
Tigrigna(ትግርኛ) 

 

Vocabulary for Translation(ዝትርጎሙ ቃላት) 

 

 

Stormwater Terms(ናይ ዝናብ ማይ ቃላታት) 

 

 ምምላእ ፍሳሳት ማይ:  እዙይ ኣብ ናይ ፍሳሳት መወገዲ ስርዓት (ውሕጅ፣ፍሳሳት፣ናይ እንዱስትሪ ረሳሕ ማይ ኣብ ሓደ ትቦ ዝእክብ) 

መጠን እቲ ማይ ካብቲ ስይስተም ብላዕሊ እንቲኾን ይክሰት:: እዙይ ኣብ ከቢድ ዝናብ/ማዕበል ግዜ ይኽሰት:: 

ፍግረ መሬት:  ከውሒ ወይ ሓመድ ብበረድ፣ብማይ፣ብንፋስ ወይ ብስሕበት ምኽንያት ካብ ዝነበሮ ናብ ካሊእ ቦታ እንትቀሳቀስ:: 

ማይ ከርሰ ምድሪ:  ኣብ ውሽጢ ሓመድን  ኣብ መንጎ ንኡሳን ክፍልታት ሓመድ ዝርከብ ክፍተት ዝርከብ ማይ :: 

ዘየሕልፍ ገፅ:  ማይ ብውሽጡ ዘየሕልፍ ወይ ናብ መሬት ማይ ንኽሓልፍ ዘይፈቅድ ጠንካራ ገፅ:: 

 ዘሕልፍ ገፅ :  ማይ ብውሽጡ  ወይ ናብ መሬት ውሽጢ ክሕልፍ ዝፈቅድ ገፅ:: 

ብኽለት:  ኣፍቲ ከባቢ ጎዳእቲ ንጥረ ነገራት እንትህልዉ ወይ እንተኣትዉ (ካብ መጠን ብላዕሊ ዘይጎዳእቲ ንጥረ ነገራት እውን ጎዳእቲ ክኾኑ 

እኽእሉ እዮም፤ ንምሳሌ: ብጣዕሚ ብዙሕ ዓውዕው= ናይ ድምፂ ብኽለት)  

ናይ ዝናብ ኣትክልቲ:  ንዝተወሰኑ ተኽልታት ዝዳሎን ማይ ክሕዝ ዝኽእልን ናይ ኣትኽልቲ ቦታ ኾይኑ እቲ ማይ ናብቲ መሬት 
ንኽሰርፅ ግዜ ይህልዎ:: 

ውሕጅ :  ናብ መሬት ዘይዘልቕ ማይ (መብዛሕትኡ ኣብ ዘየሕልፍ ገፅ) እኳ ድኣስ ስቕ ኢሉ  ናብ መእከቢ ፍሳሳት ወይ ኣካላት ማይ ዝውሕዝ 

ማይ :: 

ፈኛትራ :  ከቢድ ዝናብ ኣብ ዝ ህልወሉ ግዜ ካብ ጎዳናታት፣ደው መበሊ መኪና፣ወይ ካሊእ ቦታታት ዝመፅእ ማይ ተሸኪሙ ይኸይድ:: 

ናይ ዝናብ ማይ: ብዝለዓለ መጠን ናብ መሬት ዝዘንብ ዝናብ:: መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሓያል ዝናብ ወይ ካብ ናይ በረድ ማዕበል:: 

ከተማ: ከተማ ወይ ከተማ ዝምልከት 

ምልዋጥ : ከውሕታት ብንፋስ፣ብማይ፣ብእፅዋት፣ወይ ብኻሊእ ተፈጥራዊ ከይዲ ናብ ኣናእሽቲ ቅርፅራፃት ምልዋጥ::  



Tigrigna(ትግርኛ) 

 

Engineering Terms (ቃላት ምህንድስና) 

 

 

 ሕፅረታት (ዕንቅፋታት ):    እቲ ዝድለ ፍታሕ ንምርካብ ዘጋጥሙ ዕንቅፋታት መብዛሕትኡ ወፃኢ፣ቁሳቁስ፣ወይም    ግዜ የጠቓልል 

መለክዒ ስክዒት:  እቲ ፍታሕ ዕዉት ንምዃን ክማላእ ዘለዎ መለክዒታትት 

መሃንዲ:     ሳይንስን ናይ ኢንጂነሪንግ ዲዛይን ከይዲን ብምጥቃም ሽግራት ዝፈትሕ ሰብ  

ምህንድስና ከይዲ ዲዛይን: ሽግር ንምፍታሕ እንኽተሎም ተኸታተልቲ ክያዶታት 

ነጥቢ ዘይምስኻዕ :  ንሱ እንተዘይሰሪሑ እቲ ሲስተም ንኸይሰርሕ ሳዕቤን ዝኾን ኣካል እቲ ሲስተም እዩ:: ኣፍቲ ውፅኢት እቲ ዝተበላሸወ 
ኣካል ምፍላጥ እቲ ፍታሕ ንምምሕያሽ ይሕግዝ  

ምሕዳስ:  እቲ ፍታሕ ብዝተኻእለ መጠን ዉፂኢታዊ ንምግባር መለኪዕታትን ዕንቅፋታትን ኣብ ግምት ዘእተው ምፍታን  

ችግር:  እቲ ክንፈትሖ ንፅዕሮ ዘለና ነገር 

ፍታሕ:  Something that meets a problem’s criteria for success and stays within it constraints.  

ኣካላት ድርሻ:  ነቲ ሽግር ዝክታተሉን በቲ ፍታሕ ዝፅለዉን ሰባት 

 

Experimental Terms ( ቃላት ፈተነ) 

 

 

ዝቕየሩ ባእታታት :  ኣብ ግዜ ፈተነ ኣፍቲ ውፅኢት ተፅእኖ ንምፍጣር ኮነ ኢልካ ዝልወጥ ባእታ(እዙይ እውን ተለዋዋጢ ባእታ ይበሃል)  

ኣብ ቁፅፅር ዘለዉ ባእታታት:  ሓደ ፈተነ እንትካየድ ሓደ ዓይነት ዝኾኑ ነገራት 

ፍትሓዊ ፈተነ:  ሓደ ዝቅየር ባእታን ካልኦት ዝተረፉ ኣብ ቁፅፅር ዘለዉ ባእታታት ዝሓዘ ፈተነ  

ዝዕቀኑ ባእታታት: ናይቲ ፈተነ ውፅኢት ንምውሳን ዝልክዑ ነገራት (also called a “dependent variable”). 

ባእታታት:  ኣፍቲ ናይቲ ሙከራ ውፅኢት ተፅእኑ ዘሕድሩ ነገራት` 

 


