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Problem Solving

ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਹੱ ਲ

AA triangle similarity

AA ਿਤਕੋਣ ਸਮਾਨਤਾ

AAA triangle similarity

AAA ਿਤਕੋਣ ਸਮਾਨਤਾ

AAS triangle congruence

AAS ਿਤਕੋਣ ਅਨੁਰੂਪਤਾ

additive property of equality

ਸਮਾਨਤਾਤਾ ਦੀ ਯੋਜਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

algorithm

ਐਲਗੋਿਰਦਮ

apply

ਲਾਗੂ ਕਰੋ

ASA triangle congruence

ASA ਿਤਕੋਣ ਅਨੁਰੂਪਤਾ

conjecture

ਅਨੁਮਾਨ

constraints

ਰੁਕਾਵਟ�

construct

ਿਨਰਮਾਣ

discover

ਖੋਜੋ

dynamic geometry software

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਜਓਮੈਟਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

explore

ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ

generalization

ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ

inductive reasoning

ਅਨੁਮਾਨਾਤਿਮਕ ਤਰਕ

justify

ਉਿਚਤ ਿਸੱ ਧ ਕਰੋ

parameters

ਪੈਰਾਮੀਟਰ

reason

ਕਾਰਨ

truth value

ਸਹੀ ਮੁੱ ਲ

valid argument

ਵੈਧ ਤਰਕ

Reasoning and Proof

ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਬੂਤ

AA triangle similarity

AA ਿਤਕੋਣ ਸਮਾਨਤਾ

AAA triangle similarity

AAA ਿਤਕੋਣ ਸਮਾਨਤਾ

AAS triangle congruence

AAS ਿਤਕੋਣ ਅਨੁਰੂਪਤਾ

analytical proof

ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਬੂਤ

angle addition postulate

ਕੋਣ ਦੀ ਵਧੀਕ ਧਾਰਨਾ

ASA triangle congruence

ASA ਿਤਕੋਣ ਅਨੁਰੂਪਤਾ

axiom

ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ

biconditional

ਦੋ ਸ਼ਰਤੀਆ

conclusion

ਿਸੱ ਟਾ
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conditional statement

ਸ਼ਰਤੀਆ ਕਥਨ

conjecture

ਅਨੁਮਾਨ

conjunction

ਸੰ ਗਮ

contradiction

ਖੰ ਡਨ

contrapositive of a statement

ਿਕਸੇ ਕਥਨ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਵਾਲਾ

converse of a statement

ਿਕਸੇ ਕਥਨ ਦਾ ਿਵਪਰੀਤ

counterexample

ਕਾ�ਟਰ ਉਦਾਹਰਨ

deductive proof

ਿਨਗਨਾਤਿਮਕ ਸਬੂਤ

deductive reasoning

ਿਨਗਨਾਤਿਮਕ ਤਰਕ

definition

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ

disjunction

ਦੋ ਿਮਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਵਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵ�

dynamic geometry software

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਜਓਮੈਟਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

equivalence relation

ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਬੰ ਧ

Euclidean Parallel Postulate

ਇਊਕਲੀਡੀਅਨ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਧਾਰਨਾ

explain

ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ

geometry

ਜੁਮੈਟਰੀ

hypotenuse and leg triangle congruence

ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਜਾ ਿਤਕੋਣ ਅਨੁਰੂਪਤਾ

hypothesis

ਕਰਨ

indirect proof

ਅਿਸੱ ਧਾ ਸਬੂਤ

inductive reasoning

ਅਨੁਮਾਨਾਤਿਮਕ ਤਰਕ

inverse of a statement

ਿਕਸੇ ਕਥਨ ਦਾ ਉਲਟ

investigate

ਜ�ਚ ਕਰੋ

justify

ਉਿਚਤ ਿਸੱ ਧ ਕਰੋ

logical equivalence

ਤਰਕ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

negation

ਇਨਕਾਰ

paragraph proof

ਪੈਰ�ਾਗ�ਾਫ਼ ਸਬੂਤ

parallel postulate (s)

ਸਮਾਨ�ਤਰ ਧਾਰਨਾ (s)

proof

ਸਬੂਤ

proof by contradiction

ਖੰ ਡਨ ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤ

proportional

ਅਨੁਪਾਤੀ

Pythagorean Theorem

ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਪ�ਮੇਯ

reason

ਕਾਰਨ

reflexive property of equality

ਸਮਾਨਤਾਤਾ ਦੀ ਪਰਾਵਰਿਤਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
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SAS triangle congruence

SAS ਿਤਕੋਣ ਅਨੁਰੂਪਤਾ

SAS similarity theorem

SAS ਸਮਾਨਤਾ ਪ�ਮਯ
ੇ

SSS triangle congruence

SSS ਿਤਕੋਣ ਅਨੁਰੂਪਤਾ

substitution property

ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

subtraction property of equality

ਸਮਾਨਤਾਤਾ ਦੀ ਮਨਫ਼ੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

symmetric property of equality

ਸਮਾਨਤਾਤਾ ਦੀ ਸਮਰੂਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

theorem

ਪ�ਮੇਯ

transformational proof

ਪਿਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸਬੂਤ

transitive property of equality

ਸਮਾਨਤਾਤਾ ਦੀ ਪਿਰਵਰਤਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

truth value

ਸਹੀ ਮੁੱ ਲ

two-column proof

ਦੋ-ਕਾਲਮ� ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ

undefined terms

ਅਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਸਬੂਤ

union of sets

ਸੈ�ਟ� ਦਾ ਸੰ ਘ

valid argument

ਵੈਧ ਤਰਕ

Communication

ਗੱ ਲਬਾਤ

axiom

ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ

bi-conditional

ਦੋ-ਸ਼ਰਤ� ਵਾਲਾ

compound statement

ਿਮਸ਼ਰਤ ਕਥਨ

conclusion

ਿਸੱ ਟਾ

conjecture

ਅਨੁਮਾਨ

conjunction

ਸੰ ਗਮ

contrapositive of a statement

ਿਕਸੇ ਕਥਨ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਵਾਲਾ

definition

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ

disjunction

ਦੋ ਿਮਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਵਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵ�

explain

ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ

hypothesis

ਕਰਨ

Inverse of a statement

ਿਕਸੇ ਕਥਨ ਦਾ ਉਲਟ

justify

ਉਿਚਤ ਿਸੱ ਧ ਕਰੋ

negation

ਇਨਕਾਰ

theorem

ਪ�ਮੇਯ

truth value

ਸਹੀ ਮੁੱ ਲ

undefined terms

ਅਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਸਬੂਤ
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Connections

ਕਨ� ਕਸ਼ਨ

apply

ਲਾਗੂ ਕਰੋ

compound locus

ਿਮਸ਼ਰਤ ਿਟਕਾਣਾ

discover

ਖੋਜੋ

intersection of sets

ਸੈ�ਟ� ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਕਾਟ

investigate

ਜ�ਚ ਕਰੋ

spatial relationships

ਪੁਲਾੜੀ ਸਬੰ ਧ

union of sets

ਸੈ�ਟ� ਦਾ ਸੰ ਘ

Representation

ਪ�ਿ ਤਿਨਧਤਾ

analytical geometry

ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ ਜੁਮਟ
ੈ ਰੀ

coordinate geometry

ਧੁਰੇ ਦੀ ਜੁਮੈਟਰੀ

definition

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ

Euclidean geometry

ਇਊਕਲੀਡੀਅਨ ਜੁਮੈਟਰੀ

function

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

graphical representation

ਗ�ਾਫ਼ੀਕਲ ਪ�ਿਤਿਨਧਤਾ

locus of points

ਿਬੰ ਦੂਆਂ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ

logical equivalence

ਤਰਕ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

non-Euclidean geometry

ਗ਼ੈਰ-ਇਊਕਲੀਡੀਅਨ ਜੁਮੈਟਰੀ

three dimensional space

ਿਤੰ ਨ ਅਯਾਮੀ ਸਪੇਸ

transformational geometry

ਪਿਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਜੁਮੈਟਰੀ

two dimensional space

ਦੋ ਅਯਾਮੀ ਸਪੇਸ

Geometric Relationships

ਜੁਮ ੈਟਿਰਕ ਸਬੰ ਧ

AA triangle similarity

AA ਿਤਕੋਣ ਸਮਾਨਤਾ

AAA triangle similarity

AAA ਿਤਕੋਣ ਸਮਾਨਤਾ

AAS triangle congruence

AAS ਿਤਕੋਣ ਅਨੁਰੂਪਤਾ

ASA triangle congruence

ASA ਿਤਕੋਣ ਅਨੁਰੂਪਤਾ

absolute value

ਅਸਲ ਮੁੱ ਲ

acute angle

ਿਨਊਨ ਕੋਣ

acute triangle

ਿਨਊਨ ਿਤਕੋਣ

adjacent angles

ਸਮੀਪਵਰਤੀ ਕੋਣ
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algebraic representation

ਅਲਜੈਬਿਰਕ ਪ�ਿਤਿਨਧਤਾ

alternate interior angles

ਿਵਕਲਿਪਕ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਕੋਣ

altitude

ਅਵਲੰਬ

analytical geometry

ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ ਜੁਮਟ
ੈ ਰੀ

angle

ਕੋਣ

angle bisector

ਕੋਣ ਦੁਭਾਜਕ

angle measure

ਕੋਣ ਮਾਪ

apothem

ਅਪੋਿਦਮ (apothem)

arc

ਚਾਪ

arc measure

ਚਾਪ ਦਾ ਮਾਪ

area

ਖੇਤਰਫਲ

axis of symmetry

ਸਮਰੂਪਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ

base

ਆਧਾਰ

betweenness

ਿਵਚਕਾਰਤਾ

bisector

ਦੁਭਾਜਕ

center of a circle

ਚੱ ਕਰ ਦਾ ਕ�ਦਰ

center of a regular polygon

ਿਨਯਿਮਤ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਕ�ਦਰ

center of gravity

ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕ�ਦਰ

central angle

ਕ�ਦਰੀ ਕੋਣ

central angle of a regular polygon

ਿਨਯਿਮਤ ਬਹੁਭੂਜ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਕੋਣ

centroid

ਕ�ਦਿਰਕ

chord

ਡੋਰੀ

circle

ਚੱ ਕਰ

circumcenter

ਸਰਕਮ-ਸ�ਟਰ (circumcenter)

circumcircle (about a polygon)

ਸਰਕਮ-ਸਰਕਲ (ਇੱ ਕ ਬਹੁਭੁਜ ਬਾਰੇ)

circumference

ਘੇਰਾ

collinear points

ਸਮਰੇਖਾ ਿਬੰ ਦੂ

common tangents

ਆਮ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵ�

complementary angles

ਪੂਰਕ ਕੋਣ

concave polygon

ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ

concentric circles

ਸੰ ਘਣੇ ਚੱ ਕਰ

concurrent lines

ਸਮਵਰਤੀ ਲਾਈਨ�

cone

ਸ਼ੰ ਕੂ
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congruence

ਅਨੁਰੂਪ ਤਾ

conic sections

ਸ਼ੰ ਕੂ ਦੇ ਭਾਗ

constant of proportionality

ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ

convex polygon

ਉਭਰਵ� ਬਹੁਭੁਜ

coordinate geometry

ਧੁਰੇ ਦੀ ਜੁਮੈਟਰੀ

coplanar

ਸਮਤਲੀ

corresponding angles

ਸਬੰ ਿਧਤ ਕੋਣ

corresponding parts

ਸਬੰ ਿਧਤ ਭਾਗ

corresponding side

ਸਬੰ ਿਧਤ ਪਾਸਾ

cross-section

ਅੰ ਤਰ-ਭਾਗ

cube

ਘਣ

cylinder

ਿਸਲੰਡਰ

definition

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ

diagonal

ਕਰਨ ਰੇਖਾ

diameter

ਿਵਆਸ

dihedral angle

ਡੀਹਾਈਿਡ�ਲ ਕੋਣ

distance

ਦੂਰੀ

distance between a point and a line

ਇੱ ਕ ਿਬੰ ਦੂ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ

distance between two parallel lines

ਦੋ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਲਾਈਨ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ

distance between two points

ਦੋ ਿਬੰ ਦੂਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ

dodecahedron

ਡੋਡੇਕਾਹੇਡਰਨ

ellipse

ਅੰ ਡਾਕਾਰ

endpoint

ਅੰ ਤ ਿਬੰ ਦੂ

equiangular

ਸਮਾਨਕੋਣੀ

equidistant

ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ

equilateral triangle

ਸਮਭੁਜ ਿਤਕੋਣ

equilateral polygon

ਸਮਭੁਜ ਬਹੁਭੁਜ

Euclidean Geometry

ਇਊਕਲੀਡੀਅਨ ਜੁਮੈਟਰੀ

Euclidean Parallel Postulate

ਇਊਕਲੀਡੀਅਨ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਧਾਰਨਾ

exterior

ਬਾਹਰੀ

exterior angle

ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ

external secant segment

ਬਾਹਰੀ ਛੇਦਕ ਖੰ ਡ

face of a polyhedron

ਇੱ ਕ ਬਹੁਤਲ ਦੇ ਪਾਸੇ
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foot of an altitude

ਅਵਲੰਬ ਦਾ ਤਲ

function

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

geometric mean

ਜੁਮੈਟਿਰਕ ਮਤਲਬ

geometry

ਜੁਮੈਟਰੀ

golden ratio

ਸੁਨਿਹਰਾ ਅਨੁਪਾਤ

golden rectangle

ਸੁਨਿਹਰੀ ਆਇਤ

great circle

ਵਧੀਆ ਚੱ ਕਰ

hemisphere

ਗੋਲਾਰੱ ਧ

Heron’s formula

ਹੇਰੋਨ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ

hexagon

ਛੇ ਭੁਜ

hypotenuse

ਕਰਨ

icosahedron

ਆਈਕੋਸਿਹਡ�ੋਨ

in center of a polygon

ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵੱ ਚ

inclination

ਝੁਕਾਅ

inscribed angle

ਅੰ ਿਕਤ ਕੀਤਾ ਕੋਣ

inscribed circle

ਅੰ ਿਕਤ ਕੀਤਾ ਚੱ ਕਰ

intercepted arc

ਿਵਚਕਾਰ ਰੋਕੀ ਚਾਪ

intercepts

ਿਵਚਕਾਰ ਰੋਕਣਾ

interior

ਅੰ ਦਰੂਨੀ

intersecting lines

ਪਰਸਪਰ ਕੱ ਟਦੀਆਂ ਲਾਈਨ�

isosceles trapezoid

ਸਮਦੁਭਾਊ ਚਤੁਰਭੁਜ

isosceles triangle

ਸਮਦੁਭਾਊ ਿਤਕੋਣ

kite

ਕਾਈਟ

lateral area of a prism

ਇੱ ਕ ਿਪ�ਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਿਸਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ

lateral edge

ਪਾਿਸਆਂ ਦਾ ਿਕਨਾਰਾ

lateral face

ਪਾਿਸਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ

lateral surface

ਪਾਿਸਆਂ ਦਾ ਤਲ

legs of a right triangle

ਸਮਕੋਣੀ ਿਤਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵ�

legs of a isosceles trapezoid

ਸਮਦੁਭਾਊ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵ�

length

ਲੰਬਾਈ

line

ਲਾਈਨ

line segment

ਲਾਈਨ ਭਾਗ

linear pair

ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ
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locus of points

ਿਬੰ ਦੂਆਂ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ

major arc

ਪ�ਮੁੱਖ ਚਾਪ

mean proportional

ਅਨੁਪਾਿਤਕ ਮੱ ਧਮਾਨ

measure of an angle

ਇੱ ਕ ਕੋਣ ਦੇ ਮਾਪ

measure of an arc

ਇੱ ਕ ਚਾਪ ਦੇ ਮਾਪ

median of a trapezoid

ਇੱ ਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਮੀਡੀਅਨ

median of a triangle

ਇੱ ਕ ਿਤਕੋਣ ਦਾ ਮੀਡੀਅਨ

midpoint

ਮੱ ਧ-ਿਬੰ ਦੂ

mid-segment

ਮੱ ਧ-ਭਾਗ

minor arc

ਲਘੂ ਚਾਪ

n-gon

ਐਨ-ਗੋਨ

non-collinear

ਗ਼ੈਰ-ਸਮਰੇਖੀ

non-coplanar

ਗ਼ੈਰ-ਸਮਤਲੀ

non-Euclidean geometry

ਗ਼ੈਰ-ਇਊਕਲੀਡੀਅਨ ਜੁਮੈਟਰੀ

obtuse angle

ਸਮਕੋਣ ਤ� ਵੱ ਡਾ ਕੋਣ

obtuse triangle

ਸਮਕੋਣ ਤ� ਵੱ ਡੀ ਿਤਕੋਣ

octagon

ਅੱ ਠਭੁਜੀ

octahedron

ਅੱ ਠ ਪੱ ਖੀ

opposite rays

ਿਵਪਰੀਤ ਿਕਰਨ�

orthocenter

ਆਰਥੋਸ�ਟਰ

orthogonal

ਆਰਥੋਗੋਨਲ

parabola

ਪੈਰਾਬੋਲਾ

parallel line segments

ਸਮਾਨ�ਤਰ ਲਾਈਨ ਭਾਗ

parallel lines

ਸਮਾਨ�ਤਰ ਲਾਈਨ�

parallelepiped

ਸਮਾਨ�ਤਰ ਤਲੀ

parallelogram

ਸਮਾਨ�ਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ

pentagon

ਪੰ ਚਭੁਜ

perimeter

ਪਿਰਮਾਪੀ ਯੰ ਤਰ

perpendicular bisector

ਲੰਬ ਦੁਭਾਜਕ

perpendicular bisector concurrence

ਲੰਬ ਦੁਭਾਜਕ ਸਿਹਮਤੀ

perpendicular lines

ਲੰਬ ਲਾਈਨ�

perpendicular planes

ਲੰਬ ਸਤ�ਾ

pi

ਪਾਈ
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plane

ਸਤ�ਾ

point

ਿਬੰ ਦੂ

point of concurrency

ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਬੰ ਦੂ

point of tangency

ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਿਬੰ ਦੂ

polygon

ਬਹੁਭੁਜ

polyhedron

ਬਹੁਤਲ

prism

ਿਪ�ਜ਼ਮ

product property of proportions

ਅਨੁਪਾਤ� ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

proportional

ਅਨੁਪਾਤੀ

pyramid

ਿਪਰਾਿਮਡ

Pythagorean Theorem

ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਪ�ਮੇਯ

quadrant

ਚੱ ਕਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਿਹੱ ਸਾ

quadratic equation

ਚੌਥੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ

quadratic formula

ਚੌਥੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ

quadrilateral

ਚਤੁਰਭੁਜ

radius

ਅਰਧ-ਿਵਆਸ

ratio

ਅਨੁਪਾਤ

ray

ਿਕਰਨ

real numbers

ਮੂਲ ਨੰਬਰ

rectangle

ਆਇਤਾਕਾਰ

rectangular solid

ਆਇਤਾਕਾਰ ਠ�ਸ

regular polygon

ਿਨਯਿਮਤ ਬਹੁਭੁਜ

remote interior angles

ਿਰਮੋਟ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਕੋਣ

rhombus

ਸਮਚਤਰਭੁਜ

right angle

ਸਮਕੋਣ

right triangle

ਸਮਕੋਣੀ ਿਤਕੋਣ

scalene triangle

ਿਵਖਮ ਭੁਜ ਿਤਕੋਣ

secant

ਕਾਟਕ ਰੇਖਾ

segment

ਭਾਗ

segment of a circle

ਇੱ ਕ ਚੱ ਕਰ ਦਾ ਭਾਗ

semicircle

ਅਰਧ-ਚੱ ਕਰ

set

ਸੈ�ਟ

similar polygons

ਸਮਾਨ�ਤਰ ਬਹੁਭੁਜ

NYS Statewide Language RBERN

9

GEOMETRY GLOSSARY - HIGH SCHOOL LEVEL
ENGLISH

PUNJABI

similar triangles

ਸਮਾਨ�ਤਰ ਿਤਕੋਣ�

simple quadrilateral

ਸਰਲ ਚਤੁਰਭੁਜ

skew lines

ਲਾਈਨ� ਛੱ ਡੋ

slant height

ਿਤਰਛੀ ਉਚਾਈ

slope

ਢਾਲ

sphere

ਗੋਲਾ

square

ਵਰਗਾਕਾਰ

supplementary angles

ਪੂਰਕ ਕੋਣ

surface area

ਤਲ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ

tangent segment

ਸਪਰਸ਼ ਭਾਗ

tangent to a circle

ਇੱ ਕ ਚੱ ਕਰ ਦਾ ਸਪਰਸ਼

tessellation

ਵਰਗਾਕਾਰ

tetrahedron

ਚਤੁਰਮੁਖੀ

three-dimensional space

ਿਤੰ ਨ-ਅਯਾਮੀ ਸਪੇਸ

topology

ਟੋਪੋਲੋਜੀ

transformational geometry

ਪਿਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਜੁਮੈਟਰੀ

transversal

ਕਾਟਵ� ਰੇਖਾ

trapezoid

ਅਸਮਾਨ�ਤਰ

triangle

ਿਤਕੋਣ

triangle inequality

ਿਤਕੋਣ ਅਸਮਾਨਤਾ

trigonometry of the right triangle

ਸਮਕੋਣ ਦੀ ਵਤਕੋਣਿਵਤੀ

two-dimensional space

ਦੋ-ਅਯਾਮੀ ਸਪੇਸ

vector

ਵੈਕਟਰ

vertex

ਿਸਖਰ

vertical angles

ਖੜ�ਵ� ਕੋਣ

vertical line

ਖੜ�ਵੀਆਂ ਲਾਈਨ�

volume

ਵਾਿਲਊਮ

x-axis

ਐਕਸ-ਧੁਰਾ

x-intercept

ਐਕਸ-ਰੁਕਾਵਟ

y-axis

ਵਾਈ-ਧੁਰਾ

y-intercept

ਵਾਈ-ਰੁਕਾਵਟ

z-axis

ਜ਼ੈ�ਡ-ਧੁਰਾ
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Constructions

ਿਨਰਮਾਣ

angle bisector

ਕੋਣ ਦੁਭਾਜਕ

bisector

ਦੁਭਾਜਕ

center of a regular polygon

ਿਨਯਿਮਤ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਕ�ਦਰ

center of gravity

ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕ�ਦਰ

circumcircle (about a polygon)

ਸਰਕਮ-ਸਰਕਲ (ਇੱ ਕ ਬਹੁਭੁਜ ਬਾਰੇ)

compass

ਕੰ ਪਾਸ

construct

ਿਨਰਮਾਣ

dynamic geometry software

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਜਓਮੈਟਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

perpendicular bisector

ਲੰਬ ਦੁਭਾਜਕ

perpendicular bisector concurrence

ਲੰਬ ਦੁਭਾਜਕ ਸਿਹਮਤੀ

perpendicular lines

ਲੰਬ ਲਾਈਨ�

straightedge

ਿਸੱ ਧਾ ਹਾਸ਼ੀਆ

Locus

ਿਟਕਾਣਾ

circle

ਚੱ ਕਰ

compound locus

ਿਮਸ਼ਰਤ ਿਟਕਾਣਾ

ellipse

ਅੰ ਡਾਕਾਰ

hyperbola

ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ

locus of points

ਿਬੰ ਦੂਆਂ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ

parabola

ਪੈਰਾਬੋਲਾ

Formal and Informal Proofs

ਰਸਮ� ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮ� ਸਬੂਤ

AA triangle similarity

AA ਿਤਕੋਣ ਸਮਾਨਤਾ

AAA triangle similarity

AAA ਿਤਕੋਣ ਸਮਾਨਤਾ

AAS triangle congruence

AAS ਿਤਕੋਣ ਅਨੁਰੂਪਤਾ

ASA triangle congruence

ASA ਿਤਕੋਣ ਅਨੁਰੂਪਤਾ

angle addition postulate

ਕੋਣ ਦੀ ਵਧੀਕ ਧਾਰਨਾ

axiom

ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ

bi-conditional

ਦੋ-ਸ਼ਰਤ� ਵਾਲਾ

conclusion

ਿਸੱ ਟਾ

conditional statement

ਸ਼ਰਤੀਆ ਕਥਨ
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conjecture

ਅਨੁਮਾਨ

conjunction

ਸੰ ਗਮ

contradiction

ਖੰ ਡਨ

contrapositive of a statement

ਿਕਸੇ ਕਥਨ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਵਾਲਾ

converse of a statement

ਿਕਸੇ ਕਥਨ ਦਾ ਿਵਪਰੀਤ

counterexample

ਕਾ�ਟਰ ਉਦਾਹਰਨ

deductive reasoning

ਿਨਗਨਾਤਿਮਕ ਤਰਕ

definition

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ

disjunction

ਦੋ ਿਮਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਵਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵ�

dynamic geometry software

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਜਓਮੈਟਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

equivalence relation

ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਬੰ ਧ

Euclidean Parallel Postulate

ਇਊਕਲੀਡੀਅਨ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਧਾਰਨਾ

hypotenuse and leg triangle congruence

ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਜਾ ਿਤਕੋਣ ਅਨੁਰੂਪਤਾ

indirect proof

ਅਿਸੱ ਧਾ ਸਬੂਤ

inductive reasoning

ਅਨੁਮਾਨਾਤਿਮਕ ਤਰਕ

inverse of a statement

ਿਕਸੇ ਕਥਨ ਦਾ ਉਲਟ

justify

ਉਿਚਤ ਿਸੱ ਧ ਕਰੋ

logical equivalent

ਤਰਕ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ

negation

ਇਨਕਾਰ

parallel postulate (s)

ਸਮਾਨ�ਤਰ ਧਾਰਨਾ (s)

postulate

ਧਾਰਨਾ

proof

ਸਬੂਤ

proof by contradiction

ਖੰ ਡਨ ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤ

Pythagorean Theorem

ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਪ�ਮੇਯ

reason

ਕਾਰਨ

reflexive property of equality

ਸਮਾਨਤਾਤਾ ਦੀ ਪਰਾਵਰਿਤਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

SAS triangle congruence

SAS ਿਤਕੋਣ ਅਨੁਰੂਪਤਾ

SAS similarity Theorem

SAS ਸਮਾਨਤਾ ਪ�ਮਯ
ੇ

SSS triangle congruence

SSS ਿਤਕੋਣ ਅਨੁਰੂਪਤਾ

substitution property

ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

subtraction property of equality

ਸਮਾਨਤਾਤਾ ਦੀ ਮਨਫ਼ੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

symmetric property of equality

ਸਮਾਨਤਾਤਾ ਦੀ ਸਮਰੂਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

theorem

ਪ�ਮੇਯ
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transitive property of equality

ਸਮਾਨਤਾਤਾ ਦੀ ਪਿਰਵਰਤਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

transformational proof

ਪਿਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸਬੂਤ

truth value

ਸਹੀ ਮੁੱ ਲ

two-column proof

ਦੋ-ਕਾਲਮ� ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ

undefined terms

ਅਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਸਬੂਤ

union of sets

ਸੈ�ਟ� ਦਾ ਸੰ ਘ

valid argument

ਵੈਧ ਤਰਕ

Transformational Geometry

ਪਿਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਜੁਮ ੈਟਰੀ

axis of symmetry

ਸਮਰੂਪਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ

center of a dilation

ਿਵਸਥਾਰਤਾ ਦਾ ਕ�ਦਰ

center of a rotation

ਘੁੰ ਮਾਉ ਦਾ ਕ�ਦਰ

clockwise (orientation)

ਘੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ (ਸਿਥਤੀ)

composition

ਰਚਨਾ

constant of proportionality

ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ

contraction

ਸੰ ਕੁਚਨ

counterclockwise (orientation)

ਘੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ (ਸਿਥਤੀ)

dilation

ਿਵਸਥਾਰਤਾ

direct transformation

ਪ�ਤੱਖ ਪਿਰਵਰਤਨ

domain

ਡੋਮੇਨ

dynamic geometry software

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਜਓਮੈਟਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

fixed point

ਸਿਥਰ ਿਬੰ ਦੂ

function

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

function notation for transformations

ਪਿਰਵਰਤਨ� ਲਈ ਅੰ ਿਕਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

glide reflection

ਗਲਾਈਡ ਪ�ਤੀਿਬੰ ਬ

group

ਸਮੂਹ

half-turn

ਅੱ ਧੀ-ਵਾਰੀ

identity

ਪਛਾਣ

image

ਿਚੱ ਤਰ

inverse of a transformation

ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ ਉਲਟ

isometric

ਆਈਸੋਮਟ
ੇ ਿਰਕ

mapping (function)

ਮਾਨਿਚੱ ਤਰ (ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ)

opposite transformation

ਿਵਪਰੀਤ ਪਿਰਵਰਤਨ
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orientation

ਸਿਥਤੀ

pre-image

ਪੂਰਵ-ਿਚੱ ਤਰ

reflection

ਪ�ਤੀਿਬੰ ਬ

rotation

ਘੁੰ ਮਾਉ

rotational symmetry

ਘੁੰ ਮਾਉਦਾਰ ਸਮਰੂਪਤਾ

symmetry

ਸਮਰੂਪਤਾ

tessellation

ਵਰਗਾਕਾਰ

transformation

ਪਿਰਵਰਤਨ

transformational geometry

ਪਿਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਜੁਮੈਟਰੀ

translation

ਅਨੁਵਾਦ

transformational geometry

ਪਿਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਜੁਮੈਟਰੀ

translation

ਅਨੁਵਾਦ

Coordinate Geometry

ਧੁਰ ੇ ਦੀ ਜੁਮ ੈਟਰੀ

abscissa

ਭੁਜ

analytical geometry

ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ ਜੁਮਟ
ੈ ਰੀ

analytical proof

ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਬੂਤ

Cartesian coordinates

ਕਾਟੀਿਜ਼ਅਨ ਧੁਰੇ

Cartesian plane

ਕਾਟੀਿਜ਼ਅਨ ਸਤ�ਾ

center-radius equation of circle

ਚੱ ਕਰ ਦੀ ਕ�ਦਰ-ਅਰਧਿਵਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ

coordinate

ਧੁਰਾ

coordinate geometry

ਧੁਰੇ ਦੀ ਜੁਮੈਟਰੀ

coordinate plane

ਧੁਰੇ ਦੀ ਸਤ�ਾ

distance between two points

ਦੋ ਿਬੰ ਦੂਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ

origin

ਮੁੱ ਢਲਾ

point slope equation of a line

ਇੱ ਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਢਲਾਣ ਿਬੰ ਦੂ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ

rectangular coordinates

ਆਇਤਾਕਾਰ ਧੁਰੇ

slope - intercept equation of a line

ਇੱ ਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਢਲਾਣ - ਕਾਟ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ

three-dimensional space

ਿਤੰ ਨ-ਅਯਾਮੀ ਸਪੇਸ

two-dimensional space

ਦੋ-ਅਯਾਮੀ ਸਪੇਸ

vector

ਵੈਕਟਰ

x-axis

ਐਕਸ-ਧੁਰਾ

x-intercept

ਐਕਸ-ਰੁਕਾਵਟ
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y-axis

ਵਾਈ-ਧੁਰਾ

y-intercept

ਵਾਈ-ਰੁਕਾਵਟ

z-axis

ਜ਼ੈ�ਡ-ਧੁਰਾ
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