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English Arabic 
absolute value  مطلقةق�مة 
account  حساب 
accuracy دقة 
acute angle زاو�ة حادة 
acute triangle مثلث حاد الزوا�ا 
addend  مضاف 
addition  جمع 
addition sentence  جملة جمع�ة 
additive identity ي الجمع

 عن� محا�د �ف
additive inverse  معكوس جم�ي 
adjacent angles الزوا�ا المتجاورة 
algebra  الج�ب 
algebraic equation ة�  معادلة ج�ب
algebraic expression ي  تعب�ي ج�ب
algebraic inequality ة�  متباينة ج�ب
algebraic relationship ة�  عالقة ج�ب
algebraic solution ي  حل ج�ب
algorithm خوارزم�ة 
alternate exterior angles زوا�ا خارج�ة متبادلة 
alternate interior angles زوا�ا داخل�ة متبادلة 
analog clock ساعة ق�اس�ة 
angle (∠)   زاو�ة)∠ ( 
angle bisector ف الزاو�ة  منصِّ
angle measure (m∠) ) ق�اس الزاو�ةm∠( 
angle pairs أزواج زوا�ا 
ante meridiam (a.m.) ) خط الطول المقابلa.mقبل الظهر ،(. 
area المساحة 
arithmetic (numeric) expression  ي ) حسايب  تعب�ي (رق�ي
arithmetic mean  ي  متوسط حسايب
arithmetic solution  ي  حل حسايب
array مجموعة ب�انات مرتبة حسب دل�ل 
ascending order  ترت�ب تصاعدي 
association  عالقة 
associative property of addition  ي الجمعخاص�ة التجميع

 �ف
associative property of multiplication ب ي ال�ف

 خاص�ة التجميع �ف
attribute ة ف  ا�سب إ�، صفة مم�ي
attribute data  ب�انات تصن�ف�ة 
average متوسط 
average speed متوسط ال�عة 
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English Arabic 
axes محاور 
axis    محور 
balance رص�د 
bar graph ي أو مخطط بأعمدة

 رسم ب�ايف
bar model  ي

 نموذج ب�ايف
base أساس / قاعدة 
Base قاعدة 
base ten number system ي ق�م الع�ش  قاعدة نظام ال�ت
benchmark مع�ار 
between (two numbers) ( ف ف (رقمني  بني
between (two points) ( ف ف (نقطتني  بني
biased data  ة ف  ب�انات متح�ي
binomial ذو ّحّدين 
bisect ينصف 
bisector of a segment  منصف قطعة 
bisector of an angle منصف زاو�ة 
bivariate data ن�  ب�انات بمتغ�ي
box plot مخطط الصندوق 
calculate أحسب 
capacity سعة 
cardinal number  عدد أص�ي 
carry (as opposed to “map” in 
transformational geometry) 

ح�ل (عكس  ي الهندسة التح��ل�ة)ال�ت
 "التطبيق" �ف

Cartesian plane  ي
 المستوى الد�كاريت

categorical data  ب�انات تصن�ف�ة 
Celsius  درجة مئ��ة 
census  ي

 تعداد سكايف
center of a circle مركز الدائرة 
center of rotation مركز الدوران 
centigrade درجة مئ��ة 
centigram [cg] سنت�جرام ]cg[ 
centimeter [cm]   (سم) سنت�م�ت 
central angle زاو�ة مرك��ة 
certain event  حدث مؤكد 
chance event  ي

 حدث عر�ف
chart  ي

 رسم ب�ايف
chord وتر 
circle دائرة 
circle graph ي دائري

 رسم ب�ايف
circumference مح�ط 
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English Arabic 
classify  رتب 
classify triangles ّرّتب المثلثات 
closed figure شكل مغلق 
closed mathematical sentence جملة ر�اض�ة مغلقة 
clustering  تجميع 
coefficient معامل 
coinciding lines  خطوط متطابقة 
collection مجموعة 
collinear متسامت / ع� استقامة واحدة 
combine like terms ّوحد الحدود المتشابهة 
commission عمولة، لجنة، مهمة 
common denominator ك  المقام المش�ت
common factor ك  العامل المش�ت
common multiple ك  المضاعف المش�ت
commutative property of addition ي الجمع

 خاص�ة اإلبدال �ف
commutative property of multiplication ب ي ال�ف

 خاص�ة اإلبدال �ف
comparison statement  ب�ان مقارنة 
compass  بركار، فرجار، برجل 
compensation معادلة، تكافؤ 
complementary angles زاو�تان متتامتان 
complex fraction ك� مركب 
composite number عدد مؤلف 
composite shapes  شكل مركب 
compound event حدث مركب 
computation  حساب 
compute  حسب، �ح�ي� 
conclusion  االستنتاج/ التا�ي 
condition ط  �ش
cone مخروط 
congruence تطابق 
congruent (≅)  متطابق)≅( 
congruent figures أشكال متطابقة 
congruent triangles مثلثات متطابقة 
conjecture (noun)  ف  تخمني
consecutive متتال�ة 
conservation of number  ثبات العدد 
constant ثابت 
constant of proportionality (unit rate)  (معدل الوحدة) ثابت التناسب 
constraint  ق�د 
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English Arabic 
construction إ�شاء 
context  س�اق 
converse عكس 
conversion factor  عامل التح��ل 
convert  ّحّول، �حول 
coordinate axes  محاور اإلحداث�ات 
coordinate geometry هندسة إحداث�ة 
coordinate plane  ي

 مستوى إحداي�
coordinates إحداث�ات 
coplanar هندسة إحداث�ات 
correlation دل�ل االرتباط 
corresponding angles زاو�تان متناظرتان 
corresponding parts (sides or angles) (األضالع أو الزوا�ا) األجزاء المتناظرة 
cost   تكلفة 
count   حسب، �عد� 
count back  عد تناز�ي 
count on �اعتمد ع 
counterexample مثال مضاد 
counting numbers أعداد حساب�ة 
credit  ائتمان 
cross section  ي

 مقطع عر�ف
cube مكعب 
cube of a number مكعب العدد، تكع�ب الرقم 
cube root of a number  ي لعدد  جذر تكعييب
cubic unit وحدة  مكعبة 
cumulative frequency histogram  ا��ي ي للتكرار ال�ت

 رسم تار��ف
cup (c)   ) كوبc ( 
customary measurement system ي للمقاي�س

 النظام العر�ف
cylinder (circular cylinder) (اسطوانة دائ��ة) اسطوانة 
data معط�ات، ب�انات 
data distribution  توز�ــــع المعط�ات 
data set  مجموعة معط�ات 
decagon مع�ش الزوا�ا / مع�ش األضالع 
decimal expansion  ي  توسع ع�ش
decimal fraction ي  ك� ع�ش
decimal number ي  رقم ع�ش
decimal point ة�  نقطة ع�ش
decimeter [dm] ) د�س�م�تdm ( 
decomposition  تفك�ك 
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English Arabic 
decreasing function  دالة متناقصة 
deduct  ستنتج� 
deductive reasoning  ي / تفك�ي استنبا�ي  استدالل استنتا�ب
degree  درجة 
degree of a monomial  درجة أحادي الحد 
degree of a polynomial درجة المتعدد الحدود 
denominator مقام 
density كثافة 
dependent events أحداث تابعة 
dependent variable متغ�ي تابع 
deposit  ود�عة، إ�داع 
descending order  ترت�ب تناز�ي 
deviation انحراف 
diagonal  قطري، قطر للمضلع 
diagram  ي

 مخطط، رسم ب�ايف
diameter قطر الدائرة 
difference اختالف 
digit رقم 
digital clock ساعة رقم�ة 
dilation د  تمدُّ
dimension بعد 
directed line segment قطعة مستق�مة موجهة 
distance مسافة 
distance-time graph مسافة–مخطط وقت 
distribution (statistical) (إحصاء) التوز�ــــع 
distributive property خاص�ة التوز�ــــع 
dividend مقسوم 
divisible قابل للقسمة 
division قسمة 
divisor قاسم 
domain نطاق 
dot (line) plot (ي بالنقط

 مخطط نق�ي (رسم ب�ايف
double-bar graph ي بأعمدة مزدوجة

 مخطط أو رسم ب�ايف
double-line graph  ي

 بخطوط مزدوجة -مخطط أو رسم ب�ايف
double-number line  خط األعداد المزدوجة 
edge حد، حافة 
elevation ارتفاع 
endpoint  نقطة حد�ة 
equal to (=) (=) مساو لـ 
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English Arabic 
equality  ساوي� 
equally likely outcomes  نتائج محتملة بنفس الدرجة 
equation معادلة 
equidistant ُمتساوي األبعاد 
equilateral متساوي األضالع 
equilateral triangle مثلث متساوي األضالع 
equivalent  �مسٍاو 
equivalent expressions ات ُم�افئة  تعب�ي
equivalent fractions كسور ُم�افئة 
equivalent ratios سب ُم�افئة� 
estimate ر  قدِّ
evaluate م  ق�ِّ
even number  ي  عدد زو�ب
event  (احتمال) حدث 
expanded form of a numeral الشكل الموسع (الص�غة الموسعة) للعدد، مفكوك العدد 
experiment تج��ة 
experimental probability  ي  االحتمال التج��يب
exponent أس 
exponential form ص�غة أس�ة 
expression  تعب�ي 
extend a pattern ّمدد النسق 
extended ration  سب ممتدة� 
exterior angle of a polygon  الزاو�ة الخارج�ة لمضلع 
extremes of a proportion طرفا التناسب 
face سطح 
fact family (related facts) (حقائق مرتبطة ببعضها البعض) عائلة حقائق 
factor (noun) (اسم) عامل 
factor (verb) (فعل) ّحلل إ� عوامل 
factor pair زوج عوامل 
Fahrenheit درجة فهرنها�ت 
fair share نص�ب عادل 
fee  كلفة 
figure شكل 
finite decimal  ي محدود  ك� ع�ش
finite set  مجموعة محدودة 
first quadrant  ال��ــع األول 
first quartile ال��يع األول 
fluid ounce [fl oz] ] أوق�ة سائلةfl oz[ 
foot [ft] ] قدمft[ 
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English Arabic 
formula ص�غة، معادلة 
fourth quadrant ال��ــع الرابع 
fraction �ك 
frequency تردد 
frequency histogram  ي للتكرار

 رسم تار��ف
frequency table دد  جدول ال�ت
function دالة 
fundamental counting principle  مبدأ العد األسا�ي 
gallon (gal) ) غالونgal( 
geometric figure  شكل هند�ي 
geometry هندسة 
gram (g) (غ) غرام 
graph  ي

 رسم ب�ايف
graphically  ي

 باستخدام رسم ب�ايف
gratuity (tip) (بقش�ش) إ�رام�ة 
greater than (>) (>) أ��ب من 
greatest common factor (GCF) ) ك األعظم  )GCFالعامل المش�ت
grid شبكة 
gross  اإلجما�ي قبل الحسم 
group مجموعة 
grouping symbol رموز المجموعات 
halving  تنص�ص 
height of a cone or pyramid ارتفاع مخروط أو هرم 
height of a cylinder or prism ارتفاع اسطوانة أو منشور 
height of a triangle or quadrilateral  ارتفاع مثلث أو ر�ا�ي أضالع 
hemisphere نصف كرة 
heptagon مسبع، شكل سبا�ي األضالع 
hexagon مسدس، شكل سدا�ي األضالع 
hierarchy  سلسل هر�ي� 
histogram مّدّرج تكراري 
horizontal  ي

 أف�ت
hour hand عقرب الساعات 
hundred  مئة 
hundred chart ي مئوي

 رسم ب�ايف
hundreds place جزء من المائة 
hundredths place أجزاء من المائة 
hypotenuse وتر المثلث القائم الزاو�ة 
identity element for addition ي الجمع

 عن� محا�د �ف
identity element for multiplication ب ي ال�ف

 عن� محا�د �ف
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English Arabic 
identity property for addition خاص�ة العدد المحا�د للجمع 
identity property for multiplication ب  خاص�ة العدد المحا�د لل�ف
image  ظل، صورة 
impossible event  حدث مستح�ل 
improper fraction ك� غ�ي مناسب 
inch [in] ] بوصةin[ 
income دخل 
increasing function  ا�دة ف  دالة م�ت
independent events أحداث مستقلة 
independent variable ات مستقلة  متغ�ي
inductive reasoning  ي

 االستدالل االستقرايئ
inequality متباينة 
inference (statistical) ( ي

 استدالل (إحصايئ
infinite set  مجموعة النهائ�ة 
informal argument  برهان غ�ي شك�ي 
initial value of a function الق�مة األول�ة للدالة 
input value ق�مة المدخل 
integers أعداد صح�حة 
integral exponent أس متكامل 
integral solution  حل متكامل 
intercept نقطة الح� / نقطة التقاطع 
interest فائدة 
interest rate سعر الفائدة 
interior angle of a polygon  الزاو�ة الخارج�ة لمضلع 
interquartile range  ف ال����ي  مدى بني
intersecting lines خطوط متقاطعة 
intersection of sets تقاطع مجموعات 
interval  ،ةفاصلة  ف�ت
invalid  غ�ي صحيح، غ�ي مقبول 
inverse operation عمل�ة عكس�ة 
inverse property of addition ي الجمع

 خاص�ة العدد العك�ي �ف
inverse property of multiplication ب ي ال�ف

 خاص�ة العدد العك�ي �ف
irrational number عدد سالب 
irregular polygon مّضلع غ�ي منتظم 
isosceles trapezoid  ف  شبه منحرف متساوي الساقني
isosceles triangle  ف  مثلث متساوي الساقني
key مفتاح، دل�ل الحل 
kilogram (kg) ) (كغ) ك�لوغرامkg( 
kilometer (km) ) (كم) ك�لوم�تkm( 
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English Arabic 
lateral edge  ي  الحرف الجانيب
lateral face  ي  الوجه الجانيب
lateral surface  جانب�ةمساحة 
law of exponents for division ألسس للقسمة  قانون ا�
law of exponents for multiplication ب ألسس لل�ف  قانون ا�
least common denominator (LCD) ) ك األصغر  )LCDالمقام المش�ت
least common multiple (LCM) ) ك األصغر  )LCMالمضاعف المش�ت
leg of a right triangle ساق مثلث قائم الزاو�ة 
length طول 
length unit وحدة طول 
less than (<) (<) أقل من 
like denominators  مقامات متشابهة 
like terms حدود متشابهة 
likely event  حدث محتمل 
line  خط، خط مستق�م 
line graph  ي خ�ي

 رسم ب�ايف
line of best fit الخط األحسن توف�قا 
line of reflection  خط االنعكاس 
line of symmetry محور التماثل 
line plot  رسم خ�ي 
line reflection  خط انعكاس 
line segment قطعة مستق�مة 
line symmetry  تماثل خ�ي 
linear association  عالقة خط�ة 
linear equation معادلة خط�ة 
linear function دالة خط�ة 
linear inequality متباينة خط�ة 
linear pair of angles  زاو�تان خطيتان 
liter [L] [ل]  ل�ت
loan قرض 
locus  محل هند�ي 
logic منطق 
logical equivalence  ي

ئ منط�ت  متكا�ف
logical reasoning  ي

 استدالل منط�ت
long division  قسمة مطولة 
lowest terms   أصغر الحدود 
magnitude مقدار 
manipulatives  وسائل تعل�م�ة �ساعد ع� إدراك المفاه�م ال��اض�ة 
map (→)  تطبيق(→) 
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English Arabic 
map scale مق�اس الخ��طة 
markdown  تخف�ض التكلفة 
markup  رفع التكلفة 
mass كتلة 
mathematical relationship عالقة ر�اض�ة 
mathematical sentence  جملة ر�اض�ة 
mathematical solution(s) حل (حلول) ر�اض�ة 
mathematical statement عبارة ر�اض�ة 
mean (arithmetic) ( ي  متوسط (حسايب
means of a proportion وسطا التناسب 
measure ق�اس، قس 
measure of an angle مق�اس زاو�ة 
measure of center  مق�اس المركز 
measure of variability  مق�اس التغ�ي 
measures of central tendency عة المرك��ة ف  مقاي�س ال�ف
median وس�ط 
meter (m) ) (م) م�تm( 
metric system ي  نظام م�ت
metric units ة�  وحدات م�ت
mile [mi] ] م�لmi[ 
milligram [mg] [ملغ] مل�غرام 
milliliter [mL] [مل]  مل�ل�ت
millimeter [mm] [مم]  مل�م�ت
minuend المطروح منه 
minute دق�قة 
minute hand عقرب الدقائق 
mirror image أنعكاس الصورة 
missing value  ق�مة مفقودة 
mixed number عدد ك�ي 
mode منوال 
model (noun)  (اسم) نموذج 
model (verb) (فعل) نمذج 
monomial أحادي الحد 
multiple مضاعف 
multiple representations تمث�الت مضاعفة 
multiplicand وب  م�ف
multiplication ب  �ف
multiplicative identity  ي يب  العن� المحا�د ال�ف
multiplicative inverse  ي يب  معكوس �ف



 
Page 12 of 20 

 

English Arabic 
natural numbers أعداد طب�ع�ة 
negative number رقم سالب 
net (geometric)  (هندسة)شبكة متعدد األوجه 
no solution ال حل 
nonagon سا�ي األضالع� 
noncollinear  غ�ي متسامت، ل�س ع� استقامة واحدة 
nonlinear equation or inequality  معادلة أو متباينة غ�ي خط�ة 
nonlinear function  دالة غ�ي خط�ة 
nonnegative number  أعداد موجبة 
nonrepeating decimal  �ي غ�ي مكررك  ع�ش
nonstandard unit وحدة غ�ي ق�اس�ة 
nonterminating decimal  ٍك� غ�ي منٍته 
number عدد 
number line خط األعداد 
number sense  مفهوم العدد 
number sentence جملة عدد�ة 
number sequence  سلسل عددي� 
number system منظومة األعداد 
number words  ي عدد

 لف�ف
numeral عددي 
numeration ترق�م 
numerator سط� 
numeric patterns أ�ساق عدد�ة 
numerically عددي 
observation (in statistics) (ي اإلحصاء

 المالحظة (�ف
observational study  دراسة مبن�ة ع� المالحظة 
obtuse angle زاو�ة منفرجة 
obtuse triangle مثلث منف�ج 
octagon ي أضالع

 مثمن / ثمايف
odd number رقم فردي 
one-digit number رقم أحادي 
ones  آحاد 
ones place  خانة اآلحاد 
one-step equation or inequality  معادلة أو متباينة ذات خطوة واحدة 
one-variable equation معادلة ذات متغ�ي واحد 
open figure شكل مفت�ح 
open mathematical sentence  جملة ر�اض�ة مفتوحة 
operations عمل�ات حساب�ة 
opposite signs  عالمات متقابلة 
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English Arabic 
order (verb) ّرّتب 
order of magnitude  الق�مة األس�ة 
order of operations ترت�ب العمل�ات 
ordered pair زوج مّرّتب 
ordinal numbers أعداد ترتيب�ة 
origin األصل / نقطة األصل 
ounce (oz) ) أو�س/ أونصةoz( 
outcome  نت�جة، مخرجات 
outlier عن� متطرف/ شورد / شواذ 
output value  ق�مة الناتج 
overall shape الشكل العام 
parallel lines خطوط متواز�ة 
parallel planes مست��ات متواز�ة 
parallelogram متوازي األضالع 
part جزء 
partition  تجزئة 
pattern نمط 
pentagon خما�ي األضالع 
percent ي المائة

 �ف
percent decrease نقصان بالنسبة المئ��ة 
percent error النسبة المئ��ة للخطأ 
percent increase ز�ادة بالنسبة المئ��ة 
perfect cube  مكعب كامل 
perfect square م��ــع كامل 
perimeter مح�ط 
perpendicular (⊥)  عمودي)⊥( 
perpendicular bisector مّنّصف عمودي 
physical model  ي

�ايئ ف  نموذج  ف�ي
pi (π) (ف مح�ط الدائرة إ� قطرها  ق�مة (ط) (النسبة بني
picture graph  ي مصور

ي بالصور، رسم ب�ايف
 تمث�ل الرسم الب�ايف

pint (pt) ) باينتpt كوب  2) وحدة ق�اس �ساوي 
place value ق�مة موضوع�ة 
planar figure  شكل مستو 
plane مستوى 
plane section  مقطع مسطح 
plot مخطط، قطعة أرض ،

�
ا  ّخّطط، ارسم مخطط�

point نقطة 
point reflection  انعكاس نق�ي 
point-slope equation of a line ي الخط المستق�م

 معادلة المنحيف المنقط �ف
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English Arabic 
poll اع  استفتاء، اق�ت
polygon مّضلع 
polyhedron مجسم متعدد األضالع 
polynomial متّعّدد الحدود 
population  ي

 مجتمع إحصايئ
positive number رقم موجب 
post meridiam (p.m.) ) بعد الظهرp.m(. 
pound (lb) ) باوند، رطلlbوحدة لق�اس الوزن ،( 
power ّوة

ّ
 ق

precise  دقيق 
predict تّنّبأ 
prediction تنبؤ 
pre-image صورة أصل�ة 
preserve  حفظ� 
prime factorization تحل�ل إ� عوامل أول�ة 
prime number  ّو�ي

�
 عدد أ

principal  رأس المال 
prism منشور 
probability احتمال 
probability model نموذج احتمال 
problem solving strategies ات�ج�ات حل المسائل  اس�ت
product ب  حاصل ال�ف
profit ر�ــح 
proof برهان 
proper fraction  ي

 ك� حق��ت
properties of operations on real numbers خاص�ات العمل�ات ع� األعداد الحق�ق�ة 
proportion  تناسب 
proportional reasoning  ي  استدالل �سيب
proportionality تناسب 
pyramid هرم 
Pythagorean Theorem نظ��ة فيتاغورس 
quadrant ر�ــع 
quadratic equation معادلة من الدرجة الثان�ة 
quadrilateral ر�ا�ي األضالع 
qualitative data ب�انات نوع�ة 
quantitative data ب�انات كم�ة 
quantitative relationship عالقة كم�ة 
quantity كم�ة 
quart [qt] ]كورتqtوحدة لق�اس السعة ،[ 
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English Arabic 
quartile ر��عات 
quotient حاصل القسمة 
radical   جذري 
radius نصف قطر 
random sample عينة عشوائ�ة 
range of a data set مدى مجموعة ب�انات 
range of a function مدى الدالة 
rate مّعّدل 
rate of change  معدل التغ�ي 
rate of interest معدل الفائدة 
ratio سبة� 
rational number عدد ُمَنطق 
rationale  ي

 األساس المنط�ت
raw data  معط�ات أول�ة 
ray شعاع 
real numbers أعداد حق�ق�ة 
reasonable estimate تقدير معقول 
reasonableness معقول�ة 
reasoning  تفك�ي 
reciprocal  معكوس، مقلوب 
rectangle مستط�ل 
rectangular prism منشور قائم 
reflection انعكاس 
reflex angle  زاو�ة منعكسة 
regular polygon مّضلع منتظم 
related facts حقائق متعلقة 
relative frequency  ي  تكرار �سيب
relevant information معلومات مناسبة 
remainder تذكرة 
repeated addition جمع متكرر 
repeated subtraction ط�ح متكرر 
repeating decimal ي دائري ي متكرر، ك� ع�ش  ك� ع�ش
representative sample عينة تمث�ل�ة 
rhombus  ف  مّعنيّ
right angle زاو�ة قائمة 
right prism  منشور قائم 
right pyramid  هرم قائم 
right triangle مثلث قائم الزاو�ة 
rigid motion  حركة مستق�مة 
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English Arabic 
rotation دوران 
rotational symmetry  ي

 تماثل دورايف
round a number قرب رقم 
rule قاعدة، قانون 
same side interior angles  زوا�ا داخل�ة ع� نفس الجهة 
sample عينة 
sample space فضاء العينة 
sampling نات ِّ  اختبار �ي
scale مق�اس 
scale drawing  ي  الرسم بمق�اس �سيب
scale factor  عامل الق�اس 
scalene triangle مثلث مختلف األضالع 
scatter plot شكل االنتشار 
scientific notation  ف عل�ي / عد وض�ي عل�ي  تدو�ن عل�ي / ترم�ي
sea level مستوى سطح البحر 
second quadrant  ي

 ال��ــع الثايف
semicircle  دائرةنصف 
sequence of transformations  تح��الت متتال�ة 
set مجموعة 
shape شكل 
side جانب 
sign of a number  إشارة العدد 
similar figures أشكال متشابهة 
similar triangles مثلثات متشابهة 
similarity transformations تح��الت التشابه 
simple event حدث �س�ط 
simple interest فائدة �س�طة 
simplify fractions ّسط ال�سور�ّ 
simulation محا�اة 
simultaneous equations  معادالت خط�ة آن�ة، معادالت آن�ة 
single-event experiment تج��ة ذات حدث منفرد 
sketch  رسم، رسم تخط��ي 
skip count عد متقطع 
slant height  ي  ارتفاع جانيب
slice  مقطع 
slide (translation) (إزاحة، انتقال) أزح، أنقل 
slope م�ل 
slope-intercept form الجزء المحصور-معادلة الم�ل 
solid figure شكل مجسم 
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English Arabic 
solution set مجموعة حلول 
solution to a system of equations  حل نظام معادالت 
solution(s) حلول 
solve  ّّحل 
sort ّصّنف 
spatial reasoning  ي

 استدالل فضايئ
speed عة� 
sphere كرة 
spread  التشتت، االنتشار 
square ع  مّ��ــّ
square a number  رقم م��ــع، م��ــع العدد 
square root of a number ي لرقم���  الجذر ال�ت
square unit وحدة م��عة 
standard algorithm خوارزم�ة ق�اس�ة 
standard units of measure  وحدات الق�اس الق�اس�ة 
statistical question  ي

 سؤال إحصايئ
statistics إحصاءات 
straight angle زاو�ة مستق�مة 
straightedge مسطرة تق��م / مسطرة عدلة 
strategy ات�ج�ة  اس�ت
subset (⊆)   مجموعة فرع�ة)⊇( 
substitute بد�ل 
subtraction ط�ح، حذف 
subtraction sentence جملة الحذف 
subtrahend محذوف، مطروح 
sum جمع 
supplementary angles زاو�تان متكاملتان 
surface area مساحة السطح 
survey مسح / استقصاء 
symbol رمز 
symmetrical  متماثل، متناظر 
symmetry تماثل 
system of equations  منظومة معادالت 
systematic random sample  عينة عشوائ�ة منتظمة 
table جدول 
table of values جدول الق�م 
tally mark عالمة ترق�م 
tape diagram  ي��  مخطط �ش
tax بة�  �ف
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English Arabic 
technology تكنولوج�ا 
temperature درجة الحرارة 
ten ة  ع�ش
tens place ة  جزء من ع�ش
tenths place  (ق�مة مكان�ة) ات  الع�ش
term / like terms / unlike terms  حد / حدود متشابهة / حدود غ�ي متشابهة 
terminating decimal  ٍك� منٍته 
theoretical probability احتمال نظري 
third quadrant ال��ــع الثالث 
third quartile ال��يع الثالث 
thousand  ألف 
thousands place  (ق�مة مكان�ة) اآلالف 
three-digit number  ي

 رقم ثالي�
three-dimensional figure ي األبعاد

 شكل ثالي�
time وقت، زمن 
tip بقش�ش 
ton طن 
transform (an expression) (  حول (تعب�ي
transformation تح��ل 
transitivity principle for indirect 
measurement 

 للق�اس غ�ي المبا�ش مبدأ التعدي 

translation ا�سحاب / انتقال 
transversal قاطع مستعرض 
trapezoid شبه منحرف 
tree diagram  ي شجري

 مخطط ب�ايف
trend اتجاە 
trial and error (guess and check) (ف والتحقق  التج��ة والخطأ (التخمني
triangle (Δ) ) مثلثΔ( 
trinomial ي الحدود

 ثالي�
turn (rotation) (تدو�ر) ّدّور 
two-digit number  ي

 رقم ثنايئ
two-dimensional figure ي األبعاد

 شكل ثنايئ
two-step algebraic equation  ف �ة ذات خطوتني  معادلة ج�ب
two-way table  ف  جدول ذو اتجاهني
uniform probability model  نموذج احتمال منتظم 
union of sets  مجموعاتاتحاد 
unit وحدة 
unit form ص�غة الوحدة 
unit fraction ك� الوحدة 
unit of capacity وحدة السعة 
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English Arabic 
unit price ثمن الوحدة 
unit rate  وحدة السعر، معدل الوحدة 
unit rate (slope) (منحدر) وحدة السعر 
unit square وحدة م��عة 
univariate data ب�انات بمتغ�ي واحد 
unknown غ�ي معروف 
unlike denominators مقامات غ�ي متشابهة 
unlike terms  حدود غ�ي متشابهة 
unlikely event حدث مستبعد 
valid صحيح 
variability of data  قابل�ة الب�انات لالختالف والتفاوت 
variable  متغ�ي 
vector متجه/ كم�ة موجهة 
Venn diagram  ف  مخطط فني
verbal description  ي

 وصف لف�ف
verbal form ص�غة لفظ�ة 
verbally  

�
ا  لفظ��

vertex  رأ�ي 
vertical  رأ�ي 
vertical angles زوا�ا متقابلة بالرأس 
vertices  رؤوس، أعمدة 
visual  ب�ي 
visual fraction model  نموذج التص��ر الب�ي لل�سور 
volume حجم 
weight وزن 
whole صحيح 
whole numbers أرقام صح�حة 
width عرض 
withdrawal  سحب 
word form of a number ص�غة لفظ�ة للعدد 
x-axis  ي  محور سييف
x-coordinate  ي ي سييف

 إحداي�
x-intercept  ي ي / الجزء المقط�ع من المحور السييف  نقطة الح� السييف
yard [yd] ] اردة�yd[ 
y-axis محور صادي 
y-coordinate  ي صادي

 إحداي�
year سنة، عام 
y-intercept نقطة الح� الصادي 
zero صفر 
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English Arabic 
zero property of addition ي اإلضافة

 خاص�ة الصفر �ف
zero property of multiplication ب ي ال�ف

 خاص�ة الصفر �ف
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