
English Arabic

Problem Solving حل المسائل

algebraically جبري
concept مفهوم
conjecture مظنونة / تخمين
constraint قيد
equivalent متكافئ
formulate صياغة
generalization تعميم
graphically تخطيطيا
multiple representations تمثيل منعدد
numerically عددي
parameter معامل
pattern نمط
relative efficiency الكفاءة النسبية
strategy استراتيجية
verbally شفهيا

Reasoning and Proof االستنتاج والبرهنة

appropriate مناسب
approximation تقريبي
argument حجة
claim ادعاء
conclusion االستنتاج/ التالي
conjecture مظنونة / تخمين
counterexample مثال مضاد
explain شرح / فسر
inductive reasoning االستدالل االستقرائي
logical argument حجة منطقية
mathematical conjecture تخمين رياضي
proof برهان
refute إدحض
systematic approach مقاربة منهجية
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validity صالحية
Venn diagram شكل فن
verify تأآد

Communication التواصل

accuracy دقة
analyze حلل
argument حجة
coherent متماسك
communicate توصيل
comprehension إدراك / فهم
conclusion االستنتاج/ التالي
conjecture مظنونة / تخمين
decoding فك الرموز
elicit استدل
equation معادلة
evaluate قدر
extend مدد
formula صيغة
function دالة
graph رسم بياني
interpretation تأويل
mathematical visual مرئي رياضي
rationale آسري 
standard (mathematical) notation الرمز (الرياضي) المعياري
strategy استراتيجية
table جدول
technical writing آتابة تقنية
terminology مصطلحات
valid صحيح

Connections الربط

coherent whole آل متماسك
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concept مفهوم
connection ربط
formulate صياغة
physical model نموذج  فيزيائي
procedure عملية
quantitative model نموذج آمي
representation تمثيل 

Representation تمثيل 

angle of elevation زاوية االرتفاع
array مجموعة بيانات مرتبة حسب دليل
chart خارطة
compare قارن
diagram مخطط
equation معادلة
function دالة
graph رسم بياني
interpret تأويل
mathematical phenomena ظاهرة رياضية
organize نظم
physical phenomena ظاهرة فيزيائية
profit ربح
record سجل
social phenomena ظاهرة اجتماعية
symbol رمز
table جدول
technology تكنولوجيا
translate سحب / نقل

Number Sense and Operations إدراك األعداد والعمليات

absolute value قيمة مطلقة
algebraic problem مسألة جبرية
arithmetic operation عملية حسابية
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arrangements (permutations) ترتيب (تبديل)
associative property خاصية التجميع / خاصية الدمج
closure property خاصية االنغالق
commutative property خاصية اإلبدال
counting techniques تقنيات العد
decimal عشري
denominator مقام
discount خفض
distributive property خاصية التوزيع
exponential expression تعبير أسي
expression تعبير
factorial عاملي / مضروب
field حقل / مجال
fraction آسر
Fundamental Principle of Counting مبدأ العد األساسي
group مجموعة
identity property خاصية العدد المحايد
inverse property خاصية العكس
like/unlike radical terms حدود جذرية متشابهة / غير متشابهة
number theory نظرية األعداد
numerator بسط
percent of increase/decrease النسية المئوية للزيادة / للنقص
product حاصل الضرب
properties of the Real numbers خواص األعداد الحقيقية
proportionality/direct variation تناسبية / تباين مباشر
quotient حاصل القسمة
radical جذري
radicand المجذور
real numbers أعداد حقيقية
scientific notation تدوين علمي / ترميز علمي / عد وضعي علمي
simplest form أبسط شكل
variable متغير
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Algebra الجبر

acute angle زاوية حادة
adjacent side/angle ضلع مجاور/ زاوية مجاورة
algebraic equation معادلة جبرية
algebraic expression تعبير جبري
algebraic fraction آسر جبري
analyze حلل
axis of symmetry محور تماثل
binomial ذو حدين
coefficient معامل
common base قاعدة مشترآة
complement of a subset متممة اجمةعة فرعية
coordinates إحداثيات
cosine جيب التمام
dependent تابع / غير مستقل
difference of two perfect squares الفرق بيت مربعيب تامين
element عنصر
equation معادلة
exponent اش / دليل
exponential growth and decay نمو وتضاؤل أسي
expression تعبير
factoring تحليل
fractional expression تعبير آسري
greatest common factor (GCF) العامل أو القاسم المشترك األآبر / األعلى / األعظم
hypotenuse وتر المثلث القائم الزاوية
independent variable متغير مستقل
inequality متباينة
integer عدد صحيح
integral coefficient معامل متكامل
integral exponent أس متكامل
integral root(s) (جذور متكاملة) جذر متكامل
intersection of sets تقامع مجموعات
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interval notation  تدوين / ترميز الفترة
lead coefficient معامل رئيسي
legs of a right triangle ساقا مثلث قائم الزاوية
line parallel to the x- or y-axis خط مستقيم موازي للمحور السيني أو المحور الصادي
linear equation in one variable معادلة خطية بمتغير واحد
linear inequality in one variable متباينة خطية بمتغير واحد
literal equation معادلة حرفية
lowest terms fraction الكسر ذو الحد األدنى
monomial أحادي الحد
multiplication property of zero خاصية الضرب في صفر
opposite side/angle ضلع مقابل / زاوية مقابلة
parabola قطع مكافئ
parallel موازي
polynomial متعدد الحدود
product حاصل الضرب
properties of exponents خواص األدلة
proportion تناسب
Pythagorean Theorem نظرية فيتاغورس
quadratic equation معادلة من الدرجة الثانية
quantitative آمي
quotient حاصل القسمة
ratio نسية
relation عالقة
right angle زاوية قائمة
right triangle مثلث قائم الزاوية
root(s) of an equation جذر (جذور) معادلة
roster form شكل قائمة
set مجموعة
set-builder notation تدوين بناء المجموعات
sine جيب الزاوية
slope ميل
solution set مجموعة الحلول
subset مجموعة فرعية
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sum جمع
system of linear inequalities منظومة متباينات خطية
systems of linear equations منظومة معادالت خطية
tangent ظل الزاوية
translate (from verbal to symbolic) نقل ( من لفظي إلى رمزي)
trigonometry حساب المثلثات
trinomial ثالثي الحدود
undefined غير معرف
union of sets اتحاد مجموعات
universal set المجموعة الشاملة
variable متغير
verbal expression تعبير لفظي
verbal sentence جملة لفظية
vertex راس
x-axis محور سيني
y-axis محور صادي

Geometry الهندسة

absolute value function دالة القيمة المطلقة
angle زاوية
area مساحة
axis of symmetry of a parabola محور التماثل في القطع المتكافئ
circle دائرة
coefficient معامل
cylinder اسطوانة
decagon معشر الزوايا / معشر األضالع
exponential function دالة أسية
function دالة
generalize عمم
geometric shape شكل هندسي
graph of a relation رسم بياني للعالقة
hexagon سداسي
investigate تحقيق
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nonagon تساعي األضالع
octagon مثمن
ordered pair زوج مرتب
parabolic function دالة قطع مكافئ
parallelogram متوازي األضالع
pentagon خماسي األضالع
perimeter محيط
polygon مضلع
quadrilateral رباعي األضالع
quarter-circle ربع دائرة
rational coefficient معامل جذري
rectangle مستطيل
rectangular solid مجسم قائم  
regular polygon   مضلع منتظم
relation   عالقة
rhombus   معين
roots of a parabolic function جذور دالة قطع مكافئ  
sector of a circle  قطاع دائرة  
semi-circle   نصف دائرة
spatial reasoning   استدالل فضائي
square   مربع
surface area   مساحة السطح
trapezoid   شبه منحرف
triangle   مثلث 
vertex   رأس
visualization   تمثيل البيانات في شكل مرئي
volume   حجم

Measurement القياس

appropriate unit وحدة مالئمة
conversion تحويل
cubic unit وحدة  مكعبة
error خطأ
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linear measure مقياس خطي
linear unit وحدة خطية
magnitude مقدار
measurement system منظومة القياس
rate نسبة
relative error خطأ نسبي
square unit وحدة مربعة
unit وحدة

Statistics and Probability اإلحصاء واالحتمال

appropriateness تالؤمية
biased متحيز
bivariate ذو حدين
box-and-whisker plot قطعة بوآس وويسكر
calculated probability احتمال محسوب
categorize تصنيف
causation سببية
central tendency نزعة مرآزية
complement متمم
conditional probability االحتمال الشرطي
correlation دليل االرتباط
cumulative frequency distribution table جدول توزيع التكرار التراآمي
cumulative frequency histogram رسم تاريخي للتكرار التراآمي
data بيانات
dependent events أحداث تابعة
dependent variable متغير تابع
element عنصر
empirical probability احتمال اعتباري
experimental design تصميم تجريبي
extrapolation استكمال باالستقراء 
favorable event حدث مؤات
finite sample space فضاء عينة محدودة
five statistical summary ملخص االحصاء 
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frequency distribution table جدول توزيع التكرار 
histogram رسم تاريخي
independent events أحداث مستقلة
independent variable متغيرات مستقلة
interpolation التوليد
line of best fit الخط األحسن توفيقا
linear transformation تحويل خطي
maximum األعظم
mean متوسط
measure of central tendency قياس النزعة المرآزية
median وسيط
minimum أقل / أصغر
mode منوال
mutually exclusive events أحداث متنافية
not mutually exclusive events أحداث غير متنافية
percentile rank رتبة مئوية
probability احتمال
qualitative نوعي
quantitative آمي
quartiles (specifically: first, second, third ربيعات ( تعيينا: األول، الثاني، الثالث، 
     or lower, middle, upper) أو األدنى، الوسط، األعلى)
range مدى
sample space فضاء العينة
scatter plot شكل االنتشار
series سالسل إحصائية
univariate ذو متغير واحد
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