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GEOMETRY GLOSSARY - HIGH SCHOOL LEVEL
ENGLISH

TIBETAN

Problem Solving

དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས།

AA triangle similarity
AAA triangle similarity
AAS triangle congruence
additive property of equality
algorithm
apply
ASA triangle congruence
conjecture
constraints
construct
discover
dynamic geometry software
explore
generalization
inductive reasoning
justify
parameters
reason
truth value
valid argument

Reasoning and Proof
AA triangle similarity
AAA triangle similarity
AAS triangle congruence
analytical proof
angle addition postulate
ASA triangle congruence
axiom
biconditional
conclusion
conditional statement
conjecture
conjunction
contradiction
contrapositive of a statement
converse of a statement
NYS Statewide Language RBERN

AA ཟུར་གསུམ་མའི་འདྲ་ཆྙོས།
AAA ཟུར་གསུམ་མའི་འདྲ་ཆྙོས།
AAS ཟུར་གསུམ་མའི་ཡྙོངས་མཚུངས།
འདྲ་མཚུངས་ཀི་སྙོམ་རིས་ཀི་ཁྱད་ཆྙོས།
འཕྲུལ་སྤྱད་རིས་ལུགས།
འཇུག
ASA ཟུར་གསུམ་མའི་ཡྙོངས་མཚུངས།
འྙོལ་ཚོད།
བཀའ་སྙོམ།
བཟྙོས།
རེད།
སྒུལ་ཤུགས་ཐིག་རིས་མཉེན་ཆས།
མྱུལ་དཔྱད།
སྤྱིར་བཏང་བ།
ཤུགས་རེན་རྒྱུ་མཚན།
ཞིབ་བཤེར་བེད།
ཚད་གཞིའི་ནང་།
རྒྱུ་མཚན།
རིན་ཐང་ཏག་ཏག
ཚད་མའི་རྙོད་པ།

རྒྱུ་མཚན་དང་ར་འཕྙོད།
AA ཟུར་གསུམ་མའི་འདྲ་ཆྙོས།
AAA ཟུར་གསུམ་མའི་འདྲ་ཆྙོས།
AAS ཟུར་གསུམ་མའི་ཡྙོངས་མཚུངས།
དབེ་ཞིབ་ར་འཕྙོད།
ཟུར་ཁུག་སྙོམ་རིས་བདེན་དཔང་གི་གཞི།
ASA ཟུར་གསུམ་མའི་ཡྙོངས་མཚུངས།
སྤྱི་སྙོལ།
ཆ་རེན་ཉེས་འགྱུར།
མཇུག་སྙོམ།
ཆ་རེན་འགེལ་བརྙོད།
འྙོལ་ཚོད།
སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཆ།
འགལ་བ།
འགེལ་བརྙོད་ཀི་ལྙོག་ཕྙོགས།
འགེལ་བརྙོད་ཀི་གྙོ་ལྙོག
1
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counterexample
deductive proof
deductive reasoning
definition
disjunction
dynamic geometry software
equivalence relation
Euclidean Parallel Postulate
explain
geometry
hypotenuse and leg triangle congruence
hypothesis
indirect proof
inductive reasoning
inverse of a statement
investigate
justify
logical equivalence
negation
paragraph proof
parallel postulate (s)
proof
proof by contradiction
proportional
Pythagorean Theorem
reason
reflexive property of equality
SAS triangle congruence
SAS similarity theorem
SSS triangle congruence
substitution property
subtraction property of equality
symmetric property of equality
theorem
transformational proof
transitive property of equality
truth value
two-column proof
undefined terms
NYS Statewide Language RBERN

TIBETAN

ལྙོག་པའི་དཔེ།
གཅྙོག་འཕིའི་ར་འཕྙོད།
གཅྙོག་འཕིའི་རྒྱུ་མཚན།
འགེལ་བརྙོད།
མཚམས་འཕལ།
སྒུལ་ཤུགས་ཐིག་རིས་མཉེན་ཆས།
འདྲ་མཚུངས་འབེལ་བ།
ཡུག་ལི་ཌི་ནི་མཉམ་འགྙོའི་བདེན་དཔང་གི་གཞི།
འགེལ་བཤད་བེད།
ཐིག་རིས་རིག་པ།
གསེག་མཐའ་དང་རྐང་པ་ཅན་གི་དྲང་ཟུར་ཡྙོངས་མཚུངས།
ཚོད་དཔག་གཞིར་གཞག
བརྒྱུད་པའི་ར་འཕྙོད།
ཤུགས་རེན་རྒྱུ་མཚན།
ལྙོག་པའི་འགེལ་བརྙོད།
ཞིབ་འཇུག
ཞིབ་བཤེར་བེད།
རིགས་ལམ་འདྲ་མཚུངས།
མི་མཐུན་པའི།
ཡིག་འབེབ་ར་འཕྙོད།
མཉམ་འགྙོའི་བདེན་དཔང་གི་གཞི།(རྣམས་)
ར་འཕྙོད།
འགལ་བའི་ར་འཕྙོད།
སྡུར་ཕེང་།
པ་ཐྙོ་གྙོ་རི་ནིའི་ངེས་སྙོལ།
རྒྱུ་མཚན།
འདྲ་མཚུངས་ཀི་རང་ལྙོག་ཁྱད་ཆྙོས།
SAS ཟུར་གསུམ་མའི་ཡྙོངས་མཚུངས།
SAS འདྲ་བའི་ངེས་སྙོལ།
SSS ཟུར་གསུམ་མའི་ཡྙོངས་མཚུངས།
བརེ་ཚབ་ཁྱད་ཆྙོས།
འདྲ་མཚུངས་མའི་འཐེན་རིས་ཁྱད་ཆྙོས།
འདྲ་མཚུངས་ཀི་ཆ་འགིག་ཁྱད་ཆྙོས།
ངེས་སྙོལ།
རྣམ་སྒྱུར་ར་འཕྙོད།
འདྲ་མཚུངས་མའི་ཡུད་ཙམ་ཁྱད་ཆྙོས།
རིན་ཐང་ངྙོ་མ།
ཀ་ཐིག་ཉིས་ཅན་ར་འཕྙོད།
གསལ་ཁ་མེད་པའི་ཐ་སྙད།
2
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union of sets
valid argument

TIBETAN

ཆའི་མཐུད་སྙོར།
ཚད་མའི་རྙོད་པ།

འབེལ་ལམ།

Communication
axiom
bi-conditional
compound statement
conclusion
conjecture
conjunction
contrapositive of a statement
definition
disjunction
explain
hypothesis
Inverse of a statement
justify
negation
theorem
truth value
undefined terms

སྤྱི་སྙོལ།
ཆ་རེན་ཉིས་ལན།
མཉམ་བསྡུས་ཀི་འགེལ་བརྙོད།
མཇུག་སྙོམ།
འྙོལ་ཚོད།
སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཆ།
འགེལ་བརྙོད་ཀི་ལྙོག་ཕྙོགས།
འགེལ་བརྙོད།
མཚམས་འཕལ།
འགེལ་བཤད་བེད།
ཚོད་དཔག་གཞིར་གཞག
ལྙོག་པའི་འགེལ་བརྙོད།
ཞིབ་བཤེར་བེད།
མི་མཐུན་པའི།
ངེས་སྙོལ།
རིན་ཐང་ངྙོ་མ།
གསལ་ཁ་མེད་པའི་ཐ་སྙད།

མཐུད་འབེལ།

Connections
apply
compound locus
discover
intersection of sets
investigate
spatial relationships
union of sets

འཇུག
མཉམ་བསྡུས་རང་གནས།
རེད།
ཆའི་སྣྙོལ་མཚམས།
ཞིབ་འཇུག
སྙོང་ཆའི་འབེལ་བ།
ཆའི་མཐུད་སྙོར།

མཚོན་ཐབས།

Representation
analytical geometry
coordinate geometry
definition
Euclidean geometry
function
graphical representation
locus of points
logical equivalence
non-Euclidean geometry
NYS Statewide Language RBERN

དབེ་ཞིབ་ཐིག་རིས།
མཐུད་ཁའི་ཐིག་རིས།
འགེལ་བརྙོད།
ཡུག་ལི་ཌི་ནི་ཐིག་རིས།
བརེན་པའི་སྒྲུབ་ཆ།
ཐིག་རིས་མཚོན་ཐབས།
ཚེག་གི་རང་གནས།
རིགས་ལམ་འདྲ་མཚུངས།
ཡུག་ལི་ཌི་ནི་ཐིག་རིས་མིན་པ།
3
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three dimensional space
transformational geometry
two dimensional space

Geometric Relationships
AA triangle similarity
AAA triangle similarity
AAS triangle congruence
ASA triangle congruence
absolute value
acute angle
acute triangle
adjacent angles
algebraic representation
alternate interior angles
altitude
analytical geometry
angle
angle bisector
angle measure
apothem
arc
arc measure
area
axis of symmetry
base
betweenness
bisector
center of a circle
center of a regular polygon
center of gravity
central angle
central angle of a regular polygon
centroid
chord
circle
circumcenter
circumcircle (about a polygon)
circumference
NYS Statewide Language RBERN
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ཕྙོགས་གསུམ་ཅན་གི་སྙོང་ཆ།
རྣམ་སྒྱུར་ཐིག་རིས།
ཕྙོགས་གཉིས་དབིབས་ཅན་གི་སྙོང་ཆ།

ཐིག་རིས་འབེལ་བ།
AA ཟུར་གསུམ་མའི་འདྲ་ཆྙོས།
AAA ཟུར་གསུམ་མའི་འདྲ་ཆྙོས།
AAS ཟུར་གསུམ་མའི་ཡྙོངས་མཚུངས།
ASA ཟུར་གསུམ་མའི་ཡྙོངས་མཚུངས།
ལྙོས་མེད་བིན།
རྣྙོ་ཟུར།
རྣྙོ་ཟུར་ཟུར་གསུམ་མ།
ཉེ་འབེལ་ཟུར།
ཚབ་རིས་མཚོན་ཐབས།
ནང་ཟུར་གཞན།
ས་ཆའི་མཐྙོ་ཚད།
དབེ་ཞིབ་ཐིག་རིས།
ཟུར་ཁུག
ཟུར་མཉམ་བགྙོ་ཐིག
ཟུར་ཁུག་ཚད་འཇལ།
མཐའ་མང་དབིབས་ཅན་གི་ཚངས་ཕེད།
གཞུ་ཐིག
གཞུ་ཐིག་ཚད་འཇལ།
རྒྱ་ཁྱྙོན།
ཆ་འགིག་གི་ཚངས་ཐིག
ཞབས་གངས།
དབར་གི་རང་བཞིན།
བགྙོ་ཐིག
སྙོར་དབིབས་ཀི་དཀིལ།
ཚད་ལན་མཐའ་མང་དབིབས་ཀི་དབུས།
འཐེན་ཤུགས་ཀི་དབུས།
དབུས་ཟུར།
ཚད་ལན་མཐའ་མང་དབིབས་ཀི་དབུས་ཟུར།
དབུས་ཚེག
རྒྱུད་ཐིག
སྙོར་དབིབས།
ཕི་སྙོར་ལེ་གནས།
ཕི་སྙོར། (མང་དབིབས་ཤིག་གི་སྙོར།)
སྙོར་དབིབས་མཐའ་འཁྙོར་རིང་ཚད།
4
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collinear points
common tangents
complementary angles
concave polygon
concentric circles
concurrent lines
cone
congruence
conic sections
constant of proportionality
convex polygon
coordinate geometry
coplanar
corresponding angles
corresponding parts
corresponding side
cross-section
cube
cylinder
definition
diagonal
diameter
dihedral angle
distance
distance between a point and a line
distance between two parallel lines
distance between two points
dodecahedron
ellipse
endpoint
equiangular
equidistant
equilateral triangle
equilateral polygon
Euclidean Geometry
Euclidean Parallel Postulate
exterior
exterior angle
external secant segment
face of a polyhedron
NYS Statewide Language RBERN
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ཐད་དྲང་ཚེག་མང་།
ཐུན་མྙོང་ཕད་ཐིག
ལྷག་ཟུར།
མང་དབིབས་ཀྙོང་ཀྙོང་།
ལེ་བ་ཐུྙོང་ཅན་གི་སྙོར་དབིབས།
དུས་མཉམ་གི་ཐིག
སྙུང་ཟུར།
ཡྙོངས་མཚུངས།
སྙུང་ཟུར་སེ་ཚན།
སྡུར་ཕེང་གི་རག་གངས།
མང་དབིབས་འབུར་འབུར།
མཐུད་ཁའི་ཐིག་རིས།
ངྙོས་ཐིག་མང་སྙོར།
གནས་མཐུན་ཟུར།
གནས་མཐུན་ཆ་ཤས།
གནས་མཐུན་མཐའ།
ཀུ་རུ་སེ་ཚན།
སུམ་སྒྱུར།
ཀ་ཟླུམ།
འགེལ་བརྙོད།
གསེག་ཐིག
ཚངས་ཐིག
ངྙོས་ཐིག་གཉིས་ཀི་ཟུར་ཁུག
རྒྱང་ཐག
ཐིག་དང་ཚེག་དབང་གི་རྒྱང་ཐག
མཉམ་འགྙོ་ཐིག་གཉིས་དབར་གི་རྒྱང་ཐག
ཚེག་གཉིས་དབར་གི་རྒྱང་ཐག
ངྙོས་བཅུ་གཉིས་ཅན།
སྙོང་དབིབས།
མཇུག་སྣེ།
ཟུར་ཁུག་འདྲ་མཉམ་ཅན།
རྒྱང་ཐག་འདྲ་མཚུངས།
མཐའ་མཉམ་ཟུར་གསུམ་མ།
འདྲ་མཚུངས་མང་དབིབས།
ཡུག་ལི་ཌི་ནི་ཐིག་རིས།
ཡུག་ལི་ཌི་ནི་མཉམ་འགྙོའི་བདེན་དཔང་གི་གཞི།
ཕི་ཐིག
ཕི་ཐིག་ཟུར་ཁུག
ཕི་གཏྙོལ་སེ་ཁེནཊ་ཐིག་དུམ།
ཟུར་ཁུག་མང་ལན་གི་ངྙོས།
5
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foot of an altitude
function
geometric mean
geometry
golden ratio
golden rectangle
great circle
hemisphere
Heron’s formula
hexagon
hypotenuse
icosahedron
in center of a polygon
inclination
inscribed angle
inscribed circle
intercepted arc
intercepts
interior
intersecting lines
isosceles trapezoid
isosceles triangle
kite
lateral area of a prism
lateral edge
lateral face
lateral surface
legs of a right triangle
legs of a isosceles trapezoid
length
line
line segment
linear pair
locus of points
major arc
mean proportional
measure of an angle
measure of an arc
median of a trapezoid
median of a triangle
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ས་ཆའི་མཐྙོ་ཚད་ཀི་སྨད་ཞབས།
བརེན་པའི་སྒྲུབ་ཆ།
ཐིག་རིས་ཆ་སྙྙོམས།
ཐིག་རིས་རིག་པ།
གསེར་གི་སྡུར་ཚད།
གསེར་གི་གྲུ་བཞི་ནར་མ།
སྙོར་དབིབས་ཆེན་པྙོ།
ཕེད་གྙོ་ལ།
ཧི་རྙོན་སྤྱི་འགྙོས།
ཟུར་དྲུག་མ།
གསེག་མཐའ།
ཨ་ཀྙོ་སི་ཧེ་ཌྙོན།
མང་དབིབས་ཀི་ལེ་གནས།
གསེག་ཚད།
བཀྙོད་པའི་ཟུར་ཁུག
བཀྙོད་པའི་སྙོར་དབིབས།
བཅད་ཐིག་གི་གཞུ་ཐིག
བཅད་ཐིག
ནང་ཐིག
ཐིག་གི་སྣྙོལ་མཚམས།
ཕྙོགས་ཉིས་མཐུན་ཟུར་གསུམ་མའི་ཕྙོགས་མེད་ཟུར་བཞི་མ།
ཕྙོགས་གཉིས་མཐུན་པའི་ཟུར་གསུམ་མ།
ཤྙོག་བ།
འཇའ་ཤེལ་གི་དབིབས་ཀི་གཞྙོགས་ངྙོས་རྒྱ་ཁྱྙོན།
ཟུར་གཞྙོགས་ཀི་མཐའ།
གཞྙོགས་ངྙོས།
གཞྙོགས་ངྙོས།
དྲང་ཐིག་ཟུར་གསུམ་མའི་རྐང་པ།
ཉིས་མཐུན་ཟུར་གསུམ་ཕྙོགས་མེད་གྲུབ་བཞི་མའི་རྐང་པ།
རིང་ཚད།
འཕེད་ཐིག
ཐིབ་དུམ།
ཐད་དྲང་གི་ཐིག་ཆ།
ཚེག་གི་རང་གནས།
གཞུ་ཐིག་ཆེ་བ།
སྙྙོམས་གངས་སྡུར་ཕེང་།
ཟུར་ཁུག་གི་ཚད་འཇལ།
གཞུ་ཐིག་གི་ཚད་འཇལ།
ཕྙོགས་མེད་ཟུར་བཞི་མའི་དཀིལ།
ཟུར་གསུམ་མའི་དཀིལ།
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midpoint
mid-segment
minor arc
n-gon
non-collinear
non-coplanar
non-Euclidean geometry
obtuse angle
obtuse triangle
octagon
octahedron
opposite rays
orthocenter
orthogonal
parabola
parallel line segments
parallel lines
parallelepiped
parallelogram
pentagon
perimeter
perpendicular bisector
perpendicular bisector concurrence
perpendicular lines
perpendicular planes
pi
plane
point
point of concurrency
point of tangency
polygon
polyhedron
prism
product property of proportions
proportional
pyramid
Pythagorean Theorem
quadrant
quadratic equation
quadratic formula
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དབུས།
དཀིལ་ཐིག
གཞུ་ཐིག་ཆུང་བ།
ཟུར་གངས།
ཐད་དྲང་ཚེག་མང་མིན་པ།
ངྙོས་ཐིག་མང་སྙོར་མིན་པ།
ཡུག་ལི་ཌི་ནི་ཐིག་རིས་མིན་པ།
རྟུལ་ཟུར།
རྟུལ་ཟུར་ཟུར་གསུམ་མ།
ཟུར་བརྒྱད་ཅན་མ།
ངྙོས་བརྒྱད་ཅན་མ།
ཁ་སྙོད་འྙོད།
དབུས་དངྙོས།
ཟུར་དངྙོས།
པེ་ར་བྙོ་ལ།
མཉམ་འགྙོ་ཐིག་དུམ།
མཉམ་འགྙོ་ཐིག
མཉམ་འགྙོ་སྦུག
མཉམ་འགྙོ་མཐའ་བཞི་དབིབས།
ལྔ་དབིབས།
མཐའ་འཁྙོར་རིང་ཚད།
དྲང་འཕངས་བགྙོད་ཐིག
དུས་མཉམ་དྲང་འཕགས་བགྙོ་ཐིག
དྲང་འཕངས་ཐིག
དྲང་འཕངས་ངྙོས་ཐིག
པཱ་ཡེ།
ངྙོས་ཐིག
གནས།
དུས་མཉམ་གི་གནས།
ཕད་ཐིག་གི་གནས།
མང་དབིབས།
མང་ངྙོས།
འཇའ་ཤེལ།
སྡུར་ཕེང་གི་ཐྙོན་སེད་ཁྱད་ཆྙོས།
སྡུར་ཕེང་།
གཏྙོར་དབིབས།
པ་ཐྙོ་གྙོ་རི་ནིའི་ངེས་སྙོལ།
ཟླུམ་སྙོར་བཞི་ཆ།
ཟླུམ་སྙོར་བཞི་ཆའི་མཉམ་བ།
ཟླུམ་སྙོར་བཞི་ཆའི་སྤྱི་འགྙོས།
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quadrilateral
radius
ratio
ray
real numbers
rectangle
rectangular solid
regular polygon
remote interior angles
rhombus
right angle
right triangle
scalene triangle
secant
segment
segment of a circle
semicircle
set
similar polygons
similar triangles
simple quadrilateral
skew lines
slant height
slope
sphere
square
supplementary angles
surface area
tangent segment
tangent to a circle
tessellation
tetrahedron
three-dimensional space
topology
transformational geometry
transversal
trapezoid
triangle
triangle inequality
trigonometry of the right triangle
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མཐའ་བཞི་མ།
ཚངས་ཕེད།
བསྡུར་ཚད།
འྙོད་ཟེར།
དངྙོས་ཨང་།
གྲུ་བཞི་ནར་མ།
གྲུ་བཞི་ནར་མའི་ས་གཟུགས།
ཆ་སྙྙོམས་མང་དབིབས།
མཐའ་མཚམས་ནང་ཐིག་ཟུར་ཁུག
མཉམ་འགྙོ་མཐའ་བཞི།
དྲང་ཟུར།
དྲང་ཟུར་ལན་པའི་ཟུར་གསུམ་མ།
མཐའ་མི་མཉམ་པའི་ཟུར་གསུམ་མ།
གཏྙོལ་ཐིག
ཐིག་དུམ།
སྙོར་དབིབས་ཀི་ཐིག་དུམ
སྙོར་ཕེད།
སིག
མང་དབིབས་འདྲ་བ།
ཟུར་གསུམ་འདྲ་བ།
མཐའ་བཞི་མ་འདྲ་བ།
འཁྱྙོག་ཐིག
འཕེད་གསེག་གི་དཔངས།
གེན་གསེག
ཟླུམ་པྙོ།
གྲུ་བཞི་མ།
གསབ་ཟུར།
ཕི་ངྙོས་རྒྱ་ཁྱྙོན།
ཕད་ཐིག་གི་ཐིག་དུམ།
སྙོར་དབིབས་ཀི་ཕད་ཐིག
རྙོ་གཅལ་སིག་བཀྙོད།
ཟུར་ཁུག་བཞི་ལན།
ཕྙོགས་གསུམ་ཅན་གི་སྙོང་ཆ།
ས་བབས་རིག་པ།
རྣམ་སྒྱུར་ཐིག་རིས།
གསིག་ཐིག
ཐད་གཤིབ་ཀི་ཕྙོགས་མེད་གྲུ་བཞི་མ།
ཟུར་གསུམ།
ཟུར་གསུམ་འདྲ་མཚུངས་མིན་པ།
ཟུར་ཁུག་འདྲྙོང་པྙོའི་ཟུར་གསུམ་རིས་རིག
8
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two-dimensional space
vector
vertex
vertical angles
vertical line
volume
x-axis
x-intercept
y-axis
y-intercept
z-axis

TIBETAN

ཕྙོགས་གཉིས་དབིབས་ཅན་གི་སྙོང་ཆ།
ཕྙོགས་ལན།
ཟུར་རེ།
ཀེར་ཟུར།
ཀེར་ཐིག
ཤྙོང་ཚད།
x གི་ཚངས་ཐིག
x གི་བཅད་ཐིག
y- གི་ཚངས་ཐིག
y-བཅད་ཐིག
z-ཚངས་ཐིག

བཀྙོད་པ།

Constructions
angle bisector
bisector
center of a regular polygon
center of gravity
circumcircle (about a polygon)
compass
construct
dynamic geometry software
perpendicular bisector
perpendicular bisector concurrence
perpendicular lines
straightedge

ཟུར་མཉམ་བགྙོ་ཐིག
བགྙོ་ཐིག
ཚད་ལན་མཐའ་མང་དབིབས་ཀི་དབུས།
འཐེན་ཤུགས་ཀི་དབུས།
ཕི་སྙོར། (མང་དབིབས།)
རྒྱ་ཁྙོན། སྙོར་ཐིག
བཟྙོས།
སྒུལ་ཤུགས་ཐིག་རིས་མཉེན་ཆས།
དྲང་འཕངས་བགྙོད་ཐིག
དུས་མཉམ་དྲང་འཕགས་བགྙོ་ཐིག
དྲང་འཕངས་ཐིག
ཐད་དྲང་གི་མཐའ།

རང་གནས།

Locus
circle
compound locus
ellipse
hyperbola
locus of points
parabola

Formal and Informal Proofs
AA triangle similarity
AAA triangle similarity
AAS triangle congruence
ASA triangle congruence
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སྙོར་དབིབས།
མཉམ་བསྡུས་རང་གནས།
སྙོང་དབིབས།
དབིབས་རིས།
ཚེག་གི་རང་གནས།
པེ་ར་བྙོ་ལ།

རྒྱུན་སྙོལ་དང་རྒྱུན་སྙོལ་མིན་པའི་ར་འཕྙོད།
AA ཟུར་གསུམ་མའི་འདྲ་ཆྙོས།
AAA ཟུར་གསུམ་མའི་འདྲ་ཆྙོས།
AAS ཟུར་གསུམ་མའི་ཡྙོངས་མཚུངས།
ASA ཟུར་གསུམ་མའི་ཡྙོངས་མཚུངས།
9
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angle addition postulate
axiom
bi-conditional
conclusion
conditional statement
conjecture
conjunction
contradiction
contrapositive of a statement
converse of a statement
counterexample
deductive reasoning
definition
disjunction
dynamic geometry software
equivalence relation
Euclidean Parallel Postulate
hypotenuse and leg triangle congruence
indirect proof
inductive reasoning
inverse of a statement
justify
logical equivalent
negation
parallel postulate (s)
postulate
proof
proof by contradiction
Pythagorean Theorem
reason
reflexive property of equality
SAS triangle congruence
SAS similarity Theorem
SSS triangle congruence
substitution property
subtraction property of equality
symmetric property of equality
theorem
transitive property of equality
NYS Statewide Language RBERN
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ཟུར་ཁུག་སྙོམ་རིས་བདེན་དཔང་གི་གཞི།
སྤྱི་སྙོལ།
ཆ་རེན་ཉིས་ལན།
མཇུག་སྙོམ།
ཆ་རེན་འགེལ་བརྙོད།
འྙོལ་ཚད།
སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཆ།
འགལ་བ།
ཚོད་དཔག་གཞིར་གཞག་དང་མཇུག་འབས་ཟུང་སེལ་ལྙོག་ཕྙོགསཀི་འགེལ་བརྙོད།།
འགེལ་བརྙོད་གྙོ་ལྙོག
ལྙོག་པའི་དཔེ།
ཤུགས་རེན་རྒྱུ་མཚན།
འགེལ་བརྙོད།
མཚམས་འཕལ།
སྒུལ་ཤུགས་ཐིག་རིས་མཉེན་ཆས།
འདྲ་མཚུངས་འབེལ་བ།
ཡུག་ལི་ཌི་ནི་མཉམ་འགྙོའི་བདེན་དཔང་གི་གཞི།
གསེག་མཐའ་དང་རྐང་པ་ཅན་གི་དྲང་ཟུར་ཡྙོངས་མཚུངས།
བརྒྱུད་པའི་ར་འཕྙོད།
ཤུགས་རེན་རྒྱུ་མཚན།
ལྙོག་པའི་འགེལ་བརྙོད།
ཞིབ་བཤེར་བེད།
རིགས་ལམ་འདྲ་མཚུངས།
མི་མཐུན་པའི།
མཉམ་འགྙོའི་ བདེན་དཔང་གི་གཞི།(རྣམས།)
བདེན་དཔང་གི་གཞི།
བདེན་རགས།
འགལ་བའི་ར་འཕྙོད།
པ་ཐྙོ་གྙོ་རི་ནིའི་ངེས་སྙོལ།
རྒྱུ་མཚན།
འདྲ་མཚུངས་ཀི་རང་ལྙོག་ཁྱད་ཆྙོས།
SAS ཟུར་གསུམ་མའི་ཡྙོངས་མཚུངས།
SAS འདྲ་བའི་ངེས་སྙོལ།
SSS ཟུར་གསུམ་མའི་ཡྙོངས་མཚུངས།
བརེ་ཚབ་ཁྱད་ཆྙོས།
འདྲ་མཚུངས་ཀི་འཐེན་རིས་ཁྱད་ཆྙོས།
འདྲ་མཚུངས་ཀི་ཆ་འགིག་ཁྱད་ཆྙོས།
ངེས་སྙོལ།
འདྲ་མཚུངས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཁྱབ་པའི་ཁྱད་ཆྙོས།
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transformational proof
truth value
two-column proof
undefined terms
union of sets
valid argument

TIBETAN

རྣམ་སྒྱུར་ར་འཕྙོད།
རིན་ཐང་ངྙོ་མ།
ཀ་ཐིག་ཉིས་ཅན་ར་འཕྙོད།
གསལ་ཁ་མེད་པའི་ཐ་སྙད།
ཆའི་མཐུད་སྙོར།
ཚད་མའི་རྙོད་པ།

རྣམ་སྒྱུར་ཐིག་རིས།

Transformational Geometry
axis of symmetry
center of a dilation
center of a rotation
clockwise (orientation)
composition
constant of proportionality
contraction
counterclockwise (orientation)
dilation
direct transformation
domain
dynamic geometry software
fixed point
function
function notation for transformations
glide reflection
group
half-turn
identity
image
inverse of a transformation
isometric
mapping (function)
opposite transformation
orientation
pre-image
reflection
rotation
rotational symmetry
symmetry
tessellation
transformation
NYS Statewide Language RBERN

ཆ་འགིག་གི་ཚངས་ཐིག
ཁ་ཞེང་ཆེ་བའི་དབིབས་ཀི་དཀིལ།
སྙོར་རའི་དབུས།
གཡས་སྙོར། (རྒྱུས་སྙོན།)
བསེ་སྙོར།
སྡུར་ཕེང་གི་རག་གངས།
འཁུམ་ཆ།
གཡྙོན་སྙོར། (རྒྱུས་སྙོན།)
ཁ་ཞེང་ཆེར་བཏང་བ།
ཐད་ཀར་རྣམ་སྒྱུར།
མིང་བང་།
སྒུལ་ཤུགས་ཐིག་རིས་མཉེན་ཆས།
གཏན་ཆགས་ཀི་ཚེག
བརེན་པའི་སྒྲུབ་ཆ།
རྣམ་སྒྱུར་ཆེད་ལས་ཀའི་བར་སྙོན།
གཟུགས་བརན།
རུ་ཁག
ཕེད་ཕེ་བ།
ངྙོས་འཛིན་བེད་པ།
གཟུགས།
རྣམ་སྒྱུར་གི་རང་ལྙོག
བཅུ་རིས་འདྲ་མཚུངས།
ས་ཁྲ་བཟྙོ་བའི། (ལས་ཀ)
རྣམ་སྒྱུར་ལྙོག་ཕྙོགས།
རྒྱུས་སྙོན།
སྙོན་གཟུགས།
གཟུགས་བརན།
འཁྙོར་འགྙོས།
འཁྙོར་བསྙོད་ཆ་འགིག
ཆ་འགིག
རྙོ་གཅལ་སིག་བཀྙོད།
འགྱུར་ལྙོག
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transformational geometry
translation
transformational geometry
translation

Coordinate Geometry
abscissa
analytical geometry
analytical proof
Cartesian coordinates
Cartesian plane
center-radius equation of circle
coordinate
coordinate geometry
coordinate plane
distance between two points
origin
point slope equation of a line
rectangular coordinates
slope - intercept equation of a line
three-dimensional space
two-dimensional space
vector
x-axis
x-intercept
y-axis
y-intercept
z-axis

NYS Statewide Language RBERN
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རྣམ་སྒྱུར་ཐིག་རིས།
ཡིག་སྒྱུར།
རྣམ་སྒྱུར་ཐིག་རིས།
ཡིག་སྒྱུར།

མཐུད་ཁའི་ཐིག་རིས།
འཕེད་ཐིག
དབེ་ཞིབ་ཐིག་རིས།
དབེ་ཞིབ་ར་འཕྙོད།
ཀར་ཊིའི་རེས་འབངས་མཐུད་ཁ།
ཀར་ཊིའི་རེས་འབངས་ངྙོས་ཐིག
སྙོར་དབིབས་ཀི་ཚངས་ཕེད་དཀིལ་མའི་མཉམ་བ།
མཐུད་ཁ།
མཐུད་ཁའི་ཐིག་རིས།
མཐུད་ཁའི་ངྙོས་ཐིག
ཚེག་གཉིས་དབར་གི་རྒྱང་ཐག
འབྱུང་ཁུངས།
ཐིག་གི་གསེག་ཚེག་མཉམ་བ།
གྲུ་བཞི་ནར་མའི་མཐུད་ཁ།
ཐིག་གི་གསེག་ཚེག་མཉམ་བ།
ཕྙོགས་གསུམ་ཅན་གི་སྙོང་ཆ།
ཕྙོགས་གཉིས་དབིབས་ཅན་གི་སྙོང་ཆ།
ཕྙོགས་ལན།
x གི་ཚངས་ཐིག
x གི་བཅད་ཐིག
y- གི་ཚངས་ཐིག
y-བཅད་ཐིག
z-ཚངས་ཐིག
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NYS Grades 9 – 12 Math Terms Addenda

KEYS
N-Q = Number & Quantity
REI = Reasoning with Equations & Inequality
SSE = Seeing Structures in Expressions
VM = Vectors & Metrix quantities
RN = Real Number System
IF = Interpreting Functions
BF = Building Functions
ID = Interpreting categorical and quantitative Data
ID = Interpreting categorical and quantitative Data
APR = Arithmetic with Polynomials & Relational expressions
CED = Creating Equations Describing numbers or relationships
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