
English Arabic

Problem Solving حل المسائل

algebraically جبريا
alternate approach مقاربة التناوب/ مقاربة التبادل
collaborate تعاون
conjecture حدس، تخمين/ مظنونة
constraint تقييد
critique حرج
equivalent متكافئ
evaluate قّيم
explain تفسير
formulate صياغة
generalization تعميم
graphically باستخدام رسم بياني
interpret فسر، أول
multiple representations التصوير المتعدد، التمثيل المتعدد
numerically عدديا
observe الحظ
parameter عامل
strategy تخطيط
verbally لفظيا

Reasoning and Proof االستقراء واإلثبات

argument حجة، برهان
axiom قاعدة بديهية، مسّلمة
conclusion استنتاج
conjecture حدس، تخمين/ مظنونة
counterexample  مثال مضاد
discover اآتشاف
exact answer جواب صحيح، جواب دقيق
explain شرح، تفسير
explore استكشاف، فحص
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general case  حالة عامة

inductive reasoning  استدالل استقرائي
informal indirect proof برهان غير منظم غير مباشر
investigate استقصاء، فحص
justify تبرير
refute دحض
specific result نتيجة معينة
theorem مبرهنة

Communication التواصل

accuracy دقة
appropriate مناسب، مالئم
challenge تحدي
chart رسم بياني
coherent مترابط منطقيا
comprehension فهم، اشتمال
conjecture حدسية
decoding فك الشفرة، حل الرمز
diagram خارطة
equation معادلة
formula صيغة
function دالة
graph خط بياني، رسم بياني
interpretation تفسير، تأويل
logical argument حجة منطقية
mathematical representation تمثيل رياضي
numerical tables جداول عددية
organize نظم 
outline مخطط الحل
rationale أساس منطقي
reflect عكس
standard notation الترميز المعياري
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strategy مخطط 
symbol رمز
technical writing آتابة تقنية
terminology مصطلح
validity صالحية
verbal explanation تفسير لفظي
written explanation تفسير آتابي

Connections روابط

concept مفهوم
conclusion استنتاج
formulate صياغة
multiple representation تمثيل متعدد
physical model نموذج جسماني
procedure نهج
quantitative model نمودج آمي
representation تصوير، تمثيل

Representation تمثيل

algebraic representation تمثيل جبري
apply طبق
chart خارطة
communicate إيصال
compare قارن
concept مفهوم
diagram رسم بياني
equation معادلة
explore فحص، استكشف
graph رسم بياني
graphical representation تمثيل برسم بياني
investigate استقصى
mathematical phenomena ظاهرة رياضية
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multiple representations تمثيل متعدد
organize نظم 
physical object شيئ مادي
physical phenomena ظاهرة طبيعية
recognize تعّرف على
record سجل
social phenomena ظاهرة اجتماعية
symbol رمز
table جدول
technology تكنولوجيا
translate ترجم

Number Sense and Operations اإلحساس باألعداد والعمليات

a+bi form  A+ Bi شكل
absolute value قيمة مطلقة
complex fraction  آسر مرآب
complex number عدد مرآب
conjugate  مرافق
direct variation تباين مباشر
e العدد األصم/ أساس اللوغاريتمات الطبيعية
fractional exponent أس آسري
i  1- الجذر التربيعي للعدد
imaginary number  العدد التخيلي
index of a radical مؤشر لعالمة الجذرية
inverse variation تباين معاآس
irrational number عدد سالب
negative exponent    أس سالب
nth root الجذر النوني
operation عملية حسابية
pi   النسبة التقريبية بين طول محيط الدائرة وقطرها
powers of i  1-قوى الجذر التربيعي للعدد
principal square root الجذر التربيعي الرئيسي
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procedure نهج
radical جذر
radical form  شكل جذري
radicand  مجذور
rational number  عدد منطقي
rationalize a denominator  حذف جذور المقام
real number عدد حقيقي
scientific notation تدوين علمي/ ترميز علمي/ عّد وضعي علمي
sigma  سيكما
sigma notation (سيكما) رمز عملية الجمع

Algebra الجبر

abscissa  اإلحداثي السيني
absolute value  قيمة مطلقة
absolute value equation   معادلة بالقيمة المطلقة
absolute value function دالة بالقيمة المطلقة
absolute value inequality   متباينة بالقيمة المطلقة
adjacent angles زوايا متجاورة
adjacent sides أضالع متجاورة
algebraic expression صيغة جبرية
algebraic representation تمثيل جبري
ambiguous case  حالة مبهمة
amplitude  ارتفاع
analyze حلل
angle زاوية
angle in standard position  زاوية في وضعية نمطية
angle of depression  زاوية االنخفاض
angle of elevation  زاوية االرتفاع
antilogarithm مقابل لوغارينم
approximate value  قيمة تقريبية
arc length طول القوس
arccosine  قوس جيب التمام
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arcsine  قوس الجيب
arctangent  قوس الظل
area of a parallelogram using SAS  مساحة متوازي األضالع باستخدام ضلع وزاوية وضلع
area of a triangle using SAS  مساحة مثلث باستخدام ضلع وزاوية وضلع
arithmetic sequence  متوالية حسابية/ متتالية حسابية
arithmetic series  متسلسلة حسابية
asymptote   خط مقارب
base  أساس/ قاعدة
base of a logarithmic function  أساس دالة لوغاريتمية
base of an exponential function  أساس دالة أسية
binomial expansion  توسع ذو حدين
binomial theorem نظرية ذات حّدين
center-radius equation of a circle  معادلة مرآز الدائرة - معادلة نصف قطر الدائرة
central angle  زاوية مرآزية
circle دائرة
circular functions  دوال دائرية
coefficient  معامل

cofunctions    B و A و f(A) = g(B) بحيث يكون g و f دالتان مثلثية
زاويتان متتامتان

common base(s)   قاعدة / قواعد مشترآة
common difference  فضل/ أساس مشترك
common factor   عامل مشترك
common logarithm  لوغارتم عادي/ لوغارتم عشري
common ratio  نسبة مشترآة
completing the square حل معادلة من الدرجة الثانية
complex fractional expressions صيغ آسرية مرآبة
composition of functions  ترآيب الدوال
compound interest   فائدة مرآبة
constant function  دالة ثابتة
cosecant   قاطع التمام
cosine  جيب التمام
cotangent  ظل التمام
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coterminal angles  زاويتان في الضلع الطرفي
degree of a polynomial  درجة المتعدد الحدود
difference of two perfect squares  الفرق بين مربعين تامين
direct variation  تباين مباشر
discriminant   مميز
domain  نطاق/ حيز
double and half angle formulas for صيغ أضعاف الزوايا وأنصاف الزوايا 
     trigonometric functions  للدوال المثلثية
double root  جذر مضاعف
e  العدد األصم/ أساس اللوغلريتمات الطبيعية
equation معادلة
equivalent forms  أشكال متكافئة
exact value  قيمة صحيحة/ تامة
expand a binomial  فك الحدود
explicit definition  تعريف محدد
exponential form شكل أسي
exponential function دالة أسية
extraneous root  جذر دخيل
factor  عامل مشترك
fractional exponent  أس/ دليل آسري
frequency (of a periodic function) تردد (دالة دورية)
function   دالة
function notation تدوين الدالة
geometric sequence  متوالية هندسية
geometric series  متسلسلة هندسية
graphical solution of equations  حل المعادالت بالخطوط البيانية
greatest common factor (GCF) العامل أو القاسم المشترك األعلى/ األآبر
growth factor  عامل النمو
half-life  نصف-حياة
horizontal-line test اختبار الخط األفقي
i 1- الجذر التربيعي للعدد
identities متطابقات
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initial side of an angle  ضلع ابتداء زاوية
inverse function  دوال عكسية
inverse trigonometric functions  دوال مثلثية عكسية
inverse variation  تباين عكسي
Law of Cosines قانون جيوب التمام
Law of Sines   قانون الجيوب
laws of exponents  قوانين األس
laws of logarithms قوانين اللوغاريتمات
linear equation  معادلة خطية
linear expression  صيغة خطية
linear system  منظومة خطية
logarithm  لوغاريتم/ أسيس
logarithmic form  شكل لوغاريتمي
lowest terms  الحدود الدنيا
nature of the roots  طبيعة الجذور
negative exponent  أس سالب
nth root الجذر النوني
nth term  الحد النوني
one cycle of a trigonometric function دوره واحدة من دالة مثلثية
one-to-one function  (دالة متباينة) دالة واحد لواحد / اآلحاد

onto   لجمبع عناصر المستقر مقابل ترتبط فيه من المنطلق (دالة
غامرة)

opposite side in a right triangle ضلع متقابل في مثلث قائم الزاوية
ordinate  اإلحداثي الصادي/ اإلحداثي- ص
parabola قطع مكافئ
parameter آمية متغيرة القيمة
period (of a function)   دورة الدالة
periodic function  دالة دورية
phase shift  زحزحة الطور
polynomial expression  صيغة متعددة الحدود
polynomial function  دالة متعددة الحدود
powers of i قوى الجذر التربيعي للعدد-1
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Pythagorean identities   متطابقات فيتاغورس
quadrantal angle زاوية ربعية
quadratic equation  معادلة من الدرجة الثانية
quadratic formula  صيغة حل معادالت الدرجة الثانية
quadratic inequality  متباينة من الدرجة الثانية
quadratic trinomial  ثالثي الحدود من الدرجة الثانية
radian زاوية نصف القطر/ زاوية نقية
radical equation  معادلة جذرية
radical expression  تعبير جذري
radius نصف قطر
range (of a function)  (الدالة) مدى
rational coefficient  معامل جذري
rational equation  معادلة جذرية
rational expression  تعبير جذري
rational inequality متباينة جذرية
rationalize denominators حذف الجذور
reciprocal trigonometric functions  داالت مثلثية معكوسة
recursive definition  تعريف ارتدادي/ تكراري/ دوري
reference angle  زاوية اإلسناد/ الزاوية المرجعية
relation عالقة
replacement set مجموعة اإلحالل/ مجموعة تعويضية
represent يمثل
restricted domain نطاق مقيد/ حيز مقيد
resultant   محصلة
right triangle trigonometry حساب المثلثات لمثلث قائم الزاوية
root of an equation جذر المعادلة
secant (of an angle)  (الزاوية) قاطع
sigma notation رمز الجمع (سيكما )
sine  جيب الزاوية
solution set  مجموعة الحلول
standard position (of an angle)  (لزاوية) مكان قياسي
subset  مجموعة فرعية
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sum and product of roots of a quadratic مجموع وحاصل ضرب جذور معادلة من الدرجة الثانية
equation
sum of a geometric series مجموع متسلسلة هندسية
sum of an arithmetic series مجموع متسلسلة حسابية
sum or difference formulas for صيغ المجموع والفرق للدوال المثلثية
trigonometric functions 
system of equations/inequalities  منظومة المعادالت/ المتباينات
tangent (of an angle) ظل الزاوية
technology  تكنولوجيا
terminal side of an angle الضلع الطرفي لزاوية/ الضلع الذي تنتهي عنده الزاوية
transformation  تحويل
transformations of functions and تحويل الداالت و
relations  العالقات
trigonometric equation  معادالت مثلثية
trigonometric functions  دوال مثلثية
unit circle  دائرة الوحدة
variable  متغير
vector  متجه/ آمية موجهة
vertical line test   اختبار الخط الرأسي
zero of a function  صفر الدالة
zero product property خاصية حاصل الضرب = صفر

Geometry الهندسة

absolute value قيمة مطلقة
absolute value equation معادلة بالقيمة المطلقة 
absolute value inequality دالة بالقيمة المطلقة
angle in standard position زاوية في وضعية نمطية
angle of depression زاوية االنخفاض
angle of elevation زاوية االرتفاع
area of a parallelogram using SAS مساحة متوازي األضالع باستخدام ضلع وزاوية وضلع
area of a triangle using SAS مساحة المثلث باستخدام ضلع وزاوية وضلع
circle دائرة

T-7686 (Arabic) 10



English Arabic

Algebra 2 and Trigonometry

coefficient معامل
function دالة
generalize عّمم
geometric representation of the circular التمثيل الهندسي للدالة الدائرية
function
graph of a relation رسم بياني لعالقة
graphical representation تمثيل تخطيطي
graphical solution of equations الحل التخطيطي للمعادالت
investigate استقصي
ordered pair زوج رتب
parabola قطع مكافئ
rational coefficient معامل جذري
rectangular coordinates إحداثيات متعامدة
relation عالقة
root of an equation جذر معادلة
sector of a circle قطاع دائرة
slope ميل
triangle مثلث
vertex محور
visualization إظهار

Measurement القياس

arc length طول القوس
degree measure  قياس الدرجة
measure of central angle  قياس الزاوية المرآزية
minute دقيقة
radian measure  القياس بوحدة رديان

Statistics and Probability علم اإلحصاء واالحتمال

at least أدنى حد
at most أقصى حد
Bernouli experiments  تجارب برنولي
biased sample  عينة متحيزة 
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bimodal   ذو منوالين
binomial probability formula  صيغة احتمال ثنائية / صيغة احتمال ثنائية الحدين
bivariate data بيانات بمتغيرين
central tendency   نزعة مرآزية
combination    توليفة/ توافقية
compound event   حدث مرآب
conjecture تخمين/ مظنونة
controlled experiment  تجربة مراقبة
correlation coefficient  معامل االرتباط
Counting Principle مبدأ حسابي
exactly تماما
experimental probability  االحتمال التجريبي
extrapolate  استقرأ/ استكمل
frequency (of a data set) تكرار (مجموعة من البيانات)
frequency distribution  توزيع تكراري
grouped frequency distributions  توزيع تكراري للمجاميع
index in statistics الدليل في علم اإلحصاء
interpolate   توليد / استيفاء
interquartile range مدى بين الربيعي
least squares regression line خط االنحدار للمربعات الصغرى
line of best fit  الخط األحسن توفيقا
linear regression  انحدار خطي
mean  وسط/ متوسط
measure of central tendency  مقياس النزعة المرآزية
measures of dispersion  مقياس التشتيت
median وسيط
mode  منوال
normal curve  منحنى طبيعي/ منحنى اعتدالي
normal distribution توزيع طبيعي/ توزيع قياسي/ توزيع معتدل
observation مالحظة
outlier  عنصر متطرف/ شورد / شواذ
Pascal's Triangle   مثلث باسكال
percentile  مئوي
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permutation  تبديل
probability احتمال
quartiles  ربيعات
random sample  عينة عشوائية
range (of  a data set)  مدى مجموعة بيانات
regression equation  معادلة االنحدار
regression model  نموذج االنحدار
sample space  فضاء الحدث/ فضاء المعاينة
scatter plot  شكل االنتشار
standard deviation (population)  (مجتمع احصائي) االنحراف المعياري
standard deviation (sample)  (عينة) االنحراف المعياري
statistics  علم االحصاء
survey  مسح / استقصاء
technology تكنولوجيا
theoretical probability   احتمال نظري
univariate data  بيانات بمتغير واحد
variance (population)  (مجتمع إحصائي) تباين/ تشتت
variance (sample) تباين/ تشتت (عينة)
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