal-e

me përmbajtje fekalesh; ujrat residuale (të shkarkimit) me përmbajtje 

lënde fekale

faecal-free pa fekale ujëra-t residuale pa përmbajtje fekalesh

failure

1. defekt-i;  2. këputje-a 

(ruptura)

failures

1. defekte-t;  2. mangësi-

të;  3. këputje-t 

(rupturat)

fall rënie-a (ulje)

falling 1. të rënët;  2. rënës-e

falling-ball sferë rënëse viskozimetër me sferë rënëse për përcaktimin e viskozitetit

falling-object objekt rënës

falling-weight masë (peshë) rënëse në provën e ngjyrosësve (kolorantëve)

falls rënie-t pajisjet kundër rënieve nga lartësitë

falsework skelë



family familje-a

fan ventilator-i

fan-assisted me ventilator djegësa (bruciatorë) karburanti, me fryrje me ventilator

fan-outs degëzime-t sistemet e degëzimit për fibrat dhe kabllot optike

fans ventilator-ët ventilatorët elektrikë të anijeve të vogla

far-end telediafoni-a

pajisjet e interkoneksionit të fibrave optike dhe komponentëve pasivë- 

lidhjet telediafonike

farms ferma-t

fast (i, e) shpejtë

fastener mbërthyes-i (fiksuesi)

fasteners mbërthyes-it (fiksuesit)

fastening

1. të mbërthyerit;  2. 

mbërthyes-e (fiksues-e)

fastenings

1. mbërthyesi-t;  2. 

fiksatorë-t

fastness

qëndrueshmëri-a 

(rezistenca)

fat yndyrë-a (dhjamë) yndyrna dhe vajra me origjinë shtazore dhe bimore

fatigue lodhje-a

fats yndyrna-t (dhjamërat)

fatty

(i, e) yndyrshëm (me 

dhjamë)

fault 1. gabim-i;  2. mangësi-a gabim, mangësi, shkëputje kontakti elektrik, defekt

feather pendë (pupël) p.sh. përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë në pupla

feathers pendë-t (puplat) mbushje me pupla e push, prova e ngjeshmërisë

feature veçori-a (karakteristika)

features

veçorit-ë 

(karakteristikat)

fed ushqim-i

ushqimi avanca, avancimi në makinat metalpunuese (me dorë ose 

automatik)

fee

kuotë pagese; taksë 

autostrade pagesë për shërbime të ndryshme publike dhe private

feed ushqim-i, avancim-i

feeders 1. fidera-t;  2. ushqyes-it

feeding

1. të ushqyerit;  2. 

ushqyes-e

feedwater ujë ushqyes

felt shajak-u

female femëror-e

fence gardh-i (rrethimi)

fencers gardhuesi-t (rrethuesit)

fences gardhe-t (rrethimet)



fencing

1. gardhimi;  2. gardhues-

e (rrethimi, rrethuese)

fermentation fermentim-i

ferrite ferrit-i formë strukturore e hekurit

ferritic ferritik-e prej ferriti, me ferrit

ferritic-austenitic ferritike-austenitike ferrolidhjet e ndryshme

ferritic-pearlitic ferritike-perlitike ferrolidhjet e ndryshme

ferromagnetic ferromagnetik-e ferrolidhjet e ndryshme

ferromanganese ferromangan-i ferrolidhjet e ndryshme

ferronickel ferronikel-i ferrolidhjet e ndryshme

ferrosilicomanganese ferrosilicëmangan-i ferrolidhjet e ndryshme

ferrous ferroz-e xeheror hekuri, hekuri dhe lidhjet e tij (giza, çeliku)

ferrule 1. unazë-a;  2. kapuç-i

unazë ose kapuç metalik mbrojtës dhe për lidhje në teknikën 

aerospaciale dhe fibrave optike

ferrules 1. unaza-t;  2. kapuçë-t për mbrojtje dhe lidhje ( si konektorë)

fertilizer plehërues-i (plehu kimik) pleh kimik të ngurtë e të lëngshëm

fertilizers

plehëruesi-t (plehërat 

kimikë) plehërat kimikë të ngurtë dhe të lëngshëm

fibre fibër-a

fibre/cable fibër/kabllo

fibreboard panel prej fibre panele prej fibre nga lëndë drusore

fibreboards panelet prej fibre panele prej fibre nga lëndë drusore

fibre-cement fibër-çimento mbulesa çatije prej fibër-çimentoje, tubacione etj.

fibreglass-reinforced

(i, e) përforcuar me lesh 

xhami

fibre-reinforced (i, e) përforcuar me fibër

fibres fibra-t

të përdorur në shtyllat prej kompoziti polimer përforcuar me fibra, 

për ndriçuesit

fibrous

fibroz-e (prej fibre, me 

fibra)

fidelity

besnikëri-a (garancia, 

siguria) në matjet që u bëhen pajisjeve elektrike dhe elektronike

field fushë-a provat fushore etj.

fieldbus bus terreni që përdoret në sistemet e kontrolleve industriale

field-effect efekti i fushës

fields fusha-t

fighting

mbrojtje-a (mbrojtja nga 

zjarri) veshjet për mbrojtje nga zjarri të zjarrfiksave

figure faktor-i

faktori i cilësisë së sistemeve të receptorëve të telekomunikimeve me 

satelit

filament filament-i filamenti i llampave inkandeshente dhe elektronike

file fajll-i (skedari) fajllat ose skedarët e ruajtjes së informacionit në kompjutera

files 1. fajlla-t;  2. lima-t p.sh. fajllat e të dhënave gjeografike; limat në teknikën dentare

filiform filiform-e korrozioni i tipit "efiliform"



fill

mbushje-a (mbush, të 

mbushurit)

filled (i, e) mbushur

filler mbushës-i

fillers mbushësi-t

fillet saldaturë këndore saldim këndor në pozione

filling

1. të mbushurit;  2. 

mbushës-e

film

1. film-i;  2. shtresë e 

hollë

film/polyester film/poliester

kombinacionet e film poliesterit me poliester të paendur me një 

adeziv nxehtësidurues

film-backed (i, e) përforcuar letër (fletë) mike përforcuar me film poliesteri

filming filmim-i mikrofilmimi i vizatimeve (në industrinë aerospaciale)

films

filma-t (si shtresa të 

holla) filmet ose shtresat e holla të vajit e lëndëve dhe materialeve të tjera

filter filtër-i

filtered (i, e) filtruar

filtering filtrues-e në pajisjet për mbrojtjen e frymëmarrjes dhe në fusha të tjera

filters filtra-t

filtration filtrim-i

final final-e (përfundimtar)

fine e imët (fine); imtësi-a p.sh. imtësia e bluarjes së çimentos

fine-grained kokërrizë e imët

fineness finesë-a (imtësia) p.sh e çimentos

finenesses finesa-t (imtësitë)

e ngjitjeve të aliazheve të metaleve të çmuara të përdorur për 

argjendari

fines finesë-a (imtësia)

finger gisht-i

fingers gishta-t

finish fund-i; finish-i

finished (i, e) përfunduar proces i mbaruar, i përfunduar, që i është bërë finicioni

finishes aprete-t (të gatshmet) në sigurinë e prodhimit të industrisë aerospaciale

finishing finicion-i finicioni, përmbarimi, si procese përfundimtare

finned

(i, e) brinjëzuar (me 

nervatura)

tuba me brinjëzime (nervatura) prej bakri e lidhjet e tij, për 

shkëmbyes nxehtësie

fire lëndë djegëse në kaldaja e boliera, karburanti që digjet për të ngrohur ujin

fired (i,e) djegur, ndezur

firedamp gaz miniere

firefighters

zjarrshuesi-t ; zjarrfikësi-

t

firefighters'

(i,e) zjarrshuesve ; 

zjarrfikësve

firefighting

1.zjarrfikje-a ; 2.zjarrfikës-

e

fire-fighting lufta kundër zjarrit artikuj dhe mjete të luftës kundër zjarrit, si tuba (zorrë) uji, pompa



fire-resistance

qëndresa ndaj zjarrit 

(zjarrqëndrueshmëria)

fire-resistant zjarrqëndrues-i

fires zjarre-t

firewood dru zjarri

firing sistemi i djegies

boilerat me tuba uji, pajisjet për sistemin e djegies së karburantit të 

lëngshëm dhe të gaztë

firs bredha-t dru i sharruar, lëndë e sharruar bredhi

first i pari

fish peshk-u

fishing

1.peshkim-i ; 2.peshkues-

e

fissure krisje-a (plasaritje, çarje)

fit vendosje-t

p.sh akopjimet e elementëve të teknikës aerospaciale-vendosjet pë 

rakopjim

fitments takëm-i  (kompleti)

fitness fitnes-i ushtrimi fizik i trupit për të qenë i shëndetshëm , fitnesi

fits vendosje-t sistemi i ttolerancave dhe vendosjeve në mekanikë

fitted (i,e) pajisur

fitting rakorderi-a (armaturë-a)

fittings

rakorderi-të (armaturë-

at)

fix fiks-e

fixed (i,e) fiksuar

fixed-electrical pajisje elektrike fikse pajisje fikse elektroshtëpiake

fixed-film me film të fiksuar

impiante depuratorë (stacione depunimi) - reaktorë biologjikë me 

kulturë të fiksuar

fixing 1.fiksim-i; 2.fiksues-e

flagging shqitje-a shqitja e shiritit  adeziv, shiritit vetëngjitës

flail-mowers korrëse shirëse makinat bujqësore korrëse-shirëse

flake cifël-a

flakiness ciflos-i

flame

flakë-a; flakërim-i 

(djegia) që merr flakë , përflaket

flameproof

flakëqëndrues-i ; i 

papërshkueshëm nga 

flaka që nuk digjet

flames flakë-t

flammability

1. aftësi ndezëse;  2. 

flakërueshmëri-a;  3. 

përflakje-a

flammable

(i,e) djegshëm, 

përflakshëm që merr lehtësisht flakë

flange flanxhë-a

flanged

me flanxhë  (i,e) 

flanxhuar i lidhur me flanxhë

flanged-on (i,e) flanxhuar në

flanges flanxha-t



flanging

1.flanxhim-i ; 2.flanxhues-

e

flanking transmetimet anësore në akustikë, transmetimi (reflektimi) anësor

flash flesh-i  (shkrepja)

flashing dritë luhatëse sinjalizimet në aeroporte me drita luhatëse (fleshi)

flashpoint pika e shkrepjes

flask

enë laboratorike ; 2.kasë-

a (fonderie) objekte qelqi për laboratore analizash dhe laboratorë kërkimorë

flasks

shishet për pije etj  

(grykëngushtë) shishet që përdoren në shtëpi për mbajtjen e vajit, pijeve (verës) etj.

flat (i,e) rrafshtë , sheshtë

flatness rrafshësi-a

flats rrafshe-t

flattening

1.rrafshim-i ; 2.rrafshues-

e

flatwise

në mënyrë (formë) të 

sheshtë, të rrafshtë

flatwork hekurosje-a në lavanderi hekurosja dhe shtrimi i teshave në lavanderi, makineritë përkatëse

flavour

1.aromë-a; 

2.shijedhënës aromë, shije e këndëshme, shije dhënës për gjellë, erëza

flex

1.përkul, lakoj;  2. 

kordon, tel i veshur kordonë, përcjellsa  e tela elektrikë të veshur me izolant fleksibël

flexibility

fleksibilitet-i (epshmëri-

a)

flexible fleksibël-e

flexible-bonded-to-

rigid

fleksibël i lidhur me të 

ngurtën

flexible-to-flexible fleksibël me fleksibël

flexing

1.të përkulurit; 

2.përkulës-e

flexion 1.përkuje-a

flexometer fleksometër-i matës i shigjetës së përkuljes

flex-rigid fleksibël - ngurtë

flexural (i,e) përkuljes që lidhet me përkuljen, me epjen ; shformimi nga përkulja

flexure përkulje-a, epje-a

flicker fliker-i (palpimi)

p.sh kufizimi i luhatjes, ndryshimit dhe palpimit (flikerit) të tensionit 

në rrjetat elektrike të tensionit të ulët

flickermeter

flikermetër-i 

(palpimmatës)

në përdorim tek linjat elektrike me tension të ulët për ushqim me 

rrymë elektrike , për përdorim publik

flight fluturim-i

float

pluskim-i, notues-i 

(galixhant)

floating 1.lundrues-e; 2.

flock flok-u  (koagulant)

koagulant me bazë alumini për precipitim mgjatë trajtimit të ujrave 

për përdorim human; precipitant floku

floodlights projektorë-t në ndriçuesit, projektorët e dritës

floor 1.dysheme-ja;  2.kat-i

floorcoverings shtresat e dyshemesë



flooring

1.shtrimi i dyshemeve;  

2.shtrues-e shtrimi i dyshemeve me linoleum, parket, tapet etj.

floorings shtruese-t

floors dysheme-të

floppy flopidisku

flow rrjedhë-a

flowability rrjedhëshmëri-a aftësia për të rrjedhur

flowing

1.rrjedhë-a (fluksi) ; 

2.rrjedhëse

flowline linja e rrjedhjes

flowmeter

harxhimmatës-i 

(debitmatësi)

flow-metering

harxhimmatje-a 

(debitmatjeja)

flowmeters harxhimmatësi-t

flows rrjedha-t

fluctuation fluktuacion-i (luhatja)

fluctuations fluktuacione-t (luhatjet)

flue gaz tymi

flued (i,e) lëngëzuar (e lëngët) lëndë djegëse e lëngët

flueless

i parakorduar (lidhur me 

rrjetin)

i palidhur me rrjetin ,  p.sh gazi i lëngështuar derivat nafte për ngrohje 

në ekonominë shtëpiake, ose jo

fluid fluid-e (lëng ose gaz)

fluidized (i,e) fluidizuar

fluidized-bed shtrat i fluidizuar

shtrat vorbullues me fryrje ajri në impiantet e djegies së lëndës 

djegëse të ngurtë të kaldajave

fluids fluide-t

fluorescence fluoreshencë-a

fluorescent fluoreshent-e

fluoride fluorid-e

fluoride fluorid-i

fluorimetric fluorimetrik-e

fluorocarbon fluorokarbon-i

fluoroelastomer fluoroelastometr-i

fluoro-opto-electronic fluoro-optoelektronika-e

fluoropolymer fluoropolimer-i

fluorosilicone fluorosilikon-i

flushing 1.larje-a ; 2.larëse

fluting

1.godronim-i  (rruvizim-i) 

; 2.godronues-e 

(rruvizues-e)

flux

shkrisë-a (flus-i) ; fluks-i  

(për analizat, etj.)

që ndihmon në shkrirjen në ngjitjet e forta, saldimet me gaz; fluks në 

shumë emërtime (analizat e cilësisë së ujit etj)

flux-calcined fluks i kalcinuar fluks që përdoret si lëndë mbushëse për bojra pikture



fluxed

1.me shkrirje ; 2.me fluks 

(i,e) fluksuar

ngjitësit e fortë me ose pa shkrisa ; bitumet e fluksuara (në provat e 

rrjedhjes etj.)

fluxes shkrisa-t

shkrisat për ngjitje të butë, për ngjitje të fortë, për saldim me hark 

nën shkrisë (fluks) etj.

fly

(i,e) lehtë (fluturor, i 

lehtëzhvendosshëm) hiri i lehtë për beton

FM modulim frekuence në radiopërhapje me diapazon frekuence nga 87,5 deri 108,0 MHz

foam shkumë-a

foam-filled

(i,e) mbushur me 

shkumë

foaming

1.shkumëzim-i ; 

2.shkumëzues-e

focal fokal-e (i vatrës) që i takon vatrës optike

focimeter frontofokometër-i optika dhe instrumentet optike , frontofotometrat

focimeters frontofokometëra-t optika dhe instrumentet optike , frontofotometrat

focusing 1.fokusim; 2.fokusues-e vatërcentruese

fodder ushqim për kafshë ushqim i thatë, sanë ose tagji për kuajt dhe kafshët e fermës

foetal fetal-e (i,e) fetusit)

gjurmuesit e rrahjeve të zemrës fetale (fetusit) me efekt Doppler dhe 

me sondë që mbahet në dorë

foil fletë-a (varak-u) fletë e hollë metalike , varak; p.sh. prej alumini

foils fletë-t  (varake-t) p.sh shirita fleksibël për mospërshkueshmëri të ujit

foldability palosëshmëri-a

foldaway (i,e) palosshëm krevat i palosshëm portativ, mobilje të palosshme

folded (i,e) palosur

folders 1.palosësi-t ; 2.dosje-t

folding

(i,e) palosshëm; 

2.palosëse

folds pala-t

following

1.vazhdim-i ; 2.vazhdues-

e , (vijuese)

food ushqim-i

foods ushqime-t

foodstuffs lëndët ushqimore prodhimet, produktet ushqimore

foot këmbë-a

football futboll-i

footvalve valvol në nivelin e tokës valvol fundore e balancuar pa presion; valvol në nivelin e terrenit

footwear këpucë-t këpucë, çizme e sandale që mbathen në këmbë

for për

forage forazh (ushqim kafshësh) bar, jonxhë, tagji, etj lëndë ushqimore për kafshët

force

me forcë (me detyrim), 

konveksion i detyruar në pajisjet termike

forced (i,e) detyruar, me forcë veprim i detyruar; i sforcuar

forced-convection konveksion i detyruar transmetim nxehtësie me konveksion të detyruar



force-proving matës force instrumente për matjen e forcës

forceps

forceps-i, (pinca, pinceta 

mjeksore) që përdoren në mjeksi (kryesisht në kirurgji)

forces forca-t

p.sh forcat e akopjimit dhe stakimit në nyjet elektromekanike të 

pajisjeve elektronike

forcibly me forcë , me detyrim

forearm parakrah-u

foreign (i,e) jashtëm-e

forestry pylltari-a

forged (i,e) farkëtuar

forging

1.farkëtim-i ; 2.farkëtues-

e

forgings farkëtime-t

fork pirun-i në elementët e mekanikës

fork-ends

fund-pirun (fund në 

formë piruni)

form formë-a

formaldehyde formaldehid-i

format format-i

formation 1.formacion-i ; 2.formimi

formats formate-t

formed (i,e) formuar

formers 1. forma-t;  2. gabaritet përmasat gabarite, etj.

forming formim-i formimi në të ftohtë; makinat për termoformim, etj.

formol formol-i

përcaktimi i treguesit (treguesit) të formolit në xhuset e frutave dhe 

perimeve

forms

1. forma-t;  2. formularë-

t gabaritet, format, formularët

formwork

binarë druri (trarë të 

vegjël)

elementë druri në formë të binarëve (trarëve të vegjël) për të 

përgatitur kasa

form-wound (i,e) paraformuar

p.sh. bobinë e paraformuar në stator, në motorat elektrikë të rrymës 

së vazhduar

foul dërtstilë-a

foundation

1. bazament-i;  2. themel-

i

foundations themele-t themele betoni, bazamente, etj.

founding

1. fonderi-a (shkritore);  

2. pjesë të derdhura

foundry fonderi-a (shkritorja)

four-sided katërfaqësh-e

four-variable

me katër ndryshore (me 

katër variabla)

fraction fraksion-i

fractional-octave-band

banda e një fraksioni të 

oktavës

në elektroakustikë, filtrat e bandës së oktavës dhe të bandës së një 

fraksioni të oktavës

fractionating kollona fraksionuese në provat e asfaltit të nxehtë, kollona fraksionuese

fractions fraksione-t



fracture frakturë-a (thyerje)

fragmentation fragmentim-i

frame 1. kuadër-i;  2. kornizë-a

framed në formë kuadri mure me karkasë druri

frames 1. kuadro-t;  2. korniza-t kuadër i një veprimi, etj.

framework

1. kuadri i përgjithshëm;  

2. karkasë;  3. kuadër 

(kornizë)

framing

1. kuadrim-i;  2. 

kuadrues-e kuadrimi i një strukture emetuese video dixhitale

free (i,e) lirë

free-cutting çeliqe për automatë

çeliqe për t'u punuar në makinat metalprerëse automatike 

(automatë)

freedom

hermetikësi-a (prova e 

hermetikësisë)

p.sh. prova për mungesë vrimash në dorezat mjekësore për një 

përdorim

free-field fushë e lirë

etalonimi i mikrofonëve në fushë të lirë;  referenca zero për 

kalibrimin e pajisjeve audiometrike

free-formaldehyde formaldehidi i lirë përcaktimi i përmbajtjes së formaldehidit të lirë në aminorrëshirat

freephone foni e lirë shërbim suplementar me foni të lirë

free-standing me qëndrim të lirë

mobilje kuzhine, si dollape të montuar në kontrabufe dhe ata me 

qëndrim të lirë

freeze 1. ngrirje-a;  2. ngrirës-e

freezers ngrirëse-t lëndët për ngrirje (ftohje të thellë)

freeze-thaw shkrirja e ngrirësit shkrirja e ngrirësit, ose e lëndës së ngrirë

freezing 1. ngrirje-a;  2. ngrirës-e

freight

1. ngarkim-i;  2. bartje-a 

(në anije, tren, etj.).

frequencies frekuenca-t

frequency frekuenc-a

frequency-modulated

me modulim të 

frekuencës

fresh (i,e) freskët

freshwater ujë i freskët

freshwaters ujrat e freskët

friction fërkim-i

frictional (i,e) fërkimit

fries

Serpula lacrymans 

(Schumacher ex Fries) 

S.F. Gray

mbrojtja e drurëve nga kërpudhat Serpula lacrymans - prova me 

metodën laboratorike

front frontale,  ballore

fronted me hapje ballore ngrohësat me dhomë djegie të hapur në pjesën ballore

frost ngricë-a (ngrirje-a)

frost-free

jo i ngrirshëm (i 

pangrirshëm)

frozen (i,e) ngrirë



frozen-food ushqime të ngrira

fructose fruktozë-a sheqeri i frutave

fruit frut-i

fruits fruta-t

fryers fritëzë-a si pajisje për skuqje e përdorimit shtëpiak

frying

1. fritezë, të fritezuarit;  

2.. fritezues-e (skuqëse)

pajisje shtëpiake p.sh. rregullat e veçanta për fritezat e aparate të 

ngjashme

F-specific ARNF specifike

fuel lëndë djegëse

fuel/air lëndë djegëse / ajër

fuel-effect efekti i lëndës djegëse aparate me efekt dekorativ të djegies së lëndës djegëse të gaztë

fuels lëndët djegëse

full (i,e) tërë e tërë, e plotë

full-length (i,e) tërë gjatësia

full-scale në shkallë reale në shkallë (madhësi) reale

fully tërësisht plotësisht, krejtësisht

fume 1. tym-i;  2. tymosje-a

fumed (i,e) tymosur

fumes tymërat

fumonisins fumonisina-t përcaktimi i fumonisinës B1 dhe B2 në misër, si produkt ushqimor

function funksion-i

functional funksional-e

functionality funksionalësi-a

functionally funksionalisht

function-oriented

(i,e) orientuar 

funksionalisht

functions funksione-t

fundamental fundamantal-e (bazore)

fundamentals fundamente-t (bazoret)

fungal këpurdhor-e

fungicidal

fungicidal-e 

(këpurdhëvrasëse)

fungicide fungicid-e

funnel 1. hinkë-a;  2. oxhak-u

furnace 1. furrnaltë-a;  2. furrë-a

furrnaltat, furrat e ndryshme teknike, si me hark, me induksion, me 

grafit për absorbim atomik etj.

furnaces furra-t furrat elektrike me gaz

furniture

1. mobilje-a;  2. orendi-

të

further (i,e) mëtejshëm

fuse

1. shkrirje-a (dhe ngjitje 

metalesh);  2. siguresë-a 

(elektrike)

fuse-combination kombinimi i siguresave

kombinimi i siguresave me elementë të tjerë, si çelësa, kontaktorë 

etj. në aparatet elektrike të tensionit të ultë

fused (i,e) shkrirë p.sh. elektrokorundi, në prodhimet refraktare etj.



fuse-holders siguresëmbajtëse-t në aparatet elektrike

fuse-links elementë zëvendësues elementë zëvendësimi në siguresa

fuses siguresa-t e llojeve dhe aplikimeve të ndryshme

fusing shkrirës-e në makinat e lavanderisë, presat për hekurosje dhe fiksim kollë(i)

fusion shkrirje-a (shkrirshëm) saldim me shkrirje; aliazhe të shkrirshëm dhe të vetëshkrirshëm

fuzzing

formim pushi 

(shprishjeje) p.sh. formim pushi, shprishjeje në sipërfaqe të tekstileve

fuzzy

(i,e) paqartë 

(papërcaktuar)

p.sh. automate të programueshëm, programimi në logjikë të 

papërcaktuar (flu)

gain

veshje-a (mbulesë, 

mburojë, këllëf)

mbulesë, mburojë, këllëf p.sh. mburoja prej shiriti çeliku për kavot 

(kordat) tendosëse të paranderjes

gaiters

mbrojtëse të këllçeve 

(geta)

mbrojtëse të këllçeve (dollakë- geta) kur punohet me sharra dore tip 

zinxhir

galley furrë, furrnelë ( e anijes) pajisje gatimi të kuzhinës së anijes (anijet e vogla)

galvanising

1. galvanizim-i;  2. 

galvanizues-e

galvanized (i,e) galvanizuar

gamma gama

gamma-ray rreze gama

gamma-rays rrezet gama

gangways

1. urat e kalimit (anije, 

avion);  2. shtigje-t

gapped

(i,e) hapur, me hapsirë 

në mes

gaps

1. hapsira-t (zbrazëti-të, 

boshllëqet);  2. hendeqe-

t

garage garazh-i

garden 1. kopësht-i;  2. park-u

garments veshmbathje-t artikuj veshmbathjeje

garnet granat-i gur i çmuar

gas gaz-i

gases gaze-t

gas/air gaz / ajër

gas/material gaz / material

gas-burning gaz djegës

gas-chromatographic gaz kromatografik-e

gaseous me gaz; i gaztë

gas-filled (i,e) mbushur me gaz

gas-fired (i,e) ndezur me gaz që ndizet me gaz, që përdor gazin si lëndë djegëse

gas-gas gaz-gaz

gas-heated (i,e) ngrohur me gaz

gas-insulated (i,e) izoluar nga gazi



gasket

guarniocion-i ( 

premistop-i)

gasketed

(i,e) pajisur me 

guarnicion (premistop)

gaskets

guarnicione-t 

(premistopet)

gasoline gazolinë-a (benzinë-a)

gasolines gazolina-t (benzina-t)

gas-tight gaz-hermetike

gastightness gaz-hermetikësi/a

gas-volume vëllimi i gazit

gate portë-a

gates porta-t

gauge kalibër-i

kalibra të llojeve të ndryshme, si për verifikim përmasor (etalon, 

kufitar, ndërkëmbyeshmërie etj.)

gauges

1. kalibra-t;  2. përmasat, 

gabarite kalibrat dhe përdorimi i tyre

gauging verifikim-i (me kalibër)

p. sh. verifikimi me kalibër i konfiguracionit të kokës së frezuar të 

vidhave

gear

transmisione-t (me rrota 

të dhëmbëzuara)

transmisionet në tërësi (mekanike me rrota të dhëmbëzuara-

ingranazhe, çelësa elektrikë etj.)

geared

me transmision (me 

rrota të dhëmbëzuara 

etj.) edhe për pjesë me kënd, që aplikohen me dorë në teknikën detare

gears

rrotat me dhëmbë 

(ingranazhet)

paraqitja konvencionale e rrotave me dhëmbë (ingranazheve) në 

vizatimin teknik

gel xhel-i lëndë, material xhelatinor

gel-bulk sasi (masë) xheli

gelling xhelim-i përcaktimi i xhelimit (xhelifikimit) në shtresat elastike për dyshemetë

general

gjeneral-e (i,e 

përgjithshme)

generalities gjeneralitete-t

generalized

(i,e) gjeneralizuar 

(përgjithësuar)

general-purpose

për përdorim të 

përgjithshëm

generated (i,e) gjeneruar

generating

1. gjenerim-i;  2. 

gjenerues-e

generation

1. gjenerim-i;  2. 

gjeneratë-a

generator gjenerator-i

generators gjeneratorë-t

generic

gjenerik-e; (i,e) 

përgjithshme

genetically gjenetikisht

genital gjenital-e



genotoxicity genotoksicitet-i

geocells gjeoqeliza-t

geographic gjeografik-e

geometric gjeometrik-e

geometrical gjeometrike

geometry gjeometri-a

geosynthetic gjeosintetik-e

geotechnical gjeoteknik-e

geotextile-related (i,e) lidhur me gjeotekstil që ka lidhje me gjeotekstilet

geotextiles gjeotekstile-t

German Gjerman-e

GHz GHz (Giga Herrs)

given (i,e) dhënë

giving 1. dhëni-e;  2. dhënës-e

glands

1. gjendra-t; 2. 

guarnicion i permistopit

prova për sigurinë kundrejt presionit nga shpërthimi (eksplozioni), i 

vetratave që përdoren në ndërtim

glanzing vetratë-a (vitrazhi) xhami në ndërtim, vetratat

glare

shkëlqimi verbues i 

diellit mbrojtja personale e syve me filtër diellor

glass qelq-i (xham-i)

glass-backed përforcuar me xham

në izoluesit elektronikë, fletë mike të përforcuara me xham (teksturë-

thurje xhami fibër)

glasses qelqe-t (xhama-t)

glass-fibre lesh xhami (fibër xhami)

glass-filtered (i,e) filtruar me xham

drita e dritës e filtruar me xham në provat e materialeve plastike 

(plastmasave)

glass-insulating izoluar me xham në izoluesit me bazë xhami

glass-reinforced (i,e) përforcuar me xham në tubacionet prej plastmase të kanalizimeve

glassware

prodhime qelqi 

(qelqurina)

glazed

(i,e) vitrifikuar (me 

xham) elementë ndërtimorë të vitrifikuar të qëndrueshëm ndaj zjarrit

glazing

1. vitrifikim-i;  2. 

vitrifikues-e (me xham) xhami në ndërtim, vetratat e sigurisë

glob glob-i

në vlerësimin s stresit shkaktuar nga nxehtësia tek njeriu që punon, 

globi i zi, indeksi WBGT

global global-e (totale)

globe glob-i

globe-type tip globi (formë globi)

gloss fjalë-a

glossary fjalor-i

gloves doreza-t

glow inkandeshencë-a

starterat për llampat fluoreshente; starterat e ndezjes së llampave 

inkandeshente



glowing/hot-wire

tel (filament) i nxehtë 

inkandeshent provat me tel të nxehtë inkandeshent për rrezik zjarri

glow-starters

starterat për llampat 

inkandeshente

glow-wire teli inkandeshent në provat e rrezikut nga zjarri

glucose glukozë-a

glucosinolates glukozëzinolata-t

glue adeziv-i (ngjitës-i)

glued (i,e) ngjitur

glues ngjitës-it

glycidyl glicidil-i

glycol glikolë-a

glyoxime glioksimë-a

GMT GMT- specifikimet

specifikimet e GMT-së në materialet termoplastike të përforcuara të 

paraimprenjuara

goal 1. synim-i;  2. objektiv-i qëllimi, synimi për të arritur

goals

1. synime-t;  2. objektiva-

t

goggles syze-t mbrojtëse

gold ar-i (floriri)

gold-plated (i,e) veshur me ar

gonads testikule-t, ose ovare-t organet mashkullore dhe femërore të riprodhimit

goniophotometer goniofotometër-i

good (i,e) mirë

goodness mirësi-a

goods mallra-t bagazhe, ngarkesa, manifaturë (stofra), plaçka

governors

rregullatorë-t (e 

presionit) për pajisjet e aparatet që përdorin lëndë djegëse të gaztë

gowns

veshje grash (fustane 

etj.)

edhe veshje të tjera profesioni, si kombinezon kirurgu, gjyqtari, raso 

etj.

GPS

GPS- Specifikimi 

Gjeometrik i Produkteve Elementët gjeometrikë

grab grejfer-i në makinat e ngritjes dhe të transportimit

grade gradë-a (shkallë-a)

graded

(i,e) graduar 

(shkallëzuar)

graders grejderë-t (nivelueset)

grades grada-t (shkallët)

grading

1. gradim-i;  2. gradues-e 

(shkallëzues-e)

graduated (i,e) graduar, shkallëzuar

p.sh. piknometër bikapilar i shkallëzuar për matjen e densitetit të 

naftës bruto; fushë e graduar (shkallëzuar) në aparate

grain kokrrizë-a (granë-a)

grain-oriented teksturë-a kokrrizat (gramat) e orientuara të një metali

grammage gramaturë-a



granular granular-e (kokrrizore)

granulators granulatorë-t

granule granulë-a

granules granula-t

granulometry granulometri-a shkalla e kokërrzimit të materialeve të coptuara

grape rrush-i

graphic grafik-e

graphical grafik-e

graphics grafika

graphite grafit-i

grasp-type

(i,e) tipit shtrëngues 

(mbërthyes)

grass bar-i bar, kullotë bari

grate skarë-a

gravel 1. zhavorr-i;  2. çakëll-i inert për shtrim rrugësh, sheshesh etj. përdorime

gravimetric gravimetrik-e

gravity gravitet-i

grease

1. lubrifikant-i (graso);  2. 

lubrifikoj (vajis) edhe dhjamë, lyrë, yndyrë

greases

lubrifikues-it (grasot, 

vajrat) edhe dhjamrat, lyrat, yndyrnat

greater më e madhe

Greek Grek-e

green (i,e) gjelbër

greenhouses sera-t

grey gri;  (i,e ) hirtë

grid

1. skarë-a;  2. rrjeti 

elektrik; rrjeti i 

koordinatave

griddle tigan-i

griddles tigan-ët

grids

1. skara-t;  2. rrjetat 

elektrike; mjetet e 

koordinatave

grill

skarë-a (për pjekjen e 

mishit dhe peshkut)

grillers

skara-t (për pjekjen  e 

mishit dhe peshkut)

grilling pjekja në skarë aparatet portative për përdorim shtëpiak, skarat (grilat)

grills skara-t

grind imtësi-a e thërmimit

pigmentet dhe lëndët mbushëse, imtësia e thërmimit (grimcimit), 

vlerësimi i ndryshimit të saj

grinders retifikuese-t makinat retifikuese të bankos etj.

grinding

1. retifikim-i, të 

retifikuarit;  2. retifikues-

e

grip kapje-a sipërfaqja e kapjes



grippers kapëse-t (mashat)

në robotët manipulatorë industrialë, kapëset (mashat) me gishta; 

grejferët

grit

1. zhavorr-i;  2. shtrimi i 

zhavorrit edhe çakëll, gur i thyer imët, rërë

grooved me kanale p.sh. : kunj me kanale; spinot me kanale

grooves kanale-t

në industrinë aerospeciale kanalet për unazat "O"; në shtrim 

dyshemesh, kanalet e parketit

gross bruto

gross-lidded bruto nominale

p.sh. kapaciteti nominal total i kutive (kanoçeve) të lehta metalike për 

ambalazhim

ground tokë-a (tabani)

grounding tokëzim-i i pajisjeve elektrike, masa

group grup-i

groups grupe-t

grout bujakë-a për mbushjen e fugaturave (hapsirave) midis tjegullave, pllakave etj.

grouting

mbushja e fugaturave 

(fugaturëmbushja) me bujakë

grouts bujaka-t

growing 1. rritje-a;  2. rritës-e

growth rritje-a procesi i rritjes (në kuptime të ndryshme)

GSM

Global System for 

Mobile communications 

(GSM) sistemi global i komunikimeve të lëvizshme

guarantee garanci-a

guarded (i,e) mbrojtur, siguruar

guard-rails parmakë mbrojtës në shkallë, në ballkone

guards 1. mbrojtësi-t; roje-t

guidance udhëzim-i (guidimi)

guide

1. udhëzues-e;  2. 

drejtues-e

guided (i,e) udhëzuar (guiduar)

guideline

1. udhëzues-e 

(instruksion);  2. 

rregullore

guidelines

1. udhëzuese-t 

(instruksinet);  2. 

rregullore-t

guillotine gijotinë-a

gullies 1. vija-t;  2. ullukë-t vija të vogla, vijëza, ullukë

gull-wing

krahë pulëbardhe (në 

formë të)

në formën e krahut të pulëbardhës, terminalet e pajisjeve me 

gjysmëpërçues

gully 1. vijë-a;  2. ulluk-u

gum gomë-a edhe kauçuk, llastik

gun 1. armë-a;  2. pushkë-a

guns armë-t (pushkë-t)

gutters ullukë-t



gymnastic gjimnastikë-a

gypsum gips-i

gypsum-bonded (i,e) lidhur me gips

gyro-compasses xhirokompasë-t

gyromagnetic xhiromagnetik-e

habitation

banes-ë (banimi, 

vendbanimi)

haemoconcentrators

hemokoncentratorë-t 

(hemokoncentruesit)

haemodiafilters hemodiafiltra-t

haemodiafiltration hemodiafiltrim-i

haemodialysers

hemodializerë-t 

(hemodializues-it)

haemodialysis hemodializë-a

haemofilters hemofiltra-t

haemofiltration hemofiltrim-i

hail breshër-i

hair flok-u

half gjysmë-a

half-burnt gjysmë i djegur

half-length gjysmë gjatsia

halide halogjenura-t llambat me halogjenure metalike (llambat me avuj halogjen-metal)

halogen halogjen-i

halogenated

(i,e) halogjenuar 

(halogjenizuar)

halogens halogjenë-t

halon halon 1211 dhe 1301

mjediset zjarrfikëse, hidrokarbure të halogjenizuar, specifikimet për 

halon 1211 dhe 1301

hammer çekan-i

hammers çekanë-t

hand dorë-a

hand-arm dorë-krah

vibracionet në dorë dhe krah shkaktuar nga makinat e drejtuara me 

dorë

handball hendboll-i

handfed

ushqim (avancim) me 

dorë

ushqim me dorë i mekanizuar në frezat me një shpindel për 

përpunimin me dorë

handfed/integrated

ushqim me dorë / 

ushqim mekanik ushqim i integruar me dorë dhe mekanik në makinat rotative

hand-guided (i,e) udhëzuar me dorë

hand-held (i,e) mbajtur në dorë

handing

1. pranim-i;  2. marrje në 

dorëzim

p.sh. pranimi, marrje në dorëzim e instalimeve të ventilimit, 

kondicionimit të ajrit në banesa dhe godina

handlamps llambat e dorës

handle dorezë-a

handles doreza-t

handling

1. manipulim-i;  2. 

manipulues-e

handnet rrjetë dore

p.sh.: marrja e mostrave për provë me rrjetë dore (në analizat e ujit 

për mikroorganizmat)



hand-operated (i,e) operuar me dorë i vënë në veprim me dorë

handpieces helmeta-t

handrub dezinfektimi i duarëve trajtimi higjienik i duarëve

hands duart-ë

hand-transmitted

(i,e) transmetuar me 

dorë

handwash larja higjienike e duarëve

hangers varëse-t

hanging

unaza-t (gjimnastikore 

për t'u varur në to) unazat e pajisjes gjimnastikore (ushtrimi i varjes në unaza)

harbour

1. port-i;  2. skelë-a 

(limani)

harbours

1. porte-t;  2. limane-t 

(limanet)

hard fort-ë

hardboards pllaka zdrukthi

hard-drawn

1. (i,e) tërhequr fort;  2. 

(i,e) telëzuar fort tel alumini i tërhequr (telëzuar fort) për përcjellsa të linjave ajrore

hardenability kalitshmëri-a

prova e kalitshmërisë së çeliqeve me kalitje ballore(fundore), prova 

Jominy

hardened

1. (i,e) kalitur;  2. (i,e) 

ngurtësuar (betoni etj.)

hardeners

1. forcuesi-t;  2. 

ngurtësuesi-t p.sh fortësuesit (ngurtësuesit) e rrëshirave epokside

hardening

1. kalitje-a;  2. ngurtësim-

i (forcim-i) kalitja e çeliqeve etj.

hardmetals

1. metalet e forta;  2. 

lidhjet e forta

metalet e forta të sinterizuara, lidhjet e forta të përgatitura me 

sinterizim

hardness fortësi-a p.sh. fortësia Brinell (matja e fortësisë me aparat Brinel)

hardware harduer-i përbërësit mekanikë dhe elektronikë të kompjuterave

hardwood druri i fortë

lëndë e sharruar nga dru i fortë, si: Ah, Dushk, Frashër, Lis, Panjë, 

Plep, Sikamorë

hardwoods drurët e fortë lëndët e sharruara nga drurë të fortë

harmonic harmonik-e

harmonics harminikë-a

harmonised (i,e) harmonizuar

harmonization harmonizim-i

harness

pajime të lidhjes, 

mbrehjes

pajime mbrojtëse personale për mosrënien nga lartësitë, pajimet e 

lidhjes në parashutë, pajimet e mbrehjes së kalit

harnesses

pajimet e lidhjeve, 

mbrehjeve

harsh (i,e) ashpër

harvesters

korrëse-t kombajnë dhe 

korrëse-t e foraxhereve makina për korrje-shirjen e të lashtave dhe për korrjen e foraxhereve

harvesting mbledhje-a (korrja)

makinat për shkuljen dhe mbledhjen e patateve dhe panxharsheqerit; 

për korrjen e foraxhereve



hatched

(i,e) sapoçelur   (nga 

veza)

mbrojtja e drurëve nga larvat e sapoçelura të Hylotrupes Bojulus 

(linnaeus)

hatches dritare të kamareve

dritare të vogla hermetike kundër motit (kohës) të keq në kamaret e 

anijeve të vogla

hauling tërheqje me litar

makinat tërheqëse dhe tërheqëse-transportuese me kavo, për njerëz 

(si teleferikët)

haul-offs

1. ekstraktorë-t;  2. 

ekstruderë-t impiantet e ekstruzionit të çeliqeve

have kanë

having me;  që kanë

hazard rrezik-u

hazardous (i,e) rrezikshëm

hazards rreziqe-t

haze turbullirë-a

përcaktimi i turbullirës në materialet e tejdukshme të dritareve 

(vitrazheve) të avionëve

head kokë-a  (koka-t) kokat e bulonave e vidave të ndryshme

headed me kokë (buloneritë) në teknikën aerospeciale etj.

headend koka e rrjetit në televizionet kabllore kokat (aparaturat) e rrjetave

headends ndërfaqe për kokat

ndërfaqet për lidhjet e kokave (kryet) të rrjetave në sistemet e 

radiotelevizionit

headers

kokat atakuese (në 

makinat për hapje 

tunelesh)

në makinat për hapjen e tuneleve, kokat për prerjen pjesore (për 

atakim të përpiktë)

headforms

forma koke (si 

manekinë) forma koke për të kryer provat e helmetave (kaskave) mbrojtëse

heading formim-i në të ftohtë formëdhënia dhe ekstruzioni në të ftohtë nga prokate çeliqesh

headless pa kokë

headphones kufje-t

heads koka-t si elementë të pajisjeve të ndryshme teknike

headspace hapsira e kokës statike

materiale fleksibile ambalazhimi, përcaktimi i solventëve të mbetur 

me gazkromatografi dhe hapsirë të kokës statike

health shëndet-i

healthcare kujdesi për shëndetin

hearing dëgjim-i

heart zemër-a

heartbeat rrahjet e zemrës

heat nxehtësi-a

heat/low

nxehtësi e thatë / trysni 

e ulët atmosferike provë (test) e kombinuar nxehtësi-trysni, e mjedisit

heat/vibration

nxehtësi e thatë / 

vibracione sinusoidale provë e kombinuar nxehtësi-vibracion, e mjedisit

heat-dissipating

shpërndarje-a e 

nxehtësisë nxehtësi shpërndarëse, humbje e nxehtësisë

heated (i,e) ngrohur (nxehur)

heater ngrohës-e

heaters ngrohësi-t

heating

1. të nxehurit;  2. nxehës-

e



heat-resisting nxehtësi qëndrues-e

heats nxehtësi-të

heat-shrinkable

(i,e) tkurrshëm nga 

nxehtësia

heat-treated (i,e) trajtuar termikisht

heave ngricë-a

konceptimi termik i themeleve të godinave për shmangien e rritjes së 

ngricës

heavy (i,e) rëndë

heavyweight peshërëndë-a

hedge

1. gardh-i;  2. rrethoj, të 

rrethuarit me gardh

heel thembër-a (tako-ja) në provat e këpucëve, fiksimi i thembrës (takos)

height lartësi-a

heights lartësi-të

held (i,e) mbajtur

helical elikoidal-e (spirale) në formë elike, elikoidale (elikore), spirale

helical-scan skanim elikoidal sistem videokasete me skanim (fshirje) elikoidale të shiritit (bandës)

helical-thermoplastic-

reinforced

përforcim termoplastik 

spiral (i tubave)

tuba termoplastike me përforcim termoplastik spiral për thithjen dhe 

shkarkimin e masave ujore

helican-scan

skanim elikoidal ( i 

magnetoskopit)

sistem magnetoskopi me kasetë me skanim (fshirje) elikoidale të 

shiritit (bandës)

helium helium-i

helm timon-i

helmet helmetë-a (kaska)

helmets helmeta-t (kaskat)

herbicides herbicide-t

hermetic hermetik-e

hermetically hermetikisht

hermeticity hermeticitet-i

hesperidin hesperidinë-a

heterogeneous heterogjen-e

hexachloroplatinate heksakloroplatinat-i

hexafluorosilicate heksafluorosilikat-i

hexafluorosilicic heksafluorosilicor-e

hexagon

gjashtëkëndor-e 

(heksagon-i)

hexagonal

gjashtëkëndor-i 

(heksagonal-i)

hexalobular heksalobular-i

hexamethylenetetrami

ne heksametilentetramin-a

hexane heksan-i

hierarchy hierarki-a

high (i,e) lartë

high-band

bandë e lartë 

(bandëlartë)



high-calcium

me përmbajtje të lartë 

kalciumi

high-carbon

me përmbajtje të lartë 

karboni

high-density me densitet të lartë

higher (i,e) lartë

highest më e lartë-a

high-fidelity (me) besnikëri të lartë

high-frequency (me) frekuencë të lartë

highly në shkallë të lartë

high-molecular-mass masë e lartë molekulare

high-performamce performancë e lartë

high-performance performancë e lartë

high-pressure presion (trysni) e lartë

high-quality cilësi e lartë

high-speed shpejtësi e lartë

high-strength

qëndrueshmëri 

(rezistencë) e lartë

high-temperature temperaturë e lartë

high-visibility

dukshmëri (pamje) e 

lartë

high-voltage voltazh i lartë

high-voltage/low-

voltage

voltazh i lartë / voltazh i 

ulët

highway rrugë kryesore

hinged me menteshe

hinges menteshe-t

hip kofshë-a

his (i,e) tij, i veti, e vetja

hob vatër, plitkë gatimi

në pajisjet shtëpiake (elektroshtëpiake) të pjeksjes e zjerjes (të 

gatimit)

hobs vatrat, plitkat e gatimit

në pajisjet shtëpiake (elektroshtëpiake) të pjeksjes e zjerjes (të 

gatimit)

hockey hokej-i

hoes shata-t

hoist

1. ngritje-a;  2. pajisje 

ngritëse si ashensor, elevator, parankë

hoisting

1. të ngriturit, ngritja;  2. 

ngritës-e

hoists ngritësi-t

hold mbajtje-a

holder mbajtës-e

holders mbajtësi-t

holding 1. hollding-u

hold-open (i,e) mbajtur hapur

hole

1. vrimë-a;  2. shpoj (të 

shpuarit)



holes vrima-t

holiday ditë pushimi

hollow (i,e) zbrazët, bosh

holloware

thika, pirunj dhe pajisje 

tavoline (të dhomës së 

ngrënies, kuzhinës)

sendet që përdoren në tavolinën e ngrënies dhe kuzhinë, thika, 

pirunj, pjata e argjendurina

home shtëpi-a

homes shtëpi-të

homogenous homogjen-e

homopolymer homopolimer-i

homopolymers homopolimerë-t

hood skufje-a pajisjet për mbrojtje të frymëmarrjes (respiracionit)

hoods skufje-t

hooks ganxha-t (çengelët) ganxhat e ndryshme, ganxhat e përdorura për mbulimin e çative

hoop-wrapped

(i,e) rrethmbështjellur  

(kompozitë)

rrathë mbështjellëse, material kompozitë në bombulat e 

transportueshme, të pasalduara, për ruajtjen e gazit

hoppers 1. hinka-t;  2.  bunkerë-t

elementë në formë V-je për shkarkimin e drithërave nga sillosët, të 

qymyrit nga depozitat (bunkerët)

horizontal horizontal-e

horizontally horizontalisht

horse

1. kaluç-i;  2. kalorësi-t 

(hipistët)

1. kaluçët gjimnastikorë për ushtrime kërcimi;  2. veshjet mbrojtëse 

për hipistët

horses kaluçë-t (dhe desht) në pajisjet gjimnastikore, për ushtrime gjimnastikore

horticulture hortikulturë-a

hose tub fleksibël markuç, zorrë për vaditje, shuarje zjarri etj

hoses tubat fleksibël markuç, zorrë për vaditje, shuarje zjarri etj

hose-sets komplete rakorderishë

komplete rakorderishë për moskthim uji në impiantet e furnizimit me 

ujë

hosiery trikotazhe dhe çorape

hospital spital-i

hospitals spitale-t

hot (i,e) nxehtë

hot-dip në të nxehtë

veshje të çeliqeve e të metaleve në banjo metali të shkrirë dhe me 

galvanizim në të nxehtë

hot-melt (i,e) termo të shkrirshëm adezivë, ngjitës termo të shkrirëshëm

hotplate plita e nxehtë  (vatër) pllaka (plita, plitka) e nxehtë e stufës

hotplates plitat e nxehta (vatrat) pllakat (plitat, plitkat) e nxehta të stufës

hot-rolled

(i,e) laminuar në të 

nxehtë (ruluar në të 

nxehtë)

hot-wire

tel (filament) 

inkandeshent

tel inkandeshent (i skuqur) për prova të ndezjes dhe djegies së 

materialeve.

hot-working punim në të nxehtë

kalitje precipituese për çeliqet ferritiko-perlitikë nga temperatura e 

punimit në të nxehtë

hour orë-t

household ekonomia shtëpiake



houses shtëpi-të

housing strehim-i ndërtim banesash për strehim

HPLC

kromotografi likuide me 

performancë të lartë- 

HPLC

përcaktime komponentësh në produktet ushqimore me metodën e 

HPLC

hull 1. trup-i;  2. korpus-i trupi, korpusi i anijes, i tankut etj.

human njerëzor-e

human-centred (i,e) orientuar kah njeriu

humans tek njerëzit lidhur me përdorimin e pajisjeve elektromjeksore tek njerëzit

humid (i,e) lagësht

humidification lagështim-i

humidifiers lagështuesi-t

humidifying

1. lagështimi, të 

lagështuarit;  2. 

lagështues-e

humidities lagështi-të

humidity lagështi-a

humidity lagështi-a

hung (i,e) varur

hybrid hibrid-e

hydraulic hidraulik-e

hydraulically hidraulikisht

hydraulic-pressure

presioni (trysnia) 

hidraulike

hydraulics hidraulika

hydride hidrid-e

metoda hidride në analizat kimike dhe përcaktimin e karakteristikave 

të materialeve, lëndëve etj.

hydrocarbon hidrokarbur-i

hydrocarbon-based me bazë hodrokarburi

hydrocarbons hidrokarburë-t

hydrochloric hidroklorik-e / u

hydrochloride hidroklorid-e / i

hydrocolloid hidrokoloid-e / i

hydrodynamic hidrodinamik-e / u

hydroelectric hidroelektrik-e / u

hydrofluoric hidrofluorik-e / u

hydrogel hidrogjel-i

hydrogen hidrogjen-i

hydrogenated (i,e) hidrogjenizuar

hydrolysis hidrolizë-a

hydrolytic hidrolitik-e / u

hydrolyzable (i,e) hidroizolueshme

hydrolyzed (i,e) hidroizoluar

hydrometer hidrometër-i

hydrometric hidrometrik-e

hydrometry hidrometri-a

hydronic hidronik-e

hydrophobic hidrofobik-e

hydrophones hidrofonë-t



hydrostatic hidrostatik-e

hydroxide hidroksid-i

hydroxides hidrokside-t

hydroxybenzonitriles hidroksibenzonitrilë-t

hydroxyl hidroksid

hydroxylamine hidroksilamin-a

hydroxypropyl hidroksipropil-i

hygiene higjenë-a

hygienic higjenik-e

hygric higrik-e

hygroscopic higroskopik-e

hygrothermal higrotermal-e

hylotrupes

larvat e Hylotrupes 

bajulus (linnaeus)

metoda laboratorike në përcaktimin e vlerave toksike kundër larvave 

Hylotrupes bajulus, për mbrojtjen e drurit

hyperbaric hiperbarik-e me trysni hiperbarike

hypersensitivity

hipersensibilitet-i 

(hiperndjeshmëri-a)

hypochlorite hipokrit-i

hypodermic hipodermik-e

Hz Hz (herc)

ice akull-i

ice-cream akullore-ja

ice-makers akullbërësi-t

ices akuj-t

Ice-tools

veglat (instrumentet) e 

akullit

në sportin e alpinizmit dhe të ngjitjeve, pajimet përfshirë dhe veglat e 

akullit

identification identifikim-i

identifier identifikues-i

identifiers idenfikifues-it

ignitability aftësia për t'u ndezur e lëndës djegëse, benzinës, naftës

ignition ndezje-a

illuminators ndriçues-it

illustrations ilustrime-t

image imazh-i

imaging

1. imazhim-i;  2. 

imaxhues-e

imidazole imidazol-i

imitation imitim-i

immersed (i,e) zhytur

immersion zhytje-a

immissions paraqitje-t (ekspozimet)

në akustikë, përcaktimi i paraqitjes (ekspozimit) zanor nga burimet 

zanore të vendosura pranë veshit

immunity imunitet-i

immunoaffinity imunoafinitet-i

immunoassays imunoprova-t

impact impakt-i (ndikimi)

impacting

1. impaktim-i;  2. 

impaktues-e (ndikimi, 

ndikuese)



impact-modified

(i,e) modifikuar kundrejt 

goditjes

pllaka të prodhuara me ekstrudim prej polistireni të modifikuar për 

rezistencë ndaj goditjes

impact-resistant

(i,e) qëndrueshëm ndaj 

impaktit i,e qëndrueshëm ndaj ndikimi

impacts impakte-t (ndikimet)

impedance impedancë-a

rezistenca totale e një qarku elektrik kundrejt rrjedhjes së rrymës 

elektrike alternative

impedance/admittance

impedancë/admitanca 

(pengesë/lejesa)

impedeancëmetrat dhe admitancëmetrat e përdorur në provat 

audiologjike të veshit

impedances impedanca-t

imperfections papërsosmëri-të

impermeability

papërshkueshmëri-a 

(mospërshkueshmëria) nga gazet nga uji

impermeable (i,e) papërshkueshëm

impingement ndezshmëri-a

prova e ndezshmërisë së produkteve të ndërtimit, nën veprimin e 

drejtpërdrejtë të flakës

implant implant-i p.sh. implantët kirurgjikalë

implantable (i,e) implantueshme

implantation implantim-i

implants implante-t

implementation implementim-i (zbatimi)

importance rëndësi-a e një problemi, dukurie, etj.

imposed

(i, e) impozuar 

(ngarkuar)

ngarkesat e ushtruara nga godina, ngarkesat e shfrytëzimit të 

godinave

impounding

1. mbajtje-a;  2. kapje-a 

(mbyllja);  3. mbajtës-e 

(kapëse, mbyllëse)

instalime dhe pajisje për gazin natyror të lëngështuar; provat e 

veshjeve termoizoluese të zonave mbyllëse të gazit të lëngështuar

impregnated (i,e) imprenjuar

impregnating

1. imprenjim-i;  2. 

imprenjues-e

impregnation imprenjim-i

impregnations imprenjimet

impression shtypje-a;  gjurmë-a p.sh. letër shtypi

impressor gjurmëlënës-i

p.sh. matja e fortësisë me anën e fortësimatësit (me gjurmëlënie) tip 

Barcol (Barkol)

improved (i,e) përmirësuar

p.sh. çeliqe konstruksioni me rezistencë të përmirësuar ndaj 

korrozionit atmosferik

improvements përmirësime-t

p.sh. udhëzime për përmirësime të performancës në sistemet e 

menaxhimit të cilësisë

improvers përmirësuesi-t p.sh. përmirësues të tokës dhe substrate të kulturave bujqësore

impulse impuls-i

impurities papastërti-të

impurity papastërti-a

inactivating

1. inaktivizimi, të 

inaktivizuarit;  2. 

inaktivizues-e 

(çaktivizues-e) në teknologji, inaktivizimi i hedhurinave



inactivation inaktivizim-i (çaktivizimi)

inactive inaktiv-e

inboard në bord

p.sh. motora me djegje të brendshme të montuar në bord (në 

brendësi) të anijeve të vogla

incandescent inkandeshent-e

inch inç-i

inclination inklinim-i (pjerësia)

inclined

(i,e) inklinuar 

(pjerrësuar)

inclined-tube tubi i pjerrët

përcaktimi i viskozitetit me anën e viskozitetit me anën e 

viskozimetrit me sferë rënëse - metoda me tub të pjerrët (metoda 

Höppler)

includes përfshirje-t

including

1. të përfshirët;  2. 

përfshirës-e

inclusion përfshirje-a

inclusions përfshirje-t

inclusive përfshirëmisht

incoming degëzim-i (ardhës)

filtër degëzimi në transmetimin e sinjaleve në rrjetat elektrike të 

tensionit të ultë

incorporated (i,e) inkorporuar

incorporating

1. përbërje, përmbajtje;  

2. përbërës-e 

(përmbajtëse) përmbajtje, pjesë përbërëse

incorporation inkorporim-i

increased

1. i, e përforcuar;  2. (i,e) 

rritur (shtuar)

increasing 1. të rriturit;  2. shtues-e

incremental inkremental-e

incubators inkubatorë-t

indentation

1. dhëmbëzim-i;  2. 

ngulje-a

p.sh. qëndresa (rezistenca) ndaj nguljes së majës për matjen e 

fortësisë

independent (i,e) pavarur

index indeks-i (treguesi)

indicating

1. të ndikuarit (tregimi);  

2. indikues-e (tregues-e)

indication indikacion-i

indications indikacione-t

indicator indikator-i

indicators indikatorë-t

indices treguesi-t në prova, teste, procese, etj.

indirect indirekt-e (tërthorazi)

individual individual-e

individuals individuale-t

indoor (i,e) brendshëm

induced

(i,e) induktuar 

(shkaktuar, nxitur)



in-duct kanal gyp, tub, kanal për materiale fluide, p.sh. kanale ventilimi

induction induksion-i

inductive induktiv-e

inductively induktivisht

inductor induktor-i

inductors induktorë-t

industrial industrial-e

industrial-process proces industrial

industries industri-të

industry industri-a

inert inert-e

infant fëmijë-a (foshnje)

infection infeksion-i

inferior inferior-e

inflatable (i,e) fryrë (pneumatike) varkë, skaf pneumatik (i fryrë) gomone

inflation inflacion-i

influence influencë-a (ndikimi)

influences influenca-t

informatics informatika

information informacion-i

information/document

ation informim/dokumentimi

informative informativ-e

infra-red infra të kuqe rreze infrarozë (infra të kuqe)

infusion infuzion-i

ingot lingot-ë

ingots lingota-t

ingredients ingredientë-t

inhabiting

1. i banuar, i 

banueshëm;  2. banues-e 

(jetues) p.sh. mikroorganizma që banojnë (jetojnë) në tokë

inhalation inhalacion-i

inhibition inhibicion-i frenimi, ngadalësimi

inhibitor inhibitor-i

inhibitory frenues-i

initial inicial-i (fillestari)

initiation inicim-i (fillimi)

injectables të injektueshme-t

injection injeksion-i

injection-moulded

(i,e) derdhur me 

injeksion

inks bojëra-t

inland (i,e) brendshëm p.sh. transporti me anije të lundrimit të brendshëm

inlet hyrje-a vendi i hyrjes së ajrit, gazit, ujit, etj.

in-line në linjë

inline-skates

patina me rrota në 

rrjesht patinazh, patina me rrota në rrjesht (linjë)

inner (i,e) brendshëm

inoculated (i,e) vaksinuar

inoculation vaksinim-i



inorganic inorganik-e

inorganic-organic inorganike-organike

in-phase në fazë

in-plane në rrafsh

input hyrje-a (input-i)

input-output

hyrje/dalja (input/autput-

i)

inputs inpute-t (hyrjet)

inrush vërshim-i p.sh. rryma vërshuese tek termistorët (rezistencat termike)

inscription

1. mbishkrim-i;  2. 

etiketim-i (markimi)

insect insekt-i

insecticides insekticide-t

insects insekte-t

insert

insert-i (i futuri, i 

vendosuri)

inserted (i,e) futur

insertion insercion-i (futja)

insertion/extraction

insercion/ekstraktimi 

(futja/nxjerrja)

inserts inserte-t (futje-t)

in-service në shërbim

inset

element oxhakësh 

(vatrash)

inside anash (në anë)

insocks

veshjet e jashtme të 

këpucëve

insoles

shtrojet e brendshme të 

këpucëve

insoluble (i,e) patretshëm

inspection inspektim-i

inspections inspektime-t

inspectors inspektorë-t

installation instalim-i

installations instalime-t

installed (i,e) instaluar

installing

1. të instaluarit;  2. 

instalues-e

instantaneous (i,e) çastit (momental)

instep shpina (kurrizi) i këmbës mbrojtëse e shpinës së këmbës në artet marciale (sportet luftarake)

institutional institucional-e

institutions institucione-t

instruction instruksion-i (udhëzim-i)

instructions

instruksione-t (udhëzime-

t)

instrument instrument-i

instrumental instrumental-e

instrumentation instrumentim-i



instrumented (i,e) instrumentuar

instruments instrumente-t

insulated (i,e) izoluar

insulating

1. të izoluarit;  2. izolues-

e

insulation izolim-i

insulator izolator-i (izolues-i)

insulators izolator-ët (izoluesit)

insulin insulinë-a

insulting 1. izolator-ë;  2. izolues-e materiale për izolim termik, izoluese termike

intechangeability ndërshkëmbyeshmëri-a

integral integral-e

integrally integralisht

integrated (i,e) integruar

integrating-averaging integrim-mesatarizimi

integrating-sphere sfera e integrimit

integration integrim-i

integrity integritet-i

intelligibility

(i,e) kuptueshëm, 

kapshëm gjuhëkuptueshmëria

intended për (paracaktuar për)

intensified (i,e) intensifikuar

intensifier intensifikues-i

intensifiers intensifikuesi-t

intensity intensitet-i

interaction

interaksion -i 

(ndërveprimi)

interactions

interaksione-t 

(ndërveprime-t)

interactive interaktiv-e

interchange ndërkëmbim-i

interchangeability ndërkëmbyeshmëri-a

interchanges ndërkëmbime-t

intercompatibility ndërpajtueshmëri-a

interconnect

ndërlidhje-a (i,e 

ndërlidhur)

interconnecting

1. të ndërlidhurit;  2. 

ndërlidhës-e

interconnection

ndërlidhje-a 

(interkoneksioni)

interconnections

ndërlidhje-t 

(interkoneksionet)

inter-exchange ndërkëmbim-i

p.sh. shkëmbimi i sinjaleve ndërmjet impianteve të 

telekomunikacionit

interface ndërfaqe-ja

interfaces ndërfaqe-t

interfacial ndërfaqësor-e



interfacing

1. ndërfaqësim-i;  2. 

ndërfaqësues-e

interference

 (1)ndërhyrje   

(2)interferencë-a NULL

interferometry interferometri-a

intergranular

ndërgranuluar-e 

(ndërkokrrizore)

interharmonics

ndërharmonika 

(interharmonika)

interim

interim-i (i,e 

përkohëshme)

interior (i,e) brendshëm

interlaminar

ndërlaminar-e 

(interlaminare)

interlayer ndërlidhje-a

interlocking ndërbllokim-i

intermediate

ndërmjetësim-i 

(ndërmjetësoj)

intermittently me ndërprerje dispozitive (pajisje) të lidhur me ndërprerje

intermodulation

ndërmodulim-i 

(intermodulimi)

internal (i,e) brendshme

international ndërkombëtar-e

internet internet-i

interoperability

ndëroperativëshmëri-a 

(interoperabiliteti)

interpass interpas-i

interpretation interpretim-i

inter-row ndërrrjesht-i

interruptions

interrupsione-t 

(ndërprerjet)

intersector

ndërsektor-i 

(intersektori)

inter-sector

ndër-sektori (sektor i 

ndërmjetëm)

interstitial ndërmjet të çarave hapësirat e vëzhgimit

intervals intervale-t

interventional ndërhyrës-e

interworking ndërveprim-i

p.sh. në teknikën e informacionit - repertori i karaktereve (shenjave) 

dhe kodimi për bashkëveprime me teleksin

intestinal intestinal-e (i,e zorrëve)

into tek (në)

Intraocular intraokular-e

intra-uterine intra-uterin-e

intravascular intravskular-e

intrinsic

(i,e) qenësor, vetiak;  i 

veçantë

p.sh. sistemet intrinsike "i" të sigurisë për aparatet elektrike në 

atmosferat potencialisht shpërthyese (eksploduese)

introduced (i,e) futur

introducers futësi-t

p.sh. instrumente sterile për futjen intravaskulare të kateterëve për 

një përdorim



introduction 1. futje-a;  2. hyrje-a introduksion-i, futja, hyrja

introductory hyrës-e

intruder futës-i (intruderi)

Intrusion

1. futje-a;  2. shpërthim-i 

(intruzioni) në sistemet e alarmit, futja ose shpërthimi (futja e detyruar)

intrusive intruziv-e (ndërfutje-a) ndërfutje

intubation futje gypi (intubacion-i) laringoskopët për intubacion traekal

invasive invaziv-e dyndëse, cënuese

inventory inventar-i

inverter-fed

(i,e) ushqyer nga 

ndryshuesi (inverteri)

inverters ndryshuesi-t (inverterët) ndryshues frekuence të grupeve (agregateve) të pompimit

invertors ndryshorë-t elektronike të aparaturës së llambave elektronike

investigation investigim-i (gjurmimi)

investigations investigime-t

investment investim-i

investments investime-t

involved

(i,e) përfshirë; 

ngatërruar

involving

1. përfshirje, të 

përfshirët;  2. përfshirës-

e

inward (i,e) brendshëm

iodide jodid-e

iodine jodinë-a

iodometric jodometrik-e

ion jon-i

ion-exchange shkëmbimi i joneve

ionic jonik-e

ionization jonizim-i

ionizing

1. jonizimi, të jonizuarit;  

2. jonizues-e

ions jone-t

iron hekur-i

iron sulfate sulfat i hekurit

iron

hekur-i (i hekurosjes, 

hekuros)

iron chloride kloridi i hekurit

iron sulfate sulfat i hekurit

ironers tharëse-hekurosëse makineri e pajisje lavanderie

ironing presa hekurosjeje presa hekurosjeje në lavanderi

irons

1. giza-t;  2. hekurat 

elektrikë për hekurosje të gjitha llojet e gizave; hekurat si pajisje elktroshtëpiake



irradiance ndriçim-i

irradiated (i,e) ndriçuar

irradiation rrezatim-i

irregularities parregullsi-të

irrigation ujitje-a

irritation iritim-i

ISDN

Rrjeti Dixhital i 

Shërbimeve të 

Integruara - ISDN Integrated Services Digital Network - ISDN

isochronous izokron-e

isocyanate izocianat-i

isocyanates izocianate-t

isolated (i,e) izoluar

isolating

1. izolimi, të izoluarit;  2. 

izolues-e procesi i izolimit

isolation izolim-i

isolators izolatorë-t izoluesit

isomers izomerë-t

iso-octane izooktan-i

isotope izotop-i

isotropic izotropik-e

issuer emetues-e

në kartat e identifikimit të lexueshme nga makina, kodi emetues i 

kartës

issuers emetuesi-t identifikimi i emetuesve

items aksesorë-t

pjesët shtesë të jelekëve të shpëtimit (salvaxhenteve) dhe pajimet 

personale për qëndrimin mbi ujë

its (i,e) tij

jacket jelekë shpëtimi

jackets jelekët e shpëtimit

jacking

1. rakordim-i;  2. 

rakordues-e

p.sh. bashkim, rakordim tubash gres për drenaxhim dhe shkarkim 

ujrash të zeza

jacks krikë-t

p.sh. krikë të lëvizshëm dhe të zhvendosshëm me pajisjet ngritëse 

shoqëruese

jerricans bidona-t bidonët prej plastmase me kapacitet 20 deri 60 litra

jet çurg-ë, rrymë-a (curril) rrjedhje uji, gazi; shkulm;  veprim reaktiv

jewellery argjendari-a objekte zbukurimi nga gurë dhe metale të çmuar

jig sharrë profiluese

jitter

(i,e) pabesueshëm, që 

ndryshon shpesh

në komunikimet me fibra optike;  matja e funksionit të ndryshueshëm 

(të pabesueshëm) të transferimit

job sharrë-a për gur natyror makina për prerjen (ndarjen) e gurit natyror në kantiere

joinery zdrukthtari-e punime zdrukthtarie druri

joint premistopë-t

premistopët prej materialesh elastometrikë termoplastikë për 

bashkim tubash uji dhe drenazhimi

jointed bashkim me pllaka për konstruksione prej druri

jointing

1. bashkim-e;  2. 

bashkues-e (fugatura) bashkime anaerobike, fugatura

joints rakorderi tubash bashkime, rakorde, lidhje me flanxha, etj.

joints/seams bashkime/tegele

gjeotekstile - prova në tërheqje për lidhjet (bashkimet), rakordet) me 

tegelet



joist tra-u binarë, trarë tavani, trarë dyshemeje, varëse me trarë

judgement gjykom-i

judo xhudo-ja

jugs kanë-a

p.sh. materiale dhe artikuj që janë në kontakt me prodhime 

ushqimore, karafë izolues, kana

juices xhuisë-t (lëngjet) lëngjet e shtrydhura nga frutat dhe perimet

jump kërcim-i

p.sh. shtrohjet për kërcim me shkop dhe kërcim së larti;  qilima 

(tapete) sporti

junctions lidhe-t

p.sh. qëndresa e lidhjeve të strukturave të brendshme të 

gjeotekstileve

june qershor-i

jute jutë-a material jute, fije jute për të thurur thasë ambalazhi, etj.

jute/polyolefine jutë/poliolefine

keepers portier-ët

elementët e veshjeve mbrojtëse të portierëve (dhe lojtarëve të 

fushës) në hokej

kerbs bordurë-a bordura prej guri natyral për shtrim të jashtëm (me kalldrëm)

kernel kernel

sistemi grafik Kernel në trajtimin e informacionit (Graphical Kernel 

System)

kernmantel litarë (kavo) çeliku

litarë (kova) të thurur gërshet prej tegelash çeliku, të veshur, me 

koefiçient të ultë zgjatimi

kettles kazanë-t p.sh. kazanë uji për përdorim shtëpiak, në stufa

key

1. krye; principal-e;  2. 

(i,e) rëndësishme projektimi elektronik, kriteret kyçe të performancës

keyboard taswtierë-a tastiera (tastatura)

keyed (i,e) koduar

sisteme mbushëse me kodim rektangular të avulluesve anestezues 

(në aparaturat e anestezisë)

keying kodim-i në strukturat mekanike të pajisjeve elektronike

keypad

1. klaviaturë-a, tastaturë-

a;  2. kroskodë-a 

(automjeti)

p.sh. rrjeti dixhital i shërbimit të integruar (ISDN), protokolli bazë 

(gjenerik) i servisit në distancë

kHz kiloherz (kHz) njësi e matjes së frekuencës

kill konkile-ja p.sh. për derdhje në fonderi

killers

1. varëse-t;  2. depozitë 

dekontaminimi 

(çinfektuesit)

insekticidet, vrasëset e insekteve; dekontaminuesit (çinfektuesit, 

mënjanuesit e infektimit)

kinematic kinematik-e

kink palosje-a prova e qëndresës kundër palosjes, zhubrosjes

kinking

1. palëformim-i;  2. 

palëformues-e formimi i palava, zhubravitja

kitchen kuzhinë-a

kits ansamble-t (e vogla)

ansamblet, kompetet, grupet e vogla, p.sh. të instrumenteve, 

veglave, aparateve, lojrave, etj.

km/h kilometra/orë (km/h)

knee

artikulacion-i (bërryli, 

gjuri) p.sh. protezë për artikulacionin e gjurit

knitted (i,e) thurur (trikotuar)

artikuj të thurur (trikotuar) për mbathjen e këmbëve, qëndresa ndaj 

fërruarjes (abrazionit)

knitting thurje-a

knives thika-t



knob dorezë-a

knock goditje-a

knotted (i,e) nyjetuar

known (i,e) njohur, njihet

label 1. shenjë-a;  2. etiket-ë

labelling

1. etiketimi, të 

etiketuarit;  2. etiketues-

e

labels 1. shenja-t;  2. etiketa-t

laboratories laboratorë-t

laboratory laborator-i

laboratory-specific specifik për laboratorin

lacquer

1. llakim-i;  2 lyerje me 

vernik

lacrymans lotuesi-t

ladder shkallë-a

ladders shkallë-t

lagooning

lagunim-i, formim i 

lagunës

lake liqen-i

lamellar lamelar-e

laminar laminar-e

laminate

lamininim-i; laminoj (të 

laminuarit)

laminated (i,e) laminuar

laminates laminatë-t

laminations laminime-t

lamp llambë-a

prodhime druri për shtrimin e dyshemeve - pllaka prej lamparketi 

masiv

lamparquet lamparket-i

lampholders llambëmbajtje-t portollampat e ndryshme

lamps llamba-t

lance

1. shtizë-a;  2. shkop-i 

(stap)

lances

1. shtiza-t;  2. shkopa-t 

(stapët, basturët) në rastet e punës nën tensionin e rrymës elektrike

land

1. vend-i;  2. tokë-a;  3. 

fushë-a mbrojtja e drurëve në tokë (fushë) të lirë

landfill hedhurinë-a (plehëra) p.sh. makina dhe ngjeshës të tokës dhe të hedhurinave (plehërave)

landing 1. zbritje-a;  2. ulje-a

landscape peizazh

lane

1. metoda Lane dhe 

Eyman;  2. korsi noti në 

pishinë

p.sh. metoda Lane dhe Eyman në analizat e amidonit (niseshtesë);  

korsi në garat e notit në pishinë, etj.

language gjuhë-a

languages gjuhë-t



lanyard

lidhës-e (kordë lidhëse e 

zgjatueshme) lidhjet e zgjatueshme (zgjerueshme)

lanyards lidhës-e (kordë, litar)

lidhjet e trupit të njeriut për mbrojtje personale prej rënieve nga 

lartësitë

lap ngjitje me mbivendosje ngjitje përsëgjati me mbivendosje, me mbimbulim

lap-shear

prerje me gërshërë 

(gërshërim), ose me 

tranxhë

prova e qëndresës ndaj prerjes me gërshërë, ose tranxhë të ngjitjeve 

me mbivendosje

larches

pisha e zezë (Larix 

Europea) lëndë druri e sharruar - pishë e zezë (Larix Europea)

large

(i,e) gjerë, me përmasa 

të mëdha i hapësirshëm, i pakufizuar

larger me e gjëre (ekzagjeruar)

large-scale

në shkallë të gjërë 

(ekstensiv)

larvae larvë-a

larval larval-e

laryngoscopes laringoskopë-t

laser lazer-i

laser vision

pamje lazer (lazer 

vizioni)

laser-beam tufë-lazeri tufa e rrezeve lazer

laser-induced (i,e) induktuar nga lazeri

laser-related që ka lidhje me lazerin

laser-resistance

(i,e) qëndrueshëm ndaj 

lazerit (lazerqëndrues, 

lazerdurues)

lasers lazera-t pajisjet me lazer

lashing 1. lidhje-a;  2. lidhës-e

lasting

1. (i,e) qëndrueshëm;  2. 

konstant (i përhershëm) i,e durueshëm, solid

latch

1. mbyllës-e; me gjuhëz 

(shul); 2. mbyll (i vej 

shulin) lloz, rreze, shul me gjuhëz, kllapë sigurimi

latched

me mbyllës (lloz, rreze, 

shul);  me bllokues-e lloz, rreze, shul me gjuhëz, kllapë sigurimi

latching kapje-a

kapje me mekanike, fiksim (ndalim) mekanik; p.sh. aparat ndalimi i 

urgjencës elektrike me kapje mekanike

lateral lateral-e, anësor-e anësore (efekte, objekte, veprime)

latex lateks-i

latin latin-e



lattice

1. rrjetë-a;  2. shkallë 

muri (suedeze)

në palestrat sportive: shkallë muri për kacavjerrje (shkallë suedeze); 

shufra, purteka të vendosura në mur

laundering larja në lavanderi

laundry lavanderi-a

lavatory banjë-a lavaman e pajisje të tjera të banjos, tualetit

lawn

1. kositëse (prerëse) 

bari;  2. lëndinë (me bar 

të prerë shkurt)

p.sh. prerëse bari kopështi (bahçeje, lëndine) dhe prerëse e barit të 

bordurave; kositëse bari

lawnmowers kositëse lëvizëse bari

p.sh. makinë për prerjen e barit, që lëviz me rrymë nga rrjet, ose nga 

ngarësi në kombë (njeriu)

lay

1. shtresë-a;  2. shtresim-

i

p.sh. kabllo me shtresa koncentrike;  kabllo me përcjellësa të shtruar 

në mënyrë koncentrike

layer shtresë-a

layers shtresa-t

lay-flat tub fleksibël i rrafshtë

hidrant muri me tub fleksibël (të palosshëm) të rrafshtë, për fikjen e 

zjarrit me ujë

laying 1. shtrim-i;  2. lëshim-i shtrimi, lëshimi i vezëve për çeljen e larvave

layout

1. konceptim-i;  2. 

prezantim-i;  3. 

konfigurim-i;  4. 

rregullim-i 

(paravendosja)

në tërësi: mënyra me të cilën pjesët e diçkaje janë aranxhuar në 

përputhje me një plan

leachable (i,e) largueshëm

substanca, produkte përpunimi, ekstrakte që largohen, hiqen nga 

pajisjet mjekësore

leachables

1. të filtrueshme;  2. të 

largueshme (nga toka 

me ujin që përshkon atë)

substanca, si kimikate, minerale, produkte të përpunimit etj., që 

largohen me filtrim ose kullim nga toka, nga uji që kalon nëpër të

leaching

1. filtrim-i;  2. larja e 

birrave për ekstraktimin 

e përbërësve të 

tretshëm (liksiviacioni)

karakterizimi i plehrave, përcaktimi i sjelljes ndaj larjes së hirit për 

përcaktimin e përbërësve të tretshëm

lead plumb-i

lead-acid plumb-acid

leader fillim-i,  nisje-a p.sh. fillimi dhe fundi i shiritit video, për qëllime përdorimi në arsim

leading

1. shpije;  2. çoj;  3. 

vendos

siguria e makinave, reduktimi i rrezikut për shëndetin nga substancat 

e dëmshme, metodologjia që shpie në procedura verifikimi

leads 1. dalje-a;  2. rrjedhje-a

p.sh. daljet, ose daljet aksiale, të njëpasnjëshme; daljet me një lidhje, 

daljet me katër lidhje, etj.

lead-srew vidhë-a nënë në torno, për lëvizjen e karrelit; në makinat e tjera metalprerëse

leaflets fletë-t fletët që përmbajnë të dhënat

leak

përshkueshmëria (ikja e 

substancave fluide)

prova e përshkueshmërisë, prova për hermeticitet; p.sh. veshje 

(jelekë) për mbrojtje nga përshkueshmëria e gazeve



leakage papërshkueshmëri-a p.sh. prova e papërshkueshmërisë (hermeticitetit) kundrejt ajrit

leaks rrjedhje-t (ikje-t)

rrjedhjet (ikjet) e ujit, ose gazit, etj; vrimë ose e çarë nga rrjedh uji, 

gazi, atj.

leak-tightness

papërshkueshmëri-a;  

hermeticitet-i ndaj 

rrjedhjes

në provat e veshjeve mbrojtëse, përcaktimi i mospërshkimit, p.sh. 

mospërshkimi i gazit (prova e presionit të brendshëm)

leased (i,e) liruar p.sh. në provat që u bëhen tekstileve, formaldehidi i lirë

least

1. më e madhe ose e 

barabartë;  2. së paku

leather lëkurë-a

leathers lëkurë-t;  prej lëkure

leaves kanatë-t kanatët e dyerve dhe dritareve

leg këmbë-a

legs këmbë-t

leisure

1. pushim-i;  2. koha e 

lirë p.sh. veturë (automjet) për kohë të lirë

length gjatësi-a

lengths gjatësi-të

lens lente-ja

lenses lente-t

less pa (me mungesë të) më i (e) vogli;  më pak

lethal letal-e vdekje prurëse, toksicitet vdekje prurës (përcaktimi, në analizat e ujit)

letter

1. shkronjë-a (germa);  2. 

shkrim-i;  3. letra-t

p.sh. shkrimi me alfabetin cirilik; letrat postare;  simbole sipas 

formulave

lettering dhënie shenje me gërma gërmat (shkronjat) e shkruara në tabelë

letterings mbishkrime-t

letters 1.shkronja-t;  2. letra-t p.sh. karakteristikat për përpunimin e letrave postare

level nivel-i

level-dependent (i,e) varur nga niveli

akustikë - kufje veshi për mbrojtje individuale të veshit në varësi të 

nivelit të trysnisë së zërit (tingullit)

levellers niveluesi-t për nivelimin e dokëve, rampave (urave të ngarkimit)

levelling 1. nivelim-i; nivelues-e

levels nivele-t

lever 1. levë-a;  2. ngritës-i

libraries biblioteka-t

library bibliotek-a

lids kapakë-t alumin dhe lidhje alumini,

life jetë-a

lifejackets jelekë shpëtimi salvaxhente për qëndrimin mbi ujë

lift

1. ngritje-a;  2. ashensor-

i

lifting 1. ngritje-a;  2. ngritës-e

veprimi, funksionimi i pajisjeve ngritëse, zinxhirë me hallka të 

shkurtëra për ngritje;  e shumë pajisje të tjera

lifts

1. ngritësi-t;  2. 

ashensorë-t në përgjithësi pajisjet ngritëse - transportuese, etj.

light dritë-a



light-activated (i,e) aktivizuar nga drita

lighters ndezëse-a ndezëse të barbekyve që punojnë me lëndë djegëse të ngurta

light-gauge

ambalazhe metalike të 

lehta mbajtëse metalike të lehta të përdorimit të përgjithshëm

light-industrial (i,e) industrisë së lehtë

lighting

1. ndriçim-i, të 

ndriçuarit;  2. ndriçues-e;

lightly lehtë

lightning vetëtimë-a shkreptima, rrufeja

lights ndriçuesi-t

e formave e funksioneve të ndryshme, për përdorime në mjedise e 

atmosfera të ndryshme

lightweight

peshë e lehtë 

(peshëlehtë)

likelihood mundësi-a (gjase-a)

limb gjymtyrë-a

limbs gjymtyrë-t

lime gëlqere-ja

limestone guri gëlqeror

liming gëlqerizim-i gëlqerizimi i tokës (së bashku me plehërat)

limit limit-i (kufir-i) cak, kufi

limitation kufizim-i (limitim-i) mangësia, kufizimi caku

limited (i,e) kufizuar

limiters kufizues-it

limiting 1. kufizimi;  2. kufizues-e

limits kufij-të

line 1. linjë-a;  2. vijë-a

linear linear-e

linearity linearitet-i

lined (i,e) dubluar (dyfishe)

thasë të prodhuar nga pëlhurë pmbuku dopio (dyfishe, thes i 

brendshëm)

liner dublim-i

oxhakë, tymthithës të dubluar prej terrakote/qeramike; garniturat 

vetëlubrifikuese të kuzhinetave të teknikës aerohapësinore

liners oxhakë-t tymthithës oxhakë, tymthithës prej terrakote/qeramike (tymtërheqës)

lines

1. fugatura-t, linja-t e 

ngjitjes;  2. linja-t ajrore

lining 1. veshje-a;  2. astar-i

linings 1. veshje-t;  2 astarë-t

link lidhje-a

linked (i,e) lidhur

links

1. lidhje-t;  2. hallka 

zinxhiri

linoleum linoleum-i

lintels arkitrarë-t mbi derë, ose dritare

liquid lëng-u



liquid-fuelled lëndë-a djegëse e lëngët

furra (stufa) e kuzhinave të anijeve të vogla të ushqyera me lëndë 

djegëse të lëngët

liquid-immersed (i,e) zhytur në lëng

liquid-in-glass lëng në qelq

liquid-liquid lëng-lëng

liquids lëngje tërësi lëndësh në gjendje të lëngët

liquid-tight

i padepërtueshëm nga 

lëngjet që nuk mund të përshkohet nga lëngjet

liquid-water lëng ujë lëndë në gjendje lëngu ujë

liquified i lëngëzuar që është shndërruar në lëng

lisson lisson që është makinë përpunuese e drurit e tipit Lisson

list listë-a fletë letre ose dokument me të dhëna të regjistruara

listeners dëgjues-it persona që dëgjojnë një bisedë

listening dëgjues-e person që dëgjon një bisedë

listeria listerie-a lloj bakteri në formë shkopëze që shkakton listeriozën

lists lista-t tërësi listash

lithium litium-i

lithotripsy litrotiptizëm-i metodë kirurgjike për mjekimin e veshkave me thërmim të gurëve

lithotripters gurëthërmuesa-t aparate që përdoren në kirurgji për thërmimin e gurëve të veshkave

litre litër-i njësi matëse e lëngjeve

litres litra-t tërësi litrash

live nën tension që gjendet nën veprimin e tensionit

live-line linjë nën tension linjë elektrike që ndodhet nën tension

load ngarkesë-a masë lënde e ngarkuar në një trup

load-bearing ngarkesëmbajtës-e që shërben për mbajtjen e ngarkesës

load-carrying ngarkesëbartës-e që shërben për bartjen e ngarkesës nga një vend në tjetrin

load-deflection

1. përkulje nga ngarkesa;  

2. shmangie nga 

ngarkesa 1) veprim i përkuljes së trupit nën ngarkesë

loaded i ngarkuar që është vënë ngarkesa në të

loader ngarkeus-ja makinë ose pajisje që shërbejnë për ngarkim

loaders ngarkuese-t tërësi makinash ose pajisjesh për ngarkim

loading ngarkeues-e që shërben për ngarkim

loading/unloading ngarkues-shkarkues-e që shërben për ngarkim dhe shkarkim

loads ngarkesa-t tërësi ngarkesash

lobe gungë-a pjesë e ngritur e një detali, kryesisht e një eksecentriku

local lokal-e që zë një pjesë të vendit

localised i lokalizuar që është i kufizuar në një zonë të caktuar

localities lokale-t ku vendosen trupat

locating lokalizues-e që është i kufizuar në vend të caktuar

location vendndodhje-a vendi ku gjendet trupi

locations vendndodhje-t vendet ku gjenden trupat

locators lokatorë-t

aparate që zbulojnë vendndodhjen (lëvizjen) e trupit me anë të 

valëve

lock 1. bravë;  2. bllokues-i 1) mjet që kyç;  2) detal ose pajisje që shërben për bllokim

locked 1. i bllokuar;  2. i mbyllur 1) që është i bllokuar;  2) që është i mbyllur



locking

1. bllokues-e;  2) mbyllës-

e 1) që shërben për bllokim;  2) që shërben për mbyllje

lockring unazë fiksuese detal në formë unaze për të mbajtur pjesët e fiksuara

locks bllokues-it pajisje që shërbejnë për bllokim

lockwire tel përforcues tel që shërben për të lidhur më fort pjesët

log trung-u degë druri e trashë që përdoret kryesisht si lëndë ndërtimi

logging regjistrim-i hedhje të dhënash në një pajisje

logic logjik-e që ka karakter logjik

logical logjik-e që ka karakter logjik

logistic logjistik-e që lidhet me logjistikën

long i gjatë që shtrihet në jgatësi

long-fibre-reinforced

i përforcuar me fibra të 

gjata që i futen brenda fibra të gjata për t'i rritur fortësinë

longitudinal gjatësor-e që shtrihet në gjatësi

longitudinally gjatësisht në përmasat gjatësore

long-term afatgjatë që shërben për një kohë të gjatë

looms tezgjahë-t makina që prodhojnë tekstile me endje

loop lak-u

1) element i lakuar lidhës në forma të ndryshme;  2) figurë në formë 

të lakuar

loops laqe-t 1) tërësi laqesh;  2) tërësi figurash të lakuara

loose i çlirshëm i lidhur në mënyrë të tillë që mund të lëvizë

loss humbje gjendje e krijuar nga zhdukja e një pjese nga e tëra

losses humbjet tërësi e humbjeve

lost i humbur që është zdhukur nga e tëra

lot

1. pjesë-a;  2. komplet;  

3. parti (mallrash)

lots

1. parti-të (e mallrave);  

2. komplete-t

loudspeakers altoparlantë-t

louvres grilat kanate të lëvizshme me fletë të holla për dritare

low i ulët 1) që është në nivel të ulët;  2) që ka sasi të pakët në përbërje

low-carbon me pak karbon që ka sasi të pakët karboni në përbërje

low-current me rrymë të ulët që ka rrymë elektrike të ulët

low-density me dëndësi të ulët

lower i poshtëm që lidhet me cakun e ulët të përmasave

low-frequency

me frekuencë 

(shpeshtësi) të ulët

low-noise me zhurmë të ulët

low-pressure

me trysni (presion) të 

ulët

low-profile me profil të vogël

low-resolution i shpërbërë pak që është shpërbërë në sasi të pakët

low-solvent i tretur pak që është tretur në sasi të pakët

low-temperature me temperaturë të ulët

low-voltage me voltazh të ulët

LPG

GNL (gaz natyror i 

lëngëzuar)



LPG-systems

sistemet GNL (e gazit 

natyror të lëngëzuar)

lubricants lubrifikues-it pajisje që shërbejnë për lubrifikim

lubricated i lubrifikuar që është bërë lubrifikimi

lubricating lubrifikues-e që shërben për lubrifikim

lubricity lubrifikueshmëri-a 1) aftësia për t'u lubrifikuar;  2) shkalla e lubrifikimit

lug gjuhëz-a pjesë kapëse në formë të dalë e detalit bashkues

luges rrëshqitëse-t mjet zbativës që përdoret nga njerëzit për rrëshqitjen në bregdet

lugs gjuhëza-t tërësi gjuhëzash

lumen lumen-i njësi e fluksit të dritës

luminaires agregate ndriçuese tërësi pajisjesh të lidhura me funksion të përbashkët për ndriçim

luminance ndriçueshmëri-a 1) aftësia për të ndriçuar;  2) shkalla e ndriçimit

luminescence luminishencë

dukuri e lëshimit të dritës nga një trup joinkandeshent për arsye të 

përbërjes së tij fizike, kimike

luminious-discharge-

tube

tub ndriçimi 

gazshkarkues

luminous ndriçues-e që shërben për ndriçim

luminous-discharge-

tube

tub ndriçimi 

gazshkarkues

lung mushkëri-a organ i frymëmarrjes

luting stukues-e që shërben për stukim muresh

lyctus lyktus-i brumbull i gjinisë lyctus që dëmton drurin

MAC MAK (Makintosh) tip Makintosh

MAC/packet

paketë Mak (paketë 

Makintosh)

tërësi dokumentesh të lidhura për një objekt që studiohet, 

përpunohet e tipit Makintosh

machine makinë

1) mjet vetëlëvizës;  2) vegël-makinë që shërben për përpunim të një 

lënde, produkti

machined i përpunuar me makinë që është prodhuar me përpunim në një makinë-vegël

machine-operated

i vënë në punë nga 

makina që kryen operacione me anë të makinës

machinery makineri

tërësi makinash në një sallë pune të lidhura me një proces ose të 

veçuara

machines makinat tërësi makinash për përpunim

machine-tools

makina-vegla, makina 

metalprerëse makina përpunuese si tornoja, etj.

machining përpunim me makinë operacion i kryer nga makina vegël

macrobending makropërkulje proces i përkuljes që shihet me sy të lirë

macro-invertebrates makrojovertebrorë-t kafshë të papajisura me vertebra me përmasa të mëdha

macroscopic makroskopik-e që shihet me sy të lirë

macrotexture makrostrukturë teksturë që shihet me sy të lirë

made i bërë (me) i përgatitur me një mënyrë të caktuar (me dorë, me makinë)

made-up i përbërë (nga) që ka në përbërje elemente të tjera

magazine kasetë ngarkimi

depozitë në formë kutie për të mbajtur produkte për ngarkim në 

procesin e prodhimit

magazines kaseta ngarkimi tërësi kasetash ngarkimi

magna magnë-a

magnesites magnesite-t karbonate magnezi në agregate kristalike



magnesium magnez-i element kimik metalik i bardhë-argjend që përftohet ne elektrolizë

magnetic magnetik-e që lidhet me magnetizmin

magnetically magnetikisht që bëhet në mënyrë magnetike

magnetization magnetizim procesi dhe dukuri e pajisjes me forcë magnetike

magnetrons magnetrone-t

valvola elektronike e rregulluar nga fusha magnetike dhe që përdoret 

në teknikë

mail postë shërbim publik për dërgimin dhe marrjen e korrespondencës, etj.

main kryesor-e që është përpara ose në krye

mainly kryesisht në mënyrë të përgjithshme

mains

1. rrymë e fortë;  2. 

mjete;  3. mënyra;  4. 

rrjet energjetik

mains-operated

që punon me rrymë të 

fortë

maintain mbaj ruaj një objekt të vënë në pozicion të caktuar

maintainability mirëmbajtje-a tërësi veprimesh për ta mbajtur makinën në gjendje pune

maintained i mbajtur i ruajtur në një pozicion të caktuar

maintenance mirëmbajtje tërësi veprimesh për ta mbajtur makinën në gjendje pune

maize misër bimë are me gjethe e koçan të fortë që përdoret për ushqim

major më kryesor që është në krye

makers përgatitës-it pajisje që përgatit një pije, etj. si gatitës kafeje

making 1. bërës-e;  2. që bën

male mashkull-i 1) pajisje në lidhjet mashkull - femër

malicious dashakeq-e që transmeton thirrje të papërshtatshme

malleable i farkëtueshëm që mund t'i nënshtrohet procesit të farkëtimit

mammary gjendër qumështi gji i femrës që prodhon (sekreton) qumështin

mammographic mamografik-e që lidhet me ekzaminimin radiologjik të gjirit të femrës

man njeri-u subjekt shoqëror që kryen një punë të caktuar në shoqëri

managanese mangan-i

element kimik metalik i përftuar aluminotermikisht e përdoret për 

lidhje metalike

management menaxhim-i tërësi veprimesh për të drejtuar e administruar një veprimtari

mandrel shpindel bosht i makinës përpunuese

mandrels shpindelat tërësi boshtesh të makinës përpunuese

manganese mangan-i

element kimik metalik i përftuar aluminotermikisht e që përdoret për 

lidhje metalike

manhole dritarëz-e

hapësirë në forma të ndryshme për të kryer veprime të ndryshme 

nëpërmjet saj

manholes dritarëzat tërësi hapësirash në forma dritaresh të vogla

manifold i shumëfishtë që përbëhet prej shumë elementesh

manila kërp Manileje lloj kërpi me prejardhje nga Manila

manipulated i manipuluar që janë kryer operacione të ndryshme duke manovruar me dorë

manipulating manipulues-e që manovrohet me dorë

manipulation manipulim kryerje operacionesh duke manovruar në mënyra të caktuara

man-machine njeri-makinë që ka të bëjë me marrëdhëniet e njeriut me makinën

man-made i bërë nga njeriu që përgatitet nga vetë njeriu me forcën mendore e fizike

manometric manometrik-e që shërben për matjen e trysnisë së fluidit

manual me dorë që vihet në punë me anën e dorës



manually me anën e dorës që vihet në punë me anën e dorës

manufacture fabrikim prodhim i produktit në fabrikë

manufactured i fabrikuar i prodhuar në kushte fabrike

manufacturer fabrikues-i prodhues i një produkti në kushte fabrike

manufacturers fabrikuesit tërësi e prodhuesve në fabrikë

manufacturer's i fabrikuesit që i përket fabrikuesit

manufacturing fabrikues-e që prodhohet në fabrikë

manure pleh-u lëndë organike ose joorganike që përdoret për plehërim

maples panja-t

drurë pyjorë me trung të trashë e të drejtë me lëndë që përdoret në 

moblile

mapping

1. hartografim;  2. 

hartografues-e 1. paraqitje në hartë e të dhënave;  2. që paraqit në hartë të dhënat

marine detar-e që lidhet me detin

maritime detar-e që lidhet me detin

marking markues-e që shërben për të vënë markën

markings markimet-t tërësi shenjat që markojnë produktin

marks marka-t tërësi e markave shënuese

markup markim-i proces i vendosjes së markës

marquees tenda fushore çadra të mëdha për qëllime kampimesh, fushatash

martensitic martensitik-e që lidhet me martensitin që përcakton fortësinë e çelikut

martial luftarak-e që lidhet me operacionet luftarake dhe luftën

martindale Martindal-e që lidhet me provën me abrazion Martindal

mask maskë mbulesë që vihet në fytyrë për t'u mbrojtur, për të mos u dëmtuar

masking maskues-e që shërben për maskim

masks maskat tërësi maskash

masonry muraturë

1) mur i ngritur prej materiali ndërtimi;  2) mjeshtëri e ndërtimit të 

mureve

mass masë

1) sasi  e madhe prej një lënde ose lëndësh;  2) vëllim i shprehur në 

njësi matëse

massage masazh fërkim i pjesëve të trupit me duar a aparate të posaçme

masses masat tërësi e masave

mass-flow fluks i masës njësi për matjen e masës që lëviz në elektricitet

mast direk-u shtyllë e gjatë e drejtë në anije për velat e mjete të tjera

master mëmë që shërben si bazë

mastic mastiç-i lëndë ngjitëse

masts direkë-t shtylla të gjata të drejta në anije për velat ose për qëllime të tjera

match fije shkrepëseje kunj i kutisë shkrepëse

matches fijet e shkrepëses tërësi kunjash të kutisë shkrepëse

matching përshtatje përputhje me vetitë e një objekti

mated i çiftëzuar që përbëhet nga dy elementë që shkojnë bashkë

material material-i çdo send që përdoret për të prodhuar diçka

materials materiale-t tërësi materialesh

mathematical matematikor që lidhet me matematikën

mating çiftëzim lidhje në çift e elementëve

matrix matricë

1) formë derdhjeje;  2) renditje numrash, simbolesh në veprim 

matematikor;  3) grup i një qarku elementësh

mats

1. tapete-t;  2. thurimë 

përforcuese

1) shtrojë për dysheme prej lëndësh të ndryshme;  2) tërësi trarësh 

në formë rrjete

matter lëndë material që përbën lëndën fizike të trupit



matters lëndët tërësi lëndësh

matting ashpërsim veprim me një vegël për ta ashpërsuar sipërfaqen duke gërryer

mattresses dyshekët shtroja të trasha

maturation maturim mbajtje në një rregjim të caktuar për ta sjellë në gjendje të arrirë

max maksimum shkalla më e lartë ose sasia më e madhe e diçkaje

maximum maksimum shkalla më e lartë ose sasia më e madhe e diçkaje

may mundet ka probabilitet

mbar mbar-i (milibar-i) njësi matëse për matje trysni në milibar

mean mesatar-e që i përket masës së ndërmjetme

means 1. mjete-t;  2. me anën e

measure masë masë që mat sasinë e lëndës së trupit

measured i matur që i është bërë procesi i matjes

measurement matje proces i përcaktimit të përmasave

measurements matjet tërësi matjesh

measures masat tërësi e masave

measuring matës-e që shërben për matje

measuring-system sistem matës tërësi e njësive të matjes

meat mish-i copë nga trupi i kafshës që përdoret si udhqim

mechanical mekanik-e që lidhet me mekanikën si teori ose praktikë

mechanically-lifted i ngritur mekanikisht që ngrihet me mjet të mekanizuar

mechanism mekanizëm tërësi pjesësh të një makine që lidhen funksionalisht me të

mechanisms mekanizma-t tërësi mekanizmash

mechanized i mekanizuar që vihet në punë nga makina

media mjedis tërësia e kushteve që përbëjnë një vend të caktuar ku ndodh një diçka

medial medial-e që ka të bëjë me mjetet e komunikimit masiv

median mesore-ja vijë që bashkon kulmin e një trekëndëshi me mesin e brinjës përballë

medical mjekësor-e që lidhet me mjekësinë

medicinal mjekësor-e që lidhet me mjekësinë

medicine 1. mjekësi-a;  2. ilaç

medium mesatar-e që përbën shkallën e mesme të cilësisë ose sasisë

medium-volume volum mesatar

melamine/phenolic melaminë - fenol-i lëndë plastike me bazë melaminën dhe fenolin

melamine-

formaldehyde melaminë - formaldeid-i lëndë që përmban melaminën dhe formaldeidin

melt shkrirje-a proces i shndërrimit të lëndës së ngurtë në lëng

melt-calendered i kalandruar me shkrirje i kaluar në kalandër duke shkrirë lëndën

melting shkrirës-e që shërben për shkrirje

members elemente-t pjesë përbërëse elementare të një lënde

membrane membranë cipë që vesh a mbulon një organ, në aparate, etj.

membranes membranat tërësi cipash veshëse a mbuluese

memory kujtesë

1) fuqi e individit për të mbajtur mend;  2) pjesë e kompjuterit ku 

ruhet informacioni

mental mendor-e që lidhet me proceset e të menduarit

menu menú-ja listë me të dhëna me informacion të caktuar

mercaptan merkaptan-i substancë organike i ngjashëm me alkoolin



mercerizing mercerizues-e që trajton pmbukun me sodë kaustike për t'i vrojtuar fortësinë

mercury zhivë elementë kimik si metal i rëndë në formë lëngu

mesh 1. lak-u;  2. rrjetë

1) detal i lakuar në forma të ndryshme;  2) lidhje me elemente të 

ndërthurura

meshes 1. laqe;  2. rrjeta-t 1) tërësi laqesh;  2) tërësi rrjetash

meshwork rrjetë përforcuese rrjetë që shërben për përforcim të lidhjes

message mesazh informacion i dërguar në rrugë e forma të ndryshme

messages mesazh-e tërësi informacionesh të dërguara

metabolic metabolik-e që lidhet me proceset e shkëmbimit të lëndëve

metadata meta-të dhënat-t të dhëna që shërbejnë për trajtimin e të dhënave

metafile metafajël-i fajël i veçantë që trajton fjalët e tjera

metal metal-i elementë kimik kryesisht i ngurtë i përforcuar nga mineralet

metal-and-glass metal dhe xham me përmbajtje metal dhe xham në përbërje

metal-ceramic metaloqeramik-e që lidhet me metaloqeramikën

metal-enclosed me mbyllje metalike që mbyllet me pjesë metalike

metal-honeycomb me hoje metalike që ka në përbërje celula që i ngjajnë hojeve të bletëve

metallic metalik-e 1) që përbëhet nga metali;  2) që lidhet me metalin

metallization metalizim proces i veshjes së një sipërfaqeje me metal

metallized i metalizuar që është i veshur me metal

metallographic metalografik-e që lidhet me metalografinë

metalloids metaloide-t elemente kimike me veçori fizike e kimike të kundërta me metalet

metallurgical metalurgjik-e që lidhet me metalurgjinë ose proceset e saj

metallurgy metalurgji-a

teorika dhe praktika e përftimit të metaleve nga mineralet me 

shkrirje

metal-metal metal-metal që lidhet me metalin me metal

metal-oxide metal-oksid që lidhet me metalin oksid

metals metale-t

metal-sheathed i futur në këllëf metalik

metamerism metamerizëm

meteorological meteorologjik-e tip izomerie i përfaqësuar nga aminet dhe eteroaminet

meter 1. metër;  2.matës-i 1) njësi e gjatësisë;  2) instrument për matjen e gjatësisë

metering 1. metrik-e;  2) matës-e 1) që lidhet me sistemin metrik;  2) që shërben për matje

meters 1. metra-t;  2) matësa-t 1) tërësi e njësive të gjatësisë;  2) tërësi instrumentash matës

methacrylate metakrilat-i komponim organik akrilik

methacrylate/acrylonit

rile/butadiene/styrene

akrilonitril-metakrilat-

butadien-stiren komponim që ka në përbërje akrilonitril-metakrilat-butadien-stiren

methane metan-i hidrokarbur gazor i përftuar me pastrim të lëndëve organike

methanol metanol-i perparat që përdoret si tretës ose lëndë e parë në industri

method metodë tërësi rregullash e mjetesh për të studiuar ose arritur një qëllim

methodology metodologji tërësi metodash që përdoren në një fushë të caktuar

methods metoda-t tërësi metodash

methyl metil-i radikat monovalent si derivat i metanit

methylene metilen-i derivat i metanit

metric metrik-e që lidhet me metrin si njësi matëse



metrological metrologjik-e që lidhet me metrologjinë

metrology metrologji shkencë dhe teknikë e matjeve dhe instrumenteve të tyre

metros metro-të hekurudha të nëndheshme

MHz megahrc-i njësi e frekuencës barasvlerëse me një milion herc

mica mikë-a

silikat alkalor që gjendet si mineral në shkëmbenj dhe shërben për 

izolime elektrike dhe termike

micanite mikanit-i material elektroizolues me bazë mikën

micro mikro pjesë e parë e fjalëve me kuptimin "i vogël"

micro-abrasion mikroabrazion abrazion që nuk shihet me sy

micro-alloyed i mikrolidhur që është në përbërje të aliazheve shumë të vegjël

microbial mikrobial-e që lidhet me mikrobet

microbiological mikrobiologjik-e që lidhet me mikrobiologjinë

microbiology mikrobiologji shkencë që studion mikroorganizmat

microclimates mikroklima-t tërësi e kushteve dhe regjimeve mikroklimatike

microcopying

1. mikrokopjim;  2. 

mikrokopjues-e 2) që shërben për mikrokopjim

microelectronic mikroelektronik-e që lidhet me mikroelektronikën

microelectronics mikroelektronikë-a pjesë e elektronikës që merret me qarqet elektronike në miniaturë

microfiche mikrofish-i shirit i mikrofilmit

microfilm mikrofilm-i bobinë me filma fotografikë ose vetë shiriti me filmat

microfilming mikrofilmim-i filmim i objekteve mikroskopike

microfones mikrofona-t aparate që përdoren për regjistrimin e zerit

micro-fungi mikrokërpudha-t kërpudha që nuk duken me sy të lirë

micrographic mikrografik-e që lidhet me mikrografinë

micrographs mikrografe-t grafe që nuk shihen me sy të lirë

microhardness mikrofortësi-a fortësi që matet me rrugë mikroskopike

microminiature mikrominiaturë miniaturë me përmasa mikroskopike

micro-nutrient mikroushqyes-i ushqyes që nuk duket me sy të lirë

micro-organisms mikroorganizma-t organizma që nuk duken me sy të lirë

microphone mikrofon-i aparat për regjistrimin dhe përhapjen e zerit

microphones mikrofona-t tërësi mikrofonësh

microprocessor mikroprocesorë-t procesorë mikroskopikë

microscope mikroskop-i

aparat për veshtrimin e objekteve të vegjël duke i zmadhuar shumë 

herë

microscopes mikroskopë-t tërësi mikroskopesh

microscopic mikroskopik-e me përmasa shumë të vogla që mund të shihet vetëm me mikroskop

microscopical mikroskopik-e me përmasa shumë të vogla që mund të shihet vetëm me mikroskop

microsecond mikrosekondë njësi e matjes së kohës e barabartë me një të miliontën e sekondës

microstructure mikrostrukturë strukturë shumë e imët që shihet vetëm me mikroskop

microvolt mikrovolt-i njësi e potencialit elektrik e barabartë me një të miliontën e voltit

microwave mikrovalë valë shumë të shkurtra nga 30 deri 1 cm

middle 1. i mesëm;  2. gjysmë 1) që është në mes të dy objekteve;  2) që është bërë deri në gjysmë

middle-distillate i gjysmëdistiluar që është destiluar deri në mes të procesit

middleware gjysmëprodukt produkt që ka kaluar procesin e përpunimit deri për gjysmë

migration migrim-i procesi i kalimit nga njeri vend në tjetrin



mild provë e butë provë e kryer në një substrat jo të fortë

military ushtarak-e që lidhet me ushtrinë ose me veprime ushtarake

milk qumësht-i

milk-based me bazë qumështi që ka në bazë të përbërjes qumështin

milking 1. mjelës-e;  2. mjelje-a 1) që shërben për mjelje;  2) proces i marrjes së qumështit nga kafsha

mill

1. mulli-ri;  2. makinë 

përpunuese

1) makinë që shërben për bluarje;  2) makinë që shërben për 

përpunimin e një lënde

milling 1. frezues-e;  2. frezim 1) që shërben për frezim;  2) proces i furnizimit me frezë

millivolt milivolt-i njësi matëse në elektricitet e barabartë me një të mijtën e voltit

mills mullinjtë 1) tërësi mullinjsh;  2) tërësi makinash përpunuese

mine minierë vend i posaçëm ku nxirren mineralet nga xeherorët

mineral mineral-i lëndë joorganike që në përbërje përmban metal ose metale

mineral-filler mbushës me mineral pajisje që mbush një hapësirë me mineral

mineralization mineralizim-i shndërrim në mineral ose dhënie cilësie minerali

minerals minerale-t tërësi mineralesh

miners kombajna mineralesh makina të kombinuara që kryejnë në miniera shumë procese pune

miner's i minavënësit që i përkasin minavënësit

mines miniera-t tërësi minierash

mini mini që shpreh konceptin "i vogël"

miniature miniaturë-a paraqitje në përmasa shumë të vogla

miniaturized i miniaturizuar i paraqitur në përmasa shumë të vogla

mini-couplers miniçiftëzues-it çiftëzues me përmasa shumë të vogla

minidisc minidisk-u disk në përmasa miniature

minimization minimizim-i zvogëlim deri në minimum

Mini-MPO Mini-MPO familje e tipit Mini-MPO në fibrat optike

minimum

1. minimum-i;  2. në 

minimum 1) caku më i ulët;  2) deri në cakun më të ulët

mining

1. për minierë;  2. 

shpërthim minash 1) që përdoret në minierë;  2) veprim për plasjen e minave

mirror pasqyrë-a mjet që pasqyron ose jep imazhin e objektit

mirrors pasqyra-t tërësi pasqyrash

miscellaneous i përzier që është i përbërë nga lëndë të ndryshme

miscibility përziershmëri 1) aftësia për t'u përzier;  2) shkalla e përzierjes

mismatch mospërputhje-a mungesë përputhjeje ndërmjet objekteve, përmasave, etj.

mist avull tym në formë mjegulle nga avujt e ndryshëm

mistake gabim shmangie nga e sakta në gjykim, llogaritje, etj.

misuse keqpërdorim përdorim jo i drejtë e jo në përputhje me rregullat

mitigation zbutje-a proces i paraqitjes ose realizimit në formë të butë

mitre këndprerje-a proces i prerjes kryesisht nën një kënd 45 gradë

mitts doreza-t

veshje duarsh prej materiali të ndryshëm që përdoren për t'i mbrojtur 

duart

mix përziemë-a lëndë e përzier nga lëndë të ndryshme

mixed i përzier që është i përbërë nga lëndë të ndryshme

mixer përzierëse-ja makinë ose pajisje që shërben për përzierje

mixers përzierëse-t tërësi përzierësesh

mixes përzierje-t tërësi lëndësh të përziera



mixing

1. përzierës-e;  2. 

përzierje-ja

1) që shërben për përzierje;  2) proces i shtënies së lëndëve të 

ndryshme

mixture përziemë-a lëndë e përftuar me përzierje

mixtures përziema-t lëndë të përftuara me përzierje

ml ml (mililitër) njësi matëse e lëngut sa e njëmijta e litrit

mm mm (milimetër njësi matëse e gjatësisë sa e njëmijta e metrit

mobile i lëvizshëm që është i aftë të lëvizë

mobility lëvizshmëri-a 1) aftësia për të lëvizur;  2) shkalla e lëvizjes

modality modalitet-i

mënyra ose forma e kryerjes së veprimeve në bazë të rregullave të 

caktuara

mode 1. formë;  2. tip

1) ana e jashtme;  2) formë e përfaqësimit të një grupi sipas një tipari 

të caktuar

model model-i

formë e paraqitjes së një objekti si përfaqësues i tij ose grupi 

objektesh

modelling modelim-i 1) krijim i objektit sipas modelit;  2) krijim i modelit

models modele-t tërësi e modeleve

moderate i zbutur i paraqitur në formë më të butë

modes 1. format;  2. tipa-t 1) tërësi e formave;  2) tërësi e tipave

modifications modifikimet

tërësi ndryshimesh të pjesshme për të përmirësuar strukturën e 

cilësisë

modified i modifikuar që janë bërë ndryshime të pjesshme për ta përmirësuar

modular modular-e që përdor modulin si bazë për konstruktim

modulation modulim-i

1) varijim karakteristikash;  2) varijim faze, frekuence për transmetim 

sinjalesh

modulators modulatorët pajisje që kryejnë modulimin

module modul-i tërësi pjesësh të standardizuara për të ndërtuar një objekt

modules module-t tërësi modulesh

moduli module-t tërësi modulesh

moduls module-t tërësi modulesh

modulus modul-i tërësi njësish të standardizuara për të ndërtuar një objekt

moist 1. i lagësht;  2. lagështirë 1) që përmban lagështirë;  2) lëndë e lagët

moisture lagështirë-a lëngët e lagët që përmbahet në mjedis

molar molar-e që lidhet me grammolekulat

molecular molekular-e që lidhet me molekulat

molecules molekula-t grimcat me të vogla të lëndës të përbëra nga atome

molten i shkrirë që i është nënshtruar shkrirjes

molybdate molibdat-i kripë e acidit molibdik

molybdenum molibden-i element kimik metalik i nxjerrë nga molibdenti

molybdosilicate molibdosilikat-i përbërje kimike nga molibden dhe silikate

moment moment-i 1) çast në të cilin realizohet një proces;  2) çasti si madhësi matjeje

monitoring monitorim-i kontroll i ecurisë së procesve me anë të monitorit

monitors monitorë-t aparat sinjalizues e kontrollues i ecurisë së dukurive të caktuara

monoblock monobllok-u bllok kompakt

monocalcium monokalcium-i përbërje kimike vetëm prej kalciumi

monochloride monoklorid-i përbërje kimike vetëm prej kloridi

monochrome monokrom-i përbërje kimike vetëm prej kromi

monocytogenes monocitogjene-t përbërje kimike vetëm prej citogjenesh

monoethylene monoetilen-i përbërje kimike vetëm prej etileni



monofilaments njëfijëse-t fijeza të përbëra nga një element

monolithic monolitik-e që përbëhet nga një bllok i vetëm

monolitic monolitik-e që përbëhet nga një bllok i vetëm

monomer monomer-i molekulë e thjeshtë që përbën njësinë bazë të një polimeri

monophonic monofonik-e për tingujt dhe përbërësit e të njejtit sistem

monopotassium monokalium-i përbërje kimike vetëm prej kaliumi

monosulfonate monosulfonat-i përbërje kimike vetëm prej sulfonati

monosulfonates monosulfonate-t tërësi monosulfonatesh

monoxide monoksid-i përbërje binare me një atom oksigjeni të vetëm në molekulën e saj

monozinc monozink-u përbërje kimike vetëm prej zinku

mooring ankorues-e që shërben për ankorim

moped çiklomotor-i 1) motoçikletë e vogël;  2) biçikletë me motor

more më shumë (se)

morse Mors që lidhet me konin Mors për fiksimin e instrumentit prerës

mortar llaç-i lëndë për ndërtim me përzierje rërë, gëlqereje dhe uji

mortars llaçe-t tërësi llaçesh

motif motiv-i shkak që bart një veprim të caktuar

motion lëvizje ndryshim i pozicionit të trupit

motor motor-i mjet që punon me një lloj energjie e vë në lëvizje mjete të tjera

motor-compressors motokompresorë-t agregate të përbërë nga motorë dhe kompresorë

motorcycle motoçikletë mjet udhëtimi prej dy ose tre rrotash që punon me motor

motorcyclist motoçiklist-i person i specializuar që nget motoçikletën

motor-operated që punon me motor

motors motorë-t tërësi motorësh

motor-starters motor-lëshues-it motorë që ndezin makinën para lëvizjes

mould formë derdhjeje formë metalike për derdhje të metalit të shkrirë

moulded i derdhur në formë që është derdhur në formë metalike

moulders formëderdhës-it pajisje për derdhje në forma maetalike

moulding formues-e që merr formë në procesin e derdhjes

mouldings format e derdhjes pajisje ku formohet metali i derdhur

moulds format e derdhjes tërësia e formave të derdhjes

mount 1. montim;  2. ngritje 1) proces i vendosjes në vendin e duhur;  2) proces i ngritjes në lartësi

mountaineering alpinistike që lidhet me alpinizmin

mountaineers alpinistë-t

persona të specializuar e stërvitur për t'u ngjitur në pjesë të vëshira të 

maleve

mounted 1. i montuar;  2. i ngritur 1) që është montuar;  2) që është ngritur

mounting

1. montues-e;  2. ngritës-

e 1) që shërben për montim;  2) që shërben për ngritje

mountings montatura-t vend ku është montuar një objekt

mouth gojë-a organ i përbërë nga buzët, dhëmbët, gjuha tek qeniet e gjalla

mouthpiece pipth-i gypëz për ta mbajtur në gojë

movable i lëvizshëm që është i aftë të lëvizë

movement lëvizje-a ndryshim pozicionesh në hapësirë

movements lëvizje-t ndryshim pozicionesh nga një vend në tjetrin

moving lëvizës-e që vë në lëvizje

mowers motokorrëse-t makina korrëse të pajisura me motor



mowing 1. korrës-e;  2. korrje-a 1) që shërben për korrje;  2) proces i vjeljes duke e korrur

mulching mulkues-e që shërben për ta mbrojtur duke e mbuluar me mulk

multi shumë- element përbërës i parë i fjalës për konceptin "shumë"

multi-axial shumëaksësh-e që është i përbërë nga shumë akse

multiblade shumëtheësh-e që ka shumë tehe prerës

multi-burner shumëkanelësh-e që ka shumë kanele djegëse

multi-chamber shumëdhomësh-e që përbëhet nga shumë dhoma

multichannel shumëkanalësh-e që është i përbërë nga shumë kanale

multicore shumëzëmërsh-e që ka shumë zemra

multi-directional shumëdrejtimësh-e që lëviz në drejtime të shumta

multi-element shumëelementësh-e që përbëhet nga shumë elemente

multi-fibre shumëfibërsh-e që përbëhet nga shumë fibra

multifilament shumëfijëzor-e që përbëhet nga shumë fijëza

multifocal shumëfokusor-e që ka shumë fokuse

multifunction

1. shumëfunksionësh-e;  

2. shumëfunksionësi-a 1) që lidhet me shumë funksione;  2) karakteri shumëfunksionësh

multi-function

1. shumëfunksionësh-e;  

2. shumëfunksionësi-a 1) që lidhet me shumë funksione;  2) karakteri shumëfunksionësh

multifunctional shumëfunksionësh-e që lidhet me shumë funksione

multi-layer shumështresësh-e që është i përbërë nga shumë shtresa

multilingual shumëgjuhësh-e që lidhet me shumë gjuhë

multilogic multilogjik-e që ka shumë arsyetime logjike

multimedia multimedia shumë sisteme mjetesh të komunikimit masiv

multimode shumëformëshe që ka shumë forma

multipair shumëçiftësh-e 1) që përbëhet nga shumë çifte;  2) përbërje me shumë çifte

multiple i shumëfishtë që ka shumë elemente

multiple-beam shumëfishrrezor-e që është i përbërë nga rreze shumëfishe

multiplex multipleks-e që përbëhet nga shumë elemente komplekse

multiplexed i pleksëzuar i përbërë nga shumë elemente komplekse

multiplexing pleksëzues-e që e përbën me shumë elemente komplekse

multiplication

1. shumëzim;  2. 

shumëfishim 1) kryerje e veprimit të shumëzimit;  2) shtim në numër ose sasi

multiply

1. shumëzoj;  2. 

shumëfishoj 1) kryej veprimin e shumëzimit;  2) shtoj në numër ose sasi

multipoint shumëpikësor-e që bëhet në shumë pika

multi-pole shumëpolësh-e që ka shumë pole

multi-protocol shumëprotokollësh-e që bëhet në bazë të shumë protokolleve

multi-purpose shumëqëllimësh-e që ka shumë qëllime

multipurpose-test provëshumëqëllimëshe provë që realizon qëllime të shumta

multi-rate shumëraportësh-e që është e lidhur me shumë raporte

multiresidue shumëmbeturinësh-e që lidhet me krijimin e shumë mbeturinave

multi-series shumëserijësh-e që përbëhet nga shumë seri

multi-spindle shumëshpindëlsh-e që përbëhet nga shumë shpindela

multi-spot shumëpikësor-e që saldohet në shumë pika të caktuara

multi-state shumëgjendjesh-e që karakterizohet nga shumë gjendje

multi-track shumëpistësh-e që ka shumë pista në shiritin e vet

multi-turn shumëspirësh-e që përbëhet nga shumë spira



muscle muskul tërësi indesh të shtrirshme të trupit që realizojnë lëvizjet e tij

music muzikë 1) arti i tingujve dhe instrumenteve;  2) prodhim muzikor

mussels midhje-t

butakë guackorë me dy kapakë me mish brenda që përdoret për 

ushqim

muting shurdhues-e 1) që shërben për të krijuar tinguj shurdhues

nailed i gozhduar që është i bashkuar me gozhdë

nailing

1. gozhdues-e;  2. 

gozhdim-i 1) që shërben për gozhdim;  2) proces i bashkimit me gozhdë

nails gozhdë-t tërësi gozhdësh

named i emërtuar që i është vënë emërtimi

names emërtime-t emra që u vihen objekteve

naming emërtues-e që shërben për emërtim

nanohenry nanohenri njësi matëse e barabartë me një të miliardën e henrit

naringin naringin lëndë e lëngshme në agrume

narrow i ngushtë me gjerësi të vogël

narrow-band

1. brez i ngushtë;  2. 

brezngushtë 1) brez me gjerësi të vogël;  2) që ka brez të ngushtë

national kombëtar-e që lidhet me kombin

native natyror-e që lidhet me natyrën

natural natyror-e që lidhet me natyrën

navigation lundrim-i qarkullimi i mjeteve lundruese

navigator lundrues-i që shërben për lundrim

near-infrared afërinfrakuq-e që është afër vetive të rrezeve infrakuqe

nebulizing

1. mjegullzues-e;  2. 

mjegullzim-i 1) që spërkat në formë mjegulle;  2) spërkatje në formë mjegulle

necessary i nevojshëm që është i përshtatshëm për nevoja të caktuara

neck qafë kanal rrethor i ngushtë i një detali

needle gjilpërë detal i hollë i gjatë me majë

needled me gjilpëra që është pajisur me gjilpëra

needle-flame flakë gjilpëre flakë që del me trysni në formë gjilpëre

needles gjilpëra-t tërësi gjilpërash

needs nevoja-t kërkesa të domosdoshme për t'u realizuar

negative negativ-e që është i kundërt me vlerën ose anën pozitive

negotiation marrëveshje-a diskutim për të vendosur për një zgjidhje

neon-transformers neon-transformatorë-t transformatorë për rrjetin e dritave me neon

nerve nerv-i fijëz ose tërësi fijëzash që bartin impulset e ndijimit

net 1. rrjetë-a;  2. rrjet-i strukturë me elemente përbërëse

nets rrjete-t tërësi rrjetësh

netting

1. rrjetëzues-e;  2. 

rrjetëzim-i 1) që krijojnë një rrjetë;  2) krijim i një rrjete

network 1. rrjetë-a;  2. rrjet-i 2) tërësi lidhjesh të ndërthurura

networking

1. rrjetëzues-e;  2. 

rrjetëzim-i 1) që krijojnë rrjet;  2) krijim i një rrjeta

networks 1. rrjete-t;  2. rrjeta-t 1) tërësi e rrjeteve;  2) tërësi e rrjetave

neuro-otological neuro-otologjik-e që lidhet me nervat dhe veshin

neutral asnjëanës-e 1) që s'ka ngarkesë negative ose pozitive;  2) që nuk krijon reaksion

neutralizing asnjëanësues-e që shërben për asnjëanëzim

new i ri 1) që nuk ka ekzistuar më parë;  2) i shfaqur rishtas



newspapers gazeta-t botim i përditshëm me disa fletë

nibblers makina kruajtëse makina për kruajtjen e sipërfaqes

NICAM

NICAM - sistem zanor 

dixhital dykanalësh

ton shumëkanalesh sipas mënyrës NICAM - sistem zanor (toni) 

dixhital dykanalësh

nickel nikel-i element kimik metalik që përdoret në lidhje, për monedha, etj.

nickelbase

1.me bazë nikeli; 2.bazë 

nikeli që ka në bazë të përbërjes nikelin

nickel-based me bazë nikeli që ka në bazë të përbërjes nikelin

nickel-cadmium nikel-kadmium

nickel-metal nikel-metal me përbërje nikelin dhe një metal tjetër

Ni-Cr Ni-Cr (nikel-krom)

niobium niobium-i

nipples nipela-t bashkuesa tubash në formë qaforesh

nitrate nitrat-i 1.kripë e acidit nitrik; 2.pleh azotik ose nitrat amoni

nitrates nitrate-t

nitric nitrik-e që ka në përbërje azot

nitride nitrid-i

nitriding

1.nitridëzues-e; 

2.nitidëzim-i 1.që shërben për nitridëzim; 2.proces i shndërimit në nitrid

nitrification nitritizim-i proces i shndërrimit në nitrit

nitrite nitrit-i nitrat kaliumi në gjendje natyrore

nitrogen azot-i element kimik jometalik gazor , përbërës kryesor i ajrit

nitrophenols nitrofenole-t

nitrox nitroks-i (gaz nitroksi)

aparatet e mbrojtjes së frymëmarrjes, rubinetate e bombolave të 

gazit, rakordet e daljes së gazit nitroks

N-methyl N-metil-i

NN-diethyl-14-

phenylenediamine

NN-dietil-14-

fenilendiamin-i

N-Nitrosamines N-nitrosamine-t

N-Nitrosatable (i,e) N-nitrosueshëm

metodat e përcaktimi i çlirimit të lëndëve N-nitrosamine dhe të N- 

nitrosueshme nga biberonët dhe shishet

noble

1.fisnik-e ; 2.(i,e) 

çmueshëm që vlerësohet  i çmueshëm, si ari, argjendi

node nyjë-a

nodes nyja-t

noise zhurmë tingull i çrregullt i përzier e jo i qartë

no-load pa ngarkesë që nuk është i ngarkuar

nomenclature nomenklaturë tërësi emërtimesh në një listë

nomenclatures nomenklatura-t

nominal nominal-e që lidhet me emërtimin e jo me vlerën reale

non jo- që shënon atë që mungon

non-accessible joaksesibël-e 1.i pafutshëm në të ; 2.i pa arritshëm në kufijtë e tij

non-acid joacidik-e që nuk është acid

non-acoustic joakustik-e që nuk lidhet me akustikën ose proceset akustike

non-active joaktiv-e që nuk është aktiv

non-agricultural jobujqësor-e që nuk lidhet me bujqësinë

non-alloy joaliazh-i lëndë kimike që nuk përbën lidhje metalike

non-alloyed i paleguar që nuk është i lidhur me me elemente të ndryshme

non-angled jokëndor-e 1.që nuk ka kënd ; 2.që nuk është në kënd

non-aqueous joujor-e 1.që nuk lidhet me ujin ; që nuk ka ujë



non-automatic joautomatik-e që nuk kryen procese automatike

non-biological jobiologjik-e 1.që nuk lidhet me biologjinë ; që nukështë biologjik

non-broadcast joradioteleviziv-e që nuk lidhet me proceset radiotelevizive

non-cellular joqelizor-e 1.që nuk lidhet me qelizën; që nuk është qelizor

non-cellulosic jocelulozik-e që nuk është celulozik

non-combustibility padjegshmëri-a aftësia për të mos u djegur

non-conductive jopërcjellës-e që nuk ka aftësinë për të përcjellë

non-conductivity papërcjellshmëri-a aftësia për të mos përcjellë

nonconformance pakonformancë-a 1.gjendje pa konformancë; 2.pa mundësi për të patur konformancë

non-connectorised i papajisur me bashkues

non-copper 1.pa bakër; 2.jo bakër

1.që nuk ka bakërgjendje pa konformancë; 2.përbërje pa përmbajtje 

bakri

non-creped

(i,e) parrudhosur,  (i 

pazhubrosur) që nuk ka rrudha në përbërje (nuk është i zhubrosur)

non-cylinder

1.jo cilindër-i; 

2.jocilindrik-e 1.strukturë që nuk ka formë cilindri ; 2.që nuk është cilindër

non-dangerous i parrezikshëm që nuk paraqet rrezik

non-destructive joshkatërrues-e që nuk është i aftë të shkatërrojë

non-domestic jo shtëpiak-e që nuk lidhet me shtëpinë apo me kushtet shtëpiake

non-electric joelektrik-e që nuk lidhet me elektricitetin

non-electrical joelektrik-e që nuk lidhet me elektricitetin

non-electrolytically joelektrilikisht jo në mënyrë (rrugë) elektrolitike

non-end-load-bearing

pa përmbajtje ngarkese 

fundore që nuk mban ngarkesë fundore

non-eugenol joeugenol-i 1.përbërje joeugenole; 2.pa përmbajtje eugenoli

non-fat pa dhjamë që nuk ka përmbajtje dhjami

non-fatty i pa dhjamur që nuk është i dhjamur

non-ferrous johekuror-e 1.që nuk ka në bazë të përbërjes hekur; 2.që është me ngjyra

non-filtration pa filtrim që nuk kryhet procesi i filtrimit

non-fire

1.pa flakë; 2.i pa 

djegshëm 1.që nuk jep flakë; 2.që nuk mund të digjet

non-fire-resistant jorezistues ndaj flakës që nuk i reziston flakës

non-flammable i pandezshëm që është i paaftë të ndizet (digjet)

non-fluxed i paflusuar që nuk ka fluse në përbërje

non-gas-tight jo gazdepërtues-e që mund të depërtojnë gazet në të

non-hardening jofortësues-e që nuk është i aftë të fortësojë sipërfaqen

non-heat-dissipating jo përhapës i nxehtësisë që nuk është i aftë të përhapë nxehtësinë

non-hydrolyzable i hidrolizueshëm i paaftë për t'u hidroizoluar

non-impregnated i pandërngopur që nuk është ngopur plotësisht

non-industrial joindustrial-e që nuk përdoret në industri

non-instrumented

i papajisur me 

insrumente

non-interactive jondërvepruese-e që është i paaftë të veprojë me elemente të tjera

non-invasive i pashpërthyeshëm i paaftë të shfaqet me shpërthim

nonionic jojonik-e që s'ka jone në përbërjen e vet

non-ionic jojonik-e që s'ka jone në përbërjen e vet

non-keyboard pa tastierë që nuk është i pajisur me tastierë



non-linear jolinear-e që nuk është në vijë të drejtë

non-loadbearing jongarkesëbartës-e që nuk bart ngarkesë nga një vend në tjetrin

non-magnetic jomagnetik-e që nuk ka veçori magnetike

non-metallic jometalik-e 1.që nuk është i përbërë prej metali ; 2.që nuk ka metal

non-motor pa motor 1.që nuk punon me motor ; 2.pa motor

non-optical jooptik-e 1.që nuk lidhet me optikën ; 2.që nuk ka veçori optike

non-organic joorganik-e 1.që nuk ka lëndë organike; 2.që nuk është organik

non-oriented i paorientuar që nuk orientim të caktuar

non-oxides pa okside që nuk ka në përbërje okside

non-parallelism joparalelësi-a veçoria për të moë qenë paralele

non-pharmaceutical jofarmaceutik-e 1.që nuk ka karakter farmaceutik; 2.që nuk lidhet me farmaceutikën

non-phosphate 1.jofosfat-i; 2.pa fosfat 1.lëndë që s'ka fosfat; 2.që nuk ka fosfat në përbërje

non-porous joporoz-e që nuk është me pore

non-powered jopluhuror-e 1. që nuk është i natyrës pluhurore; 2.që nuk ka pluhur

non-pressure pa trysni që nuk gjendet nën trysni

non-pressurised pa trysni që nuk është ushtruar trysnia mbi të

non-professional joprofesional-e

1.që nuk ka karakter profesional; 2.që nuk lidhet me një profesion të 

caktuar

non-protein pa proteina që nuk ka në përbërje proteina

non-reclosable i parimbyllshëm që nuk mund të mbyllet sërish

non-refillable i parimbushshëm që nuk mund të mbushet sërish

non-removable i pazhvendosshëm që nuk ka aftësinë (mundësinë) për t'u zhvendosur

non-return

1.i pakthyeshëm; 

2.moskthim

1.që nuk ka aftësinë (mundësinë) për tu kthyer ; 2.pamundësia për t'u 

kthyer

non-returnable i pakthyeshëm që nuk ka mundësi të kthehet

non-rinsed i pashpëlarë që nuk është bërë procesi i shpëlarjes

non-rotary jorrotullues-e që nuk rrotullohet

non-round jo i rrumbullakët që nuk ka formë të rrumbullakët

non-sailing jolundrues-e që nuk ka vetinë të lundrojë

non-self-healing jovetëregjenerues-e e paaftë të regjenerojë vetë

non-solid jo i ngurtë jo në gjendje të ngurtë

non-specified i paspecifikuar që nuk është i specifikuar

non-standardized i pastandardizuar që nuk i është bërë standardizimi

non-stationary

1.jostacionar ; 2.i 

pafiksuar që nuk është në një vend të fiksuar

non-structural jostrukturore që nuk ka strukturë të caktuar

non-task-related i palidhur me detyrën që nuk lidhet me detyrën

non-

telecommunication jotelendërlidhje-a që nuk lidhet me telendërlidhjen

non-threaded i pafiletuar që është pa fileto

non-uniformity jonjëtrajtësi-a moskarakterizim nga qënia e njëtrajtëshme

non-ventilated i paventiluar që nuk ka sistem ventilimi

non-volatile jofluror-e që nuk është i aftë të shkëputet nga lënda e të përhapet në ajër

non-wavelength-

selective

jopërzgjedhës i gjatësisë 

së valës që nuk përzgjedh gjatësinë e valës

non-wirable i palidhur që nuk është i lidhur me tel

non-wire pa tel që nuk lidhet me tel



non-wirewound i pambështjellë me tel që nuk ka mbështjellje teli

nonwoven i pathurur me elementë të palidhur me thurje

non-woven i pathurur

non-woven/woven i pathurur /i thurur që është i lidhur pa thurje dhe me thurje

nonwovens pjesë të pathurura pjesë për provë që nuk kanë thurje

nordic nordik-e që ka të bëjë me provën e quajtur nordik (skandinav)

normal normal-e që nuk është në gjendje normale

normalized i normalizuar që i është nënshtruar normalizimit

normative normativ-e që lidhet me normativat e caktuara

notations sistem shenjor

sistem shenjash që paraqitin në mënyrë të simbolizuar një 

informacion

notch çallatë/a pjesë e prerë e ngritur në formë dhëmbi

notched 1. Kanal;  2. i çallatizuar që është i përbërë nga një seri dhëmbëzash

note shënim

notes shënime-t

not-fat jo me dhjamë që nuk ka dhjamë në përbërje

notice 1/vërejtje-a; 2.shënim-i nxjerrje në pah e një veçorie

notice applies vërejtje për përdorim

nozzle dizë pjesë si hundëz që nxjerr fluidin me trysni si curril

nozzles diza-t tërësi dizash

nuclear bërthamor-e që ka në bazë ndërtimi bërthamën

number numër-i

numbering numërtim-i shënim me numër

numbers numra-t

numeral numëror-i

numerals numërorë-t

numeric numerik-e që lidhet me sistemin e numërave

numerical numerik-e që lidhet me sistemin e numërave

numerically numerikisht 1.nga ana numerike; 2.në mënyrë numerike

nursing

1.përkujdesje mjekësore 

; 2.ushqyerje me gji

nut dado-ja detal bashkues bulonash me faqe dhe me vrimë të filetuar

nutation rrotullim bosh

nutrient ushqyes-i element ushqyes

nutrients ushqyes-it

nuts dado-t

oak lis-i dru pylli i lartë me fryte lende, që përdoret në ndërtim etj.

object objekt-i

objective 1.objektiv-i ; 2.objektiv-e

objects objekte-t

observe vrojtoj ndjek duke vëzhguar

obtained i përftuar i nxjerrë me anë të përpunimit

obtaining 1. që përfton;  2) përftim 1) që nxjerr me anë të përpunimit

obturating 1. taposës-e;  2. taposje 1) që zë një vrimë në mënyrë hermetike



occupational profesional-e që lidhet me një profesion të caktuar

ochratoxin okratoksinë

octave-band bandë tetëshe bandë me shkallë përcaktimi tetë pikëshe

ocular 1. okular-e;  2. okular-i

odorants lëndë kundërmuese lëndë që lëshojnë erë të mirë

odour aromë erë e këndshme

off-board larg nga trupi që bëhet jo në vetë objektin, por larg tij

off-flavour larg aromës që bëhet larg kufirit ku ndjehet aroma

off-gas jashtë gazit që bëhet larg gazit, jo në të

offgassing zhgazues-e që shërben për heqjen e gazit

office zyrë vend ku kryhet një veprimtari zyrtare

offset zhvendosje (faze) lëvizje nga njëra pikë në tjetrën

offshore në det të hapur

ohm om-i njësi matëse e rezistencës elektrike

ohmic omik-e që ka të bëjë me omin si njësi matëse

ohmmeters ommetra-t matësa të rezistencës elektrike

ohms ome-t

oil vaj lëng yndyror bimor ose shtazor

oil-filled i mbushur me vaj

oilhardened i fortësuar në vaj që i është bërë fortësimi me zhytje në vaj

oil-immersed i zhytur në vaj që është përpunuar me zhytje në vaj

oil-impregnated i ndërngopur në vaj që është ngopur me vaj deri në brendësi

oils vajra-t

oilseed farë vajore farë nga e cila prodhohet vaj

oilseeds fara vajore

oily vajore

olive ulli-ri dru me gjelbërim të përjetshëm që prodhon fryte për vaj

olivine olivinë-a silikat hekuri e magnezi

omega omegë shkronjë e fundit e alfabetit grek

on në parafjalë me një ndër kuptimet "në sipërfaqe të objektit"

on-board 1. në trup;  2. në bord 1) që bëhet në trup të objektit

on-demand i kërkuar që bëhet sipas kërkesës ose nevojës

one një- që ka në përbërje një element

one-coat me një veshje që ka një veshje

one-component njëpërbërës-e që ka si element një përbërës të vetëm

one-mark njëmarkësh-e që ka një markë

one-piece njëcopësh-e që është i përbërë nga një copë pa pjesë të tjera

one-point-cut njëmajësh-e që ka një majë

one-third-length një e treta e gjatësisë

one-third-octave një e treta e oktavës

on-line në linjë që është në linjë të drejtpërdrejtë të pandërprerë

on-load në ngarkesë që ndodhet i ngarkuar

only vetëm

onshore në breg në kufijtë e bregut të detit

on-site në vend në vendin ku ka ndodhjen e vet dhe ku vepron

opacity opakësi-a mungesë tejdukshmërie

opaque opak-e që është i patejdukshëm

open i hapur

open-circuit qark i hapur

opening 1. hapës-e;  2. hapje 1) që shërben për hapje;  2) proces i hapjes;  3) vend i hapur



openings çeltina-t

vende të hapura me hapësira të lira për të ndërtuar e kaluar një 

objekt

open-top grykëhapur me grykë të pambyllur për t'u mbrojtur periodikisht

operability

1. përdorshmëri;  2. 

shërbyeshmëri 1) aftësia për t'u përdorur;  2) aftësia për të shërbyer

operated

1. i përdorur;  2. i vënë 

në punë

operating që punon

operation

1. veprim;  2. operacion;  

3. shërbim

operational operacional-e

operations operacione-t

operator operator-i person i specializuar që drejton një aparaturë, makinë, etj.

operator-powered

i vënë në punë nga 

operatori

operators operatorë-t

operator's i operatorit

ophthalmic oftalmik-e që lidhet me okulistikën

ophthalmology oftalmologji pjesë e mjekësisë që studion aparatin pamor

ophthalmometers oftalmometra-t instrumente për matjen e lakores korneale

ophthalmoscopes oftalmoskopë-t instrumente që ekzaminojnë retinën dhe funksionet e syrit

opportunity-charging

me ngarkim të 

mundshëm

opthalmic oftalmik-e që lidhet me okulistikën

optic optik-e që lidhet me optikën

optical optik-e që lidhet me optikën

optical-density dendësi optike

optically optikisht 1) në mënyrë optike;  2) nga ana optike

optics optikë-a

1) shkencë që studion dukuritë optike;  2) teknika e instrumenteve 

optike

optimal optimal-e që është në kushtet më të përshtatshme

optimized i optimizuar që i janë krijuar kushtet më të përshtatshme

optimum optimum kusht më i përshtatshëm

opto-electronic opto-elektronik që lidhet me kontrollin elektronik të shikimit

optotype optotip-i kuadër i ndriçuar me shkronja për kontrollin e shikimit

optotypes optotipa-t

oral gojor-e që lidhet me gojën

orbital orbital-e që lidhet me vijën orbitale

order rend-i

ordering 1. renditës-e;  2. renditje që rendit sipas një rregulli

ordinary i zakonshëm që është i rendit të rëndomtë

organic organik-e

organically organikisht në mënyrë organike

organism organizëm

organisms organizma-t

organization organizim-i mënyrë e vënies rregull (në punë)

organochloride organoklorid-i

organochlorine organoklorinë-a

organophosphorus organofosfor-i



orientation orientim-i

oriented i orientuar

origin origjinë

original

1. origjinal-i;  2. origjinal-

e

originals origjinale-t

O-ring unazë-O detal unazor në formë O

O-rings unaza-t-O

oropharyngeal orofaringal-e që lidhet me raportet e organeve të gojës dhe të faringut

orthogonal ortogonal-e që formon kënd të drejtë me një element tjetër

orthographic ortografik-e që lidhet me shkrimin e drejtë dhe korrekt

orthophosphate ortofosfate-t

orthoses orteza-t pjesë të protezës që shërbejnë për drejtim

orthotropic ortotropik-e që ka aks pak a shumë vertikal

oscillating lëkundës-e 1. që krijon lëkundje;  2. që lëkundet

oscillation lëkundje

oscillation-type tip lëkundës tip që krijon lëkundje

oscillators lëkundës-it aparate që lëkunden

oscillatory lëkundës-e që lëkundet

osteosynthesis osteosintezë-a sintezë që lidhet me aparatin skeletor

ostomy ostomi-a qese mbledhëse për ostomi

other tjetër

out jashtë

outboard jashtë bordi

outdoor 1. jashtë;  2. i jashtëm që kryhet në mjedis të jashtëm dhe jo brenda

outdoors 1. jashtë;  2. i jashtëm që kryhet në mjedis të jashtëm dhe jo brenda

outer i jashtëm që kryhet jashtë

outgassing

shgazim-i  (çgazim-i, 

degazimi)

prova e shgazimit në vakum termik për përzgjedhjen e materialeve të 

një projekti special

outgoing

1. dalës-e;  2. i 

shfrytëzuar 1. që shërben për dalje;  2. që është përdorur ose konsumuar

outlet vrimëdalje hapësirë në formë vrime për zbrazje

outlets vrimëdalje-t

outline kontur-i vijë që paraqet formën e jashtme të objektit, imazhit

outlines konture-t

out-of-band

1. jashtë diapazoni;  2. 

jashtë brezit

out-of-plane jashtërrafshor-e

output dalje të dhënat e përpunuara që dalin në një sistem përpunimi

outputs daljet

outside jashtë

outsoles shoje të poshtme

out-through këputje (dinamike) prerje e kabllit aeronautik

oven furrë pajisje me vatër të posaçme për tharje

oven-drying që than në furrë

ovens furra-t

ovenware enë zjarrduruese enë që i reziston temperaturave të larta

over mbi që qëndron sipër nivelit të objektit

overall tërësor-e që përfshin tërësisht procesin ose objektin ku kryhet procesi

overcoated i mbiveshur që mbulon nga sipër objektin

overcurrent mbirrymë rrymë që tejkalon forcën e rrjedhjes së saj



overground mbitokësor-e që ndodhet ose kryhet mbi sipërfaqen e tokës

overhead ajror-e që është vendosur (kalon) në pozicion varur mbi objekt

overlay mbulesë shtresë që mbulon objektin

overload mbingarkesë ngarkesë që tejkalon masën e zakonshme

over-needle mbigjilpëror-e që ndodhet mbi nivelin e gjilpërës

over-rim shkarkim proces zbrazjeje nga sipër

overview

1. pamje e përgjithshme; 

2. paraqitje paraqitje në plan e pjesëve të përgjithshme

overvoltage mbitension tension mbi masën e caktuar

overvoltages mbitensione-t

own i vet që i përket vetvetes

owner posedues-i subjekt që zotëron objektin e dhënë

owner's (i,e) poseduesit që i përket poseduesit

oxalate oksalat-i kripë ose ester i acidit oksalik

oxidation oksidim-i reaksion kimik i kombinimit të një lënde me oksigjenin

oxidative oksidues-e që kryhen oksidimin

oxide oksid-i kombinim i një metali me oksigjenin

oxide/eugenol eugenol oksid

oxides okside-t lidhja e një elementi kimik me oksigjenin

oxidized i oksiduar që i është nënshtruar oksidimit

oxidizing oksidues-e që krijon okside

oximeters oksimetra-t aparate për matjen e pulsit të pacientit

oxyfuel oksikarburant-i

oxygen oksigjen

oxygen/fuel karburant oksigjenor lëndë djegëse oksigjenore

oxygenate oksigjenat-i

oxygen-nitrogen oksigjen-azot me përbërje oksigjen dhe azot

ozone ozon-i

formë alotropike e oksigjenit e prodhuar në atmosferë nga 

shkarkimet elektrike

pacemakers pejsmejkera-t aparat elektronik i vogël për mbajtjen konstant të pulsimit kardiak

package paketë mbështjellëse prej lëndësh të ndryshme

packaged i paketuar i mbështjellë me mbulesa lëndësh të ndryshme

packages paketa-t

packaging paketues-e që shërben për paketim

packers paketuesi-t persona që kryejnë paketimin

packing

1. paketues-e;  2. 

paketim që shërben për paketim

packs paketa-t

pad

1. pllakë (bravë);  2. 

mbajtëse (çelësash)

padlock bravë

padlocks brava-t pajisje e thjeshtë për mbajtjen e bravës

pads

1. copa të derdhura;  2. 

jastëkë-t;  3. pllakat

paediatric pediatrik-e që lidhet me pediatrinë

page faqe-ja sipërfaqe anësore e një objekti

pages faqe-t

paint bojë-a lëndë e lëngët që shërben për të lyer

painting bojatisës-e që shërben për të lyerje me bojë



paints bojëra-t

pair çift-i dy elemente të lidhura si pjesë e një të tëre

pair/quad çift kuadratik

pairs çifte-t

PAL

PAL (sistemi PAL i 

përhepjes televizive)

sistemi i videodisqeve optikë reflektues të pararegjistruar "Lazer 

vizion" 50 Hz / 625 linja-PAL

palladium paladium-i

pallet paletë platformë për mbajtje ngarkesash të transportueshme

palletisers paletizues-it pajisje për përgatitjen e paletave dhe manovrimin me to

pallets paleta-t

pan 1. koritë;  2. kuvetë 1. pjesë në formë lugu;  2. pjesë e VC-së në formë poçi

panel panel-i copë dërrase në formë shiriti për veshje etj

panelling panelveshës-e që shërben për veshje me panele

panels panele-t

panic panik-u

pans 1. korita-t;  2. kuveta-t

panthographs pantografë-t

pantograph pantograf-i pajisje që kalon rrymën nga teli i varur tek trani

paper letër lëndë në formë flete të hollë e prodhuar nga druri

papers letra-t

parachutes parashuta-t pajisje në formë ombrelle për t'u hedhur nga aeroplani

paraffin parafinë

paragliders planerues-it mjete fluturuese të lehtë që fluturojnë me rrëshqitje

paragliding planerim-i fluturim me rrëshqitje

parallel 1. paralel;  2. paralel-e 1. vijë paralele me një tjetër;  2. që është paralel me një tjetër

paramagnetic paramagnetik-e që orienton dipolet në kahun e fushës magnetike

parameter parametër-i karakteristikë e matshme

parameters parametra-t

parametric parametrik-e që lidhet me parametra të caktuar

parametrized i parametrizuar që është futur në sistemin e parametrave të caktuar

parathion paration-i përbërje organofosforike në ujë

parathion-methyl paration-metil përbërje parationi dhe metili

parenteral jashtintestinal që gjëndet ose ndodh jashtë zorrës

parking

1. parkues-e;  2. parkim;  

3. vendparkim-i 1. që shërben për parkim;  2. veprim i parkimit;  3. vend për parkim

parquet parket-i shtrojë dyshemeje prej panelesh dërrase

part pjesë

partial i pjesshëm që përbën një pjesë

partially pjesërisht në mënyrë të pjesshme

particle grimcë pjesëz shumë e imët e lëndës

particleboards

panele me përbërje 

grimcore

particles grimca-t

particular i veçantë që ka veçori karakteristike për të

particularly në mënyrë të veçantë

particulate grimcë-a pjesës shumë e vogël e një lënde

partie 1. pjesë-a;  2.sektor-i

parties 1. pjesë-t;  2. sektorë-t



partitions ndarëse-t struktura që ndajnë një pjesë nga një tjetër

partly pjesërisht në mënyrë të pjesshme

parts pjesë-t

part-turn rrotullim fragmentar rrotullimi me fragmente, rrotullim inkremental (i pjesshëm)

passage kalim hapësirë ose rrugë nëpër të cilën kalohet

pass-by anashkalesë-a rrugë e veçantë që kalon anash një rruge kryesore

passenger udhëtar-i person që udhëton me mjet transporti

passengers udhëtarë-t

passivated i pasivizuar që i janë dhënë veti pasive

passivation pasivizim-i proces i dhënies së vetive pasive

passive pasiv-e

passwords fjalëkalim-i (pasuord)

tërësi fjalësh të koduara për të hyrë në një mjet përpunimi 

informacioni

pasta 1. brumë;  2. makarona 1. përzjerje e trashë mielli dhe uji

paste brumë makaronash

pastes brumëra makaronash

pastry pastë

patch

boshllëk-u (vend me 

defekt) vend i pambushur në rrugë si njollë difektoze

patent llak-u lloj boje për të lyer sipërfaqen për ta mbrojtur dhe dhënë shkëlqim

patented i patentuar i përpunuar me zhytje në banjë

path rrugë kalim për lëvizje

paths rrugë-t

patient pacient-i person që merr trajtim mjekësor të caktuar

patients pacientë-t

pattern 1. model-i;  2. diagramë objekt që shërben si bazë për të prodhuar një tjetër sipas tij

patterned i stampuar që i është nënshtruar stampimit

patterns modele-t

pavement 1. trotuar;  2. kalldrëm

paver-finishers shtruese-përmbaruese-t makina që bëjnë punime shtrimi dhe përmbarimi të rrugëve

pavers kalidrëme-t rrugë të shtruara me gurë

paving shtrim-i proces i veshjes me kalldrëm

pay pagesë

payload ngarkesë e dobishme ngarkesë që kryhen punë

payment pagesë

payphone telefon me monedhë shërbim telefonik me futje monedhe në aparatin telefonik

PC ÇP (çimento Portland) lloj çimentoje e tipit Portland për lidhje me panelet prej druri

PCB

BPK (bifenil i 

poliklorinuar) grup përbërjesh nga lidhje të atomeve klorine me molekula të bifenilit

peak pik-u caku më i lartë i një procesi

pedal pedal-i këmbëz që shkelet me këmbë për të kryer lëvizjen

pedals pedale-t

pedestal

1. për këmbët;  2. 

mbështetëse këmbësh për vendosjen e këmbëve



pedestrian

1. për këmbët;  2. me 

këmbë 1. për vendosje këmbësh;  2. që komandohet me anë të këmbës

peel lëkurë (ngjyrë lëkure) ngjyra që ka lëkura për të provuar vetinë ngjitëse në metal

peeling ngjyrë lëkure prova e ngjyrës së lëkurës

peening rrahje me çekiç

pegboard panel me kunja dërrasë për procesin e lidhjes me kunja

pelletisers peletizuese-t makina për prodhim paletash

pelton Pelton lloj turbine e tipit Pelton

pencil kalem-i instrument në formë lapsi për të provuar fortësinë

pendulum lavjerrës-i trup i varur që kryen lëvizje lëkundëse

penetrant depërtues-e që depërton në brendësi të objektit ose mjedisit

penetration depërtim proces i kalimit të fluidit në pjesët e pahermetizuara

pen-injectors maja injektuese injektorë me maja në formë pene

people personat njerëz që kryejnë veprimtari të caktuara

per për parafjalë me kuptimin "në çdo"

percentage përqindje

perceptible i përceptueshëm që është i mundshëm të kapet nga organet e shqisave

perchloric perklorik-e i acidit klorik me gradë më të madhe  oksidimi

perchloroethylene perkloroetilen-i përbërje perkloruri dhe etileni

percussive goditës-e që shërben për goditje

perforated i birëzuar që i janë hapur vrima në të

perforation birëzim-i proces i hapjes së vrimave

perforator birëzues-i pajisje për hapje vrimash

performance

1. ekzekutim-i;  2. 

realizim-i;  3. funksionim 1.2. vënie në përdorim;  3. mënyra se si funksionon rregullisht

performances

1. realizimet  2. 

funksionimet

performed

1. i ekzekutuar;  2. i 

realizuar;  3. që 

funksionon 1.2. i vënë në përdorim;  3. që vë në funksionim

performing

1. ekzekutues-e;  2. 

realizues-e;  3. 

funksionues-e 1.2. që vë në përdorim;  3. Që vë në funksionim

perfringens perfringense-t lëndë në produktet ushqimore që provohen Clastridium perfringens

perimeters perimetra-t

period 1. periodë;  2. periudhë

1. kohë në të cilën një madhësi kryen një cikël të plotë;  2. hapësirë 

kohe

periodic periodik-e lidhur me një periodë ose periudhë të caktuar

periodicals periodikë-t botime për periudha të caktuara

periodontal periodontal-e që lidhet me mishin e dhëmbëve

periods perioda-t

peripheral periferik-e 1. që lidhet me periferinë;  2. që kryhet në periferi

perishable

1. i shpejtprishshëm;  2. i 

shpejtkonsumueshëm që prishet ose konsumohet në një kohë të shkurtër

peritelevision peritelevizion-i

peritoneal peritoneal-e që lidhet me peritoneumin që mbështjell organet barkore

perlite perlit-i eutektoid i formuar nga ferriti dhe çimentiti



permanence përhershmëri-a gjëndje e përhershme dhe e pandërprerë

permanent i përhershëm që vazhdon pa ndërprerje

permanently

në mënyrë të 

përhershme

permanganate permanganat-i kripë e acidit permanganor

permeability depërtueshmëri-a aftësia për të përshkuar mjedisin ose pjesë të tij

permeable i depërtueshëm që është i aftë të përshkojë mjedisin

permeation depërtim-i

permissible i lejueshëm që lejohet në kufijtë e caktuar

permit 1. lejoj;  2. lejë 1. i jap mundësi të bëhet

permitted i lejuar që është i lejuar të kryhet

permittivity konstante dielektrike

peroxide peroksid-i përbërje me dy atome oksigjeni në përmbajtje

peroxodisulfate peroksodisulfat-i përbërje peroksidi dhe disulfati

peroxomonosulfate peroksomonosulfat-i përbërje peroksidi dhe monosulfati

perpendicular

1. pingulsisht;  2. pingul-

e;  3. pingule-ja 1. në mënyrë pingule;  2. i pingultë;  3. vijë pingule

persistence qëndrueshmëri-a aftësi për të qënë i pandryshueshëm

personal vetjak-e që i përket vetë personit

personnel personel-i tërësia e personave që kryejnë veprimtari të përbashkët

persons persona-t

perspective

1. perspektiv-e;  2. 

perspektivë-a 1. që ka të bëjë me të ardhmen;  2. e ardhmja e zhvillimit

perspiration djersitje proces i sekretimit të djersës

perturbation trazim-i lëvizje e çrregullt e elementëve përbërëse të një lënde

pest dëmtues-i insekt ose kafshë që dëmton bimët

pesticide pesticid-i lëndë kimike për vrasjen e insekteve

pesticides pesticide-t

petrochemical petrokimik-e që lidhet me lëndët kimike të përftuara nga nafta ose gazi natyror

petrographic petrografik-e që lidhet me studimin e shkëmbenjve

petrol benzinë lëng i djegshëm që përftohet nga nafta e që përdoret si lëndë djegëse

petroleum naftë

vaj mineral nga i cili përftohen shumë nënprodukte e përdoret si 

lëndë djegëse

pewter kallaj-i lidhje metalike e kallajit  me plumbin

pewterware prodhime kallaji

pH pH  (pe-hash) logaritëm negativ i përqëndrimit efektiv hidrogjen-jon

phaeodactylum feodaktul-i

pharmaceutical farmaceutik-e që lidhet me prodhimin dhe shpërndarjen e ilaçeve

phase fazë-a

1. stad në një proces ndryshimi ose zhvillimi;  2. grup mbështjelljesh 

gjeneratori

phases faza-t

phase-to-earth fazë-tokë lidhje e fazës me tokën

phase-to-phase fazë-fazë lidhje e fazës me fazën

phasing 1. fazim-i;  2. fazues-e 1. vendosje në fazë;  2. që vendos në fazë

phenol fenol-i acid karbolik

phenol-formaldehyde fenolformaldehid-i

phenolic fenolik-e që lidhet me acidin karbolik



phenols fenole-t

phenomena dukuritë fakte a ngjarje të vrojtuara si shfaqje ligjesh të caktuara

phenoxyalkanoic fenoksialkanoik-e

phones telefona-t instrumente për të komunkuar nëpërmjet zërit njerëzor

phosphatase fosfatazë-a enzimë për fraksionimin e lidhjeve me acidin fosforik

phosphate fosfat-i kripë e acidit fosforik

phosphate-bonded i lidhur me fosfat

phosphoric fosforik-e

phosphorus fosfor-i

substancë kimike helmuese dyllngjashme që shkëlqen në errësirë dhe 

i ndezshëm lehtë

phosphovanadomolybd

ate fosfovanadomolibdat-i

photo fotografi-a

photochromism fotokromizëm sëmundje e shkaktuar nga kromi

photocouplers fotoçiftëzues-it

photodarlington fotodarlington-i

photodiode-arrays rrjete diodash

photodiodes fotodioda-t

photographic fotografik-e që lidhet me fotografinë

photometric fotometrik-e që lidhet me matjen e rrezatimit ndriçues

photomultiplier fotoshumëfishues-i pajisje ose aparat për shumëfishime fotografike

photon foton njësi e rrezatimit elektromagnetik

photostimulated i fotostimuluar i stimuluar me anë të dritës

phototherapy fototerapi-a procedurë për kurim sëmundjesh me dritë artificiale

phototransistor fototranzistor-i

dispozitiv drite me gjysmëpërcjellës për përforcimin e rrymës 

elektrike

phototransistors fototranzistorë-t

photovoltaic fotovoltaik-e i aftë të gjenerojë forcë elektromotore

photovoltaic (PV) fotovoltaik (FV) i aftë të gjenerojë forcë elektromotore

phrases fraza-t grupe fjalësh të lidhura si pjesë e një fjalie

pH-value vlerë e pH

physical fizik-e që lidhet me dukuritë e fizikës

physics fizikë shkencë që studion dukuritë fizike

physiological fiziologjik-e që lidhet me fiziologjinë ose dukuritë fizike

physiotherapy fizioterapi-a trajtim i sëmundjeve me masazh, me përdorim të nxehtësisë etj.

pickle

1. banjë acide;  2. 

dekapirim 2. proces i pastrimit të sipërfaqes me tretësa acidë, bazikë.

pick-up 1. mbledhës-i;  2. kapës-i 1. pajisje që mbledh pjesët e mbetura në korije;  2. pjesë kapëse filli

pictograms piktograme-t gjuhë vizatimore që përmbajnë mesazhe të caktuara

pictorial 1. i ilustruar;  2. grafik-e 1. që është me ilustrime; 2. e paraqitur me grafikë

picture imazh-i shëmbëllim i një objekti

pictures imazhe-t

pie piezoelektrik-e

piece copë pjesë e shkëputur nga një e tërë

pieces copa-t

piercing shpues-e që shërben për shpim

piezoelectric piezoelektrik-e

pig-irons giza-t forma hekuri të papastërta me përzierje karboni



pigment pigment-i lëndë ngjyruese

pigments pigmente-t

pigtailed-style stil gërshet

pile shtyllë

piles shtylla-t

piling shtyllnajë-a radhë shtyllash në një armaturë

pilot pilot-i kontroll nga një qendër

pin

1. kunj-i;  2. spinot;  3. 

pern;  4. spinë përgjithësisht detal në formë kunji rrethor

pinch vetëzgjatje-a (pinçim) zgjatje procesi në shkarkim

pines pisha-t dru pyjorë halorë me frute boçe

pi-network katërpolar-i π katërpolar pigrak (π)

pinhole dritarëz-a hapësirë në formë vrime

pinholes dritarëza-t

pin-index

1. indeks i inpulsit;  2. 

indeks i daljes

pinnacles Pinakles informacion Pinakles në libraritë e taguara (simbolizuara)

PIN-photodiodes fotodioda-t PIN

pins

1. kunja-t;  2. spinota-t;  

3. perna-t;  4. spina-t

pipe tub-i

pipelayers tubashtruese-ja makinë për shtrim tubash

pipeline tubacion-i tub i gjatë i përbërë nga shumë pjesë ose sistem tubash të bashkuar

pipelines tubacione-t

pipes tuba-t

pipettes pipeta-t gypës i shkurtër në punët laboratorike

pipework sistem tubash

piping

1. tubëzues-e;  2. 

tubacion 2. sistem tubash të bashkuar

piston piston detal cilindrik i shkurtër që zhvendoset brenda një cilindri

piston-operated që punon me piston

pit gropëz e thelluar e vogël e krijuar nga korrodimi

pitch hap-i largësi ndërmjet të ngriturave të filetave

pitons bulonë me vath lloje bulonësh me varës për ngritje ngarkesash

pitting korrodim pikësor lloj korrodimi në pika të caktuara

pivot

1. çernierë-a;  2. grusht 

kthimi 1. lidhje dyelementëshe që rrotullohen rreth një aksi

pivoted i çernieruar që është lidhur ose punon me çernierë

placed i vendosur që është vënë në një vend të caktuar

places vende-t pjesë e caktuar hapësire e zënë nga një objekt

plain i thjeshtë i pa zbukuruar me lajle

plan plan-i skicë paraqitëse e pjesëve të objektit, të përmasave etj.

planar rrafshor-e 1. që ka të bëjë me rrafshin;  2. i paraqitur në rrafsh

plane 1. rrafsh-i;  2. faqe sipërfaqe gjeometrike me përmasa të caktuara

planers

1. zdruathuese-t;  2. rula-

t ngjeshës 1, makina që shërbejnë për zdrukthim;  2. makinë ruluese-ngjeshëse

plane-strain shformim rrafshi

planetary

1. planetar-e;  2. 

planetar-i 1. që bën rrotullim planetar;  2. rrotë planetare



planetary-mixer përzierës me planetar

planing zdrugthyes-e që shërben për zdrukthim

planning

1. planëzues-e;  2. 

planëzim 1. që paraqet në plan;  2. paraqitje në plan

plans plane-t

plant impiant-i

1. makineri për prodhim industrial;  2. tërësi pajisjesh dhe 

aparaturash

plants impiante-t

plasma plazmë-a 1. pjesë lëngore e gjakut

plastering suvatues-e që shërben për suvatim

plastic plastik-e i bërë prej lënde plastike

plastic-coated

i veshur me lëndë 

plastike

plasticized i plastikëzuar 1. i bërë plastik;  2. i veshur me lëndë plastike

plasticizer plastikëzues-i përpunues me lëndë plastike

plasticizers plastikëzues-it

plastics plastikë-a lëndë plastike

plastics/food ushqim plastik

plastics-coated

i veshur me lëndë 

plastike

plate pllakë

plate/sheet pllakë / fletë-a pllakë e laminuar hollë

plated i pllakëzuar

plated-through i metalizuar plotësisht

platen plato-ja platformë e rrotullueshme për vendosje instrumentesh

plates pllaka-t

platform platformë-a vend i ngritur i rrafshët

platforms platforma-t

plating

1. pllakëzues-e;  2. 

pllakëzim-i 1. që e laminon lëndën në formë pllake

platinum platin-i element kimik metalik fisnik që përdoret për stolira

players lojtarë-t pjesëtarë të një loje sportive

playground kënd lojrash vend special me lodra për zbavitje

playing luajtje

playpens rrethore fëmijësh

pleasure zbavitje veprimtari në të cilën njeriu kalon kohën e lirë duke fituar kënaqësi

pleating 1. palosës-e;  2. palosje

plesiochronous pleziokron-e

pliable i epshëm që është i aftë të përkulet a të ndryshojë formën

plotting planshetë-a (planshetim) hedhje në skicë (hartë) e të dhënave

plug

1. spinë;  2. prizë;  3. fole 

prize

plug/bung bokoll tapë

pluggers pistoleta shpimi pajisje për shpime materialesh të ndryshme

plugging kufizues-e që ul aftësinë filtruese

plug-in i lidhur në prizë

plugs 1. spina-t;  2. priza-t



plug-style lidhje në prizë e stilit me lidhje në prizë

plumbing

1. sistemet hidraulike;  2. 

punime hidraulike

plunger pistonçinë detal në formë pistoni të hollë e të gjatë

plus plus 1. që ka shenjën +;  2.

plywood kompensatë-a dërrasë e përbërë nga shtresa të holla druri të ngjitura

PM-cores bërthama MP bërthama prej magneti të përhershëm

PN-designated

i llogaritur sipas kalimit 

PN

pneumatic pneumatik-e 1. i mbushur me ajër;  2. që punon me ajër të ngjeshur

pneumatically pneumatikisht në mënyrë pneumatike

pneumatics pneumatikë-a

degë e mekanikës që merret me dukuritë që lidhen me ajrin e 

ngjeshur

pocket xhep-i vend i zgavërt që mbushet me diçka

point pikë-a 1. gjurmë e mbetur nga një objekt me majë;  2. vend shumë i kufizuar

points pika-t

point-to-multipoint pikë-shumëpikësh marrëdhënie e një pike me shumë pika

point-to-point pikë-pikë marrëdhënie e një pike me një pikë

polar polar-e që lidhet me polin ose polet

polarimetric polarimetrik-e që lidhet me matjen e gradës së polarizimit

polarity polarësi-a që ka karakter polar

polarization polarizim-i dukuri e të shkaktuarit të poleve të kundërta

polarizing-microscope mikroskop me polarizim

pole pol-i secila nga dy anët e kundërta të objektit

pole-mounted i montuar në pole

poles pole-t

policy vijëveprim-i rrugë për të vepruar për të zgjidhur një detyrë

polished i lustruar që i është përpunuar sipërfaqja me lustër

polishers lustrues-it pajisje ose makina që shërbejnë për lustrimin e sipërfaqeve

polishing 1. lustrues-e;  2. lustrim-i

1. që shërben për lustrim;  2. proces i pastrimit të hollë me pasta 

lustruese

pollutant lëndë ndotëse lëndë që ndotin mjedisin

polluting ndotës-e që çon në ndotje të mjedisit

pollution ndotje proces i krijimit të gjendjes së ndotur

polo polo lojë e luajtur në ujë me dy skuadra që përpiqen të futin topin në portë

poly poli- me kuptimin "shumë elemente përbërëse"

poly 

(diallydimethylammoni

um)

polidialidimetilamonium-

i

poly (methyl) polimetil-i

poly(tetrafluoroethylen

e-

hexafluoropropylene)

politetrafloroetilen-

heksafloropropilen-i

poly (vinyl) polivinil-i produkt i polimerizimit të vinilit

polyacrylamides poliakrilamide-t amide poliakrilike

polyaluminium polialumin-i



polyamide poliamid-i polimer që ka në molekula grupin amid

polyamide-imide poliamid-imid përbërje me poliamid dhe imid

polyamides poliamide-t polimerë me grup amide

polyamines poliamine-t

polybutene polibuten-i

polycarbonate polikarbonat-i

polychlorinated i poliklorinuar që i është nënshtruar poliklorinimit

polycrystalline polikristalin-i përbërje polikristalore

polyester poliester-i lëndë plastike e përftuar me polikondensim të acideve dhe alkoolit

polyester/epoxy epoksid poliester lloj rrëshire me përbërje epoksidi poliester

polyester-amide-imide poliester-amid-imid

polyesterimide poliesteramid-i

polyesters poliestera-t tërësi poliesterash

polyethylene polietilen-i lëndë plastike e përftuar me shtim të shumëfishtë të etilenit

polyethylene-styrene polietilen-stiren-i përbërje me polietilen dhe stiren

polyethylenes polietilene-t

polyethylene-

terephtalate polietilen-tereftalat

polyimide poliimid-i

polyisocyanate poliizocianat-i

polymer polimer-i përbërje kimike organike e përftuar me reaksion polimerizimi

polymer-based me bazë polimeri

polymeric polimerik-e që karakterizohet nga polimeria

polymerization polimerizim-i

reaksion i bashkimit të molekulave të thjeshta për formimin e 

makromolekulave

polymerized i polimerizuar që i është nënshtruar polimerizimit

polymers polimerë-t tërësi polimerësh

polymers/resins rrëshira polietilene

polymethylmethacrylat

e polimetilmetakrilat-i

polyolefin poliolefin-i

polyolefine poliolefin-i

polyolefines poliolefine-t

polyphenylene polifenilen-i

polyphosphate polifosfat-i

polypropylene polipropilen-i polimer i propilenit

polystyrene polistiren-i lëndë plastike e përftuar me shtim të shumëfishtë të stirolit

polytetrafluoroethylen

e politetrafloroetilen-i

polyurethane poliuretan-i lëndë plastike e përdorur për fibrat sintetike

polyurethane-modified

i modifikuar me 

poliuretan

polyvinyl polivinil-i produkt i polimerizimit të vinilit

polyvinylchloride polivinilklorid-i

polyvinylidene poliviniliden-i

ponds basene-t gropa të mëdha me ujë nga shiu ose i mbledhur artificialisht

pool pishinë-a basen me ujë për t'u larë



pools basene-t tërësi basenesh

poorly në dozë të varfër

poplar plep-i dru i lartë me trung të drejtë që përdoret në ndërtim, për letër etj.

population popullatë grup ose tip qëniesh që jetojnë në një zonë të caktuar

porcelain porcelan-i

lëndë e bardhë e shkëlqyer e përgatitur prej argjili që përdoret për 

prodhim enësh etj.

pore pore-ja hapësira në formë vrimash shumë të imta në një trup lëndë

porosity porozëti-a përmbajtje poresh në një trup

porous poroz-e që përmban pore

port folezë vend në formë gropëze ku futet një element

portability bartshmëri-a aftësia për të bartur nga një vend në tjetrin

portable i bartshëm që mund të bartet me dorë a me mjet nga një vend në tjetrin

portable-ladders shkallë të bartshme shkallë që mund të çohen nga një vend në tjetrin për përdorim

porthole vrimë e hapur e rrumbullakët e shtypur

portion porcion pjesë në të cilën diçka është ndarë e jepet si e tillë

portlights

aparate ndriçimi 

(iluminatorë) aparate të veçuar për ndriçim në një objekt

ports foleza-t tërësi folezash

position 1. post;  2. pozicion 1. vend komandimi i drejtuesit të makinës;  2. vendndodhje e objektit

positional pozicional-e që lidhet me zënien e një pozicioni të caktuar

positioner pozicionues-i pajisje për ta vendosur objektin në pozicion të caktuar

positioners pozicionues-it

positioning pozicionim vendosje në një pozicion të caktuar për ta përdorur

positions 1. postë;  2. pozicione 1. vende pune ose operimi;  2. vendndodhje ose mënyra e vendosjes

positive pozitiv-e 1. që ka shumën +;  2. që është i dobishëm me punën e vet

positive-displacement zhvendosje pozitive 1. zhvendosje që kryen punë të dobishme;  2. zhvendosje me +

positron pozitron pjesa më e vogël e materies me ngarkesë elektrike pozitive

post postë shërbim i dërgimit dhe i marrjes së korrespondencës, dërgesave etj.

postal postar-e që lidhet me shërbimin postar

postural postural-e që lidhet me pozicionin ose mënyrën e ndenjies së objektit

potable i pijshëm që është i përshtatshëm dhe i ka cilësitë e nevojshme për t'u pirë

potassium kalium-i element kimik metalik në formë kripërash

potato patate bimë me zhardhokë që përmbajnë niseshte që përdoren për ushqim

pot-cores

bërthama të 

potenciometrit

potential

1. potencial-i;  2. 

potencial-e

1. energji e një ngarkese elektrike e shprehur në volt;  2.që lidhet me 

potencialin

potentially potencialisht 1. në mënyrë potenciale;  2. nga ana potenciale

potentiometers potenciometra-t aparate matëse të potencialit

potentiometric potenciometrik-e që lidhet me matjen e potencialit

potentiometry potenciometri-a degë e elektricitetit që merret me matjen e potencialeve

pot-life jetëgjatësi potenciometri afat shërbimi i potenciometrit



potting hermetizim-i puthitje e pjesëve bashkuese deri sa të bëhen të padepërtueshme

pouch qeskë-a trastëz prej letre të caktuar

pouches qeska-t

pounding futje me shtypje

pourability derdhshmëri-a aftësia për t'u derdhur në formë

poured i derdhur që është nxjerrë me rrjedhje

pouring

1. që derdhet;  2. 

derdhje 1. rënie e lëndës që rrjedh

powder pluhur lëndë e grimcuar imët

powdered pluhuror-e 1. që lidhet me pluhurin;  2. në formë pluhuri

powders pluhura-t

power

1. fuqi-a;  2. me motor;  

3. mekanik-e

sipas tekstit:1. e fuqisë; 2. që punon me motor; 3. me fuqi mekanike; 

4. me energji elektrike

power-driven

1. me motor;  2. mekanik-

e

powered

1. i fuqisë;  2. me motor;  

3. mekanik-e sipas tekstit: 1. që punon me motor;  2. me energji elektrike etj.

power-line linjë elektrike

power-tool makinëvegël me motor makinë përpunuese që punon me motor elektrik

pozzolanic pocolanik-e 1. që ka vetinë e pozolanës;  2. që përmban pozolanë

pozzolanicity pocolanikësi-a përmbajtje pozolane në përbërje

practical praktik-e që ka karakter praktik

practice praktikë-a 1. ana e përdorimit praktik;  2. vënie në praktikë

practices praktika-t

pre-assembled i paramontuar i montuar paraprakisht

precast

1. i parafabrikuar;  2. i 

paraderdhur i përbërë prej blloqesh i gatshëm për përdorim

precautionary parandalues-e që shërben për të ndaluar paraprakisht defektet

pre-centring

1. paraqëndërzues-e;  2. 

paraqëndërzim-i që shërben për ta qëndërzuar paraprakisht

precious i çmuar me vlerë shumë të lartë

precipation fundërrësim-i rënie në fund

precipitated i fundërrësuar që ka rënë në fund duke u veçuar nga lëngu

precipitation fundërrësim proces i rënies në fund i grimcave të ngurta duke u veçuar nga lëngu

precipitation/flocculati

on fundërrësim-flokulim proces i përbashkët i fundërrësimit dhe flokulimit

precision saktësi vetia për të qenë i saktë

preclinical paraklinik-e që kanë karakter paraekzaminues

precompressed i parangjeshur që është ngjeshur paraprakisht

pre-cracked i parakrisur që është plasaritur paraprakisht

prediction parashikim përcaktim para se të ndodhë

predictive parashikues-e që e përcakton para se të ndodhë

predominantly në mënyrë mbizotëruese

prefabricated i parafabrikuar që është gatitur në blloqe për përdorim

prefabrication parafabrikim-i fabrikim paraprak

preferential i preferuar që pëlqehet para të tjerëve

preferred i preferuar që është pëlqyer para të tjerëve



pre-formed i paraformësuar 1. që ka marrë formë paraprakisht;  2. që është formuar paraprakisht

preheat paranxehje proces i nxehjes paraprake

preheating paranxehës-e që shërben për nxehje paraprake

preimpregnated i parandërngopur që është ndërngopur paraprakisht

preimpregnates

lëndë të 

parandërngopura

preinsulated i paraizoluar që është izoluar paraprakisht

pre-insulated i paraizoluar që është i izoluar paraprakisht

pre-layout

1. paraskicim-i;  2. 

parapiketim 1. paraqitje paraprake në skicë;  2. hedhje e piketave kryesore

preliminary paraprak-e i bërë më përpara

preloading parangarkues-e që e ngarkon paraprakisht

premises lokal shërbimi lokale përdorimi për shërbim

premix parapërzierje lëndë e përzier paraprakisht

pre-mixed i parapërzier që është përzier paraprakisht

prepacked i parapaketuar që është paketuar paraprakisht

preparation përgatitje-a bërje gati për përdorim

preparations përgatitje-t tërësi veprimesh në ndërmarrjen e një veprimtarie

preparatory përgatitor-e që është përgatitur qysh më parë

prepare përgatis bëj gati për përdorim

prepared i përgatitur që është bërë gati

preparing përgatitës-e që shërben për përgatitje

prepregs

lëndë të 

paraimprenjuara lëndë të ndërngopura paraprakisht

pre-production paraprodhim prodhim i realizuar paraprakisht

pre-recorded i pararegjistruar që i është nënshtruar regjistrimit paraprak

prescription parashkrim-i përshkrim paraprak i të dhënave

preselection parapërzgjedhje përzgjedhje e bërë paraprakisht

presence prani-a të qenët i pranishëm

present i pranishëm që është në prani të një veprimi

presentation paraqitje shprehje e të dhënave (informacionit) në një mënyrë të caktuar

preservation 1. ruajtje; 2. mbrojtje tërësi veprimesh për t'i mbajtur të paprekur

preservative

1. mbrojtës-e;  2. lëndë 

mbrojtëse 1. që shërben për ta mbrojtur;  2. lëndë që shërben për ta mbrojtur

preservatives lëndë-t mbrojtëse tërësi lëndësh mbrojtëse

preservative-treated

i trajtuar me lëndë 

mbrojtëse

preset parainstaluar e futur paraprakisht në sistem

press presë-a pajisje ose makinë për presim

pressboard karton shtypi karton që shërben për shtypje

pressed i presuar që i është nënshtruar presimit

presses presa-t makina që shërbejnë për presim

press-in brendapresim-i presim në brendësi

pressing 1. presues-e;  2. presim-i 1. që shërben për presim ;  2. proces i shtypjes me presë

presspaper karton i trashë

presstressed i parandemë që është në ndemje paraprake

pressure trysni-a

1. ushtrim i forcës për njësinë e sipërfaqes;  2. forcë e ushtruar për 

njësinë e sipërfaqes



pressure/vacuum vakuum nën trysni gjendje vakuumi e krijuar nga trysnia

pressure-drop rënie trysnie gjendje trysnie në rënie

pressures trysni-të

pressure-sensitive i ndjeshëm ndaj trysnisë që i nënshtrohet lehtë trysnisë

pressure-tight

i papërshkueshëm nga 

ajri

pressurization hermetizim proces i puthitjes së plotë të pjesëve të bashkuara

pressurized i hermetizuar që është puthitur plotësisht

prestressed i parandemë që është në ndemje paraprake

prestressing

1. tensionim paraprak;  

2. parandemës-e që e ndem trupin paraprakisht

pre-treatment paratrajtim-i trajtim paraprak i lëndës

prevailing mbizotërues-e 1. që qëndron mbi të tjerët;  2. që ndodh kryesisht si proces

prevent parandaloj ndaloj paraprakisht që të mos ndodhë

preventer parandalues-i

preventing parandalues-e që shërben për të ndaluar paraprakisht

prevention parandalim-i veprim për të ndaluar paraprakisht

preventive parandalues-e që shërben për ta ndalur paraprakisht

previous i mëparshëm që ka qenë (është bërë) më parë

primarily parësisht që bëhet duke zënë vendin e parë

primary parësor-e që zë vendin e parë

primed i mbushur që është bërë mbushja me një lëndë

primer kapsollë-a pjesë në formë kësule që shërben si ndezës i lëndës plasëse

principal parimor-e që shërben si parim i punës

principle parim-i rregull themelore që zbatohet në ndërtimin e objektit etj.

principles parime-t tërësi rregullash themelore

print 1. shtyp;  2. shtypje 1. nxjerr me shkronja shtypi me makinë

printed

1. i shtypur;  2. i 

stampuar;  3. i printuar 1. i bërë me shtypje;  2. i bërë me stampim;  3. i printuar

printed-board

1. panele e stampuar;  2. 

kuadër i stampuar NULL

printers

1. pajisje-t shtypëse;  2. 

printerat 1. pajisje për shtypshkrime;  2. pajisje kompjuteri për printim

print-free pa shtypje që nuk bëhet provë me shtypje

printing

1. shtypës-e;  2. 

stampues-e;  3. printues-

e 1. që shërben për shtypje;  2. që shërben për printim (në printer)

prints

1. shtypshkrime-t;  2. 

stampime-t imazhe të shtypura

prior më përpara se më parë se të kryhet diçka tjetër

priority përparësi vend i parë në krahasim me të tjerët

prismatic prizmatik-e në formë prizmi

prisms prizma-t

1. trupa gjeometrikë shumëfaqësh me dy baza të barabarta;  2. trupa 

prizmatikë

private personal-e që i përket vetëm një personi

probable probabël që është me propabilitet për të ndodhur

probe sondë pajisje që shërben për marrje mostrash

probes sonda-t tërësi sondash



probing sondim-i kryerje provash me sonda ose mjete provuese të ndryshme

problems probleme-t çështje të ndërlikuara që kërkojnë zgjidhje

procedure procedurë-a rrugë që ndiqet për të kryer një proces (ose procese)

procedures procedura-t tërësi procedurash

process 1. proces;  2. përpunoj 1. varg veprimesh të lidhur njëri pas tjetrit;  2. ia nënshtroj përpunimit

processed i përpunuar që i është nënshtuar përpunimit

processes procese-t tërësi procesesh

processing

1. përpunues-e;  2. 

përpunim-i 1. që shërben për përpunim;  2. proces i përpunimit

processors procesorë-t njësi të përpunimit

procurement prokurim-i mënyrë e sigurimit të përftimit të objektit

produced i prodhuar që është përftuar me prodhim

product produkt objekt i përftuar me prodhim

production prodhim tërësi procesesh për përftimin e produkteve

products produkte-t tërësi produktesh

product's i produktit që i përket produktit

professional

1. profesional-e;  2. 

profesionist-i

1. që lidhet me një profesion të caktuar;  2. person i specializuar në 

një punë të caktuar

profile profil-i produkt me forma të ndryshme në prerje

profiled i profiluar që i janë dhënë gjatë përpunimit forma të ndryshme prerjeje

profiles profile-t tërësi profilesh

profilometer profilmatës-i pajisje për matjen e profileve

profilometric profilometrik-e që lidhet me matjen e profileve

proforma proformë-a formë primitive e parë

progagation përhapje proces i shtrirjes në gjerësi e gjatësi

programmable i programueshëm që punon në bazë të një programi

programme program-i

1. plan për kryerjen e diçkaje;  2. seri instruksionesh të koduara për të 

komanduar proceset

programmes programe-t tërësi programesh

programming programues-e që shërben për programim

progressing përparues-e që ecën përpara duke ndryshuar dhe duke u zhvilluar

progressive progresiv-e që ecën duke u zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme

project projekt-i skemë ose plan i kryerjes së një veprimi

projection

1. projektim-i;  2. 

projeksion paraqitje në formë skeme e një procesi

projections projeksione-t paraqitjet në plane

projectors projektorë-t aparate për projektime të fotove (filmave) në ekran

projects projekte-t tërësi projektesh

proline prolinë-a

prolonged i zgjatur që është bërë më i gjatë

proof

1. hermetikësi;  2. 

padepërtueshmëri

puthitshmëri e pjesëve bashkuese për të mos lejuar depërtimin e 

fluideve, ajrit.

propagation shpërndarje veprim i përhapjes në vende të ndryshme

propane propan-i alkan gazor që përmbahet në naftë e që përdoret si lëndë djegëse

propellants karburante raketash lëndë djegëse që përdoret për raketa

propelled i vënë në lëvizje që vihet në punë (shtyhet, lëviz) me anën e fuqisë etj.

propeller motor shtytës pajisje motorike që shtyn një mjet lëvizës

propeller-type i tipit me motor shtytës



propensity prirje-a aftësi për të fituar veti të caktuara

properties veti-të karakteristika dalluese të trupit, dukurisë etj.

property veti-a karakteristikë dalluese e trupit

prophylaxis profilaksi-a tërësi masash për parandalim sëmundjesh

proportions përpjesëtime-t marrëdhënie përpjesëtimore ndërmjet elementëve përbërëse

props kundërmbështetëse-t mbështetëse në anë të kundërt për përforcim

propulsion

1. shtypje;  2. forcë 

shtytëse forcë shtytëse që vë në lëvizje një makinë

propylene propilen-i alken gazor që përdoret për prodhim elastomerësh

propylene-copolymers kopolimere-t propilene

prostheses proteza-t pjesë artificiale prej lënde të ndryshme në vend të pjesës së hequr

protect mbroj ruaj me masa paraprake kundër dëmtimit

protected i mbrojtur që i është bërë mbrojtja me elemetë të ndryshëm

protecting mbrojtës-e që shërben për mbrojtje

protection mbrojtje-a tërësi masash për ta ruajtur

protective mbrojtës-e që shërben për mbrojtje

protectors mbrojtës-it lëndë që shërbejnë për mbrojtje të trupit

protein-nitrogen proteinë-azot

protocol protokoll-i dokument ku regjistrohet informacioni për një marrëveshje

protocols protokolle-t

proton proton-i grimcë elementare me ngarkesë pozitive

prototype prototip-i tip si model i parë primitiv

protruding në formë bombe

prove 1. provoj;  2. vërtetoj

provers dhoma pushimi lokale që shërbejnë për pushim

provided

1. i dhënë;  2. i pajisur 

me

providing

1. që jep;  2. që pajis me;  

3. që ofron

proving

1. që provon;  2. që 

vërteton

provision

1. masë paraprake;  2. 

predispozitë

provisions masa-t paraprake

proximity përafërsi-a

pruners gërshërë krasitëse

pseudo-adiabatic pseudoadiabatik-e

pseudomonas pseudomonas-i provë në përcaktimin e cilësisë së ujit

public publik-e që ka karakter publik

publication botim-i

publications botime-t

pull 1. tërheq;  2. tërheqje

pulley pulexhë detal në formë rrote me kanal nëpër të cilin kalon rripi transmetues

pulleys pulexha-t

pulling tërheqës-e që shërben për tërheqje

pull-off shkëpus me tërheqje

pull-out nxjerr me tërheqje



pull-through tërheq plotësisht

pulp pastë pastë në formë brumi

pulps pasta-t pastë] në formë brumi për mbushje

pulsating

1. pulsues-e;  2. 

impulsues-e 1) që pulson;  2) që jep impulse

pulsations

1. pulsime-t    2. 

impulsime-t 1) dhënie pulsesh;  2) dhënie impulsesh

pulse 1. puls-i;           2. impuls 1) rrahje me goditje;  2) forcë shtytëse që vë në lëvizje një trup

pulse 1. puls-i;           2. impuls

pulsed i impulsuar që jep impulse

pultruded tërheqje e rrjedhëshme

p.sh. profile prej përbërësish plastikë të përforcuar, të prodhuara me 

tërheqje të rrjedhëshme

pulverized i pluhurizuar 1) i shndërruar në pluhur;  2) i hedhur në formë pluhuri

pumice gur shpani copë lave poroze që shërben për lustrim

pump pompë makinë ose pajisje që shtyn me ngjeshje fluidin, ajrin, etj.

pumped i pompuar që është dërguar (shtyrë) me pompë

pumping pompim proces i shtytjes me ngjeshje me pompë

pumps pompa-t tërësi pompash

pump-turbines turbina me pompë

punched i shpuar që është bërë me shpim

punctatum punctatum-i larvë që dëmton lëndën e drurit

puncture vrimë e shpuar vrimë e hapur nga një mjet me majë

pure i pastër i papërzier me lëndë të tjera

pure-tone ton i pastër ton zanor i papërzier me elemente të tjera

purity pastërti

1) mungesë gjendjeje të papastërt;  2) mungesë e përzierjes me 

elemente të tjera

purpose qëllim-i objektiv drejt të cilit synohet

purposes qëllime-t tërësi qëllimesh

purse mondedhambajtëse mjet për mbajtjen e monedhave

push 1. shtyj;  2. shtytje 1) zhvendos me shtytje;  2) zhvendosje duke shtyrë

pushback parashtypje shtytje në drejtim prapa

push-out jashtështytje shtytje në drejtim jashtë

push-tows kavo shtytëse litar çeliku që shtyjnë objektin

putida putida në provat e cilësisë së ujit

PVC PVK (polivinilklorid)

lëndë plastike e përftuar me shtim të shumëfishtë të kloritit dhe 

vinilit

PVC/nitrile

nitril PVK (nitril 

polivinilklorid) nitril me përbërje polivinilkloridi

pycnometer piknometër-i vazo xhami për matjen e dendësisë së lëngjeve dhe lëndëve të ngurta

pyknometer piknometër-i shih piknometër

pyrolised i pirolizuar

që është shndërruar nga përbërje me molekula të mëdha në më të 

vogla

pyrometric pirometrik-e që lidhet me matjen e rritjes së temperaturave

pyrophosphate pirofosfat-i

quadrature kuadraturë vendosje në kuadrat

quads

1. katërkëndësh-at;  2. 

çerekësh-i pjesë e përbërë nga një çerek

qualification cilësim vlerësim i cilësive



qualifying cilësues-e që vlerëson cilësitë

qualitative cilësor-e që lidhet me cilësinë (ose cilësitë)

quality cilësi-a ana cilësore e objektit

quantification kuantifikim përcaktimi i anës sasiore

quantitative sasior-e që lidhet me anën e sasisë

quantities sasi-të tërësi sasish

quantity sasi-a tërësi me elemente të numerueshme ose matshme, etj.

quantum kuant-i sasi shumë e vogël e pandashme e madhësive fizike

quarter çerek-u një e katërta e një pjese sasie

quartz kuarc-i mineral shumë i fortë në formë bioksidi silici

quartz-tungsten-

halogen kuarc-tungsten-halogjen përbërje me kuarc, tungsten dhe halogjen

quenched i kalitur që i është nënshtruar kalitjes

quenching 1. kalitës-e;  2. kalitje 1) që shërben për kalitje;  2) proces i rritjes së fortësisë duke e kalitur

quick i shpejtë që zhvillohet me shpejtësi

quick-action veprim i shpeshtë veprim që zhvillohet me shpejtësi

quick-connect

1. lidhje e shpejtë;  2. 

lidh shpejt

quick-draining

1. shpejtdrenues-e;  2. 

drenim i shpejtë 1) që drenon shpejt;  2) proces i shpejtë i drenimit

quilts

1. mbushje-t;  2. jorgane-

t 2) mbulesë për fjetje e mbushur me pambuk a lesh

rabbit lepur i butë

racing 1. garues-e;  2. garim 1) që shërben për gara

rack kremalierë detal në formë rige të dhëmbëzuar

racking

zhvendosje e 

kremalierës

racks kremaliera-t tërësi kremalierash

radar radar-i

pajisje për zbulimin e objekteve me lëshim valësh e marrjen e 

pëasqyrimit të tyre

radial rrezor-e që është në drejtim të rrezes

radiant

1. rrezatues-e;  2. 

rrezatues drite 1) që rrezaton;  2) pajisje (ose objekt) që lëshon rreze

radiant-tube tub rrezatues

radiated i rrezatuar që është prekur nga rrezet

radiation rrezatim-i proces i lëshimit të rrezeve

radiator radiator-i

1) pajisje për ftohjen e motorit;  2) pajisje për ngrohje banese me 

fluid

radiators radiator-ët tërësi radiatorësh

radio 1. radio;  2. radio-

1) pajisje për marrje e dhënie sinjalesh;  2) pjesë e parë e fjalëve me 

"radio"

radioactive radioaktiv-e që lidhet me radioaktivitetin

radiocommunication radiondërlidhje komunikim me anë të radios

radio-frequency radiofrekuencë frekuencë e radiovalëve

radiographic radiografik-e që lidhet me radiografinë

radiographs radiografi-të paraqitje në film e një organi me anë të rrezeve

radiography radiografi-a

radiology radiologji-a shkenca ose teknika e përdorimit të aparateve radiologjike

radiometric radiometrik-e që lidhet me radiometrinë



radionuclide radionuklid-i nuklid radioaktiv

radio-relay radiorelè-ja

radioscopic radioskopik-e që lidhet me radioskopinë

radiotelephone radiotelefon-i aparat telefonik me valë magnetike

radiotherapy radioterapi-a përdorim i rrezatimit ionizues në mjekimin e sëmundjeve

radius rreze-ja vijë që bashkon qendrën e rrethit me periferinë

radiused i rrumbullakuar që i është bërë formë e rrumbullakët

rail shinë-a binar i rrotës së makinave të lëvizshme si treni, vinçi, etj.

railings parmakë-t

barierë e përbërë prej shufrash për t'u mbështetur, për të mos rënë, 

etj.

rails shina-t tërësi shinash

railway hekurudhë-a udhë për lëvizjen e trenave

railways hekurudhë-a

rain shi-u dukuri e rënies së pikave të ujit nga avujt e kondensuar

raingauge shimatës-i aparat për matjen e sasisë së shiut

rain-shower shi rrebesh shi që bie me furi të madhe

rainwater ujë shiu

raised i ngritur që është në pozicion të ngritur

rammers tokmakë-t pajisje që shërbejnë për të ngjeshur dheun

rams rrahës-it pajisje që shërben për të rrahur me goditje

random i rastësishëm që paraqitet si i rastit

random-incidence pjerrësim i rastë]sishëm

range diapazon kufijtë e shtrirjes së një objekti, dukurie

ranges diapazonë-t

ranked i renditur hierarkisht

rapeseed bërsi rrushi

rapid i shpejtë që zhvillohet me shpejtësi

rasps lima të ashpra lima për punime të ashpra

raster raster-i grilë në qarqet e stampuara

ratchet

1. arpion-i;  2. sqep 

arpioni

1) rrotë me dhëmbë e pajisur me sqep që e lejon të rrotullohet në një 

kah

rate

1. koeficient;  2. raport;  

përqindje

rate/pressure raport i trysnisë

rated i vlerësuar që është i vlerësuar në raport me një tjetër

rates raporte-t marrëdhëniet ndërmjet pjesëve

ratiated i rrezatuar që i është nënshtruar rrezatimit

rating

1. që vlerësohet;  2. që 

vihet në raport

ratings vlera-t madhësitë e vlerësuara

ratio raport-i marrëdhëniet ndërmjet pjesëve

ration porcion-i sasi lënde që i përket

rational racional-e që bëhet në mënyrë të arsyeshme

ratios raporte-t marrëdhëniet ndërmjet pjesëve

raw i papërpunuar që shërben si lëndë e parë

ray rreze-ja element i emetuar nga drita, nxehtësia, etj.

rays rreze-t

reach arritshmëri-a kufiri i arritjes së objektit

reached i arritur që ka mbërritur deri në kufi



reaction reaksion-i ndryshime të substancave kimike që veprojnë njëra me tjetrën

reactive reaktiv-e 1) që krijon reaksion;  2) që lidhet me reaktancën

reactivity radioaktivitet aftësia për të hyrë në reaksion

reactor reaktor-i aparaturë për prodhimin e kontrolluar të energjisë bërthamore

reactors reaktorë-t tërësi reaktorësh

readable i lexueshëm që lexohet nga makina

reading 1. lexues-e;  2. lexim-i 1) që lexon;  2) proces i të lezuarit

read-only që vetëm lexohet

read-write

1. lexues-shkrues-e;  2. 

lexim-shkrim 1) që lexon dhe shkruan

ready-to-wear i gatshëm për t'u veshur që është në formë të gatshme për t'u mbajtur veshur

reagents reagjentë-t substanca që shkaktojnë reaksione kimike

real real-e që ekziston në realitet

real-ear dëgjim real dëgjim vihet re realisht

real-time kohë reale kohë që ekziston objektivisht

reamers alezatorë-t instrumente që shërbejnë për alezim vrimash cilindrike

rear i pasmë që ndodhet në pozicion prapa

rear-end fund i prapmë pjesë fundore në pozicionin e prapmë

rebound zbrapsje tërheqje në drejtim pas një shtytje përpara

rebuilding

1. rindërtues-e;  2. 

rindërtim 1) që shërben për rindërtim

receive merr që kap sinjalet

received i marrë që ka kapur

receiver marrës-i aparat që kap sinjalet

receivers marrës-it aparate kapëse sinjalesh

receiving

1. që merr;  2. marrës-e;  

3. marrje

recently pak më parë që është bërë (ka ndodhur) kohët e fundit

recess fole-ja e thelluar në formë grope ku është vendosur një detal

recessed i vendosur në fole

recesses fole-të

rechargeable i ringarkueshëm që ka mundësi (aftësi) të ringarkohet

reciprocating alternativ-e që mund të këmbehen (ndryshojnë) ndërsjellësisht

reciprocity ndërsjelltësi-a gjendje veprimi të ndërsjelltë ndërmjet pjesëve

reclined i mbështetur pjerrtazi që qëndron i mbështetur në pozicion të pjerrët

reclining që mbështetet pjerrtazi

reclosable i rimbyllshëm që ka mundësi (aftësinë) të mbyllet sërish

recognition 1. njohje;  2. pranim 1) proces i njohjes së një veprimi;  2) proces i pranimit

recommendations rekomandime-t instruksione në formë këshillimesh

recommended i rekomanduar që rekomandohet

record

1. regjistrim;  2. material 

regjistrimi 1) proces i të regjistruarit;  2) material ku bëhet regjistrimi (shirit, etj.)

recorded i regjistruar

recorder regjistrues-i pajisje që shërben për regjistrim

recorders regjistrues-it

recorders/players magnetofonë-t aparat për riprodhimin e zërit nga pjesët e regjistruara (disqet, etj.)



recording

1. regjistrues-e;  2. 

regjistrim 2) që shërben për regjistrim

records

1. regjistrim-et;  2. 

materiale me regjistrime 2) materiale ku bëhen regjistrimet (shirita, disqe, etj.)

recoverable i riaftësueshëm që është i aftë të kthehet në gjendjen e mëparshme

recovered i riaftësuar që është kthyer në gjendjen e mëparëshme

recovery riaftësim-i proces i kthimit në gjendjen e mëparshme

recreational zbativës-e që shërben për zbavitje

rectal rektal-e i zorrës së drejtë

rectangular drejtkondëre që është me kënd të drejtë

rectifier rektifikues-i pajisje që pastron me distilim

recycling

1. riqarkullues-e;  2. 

riqarkullim-i 1) që futet sërish në qarkullim;  2) futje sërish në qarkullim

reduced i reduktuar i zvogëluar në përmasa, në sasi, etj.

reduced-articulation artikulim i reduktuar

reducer reduktues-i pajisje që shërben për reduktim

reducing

1. reduktues-e;  2. 

reduktim-i 1) që shërben për reduktim

reduction reduktim-i proces i zvogëlimit në përmasa

reduction-extraction reduktim-ekstraktim

reductors reduktorë-t pajisje që rregullojnë transmetimin me reduktim të rrotullimeve

reed kallam

reel bobinë cilindër ose rul për mbështjellje filli, teli, shiriti

reels bobin-at

reel-to-reel bobinë-bobinë lidhje bobinë me bobinë

reference referencë objekt të cilit i referohemi

references referenca-t

referencing

1. referues-e;  2. që 

referohen që i referohemi

referral referues-e që i referohemi

referring

1. referues-e;  2. që 

referohen

refillable i rimbyllshëm që është i aftë të mbushet

refinery rafineri impiant ose fabrikë për rafinim me distilim

reflectance pasqyrim-i

1) shembëllim i objektit në pasqyrë;  2)kthim i dritës, valëve zanore 

në drejtim të kundërt

reflecting pasqyrues-e që ka aftësinë të pasqyrojë

reflection pasqyrim-i aftësia e të pasqyruarit

reflections pasqyrime-t

reflective pasqyrues-e që ka aftësinë të pasqyrojë

reflectometers refraktometra-t pajisje për matjen e pasqyrimeve

reflectors reflektorë-t pajisje që shërbejnë për pasqyrim me anë të pajisjeve pasqyruese

refractive përthyerës-e që shërben për të realizuar përthyerjen

refractometers përthyerjematës-it aparate për matjen e përthyerjes

refractometric përthyerjematës-e që shrben për matjen e përthyerjeve

refractor zjarrdurues-i lëndë zjarrduruese

refractories lëndë-t zjarrduruese lëndë që rezistojnë temperaturat e larta



refractoriness-under-

load

zjarrduruesë nën 

ngarkesë

refractory

1. zjarrdurues-e;  2. 

lëndë zjarrduruese 1) që ka aftësinë zjarrduruese;  2) lëndë me aftësi zjarrduruese

refrigerant 1. ftohës-i;  2. ftohës-e 1) pajisje(impiant) për ftohje;  2) që shërben për ftohje

refrigerated i ftohur që i është nënshtruar ftohjes

refrigerating ftohës-e që shërben për ftohje

refrigeration ftohje proces i të ftohurit deri në ngrirje ose afër saj për ta ruajtur

refrigerator-freezers ftohës-ngrirësit pajisje (impiante) që shërbejnë për ftohje dhe ngrirje

refrigerators frigoriferë-t pajisje (imiant ose mjedis) që shërben për ftohje dhe ngrirje

refuse mbeturina-t pjesë të mbetura ose të hedhura nga përpunimi

regard

1. shqyrtoj;  2. shqyrtim;  

3. kujdesje

regarding që lidhet me që ka të bëjë me

regeneration rigjenerim-i rikthimi në gjendjen e mëparshme

regia mbretëror-e që lidhet me ujin mbretëror (aqua regia)

regimens rregulla të regjimit tërësi rregullash për mbajtjen e shëndetit në gjendje normale

register regjistër-i dokument për hedhjen e të dhënave

registration regjistrim-i hedhja e të dhënave

regression regresion-i varësi ndërmjet dy ndryshoreve

regulated

1. i rregulluar;  2. i 

regjistruar 1) që është vënë në rregull;  2) që është vënë në vendin e duhur

regulating

1. rregullues-e;  2. 

regjistrues-e 1) që shërben për të rregulluar;  2) që shërben për të regjistruar

regulation

1. rregullim-i;  2. 

regjistrim-i 1) vendosje në rregull;  2) vendosje në vendin e duhur

regulator rregullator-i pajisje që rregullon lëvizjen

regulators rregullatorë-t

regulatory rregullues-e që shërben për të rregulluar

rehabilitation rehabilitim rivendosje në gjendjen e mëparshme

reheaters rinxehës-it pajisje që shërben për të nxehur sërish

reinforced i përforcues që janë (futur) shtuar elemente për ta përforcuar

reinforced-fibre

1. fibër e përforcuar;  2. i 

përforcuar me fibra

reinforcement përforcim-i proces i futjes së elementeve përforcuese

reinforcements përforcime-t elemente përforcuese

reinforcing

1. përforcues-e;  2. 

përforcim 1) që shërben për përforcim

rejection dobësim-i ulje e aftësisë kapëse

related i lidhur me (të)

relating që lidhet me (të)

relation marrëdhënie lidhje e ndërsjelltë e elementeve; vënie në raport e elementeve

relationships marrëdhënie-t

relative relativ-e që ka karakter relativ

relaxed i lëshuar që ka hequr tensionet e brendshme



relay relè-ja pajisje elektronike për ndryshimin e fuqive në qarkun elektrik

relays relè-të tërësi relesh

release 1. çlirim-i;  2. shkëputës-i 1) nxjerrja e një sasie lënde nga një përbërje;  2) detal shkëputës

released i çliruar që është nxjerrë jashtë

releases shkëputësa-t detale që shkëpusin një pjesë nga tjetra

relevant i spikatur që është nxjerrë në pah

reliability besueshmëri shkalla e të qënit i besueshëm në përdorimin e një mekanizmi

relief lehtësim proces i bërjes më të lehtë duke i hequr pjesë

relieved i lehtësuar që është bërë i lehtë

remain mbetet ruan gjendjen e mëparshme

remanufacture rifabrikim proces prodhimi në kushte fabrike

remelting

1. rishkrirës-e;  2. 

rishkrirje 1) që shërben për rishkrirje;  2) shkrirje e përsëritur

remote në largësi që është i komandueshëm larg objektit

remote-control komandim në largësi

remote-controlled i komanduar në largësi

removable

1. i zhvendosshëm;  2. i 

heqshëm 1) që është i aftë të zhvendoset;  2) që ka mundësi të hiqet

removal 1. zhvendosje;  2. heqje 1) procesi i ndryshimit të vendndodhjes;  2) procesi i shkëputjes

remove 1. zhvendos;  2. heq 1) lëviz nga një vend në tjetrin;  2) shkëput nga objekti

rendering parasuvatues-e që shërben për parasuvatim

renovation rinovim shndërrim në gjendje të re

repair riparim proces i ndreqjes së pjesëve të dëmtuara

repeatability përsëritshmëri aftësia për t'u përsëritur

repeated i përsëritshëm që është i aftë për të përsëritur

repellency zmbrapsje-a lëvizje prapa pas shtytjes përpara

repertoire repertuar-i tërësi elementesh përbërëse të një grupi shkronjash, etj.

repertoires repertuarë-t tërësi repertuerësh

replacement zëvendësim zënie vendi nga një tjetër

report raportim-i raport informues mbi një proces mjekësor

reporting raportues-e që shërben për të raportuar

repose prehje gjendje e pandryshueshme

representation paraqitje-a

representations paraqitje-t forma të paraqitjes me shenja

representative përfaqësues-e që i paraqet në mënyrë të caktuar

reproducibility riprodhueshmëri aftësia për t'u riprodhuar

reproducible i riprodhueshëm që është i aftë të riprodhohet

reproducing riprodhues-e që shërben për riprodhim

reproducting riprodhues-e që shërben për riprodhim

reproduction riprodhim-i proces i prodhimit sërish

reproductive riprodhues-e që lidhet me riprodhimin

requalification ricilësim-i ripërcaktimi i cilësisë

request kërkesë-a proces i të kërkuarit që të ndodhë

required i kërkuar që është kërkuar të plotësohet

requirement kërkesë-a kusht që kërkohet për t'u plotësuar

requirements kërkesa-t kushte që kërkohen për t'u plotësuar



requiring

1. kërkues-e;  2. që 

kërkon që del si kërkesë për t'u plotësuar

requirments kërkesa-t tërësi kërkesash

rerio rerio mënyrë rerio e përcaktimit të toksicitetit të cilësisë së ujit

reroll riruloj

rescue shpëtim-i çlirim nga një rrezik

resealing

1. rihermetizues-e;  2. 

rihermetizim-i 1) që hermetizon sërish

research kërkim-i përpjekje për të gjetur duke kërkuar

reservoir rezervuar-i

1) pellg i madh natyror ose artificial;  2) depozitë për grumbullim 

lëngjesh

reservoirs rezervuarë-t

residential për banim që shërbejnë për banim

residual mbetës-e që mbetet nga largimi i një pjese të lëndës

residuals mbetje-t pjesët e mbetura pas përpunimit ose një procesi

residue mbetje pjesë e mbetur pas përpunimit të një procesi, etj.

residues mbetje-t tërësi pjesësh të mbetura

resilience viskozitet goditës aftësi elastike e trupit gjatë goditjeve dinamike

resilient elastik-e që është i aftë të jetë i epshëm gjatë goditjeve dinamike

resin rrëshirë lëndë ngjitëse e trashë që kullon nga lëkura e drurëve halorë

resin-based me bazë rrëshire që ka rrëshirë në bazë të përbërjes së saj

resin-impregnated

e ndërngopur me 

rrëshirë që ka depërtuar rrëshira në brendësi

resins rrëshira-t tërësi rrëshirash si lëndë ngjitëse

resistance rezistencë

1) qëndresë për të përballuar një forcë;  2) pengesë ndaj rrymës 

elektrike

resistances rezistenca-t

resistant rezistues-e 1) që i reziston një force;  2) që lidhet me rezistencën elektrike

resisting

1. rezistues-e;  2. që i 

reziston që i reziston

resistive rezistiv-e që lidhet me rezistencën

resistivity rezistivitet-i aftësi rezistuese ndaj një përcjellësi uniform

resistor rezistor-i përcjellës që shkakton ulje tensioni, kur në të kalon rrymë

resistors rezistorë-t tërësi rezistencash

resols rezolze-t gjysmëfabrikat bakeliti

resolution zbërthim-i proces i shpërbërjes së lëndës

resonance rezonancë vetia e të qenit rezonant

resonance-curve lakore e rezonancës

resonator rezonator-i pajisje ose sistem që jep rezonancë ndaj një tingulli

resonators rezonatorë-t tërësi rezonatorësh

respect aspekt-i në kontekstin: në këtë aspekt

respiratory i frymëmarrjes që lidhet me frymëmarrjen

respired i thithur me frymëmarrje

respirometer respirometër-i aparat për matjen e frymëmarrjes

response përgjigje reagim ndaj një nxitësi

responsibilities përgjegjësitë angazhime për të cilat është përgjegjës

responsive përgjigjës-e që i përgjigjet një kërkese

restitution rivendosje vendosje sërish

restorations ripërtëritje-t ripërpunim për ta bërë sërish të vlefshëm



restorative ripërtëritës-e që shërben për ripërtëritje

restraining rishformues-e që riformon

restraint rishformim-i shformim i përsëritur

restricted

1. i kufizuar;  2. i 

ngushtuar

restriction 1. kufizim;  2. ngushtim

restrictions

1. kufizime-t;  2. 

ngushtime-t

results rezultate-t

resuscitators rigjallërues-it pajisje që shërbejnë në rianimacion për rigjallërim

retail shitje me pakicë

retaining

1. mbajtës-e;  2. mbajtje-

a që shërben për të mbajtur

retardant

1. ngadalësues-e;  2. 

ngadalësues-i 1) që shërben për ngadalësim;  2) pajisje ngadalësuese

retardants ngadalësues-it pajisje ngadalësuese

retardation

1. ngadalësim-i;  2. 

vonim-i 1) kryerje ngadalë;  2) kryerje me vonesë

retarded i vonuar që bëhet me vonesë

retention mbajtje-a ruajtje në një gjendje të caktuar

reticulitermes retikulitermese-t

retinoscopes retinoskopë-t aparat ekzaminimi të retinës

retractable i prapësueshëm i aftë të bëjë lëvizje të kundërt

retrieval rikthim-i kthim i përsëritur në të dhënat

retrofitted i rinovuar që është ripërtërirë

retroreflecting prapapërkulës-e që përkulet nga pas

return rikthim-i kthimi në pozicionin (gjendjen) e mëparshme

returnable i rikthyeshëm i aftë të kthehet në pozicionin e mëparshëm

reusable i ripërdorshëm i aftë (i mundshëm) për t'u përdorur përsëri

reuse ripërdorim përdorim i përsëritur

reverberant reflektues-e që është i aftë të reflektojë

reverberation reflektim proces i përthyerjes së dritës, valëve

reverification riverifikim verifikim i përsëritur

reverse i kundërt që bëhet në të kundërt

reverse-taper kon kthyes kon i lëvizjes së kundërt

reversible-irreversible

i prapësueshëm - i 

paprapësueshëm

reversion tërheqje-a lëvizje e kundërt

revetments

1. përforcime-t;  2. 

argjinatura-t 1) pjesë përforcuese veshëse;  2) pjesë mbrojtëse veshëse

review vështrim-i shikim i vëmendshëm

reviews vështrime-t

revised i rishikuar i shikuar sërish

ribbed i brinjëzuar i pajisur me brinjë

ribbon shirit-i

ride ngas drejtoj automjetin

rider-controlled i komanduar në largësi

riders ngarësi-t drejtuesit hipur në kalë

rig pajisje mjet që shërben për plotësimin e një funksioni në një punë



rigid i shtangët

rigid-to-rigid i shtangët- i shtangët

rigs pajisje-t

rimmed me varës që është i pajisur me varës për ngritje

ring unazë detal në formë unaze

ring-cores zemra unazore

rings unaza-t

rinse shpëlaj laj me ujë për ta pastruar

rinsed i shpëlarë e pastruar me larje

rinsing shpëlarës-e që shërben për shpëlarje

rip prerje gjatësore prerje në gjatësi

rippers copëtuese-t makina për copëtimin e shkëmbit

ripple valëzime tërësi valësh

rise ngritje shtim në madhësi ose vlerë

riser tubacion vertikal tubacion në shpime të naftës i vendosur vertikalisht

risk rrezik-u gjendje që mund të sjellë dëm

risks rreziqe-t

river lumë

rivers lumenj

rivet ribatinë-a detal me kokë mbyllëse për lidhe të pazbërthyeshme

riveting

1. ribatinim;  2. 

ribatinues-e 1) proces i lidhjes së dy pjesëve të pazbërthyeshme me ribatina

rivets ribatina-t tërësi ribatinash në lidhje të pazbërthyeshme

ro/ro transportues-e që shërben për transport

road rrugë

road-milling rrugëfrezues-e që shërben për frezim rrugësh

roads rrugë-t

roadside buzë rruge

roaming endacak-e që lëviz në drejtime të përcaktuara

roasters pjekëse-t pajisje për të pjekur mishin

robots robotë-t makinë automatike me lëvizje të ngjashme me njeriun

robustness fortësi-a vetia e të qenit i fortë

rock shkëmb masë e fortë gurore

rocket raketë mjet fluturues që lëviz duke u shtyrë nga gazrat

rocking lëkundës-e që bën lëvizje lëkundëse

rockwell Rokwell emërtim i fortësisë së materialit sipas provës Rokwell

rod 1. shtagë;  2. bjelë shufër e trashë që kryen funksione të ndryshme

rod/bar shufrë shtagë shufër e trashë në formë shtage

rodless që s'ka shtagë që nuk është i pajisur me shtagë tërheqëse

rods shtaga-t

roll rul-i

rollators rolganë-t pajisje me shirit me vula

rolled

1. i ruluar;  2. i pajisur 

me rula 1) që është i petëzuar me rula

roller rul-i pajisje që shërben për rulim

rolling rulues-e që shërben për rulim

roll-over përmbysje-a proces i kthimit nga ana tjetër

rolls rula-t

roof çati-a mbulesë shtëpie

roofing mbulim me çati

roofs çati-të mbulesa shtëpie



room dhomë

1) pajisje e banesës;  2. pjesë e ndarë si dhomë me funksione të 

ndryshme

roomheaters dhomëngrohës-it pajisje për ngrohje dhome

rooms dhoma-t

room-to-room dhomë-dhomë lidhje dhomë me dhomë

root rrënjë pjesë që është rrënjosur dhe mban objektin (dhëmbin)

root-canal kanal i rrënjës

rope litar-i

mjet i përbërë prej fijesh të thurura prej lëndësh të ndryshme për 

lidhje, tërheqje, etj.

ropes litarë-t

rot i kalbur që i është nënshtruar kalbjes

rotary rotativ-e që bën lëvizje rrotulluese

rotary-type i tipit rrotativ

rotating rrotullues-e që kryen rrotullime

rotation rrotullim lëvizje rrotulluese

rotational rrotullimor-e që bazohet mbi rrotullimin

rotodynamic rotodinamik-e

rot-retardant ngadalëzues kalbëzimi lëndë që ngadalëzon kalbjen

rotting kalbëzim proces i shpërbërjes me kalbje

roughing

1. ashpërsues-e;  2. 

ashpërsim që shërben për ashpërsimin e sipërfaqes

roughness ashpërsi-a shkallë e pranisë së ashpërsimeve

round i rrumbullakët që ka formë rrethore

roundslings litarë rrethorë

round-the-clock fushë sahati

routers frezuese vertikale makina frezuese për punime vertikale

routine rregull i zakonshëm

routing drejtimcaktues-e që cakton kahun e lëvizjes

rovings fillshkues-i pajisje në makina endëse për kalimin e fillit

row radhë-a rend i vendosjes së objekteve

rowing radhitës-e që shërben për radhitje

rows radhë-t

rubber gomë material gome

rubber-coated i gomuar i veshur me material gome

rubber-covered i gomuar i veshur me material gome

rubbers goma-t

rubber-tyred rrethrrotë gome me rrotë me rreth gome

rubbing gomim veshje me material gome

rule regullë-a vend i kryerjes së veprimeve

rules rregulla-t

run lëvizje-a

rungs shkallina-t pjesë shkalle ku vendosen këmbët kur ngjitemi

runners kontakte rrëshqitës detale që lëvizin me rrëshqitje

running lëvizje-a proces i zhvendosjes së elementit transmetues

run-out dalje-a lëvizje gjatë daljes

runways teleferikë-t udhë transporti e varur

rupture këputje pjesë e këputur

rust ndryshk shtresë okside në sipërfaqe të metaleve

sabre shpatë-a sharrë në forme shpate



saccharin sakarinë-a lëndë e ëmbëlsuar që përdoret për diabetikët në vend të sheqerit

sack thes-i

mjet prej lëndësh të ndryshme (pëlhurë, lëkurë, letër) për ngarkim 

sendesh

sacks thasë-t

saddle shalë ndenjëse në kafshë, biçikletë, motoçikletë

saddles shala-t

safe kasafortë-a

dollap (kuti) kryesisht metalike për të ruajtur dokumente, sende me 

vlerë

safeguards sigurim-i masa ruajtëse për ta siguruar

safes kasaforta-t

safety siguri-a shkalla për të qenë i sigurtë në kryerjen e një procesi

safety-related i lidhur me sigurinë

sailing lundrim udhëtim në hapësira ujore

saleable i tregtueshëm që ka treg shitjeje dhe blerjeje

saline i kripur që është me përmbajtje kripe

salmonella salmonelë tip bakteri që shkakton helmimin e ushqimeve

salt kripë-a

lëndë e kristaltë që përftohet nga uji i detit, etj. që përdoret për 

qëllime të ndryshme

salts kripëra-t tërësi kripërash

same i njëjtë që është i një lloji

sample mostër-a copë që shkëputet nga objekti, që përdoret për provë

samplers mostërmarrës-it pajisje që marrin (nxjerrin) mostra për prova

samples mostra-t

sampling

1. mostërmarrës-e;  2. 

mostërmarrje 1) që shërben për marrje mostrash;  2) proces i marrjes së mostrave

sand rërë-a

sanders zmerilues-it pajisje ose makinë zmeriluese

sandwich sandviç-i lloj ndërtimi i tipit sandviç

sanitary sanitar-e që lidhet me mbrojtjen e shëndetit

santonensis santonensis-i lloj lënde helmuese

saponifiable i saponizueshëm që është i aftë të saponizohet

saponification saponizim proces i shndërrimit të yndyrnave e vajrave në sapun

satellite satelit-i pajisje që rrotullohet rreth një planeti

satellites satelitë-t

saturated i ngopur që i është nënshtruar ngopjes

sauna saunë dhomë speciale me temperaturë të lartë dhe banjë të ftohtë

saw sharrë vegël për të sharruar

sawbenches/up-cutting banka sharrimi në pjesë

sawing 1. sharrues-e;  2. sharrim 1) që shërben për sharrim;  2) proces i prerjes me sharrë

sawn i sharruar 1) prerë me sharrë;  2) i përgatitur me sharrim

saws sharra-t

saws/circular sharrat rrethore sharra për prerje rrethore me sharrë

saxitoxin saksitoksinë-a lëndë kimike që përmbahet në midhje

scaffolds skela-t armatura të përkohshme në muret e ndërtesës për suvatimin e saj

scale shkallë-a gradë vlerësimi e ngjyrave, etj.

scaler çekiç-i instrument goditës në formë çekiçi për punime guri

scalers çekiçë-t tërësi çekiçësh



scales shkallë-t gradë vlerësimi të proceseve të ndryshme

scalpels bisturi-të thika speciale për operim

scanners skanera-t aparatura për ekzaminime të imta brenda objektit

scanning skanim-i proces i eksplorimit të objektit në mënyrë të zbërthyer

scantlings tërthorëse-t trarë të lehtë të skeletit të anijes

scattered i përhapur i shpërndarë në vende të ndryshme

scattering i përhapur

scavenging evakuues-e që shërben për heqjen me zbrazje të një pjese të lëndës

schedule planafat-i plan me afat për realizimin e një procesi

schedules planafate-t

scheduling grafikues-e që planifikon me grafikë për realizimin e një procesi

scheme skemë-a skicë e ideuar paraprakisht

schemes skema-t

sciences shkenca-t

scientific shencor-e

scooters skutera-t 1) mjet në formë biçiklete rrëshqitëse;  2) motoçikletë e lehtë

scope rreze veprimi kufiri i rrezes së përdorimit

scouring krues-e që shërben për kruajtje të sipërfaqes

scrap skrap-i mbeturina metali nga përpunimi për riciklim

scrape kruajtje

scrapers krues-it pajisje që shërbejnë për pastrim me kruajtje

scraps skrape-t mbeturina metali për rikuperim

scratch gërvishtje vijëza të bëra në sipërfaqe me mjet të mprehtë për provë

screed veshje izoluese veshje e hollë për izolimin e dyshemesë

screeds veshje-t izoluese tërësi veshjesh izoluese

screen ekran-i

screened i ekranizuar që është pajisur me ekran

screening ekranues-e që lidhet me ekranin

screens ekrane-t tërësi ekranesh

screen-to-earth ekran-tokë lidhje e ekranit me tokën

screw vidhë element lidhës me kokë dhe i filetuar deri në fund

screwdrivers kaçavidha-t instrument për futjen dhe nxjerrjen e vidhës

screwing vidhosje lidhje ose mbërthim me vidhë

screwless-type i tipit pa vidhë

screw-neck qafë vidhe

screws vidha-t

screw-threaded me vidhë të filetuar

screw-type i tipit vidhë

scripts shkrime-t tekste të shkruara me alfabet të caktuar

scrubbing fërkim me furçë

seacocks valvola shkarkimi

seal hermetizues-i pajisje që shërben për hermetizim

sealable i hermetizueshëm që është i aftë të hermetizohet plotësisht

sealants lëndë hermetizuese lëndë që shërbejnë për hermetizim

sealed i hermetizuar që i është bërë hermetizimi

sealing

1. hermetizues-e;  2. 

hermetizim

1) që shërben për hermetizim;  2) proces i puthitjes së plotë të 

pjesëve bashkuese

seal-less pa hermetizues që nuk është pajisur me hermetizues

seals

guarnicione-t, 

hermetizuesi-t



seam saldurë tegel saldimi që ngjit pjesët që bashkohen

seamless pa saldurë që nuk është ngjitur me saldim

search kërkim proces i gjetjes duke kërkuar

seat ndenjëse vend ku rri ulur një person

seating ndejtje ulur ndejtje në pozicion ulur

secondary dytësor-e që është i dyti nga rëndësia

section seksion-i pjesë e dalë nga prerja me formë të caktuar

sectional i seksionuar që është i përbërë nga seksione

sections seksione-t

secure i sigurtë

securing sigurues-e që shërben për të krijuar siguri

security siguri-a madhësi që tregon se në çfarë shkalle është i sigurtë një proces

sediment fundërri-a pjesë e rënë në fund

sediments fundërri-të

see shikoj

seeding mbjellës-e që shërben për mbjellje

segmentation segmentim-i proces i ndarjes në segmente

segmented i segmentuar që është ndarë në segmente

seismic sizmik-e që lidhet me lëkundjet e tokës nga tërmetet

select përzgjedh zgjedh sipas një kriteri elemente të caktuara

selected i përzgjedhur që i është nënshtruar përzgjedhjes

selection përzgjedhje proces i zgjedhjes së pëjesëve sipas një kriteri

selective përzgjedhës-e që shërben për përzgjedhje

selector përzgjedhës-i

1) pajisje që shërben për përzgjedhje;  2) person i specializuar për 

përzgjedhje

selectors përzgjedhës-it

selenastrum selenastrum-i lëndë ndotëse që ndodhet në ujin e pijshëm

selenium selen-i

lëndë kimike që përmbahet në pirite e përdoret për celula 

fotoelektrike

self vetë- pjesë e fjalës së përbërë me kuptimin që kryhet nga vetja

self-aligning i vetënjëvijësueshëm që vihet në një vijë me të tjetër në mënyrë automatike

self-audit vetëverifikues-e që verifikon vetëveten; që verifikohet automatikisht

self-ballasted vetëbalastruar që është i balastruar automatikisht

self-commutated i vetëkomutuar që është komutuar automatikisht

self-contained i vetëmbajtur që mbahet në një vend ose kohë të caktuar vetë ose automatikisht

self-declared i vetëdeklaruar që deklaron vetë

self-fluxing

1. vetëflusues;  2. 

vetëflusim

1) që mbushet vetë me fluse (shkrirësa);  2) mbushje vetë me 

shkrirësa

self-healing vetëgjenerues-e që është i aftë të vetëgjenerojë

selfloaded i vetëngarkuar që është ngarkuar automatikisht

self-locking i vetëbllokueshëm që bllokohet automatikisht

self-lubricating vetëlubrifikues-e që lubrifikohet në mënyrë automatike

self-propelled vetëlëvizës-e që vihet në lëvizje me motor

self-rescue vetëvakuim-i largim i vetvetishëm nga rreziku

self-rescuer vetëvakuues-i pajisje me vetëvakuim

self-sealable i vetëhermetizueshëm që hermetizohet automatikisht

self-skinned i vetëzhveshur që i hiqet lëkura në mënyrë të vetvetshme

self-supporting vetëmbështetës-e që mbështet vetëveten



self-testing vetëprovues-e që bën prova në vetvete

self-weight vetëpeshë-a peshë e vetvetes

selvedges pllaka-t anësore pllakat e vendosura anash

sematics semantikë-a

degë e teorisë së komunikimit që merret me anën kuptimore të 

shenjave

semi gjysmë- pjesë e parë e fjalëve me kuptimin "gjysmë"

semi-conductor gjysmëpërcjellës-i lëndë që e përcjell elektricitetin, por jo aq mirë sa metalet

semi-continuous i gjysmëvazhduar që është i vazhduar përgjysmë

semi-crystalline gjysmëkristalor-e që është kristalor përgjysmë

semi-finished i gjysmëpërmbaruar që i është bërë përgjysmë përpunimi përfundimtar

semi-flexible i gjysmëepshëm që epet përgjysmë

semi-hermetic gjysmëhermetik-e që hermetizon përgjysmë

semi-manual gjysmëmanual-e që kryhet me dorë përgjysmë

semi-mounted i gjysmëmontuar që është montuar përgjysmë

semi-processed i gjysmëpërpunuar që është përpunuar përgjysmë

semi-rigid i gjysmështangët që e arrin përgjysmë shkallën e shtangësisë

semi-trailers gjysmërimorkiot rimorkio që e kryen përgjysmë funksionet e veta

sensible i ndjeshëm që ka ndjeshmëri ndaj një ngacmuesi

sensing i ndjeshëm që ka aftësinë të ndjejë

sensitive i ndjeshëm që ka ndjeshmëri

sensitiveness ndjeshmëri-a aftësi për të qenë i ndjeshëm

sensitivity ndjeshmëri-a aftësi për të qenë i ndjeshëm

sensor ndjesor-i pajisje (një celulë fotoelektrike) që zbulon dritën, lagështinë, etj.

sensors ndjesorë-t

sensory

1. ndjesor-e;  2. ndijimor-

e që lidhet me organet e ndjenjave

separable i veçueshëm që mund të qëndrojë veças nga të tjetër

separate i veçuar që qëndron veças

separating veçues-e që shërben për të veçuar

separation veçim-i proces i ndarjes veças

separator separator-i

1) detal që veçon dy pjesë njera nga tjetra;  2) pajisje që shërben për 

të veçuar lëndën

separators separatorë-t

September shtator muaj që lidhet me prodhimin e produktit

septic septik-e 1) që shkakton infeksion;  2) që është i shkaktuar nga një infeksion

sequence sekuencë tërësi radhësh që ndjekin njëra tjetrën

sequential sekuencial-e që lidhen me një sekuencë të caktuar

serial serial-e që zhvillohet (bëhet) në seri

serially në seri që vijnë njëri pas tjetrit

series seri-a varg i përbërë nga elemente që vijnë njëri pas tjetrit

serpula serpulë-a lloj kërpudhe që dëmton lëndën e drurit

serrated i dhëmbëzuar që është i përbërë prej dhëmbësh

serrations dhëmbëzime-t varg dhëmbësh në një shirit

service shërbim-i

1) punë e kryer nga një makinë, pajisje;  2) punë që kryhet ndaj një 

makine, etj.

services shërbime-t tërësi shërbimesh

serving që i shërben që është në shërbim të një aparati

session seancë mbledhje për paraqitjen e përdorimit

set 1. komplet;  2. grup 1) tërësi pjesësh që përbëjnë një bashkësi



sets 1. komplet;  2. grup-et tërësi elementesh që përbëjnë një tërë

setters regjistrues-it pajisje që regjistrojnë vendosjen e pajisjeve të tjera

setting montim-i vendosje në vendin e vet

settlement fundërresim-i vënie në fund të pjesëzave të rënda

setup futje në punë veprim i vënies në funksionim

severe i ashpër që është i vështirë nga kushtet mjedisore

severities ashpërsitë vetia e të qenit të ashpra të kushteve atmosferike

severity ashpërsi-a shkalla e të qenit i ashpër si kushte mjedisi

sewage ujëra të zeza ujëra shkarkimesh të ndotura

sewer shtonë kanal i ujërave të zeza

sewerage sistem shtonash sistem kanalizimesh të ujërave të zeza

sewers shtona-t kanale të ujërave të zeza

sewing qepës-e që shërben për të qepur

shade hije-a mungesë drite ose errësire jo e plotë

shaft 1. bosht;  2. pus 1. detal i makinës që vë në lëvizje me rrotullim;  2. e hapur në minierë

shafts 1. boshte-t;  2. puse-t

1. tërësi boshtesh;  2. pjesë të hapura në minierë për mbartjen e 

mineralit

shallow 1. i cekët;  2. cekëtinë që është pranë fundit të ujit

shank bisht-i pjesë e trupit të një objekti me kokë

shanks bishte-t pjesë fundore e zgjatur e një objekti; trupi një objekti me kokë

shape formë pjesë që përbën anën e dukshme

shaped me formë që është i ngjashëm nga forma

shapes forma-t

sharp i mprehtë që është me the prerës

shaver makinë rroje vegël me pjesë përbërëse ku mban briskun për rroje

shavers makina-t rroje

prerje në drejtim tërthor;  forcë prerëse në  drejtim tërthor me 

objektin

shear prerje tërthore prerje e bërë tërthorazi objektit

shearing

1. prerës;  2. prerje 

tërthore që pret tërthorazi

shears gërshërë-t

1) pajisje me dy krahë prerës;  2) makinë e pajisur me gërshërë për 

prerje metali

sheath 1. këllëf-i;  2. ekran 1) pjesë ku futet objekti;  2) kuadër mbrojtës

sheathed i këllëfuar i futur në këllëf

sheathing

1. këllëfues-e;  2. futje 

në këllëf që shërben për ta futur në këllëf

sheaths këllëfe

sheet fletë-a material i petëzuar relativisht hollë

sheet/plate fletë pllakë material i petëzuar relativisht trashë në formë pllake

sheeted 1. i petëzuar;  2. me petë 1) i laminuar në formë flete;  2) i përbërë nga fletë

sheet-former petëformues-i pajisje që formon petë për provë

sheeting

1. laminate-t;  2. laminim-

i 1) laminim në formë flete;  2) fletë e laminuar;  2) proces petëzimi

sheet-pile pllakë mbërthimi pllaka dërrase për mbërthim shtyllash të ngulura

sheets fletë-t materiale të petëzuara relativisht hollë për mbulim

shelf vend konservimi vend ku mbahet një material për një kohë për ta konservuar

shelf-life kohë konservimi kohë në ruajtje e një materiali



shell

1. tambur-i;  2. guackë 

(guall) 1) pjesë e trupit në formë cilndri;  2) pjesë e fortë mbështjellëse

shell-fruits formë guackore frute të veshura me guackë

shell-life kohë konservimi kohë në ruajtje në mbështjellje

shells guacka-t pjesa mbështjellëse e gurëzuar

shield 1. mburojë;  2. ekran 1) pjesë që shërben si mburojë;  2) pjesë në formë perdeje mbrojtëse

shielded

1. i mburojtur;  2. i 

ekranuar 1) që ka mburojë mbrojtëse;  2) i pajisur me ekran

shielding

1. mburojtës-e;  2. 

ekranues-e 1) që shërben për mburojë;  2) që shërben si kuadër mbrojtës

shields ekrane-t pjesë ekranuese mbrojtëse

shift zhvendosje kalim nga një vend në tjetrin

shin kërci-ri pjesë e këmbës nga gjuri tek nyelli

shingles fluga-t copa dërrasash të holla për lidhje

ship anije-a mjet lundrues i përmasave të mëdha

shipborne i bartshëm në anije që bartet në mjet lundrues

shipbuilding

1. anijendërtim-i;  2. 

anijendërtues-e

1) teknologji e ndërtimit të anijeve;  2) që shërben për  ndërtimin e 

anijeve

ships anije-t

ship's i një anijeje që i takon anijeve

shives ashkla-t mbetura nga prerjet

shock goditjet goditje e fortë dhe e menjëherëshme me ndikim të fuqishëm

shock-wave valë goditëse valë e fuqishme me efekte shkatërruese

shoe këpucë-a veshje e secilës këmbë të njeriut

shoot lastar-i degëz peme shumë e hollë

shore breg-u brez toke pranë detit

short i shkurtër që është i vogël në gjatësi

short-beam mbështetëse e shkurtër pjesë e shkurtër trau mbështetës për provë

short-circuit qark i shkurtër

shkurtim i parregullt i rrugës së rrymës elektrike në një varg 

përcjellësish

short-circuiting lidhje e shkurtër që krijon lidhje të shkurtër (qark të mbyllur)

short-range rreze e shkurtër largësi e afërt nga objekti tjetër

short-term afat i shkurtër pjesë kohe e caktuar në interval të shkurtër

short-wave valë e shkurtër valë me gjatësi të shkurtër

shot saçme-t metal i copëzuar në formë topëzash për provë

shoulder shpatullzë-a pjesë e ngritur në formë  shpatulle

shouldered i pajisur me shpatullzë që ka si pjesë përbërëse një të ngritur unazore

shower 1. shi rrebesh;  2. dush-i

1)  shi i fuqishëm që dëmton objektet;  2) pajisje në banjë për t'u larë 

që e lëshon ujin me trysno

showers dushe-t

pajisje në banjë për t'u larë që e lëshojnë ujin me trysni nëpërmjet 

vrimash

shredders

1. makina grirëse;  2. 

rènde-ja 1) makinë që shërben për grirje materiali;  2) pajisje për grirje

shrink tkurr zvogëloj vëllimin e trupit, duke e shtypur atë

shrinkable i tkurrshëm që ka vetinë të tkurret

shrinkage tkurrje proces i zvogëlimit të vëllimit nga shtypja ose shkaqe të tjera



shunt shunt-i

përcjellës elektrik i futur ndërmjet dy pikave të qarkut që të derivojë 

rrymën

shut-off mbyllje proces i stakimit të lidhjes për ta ndërprerë atë

shutter grilë-a

kanat me fletë të holla i vendosur jashtë dritares që lëviz sipas 

destinacionit

shutters grila-t

side 1. anë;  2. anësor-e 1) pjesë anësore e objektit;  2) që është në anë të objektit

sideband brez anësor brez në pjesën anësore

sided me anë që ka anë (me një anë ose me dy anë, etj.)

sieve shoshë-a mjet që shërben për shoshitje

sieves shosha-t

sieving shoshitës-e që shërben për shoshitje

signal sinjal-i shenjë që shërben për të sinjalizuar

signalling sinjalizues-e që shërben për sinjalizim

signals sinjale-t shenja që shërbejnë për sinjalizim

signal-to-noise sinjal-zhurmë lidhje e sinjalit me zhurmën

signature firmë-a nënshkrim i hedhur në fund të dokumentit

signs shenja-t tregues fizikë me domethënie të caktuar

silage silazh-i ushqim për kafshë në gjendje të grirë

silencers zhurmëmbutësa-t pajisje për uljen e efekteve të zhurmave

silica silic-i 1) silic-i;  2) anhidrid silici;  3) oksid silici

silicate silikat-i secili nga përbërësit e patretshëm të silicit

silicon silic-i element kimik metaloid që gjendet në natyrë jo në gjendje të lirë

silicone silikon-i

polimer i përbërë nga atome të oksigjenit dhe silicit e që përdoret si 

lubrifikues, izolues, etj.

silk mëndafsh-i pëlhurë e endur prej fijesh mëndafshi

silo silos-i ngrehinë me forma të ndryshme për ruajtjen e ushqimeve për kafshët

silos silos-i

silver argjend metal i çmuar i rrallë që përdoret për zbukurim, monedha, etj.

silver-coated i veshur me argjend që ka në sipërfaqe shtresë argjendi

silver-plated i pllakëzuar me argjend që është i veshur me pllakë argjendi

similar i ngjashëm që ka ngjashmëri me një tjetër

simple i thjeshtë që nuk është i përbërë prej pjesësh

simplex simpleks-i lidhje telefonike në të cilën pajtimtari disponon plotësisht një linjë

simplified i thjeshtësuar që është bërë i thjeshtë

simplified bending test

provë me përkulje të 

thjeshtëzuar

simulants imitues-it riprodhues të veprimeve të të tjerëve në mënyrë të ngjashme

simulate imitoj riprodhoj në mënyrë të ngjashme

simulated i imituar i riprodhuar në mënyrë të ngjashme

simulating imitues-e që riprodhon në mënyrë të ngjashme

simulation imitim-i riprodhim në mënyrë të ngjashme

simulator imitues-i pajisje që riprodhon në mënyrë të ngjashme një veti të një objekti

simulators imitues-it



simultaneous i njëkohshëm q] b]het në të njëjtën kohë me një tjetër

sine 1. sinus-i;  2. sinusoidal-e

raport i gjatësisë së brinjës së kundërt të një këndi të ngushtë ndaj 

gjatësisë së hipotenuzës

single 1. i vetëm;  2. tek 1) që është i vetëm; i përbërë nga ai vetë

single-axis

1. aks njësh;  2. me aks 

njësh 2) që ka vetëm një aks

single-beam

1. rreze njëshe;  2. me 

rreze të vetme 2) që ka vetëm një rreze

single-capped njëkapakësh-e që është i pajisur me një kapak

single-chamber

1. dhomë njëshe;  2. 

njëdhomësh-e 1) dhomë që përbëhet nga ajo vetë

single-conductor përcjellës njësh përcjellës që përbëhet nga ai vetë

single-end fund njësh fund që përbëhet nga ai vetë

single-faced njëfaqësh-e që ka vetëm një faqe

single-flame

1. flakë njëshe;  2. 

njëflakësh-e 2) që përbëhet nga një flakë

single-leaf

1. fletë njëshe;  2. 

njëfletësh-e

single-mode

1. formë njëshe;  

2.njëformësh-e

single-phase

1. fazë njëshe;  2. 

njëfazor-e 2) që përbëhet nga një fazë

single-point

1. pikë njëshe;  2. 

njëpikësor-e 2) që përbëhet nga një pikë

single-pole

1. pol njësh;  2. njëpolar-

e 2) që ka një pol

single-run

1. kalim i vetëm;  2. 

njëkalimëshe 2) që përbëhet nga një lëvizje

single-sensor

1. ndjesor njësh;  2. 

njëndjesor-e

single-speed

1. shpejtësi njëshe;  2. 

me një shpejtësi

single-use njëpërdorimësh-e që përdoret vetëm një herë

single-vision

1. pamje e vetme;  2. me 

një pamje

single-wall

1. mur tek;  2. njëmurësh-

e 2) që përbëhet nga një mur

sinks lavamanë-t komplet pajisjesh të fiksuara në mur për të larë

sintered i algomeruar që i është nënshtruar algomerimit

sintering algomerues-e që shërben për algomerim

sinusoidal sinusoidal-e që lidhet me sinusin

sisal agavë-a

bimë viromatoze e familjes së Amarilideve që prodhon fije për 

tekstile

sit vend ndënjieje

sit-down ndënjie ulur

site

1. kantier;  2.qendër 

ndërtimi vend pune ku kryhet një proces

sites

1. qendra ndërtimi;  2. 

vendndodhje

situ fushëndodhje-a zona e ndodhjes së një procesi

six gjashtë numër gjashtë



size përmasë madhësi e objektit të matur në kufijtë e vet

sized

1. i përmasuar;  2. i 

kalibruar 2) që i është caktuar kalibri

size-exclusion përjashtim përmasash mosmarrje parasysh e përmasave

sizes përmasa-t tërësi përmasash

sizing përmasim-i përcaktim i përmasave

skateboards pllaka patinash rrotake

skates patina-t pllakëza me rrota për rrëshqitje

skein lëmsh-i turrë leshi e mbërthyer topth

skeletonema skeletonemë-a lloj alge që rritet në det

ski ski pajisje për rrëshqitje në akull

skiers skitar-ët persona të caktuar që merren me ski

skiing rrëshqitje me ski lëvizje me parimin e skive

skilight baxhë-a hapësirë në formë dritareje për dritë

skimmed i shkremuar që i është hequr kremi me centrifugim

skin lëkurë

skinning

1. zhvoshkës-e;  2. 

zhvoshkje që heq lëkurën

slab pllakë-a bllok çeliku në formë pllake

slabs pllaka-t anësore

slag zgjyrë-a mbeturinë e ngurtë nga shkrirja e metaleve

slant i pjerrët që është pjerrësuar

slate shiste-t lëndë për të mbuluar çatitë

slates shiste-t

slave slave emërtim për sahatet e tipit slave

sleep gjumë-i gjendje e qenies së gjallë që fle

sleepers traversa-t pjesë tërthor shinave

sleeping fjetje proces fiziologjik i kalimit në gjumë

sleeve xhuntë element bashkues i pjesëve që bashkohen

sleeves xhuntat

sleeving lidhja me xhuntë

slicing copëzues-e që shërben për ndarje në copëza

slide shkarje lëvizje në një vend të rrëshqitshëm

slides shkarje-t

sliding shkarrës-e që shërben për shkarje

slings litar dëngjesh lloj litarësh për të lidhur dëngje

slip rrëshqitje me ski lëvizje në sipërfaqe të rrëshqitshëm

slip/skid rrokullisje me rrëshqitje

slip-moduli module të rrëshqitjes

slip-rings unaza rrëshqitëse unaza që kryejnë lëvizje me rrëshqitje

slit dritarëz hapësirë në formën e një të çare

slit-lamp llambë me dritarëz llambë mikroskopi me hapësirë ku kalon drita

sliver shirit-i copë në formë shiriti e vendosur në detal

slope pjerrësi-a vend i pjerrët

slopes pjerrësi-të

slot e çarë e prerë në formë foleje për lidhjen e detaleve që montohen

slots të çara-t pjesë të prera në formë në drejtim gjatësor

slotted me të çara me pjesë të çara gjatësore



slotted/castellated i rrethdhëmbëzuar i pajisur me të ngritura e të dala në formë kurore

slow i ngadalshëm që lëviz ngadalë

slow-release çlirim i ngadalshëm

sludge llum-i pjesë e mbetur në fund pas kullimit

sludges llumra-t

slugs copë e stampuar copë e nxjerrë nga prerja me stampim

slump 1. shëmbje;  2. rënie proces i rënies gjatë provës

slump test provë me shembje

slurry

1. llaç i ujshëm;  2. bitum 

i shkrirë 2) bitum në gjendje të lëngët

small i vogël që është në përmasa të vogla

smaller më i vogël

small-flame

1. flakë e vogël;  2. 

flakëvogël

smart

smart (në sistemin 

smart) në sistemin SDS (Smart Distributed System)

smoke tym-i pjesë e gaztë me grimca bloze, hiri që del nga djegia e përhapet

smooth i lëmuar me sipërfaqe të sheshtë pa të ngritura e të ulura

smoothing 1. lëmues-e;  2. lëmim 1) që shërben për lëmim

smouldering që digjet që është në proces djegieje të brendshme

snap-on dhëmbçim-i kapje duke ngecur në të

snorkels tuba frymëmarrjeje tub i vendosur në pajisjen e zhytësit për frymëmarrje nën ujë

snow dëborë shtresë dëbore që mbulon sipërfaqen

snowmobile motosajë-a mjet me motor për rrëshqitje në dëborë

snowmobiles motosaja-t

social social-e që lidhet me shoqërinë

socket xhuntë element bashkues për pjesë që bashkohen

socket-and-spigot

1. xhuntë dhe tub;  2. 

spinë dhe prizë lidhje me dy elemente mashkull dhe femër

socketing lidhje me xhuntë

socket-outlets vrima xhuntash vrima të xhuntave për bashkim me pjesë të tjera

sockets priza-t pllaka me vrima ku futet spina

soda sodë

sodium sodium-i

soft i butë i përbërë prej lënde të butë

softboards panele të buta panele prej lënde druri të butë

softening zbutje-a proces i kthimit në gjendje të butë

softness butësi-a vetia për të qenë i butë

software softuer-i pjesa e programit të makinës

softwood lëndë druri e butë

softwoods lëndë druri të buta

soil 1. dhè-u;  2. truall pjesë toke që gërmohet ose e gërmuar

soiling mbushje me dhè

solar diellor-e që lidhet me diellin

solder ngjitës-i lëndë ngjitëse për ngjitje me metal të shkrirë

solderability

ngjitshmëri 

(saldueshmëri e butë) aftësia për t'u ngjitur me metal të shkrirë



solderable i ngjitshëm i aftë për t'u ngjitur me metal të shkrirë

soldered i ngjitur (i salduar butë) që është bërë me ngjitje me metal të shkrirë

soldering ngjitje (saldim i butë) ngjitje me metal të shkrirë pa shkrirë pjesët që bashkohen

solderless pa ngjitës që bëhet pa ngjitës

solders ngjitësa-t lëndë metalike që shërben për të ngjitur pjesët pa shkrirje

sole taban-i pjesë e poshtme e prapme mbështetëse e këpucës

solid

1. i ngurtë;  2. tub i 

ngurtë;  3. i plotë 3) që nuk është bosh nga brenda, por i plotë

solid-liquid trup i ngurtë - lëng përbërje nga një trup i ngurtë dhe

solid-phase fazë e ngurtë gjendje në të cilën trupi është i ngurtë

solids trupa të ngurtë

solid-state gjendje e ngurtë gjendje agregate në të cilën trupi është i ngurtë

solubility tretshmëri-a aftësia për t'u tretur ose shkalla e tretjes

soluble i tretshëm që është i aftë të tretet

solution tretësirë-a përbërje nga lëndë e tretur

solution-mined i përftuar në tretësirë i prodhuar duke futur në tretësirë

solutions tretësira-t

solvent tretës-i lëndë që tret lëndë të tjera

solvent-based me bazë tretësi që ka në bazë një tretës

solvent-borne me bazë tretësi që tretet në bazë të vet

solvent-cemented i çementuar në tretës që i është nënshtruar çementimit në tretës

solvent-free pa tretësa që s'ka në përbërje tretësa

solvents tretës-it lëndë që shërben për të tretur lëndë të tjera

somatic somatik-e që lidhet me një trup shumëqelizor

some disa një pjesë prej së tërës (të tjerave)

sootblowers blozëpastrues-it pajisje (makinë) që shërben për pastrimin nga bloza me fryrje

soother thithkë-a produkt imitues i një lënde që thithet ose mbahet në gojë

soothers thithka-t

sorbent

1. thithës-e;  2. lëndë 

thithëse 1) që shërben për thithje;  2) lëndë që thith një lëndë tjetër

sorbitol sorbitol-i alkool ekzavalent i pranishëm në frutet e vadhëzës

sorption thithje-a proces i tërheqjes duke thithur

sound 1. zë-ri;  2. zanor-e tingull i prodhuar duke folur

sounders konvertitor zanor konvertitor zëprodhues

soundness qëndrueshmëri-a aftësia për të qenë i pandryshueshëm

sound-restoration rivendosje e zërit sjellja e zërit në gjendjen e mëparshme

sound-system sistem zanor tërësi e tingujve që lidhen në sistem

source burim-i origjina nga ka prejardhjen ose shfaqet

sources burime-t

sourcing përcaktim i burimit

soya sojë-a lloj bime barishtore nga kokrrat e së cilës nxirret vaj

space hapësirë pjesë e pa zënë ndërmjet objekteve

spaced me hapësirë që ka hapësirën ndërmjet largësive të detaleve

spacers distancatorë-t detale që vendosen ndërmjet largësive të detaleve

spaces hapësira-t

spacing hap-i largësia e përshkuar në një kalim

span hapje hapësirë me një hapje të caktuar

spark shkëndijë thërmijëz e shkëputur nga trup i ndezur

spatial hapësinor-e që lidhet me hapësirën



spattering hedhje-a proces i shtënies në brendësi të lëndës

special special-e që është i veçantë

specialized i specializuar që ka karakter special të veçantë

species specie-a njësi në klasifikim taks-n metrik të bimëve

specific specifik-e që është i specifikuar

specification specifikim-i përcaktim duke e specifikuar

specifications specifikime-t tërësi procesesh specifikime

specified i specifikuar që i është bërë specifikimi

specifying specifikues-e që shërben për specifikim

specimen mostër-a pjesë e shkëputur nga objekti për provë

specimens mostra-t

speckiness shpërhapje proces i shpërndarjes së elementëve

spectacle syze çift lentesh me skelet që mbahen në sy me funksione të ndryshme

spectacles syze-t

spectral spektror-e që lidhet me spektrin e ngjyrave

spectrography spektrografi-a

spectrometer spektrometër-i pajisje për matjen e spektrave

spectrometric spektrometrik-e që lidhet me spektrometrinë

spectrometry spektrometri-a degë e shkencës që merret me matjet e spektrave

spectrophotometric spektrofotometrik-e që lidhet me spektrofotometrinë

spectroscopy spektroskopi-a

degë studimi që merret me vrojtimin dhe regjistrimin e spektrave të 

dritës

spectrum spektër-i tërësi e ngjyrave me nuancat e tyre

specular pasqyror-e me shkëlqim pasqyre

speech të folur-it riprodhim i tingujve njerëzore për të shprehur mendime me fjalë

speed shpejtësi-a madhësi që tregon sa shpejt lëviz një objekt

speeds shpejtësi-të

spherical sferik-e që ka formë sfere

spheroidal sferoidal-e që ka formën e sferave

sphygmomanometers sfigmomanometra-t pajisje për matjen e trysnisë

spigot bokull-a detal në formë tubi të shkurtër që shërben për bashkim

spigots bokulla-t

spin rrotullim shtjellor rrotullim në formë shtjellje në centrifuga

spindle shpindel-i bosht i makinës përpunuese

spinning 1. tjerrës-e;  2. tjerrje 1. që shërben për tjerrje;  2. proces i të tjerrurit

spiral spiral-e që ka formën spirale

spirally-formed i bërë spiral i shndëruar në formë spirale

splash stërpikje hedhje skërkalash gjatë hedhjes së lëngut

splashes stërpikje-t spërkala gjatë spërkatjes

splice zgjatje proces i bërjes më të gjatë duke shtuar një pjesë

splices zgjatues-it element i shtuar për të arritur gjatësinë e kërkuar

splicing nyjëpleksje vendi në pjesën e shtuar të litarit me pleksje

splines shlicë-a kanalëz gjatësore e bërë me prerje

splint e çarë dyshe e çarë e ndarë në dy pjesë

split e çarë hapësirë në formën e një çarjeje

split-beam prerje optike paraqitje në prerje e objekteve në mikroskop

splitters çarës-it pajisje që shërben për të çarë lëndën

splitting 1. çarje;  2. çarës-e proces i copëtimit me çarje



spongeability sfungjerësi-a vetia për të patur aftësinë thithëse të sfungjerit

spool bobinë-a element në formë rrotëze që shërben për mbështjellje filli, shiriti.

spools bobina-t

spores spore-t qeliza të vogla riprodhuese bime si myshqet, kërpudhat

sporicidal sporevrasës-e që shërben për vrasjen (zhdukjen) e sporeve

sports sporte-t

tërësi aktivitetesh ushtruese ose zbavitëse sipas rregullave të 

caktuara

spot 1. njollë-a;  2. pikë 2. vend ku saldohet në formë pike

spots 1. njolla-t;  2. pika-t

1. vende në formë shenjash në sipërfaqe;  2. vende të kufizuara në 

sipërfaqe

spotting 1. ngjyrosje proces i dhënies së një ngjyre të caktuar

spray spërkël-a thërmijëz e hedhur gjatë spërkatjes

sprayed i spërkluar i hedhur me spërkatje

sprayer spërkatës-i pajisje që shërben për spërkatje

sprayers spërkatëse-t

spraying

1. spërkatës-e; 2. 

sprucim-i që shërben për spërkatje ose sprucim

spray-tight

i padepërtueshëm nga 

spërklat

spread

1. përhapje;  2. i 

përhapur

1. proces i shtrirjes në gjerësi e gjatësi;  2. që është i shtrirë në gjërësi 

e gjatësi

spreader

1. përhapës-i;  2. 

shpërndarës-i pajisje që shërben për përhapjen e lëndës

spreaders

1. përhapës-it;  2. 

shtrirës-it

spreading

1, shpërndarje-e;  2. 

shpërndarës-e 2. që shërben për shpërndarje

spring sustë-a detal spiral ose pllakë me veti elastike

springs susta-t

spring-type tip suste që është i ngjashëm me sustën si tip

sprinkler spërkatës-i pajisje që shërben për spërkatje

sprinklers spërkatës-it

spruces bredha-t dru halor përherë i gjelbër me kurorë me majë që bën boçe të gjata

square 1. katror-i;  2. katror-e 2. në formë katrore

squareness kënddrejtësi-a formë me kënd të drejtë

squeeze-off shtrydhje-a shtypje spërdredhëse për t'i nxjerrë ujin, lëngun

sreening shoshitje proces i kalimit të lëndës së derdhshme në shoshë

srews vidha-t

detale me kokë të filetuar plotësisht që shërbejnë për bashkim 

pjesësh

stability qëndrueshmëri-a aftësia (shkalla) për të qenë i qëndrueshëm

stabilization stabilizim-i vendosje në gjendje të stabilizuar

stable i qëndrueshëm që ka aftësi për të patur qëndrueshmëri

stabler i qëndrueshëm që ka aftësi për të patur qëndrueshmëri

stabs goditje-t veprime goditëse shpimi me mjet shpues

stackability stivueshmëri-a aftësia (mundësia) për t'u stivosur

stackable i stivueshëm që ka mundësi për t'u stivosur

stacker stivosëse-ja makinë që shërben për stivosje

stacking 1. stivosës-e;  2. stivosje që shërben për stivosje



stage skenë-a platformë ku luhen pjesë në teatër etj.

staggered i stakuar që është shkëputur nga lidhja

stain njollë shënjë e lënë nga lëndë ngjyrosëse etj.

staining 1. njollosje;  2. çnjollosje 1. krijim njollash nga lyerja;  2. heqje njollash nga sipërfaqja

stainless

1. i pandryshkshëm;  2. i 

paoksidueshëm 2. që ka vetinë të mos oksidohet

stainless-steel çelik i paoksidueshëm

stains njolla-t

staircase shkallë-t

strukturë e pjerrët me vende ku vendosen këmbët për ngjitje nga një 

kat në tjetrin

stairclimbers eskalatorë-t sistem shkallësh lëvizëse për transportim udhëtarësh

stairs shkallë-t

stampmarking stampëvënie-a (markim) vënie e stampës (markës) në objekt për identifikim

stand mbështetëse-ja pjesë nën objektin mbi të cilën mbështetet

stand-alone autonom-e që është i pavarur nga të tjerët

standard

1. standard-i;  2. 

standard-e

1. produkt që shërben si model;  2. tërësi kërkesash si model;  3. që 

shërben si standard

standardization standardizim-i krijim i standardeve të caktuara

standardized i standardizuar që është shndërruar në standard

standards standarde-t tërësi standardesh

standing pozicion vertikal

stands mbështetëse-t pjesë nën objektet mbi të cilat ato mbështeten

staphylococci stafilokokë-t lloj bakteresh në formën e viles së rrushit që shkaktojnë inflamacione

stapled i kanxhuar që është i lidhur me kanxhe

staples 1. kanxha-t;  2. kllapa-t detale me pjesë të kthyera si grepa për kapje, lidhje

star yllëz-a rrotë në formë ylli me shumë cepa që transmeton lëvizje

starch niseshte-ja lëndë ushqimore karbohidrate që gjendet në patate, oris

starches niseshte-të (amidone-t)

start nisje-ja shkëputje nga vendi

starter lëshues-i (starter) pajisje që shërben për nisjen e lëvizjes

starterholders mbajtëse lëshuesish

starters lëshues-it

starting 1. lëshues-e;  2. lëshim 1. që shërben për lëshim;  2. proces i shkëputjes nga vendi

start-in-gear futje në marsh

start-stop lëshim-stopim veprim që lidhet me lëshimin dhe stopimin

start-up nisje proces i shkëputjes nga vendi

state gjendje kushtet e ndodhjes së një objekti në një mënyrë të caktuar

stated i konformuar që është deklaruar ekzistenca e tij

statement konformim-i deklarim i zbatimit të specifikimit

static statik-e në gjëndje të palëvizshme

station 1. stacion-i;  2. post

1. vend ndalese;  2. vend i një sistemi;  3. vend për një punë të 

caktuar

stationary stacionar-e që është në pozicion të fiksuar në një vend

stationery shkresori-a materiale shkresurinore dhe mjete shkruese



stations 1. stacione-t;  2. poste-t

statistical statistik-e që lidhet me statistikën ose që ka karakter statistikor

statistics statistikë-a degë e dijes që merret me anën statistikore të dukurive

stator stator-i pjesa jorrotulluese e një makine elektrike rotative

status status-i gjendje e vendosur

steady i qëndrueshëm që ndodhet në të njëjtën gjendje të pandryshueshme

steady-state i qëndrueshëm që është në gjendje të pandryshueshme nga efektet e tjera

steam avull-i gaz i prodhuar nga uji i nxehtë ose lëndë që valojnë

steam-air avull-ajër marrëdhënie avull dhe ajër

steam-convection konvektim avulli

steamers autoklavë-a pajisje për prodhim avulli në kushte hermetike

steaming

1. avullim-i;  2. avullues-

e 1. proces i prodhimit (lëshimit) të avullit

steel çelik-u metal i fortë që përftohet nga lidhja e hekurit me pak karbon

steels çeliqe-t

steel-to-steel çelik-çelik marrëdhënie çelik-çelik

steering

1. komandues-e me 

timon;  2. komandim me 

timon

step hap-i 1. akt i hedhjes së hapit;  2. largësia e mbuluar nga hedhja e hapit

step-down reduktues-e që shërbejnë për të reduktuar lëvizjen

step-function hap-funksion marrëdhënie hap-funksion në lidhje me koeficientin e temperaturës

stepladders këmbëza shkalle pjesë shkalle ku vendoset këmba gjatë ngjitjes

steppers shkallëngritës-e-ja pajisje për ngritjen e shkallëve në pozicionin e duhur

steps shkallinë-a pjesë të shkallës ku vendosen këmbët kur ngjitemi

stereotactic stereostatik-e që lidhet me stereostatikën

sterile steril-e në gjendje të sterilizuar

sterility sterilitet-i vetia për të qenë sterile

sterilizability sterilizueshmëri-a aftësia për të qenë sterile

sterilization sterilizim-i proces i shndërrimit në gjendje sterile

sterilized i sterilizuar që ka kaluar sterilizimin

sterilizers sterilizues-it pajisje sterilizuese

sterilizing sterilizues-e që shërben për sterilizim

sterols sterole-t alkoole aliciklike që gjenden në qelizat shtazore dhe bimore

stick kapje-a (ngecje) aftësia për t'u kapur e ngecur në objekt

sticks

1. shkopinj-të (bastunet);  

2.shkopëza-t 1. mjete në formë shkopinjsh me funksione të ndryshme

stiffening

1. shtangëtues-e;  2. 

ngutësues-e 2. që merr formën e ngutësimit

stiffness

1. shtangëti-a;  2. 

ngurtësi 2. aftësia (vetia) për të qenë i ngurtë

stigmastadienes stigmastadiene-t

still fiks-e që është në pozicion të fiksuar

stimulators stimulues-it

stirring

1. ngacmues-e;  2. 

ngacmim që e vë në gjendje për t'u nxitur

stitch qepje vend ku është qepur materiali



stock

1. produkt;  2. copë për 

përpunim;  3. mjet

stockbridge skokbrixh-i lloj amortizatori i tipit stokbrixh

stocked

1. i mbushur;  2. i 

ngarkuar 2. që ngarkohet automatikisht ose me dorë

stocks 1. produkte;  2. mjete-t

stone gur-i copë e ngurtë që gjendet në tokë

stones gurë-t

stone-working gurpunues-e që shërben për punimin e gurit

stony guror-e që është prej guri

stool ndenjëse-ja ndenjëse në formë kolltuku për shërbime të ndryshme

stop 1. stopim-i;  2. stop-i

1. ndalim i menjëhershëm i mjetit; 2. gjendje ndaluese e 

menjëherëshme

stopvalves valvola stopimi

storage ruajtje-a mbajtje në vend të caktuar për t'i ruajtur

stores ruajtëse-t mjete për t'i mbajtur në ruajtje

stove furrë-a

vend i veçantë që punon me zjarr ose temperaturë të lartë për 

qëllime të ndryshme

stoves furra-t

stoving tharje në furrë proces i mbajtjes në furrë për t'u tharë

straight i drejtë që është në vijë të drejtë

straightness drejtvijësi-a vetia për të krijuar një vijë të drejtë në formë

strain shformim-i proces i prishjes së formës nga forcat e ushtruara

strains shformime-t

strand damar pjesë fijore e kabllos

stranded me damarë me fije të dredhura

strands damarë-t pjesët fijore të kabllos

strapping bandazhim-i lidhje me rripa përforcues për mbrojtje

straps rripa-t shirita të gjatë për lidhje, transmetim lëvizjeje

strategies strategji-të

strategy strategji-a qëllimi më i largët që do të arrihet në një punë

stratified i shtresëzuar që është vendosur në shtresa

stray endacak-e që lëviz (rrjedh) në drejtime të pacaktuara

stream rrjedhë-a rrymë që lëviz me shpejtësi

street rrugë-a

udhë e ndërtuar në mënyrë të posaçme, e shtruar, për kalim 

automjetesh, njerëzish.

strength

(1) fortësi    (2)rezistencë-

a

qëndrueshmëria e një trupi për të përballuar një forcë që ushtrohet 

mbi të

strengthened i fortësuar që është bërë i fortë

strengthening

1. fortësues-e;  2. 

fortësim-i që shërben për të arritur fortësinë e duhur

stress 1. ndemje-a; 2. tension-i

gjendje e ndemë e trupit nën veprimin e forcave shtypëse e 

tërheqëse

stress/shear ndemje e prerjes gjendje e ndemë e trupit në vendin që pritet me gërshërë etj.

stress-corrosion korrodim i ndemjes

stressed i ndemë në gjendje të ndemë nën veprimin e forcave shtypëse e tërheqëse

stresses ndemje-t tërësi e sforcimeve të trupit



stress-strain shformim i ndemjes gjendje e shformuar e trupit gjatë sforcimit të tij

stretch zgjatje me tërheqje

stretchers barela-t pajisje që shërbejnë për transportimin e të sëmurëve

strike-through shpim e tejpërtejmë

string zinxhir-i lidhje hallkash zinxhir për izolim

strings zinxhirë-t tërësi lidhjesh hallkash zinxhir

strip shirit-i

strip/plate pllakë shirit shirit i petëzuar i trashë për prodhim tubash

stripe shirit-i element i kasetës për regjistrim

strippability zhveshësi-a shkalla e zhveshjes nga pjesa mbështjellëse

stripping

1. zhveshës-e;  2. 

zhveshje që shërben për heqjen e shtresës veshëse

strips shirita-t

strong 1. i fortë;  2. i fuqishëm që ka aftësi të shfaqë fuqinë e vet

strongroom dhomë e blinduar

strongrooms dhoma të blinduara

structural strukturore që lidhet me strukturën

structure strukturë-a mënyra e vendosjes së pjesëve përbërëse të një objekti

structured strukturuar që përbën me elementët  e vet një strukturë të caktuar

structured-wall mur i strukturuar

structures struktura-t

structuring strukturues-e që shërben për të strukturuar

stub shuntim-i lidhje paralele

stubbed i shtypur që është ushtruar shtypje dhe është ngjeshur

stud bulon pa kokë bulon i filetuar nga të dyja anët për lidhje nga brenda

studded me thumba që ka thumba në gomën e rrotës për provë

stud-ends funde tendosëse pjesë fundore e dalë me funksion tendosës

studios studio-t mjedise të veçanta të pajisura me aparatura për transmetim

studs bulonat pa kokë

study studim-i ekzaminim për të vlerësuar një veti të objektit

stuff lëndë ushqyese lëndë që shërbejnë për ushqim

stuffs lëndë-t ushqyese

style stil-i mënyrë paraqitjeje  e veçantë

styrene stiren-i derivat fenilik i etilenit

styrene/acrylonitrile stiren akrilonitril

subaddressing i nënadresuar që ka një adresë dytësore

sub-ambient nënmjedisor-e që është më e ulët se e mjedisit

subcode nënkod-i pjesë e një kodi

subcritical nënkritik-e që është në nivelin  nën atë kritik

subdivisions nënndarje-t

subject subjekt-i person që kryen një veprim, a i nënshtrohet një procesi

subjected i nënshtruar (ndaj) që i nënshtrohet një procesi

subjective subjektiv-e që lidhet me subjektin

subjects subjekte-t personat që kryejnë një veprimtari të caktuar

sublayers nënshtresa-t pjesë shtresash që ndodhen poshtë shtresave të sipërme

submarine nënujor-e që lidhen me pjesën nën sipërfaqen ujore

submerged i zhytur që është futur me zhytje në ujë

sub-miniature nënminiaturë-a miniaturë që ndodhet poshtë miniaturës



sub-multiplexing nënmultipleks-i kalim në një shumëfishim që është poshtë shumëfishimit të dhënë

subracks nënmbajtëse-t pajisje të vendosura nën mbajtëset

subscriber pajtimtar-i person i pajtuar për të shfrytëzuar një sistem ndërlidhje

subsea nëndet-i pjesë nënujore e sipërfaqes së detit

subsequent pasues-e që vjen pas një tjetre në radhë

subsets nëngrupet grupe të varura nga ana hierarkike nga grupe më të mëdha

subspicatus subspikatus-i provë me scenedesmus subspikatus për praninë e algave në ujë

substances substanca-t përbërje-t organike ose inorganike

substations nënstacione-t stacione më të vogla  ose dytësore në raport me stacionet kryesore

substitute zëvendësues-i element që mund të zëvendësojë një tjetër në një funksion të caktuar

substitute tests prova me zëvendësues

substitutes zëvendësuesi-t

substitution zëvendësim-i përdorimi i një elementi në vend të një tjetri

substitutions zëvendësime-t

substrata substrate-t

substrate substrat-i strukturë që ndodhet në një tjetër si shtresë, nivel, etj.

substrates substrate-t

subsurface nënsipërfaqe-ja sipërfaqe që ndodhet nën një sipërfqe tjetër

sub-system nënsistem-i pjesë e sistemit si nëndarje e sistemit kryesor

sub-systems nënsisteme-t

subtraction zbritje-a veprim matematikor i zbritjes

subtrates mbështetëse-t pjesë që shërbejnë për të mbështetur pjesë të tjera

successive i njëpasnjëshëm që vijnë në radhë njeri pas tjetrit

such i tillë që është i llojit të specifikuar më parë

sucrose sukrozë përbërës i sheqerit që gjendet në panxhar, kallamin e sheqerit

suction thithje proces i tërheqjes duke thithur

sugar sheqer-i lëndë e ëmbël e përftuar nga lëngje të bimëve të ndryshme

sugars sheqerna-t tërësi lëndësh sheqerore

suitability përshtatshmëri-a aftësia për tu përputhur me kushte të tjera

suitable i përshtatshëm që është i aftë t'u përputhet kushteve të tjera

suite komplet-e që është e plotë në provë

suits komplet veshjeje veshje komplete për të kryer veprime të caktuara (zhytje)

sulfate sulfat-i kripë ose ester i acidit sulfurik

sulfated i sulfatuar që është shtënë sulfat në të

sulfide sulfid-i bashkim i squfurit me një element tjetër

sulfite sulfit-i kripë ose ester i acidit sulfuror

sulfite-reducing sulfitreduktues-e që redukton sulfitet

sulfonates sulfonate-t

sulfur squfur-i element kimik jo metalik i verdhë që ndizet lehtë dhe me erë të rëndë

sulfuric squfuror-e që lidhet me squfurin

sulfurous squfuror-e

sulphated i sulfatuar që i është shtënë sulfat në të

sulphates sulfate-t

sulphur squfur-i shih : sulfur



sulphuric sulfurik-e që lidhet me squfurin

sum shumë-a totali nga mbledhja

summaries përmbledhje-t

paraqitje shumë e shkurtuar e informacionit duke dhënë idetë 

themelore

sunglare dritë verbuese diellore shkëlqim verbues i diellit që thithet nga filtri mbrojtës

sunglasses syze dielli

sun-tanning nxirje në diell

super super

superabrasives superabrazivë-t material abraziv për përpunim shumë të hollë

superconducting superpërcjellës-e që ka aftësi shumë të lartë përcjellëse të rrymës

superconductivity superpërcjellshmëri-a aftësi shumë e lartë për të përcjellë rrymën

superconductor superpërcjellës-i përcjellës me aftësi shumë të larta

superconductors superpërcjellës-it

superficial sipërfaqësor-e 1. që lidhet me sipërfaqen ; 2. që zhvillohet në sipërfaqe

super-position mbivendosje-a vendosje njeri mbi tjetrin duke u mbuluar

superseding zëvendësues-e që shërben për të zevendësuar një tjetër

superstructures superstruktura-t struktura të ndërtuara mbi struktura (pjesë) të tjera

supervision mbikëqyerj-a vëzhgim i pandërprerë duke e patur nën kontroll

supervisory mbikëqyerës-e që lidhet me procesin e mbikqyrjes

supplement shtesë-a pjesë e shtuar tek një tjetër

supplementary plotësues-e që plotëson pjesën tjetër

supplements shtesa-t tërësi pjesësh të shtuara

supplied i pajisur që i janë dhënë pjesë të tjera

supplier's i pajisësit që i përket atij që e ka pajisur (furnizuar)

supplies pajisje-t pjesët që shërbejnë si pajisje

supply pajisje-a procesi i të pajisurit

support

1.mbështetje-a; 

2.mbështetëse-ja 1.proces i të mbështeturit ; 2.pajisje që shërben për mbështetje

supported i mbështetur që i është  vënë (dhënë) mbështetje

supporting mbështetës-e që shërben për mbështetje

supports mbështetëse-t pajisje që shërbejnë për mbështetje

suppressed 1.i shuar; 2.i shtypur 2.që i është nënshtruar shtypjes

suppression 1.shuarje ; 2.shtypje 2.proces i të ushtruarit të shtypurit

suppressor 1.shuarësi ; 2.shtypësi 2.pajisje që shërben për shtypje

supra-aural supraarual-e që ka superndjesi ndaj fryrjes së ajrit në sëmundjen epileptike

suprastructures nënstruktura-t struktura të vendosura nën struktura   të tjera ose objekte të tjera

surface sipërfaqe-ja ana e jashtëme (e sipërme) e objektit

surface-cleaning sipërfaqepastrues-e që shërben për pastrimin e sipërfaqes

surface-drying sipërfaqetharës-e që shërben për tharjen e sipërfaqes

surface-mounted i montuar në sipërfaqe

surfaces sipërfaqe-t

surfacing sipërfaqe-ja pjesa e sipërme e objektit ku është vendosur një objekt tjetër

surfactant surfaktant-i agjent sipërfaqësisht mjaft aktiv

surfactants surfaktantë-t



surge

1.impuls ; 2.valë 

goditëse 1.shtysë që vë në lëvizje ; 2.valë që jep goditje të fortë

surgery kirurgji trajtim i dëmtimeve ose sëmundjeve me prerje ose heqje pjesësh

surgical kirurgjik-e që lidhet me kirurgjinë

surrounding rrethues-e që janë përqark lëndës

surveillance mbikqyrj-e vëzhgim duke e patur nën kontroll

survey vëzhgim-i

ndjekje e një procesi duke nxjerrë rezultate ose duke bërë 

konkluzione

survival mbijetesë-a aftësi për të ekzisstuar përballë një vështirësie

susceptibility ndjeshmëri-a aftësia për të qenë i ndjeshëm

susceptible i ndjeshëm (ndaj) që ka ndjeshmëri ndaj…

suspended i pezulluar (suspenduar)

që qëndron në sipërfaqe ose sipër pa u zhytur ose pa u përzier me 

lëndën

suspension pezulli-a (suspension) ndodhje në sipërfaqe ose sipër  pa u zhytur ose përzier me lëndën

suspensions pezullit-ë (suspensione-t) lëndë që ndodhen në gjendje të pezullt

swage stampim-i futje me stampim brenda një tubi kablloje

swaged i stampuar i futur me stampim brenda një tubi, kablloje

swap këmbim-i ndërrim njeri me tjetrin

sweat djersë-a b ulëzat nga procesi i djersitjes

sweetened i ëmbëlsuar që i është shtënë lëndë për ta ëmbëlsuar

sweetener ëmbëlsues-i lëndë që shërben për ëmbëlsim

swelling fryrje-a pjesë e fryrë

swimming 1.notim-i ; 2.notues-e 1.proces i të bërit not  ; 2.që shërben për notin

swing rrotullues-e që rrotullohet në çerniera

swings shilarëse-ja lodër fëmijësh që shërben për t'u kolovitur

switch çelës-i pajisje që shërben për të takuar dhe stakuar rrymën

switchable i komutueshëm

switch-disconnectors çelësat stakues

switched i  komutuar që takon dhe stakon lidhjen automatikisht

switches çelësat (kontaktet) çelësa që bëjnë takimin dhe stakimin e lidhjes

switch-fuse

çelës me siguresë të 

shkrirshme

switchgear komutues NULL

switching ndërprerës-e që takon dhe stakon qarkun elektrik

swivel çernierë-a pajisje  me aks rreth të cilit rrotullohen pjesët

sycamore panjë mali lloj panje që rritet në lartësi të mëdha

symbol simbol-i shenjë që e paraqet një objekt me simbol

symbolic simbolik-e që lidhet me simbolin

symbologies simbologjitë

symbology simbologji-a

fushë e dijes që merret me studimin e simboleve dhe përdorimin e 

tyre

symbols simbole-t

symmetrical simetrik-e 1. që ka simetri ; 2.që është sipasrregullave të simetrisë

synchronization sinkronizim-i vendosje në sinkroni (në gjendje që të zhvillohen njëkohësisht)

synchronous sinkron-e që është në sinkroni me një tjetër



synchroscopes sinkroskopë-t pajisje që trgojnë se dy madhësi (dukuri ) fizike janë sinkrone

synopsis përmbledhje-a paraqitja shumë e shkurtuar ( e përmbledhur) e informacionit

synoptophores sinoptoforë-t instrumente që matin sëmundjet e syrit për shkaqe të dritës

syntax-based i bazuar në sintaksë

synthesis sintezë-a paraqitje e sintetizuar e të dhënave

synthetic sintetik-e që bazohet mbi sintezën

syringe shiringë-a instrument mjeksor për injektim, marrje gjaku etj.

syringes shiringa-t

syrups shurupe-t lëngje me sheqer të tretur në ose lëng tjetër

system sistem-i tërësi lidhjes funksionale të një bashkësie

system/network sistem-rrjetë lidhje sistem-rrjetë

systemic sistemik-e që prek të gjithë trupin

systems sisteme-t

system-specification sistem specifikim marrëdhëniet ndërmjet sistemit dhe specifikimit

tab ulluk-u e thelluar në formë kanali

table 1.tryezë-a ; 2.bankë-a

1.mobilje shtëpie ose zyre ; 2.platformë e ngritur mbështetëse për 

përpunim , vendosje pjesësh

tables 1.tryeza-t ; 2.banka-t

tableware komplet tryeze

pjesë që vendosen në tryezë , që janë në shërbim të njerzve sipas 

rastit

tabs gjuhëza-t elemente me pjesë të dala për bashkuesat

tabulated i dhënë në tabelë

tack ngjitshmëri-a aftësia ndërkapëse e një objekti rrokullisës me sipërfaqen që takon

tackiness ngjitshmëri-a aftësia e një objekti për tu ngjitur me një objekt tjetër

tactile prekjesor-e që bëhet me organet e prekjes

tag markues-i shenjë e vënë për identifikim të objektit

tags markues-it

tail spond ngritës anë mbajtëse e ngarkesave e makinës ngritëse

tailored i mirëllogaritur që është llogaritur në të gjitha detajet

take-off marrje-a

taking 1.marrje-a ; 2.që merr kapje dhe transmetim i lëvizjes

talc talk-u mineral i butë pluhuror që përdoret kryesisht si lubrifikues

talc/chlorite talk-klorit përbërje talk dhe klorit

talker bisedues-i person që merr pjesë në bisedë

talkers bisedues-it

tall-channel kanal i shtrirë lart tub kanal që ngrihet në lartësi

tamped i dendësusr që i është nënshtruar dendësimit

tamping dendësim proces i ngjeshjes për të arritur dendësinë e caktuar

tank depozitë-a rezervuar i posaçëm  i mbyllur për të mbajtur lëndë të lëngëshme

tankers autocisternat automjete me depozita që transportojnë lëngje në to

tanks depozita-t rezervuarë të mbyllur që mbajnë lëngje në to

tannery lëkurëregjëse që shërben për përpunimin e lëkurëve në regjie

tap 1.rubinet-a ; 2.mashkull-i

pajisje që shërben për furnizimin me fluide ; 2.instrument për filetime 

të mbrendëshme

tap-changers

ndryshuesit e 

rrymëmarrësve



tape shirit-i brez i gjatë prej lënde të veçantë që shërben kryesisht për inçizim etj.

taper majë konike majë në formë koni

tapered konik-e që ka formë konike

tapers maja konike

tapes shiritat-t tërësi shiritash

taping izolim me shirit

tapped 1.i ulur ; 2.ngjeshur 1.që ka pësuar ulje; 2.që i është nënshtruar ngjeshjes

tappers

filetëprerëse me 

mashkull pajisje për prerje filete me mashkull

tapping

1.degëzues-e ; 

2.filetëprerëse

1.që lidhet me degëzime të ndryshme në qark ;2.që pret fileto kur 

futet

taps rubineta-t

tapware rubinetër-i tërësi rubinetash të pajisura me valvula

tar katran-i lëng i zi i trashë i ngjitshëm që përftohet nga qymyri

targeting vënie objektivash

tariff tarifë-a 1.çmim i caktuarpër shërbime ; 2.tabelë çmimesh ose pagesash

tarpaulines mushama-të mbulesa të gomuara të ngopura me katran

tart tortë-a lloj paste e madhe me fruta

tartaric tartarik që lidhet me tartarin

task detyrë-a punë e caktuar për t'u kryer me qëllim të caktuar

tasks detyra-t

taste shije-a ndjesi e shkaktuar në gjuhë nga një send i caktuar

taximeters taksimetër-i

teams ekipe-t

grupe të specializuar personash të gatëshme për veprime të 

ndryshme

tear grisje proces i këputjes nga tërheqja etj. e një cohe letre, etj.

tearing shqyerje proces i këputjes në vende të ndryshme nga veprime dëmtuese

teats thithka-t produkte në formën e thithit të gjirit që mbahen në gojë

technical teknik-e që ka të bëjë me teknikën

technique teknikë-a mjeshtëri e  kryerjes së një pune

technique/aerobic teknikë aerobike

techniques teknika-t

technological teknologjik-e që ka të bëjë me teknollogjinë

technologies teknologjitë

technology teknologji-a zbatim praktik i detyrave në industri me mjete e mënyra të teknike

tee

1.profil T ; 2.rakord T ; 

3.prizë T

tees

1.profile T ; 2.rakorde T ; 

3.priza T

teeth dhëmbë-t

telecom telekom-i telendërlidhje

telecommunication telendërlidhje-a komunikim me kabllo, me telegraf, telefon, radiodhe televizion

telecommunications telendërlidhje-t

telecontrol telekomandim komandim i një pajisje, makine në largësi

telematics telematikë-a

shërbim telendërlidhës për masat me teknikë komplekse të 

sofistikuar



telephone telefon-i sistem i lidhjes me aparat telefonik

telephones telefona-t aparatet që shërbejnë për komunikim telefonik

telephony telefoni-a sistem i lidhjes me aparate dhe linja  telefonike

teleprotection telembrojtje-a mbrojtje në largësi

telescopic teleskopik-e që lidhet me teleskopin

teleservices teleshërbime-t shërbime me ndërlidhje (komunikim) në largësi

teletext teletekst-i

sistem telematik njëdrejtimësh i informacioneve të shkruara grafike, 

etj.

television televizion-i 1.transmetim dhe riprodhim në ekran ; 2.sistemi që e realizon

telex teleks-i 1.sistemi i komunikimit me teleprintër ; 2.mesazh i dërguar me teleks

temper riardhje-a

heqja nga detali e ndemjeve të brendshme me nxehje e ftohje 

graduale pas kalitjes

temperature temperaturë-a shkallë e arritjes së nxehtësisë ose ftohësisë

temperature/humidity temperaturë-lagështirë marrëdhënie temperaturë-lagështirë

temperature/low temperaturë e ulët

temperature-humidity temperaturë-lagështirë marrëdhënie temperaturë dhe lagështirë

temperatures temperatura-t

tempered i riardhur që është nënshtruar riardhjes

tempering riardhje-a

heqje nga metali i ndemjeve të brendëshme me nxemje e ftohje 

graduale pas kalitjes

template shabllon model që shërben për imitim, provë

templates shabllone-t

temporal kohor-e që lidhet me kohën

temporary i përkohshëm që zhvillohet në një kohë të shkurtër

tendency prirje që është i orientuar në një drejtim të caktuar

tendons kabllo-t përcjellës të veshur me elemente izoluese

tennis tenis-i lojë që luhet me dy vetë me top të vogël dhe raketë

tenoning

lidhje me spina (lidhje 

mashkull-femër)

tensile tërheqës-e që shërben si forcë tërheqëse

tensile-impact goditje tërheqje marrëdhënie goditje tërheqje

tension 1.tension-i

1.forcë elektrike e matur në volt ; 2.forcë e brendshme e trupit të 

ndemë

tension/compression ndemje-ngjeshje marrëdhënie ndemje-ngjeshje

tensional ndemës-e që lidhet me ndemjen

tents shatorre-t çadra të mëdha fushimi

terephthalate tereftalat-i lloj polietileni

terephthalic tereftalatik-e

term term-i emërtimi i një koncepti shkencor ose teknik

terminal

1.terminal-i (fundorë-t) ; 

2.terminal-e (fundor-e) 1.pikë nga e cila dilet ose hyhet ; 2.pikë lidhjeje në qark elektrik

terminally

me lidhje terminale 

(fundore)

terminals terminale-t kapëzat (bornat) fundore të për lidhje



terminated i bashkuar në fund

termination pikë fundore pjesë fundore e një lidhjeje

terminations pika fundore

terminology terminologji-a tërësi  termash të lidhur në sistem të një fushe të dijes

terminus pikë fundore pikë që ndodhet në fund të një lidhjeje

terms termat tërësi termash

terrain terren-i pjesë (copë) toke në raport me tiparet natyrore

terrestrial tokësor-e që është  i lidhur me tokën ; që bëhet në tokë

tertiary tretësor-e që është i shkallës së tretë

test provë-a 1.analizë e cilësive ; 2.pjesë e shkëputur nga objekti për ta provuar

test-bed bankëprovë-a bankë për të kryer prova

tester provuese-ja makinë (pajisje që shërben për prova

testing provues-e që shërben për provë

tests prova-t

tetrachloroethene tetrakloreten-i

tetrapotassium tetrakalium-i

tetrasodium tetranatrium-i

text tekst-i pjesë e shkruar me informacion të caktuar

textile tekstil-i cohë e përgatitur me endje ose thurje

textile-glass xham tekstil

textile-glass-reinforced

i përforcuar me xham 

tekstil

textile-reinforced i përforcuar me tekstil

textiles tekstile-t tërësi tekstilesh

textural teksturor-e që lidhet me teksturën

texture teksturë renditje e elementëve në një strukturë

theoretical teorik-e që lidhet me teorinë

therapeutic terapeutik-e që lidhet me mjekimin e sëmundjeve

therapies terapitë

therapy terapi-a

trajtim për lehtësim ose mjekim të sëmundjes ose vuajtjeve nga 

paaftësia

thereto për këtë qëllim

thermal termik-e që lidhet me nxehtësinë

thermal-links mbrojtës termikë pajisje mbrojtëse për nxehtësinë

thermally në mënyrë termike

thermistor termistor-i rezistor me një koeficient temperature shumë të ngritur

thermistors termistorë-t

thermocouple termoçift-i

matës temperature me anën e voltazhit termoelektrik me dy tela të 

lidhur çift me fundet

thermocouples termoçifte-t

thermo-electric termoelektrik-e që prodhon elektricitet me diferencë temperaturash

thermoforming

1. termoformues-e;  2. 

termostampues-e 1) që derdhet në forma në nxehtësi;  2) që stampohet në nxehtësi

thermogravimetry termogravimetri-a analizë gravimetrike në nxehtësi

thermoluminescence termoluminishencë-a

tip fotoluminishence si formë energjie ndriçimi e energjisë termike të 

grumbulluar

thermo-mechanical termomekanik-e që lidhet me termomekanikën

thermomechanically termomekanikisht në mënyrë termomekanike

thermometer termometër-i instrument për matjen e temperaturës



thermometers termometra-t

thermophysical termofizik-e që lidhet me termofizikën

thermo-physical termofizik-e

thermopile

1. termoelement;  2. 

termoshndërrues-i

1) element i ndjeshëm ndaj ndryshimeve të temperaturës;  2) 

shndërrues nxehtësie

thermoplastic termoplastik-e që bëhet plastik në procesin e nxehjes

thermoplastics termoplastikë-a

thermoprocessing termopërpunues-e që përpunohet në kushte të nxehtësisë

thermoset rrëshirë termoreaktive

thermosets rrëshira termoreaktive

thermosetting termoreaktiv-e i ngurtësueshëm në temperatura të larta

thermostatic termostatik-e që ka temperaturë konstante

thermostats termostate-t pajisje për rregullimin automatik të temperaturës

thick i trashë që është me trashësi të caktuar

thickness trashësi-a përmasë e trashësisë

thicknesses

1. trashësitë;  2. veshje 

ndërmjetëse 1) pjesët me trashësi;  2) shtresa ndërmjet dy pjesëve

thicknessing drejtues-e që shërben për drejtimin e sipërfaqeve të shtrembëruara

thickwall mur i trashë mur me trashësi të caktuar

thimbles qafore pjesë bashkuese në formë unazash për lidhje kabllosh

thin i hollë që është i hollë në përmasa

thin-film cipë e hollë shtresë shumë e hollë

thioacetamide tiocetamid-i

thiocyanate tiocianat-i

thiosulfate tiosulfat-i kripë ose ester i acidit tiosurfurik

thiuram tiuram-i

thread i filetë-a kanal helikoidal i bërë me instrument filetues

threaded i filetuar 1) që i është bërë filetimi;  2) me fileta

threads fileta-t

three tre (tri) - numër ose pjesë e fjalës së përbërë me kuptimin "tre"

three-phase trifazor-e që është i përbërë nga tri faza

three-point tripikësor-e 1) që bëhet nga tri pika;  2) që lidhet në tri pika

three-pole trepolar-e që përbëhet nga tri pole;  që lidhet me tri pole

three-sensor trendjesorësh-e që përbëhet nga tre ndjesorë (sensorë)

threshold prag-u cak deri ku reagon një stimul

thresholds pragje-t

thrombosis trombozë-a sëmundje me krijimin e një koagule në gjak në zemër

through nëpërmjet nga njëra anë në tjetrën

through-dry i tharë në thellësi i tharë në të gjithë përbërjen e vet

through-hole

1. vrimë e tejpërtejme;  

2. vrimë tërthore

through-hull skelet i tejpërtejmë skelet me të gjithë pjesët tejpërtej tij

thrust ngarkesë forcë e ushtruar nga ngarkesa boshtore

thunder-shower rrebesh termik goditje e fortë termike në formë rrebeshi gjëmues

thyristor tiristor-i

pajisje me gjysmëpërçues që përdoret si ndërprerës elektronik, 

radrizator, etj.

thyristors tiristorë-t



ticket biletë-a

dokument në formë letre ose kartoni kundrejt një pagese për të 

udhëtuar, hyrë diku, etj.

ties lidhje-t pjesë lidhëse në formë qaforesh të kabllove

tightness hermetikësi-a aftësia ose vetia për të qënë i padepërtueshëm nga fluidet

tile 1. pllakë;  2. tjegull 1) pllakë kryesisht për veshje muresh e glanuruar;  2) pllakë çatie

tiles 1. pllaka-t;  2. tjegulla-t

tilting përmbysës-e që ka funksion për të përmbysur

timber lëndë druri pjesë druri të sharruara e të përgatitura për përdorim

timbers lëndë drunore

time kohë

dukuri e zgjatjes së proceseve, ngjarjeve, e matshme dhe e 

regjistrueshme

time-delay vonesë kohe prapambetje në zgjatjen e një procesi

time-domain zonë e kohës fushë e kryerjes në kohë

time-history akselerogramë-a

time-of-flight kohë e fluturimit

timers kronometrues-it

instrumente për regjistrimin dhe llogaritjen e kohës së kryerjes së 

procesit, etj.

times kohë-t

time-temperature kohë-temperaturë marrëdhënie të kohës me temperaturën

timing

1. kohëmatje-a;  2. 

kohëmatës-e 1) proces i matjes së kohës;  2) që shërben për matjen e kohës

tin kallaj

metal i butë i bardhë i përdorur për aliazhe që përdoret për veshje, 

etj.

tinmill fletë kallaji petë e hollë prej kallaji

tinned i veshur me kallaj

tinplate pllakë kallaji petë e trashë prej kallaji

tinting ngjyrosje proces i dhënies së një ngjyre të caktuar

tip-over përmbysje kthim me rrotullim me pjesën e poshtme sipër

tipping

1. majëprerës-e;  2. 

përmbysës-e 1) që shërben për krasitjen e majave;  2) që shërben për përmbysje

tips maja-t instrument me majë për kruarje të sipërfaqes

tissue 1. ind-i;  2. letër e hollë

1) masë e qelizave që formojnë trupin;  2) copë letre që shërben për 

mbështjellje, etj.

tissues inde-t

titanate titanat-i

titanium titan-i element kimik rezistent ndaj korrodimit që përdoret në lidhje hekuri

title titull-i 1) mbishkrim në krye të një teksti;  2) emërtim i një vepre, etj.

titrable

i titullueshëm (i 

titrueshëm) që është i titullueshëm

titration titullim (titrim-i) përcaktim i titullit të një lidhjeje, tretësire, fije tekstili, etj.

titre titull-i (titër-i)

raport në formë përqindjeje ndërmjet peshës së një përbërësi dhe 

asaj totale

titrimetric titrimetrik-e

to tek në drejtim të (objektit)

to-and-fro vajtje-ardhje lëvizje që shkon dhe kthehet përsëri në pikënisje

toasters bukëthekëse-t pajisje që shërbejnë për thekjen e bukës të prerë në feta

toecaps maja-t pjesë të përparme të këpucëve



toes gishtat e këmbës gishtat e këmbëve të njeriut

together së bashku

toilet banjë-a

aneks në shtëpi ose ndërtesë e posaçme për kryerje nevojash, larje, 

etj.

toilets banja-t

tolerance tolerencë-a

pjesë e lënë (me +) ose e hequr (me -) në përpunimin ose vendosjen e 

detaleve

tolerances toleranca-t

tolerancing

1. tolerancim-i;  2. 

tolerancues-e 1) përcaktim i tolerancave në përpunim ose vendosjen e detaleve

tomographs tomografitë radiologji të përftuara me aparat tomografik në tomografi

tomography tomografi-a teknikë radiodiagnostikuese që përdor rrezet rëntgen

tone ton-i tingull që i atribuohet në një lartësi, cilësi e forcë e caktuar

toner tretësirë larëse lloj tretësire për larje filmash

tones tone-t tërësi tonesh

tongues gjuhëza-t elemente me të dala si gjuhëza për lidhje

tongue-shaped në formë gjuhëze

tonometers tonmatësa-t instrumente oftalmike për matjen e tonit të syrit

tool vegëlmakinë-a makinë e tipit vegël e destinuar të përpunojë lëndën, metal, etj.

tools vegëlmakina-t

tooth-brushes furça dhëmbësh furça për pastrim dhëmbësh

toothpastes pasta dhëmbësh pasta që përdoren në furça për pastrim dhëmbësh

top

1. pjesë e sipërme;  2. 

më i larti 3) që shpreh shkallën më të lartë

topflash/flipflash topflash-flipflash

veprime të llambës "éclair" të foroaparatit: flash-shkrepje/top-

shkreptimë

topographical topografik-e që lidhet me topografinë

topple shembje-a shkarje dhe rrëzim duke u prishur

toppling

1. përmbysës-e;  2. 

përmbysje 1) që kthen përmbys;  2) proces i kthimit përmbys

tops

1. pjesë e sipërme;  2. 

rrafshet e sipërme

torches kanelë saldimi pjesë e pajisjes salduese që kryen saldimin

torque moment përdredhës

torques momente përdredhëse

torsion përdredhje rrotullim me sforcim duke u përdredhur

torsion/twist përdredhje-rrotullim marrëdhënie përdredhje dhe rrotullim

torsional përdredhës-e që jep moment përdredhës

torsion-pendulum përdredhje-lavjerrës lloj metode për vetitë dinamike të lëndëve plastike

total total-e në masën tërësore

touch prekje-a (kapje) takim i lehtë me sipërfaqen

touchable i ndjeshëm që preket lehtë nga veprimet mbi të

toughened i kalitur i fortësuar me kalitje

toughness fortësueshmëri shkalla e fortësisë me kalitje

tour turnè-u seri udhëtimesh nga njeri vend në tjetrin sipas një plani

tourism turizëm-i udhëtime vizitash në vende të ndryshme për zbavitje, njohje, etj.

towel peshqir-i copë katërkëndëshe me push dhe e butë për t'u fshirë

towels peshqirë-t



towers kulla-t ftohëse kulla që shërbejnë për ftohje

towing

1. tërheqës-e;  2. 

tërheqje që shërben për tërheqje të një automjeti

toxic helmues-e që ka veti helmuese

toxicity helmueshmëri-a shkalla ose aftësia për të helmuar

toxicokinetic toksikokinetik-e që ka karakter helmues të shpejtë

toys lodra-t mjete zbavitëse me të cilat luajnë fëmijët

T-peel lëkurë T pjesë lëkure e prerë në formë T për provë të ngjitshmërisë

trace gjurmë-a shenjë që lë një objekt që lëviz

traceability gjurmësi-a aftësia ose vetia për të lënë shenja identifikuese

tracer gjurmues-i pajisje që ndjek rrugën sipas gjurmëve

tracheal trakeal-e që shërben për të kontrolluar trakenë e frymëmarrjes

tracheostomy trakeostomi

track pistë-a rruginë e ngushtë nëpër të cilën lëviz objekti

tracking përhapje proces i shpërndarjes në anë të ndryshme

tracks pista-t

tract trakt-i kanal në formë tubi nëpër të cilin kalon ajri, ushqimi, etj.

traction tërheqje lëvizje duke tërhequr objektin

tractor-dozers buldozerë-t traktorë me presë të gjerë përpara për punime dheu

tractors traktorë-t

automjete me zinxhirë ose me rrota që shërbejnë për tërheqje, 

punime, etj.

traffic trafik-u qarkullim rrugor i automjeteve

trafficked me trafik që ka qarkullim rrugor

trailed

1. i rimorkuar;  2. i 

tërhequr 1) që tërhiqet me rimorkio;  2. që tërhiqet nga një mjet tjetër

trailer rimorkio-ja mjet transporti pa motor që tërhiqet nga një automjet

trailers rimorkio-t

train tren-i automjet me lokomotivë dhe vagona që lëviz mbi shina

trained i trajnuar që është stërvitur si profesionist

training

1. stërvitës-e;  2. 

stërvitje 1) që shërben për stërvitje;  2) përgatitje duke u stërvitur

trampolines trampolinë-a panel elastik i mbërthyer nga një anë që shërben për të kërcyer në ujë

trans ndër- që ka kuptimin "ndër" në shqip

transcoding ndërkodues-e që shërben si kod ndërlidhës ndërmjet kodeve të tjerë

transcutaneous ndërlëkuror-e që ndodhet ndërmjet shtresave të lëkurës

transducer/flux fluks transduktor

transducers transduktorë-t

pajisje për konvertimin e madhësive elektrike alternative në 

analogjike

transfer transferim-i kalim informacioni nga një vend në tjetrin

transfer-function transferim-funksion marrëdhënie të transferimit me funksionin

transferring

1. transferues-e;  2. 

transferim që shërben për kalim nga njeri vend në tjetrin

transformer transformator-i

kompleks aparaturash (ose aparaturë) që ul e ngre tensionin ose e 

mat atë

transformers transformatorë-t

transforms transformon që shërben për të shndërruar nga një formë në tjetrën

transfusion transfuzion-i proces i hedhjes së gjakut të një personi në organizmin e tjetrit

transient kalimtar-e që shërben si fazë ndërmjetëse

transient/burst kalimtar-shpërthyes që ka karakter ndërmjetës me shpërthim



transistors tranzistorë-t

pajisje elektronike e vogël me tre gjysmëpërcjellës për përforcim, 

rryme, etj.

transit tranzit-e që kalojnë nga një sistem trafiku (publik) në një tjetër (suburban)

transition tranzicion-i periudhë kalimtare nga njera fazë në tjetrën

transitions tranzicione-t

translucency tejqartësi-a vetia për t'u dukur i qartë

translucent i tejqartë që duket (që dallohet) qartë

transmissibility transmetueshmëri-a aftësia e një aparati për të transmetuar

transmission transmetim-i kalim nga njeri vend në tjetrin

transmissions transmetime-t

procese të kalimeve (shpërndarjeve) të sinjaleve, etj. nga qendra në 

drejtime të ndryshme

transmissive transmetues-e që shërben për transmetim

transmittance transmetim-i përcjellje nga njeri vend në tjetrin ose nga një qendër

transmitted i transmetuar që është bërë me transmetim

transmitter transmetues-i pajisje që shërben për transmetim

transmitters transmetues-it

transmitting

1. transmetues-e;  2. 

transmetim që shërben për transmetim

transparencies diapozitia-t fotografi në lëndë plastike transparente që paraqiten përmes dritës

transparent i tejdukshëm që mund të lejojë nëpërmjet dritës të duken objektet pas tij

transponder receptor, me impulse

transport

1. transport-i;  2. 

transportim-i

1) sistem i mjeteve të transportit;  2) bartje ngarkesash, njerëzish me 

mjete

transportable i transportueshëm që është i aftë të transportohet

transportation transportim-i proces i bartjes së ngarkesave me mjete

transport-category kategori transporti kategori që lidhet me funksion transportimi

transporting

1. transportues-e;  2. 

transportim 1) që shërben për transportim

transportion

1. transportim;  2. 

transport-i

transposers riemetues-it pajisje që ritransmetojnë valët televizive

transverse tërthor-e në drejtim tërthor

trap sifon-i gyp iu lakuar për derdhjen e ujërave të shkarkimit

trapezoidal trapezoidal-e që ka formë trapezi

traps të thelluarat kanale të bëra me prerje në formë të futurash

travel udhëtim-i kalim me mjet transporti nga njeri vend në tjetrin

traveller

1. udhëtues-i;  2. lëvizës-

e 1) person që udhëton;  2) që lidhet me mjet lëvizës

travelling

1. bredhës-e;  2. 

udhëtues-e që lëvizin në drejtime të papërcaktuara;  2) që udhëton

trawl tratë-a rrjetë e madhe tërheqëse peshkimi

tray ujëpritëse-ja pjesë nën dush ku mblidhet uji dhe shkarkohet

trays mbështetëse-t pjesë mbështetëse për vendosjen e elementeve të paketimit

tread shkallinë-a pjesë shkalle ku vendosen këmbët kur ngjitemi

treadmills shkelinë lëvizëse pajisje që lëviz në vend duke imituar vrapimin

treads shkallina-t

treatability trajtueshmëri-a shkalla ose aftësia për të qenë i trajtueshëm

treated i trajtuar që i është bërë trajtim



treatment trajtim-i mënyrë përpunimi e një objekti në kushte të caktuara

treatments trajtime-t

tree dru-ri bimë drunore me rrënjë të thella trung dhe degë

trees degëzim formacion i përbërë nga degëzime në formë peme

trench 1. hendek;  2. transhè kanal i thellë i bërë me gërmim

trenchers hendekhapëse-t makina të posaçme për hapje hendeqesh me gërmim

trenchless pa hendeqe që nuk janë ndërtuar hendeqe të posaçme

trial provë-a eksperiment për të marrë të dhëna të caktuara

trials prova-t tërësi provash

triaryl triaril-i

trichloroisocyanuric trikloroizocianurik-e

tricornutum trikornutum-i lëndë për të provuar praninë e algave në ujë

trigger lëshues-i pajisje që bën lëshimin me stakim

triglycerides trigliceride-t gliceride për tre grupe alkoolike të esterifikuara në acide yndyrore

trilingual trigjuhësh-e që është në tre gjuhë të ndryshme

trimmed i paanashprerë që nuk i janë prerë pjesët anësore të panevojshme

trimmer krasitëse-ja pajisje (ose makinë) që shërben për krasitje pemësh

trimmers krasitëse-t

trimming

1. krasitës-e;  2. krasitje;  

3. qethës-e;  4.qethje 1) që shërben për krasitje;  3) që shërben për këputje buzësh (anësh)

T-ring 1. unazë T;  2. rondele T detal unazor me formë T

triple-roll

1. rul tresh;  2. trerulësh-

e 1) kompleks i përbërë nga tre rula;  3) që është i pajisur me tre rula

triples treshe-t kabllo që përbëhet nga tre damarë (zemra)

triple-skin

1. lëkurë treshe;  2. mur 

tresh 1) lëkurë treshtresëshe;  2) mur i përbërë nga tri pjesë

tripolyphosphate tripolifosfat-i

tripotassium trekalium-i

trisodium tresodium (trenatrium)

tristimulus tringjyrësh-e që përbëhet nga tri ngjyra

trolleys karroca psonisëse

mjet në forma të ndryshme që shtyhet si karrocë për produktet të 

blejmë

troughability mbajtje në ulluk aftësia e shiritit të konvejerit për të mos shkarë nga ulluku

trousers pantallona-t veshje e poshtme me dy pjesë të ndara për këmbët nga mesi e poshtë

trouser-shaped në formë pantallonash

truck autokarro-ja automjet për ngarkim e transportim ngarkesash në largësi të shkurtra

trucks autokarro-t

trunk trung-u (i trupit) pjesa e trupit pa gjymtyrët

trunked me linjë lidhëse

trunking me linjë lidhëse me linjë që lidh në instalimet elektrike

trunnion qafë fundore (pern) pjesë fundore e një boshti në formë qafe kryesisht për kushinetë

trusses kapriata-t

konstruksion ndërtimi skeletor që mbështet një ngrehinë (ndërtesë, 

urë)



trypsin tripsinë ferment tretës i prodhuar nga pankreasi që vepron mbi proteinat

T-section seksion T pjesë e përftuar nga prerja me formë T

tube tub-i

trup cilindrik ose konik me vrimë të brendshme të tejpërtejme për 

qëllime të ndryshme

tube/thermal tub termik tub që shërben në proceset termike

tube-plate

1. tub-pllakë;  2. pllakë 

gypore tub me mure të trashë prej pllake

tubes tuba-t

tubing sistem tubash tërësi tubash të lidhur në sistem

tubs kontejnerë-t vend për mbajtje të litarëve në anije

tubular tubor-e 1) që ka formë tubi;  1) i pajisur me tub

tufted me qime të ashpra e pajisur me qime të ashpra që shërbejnë tek furça për fërkim

tumble tambur rrotullues tambur me rrotullim në linjat e tharjes

tumbler tambur rrotullues tambur që funksionon me rrotullim

tuned i sintonizuar e vë në rezonancë me një frekuencë të caktuar

tuner sintonizues-i që shërben për sintonizim

tungsten tungsten-i metal i fortë për filamentë llambash, çeliqe shpejtprerës etj.

tunnel 1. tunel-i;  2. tunel-i

1. linjë larjeje në formë tuneli;  2. vend i hapur në mes për komunikim 

rrugësh

tunnelling tunelhapës-e që shërben për hapje tunelesh

tunnels tunele-t

turbidity turbulli-a veti e ujit për t'u turbulluar në procese prove

turbine turbinë-a

makinë ose motor me rrotë që rrotullohet nga energjia e ujit, avullit 

etj.

turbines turbina-t

turbine-type tip turbine ngjashmëri me tip turbine

turf gazon-i (qilim bari) shtresë sipërfaqeje me bar e lëmuar si qilim

turn rrotullim-i lëvizje rreth vetes ose vënie në lëvizje rrotulluese e një trupi tjetër

turnbarrels bokolla tendosëse bokolla për tërheqje tek kushinetat rrotulluese

turnbuckles xhunta tendosëse elemente bashkuese për lidhjet e detaleve

turning rrotullues-e 1. që rrotullohet rreth vetes;  2. që shërben për ta rrotulluar

turns spira-t rrotullime të një përcjellësi ose teli të dredhur si spirale

turntable bankë rrotulluese bankë që vërtitet rreth vetvetes

TV TV Qendër e transmetimeve televizive

tweezers pincetë-a instrument që përdor dentisti

twin binjak-u

twinblock dybllokësh-i bllok i përbërë nga dy pjesë të  njëjta

twines 1. spango;  2. fije-t fije e hollë e fortë prej materiali të ndryshëm që shërben për lidhje

twist

1. thurje;  2. lidhje me 

thurje 1. proces i formimit me pleksje;  2. lidhje e bërë me thurje

twisted

1. i përdredhur;  2. i 

thurur 1. që rrotullohet rreth vetes;  2. që shërben për ta rrotulluar

twist-on i përdredhur që është mbledhur me përdredhje

two dy fjalë me kuptimin e numrit "dy"

two-channel dykanalësh-e që ka (është i pajisur) me dy kanale

two-dimensional dypërmasor-e që përbëhet nga dy përmasa

two-fluid-bath banjë me dy fluide



two-hand me dy duar që komandohet me dy duar

two-part dypjesësh-e që përbëhen nga dy pjesë

two-pole dypolësh-e që ka dy pole

two-roll dyrulësh-e i pajisur me dy rula petëzimi

two-run dykalimësh-e që bën dy kalime gjatë saldimit

two-way dyrrugësh-e që bën dy rrugë

type tip-i trajtë e veçantë që i përgjigjet një grup sendesh, dukurish etj.

types tipa-t

type-tested i provuar në tip që është bërë prova sipas tipit

typical tipik-e që është karakteristike për një tip të caktuar

typically në mënyrë tipike

tyres goma rrotë rreth i rrotës prej gome ku futet brenda komerdarja

U-bend i përkulur në formë U

ultimate i fundit që nuk ka cak tjetër mëtej

ultra-high-molecular-

weight

peshë molekulare ultra e 

lartë

ultrasonic ultrasonik-e që kapërcen shpejtësinë e zërit

ultrasonics ultrasonikë-a fushë që merret me shpejtësitë ultrasonike

ultrasound ultratingull-i tingull me frekuencë ultrasonike

ultra-violet ultravjollcë që lidhet me cakun përtej fundit violet të spektrit të dukshëm

unaged i pavjetëruar që nuk është stazhionuar me mbajtje në mjedisin e jashtëm

unalloyed i paleguar që nuk është lidhur me metale të ndryshme

unauthorized i paautorizuar që nuk i është dhënë autorizim për ta kryer

unbalance pabaraspeshë-a mungesë gjendjeje baraspeshimi

unbalances pabaraspesha-t

unbonded i palidhur me ngjitje

Unbound i palidhur që nuk është përftuar me lidhje

uncertainty pasiguri-a gjendje e pasigurtë në përcaktim

unclad i papllakëzuar i pa veshur me pllaka

uncoated i paveshur që nuk ka veshje në sipërfaqe

uncombined i pakombinuar që nuk është bërë në kombinim me elementë të tjerë

uncontrolled

1. i pakontrolluar;  2. i 

pakomanduar që nuk mund të vihet nën kontroll

uncut i paprerë i pa përpunuar me prerje

under nën që është nën veprimin e diçkaje (p.sh. të kushteve)

undercuts prerje të pjesshme

underground

1. nën tokë;  2. nëntokë-

a 1. që është nën sipërfaqen e tokës;  2. vend i bërë nën tokë

underlay nënshtresë-a pjesë e vendosur nën shtresën kryesore

underlays nënshtresa-t

undertaking sipërmarrje-a marrje përsipër e kryerjes së një veprimi

under-water nën ujë që kryen në kushte nën sipërfaqen e ujit

undiluted i paholluar që nuk i është nënshtruar hollimit

unducted i padrejtuar që nuk është i drejtuar

unequal i pabarabartë që nuk është i barabartë me një tjetër ose me të tjerët

unexpected i papritur që ndodh kur nuk e pret ( e paparashikuar )

unfired pa flakë që nuk i nënshtrohet veprimit të flakës

unglazed i paemaluar që nuk ka shtresë emali në sipërfaqe

unhardened i pafortësuar që nuk i është nënshtruar fortësimit me kalitje



uniaxial njëaksësh-e që ka një aks të vetëm

uniaxially me një aks që bëhet si me një aks të vetëm

unidirectional njëdrejtimësh-e që ka një dretim të vetëm

unified i njësuar që është bërë i njëjtë për të gjithë

uniform i njëtrajtshëm që ka të njëjtën trajtë të pandryshueshme

uniformity njëtrajtshmëri-a gjendje në një trajtë të njëjtë të pandryshueshme

unintentional i paqëllimshëm që nuk ka qëllim të caktuar

uninterruptible i pandërprershëm që nuk ndërpritet

unions bashkime-t detale të bashkuara njëra me tjetrën me pjesë bashkuese

unit 1. njësi;  2. grup

1. element bazë në një sistem;  2. Tërësi elementesh që përbëjnë një 

tërësi të lidhur

unitized i njësuar që është bërë i njëjtë për të gjithë

units

1. njësitë;  2. grupe-t 

(agregate-t)

universal universal-ë që është i gjithësishëm

unleaded i pa plumb pa përmbajtje plumbi

unloaded i pangarkuar që nuk ka ngarkesë

unloaders shkarkuese-t makina që shërbejnë për shkarkim

unloading shkarkues-e që shërben për shkarkim

unlocking

1. zhbllokues-e;  2. 

zhbllokim-i 1. që shërben për zhbllokim

unmating mosçiftëzues-e që nuk çiftëzon elementet përbërëse

unmoulded i paderdhur që nuk i është nënshtruar procesit të dedhjes

unnotched i padhëmbëzuar që nuk ka të prera në formë dhëmbësh

unplasticized i paplastifikuar që nuk i është nënshtruar plastifikimit

unpolished i palustruar që nuk i është nënshtruar lustrimit

unprotected i pambrojtur që nuk ka elementë mbrojtës

unreinforced i papërforcuar që nuk ka përforcues në përbërje

unsaponifiable i pasaponizueshëm që nuk është i aftë të sapunizohet

unsaturated i pangopur që nuk është ngopur

unsaturated-polyester poliester i pangopur

unscreened i paekranizuar që nuk është pajisur me ekran

unshaped i paformë që nuk i është dhënë formë e caktuar

unsharpness pamprehtësia shkalla (vetia) për të mos mprehur

unshielded pa mburojë pa struktura mbrojtëse që shërbejnë si mburojë nga shembjet

unsintered i paaglomeruar që nuk i është nënshtruar aglomerimit

unskilled i pastërvitur që nuk ka kaluar procesin e stërvitjes

unsulfated i pasulfatuar që nuk i është shtënë sulfat në të

untamped i pangjeshur që ka mbushur një vëllim me hedhje, por nuk është ngjeshur

untrimmed i parrethprerë që nuk i janë prerë anët (buzët)

unused i papërdorur që s'i është nënshtruar përdorimit

unwind çmbështjellje-a heqje e elementeve të mbështjellë

unwinding çmbështjellës-e që shërben për çmbështjellje

unwired i papërforcuar me tel që nuk i është futur tel (rrjetë teli) si element përforcues

unwrapping çmbështjellës-e që shërben për çmbështjellje

unwrought i pafarkëtuar që nuk i është nënshtruar farkëtimit

updating përditësim-i (azhurnim) shtim elementesh të reja për ta mbajtur në nivelin bashkëkohor

upholstered i veshur me tapiceri



uplink

lidhje-a (kryerja e 

lidhjes)

informacioni për trafikun dhe udhëtarët, specifikimi i të dhënave 

ndërmjet automjetit udhëtues dhe  anës së rrugës

upper qafë çizmeje pjesë e sipërme  e çizmes në formë qafe

uppers qafa çizmeje

upset përmbysje kthim nga ana e kundërt

uptake përthithje-a marrje me tërheqje brenda vetes

urban urban-e (qytetës-e) që i përket qytetit; që lidhet me qytetin

urea/melamine-

formaldehyde

ure / 

melaminformaldeide

urea-formaldehyde ure-formaldeide

urethral uretral-e që i përket uretrës

urinal oturak-u mjet për jashtëqitje për të vegjëlit ose të sëmurët

urinals oturakë-t

urine urinë-a lëng i fshikëzës i formuar në veshkë që jashtëqitet

urine-absorbing

1. urinëpërthithës-e;  2. 

përthithje urine 1. që shërben për përthithjen e urinës

usability përdorshmëri-a aftësia (shkalla) e përdorimit të një mjeti

use përdorim-i proces i futjes në ujë

used i përdorshëm që është i aftë të përdoret

user përdorues-i personi që përdor një mjet etj.

users përdorues-it

user's i përdoruesit që i takon përdoruesit

user-to-user përdorues-përdorues marrëdhënie përdorues me përdorues

uses përdorime-t proceset e vënies në punë

using që përdor që e ka në proces përdorimi

utensils përdorëse-t mjete që njeriu i përdor si të domosdoshmërisë së parë

utilisation shfrytëzim-i vënie në përdorim për qëllime të caktuara

utility shfrytëzueshmëri-a aftësia për tu shfrytëzuar për qëllime të caktuara

utilization shfrytëzim-i vënie në përdorim për të sjellë rezultat të caktuar

utilized i shfrytëzuar që është vënë në shfrytëzim

U-tube tub U tub që është i përkulur në formë U-je

UV (ultra violet) UV (ultraviolet) që lidhte me rrezet ultraviolet ( përtej spektrit violet)

UV-radiation rezatim ultraviolet

vacuum vakuum-i hapësirë me mangësi të plotë fluidi në të

vacuum-insulated i izoluar në vakuum

valid i vlershëm që ka vlerë të caktuar

validation vlerësim përcaktimi i vlerës së efektivitetit

validators vlerësues-it persona që përcaktojnë vlerën e efektivitetit

value vlerë-a cilësia dalluese dhe që ka rëndësi për t'u vlerësuar

values vlera-t tërësi vlerash

valve valvol-a pajisje mekanike për komandimin e likuidit në një drejtim të vetëm

valved me valvol që është i pajisur me valvol

valves

1. valvola-t;  2. rubineteri-

të 1. tërësia e valvolave;  2. tërësia e rubinetave me valvolat

vamp përforcim-i proces i të përforcuarit me element tjetër

vanadium vanad-i metal i bardhë i fortë që përdoret në aliazhet e çelikut

vane 1. shirit;  2. pllakë 1. brez në formë shiriti;  2. shirit i trashë

vaporizers

1. avullzues-it;  2. 

atomizues-it 1. pajisje që prodhon avull;  2. lëshues të lëndës djegëse me atomizim

vaporizing atomizues-e që bën spërkatje shumë të imët në formë avulli



vapour avull gaz i përftuar gjatë zjerjes së ujit

vapours avujt

var-hour var-orë vlerësim në var në një orë

variable i ndryshueshëm që pëson ndryshime të konsiderueshme

variation variacion-i (varijim-i) marrje formash të larmishme gjatë ndryshimeve

variations variacione-t tërësi e formave që ndryshojnë

varied i varijuar që ka marrë forma të larmishme

various i ndryshëm që është i dallueshëm nga të tjerët

varmeters varmatës-i pajisje për matjen e vlerave të varëve në elektricitet

varnish llak-u

lëng për lyerje sipërfaqesh për t'u dhënë shkëlqim e mbrojtje nga 

prishja

varnishes llaqe-t

varnish-treated i përpunuar në llak

vascular enëzor-e që lidhet me sistemin e enëve të gjakut

vault kërcim-i hedhje për të kërcyer një vegël gjimnastikore

vaulting për kërcim për të kërcyer me hedhje

vegetable perime-t bimë barishtore me frute ( ose vetë ato ) përdoren për gjellë, sallatë

vegetable-containing që përmban perime

vegetables perime-t tërësi perimesh

vehicle automjet-i mjet vetëlëvizës për transportim ngarkesash, njerëzish

vehicles

1. automjete-t;  2. 

transportues-i 2. mjet që shërben për bartje

vehicular mjetqarkullues-e për qarkullimin e automjeteve

velocity shpejtësi-a raporti i largësisë me kohën që përshkon trupi

velocity-area fushë e shpejtësive zonë që shërben për të provuar shpejtësitë

vending tregtor-e që janë të destinuara për treg

veneer rimeso-ja fletë shumë e hollë druri për veshje orendish, mobiljesh

venous venoz-e që lidhte me venat (sistemin venor)

vented i biruar që i janë hapur bira

ventilated i ventiluar 1. që ajroset;  2. që ajroset me ventilator

ventilation ventilim-i 1. proces i ajrosjes;  2. proces i ajrosjes me ventilator

ventilators ventilatorë-t pajisje që shërben për ventilim

verification verifikim-i kontroll i të dhënave duke i ballafaquar

verifiers verifikues-it persona të specializuar që verifikojnë të dhënat

verifying verifikues-e që shërben për verifikim

version version-i formë tjetër e diçkaje të bërë

versions versione-t

vertex kulm-i maja më e lartë e objektit

vertical vertikal-e që bie vertikalisht mbi rrafsh

verticality vertikalësi-a vetia për të qenë vertikal

vertically vertikalisht në mënyrë vertikale

vertically-mounted i vendosur vertikalisht

vessels anije-t mjete lundruese në ujë

vestigial-sideband brez anësor rudimentar

vests jelekë-t veshje pa mëngë e pa jakë, kryesisht mbi këmishë deri në brez

veterinary veterinar-ë që lidhet me veterinarinë



VHF

VHF (frekuencë shumë e 

lartë) shkurtesë e emërtimit: frekuencë shumë e lartë

VHF/FM

VHF / FM (frekuencë 

shumë e lartë / modulim 

frekuence) marrëdhënie frekuencë shumë e lartë me modulim frekuence

VHS

formati VHS në sistemet 

video

p.sh. sistemi i magnetoskopit me kasetë skaneri elikoidal me bandë 

magnetike 12,65 mm të formatit VHS

vials flakone-t  (ampula-t) shishe të vogla me përmbajtje ilaçesh të lëngshme

vibrating 1. dridhës-e;  2. dridhje që shkakton dridhje

vibration dridhje-a proces i lëkundjeve të lehta

vibrations dridhje-t tërësi dridhjesh

vibro-acoustic vibroakustik-e që lidhet me dridhjet e të dëgjuarit

vibrocompression vibrongjeshje proces ngjeshjeje me dridhje

vibroscope vibroskop-i aparat matës për dridhjet

video video-ja (video-) regjistrim ose transmetim figurash lëvizëse me televizion

videoconference videokonferencë konferencë ku pjesëmarrësit komunikojnë me videotelefon

videodisk videodisk-u disk për regjistrim dhe transmetim me televizion

videodisks videodisqe-t

videotape videoshirit-i shirit për regjistrim dhe transmetim me televizion

videotelephony videotelefoni-a sistem komunikimi televiziv me kabllo telefonike

videotex videoteks-i

sistem telematik për marrje informacioni publik me aparat televiziv 

me kompjuter

view pamje-a ana e dukshme e objektit

viewing vrojtim-i shikim nga një kënd i caktuar

vine hardhi-a shkurre kacavjerrëse që ka fryt rrushin

vinegar uthull-a lëng acid i bërë prej verës etj. me fermentim

vinyl vinil-i lëndë plastike elastike për prodhim mushamash, shirita inçizimi etj.

vinylchlorid (VC)-

homopolymere

homopolimer i 

vinilkloridit

vinylidene viniliden

vinyls vinile-t

virtrified i biruar që i janë hapur bira

virtual virtual-e që është në formë të imagjinuar

virucidal virusvrasës-e që shërben për të vrarë viruset

viruses viruse-t

organizma të thjeshtë më të vegjël se bakteriet që shkaktojnë 

sëmundje infektive

viscometer viskozëtimatës-i aparat për matjen e viskozitetit

viscometers viskozëtimatësa-t

viscosity viskozëti-a aftësia e lëngut për t'u ngjitur e për të rrjedhur me vështirësi

viscosurgical

viskoelastik-e 

(viskokirurgjik-e) me viskozëti elastike

visibility dukshmëri-a aftësia për të qenë i dukshëm

visible i dukshëm që është i aftë të duket

vision pamje-a ana e dukshme e objektit

visitors vizitorë-t personat që vizitojnë një objekt

visual pamor-e

1. që lidhet me organin  e të parit;  2. që lidhet me pamjen;  3. që 

shërben për të parë

visually me shikim me anën e të shikuarit me sy

visualtactile pamoro-prekjesor-e



vital vital-e që ka karakter jetësor

vitamin vitaminë-a substanca organike në ushqime themelore për shëndetin

vitreous xhamor-e 1. që është prej xhami;  2. që lidhet me xham

vitrified

1. i xhamuar;  2. qeramik-

e 1. që është me xham;  2. i përbërë prej qeramike

vitro vitro i mbajtur artificialisht jashtë trupit

V-notch e prerë V e thelluar e prerë në formë V

vocabulary fjalor-i 1. libër me fjalët e një gjuhe;  2. tërësi fjalësh të një fushe etj.

voice zë-ri tingull i artikuluar nga organet e të folurit

void boshllëk-u hapësirë boshe

voids boshllëqe-t

volatile fluror-e që ka vetinë që shkëputet e të fluturojë në ajër

volleyball volejboll-i lojë me top me dorë me fushë të ndarë me rrjetë

volt volt-i njësi e forcës elektrike

voltage voltazh-i (tension-i) forcë elektrike e matur në volt

voltages voltazhe-t (tensione-t)

voltmeters voltmatës-it aparat matës tensioni në volt

volume vëllim-i hapësira që zë një trup tripërmasor

volume-flow rrjedhë në vëllim

volumes vëllime-t

volumeter vëllimmatës-i pajisje që shërben për matjen e vëllimit

volumetric vëllimmatës-e

voyage udhëtim-i kalim nga një vend në tjetrin kryesisht me automjet

vulcanization vullkanizim-i

përpunim i kauçukut në temperatura të larta për t'u dhënë veti të 

caktuara

vulcanized i vullkanizuar që i është nënshtruar vullkanizimit

vulcanizing

1. vullkanizues-e;  2. 

vullkanizim-i që shërben për vullkanizim

wagons vagonë-t pjesë të trenit për njerëz ose për ngarkesa

waisted mesngushtuar që i është bërë një ngushtim në mes

waiting pritës-e që pret një farë kohe

walk-behind që ecën pas që e komandon duke ecur me këmbë pas

walking ecës-e që shërben për ecje

walkways

pasarella-t (për hypjen 

në çati) shkallë të varura për të kaluar në vende të vështira

wall mur-i pjesë ndarëse ose anësore e një ndërtese

wallcoverings veshje muresh

wall-hung i varur në mur

walling fasadë-a pjesë e përparme e një ndërtese

wallpapers letra veshëse muri

walls mure-t

wander bredhje-a lëvizje në drejtime të ndryshme pa u orientuar

ware 1. enë-a;  2. produkt 1) pajisje (orendi) për qëllime të ndryshme;  2) produkt i përftuar

warm 1. i ngrohtë;  2. ngroh

warmers ngrohëse-t pajisje që përdoren për ngrohje në kushte shtëpiake

warming

1. ngrohës-e;  2. ngrohje-

a që shërben për ngrohje



warning

1. paralajmërues-e;  2. 

paralajmërim-i që shërben për ta parandaluar duke e komunikuar paraprakisht

warnings

indikacione 

paralajmëruese

wash 1. larje;  2. shpëlarje proces i pastrimit duke e larë

wash out test provë e veçimit me larje

washability larshmëri-a aftësia për t'u larë

washer

1. rondele-ja;  2. larëse-

ja

washer-dryers larëse-tharëse-t pajisje që kryejnë procesin e larjes dhe tharjes

washer-extractors larëse-shtrydhëse-t pajisje që kryejnë procesin e larjes dhe shtrydhjes

washers rondele-t

washing 1. larës-e;  2. larje që shërben për larje

waste mbeturinë-a pjesë të hedhura nga përpunimi ose pas përdorimit

wastes

1. mbeturina-t;  2. 

mbetje-t

wastewater ujë kanalizimesh

watch sahat-i aparat për matjen e kohës

watchkeeping rojës-e që shërben për mbikqyrjen e objekteve duke qenë në roje

water ujë-i

lëng pa ngjyrë, shije që gjendet në natyrë që shërben për qëllime 

jetësore

water-based me bazë uji

water-bed dyshek me ujë

water-borne

1. në gjendje ujore;  2. 

që mbajnë ujë 1) që është në fazë të ujit

water-cooled i ftohur me ujë

water-extractable i ekstraktueshëm me ujë

water-immiscible i papërziershëm me ujë

water-insoluble i patretshëm në ujë

water-miscible i përziershëm me ujë

waterproofing hidroizolim proces hermetizimi për të mos lejuar depërtimin e ujit

waters ujëra-t tërësi e ujërave në një vend të caktuar

water-soluble i tretshëm në ujë

water-solubles lëndë të tretshme në ujë

water-spray spërkatje me ujë

watertight

i padepërtueshëm nga 

uji

watertightness

padepërtueshmëri nga 

uji

water-tube tub uji

water-vapour avull uji

waterways vija lundruese

watt-hour vat-orë njësi në vat-orë

wattmeters vatmatës-i aparat elektrik për matjen e vatëve

watts vatë-t

wave valë-a dridhje të rregullta që shkaktohen nga lëkundjet e një trupi

waveguide valëudhëzues-i pajisje që udhëzon drejtimin e valëve



waveguides valëudhëzues-it

wavelength gjatësi vale

wavelength-dispersive gjatësi vale dispersive

wavelength-division

ndarje e gjatësisë së 

valës

wavelengths gjatësitë e valës

waves valë-t

wax dyllë-i lëndë me të cilën bletët ndërtojnë hojet

way rrugë-a udhë nëpër të cilën kryhet një proces

WC banjë (WC)

pjesë e ndërtesës e ndarë më vete ose ndërtesë e veçantë për kryerje 

nevojash të njerëzve

wear konsumim-i harxhimi nga përdorimi i gjatë

wearing

1. konsumues-e;  2. 

konsumim që konsumon

weather mot-i gjendje e atmosferës në kohë e vend të caktuar

weathering

1. vjetërim;  2. vjetërues-

e

proces i mbajtjes në kushte të caktuara të motit për ta tharë e 

përgatitur për përpunim

weathertight

i qëndrueshëm ndaj 

motit të keq

weaving 1. endës-e;  2. endje që lëviz në drejtime të pacaktuara

web copë e endur

webbing 1. endës-e;  2. endje-a që shërben për endje

wedge pykë-a detal i gjerë nga sipër me majë nga poshtë

weighing

1. peshim-i;  2. peshues-

e vënie në peshore për të matur peshën

weight peshë-a shtypje e ushtruar nga një trup mbi tjetrin

weight-bearing peshëmbajtës-e që mban një peshë të caktuar

weighting

1. peshues-e;  2. peshim-

i që ka një peshë të caktuar

weld saldurë-a (tegel saldimi) vend i salduar në formë tegeli

weldable i saldueshëm që është i aftë të saldohet

welded i salduar që i është nënshtruar saldimit

welders saldatorë-t persona të specializuar që kryejnë saldimin

welders' i saldatorëve që u përket saldatorëve

welding 1. saldues-e;  2. saldim-i që shërben për saldim

weld-on saldim-i proces i bashkimit të pjesëve me shkrirje të pjesëve që bashkohen

welds saldura-t (tegele saldimi) tërësi vendesh të salduara

welfare mirëqënie-a jetesë në kushte të mirapus-i

well pus-i e thelluar e posaçme për nxjerrjen e naftës

wellhead krye pusi (kokë pusi) pjesa e hyrjes së pusit

wells puse-t

wet i lagët që është në gjendje të lagur

wet/dry i lagët/i thatë që është në dy gjendje: i thatë dhe i lagët

wet-scrub fërkim i lagët fërkim në sipërfaqe të lagët

wettability lagështueshmëri aftësia (vetia) për t'u lagështuar



wetting

1. lagështues-e;  2. 

lagështim-i 1) që shërben për lagështim

wheel rrotë detal rrethor që rrotullohet

wheel(s) rrota-t

wheelchairs karroca invalidi

mjete të veçanta në formë karrocash për invalidë që shtyhen ose me 

motor

wheeled me rrota që është i pajisur me rrota

wheelhouse kabinë e timonit kabinë e rrotës së timonit në anije

wheels rrota-t pjesë të një mjeti që kryejnë lëvizje rrotulluese

wheelsets aksrrota-t tërësi  e rrotave dhe akseve të montuar në vagon

whirlpool shtjellë ujore lëvizje e ujit në formë shtjelle në banjë larjeje

whisks fshirëse-t pajisje (makinë) që shërben për të pastruar me fshirje

white i bardhë që dallohet për bardhësi

whitened i zbardhur i shndërruar në gjendje të bardhë

whiteness bardhësi-a vetia për të qenë i bardhë

whiting zbardhje-a shndërrim në ngjyrë të bardhë

whole i tërë që përfshin të gjithë trupin, pjesën

whole-body i tërë trupi

wholly tërësisht në të gjithë përbërësit

wick wikcbold metodë e djegies së lëndës djegëse Wickbold

wide i gjerë që është i shtrirë në gjerësi

wideband brez i gjerë

wide-mouth grykë e gjerë

wider më i gjerë që është më i shtrirë në gjerësi

wide-width brez i gjerë brez me përmasa të gjera

width gjerësi-a përmasë e shtrirjes në gjerësi

widths gjerësi-të

winches argano-t pajisje me tambur rrotullues për të mbledhur litarët

wind me erë që punon me energjinë e erës

winders mbështjellëse-t makina për mbështjelljen e produktit

windig mbështjellës-e që shërben për mbështjellje

winding

1. mbështjellës-e;  2. 

mbështjellje që shërben për mbështjellje

windings mbështjella-t materiale me fije të mbështjella

window dritare-ja e hapur në mur e pajisur në mënyrë të veçantë për dritë, ajrim, etj.

windows dritare-t

wing-shaped në formë krahu që ka formën e krahut

wipers fshirës-it pajisje që shërbejnë për pastrim me fshirje

wire 1. tel-i;  2. kabllo 1) përcjellës metalik në formë fijeje;  2) përcjellës elektrik i veshur

wired 1. me tel;  2. me kabllo 2) i pajisur (i lidhur) me kabllo

wire-flux tel shkrirës tel që shërben si fluks për shkrirje

wireless 1. pa tel;  2. pa kabllo që kryen ndërlidhjen drejtpërdrejt i pa lidhur me kabllo

wires tela-t fije teli që shërbejnë për qëllime të ndryshme

wirewound i mbështjellë me tel

wire-wound i mbështjellë me tel

wire-wound-windings

1. mbështjelljet me tel;  

2. mbështjellëse me tel 1) materiale të mbështjella me tel;  2) pajisje për mbështjellje teli



wiring

1. lidhje me kabllo;  2. 

instalim me kabllo

with me parafjalë me kuptimin "së bashku"

withdrawal zmbrapsje-a tërheqje prapa

withdrawn

1. (i,e) tërhequr; 2. (i,e) 

shfuqizuar i larguar nga moskryerja e veprimit

within brenda në kufijtë e objektit

without pa në mungesë të

withstand qëndresë-a shkallë e përballimit të forcave

wood lëndë druri pjesë të pemës të prera pa lëvore që përpunohen për dërrasa, etj.

wood-based me bazë lënde druri që ka në bazë të përbërjes lëndë druri

wood-destroying drushkatërrues-e që shkatërron lëndën e drurit

woodworking drupërpunues-e që shërben për përpunimin e lëndës së drurit

wool lesh-i (vatë-a) produikt i nxjerrë gjatë përpunimit të xhamit

words fjalë-t kompleks tingujsh ose shkronjash me kuptim të caktuar

work

1. punë-a;  2. punim;  3. 

vepër

1) proces i veprimtarisë;  2) kryerje e një pune;  3) rezultat i përftuar 

nga puna

workability përpunueshmëri-a aftësia për t'u përpunuar

workable i përpunueshëm që është i aftë të përpunohet

workbenches banka pune banka që shërbejnë për përpunime pjesësh, kryerje procedurash etj.

workers punëtorë-t persona që punojnë në një vend

working

1. punues-e;  2. 

përpunues-e 1. që shërben për të kryer një punë;  2. që shërben për përpunim

workload ngarkesë pune

work-load ngarkesë pune

workmanship punim-i proces pune në funksion të një detyre

workpieces copa përpunimi gjysmëprodukt për përpunim të mëtejshëm

workplace vend pune vend ku kryhet një punë

workplaces vende pune

workrooms

1. dhoma pune;  2. lokal 

pune vende të posaçme të mbyllura ku kryhen procese pune

works punime-t procese pune në një objekt

workshop 1. repart;  2. ofiçinë

1. pjesë e një uzine (fabrike);  2. lokal i veçantë i specializuar për një 

punë

workstation vend pune 1. qendër e caktuar pune;  2. post i caktuar pranë një makine

workstations vende pune

world WORLD emërtim sipas të cilit bëhet përkufizimi

worn

1. i veshur (imbajtur 

veshur);  2. i konsumuar 1. që mbahet veshur në trup;  2. që është harxhuar nga përdorimi

wound i mbështjellë që është i mbështjellë në një bobinë (rulon)

woven i thurur që është bërë me thurje

wrap mbështjellje-a pjesë e mbështjellë në një bobinë

wrapped i mbështjellë që është mbledhur në një mbështjellse

wrenches çelësa-t pajisje për shtrëngimin dhe lirimin e dadove

writers autorët (redaktuesit) paraqitës me shkrim i specifikimit

writing 1. shkrim-i;  2. shkrues-e 1. paraqitje me shkrim të rregullave;  2. që shërben për të shkruar

wrought i farkëtuar që është përgatitur për farkëtim



xanthogenate ksantogenat-i

xenon ksenon-i gaz inert pa ngjyrë dhe pa erë

xenon-arc hark me ksenon

X-radiation rrezatim X

X-ray rreze X

yarn fill-i fije e tjerrur për thurje, endje

yarns fije-t

yield epshmëri aftësia për të ndryshuar nën ushtrimin e forcave të jashtme

yoke qafore detal në formë kllape për lidhje ose fiksim pjesësh

yoke-type tip qaforeje

young Jung-u emër që mban moduli në provat e fortësisë si modul i Jungut

zero zero-ja shenjë me vlerën zero

zinc zink-u

element kimik metalik blu i bardhë që përdoret në aliazhe, për fletë 

metalike

zinc-alloy aliazh zinku lidhje metalike me bazë zinku

zinc-aluminium zink-alumin përbërje zinku dhe alumini

zinc-nickel zink-nikel përbërje zinku dhe nikeli

zirconia zirkon-i

metal i ngjashëm me çelikun që përdoret në reaktorët bërthamorë, si 

refraktar etj.

zirconium zirkonium-i

Zn Zn (zink-u) simbol i zinkut (Zn)

zone zonë-a vend i kufizuar me tipare të caktuara

zones zona-t tërësi zonash

microduct mikrokanal NULL


