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A 
 

abrasion བརྡར་ཟད། 
absolute age ལྟོས་མེད་ཀྱི་དུས། 
absolute humidity ལྟོས་མེད་རླན་གཤེར། 
absolute zero ལྟོས་མེད་ཀླད་ཀྟོར། 
absorption སྱིམ་པ།  
acid སྐྱུར་རྫས། 
acid rain སྐྱུར་ཆར། 
acid test སྐྱུར་རྫས་ཚོད་ལ། 
actual evapotranspiration ཆུའྱི་ནང་ནས་བཙོག་པ་དང་སྱིགས་རླངས་ཕྱིར་འདྟོན་བེད་པའྱི་ངང་ཚུལ། 
adiabatic temperature change ཚ་གྲང་གཅྱིག་ཏུ་གནས་ཐུབ་པའྱི་འགྱུར་ལྟོག་ཞྱིག  ཕྱིའྱི་ཚ་གྲང་གྱིས་

གནྟོད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་འགྱུར་ལྟོག aeration རླུང་དང་སེ་བའྱི་རང་བཞྱིན།   
aerobic bacteria རླུང་རེན་གྱི་ཕྲ་སྱིན། 
aerosol བར་སྣང་རླངས་གཟུགས། 
air mass རླངས་པའྱི་རྒྱ་ཁྟོན།   
air pressure རླུང་ཤུགས། 
alkaline བུལ་ཆུས་སྦང་པའྱི། 
alluvial fan བེ་མ་དང་འདམ་ལན་ཆུ་སྱིགས་གཙང་བཟྟོའྱི་རླུང་འཁྟོར། 
altitude ས་ཆའྱི་མཐྟོ་ཚད།   
anemometer རླུང་ཤུགས་འཇལ་ཆས།  
anaerobic bacteria རླུང་མེད་རང་འཚོའྱི་ཕྲ་སྱིན། 
angle of isolation ཉྱི་འྟོད་སའྱི་གྟོ་ལའྱི་ཐྟོག་རྡེག་པའྱི་ཟུར་ཁུག 
annual eclipse ལྟོ་འཁྟོར་ཉྱི་འཛིན།   
aphelion ཉྱི་མ་ནས་བརྱིས་པའྱི་རྒྱུ་སྐར་གྱི་རྒྱུ་ལམ་ཐག་རྱིང་ཤྟོས། 
apogee ཟླ་བའྱི་རྒྱང་མཐའ། 
apparent daily motion རྣམ་པར་གསལ་བའྱི་རྒྱུན་རེའྱི་གཡྟོ་འགུལ། 
apparent magnitude རྣམ་པར་གསལ་བའྱི་རྒྱ་ཁྟོན།   
apparent planetary diameter རྣམ་པར་གསལ་བའྱི་རྒྱུ་སྐར་གྱི་འཕྲེད་ཞེང་། 
arete བྲག་ཟུར། 
arid  རྱི་ཤྱིང་མེད་པའྱི་ས། 
ash གྟོ་ཐལ།   
atmosphere རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁྟོར། 
atmospheric pressure རླུང་ཁམས་ཀྱི་ཤུགས། 
atmospheric variables རླུང་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་ལྟོག 

B 
 

barometer རླུང་གནྟོན་འཇལ་ཆས། 
barometric pressure 
  

རླུང་གནྟོན་འཇལ་ཆས་ཀྱི་ཤུགས། 
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barrier beach མཚོ་ཁའྱི་བཅད་མཚམས།     
basin ཁྲུས་གཞྟོང་། 
bed load མཚོ་དང་ཆུ་སྟོགས་ཀྱི་མཐྱིལ་དུ་ཆགས་པའྱི་བེ་མ་སྟོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཁག 
bedrock ས་འྟོག་གྱི་བྲག་རྱིམ། 
bench mark ཚད་གཞྱི། 
boulder བྲག་གྟོང་། 

C 
 

calorie ཁེ་ལྟོ་རྱི།  
canyon གྲྟོག་ཤུར། 
capillary ཁྲག་ར་ཕྲ་མྟོ། 
carbon dating ཀར་བྟོན་དུས་རྱིས། 
celestial object ནམ་མཁའྱི་དངྟོས་པྟོ། 
carrying power སེ་ལན་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་དེའྱི་རྱིགས་དུ་མ་སེལ་བའྱི་ནུས་པ། 
cementation སྟོར་རྫས། 
centrifugal force ལེ་བར་ཁ་ལྟོག་པའྱི་ཤུགས། 
chemical weathering རྫས་སྟོར་གྱི་རེན་པས་གནམ་གཤྱིས། 
chlorofluorocarbons ཀར་བྟོན་གྱི་གྲུབ་རྫས་རྱིགས་ཀྱི་སེ་ཚན། 
cirque འཁྟོག་ཅྱིང་ཀྟོང་ཀྟོང་ཅན་གྱི་རྱི་གནས་ས་ཁུལ། 
clay འཇྱིམ་པ། 
cleavage འགས་ཁ། 
climate གནམ་གཤྱིས།  
cloud སྱིན་པ།  
cold front གྲང་ངར། 
colloids ངྟོ་བྟོ་གཅྱིག་འདེས་ཀྱི་འདུས་རྫས། 
compound འདུས་རྫས།   
compression གནྟོན་བཙིར། 
compression wave གནྟོན་ཤུགས་ཅན་གྱི་རྦ་རླབས། 
condensation གཤེར་ཕབ་རང་བཞྱིན།  
conduction བརྒྱུད་འཁྲྱིད། 
conservation of energy ནུས་ཤུགས་ཉར་ཚགས། 
continental drift གྱིང་ཆེན་གྱི་ཁ་ཕྟོགས། 
continental plate ལྟོགས་སུ་རྒྱུག་པའྱི་སའྱི་གྟོ་ལའྱི་ངྟོས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཆེན་པྟོ་ཞྱིག 
continental climate གྱིང་ཆེན་ཁག་གྱི་ གནམ་གཤྱིས། 
continental shelf རྒྱ་མཚོ་ཁག་ནས་རྒྱུག་ཅྱིང་ས་འྟོག་ཏུ་རྒྱུག་པའྱི་ཆུ་སྟོགས། 
continental tropical air mass གྱིང་ཆེན་ཚ་ཡུལ་ས་ཁུལ་དང་ཉེ་བའྱི་རླངས་རླུང་བྟོངས་ཚད། 
contact metamorphism རེག་ཐུག་བྱུང་བ་ལས་དབྱིབས་གཟུགས་འགྱུར་རུང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན།  
conservation ཉར་ཚགས། 
convection ཚ་དྟོད་འཕྟོ་རྒྱུ། 
convectional cell ཚ་དྟོད་འཕྟོ་རྒྱུའྱི་སྦུབས་ཕྲན། 
convector ཚ་དྟོད་འཕྟོ་རྒྱུ་བེད་པྟོ། 
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converge ལེ་བ་གཅྱིག་ཏུ་འདུས་པ།  
coordinate system འབྲེལ་མཐུད་བེད་པྟོའྱི་མ་ལག 
core སྱིང་པྟོ། 
Coriolis effect སའྱི་གྟོ་ལ་ལ་བུའྱི་འཁྟོག་འགྲྟོས་ཀྱིས་ཤུགས་རེན། 
correlation ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ། 
crater མེ་རྱིའྱི་ཁ་དྟོང་།  
crust ཤུན་པ། སའྱི་གྟོ་ལའྱི་ཤུན་པ་ལ་བུ། 
crystal ཆུ་ཤེལ། 
cyclic change འཁྟོར་སྟོད་ཀྱི་འགྱུར་བ།   
cyclone དག་རླུང་དགུ་འཚུབ་མ། 

D 
 

daily motion རྒྱུན་ལན་གྱི་འགུལ་བསྟོད 
deficit ཆད་འབབ། 
degree ཌྱིག་ར ྱི། 
delta ཌེལ་ཊ།  
density མཐུག་ཚད། 
deposit བཅྟོལ་འཇྟོག   
desert བེ་ཐང་། 
desertification ས་བཤད་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་བེ་ཐང་དུ་སྒྱུར་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ། 
Devonian Period ཌྟོ་བྟོན་ནའྱི་དུས་རབས།  
dew ཟྱིལ་པ། 
dew point temperature གཤེར་ཁུ་རླངས་རླུང་འགྱུར་བའྱི་ཚ་ཚད། 
dike ཆུ་རགས།   
dinosaur རྱིགས་པ་གང་གཟུགས།  
direct ray ཉྱི་འྟོད་ཐད་ཀར། 
discharge གཤེར་ཁུའྱི་རྱིགས་འཛག་པ།    
displacements sediments སྱིགས་རྟོ་གནས་གཅྱིག་ནས་གཞན་དུ་སྟོ་བ། 
distorted structure བཟྟོ་ལ་མེད་པར་འགྱུར་ཟྱིན་པ།   
divergence ཁ་གེས།   
Doppler effect ཌྟོབ་ལར་ནུས་པ། 
drainage བཙོག་ཆུའྱི་ཡུར་བ། 
drumlin ནར་ནར་ཅན་གྱི་རྱི། 
dry bulb thermometer ཤེལ་རྡྟོག་སྐམ་པྟོ་ཅན་གྱི་ཚ་དྟོད་འཇལ་ཆས། 
duration of insolation ཉྱི་འྟོད་སྟོན་པའྱི་དུས་སྐབས། 
dust storm ཐལ་རྡུལ་རླུང་འཚུབ། 
dynamic equilibrium སྒུལ་ཤུགས་ཆ་མཉམ་པ། 

E 
 

earthquake ས་ཡྟོམ། 
eccentricity ལེ་བ་ཐ་དད་ཀྱི་ཁད་པར། 
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electromagnetic energy གྟོག་ཤུགས་ཁབ་ལེན་གྱི་ནུས་པ། 
element ར་རྫས། 
eclipse གཟའ་འཛིན། 
elliptical འཇྟོང་པྟོ། 
energy ནུས་ཤུགས། 
epicenter ས་འགུལ་ལེ་གནས།  
equilibrium དྟོ་མཉམ། 
equinox ཉྱིན་མཚན་མཉམ་དུས།   
erosion ཉྱིལ་ཟད། 
escarpment མཁར་གྱི་ལྕགས་རྱིའྱི་ཐུར་ངྟོས།   
esker འཁགས་རྟོམ་འྟོག་ཏུ་བཟྟོས་པའྱི་རྱིའྱི་སྱིངས་ཁ། 
eutrophication ཟས་བཅུད་འཛོམས་པྟོ་བཟྟོ་བའྱི་བ་བའྱི་རྒྱུད་རྱིམ།   
evaporation རླངས་ཡལ། 

F 
 

fault སྟོན། 
field ཞྱིང་ཁ།  
focus དམྱིགས་གནས། 
folded strata སའྱི་ཆགས་རྱིམ་བརེགས་མ།    
fossil སྟོག་ཤུལ་འགྱུར་རྡྟོ། 
fracture གས་སྟོྱིན། 
friction བརྡར་ཤུགས། 
front མདུན། 

G 
 

geocentric model ས་གཞྱི་དབུས་བཟུང་གྱི་མ་དཔེ།   
geographic poles ས་བཤད་ཀྱི་ས་གཞའྱི་ལྟོ་བང་སྣེ་མྟོ།  
geologic time scale ས་བཤད་དུས་ཚིགས། 
geosyncline འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ས་ཤུན་ནང་གྱི་ཀྟོང་སྟོང་ཆེན་པྟོ།  
glacier འཁགས་རྟོམ། 
graded bedding ས་རྡྟོའྱི་ཆགས་རྱིམ་། 
gradient ཚ་ཚད་དང་གནྟོན་ཤུགས་སྟོགས་ཀྱི་འགྱུར་ཆ།    
gravity གྟོ་ལའྱི་འཐེན་ཤུགས། 
gram གྷ་རམ།  
greenhouse effect ཤེལ་སྟོའྱི་བཟྟོ་གྲའྱི་ཤུགས་རེན། 
groundwater ཆུའྱི་གཏྱིང་། 

H 
 

half life མྱི་ཚེ་ཕེད་ཀ 
heat energy ཚ་དྟོད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས། 
heat of fusion བཞུར་འཁྟོལ་དྟོད། 
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heat of vaporization རླངས་ཡལ་དྟོད། 
heliocentric model ཉྱི་མ་གཙོ་འཁྟོར་གྱི་དཔེ་གཟུགས། 
high pressure གནྟོན་ཤུགས་ཆེན་པྟོ། 
horizontal གེན་ངྟོས། 
horizontal sorting ཆུའྱི་མཐྱིལ་གྱི་ས་རྡྟོའྱི་ཆགས་རྱིམ། 
humidity བཞའ་ཚན། 
hydrosphere ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁྟོར། 
hypothesis ཚོད་དཔག་གཞྱིར་གཞག 

I 
 

ice འཁགས་པ། 
igneous rock མེ་ཞུན་བྲག་རྡྟོ། 
impermeable index fossil གཤེར་ཁུ་རྒྱུག་ལམ་མེད་པས་རེས་ཤུལ་འགྱུར་རྡྟོ་ཆགས་པའྱི་གསལ་ཁ། 
infiltration སྱིམ་འཛུལ།   
inner core ས་ཡྱི་ནང་སྱིང་།   
insolation དབུགས་རྔུབ་པའྱི་བ་སྟོད། 
interface ངྟོས་འད་བ། 
intrusion ཧམ་འཛུལ།   
Intrusive igneous rock ཧམ་འཛུལ་བེད་པའྱི་མེ་ཤུན་བྲག་རྡྟོ། 
ionosphere གྟོག་རྡུལ་ཅན་གྱི་རླུང་གྱི་གྟོ་ལ།  
isobar གནྟོན་ཤུགས་མཉམ་ཐྱིག  
isoline ཐྱིམ་མཉམ་པ།   
isostasy ལྱིད་ཚད་མཉམ་པའྱི་གནས་སངས།   
isotherm དྟོད་མཉམ་ཐྱིག་རྱིས།  
isotope གནས་མཐུན་ཁམས་རྫས། 

J 
 

jet stream ཤུགས་ཀྱིས་ཐྟོན་པས་རྒྱུག་ཆུ། 
joint མཉམ་འབྲེལ་གྱི།  

K 
 

kame འཁྟོགས་རྟོམ་བཞུ་བས་རྱི་དབྱིབས་སྟོར་སྟོར་ཆགས་པའྱི་རང་བཞྱིན། 
kettle ཁྟོག་ལྱིར། 
kinetic energy འགུལ་སབས་ནུས་པ། 
Kepler’s Law of Motion ཀེཔ་ལྟོའྱི་གཡྟོ་འགུལ་ཀྱི་ལམ་ལུགས། 

L 
 

landscape ཞེང་རྱིང་། 
latent heat མྱི་མངྟོན་པའྱི་དྟོད། 
latitude འཕྲེད་ཐྱིག 
latitudinal climate patterns འཕྲེད་ཐྱིག་ཕྟོགས་ཀྱི་གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་བཀྟོད་རྱིས། 
lava རྡྟོ་ཞུན།  
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length རྱིང་ཚད། 
liter ལྱི་ཊར། 
lithosphere སའྱི་གྟོ་ལ་ཕྱིའྱི་ངྟོས་ཀྱི་རྱིམ་པ། 
local noon ཉྱི་མའྱི་ཚ་དྟོད་ཚད་མཐྟོ་ཤྟོས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ལ་གྟོ 
longitude གཞུང་ཐྱིག 
low pressure (aired front) གནྟོན་ཤུགས་དམའ་བ། ༼རླུང་དང་ཁ་གཏད་དུ་ལན་པ། ༽ 
luster འྟོད་འཕྲྟོ་བ། 

M 
 

magma ས་འྟོག་བྲག་ཞུན། 
magnetic declination ཁབ་ལེན་གྱི་ནུས་པ་ཉམས་པའྱི་རང་བཞྱིན། 
mantle ས་ཡྟོལ། 
marine climate རྒྱ་མཚོའྱི་ཚ་གྲང་།   
maritime polar air mass རྒྱ་མཚོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ས་གཞྱི་བང་སྣེའྱི་འམ་ལྟོ་སྣེའྱི་ཁུལ་གྱི་རླུང་གྱི་རྒྱ་

ཁྟོན། 
maritime tropical air mass རྒྱ་མཚོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཚ་ཡུལ་ས་གཞྱིའྱི་རླུང་གྱི་རྒྱ་ཁྟོན། 
mass གདྟོས་ཚད། 
matter རྫས། 
meander འཁྱིལ་ལམ  
mean solar day ཉྱི་མའྱི་འྟོད་ཟེར་རྒྱུ་འགྲྟོས་ཀྱི་གནས་སྐབས། 
measurement ཚད་འཇལ་སངས། 
meniscus སྱི་མྟོ་གང་ཞྱིག་ཀླད་པ་དང་སལ་ཚིགས་མཐའ་སྐྟོར་བར་བེད་པ། 
meridian སའྱི་གྟོ་ལའྱི་གཞུང་ཐྱིག 
metamorphic rock དབྱིབས་འགྱུར་བྲག་རྡྟོ། 
meter མྱི་ཊར། 
mid-ocean ridge མཚོ་དཀྱིལ་སལ་གཞུང་། 
milli སྟོང་གཅྱིག 
mineral གཏེར་རྫས། 
mode རྒྱུད། 
moisture རླན་གཤེར།  
moho discontinuity སའྱི་གྟོ་ལའྱི་ཕྱི་ཤུན་དང་ཕྱི་སྐྟོགས་གྱི་བར་སྟོང་ངམ་བར་མཚམས། 
mountain རྱི། 

O 
 

observation ཞྱིྟོབ་རྟོགས། 
occluded front འདུས་གྲུབ་ཀྱི་འཐབ་མཚམས་ཤྱིག  
ocean floor spreading མེ་རྱི་བྱུང་བ་ལས་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕྱི་སྐྟོགས་སམ་ཤུན་པ་གསར་པ་གྲུབ་པ། 
orbit གཟའ་སྐར་རྒྱུ་ལམ། 
orbital speed གྟོ་ལའྱི་རྒྱུ་ལམ་གྱི་མྱུར་ཚད། 
organic སེ་ལན་གྱི། 
original horizontality སྱིགས་རྟོའྱི་ཆགས་རྱིམ་འཛམ་གྱིང་གྱི་འཐེན་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་
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ཚུལ། 

outcrop ས་ངྟོས་ནས་བྱུང་བའྱི་འབུར་ཐྟོན་བྲག་རྡྟོ། 
outer core ཕྱི་ངྟོས་ཀྱི་ནང་སྱིང།   
oxidation སྟོག་འཛིན་རླུང་དང་སེབ་སྟོར།  

P 
 

parallel འད་མཚུངས།  
perihelion ཉེ་མར་ཉེ་བའྱི་རྒྱུ་ལམ།  
period དུས་ཡུན། 
permeability སྱིམ་ཁབ་ཏུ་འགྲྟོ་བའྱི་རང་བཞྱིྟོན། 
phase འཕེལ་འགྲྱིབ། 
plain དཀྱུས་མ།  
planetary winds རྒྱུྒྱུུ་སྐར་གྱི་རླུང་བུ།    
plateau མཐྟོ་སང་། 
plate tectonic theory སའྱི་གྟོ་ལའྱི་ཕྱིའྱི་ཆགས་རྱིམ་ལྕགས་ཀྱི་དུམ་བུ་དུ་མར་ཁ་བྲལ་གཏྟོང་བའྱི་

རྣམ་གཞག 
polar ས་གཞྱི་བང་སྣེ་འམ་ལྟོ་སྣེའྱི།  
Polaris བང་སྐར་སྤུན་བདུན་གྱི་ནང་གསེས་ཀྱི་སྐར་མ་བརན་པ་ཞེས་པ་ཟེར། 
pollutants བཙོག་སྱིབ་ཅན། 
porosity བུ་གུ   
potential energy གནས་སྐབས་ཀྱི་ནུས་པ། 
precipitation འབབ་ཞྟོད། 
pressure gradient ཚ་ཚད་ཀྱི་གནྟོན་ཤུགས།   
primary waves གཞྱི་རའྱི་རྦ་རླབས། 
prime meridian སའྱི་གྟོ་ལའྱི་གཞྱིང་ཐྱིག་གཙོ་བྟོ། 

R 
 

radiation འྟོད་ཟེར་ཁབ་འགེད། 
radioactive balance ཁབ་འགེད་འྟོད་ཟེར་འཕྲྟོ་བའྱི་ཆ་སྟོམ།  
radioactive dating ཁབ་འགེད་འྟོད་ཟེར་འཕྲྟོ་བའྱི་དུས་སྐབས།  
radioactive decay ཁབ་འགེད་འྟོད་ཟེར་འཕྲྟོ་བའྱི་ཉམས་རྒུད།  
radio telescope འཕྲྟོ་འྟོད་འཛིན་བེད་ཀྱི་རྒྱང་ཤེལ། 
reargue སླར་ཡང་རྟོད་པ། 
reflection ལྟོག་འཕྲྟོ། 
refraction འཁྟོག་འཕྲྟོ། 
refracting telescope འྟོད་ཟེར་ཐད་ལམ་ནས་ཟུར་དུ་འཁྟོག་པ་འཛིན་བེད་རྒྱང་ཤེལ། 
regolith བྲག་རྡྟོའྱི་ཕྱིའྱི་ཆགས་རྱིམ། 
relative age ལྟོས་གྲུབ་ཀྱི་དུས། 
relative humidity རེན་འབྱུང་གྱིྟོ་བཞའ་ཚན། 
residual sediment སྱིགས་རྟོ་ལག་མ། 
resource ཐྟོན་ཁུངས། 
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revolution གསར་བརེ། 
rock བྲག་རྡྟོ། 
rock cycle བྲག་རྱིའྱི་རྒྱུ་ལམ། 
rock formation བྲག་རྡྟོ་ཆགས་རྱིམ། 
rock resistance བྲག་རྡྟོའྱི་འགྟོག་ཤུགས། 
rotation འཁྟོར་འགྲྟོས། 
runoff རྒྱུག་ཤར་བཀག་པ། 

S 
 

salinity བ་ཆྭའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན། 
saturation འདྟོད་ཚིམ། 
scalar field གཞལ་རུང་འབྟོར་ཚད།  
season ནམ་དུས། 
secondary wages ཞར་བྱུང་ག་འབབ།   
sediments སྱིགས་རྟོ། 
sedimentary rocks སྱིགས་རྡྟོ། 
seismic waves ས་འགུལ་གྱི་རླབས། 
senses ཚོར་ཤེས།  
silicon-oxygen tetrahedron སྱི་ལྱི་ཀྟོན་སྟོག་འཛིན་རླུང་ངྟོས་མཉམ་གྲུ་གསུམ་བཞྱིས་གྲུབ་པའྱི་དབྱིབས། 
sink (energy) རྒུད་པ། ༼ནུས་ཤུགས། ༽ 
seismograph ས་འགུལ་འཇལ་ཆས། 
slope གེན་གསེག 
soil horizon གནམ་ས་འཕྲད་མཚམས། 
soil profile སའྱི་མཐའ་ཟུར་གྱི་དབྱིབས། 
soil storage སའྱི་མཛོད། 
solar noon ཉྱི་མ་རྒྱ་མཚོ་ནས་བརྱིས་པའྱི་གནམ་ཁར་ཚད་མཐྟོ་ཤྟོས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡྟོད་

པའྱི་དུས། 
solar system ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད། 
solid མཁྲེགས་པྟོ། 
solidification མཁྲེགས་འགྱུར། 
solstices དབར་དགུན་གྱི་ཉྱི་ལྟོག   
sorting of sediments སྱིགས་རྡྟོའྱི་ཟེགས་མའམ་ཆ་ཤས་ཁ་ཐྟོར་དུ་འགྲྟོ་བའྱི་རང་བཞྱིན། 
source (energy) འབྱུང་ཁུངས། ༼ ནུས་ཤུགས། ༽ 
source (region) འབྱུང་ཁུངས། ༼ ས་ཁུལ། ༽ 
specific heat དྟོད་ངེས་ཅན། 
species ཉེ་བའྱི་རྱིགས།  
stationary front རླུང་གྱི་རྒྱ་ཁྟོན་ནམ་བྟོངས་ཚད་ཆ། 
strata སའྱི་ཆགས་རྱིམ།   
streak ཁྱུག་འྟོད། 
stream bed ཆུའྱི་རྒྱུ་ལམ། 
stream discharge ཆུ་བྟོ་འཛགས་ཐྟོན་གྱི་བ་བ། 
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subsidence ཉྱིགས་གསྟོག   
sundial གྲྱིབ་ཚོད་འཁྟོར་ལྟོ། 
sublimation རླངས་འགྱུར་གཙང་སེལ་རང་བཞྱིན། 
superposition རླབས་བརེགས། 
surplus འཕར་ཐྟོལ།  
suspension གཤེར་ཁུའྱི་ནང་སྱིམ་པ། 
syncline བྲག་རྡྟོའྱི་གཞྟོང་གཟུགས་རངས་རྱིམ། 

T 
 

technology བཟྟོ་རྱིག་པ། 
tectonics ཁང་བཟང་བཟྟོ་བཀྟོད་ཀྱི། 
temperature དྟོད་ཚད། 
terrestrial motions ས་གཞྱིའྱི།   
texture ཐགས་རན།  
tilted strata འཁྟོགས་ཡྟོ་ཅན་གྱི་སའྱི་ཆགས་རྱིམ། 
time དུས། 
topographic map ས་བབས་རྱིག་པའྱི་ས་ཁྲ། 
track ཤུར་ལམ། 
transformation འགྱུར་ལྟོག 
transition འཕྟོ་འགྱུར་གྱི་གནས་སྐབས།  
transpiration སྱིགས་རླངས་ཕྱིྟོར་འདྟོན། 
transport འྟོར་འདེན་བེད་པ། 
transporting system འྟོར་འདེན་མ་ལག 
transverse wave འཕྲེད་བཅད་གྟོག་རླབས། 

U 
 

ultraviolet སྨུག་མཚམས་ནང་གྱི་འགེད་འཕྲྟོའྱི་འྟོད་ཟེར། 
uplifting force ནུས་ཤུགས་གྟོང་འཕེལ་གཏྟོང་བ། 
uranium ཡུ་རེ་ཡམ།  
usage བེད་སྟོད་གཏྟོང་སངས། 

V 
 

valley glacier ལུང་གཤྟོངས་ཀྱི་འཁགས་རྟོམ། 
vapor རླངས་པ། 
vapor pressure རླངས་པའྱི་ཤུགས། 
variable འགྱུར་ལྟོག  
vector field ཕྟོགས་ལན་མདའ་རགས་ཀྱི་ས་ཞྱིང་། 
vein སྟོད་ར།  
vertical འཕྲེད་ངྟོས། 
visible light spectrum མངྟོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་འྟོད་མདངས།   
visibility མཐྟོང་ཆ། 
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volcano མེ་རྱི། 
volcanic ash མེ་རྱིའྱི་གྟོ་ཐལ། 
volume ཤྟོང་ཚད། 

W 
 

waning  མར་ངྟོ་། 
warm front དྟོད་རླུང་འཐབ་མཚམས། 
water budget ས་ཁུལ་ཞྱིག་ནས་ཆུ་ཕྱི་ནང་འཇུག་པའྱི་འབྲེལ་བ། 
water cycle ཆུའྱི་འཁྟོར་དུས།  
water purification ཆུ་གཙང་བཟྟོ་བ་བའྱི་རང་བཞྱིན། 
water shed ཆུ་ལམ་གང་སར་རྒྱུག་པར་དབེ་པའྱི་ས། 
water table ཆུའྱི་རེའུ་མྱིག 
water vapor ཆུ་རླངས། 
wavelength རླབས་ཀྱི་བར་ཐག རླབས་ཀྱི་རྱིང་ཚད། 
waxing ཡར་ངྟོ་། 
weather prediction གནམ་གཤྱིས་སྟོན་བརྡ། 
weathering གནམ་གཤྱིས། 
weight ལྱིད་ཚད། 
wind ལགས་པ།  

Y 
 

year ལྟོ། 
 




