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TIBETAN

Problem Solving

དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས།

algebraically
alternate approach
collaborate
conjecture
constraint
critique
equivalent
evaluate
explain
formulate
generalization
graphically
interpret
multiple representations
numerically
observe
parameter
strategy
verbally

Reasoning and Proof
argument
axiom
conclusion
conjecture
counterexample
discover
exact answer
explain
explore
general case
inductive reasoning
Informal indirect proof
investigate
NYS Statewide Language RBERN

ཚབ་རྩིས་ནས།
ཐབས་གཞན།
མཉམ་སེལ།
འྙོལ་ཚོད།
བཀའ་སྙོམ།
སྙོན་བརྙོད།
འདྲ་མཚུངས།
གྲངས་ཚད་འདྙོན།
འགྲེལ་བཤད་བེད།
སྩི་འགྲྙོས་ལྟར་འགྙོད།
སྩིར་བཏང་བ།
ཐྩིག་རྩིས་ཀྩི།
དྙོན་སྒྱུར་བ།
ལྡབ་གྲངས་མཚོན་ཐབས།
གྲངས་ཆའྩི་ཐྙོག་ནས།
ལྟྙོས།
ཚད་གཞྩིའྩི་ནང་།
ཐབས་བྱུས།
ངག་ཐྙོག་ནས།
རྒྱུ་མཚན་དང་དན་རྟགས།
རྙོད་པ།
སྩི་སྙོལ།
མཇུག་སྙོམ།
འྙོལ་ཚོད།
ལྡྙོག་པའྩི་དཔེ།
རེད།
ལན་ཏག་ཏག
འགྲེལ་བཤད་བེད།
མྱུལ་དཔྱད།
སྩིར་བཏང་གནད་དྙོན།
ཤུགས་རེན་རྒྱུ་མཚན།
སྟབས་བདེའྩི་བརྒྱུད་དེ་ར་འཕྙོད།
ཞྩིབ་འཇུག
1

ALGEBRA 2 & TRIGONOMETRY - HIGH SCHOOL LEVEL
TIBETAN

ENGLISH
justify
refute
specific result
theorem

ཞྩིབ་བཤེར་བེད།
དགག་པ་རྒྱག
གྲུབ་འབྲས་བེ་བྲག
ངེས་སྙོལ།
འབྲེལ་ལམ།

Communication
accuracy
appropriate
challenge
chart
coherent
comprehension
conjecture
decoding
diagram
equation
formula
function
graph
interpretation
logical argument
mathematical representation
numerical tables
organize
outline
rationale
reflect
standard notation
strategy
symbol
technical writing
terminology
validity
verbal explanation
written explanation
NYS Statewide Language RBERN

ཏག་ཏག
འྙོས་འཚམས།
གདྙོང་ལེན།
དཔེ་རྩིས།
མཉམ་འབར་གྩི།
ཤེས་རྟྙོགས།
འྙོལ་ཚོད།
བརྡ་བཀྙོལ།
གཟུགས་རྩིས།
མཉམ་བ།
སྩི་འགྲྙོས།
བརྟེན་པའྩི་སྒྲུབ་ཆ།
ཐྩིག་རྩིས།
དྙོན་སྒྱུར།
རྩིག་པའྩི་རྙོད་པ།
ཨང་རྩིས་མཚོན་ཐབས།
གྲངས་ཆའྩི་རེའུ་མྩིག
སྩིག་པ།
རྩི་མྙོ། རྙོབ་བྲྩིས།
ལུགས་ལྡན།
བསམ་ཞྩིབ་བེད་པ།
ཚད་ལྡན་རྟགས།
ཐབས་བྱུས།
མཚོན་རྟགས།
ཆེད་ལས་ཀྩི་འབྲྩི་སྟངས།
བརྡ་ཆད།
མཐུན་པ།
ངག་ཐྙོག་འགྲེལ་བཤད།
ཡྩིག་ཐྙོག་འགྲེལ་བརྙོད།
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Connections

མཐུད་འབྲེལ།

concept
conclusion
formulate
multiple representation
physical model
procedure
quantitative model
representation

གྙོ་དྙོན།
མཇུག་སྙོམ།
སྩི་འགྲྙོས་འགྙོད།།
ལྡབ་གྲངས་མཚོན་ཐབས།
གཟུགས་དཔེ།
རྒྱུད་རྩིམ།
གྲངས་འབྙོར་ལྡན་པའྩི་མ་དཔེ།
མཚོན་ཐབས།
མཚོན་ཐབས།

Representation
algebraic representation
apply
chart
communicate
compare
concept
diagram
equation
explore
graph
graphical representation
investigate
mathematical phenomena
multiple representations
organize
physical object
physical phenomena
recognize
record
social phenomena
symbol
table
technology
translate
NYS Statewide Language RBERN

ཚབ་རྩིས་མཚོན་ཐབས།
འཇུག
དཔེ་རྩིས།
འབྲེལ་བ་བེད་པ།
མཚུངས་བསྡུར།
གྙོ་དྙོན།
གཟུགས་རྩིས།
མཉམ་བ།
མྱུལ་དཔྱད།
ཐྩིག་རྩིས།
ཐྩིག་རྩིས་མཚོན་ཐབས།
ཞྩིབ་འཇུག
ཨང་རྩིས་སྣང་འཆར།
ལྡབ་གྲངས་མཚོན་གྲངས།
སྩིག་པ།
དངྙོས་པྙོའྩི་གཟུགས།
གཟུགས་ཀྩི་སྣང་འཆར།
ངྙོས་འཛིན།
་ཐྙོ་འགྙོད།
སྩི་ཚོགས་སྣང་འཆར།
མཚོན་རྟགས།
རེའུ་མྩིག
འཕྲུལ་རྩིག
སྐད་སྒྱུར།
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Number Sense and
Operations

ཨང་ཀྩིའ་ྩི གྙོ་ཐྙོབ་དང་སྙོད་ཐབས།

direct variation

a+b རྣམ་པ།
ལྟྙོས་མེད་རྩིན།
སྣ་ཚོགས་གྲངས་ཆ།
སྣ་ཚོགས་ཨང་ཀྩི།
མཉམ་སེབ།
ཐད་ཀར་འགྱུར་ལྡྙོག

e

e

fractional exponent

གྲངས་ཆའྩི་སྟྙོན་གྲངས།

¡
imaginary number

i

a+bi form
absolute value
complex fraction
complex number
conjugate

index of a radical
inverse variation
irrational number
negative exponent
nth root
operation
pi
powers of i
principal square root
procedure
radical
radical form
radicand
rational number
rationalize a denominator
real number
scientific notation
sigma
sigma notation

རྟྙོགས་འཆར་ཨང་ཀྩི།
ར་གྲངས་ཀྩི་སྟྙོན་གྲངས།
གྙོ་ལྡྙོག་འགྱུར་ལྡྙོག
ལྟར་སྣང་ཨང་ཀྩི།
མྙོ་ཅན་སྟྙོན་གྲངས།
nགྩི་ཉྩིས་སྒྱུར་གྲངས།
སྙོད་ཐབས།
པཱ་ཡེ།
i གྩི་སྟྙོན་གྲངས།
གཞྩི་རའྩི་ཉྩིས་སྒྱུར་གཞྩི།
རྒྱུད་རྩིམ།
ར་གྲངས།
ར་གྲངས་ཀྩི་རྣམ་པ།
ར་གྲངས་ཅན།
ལུགས་ལྡན་ཨང་ཀྩི།
མ་ཆ་ལུགས་ལྡན་བཟྙོས་པ།
དངྙོས་ཨང་།
ཚན་རྩིག་རྟགས།
སྩི་གྩི་མ།
སྩི་གྩི་མ་རྟགས།
ཚབ་རྩིས།

Algebra
abscissa
absolute value
NYS Statewide Language RBERN

འཕེད་ཐྩིག
ལྟྙོས་མེད་ཚད།
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absolute value equation
absolute value function
absolute value inequality
adjacent angles
adjacent sides
algebraic expression
algebraic representation
ambiguous case
amplitude
analyze
angle
angle in standard position
angle of depression
angle of elevation
antilogarithm
approximate value
arc length
arccosine
arc sine
arc tangent
area of a parallelogram using SAS
area of a triangle using SAS
arithmetic sequence
arithmetic series
asymptote
base
base of a logarithmic function
base of an exponential function
binomial expansion
binomial theorem
center-radius equation of a circle
central angle
circle
circular functions
coefficient
NYS Statewide Language RBERN
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ལྟྙོས་མེད་ཚད་ཀྩི་མཉམ་བ།
ལྟྙོས་མེད་ཚད་ཀྩི་སྒྲུབ་ཆ།
ལྟས་མེད་ཚད་འདྲ་མཚུངས་མེད་པ།
ཉེ་འབྲེལ་ཟུར།
ཉེ་འབྲེལ་གྩི་མཐའ།
ཚབ་རྩིས་ཀྩི་ཚུལ།
ཚབ་རྩིས་མཚོན་གྲངས།
གསལ་ཁ་མེད་པའྩི་གནད་དྙོན།
འབེལ་པྙོ།
ཞྩིབ་བཤེར།
ཟུར།
ཚད་ལྡན་གྙོ་སའྩི་ནང་གྩི་ཟུར།
མས་དེད་ཟུར།
ཡས་དེད་ཟུར།
དྙོ་ཟླའྩི་གྲངས་ཀྩི་ཁ་གཏད།
ཚོད་རྩིས་བྲྩིན།
གཞུ་ཐྩིག་རྩིང་ཚད།
ཀྙོ་སེན་གྙོ་ལྡྙོག
སེན་གྙོ་ལྡྙོག
ཊེན་ཇེན་གྙོ་ལྡྙོག
SAS སད་ནས་མཉམ་འགྲྙོ་མཐའ་བཞྩི་དབྩིབས་ཀྩི་རྒྱ་ཁྙོན།
SAS སད་ནས་ཟུར་གསུམ་གྩི་རྒྱ་ཁྙོན།
ཆ་སྙོམས་རྩིམ་པ།
ཆ་སྙོམས་གྙོ་རྩིམ།
ཨ་སྩིམ་ཊྙོ་ཊྩི།
ཞབས་གྲངས།
དྙོ་ཟླའྩི་གྲངས་ཀྩི་སྒྲུབ་ཆའྩི་ཞབས་གྲངས།
སྟྙོན་གྲངས་སྒྲུབ་ཆའྩི་ཞབས་གྲངས།
ཉྩིས་ཚན་ཚུལ་རྒྱ་སེད།
ཉྩིས་ཚན་ཚུལ་ངེས་སྙོལ།
སྙོར་དབྩིབས་ཀྩི་ཚངས་ཕེད་དཀྩིལ་མའྩི་མཉམ་བ།
དབུས་ཟུར།
སྙོར་དབྩིབས།
སྙོར་དབྩིབས་སྒྲུབ་ཆ།
འཕུལ་གྲངས།
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cofunctions
common base (s)
common difference
common factor
common logarithm
common ratio
completing the square
complex fractional expressions
compositions of functions
compound interest
constant function
cosecant
cosine
cotangent
degree of a polynomial
difference of two perfect squares
direct variation
discriminant
domain
double and half angle formulas for
trigonometric function
double root

སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཆ།
སྩིའྩི་གཞྩི་གྲངས།
སྩིའྩི་ཁད་པར།
སྩིའྩི་འགྙོད་གྲངས།
སྩིའྩི་དྙོ་ཟླའྩི་གྲངས།
སྩིའྩི་བསྡུར་ཚད།
ཉྩིས་སྒྱུར་མཐར་ཕྩིན།
སྣ་ཚོགས་གྲངས་ཆའྩི་ཚུལ།
སྒྲུབ་ཆའྩི་བསེ་སྙོར།
སེད་ཀ་སགས་མ།
སྙོར་གནས་སྒྲུབ་ཆ།
ཀྙོ་སེ་ཀེན།
ཀྙོ་སེན།
ཀྙོ་ཊེན་ཇེན།
ཚན་མང་ཚུལ་གྩི་ཌྩིག་རྩི།
ཡྙོངས་རྙོགས་ཉྩིས་སྒྱུར་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ཁད།
ཐད་ཀར་འགྱུར་ལྡྙོག
དབེ་འབེད།
མྩིང་བང་།
ཟུར་གསུམ་རྩིས་རྩིག་གྩི་བེད་ལས་ཆེད་ཟུར་ཉྩིས་ལྡབ་དང་ཕེད་ཀའྩི་སྩི་འགྲྙོས།
ཉྩིས་ལྡབ་ཉྩིས་སྒྱུར།

e

e

equation

མཉམ་བ།
འདྲ་མཚུངས་རྣམ་པ།
རྩིན་ཐང་ཏག་ཏག
ཉྩིས་ཚན་ཚུལ་རྒྱ་སེད།
འགྲེལ་བཤད་ཁ་གསལ།
སྟྙོན་གྲངས་རྣམ་པ།
སྟྙོན་གྲངས་སྒྲུབ་ཆ།
ཕྩིའྩི་ཉྩིས་སྒྱུར།
འགྙོད་གྲངས།
གྲངས་ཆའྩི་སྟྙོན་གྲངས།
ཟླྙོས་ཕྙོད།(དུས་མཚམས་སྒྲུབ་ཆ།)
སྒྲུབ་ཆ།

equivalent forms
exact value
expand a binomial
explicit definition
exponential form
exponential function
extraneous root
factor
fractional exponent
frequency (of a periodic function)
function
NYS Statewide Language RBERN
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ENGLISH
function notation
geometric sequence
geometric series
graphical solution of equations
greatest common factor (GCF)
growth factor
half-life
i
identities
initial side of an angle
inverse function
inverse trigonometric functions
inverse variation
law of Cosines
laws of Sines
laws of exponents
laws of logarithms
linear equation
linear expression
linear systems
logarithm
logarithmic form
lowest terms
nature of the roots
negative exponent
nth root
nth term
one cycle of a trigonometric
function

one-to-one function
onto
opposite side in a right triangle
ordinate
parabola
parameter
period (of a function)
NYS Statewide Language RBERN

སྒྲུབ་ཆའྩི་རྟགས།
ཐྩིག་རྩིས་རྩིམ་པ།
ཐྩིག་རྩིས་གྙོ་རྩིམ།
མཉམ་བའྩི་ཐྩིག་རྩིས་ཀྩི་འགྲྙོལ་ཐྙོབ།
སྩིའྩི་བགྙོད་གྲངས་ཆེ་ཤྙོས། (GCF)
བགྙོད་གྲངས་འཕེལ་བ།
མྩི་ཚེ་ཕེད་ཀ
i

གཏན་མཚུངས།
ཟུར་ཞྩིག་གྩི་ཐྙོག་མའྩི་མཐའ།
གྙོ་ལྡྙོག་སྒྲུབ་ཆ།
གྙོ་ལྡྙོག་ཟུར་གསུམ་རྩིས་རྩིག་སྒྲུབ་ཆ།
གྙོ་ལྡྙོག་འགྱུར་ལྡྙོག
ཀྙོ་སེན་གྩི་ངེས་སྙོལ།
སེན་གྩི་ངེས་སྙོལ།
སྟྙོན་གྲངས་ཀྩི་ངེས་སྙོལ།
དྙོ་ཟླའྩི་གྲངས་ཀྩི་ངེས་སྙོལ།
ཐེངས་གཅྩིག་མཉམ་བ།
ཐེངས་གཅྩིག་ཚུལ།
ཐེངས་གཅྩིག་ལམ་ལུགས།
དྙོ་ཟླའྩི་གྲངས།
དྙོ་ཟླའྩི་གྲངས་ཀྩི་རྣམ་པ།
གྲངས་ཆ་དམའ་ཤྙོས།
ཉྩིས་སྒྱུར་གྩི་རང་བཞྩིན།
སྟྙོན་གྲངས་མྙོ་ཅན།
n གྩི་ཉྩིས་སྒྱུར་གྲངས།
n གྩི གྲངས་ཆ་ཐེངས་མ།
ཟུར་གསུམ་རྩིས་རྩིག་སྒྲུབ་ཆའྩི་འཁྙོར་ཐེངས་གཅྩིག
གཅྩིག་ལ་དུ་མའྩི་སྒྲུབ་ཆ།
དུ་མ་ལ་གཅྩིག་གྩི་སྒྲུབ་ཆ།
ཟུར་ཁུག་འདྲྙོང་པྙོའ་ྩི ལྡྙོག་ཕྙོགས་ཀྩི་མཐའ།
གེན་ཐྩིག
པེ་ར་བྙོ་ལ།
ཚད་གཞྩིའྩི་ནང་།
དུས་ཚིགས། (སྒྲུབ་ཆའྩི།)
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periodic function
phase shift
polynomial expression
polynomial function
Powers of i
Pythagorean identities
quadrant angle
quadratic equation
quadratic formula
quadratic inequality
quadratic trinomial
radius
range (of a function)
rational coefficient
rational equation
rational expression
rational inequality
rationalize denominators
reciprocal trigonometric functions
recursive definition
reference angle
relation
replacement
represent
restricted domain
resultant
right triangle trigonometry
root of an equation
secant (of an angle)
sigma notation
sine
solution set
standard position (of an angle)
subset

NYS Statewide Language RBERN

TIBETAN

དུས་ཚིགས་སྒྲུབ་ཆ།
འཕེལ་འགྲྩིབ་སྙོ་ཤུད།
ཚན་མང་ཚུལ་གྩི་གྲངས་ཚབ་ཚུལ།
ཚན་མང་ཚུལ་གྩི་སྒྲུབ་ཆ།
i གྩི་སྟྙོན་གྲངས།
པེ་ཐ་གྙོ་རའྩི་གཏན་མཚུངས།
ཟླུམ་སྙོར་བཞྩི་ཆའྩི་ཟུར།
ཟླུམ་སྙོར་བཞྩི་ཆའྩི་མཉམ་བ།
ཟླུམ་སྙོར་བཞྩི་ཆའྩི་སྩི་འགྲྙོས།
ཟླུམ་སྙོར་བཞྩི་ཆ་འདྲ་མཚུངས་མྩིན་པ།
ཟླུམ་སྙོར་བཞྩི་ཆའྩི་གསུམ་ཚུལ།
ཚངས་ཕེད།
ཁབ་ཚད། (སྒྲུབ་ཆའྩི།)
ལུགས་ལྡན་འཕུལ་གྲངས།
ལུགས་ལྡན་མཉམ་བ།
ལུགས་ལྡན་གྲངས་ཚབ་ཚུལ།
ལུགས་ལྡན་འདྲ་མཚུངས་མྩིན་པ།
ལུགས་ལྡན་མ་ཆ།
ཟུར་གསུམ་རྩིས་རྩིག་སྒྲུབ་ཆའྩི་སྟེང་འྙོག་བརེ་བ།
རེས་འཁྙོར་འགྲེལ་བཤད།
ཁུངས་གཏུགས་ཀྩི་ཟུར།
འབྲེལ་བ།
ཚབ།
མཚོན་པ།
དམ་བསགས་ཡྙོད་པའྩི་མྩིང་བང་།
མཇུག་འབྲས།
ཟུར་ཁུག་འདྲྙོང་པྙོའ་ྩི ཟུར་གསུམ་རྩིས་རྩིག
མཉམ་བའྩི་ཉྩིས་སྒྱུར་གཞྩི།
སེ་ཀན། (ཟུར་གྩི།)
སྩི་གྩི་མ་རྟགས།
སེན།
འགྲྙོལ་ཐྙོབ་ཆ།
ཚད་ལྡན་གྙོ་ས། (ཟུར་གྩི།)
ཆ་ཆུང་བ།
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sum and product or roots of a
quadratic equation
sum of an arithmetic series
sum of a geometric series
systems of equations/inequalities
tangent (of an angle)
technology
terminal side of an angle
transformation
transformations of functions and
relations
trigonometric equation
trigonometric functions
unit circle
variable
vector
vertical line test
zero of a function
zero product property

ཟླུམ་སྙོར་བཞྩི་ཆའྩི་མཉམ་བའྩི་སྙོམ། འགྱུར་རྩིས། ཉྩིས་སྒྱུར་གཞྩི།
ཆ་སྙོམས་རྩིམ་པའྩི་སྙོམ།
ཐྩིག་རྩིས་རྩིམ་པའྩི་སྙོམ།
མཉམ་བའྩི་ལམ་ལུགས། འདྲ་མཚུངས་མྩིན་པ།
ཊེན་ཇེན།(ཟུར་གྩི།)
འཕྲུལ་རྩིག
ཟུར་གྩི་མཐའ་མཚམས།
འགྱུར་ལྡྙོག
སྒྲུབ་ཆ་དང་འབྲེལ་ཅན་གྩི་འགྱུར་ལྡྙོག
ཟུར་གསུམ་རྩིས་རྩིག་གྩི་མཉམ་བ།
ཟུར་གསུམ་རྩིས་རྩིག་གྩི་སྒྲུབ་ཆ།
སྙོར་དབྩིབས་རེ་རེར།
རྒྱུ།
ཕྙོགས་ལྡན།
གེན་ཐྩིག་ཚོད་ལྟ།
སྒྲུབ་ཆའྩི་ཀླད་ཀྙོར།
ཐྙོན་སེད་མེད་པའྩི་མཁར་དབང་།
ཐྩིག་རྩིས་རྩིག་པ།

Geometry
absolute value
absolute value equation
absolute value inequality
angle in standard position
angle of depression
angle of elevation
area of a parallelogram using SAS
area of a triangle using SAS
circle
coefficient
function
generalize
geometric representation of a
circular function
graph of a relation
graphical representation
NYS Statewide Language RBERN

ལྟྙོས་མེད་རྩིན།
ལྟྙོས་མེད་རྩིན་གྩི་མཉམ་བ།
ལྟྙོས་མེད་རྩིན་མྩི་མཚུངས་པ།
ཚད་ལྡན་གྙོ་སའྩི་ནང་གྩི་ཟུར།
མས་དེད་ཟུར།
ཡས་དེད་ཟུར།
SAS སད་ནས་མཉམ་འགྲྙོ་མཐའ་བཞྩི་དབྩིབས་ཀྩི་རྒྱ་ཁྙོན།
SAS སད་ནས་ཟུར་གསུམ་གྩི་རྒྱ་ཁྙོན།
སྙོར་དབྩིབས།
འཕུལ་གྲངས།
སྒྲུབ་ཆ།
སྩིར་བཏང་སྒྱུར།
སྙོར་དབྩིབས་སྒྲུབ་ཆའྩི་ཐྩིག་རྩིས་མཚོན་ཐབས།
འབྲེལ་བའྩི་ཐྩིག་རྩིས།
ཐྩིག་རྩིས་མཚོན་ཐབས།
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graphical solution of equations
investigate
ordered pair
parabola
rational coefficient
rectangular coordinates
relation
root of an equation
sector of a circle
slope
triangle
vertex
visualization

མཉམ་བའྩི་ཐྩིག་རྩིས་འགྲྙོལ་ཐྙོབ།
ཞྩིབ་འཇུག་བ།
གྙོ་རྩིམ་ཆ།
པེ་ར་བྙོ་ལ།
ལུགས་ལྡན་འཕུལ་གྲངས།
གྲུ་བཞྩི་ནར་མའྩི་མཐུད་ཁ།
འབྲེལ་བ།
མཉམ་བའྩི་ཉྩིས་སྒྱུར་གཞྩི།
སྙོར་དབྩིབས་ཀྩི་སེ་ཚན།
གེན་གསེག
ཟུར་གསུམ།
ཟུར་རེ།
མཐྙོང་སྣང་།
ཚད་འཇལ་སྟངས།

Measurement
arc length
degree measure
measure of central angle
minute
radian measure

གཞུ་ཐྩིག་རྩིང་ཚད།
ཌྩིག་རྩི་ཚད་འཇལ།
དབུས་ཟུར་གྩི་ཚད་འཇལ།
སྐར་མ།
ཚངས་ཕེད་ཚད་འཇལ།
སྙོམ་རྩིས་རྩིག་པ་དང་སྩིད་མཐའ།

Statistics and Probability
at least
at most
Bernoulli experiments
biased sample
bimodal
binomial probability formula
bivariate data
central tendency
combination
compound event
conjecture
controlled experiment
correlation coefficient

མ་མཐའ།
མང་མཐའ།
བར་ནྙོ་ལྩི་ཚོད་ལྟ།
ཕྙོགས་ལྷུང་མ་དཔེ།
མ་དཔེ་ཉྩིས་ཅན།
ཉྩིས་ཚན་ཚུལ་སྩིད་མཐའྩི་སྩི་འགྲྙོས།
འགྱུར་ལྡྙོག་ཉྩིས་ཅན་གྲངས་ཐྙོ།
དཀྩིལ་ཐང་།
མཉམ་སེབ།
དྙོན་རེན་མཉམ་བསྡུས།
འྙོལ་ཚད།
ཚོད་ལྟའྩི་ཚོད་འཛིན།
ཉེ་འབྲེལ་འཕུལ་གྲངས།
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counting principle
exactly
experimental probability
extrapolate
frequency (of a data set)
frequency distribution
grouped frequency distribution
index in statistics
interpolate
interquartile range
least squares regression line
line of best fit
linear regression
mean
measure of central tendency
measure of dispersion
median
mode
normal curve
normal distribution
observation
outlier
Pascal’s triangle
percentile
permutation
probability
quartiles
random sample
range (of a data set)
regression equation
regression model
sample space
scatter plot
standard deviation (population)

གཞྩི་རའྩི་གྲངས་བཤེར།
ཏག་ཏག
ཚོད་བལྟའྩི་སྩིད་མཐའ།
ཕྩི་སྣེ།
ཟླྙོས་ཕྙོད། (གྲངས་ཐྙོའྩི་ཆ།)
ཟླྙོས་ཕྙོད་བགྙོ་འགྲེམས།
སྩིག་པའྩི་ཟླྙོས་ཕྙོད་བགྙོ་འགྲེམས།
སྙོམ་རྩིས་རྩིག་པའྩི་ནང་གྩི་སྟྙོན་གྲངས།
ནང་སྣེ།
བཞྩི་ཆ་ནང་ཁུལ་ཁབ་ཚད།
ཕྩིར་འགྲྙོས་ཐྩིག་གྩི་མ་མཐའྩི་ཉྩིས་སྒྱུར།
འཕེར་ཚད་ཡག་ཤྙོས་ཀྩི་ཐྩིག
ཐེངས་གཅྩིག་ཕྩིར་འགྲྙོས།
ཆ་སྙོམས།
དཀྩིལ་ཐང་གྩི་ཚད་འཇལ།
ཁ་ཐྙོར་ཚད་འཇལ།
དཀྩིལ།
ཐྙོབ་གྲངས་མང་ཤྙོས།
འཆར་ཅན་འཁྙོག་ཐྙོག
འཆར་ཅན་བགྙོ་འགྲེམས།
བེ་བྲག
མཐའ་མཚམས།
པ་སྩི་ཀལ་ཟུར་གསུམ།
བརྒྱ་ཆའྩི།
བསར་སྩིག་ཡང་སྩིག
སྩིད་མཐའ།
བཞྩི་ཆ།
ངེས་མེད་དཔེ་ཚད།
ཁབ་ཚད། (གྲངས་ཐྙོའྩི་ཆ།)
ཕྩིར་འགྲྙོས་མཉམ་བ།
ཕྩིར་འགྲྙོས་མ་དཔེ།
བར་སྟྙོང་མ་དཔེ།
ཁ་ཐྙོར་ས་ཆ།
གྙོལ་བ་ཚད་ལྡན། (མྩི་འབྙོར།)
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standard deviation (sample)
statistics
survey
technology
theoretical probability
univariate data
variance (population)
variance (sample)

གྙོལ་བ་ཚད་ལྡན།་(མ་དཔེ།)
སྙོམ་རྩིས་རྩིག་པ།
བསར་ཞྩིབ།
འཕྲུལ་རྩིག
སྩིད་མཐའྩི་རྣམ་བཞག
འགྱུར་ལྡྙོག་གཅྩིག་གྩི་གྲངས་ཐྙོ།
འགྱུར་ལྡྙོག (མྩི་འབྙོར།)
འགྱུར་ལྡྙོག (མ་དཔེ།)
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