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High School Integrated Algebra
ENGLISH

TIBETAN

Problem Solving

དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས།

algebraically
concept
conjecture
constraint
equivalent
formulate
generalization
graphically
multiple representations
numerically
parameter
pattern
relative efficiency
strategy
verbally

Reasoning and Proof
Appropriate
approximation
argument
claim
conclusion
conjecture
counterexample
explain
inductive reasoning
logical argument
mathematical conjecture
proof
refute
systematic approach
validity
Venn diagram
verify
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ཚབ་རྩིས་ནས།
གྙོ་དྙོན།
འྙོལ་ཚད།
བཀག་སྙོམ།
འདྲ་མཉམ།
ཆྙོ་གར་འགྙོད།
སྩིར་བཏང་ཅན་དུ་སྒྱུར་བ།
ཐྩིག་རྩིས་ཀྩི།
ལྡབ་གྲངས་མཚོན་ཐབས།
གྲངས་ཆའྩི་ཐྙོག་ནས།
ཚད་གཞྩིའྩི་ནང་།
བཀྙོད་རྩིས།
ལྙོས་གྲུབ་ནུས་ཚད།
ཐབས་བྱུས།
ངག་ཐྙོག་ནས།

རྒྱུ་མཚན་དང་ར་འཕྙོད།
འྙོས་འཚམས།
ཚོད་རྩིས།
རྙོད་པ།
ཐྙོབ་ཐང་རྙོད་ལེན་བེད་པ།
མཇུག་བསྙོམས།
འྙོལ་ཚད།
ལྡྙོག་པའྩི་དཔེ།
འགྲེལ་བཤད་བེད།
ཤུགས་རེན་རྒྱུ་མཚན།
རྩིག་པའྩི་རྙོད་པ།
ཨང་རྩིས་འྙོལ་ཚོད།
ར་འཕྙོད།
དགག་པ་རྒྱག
གྙོ་རྩིམ་ལྡན་པའྩི་ཐབས།
མཐུན་པ།
ཝེན་གྩི་དཔེ་རྩིས།
ཞྩིབ་བཤེར།
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Communication

འབེལ་ལམ།

accuracy
analyze
argument
coherent
communicate
comprehension
conclusion
conjecture
decoding
elicit
equation
evaluate
extend
formula
function
graph
interpretation
mathematical visual
rationale
standard (mathematical) notation
strategy
table
technical writing
terminology
valid
Connections
coherent whole
concept
connection
formulate
physical model
procedure
quantitative model
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འཁྲུལ་མེད།
ཞྩིབ་བཤེར།
རྙོད་པ།
མཉམ་འབར་གྩི།
འབེལ་བ་བེད་པ།
ཤེས་རྙོགས།
མཇུག་བསྙོམས།
འྙོལ་ཚད།
བརྡ་བཀྙོལ།
ཕྩིར་འདྙོན་པ།
མཉམ་བ།
འཚོལ།
རྒྱ་སེད།
སྩི་འགྲྙོས།
བརེན་པའྩི་སྒྲུབ་ཆ།
ཐྩིག་རྩིས།
འགྲེལ་བཤད།
ཨང་རྩིས་ཀྩི་མཐྙོང་ཕྙོགས།
ལུགས་ལྡན།
ཚད་ལྡན་(ཨང་རྩིས།)རགས།
ཐབས་བྱུས།
རེའུ་མྩིག
ཐབས་ལམ་འབྩི་སྟངས།
བརྡ་ཆད།
ཁུངས་ཐུབ།

མཐུད་འབེལ།
མཉམ་འབུར་ཧྩིལ་པྙོ།
གྙོ་དྙོན།
མཐུད་འབེལ།
ཆྙོ་གར་འགྙོད།
གཟུགས་དཔེ།
རྒྱུད་རྩིམ།
གྲངས་འབྙོར་ལྡན་པའྩི་མ་དཔེ།
2
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མཚོན་དྙོན།

མཚོན་དྙོན།

Representation
angle of elevation
array
chart
compare
diagram
equation
function
graph
interpret
mathematical phenomena
organize
physical phenomena
profit
record
social phenomena
symbol
table
technology
translate
Number Sense and Operations
absolute value
algebraic problem
arithmetic operation
arrangements (permutations)
associative property
closure property
commutative property
counting techniques
decimal
denominator
discount
distributive property
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ཡས་དེད་ཟུར།
གྙོ་རྩིམ་བསྟར་སྩིག
དཔེ་རྩིས།
མཚུངས་བསྡུར།
དཔེ་མཚོན་རྩི་མྙོ།
མཉམ་བ།
བརེན་པའྩི་སྒྲུབ་ཆ།
ཐྩིག་རྩིས།
བསྒྱུར།
ཨང་རྩིས་སྣང་འཆར།
སྩིག་པ།
གཟུགས་ཀྩི་སྣང་འཆར།
ཁེ་ཕན།
བཀྙོད།
སྩི་ཚོགས་སྣང་འཆར།
མཚོན་རགས།
རེའུ་མྩིག
བཟྙོ་རྩིག་པ།
བསྒྱུར།

ཨང་ཀྩི་བསམ་བྙོ་དང་ཐབས།
ལྙོས་མེད་བྩིན།
ཚབ་རྩིས་དཀའ་རྙོག
རྩིས་ཀྩི་ཐབས་ལམ།
གྙོ་རྩིམ་སྩིག་སྟངས། (གྙོ་རྩིམ་བརེ་སྒྱུར།)
འབེལ་ཡྙོད་ཁྱད་ཆྙོས།
མཇུག་སྙོམ་ཁྱད་ཆྙོས།
བརེ་སྒྱུར་ཁྱད་ཆྙོས།
གྲངས་བཤེར་ཐབས་ལམ།
བཅུ་རྩིས་ཀྩི།
མ་ཆ།
གཅྙོག་ཆ།
བགྙོད་འགྲེམས་ཁྱད་ཆྙོས།
3
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ENGLISH
exponential expression
expression
factorial
field
fraction
Fundamental Counting Principle
group
identity property
inverse property
like/unlike radical terms
number theory
numerator
percent of increase/decrease
product
properties of the Real numbers
proportionality/direct variation
quotient
radical
radicand
real numbers
scientific notation
simplest form
variable

TIBETAN

སྟྙོན་གྲངས་ཚུལ།
ཚུལ།
ཆ་གསེས་སྒྱུར་གྲངས་ཅན།
ཞྩིང་།
ཆ་ཤས།
གཞྩི་རའྩི་གྲངས་བཤེར་ལམ་ལུགས།
རུ་ཁག
གཏན་མཚུངས་ཁྱད་ཆྙོས།
ལྡྙོག་པའྩི་ཁྱད་ཆྙོས།
མཚུངས་པའམ་མྩི་མཚུངས་པའྩི་སྒྱུར་བེད་ར་གྲངས་ཐ་སྙད།
ཨང་ཀྩིའྩི་རྣམ་གཞག
བུ་ཆ།
འཕར་ཆག་གྩི་བརྒྱ་ཆ།
བསྒྱུར་བའྩི་གྲུབ་གྲངས།
དངྙོས་གྲངས་ཀྩི་ཁྱད་ཆྙོས།
སྡུར་ཕེང་གྩི་འམ་ཐད་ཀར་འགྱུར་ལྡྙོག
ཐྙོབ་གྲངས།
སྒྱུར་བེད་ར་གྲངས།
ར་གྲངས་ཅན།
དངྙོས་ཨང་།
ཚན་རྩིག་བརྡ་རགས།
སྟབས་བདེ་ཤྙོས།
རྒྱུ།

ཚབ་རྩིས།

Algebra
acute angle
adjacent side/angle
algebraic equation
algebraic expression
algebraic fraction
analyze
axis of symmetry
binomial
coefficient
common base
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རྣྙོ་ཟུར།
ཉེ་འབེལ་མཐའ་འམ་ཟུར་ཁུག
ཚབ་རྩིས་མཉམ་བ།
ཚབ་རྩིས་ཚུལ།
ཚབ་རྩིས་ཆ་རྩིས།
ཞྩིབ་བཤེར།
ཆ་འགྲྩིག་གྩི་ཚངས་ཐྩིག
ཉྩིས་ཚུལ།
འཕུལ་གྲངས།
སྩིའྩི་གཞྩི་གྲངས།
4
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complement of a subset
coordinates
cosine
dependent
difference of two perfect squares
element
equation
exponent
exponential growth and decay
expression
factoring
fractional expression
greatest common factor (GCF)
hypotenuse
independent variable
inequality
integer
integral coefficient
integral exponent
integral root(s)
intersection of sets
interval notation
lead coefficient
legs of a right triangle
line parallel to the x- or y-axis
linear equation in one variable
linear inequality in one variable
literal equation
lowest terms fraction
monomial
multiplication property of zero
opposite side/angle
parabola
parallel
polynomial
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TIBETAN

ཆ་ཆུང་བའྩི་ཁ་སྙོང་།
མཐུད་ཁ།
ཀྙོ་སེན།
བརེན་པ།
ཡྙོངས་རྙོགས་ཉྩིས་སྒྱུར་གཉྩིས་ཀྩི་བར་ཁྱད།
ར་རས།
མཉམ་བ།
སྟྙོན་གྲངས།
འཚར་ལྙོངས་དང་རུལ་བའྩི་སྟྙོན་གྲངས།
ཚུལ།
བགྙོད་གྲངས།
ཆ་རྩིས་ཚུལ།
སྩིའྩི་བགྙོད་གྲངས་ཆེ་ཤྙོས། (ཇྩི་སྩི་ཨེཕ།)
གསེག་མཐའ།
རང་དབང་གྩི་རྒྱུ།
མྩི་མཚུངས་པའྩི་སྡུར་ཕེང་།
རྩིལ་གྲངས།
རྩིལ་གྲངས་ཀྩི་འཕུལ་གྲངས།
རྩིལ་གྲངས་ཀྩི་སྟྙོན་གྲངས།
རྩིལ་གྲངས་ཀྩི་ཉྩིས་སྒྱུར་གཞྩི།
ཆའྩི་སྣྙོལ་མཚམས།
བར་མཚམས་ཀྩི་རགས།
སྙོན་དུ་འགྲྙོ་བའྩི་འཕུལ་གྲངས།
དྲང་ཐྩིག་ཟུར་གསུམ་མའྩི་རྐང་པ།
X འམ་ y ཚངས་ཐྩིག་གྩི་མཉམ་འགྲྙོ་ཐྩིག
རྒྱུ་གཅྩིག་ནང་གྩི་དྲང་ཐྩིང་མཉམ་བ།
རྒྱུ་གཅྩིག་གྩི་ནང་དྲང་ཐྩིག་མྩི་མཚུངས་པ།
ཡྩིག་འབྲུའྩི་མཉམ་བ།
ཆ་རྩིས་ཚན་པ་ཆུང་ཤྙོས།
ཚན་རང་ཚུལ།
ཀླད་ཀྙོར་གྩི་སྒྱུར་རྩིས་ཁྱད་ཆྙོས།
ལྡྙོག་ཕྙོགས་མཐའ་འམ་ཟུར་ཁུག
པེ་ར་བྙོ་ལ།
མཉམ་འགྲྙོ།
ཚན་མང་ཚུལ།
5
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product
properties of exponents
proportion
Pythagorean Theorem
quadratic equation
quantitative
quotient
ratio
relation
right angle
right triangle
root(s) of an equation
roster form
set
set-builder notation
sine
slope
solution set
subset
sum
system of linear inequalities
systems of linear equations
tangent
translate (from verbal to symbolic)
trigonometry
trinomial
undefined
union of sets
universal set
variable
verbal expression
verbal sentence
vertex
x-axis
y-axis
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TIBETAN

བསྒྱུར་བའྩི་གྲུབ་འབས།
སྟྙོན་གྲངས་ཀྩི་ཁྱད་ཆྙོས།
སྡུར་ཕེང་།
པ་ཐྙོ་གྙོ་རྩི་ནྩིའྩི་ངེས་སྙོལ།
ཟླུམ་སྙོར་བཞྩི་ཆའྩི་མཉམ་བ།
གྲངས་འབྙོར་གྩི།
ཐྙོབ་གྲངས།
བསྡུར་ཚད།
འབེལ་བ།
དྲང་ཟུར།
དྲང་ཟུར་ལྡན་པའྩི་ཟུར་གསུམ་མ།
མཉམ་བའྩི་ཉྩིས་སྒྱུར་གཞྩི།
ལས་བགྙོས་རེའུ་མྩིག
སྩིག
ཆ་བཟྙོས་རགས།
སེན།
གེན་གསེག
འགྲྙོལ་ཐྙོབ་ཆ།
ཆ་ཆུང་བ།
སྙོམ།
དྲང་ཐྩིག་མྩི་མཚུངས་པའྩི་སྡུར་ཕེང་གྩི་མ་ལག
དྲང་ཐྩིག་མཉམ་ཆའྩི་མ་ལག
ཊེན་ཇེནཊ། ཕད་ཐྩིག
ཡྩིག་སྒྱུར་བྙོས། (ངག་སད་ནས་ལག་བརྡ།)
ཟུར་གསུམ་རྩིག་པ།
སུམ་ཚན་ཚུལ།
གསལ་ཁ་མེད་པ།
ཆའྩི་མཐུད་སྙོར།
རྒྱལ་སྩིའྩི་ཆ།
རྒྱུ།
ངག་ཐྙོག་འགྲེལ་བརྙོད།
ངག་ཐྙོག་ཚིག་གྲུབ།
ཟུར་རེ།
x གྩི་ཚངས་ཐྩིག
y- གྩི་ཚངས་ཐྩིག
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ENGLISH

TIBETAN

Geometry

ཐྩིག་རྩིས་རྩིག་པ།

absolute value function
angle
area
axis of symmetry of a parabola
circle
coefficient
cylinder
decagon
exponential function
function
generalize
geometric shape
graph of a relation
hexagon
investigate
nonagon
octagon
ordered pair
parabolic function
parallelogram
pentagon
perimeter
polygon
quadrilateral
quarter-circle
rational coefficient
rectangle
rectangular solid
regular polygon
relation
rhombus
roots of a parabolic function
sector of a circle
NYS Statewide Language RBERN

ལྙོས་མེད་བྩིན་གྩི་སྒྲུབ་ཆ།
ཟུར་ཁུག
རྒྱ་ཁྱྙོན།
པེ་ར་བྙོ་ལའྩི་ཆ་སྩིག་ཚངས་ཐྩིག
སྙོར་དབྩིབས།
འཕུལ་གྲངས།
ཀ་ཟླུམ།
གྲུ་བཅུ་མ།
སྟྙོན་གྲངས་སྒྲུབ་ཆ།
བརེན་པའྩི་སྒྲུབ་ཆ།
སྩིར་བཏང་བཟྙོས།
ཐྩིག་རྩིས་བཟྙོ་དབྩིབས།
འབེལ་བའྩི་ཐྩིག་རྩིས།
ཟུར་དྲུག་མ།
ཞྩིབ་འཇུག
གྲུ་དགུ་མ།
ཟུར་བརྒྱད་ཅན་མ།
གྙོ་རྩིམ་ཆ།
པེ་ར་བྙོ་ལ་བརེན་པའྩི་སྒྲུབ་ཆ།
ཐད་གཤྩིབ་གྲུ་བཞྩི།
ལྔ་དབྩིབས།
མཐའ་འཁྙོར་རྩིང་ཚད།
མང་དབྩིབས།
མཐའ་བཞྩི་མ།
བཞྩི་ཆའྩི་སྙོར་དབྩིབས།
ལུགས་ལྡན་འཕུལ་གྲངས།
གྲུ་བཞྩི་ནར་མྙོ།
གྲུ་བཞྩི་ནར་མྙོའྩི་ས་གཟུགས།
ཆ་མཚུངས་མང་དབྩིབས།
འབེལ་བ།
མཉམ་འགྲྙོ་མཐའ་བཞྩི།
པེ་ར་བྙོ་ལ་བརེན་པའྩི་སྒྲུབ་ཆའྩི་སྒྱུར་གཞྩི།
སྙོར་དབྩིབས་ཀྩི་སེ་ཚན།
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ENGLISH
semi-circle
spatial reasoning
square
surface area
trapezoid
triangle
vertex
visualization
volume

TIBETAN

སྙོར་ཕེད།
སྟྙོང་ཆའྩི་རྩིགས་པ།
གྲུ་བཞྩི་མ།
ཕྩི་ངྙོས་རྒྱ་ཁྱྙོན།
ཕྙོགས་མེད་གྲུ་བཞྩི་མ།
ཟུར་གསུམ།
ཟུར་རེ།
མཐྙོང་སྣང་།
ཤྙོང་ཚད།

ཚད་འཇལ་སྟངས།

Measurement
appropriate unit
conversion
cubic unit
error
linear measure
linear unit
magnitude
measurement system
rate
relative error
square unit
unit
Statistics and Probability
appropriateness
biased
bivariate
box-and-whisker plot
calculated probability
categorize
causation
central tendency
complement
conditional probability
correlation
NYS Statewide Language RBERN

འྙོས་འཚམས་ཚད་གཞྩི།
འགྱུར་ལྡྙོག
སུམ་སྒྱུར་ཚད་གཞྩི།
ནྙོར་འཁྲུལ།
དྲང་ཐྩིག་ཚད་འཇལ།
དྲང་ཐྩིག་ཚད་གཞྩི།
ཆེ་ཆུང་།
ཚད་འཇལ་ལམ་ལུགས།
ཚད།
ལྙོས་གྲུབ་ནྙོར་འཁྲུལ།
ཉྩིས་སྒྱུར་ཚད་གཞྩི།
རང་པ།

སྙོམ་རྩིས་རྩིག་པ་དང་སྩིད་མཐའ།
འྙོས་འཚམས་རང་བཞྩིན།
ཕྙོགས་ལྷུང་།
འགྱུར་ལྡྙོག་གཉྩིས་ལྡན།
སམ་དང་ཁ་སྤུའྩི་ས་ཆ།
རྩིས་རྒྱབ་པའྩི་སྩིད་མཐའ།
སེ་ཚན་དབེ་བ།
རྒྱུ་རེན།
དཀྩིལ་འགྲྙོས།
ཁ་སྙོང་གྩི
ཆ་རེན་སྩིད་མཐའ།
ཕན་ཚུན་འབེལ་བ།
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ENGLISH

TIBETAN

འདུ་གསྙོག་ཟྙོས་ཕྙོད་བགྙོ་འགྲེམས་རེའུ་མྩིག
འདུ་གསྙོག་ཟྙོས་ཕྙོད་བསླངས་གཟུགས་བཀྙོད་རྩིས།
cumulative frequency histogram
གྲངས་ཐྙོ།
data
རེན་པའྩི་དྙོན་རེན།
dependent events
རེན་པའྩི་རྒྱུ།
dependent variable
ར་རས།
element
མྙོང་འདྲྩིས་ཀྩི་སྩིད་མཐའ།
empirical probability
བརག་ཞྩིབ་ཀྩི་བཟྙོ་བཀྙོད།
experimental design
ཕྩི་སྣེ།
extrapolation
མཐུན་པའྩི་དྙོན་རེན།
favorable event
ཚད་ཅན་མ་དཔེའྩི་སྟྙོང་ཆ།
finite sample space
སྙོམ་རྩིས་ཕྙོགས་སྙོམ་ལྔ།
five statistical summary
ཟྙོས་ཕྙོད་བགྙོ་འགྲེམས་རེའུ་མྩིག
frequency distribution table
བསླངས་གཟུགས་བཀྙོད་རྩིས།
histogram
རང་དབང་བའྩི་དྙོན་རེན།
independent events
རང་དབང་བའྩི་རྒྱུ།
independent variable
ཁ་གསབ་འཇུག་པ།
interpolation
འཕེར་ཚད་ཡག་ཤྙོས་ཀྩི་ཐྩིག
line of best fit
དྲང་ཐྩིག་རྣམ་པ་སྒྱུར་བ།
linear transformation
མང་མཐའ།
maximum
ཆ་སྙྙོམས།
mean
དཀྩིལ་འགྲྙོས་གྩི་ཚད་འཇལ།
measure of central tendency
དཀྩིལ།
median
ཉུང་མཐའ།
minimum
རྒྱུད།
mode
ཐུན་མྙོང་དམྩིགས་བསལ་དྙོན་རེན།
mutually exclusive events
ཐུན་མྙོང་མྩིན་པའྩི་དམྩིགས་བསལ་དྙོན་རེན།
not mutually exclusive events
བརྒྱ་ཆའྩི་གྙོ་གནས།
percentile rank
སྩིད་མཐའ།
probability
སྤུས་ཚད་ཅན་གྩི།
qualitative
གྲངས་འབྙོར་གྩི།
quantitative
quartiles (specifically: first, second, third or བཞྩི་ཆ། ( བེ་བག་ཏུ། དང་པྙོ། གཉྩིས་པ། གསུམ་པའམ། འྙོག བར། སྟེང་། )
cumulative frequency distribution table

lower, middle, upper)
range
sample space
scatter plot
NYS Statewide Language RBERN

གྲལ་བསྟར།
བར་སྟྙོང་མ་དཔེ།
ཁ་ཐྙོར་ས་ཆ།
9

High School Integrated Algebra
ENGLISH
series
univariate

NYS Statewide Language RBERN

TIBETAN

བསྟར་རྩིམ།
རྒྱུ་གཅྩིག་ལྡན།
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NYS Grades 9 – 12 Math Terms Addenda
Common Core
Math Standard

N-RN.B.3

ENGLISH
non-zero rational number

A-SSE.A.1

difference of squares, example: (a2b2)

ཉིས་སྒྱུར་གི་ཁྱད་པར། (a2b2)

A-SSE.A.1

square of a difference, example: (a b)2

A-SSE.B.3

equivalent monthly interest rate

A-CED.A.1

exponential equation

A-CED.A.3

non-viable options (inequalities)

A-CED.A.3

viable options (inequalities)

A-REI.A.1

viable argument

A-REI.D.12

half-plane

A-REI.D.11

logarithm function

F-IF.C.8

piece-wise defined function

F-IF.C.8

step function

F-IF.C.8

absolute-value function

F-BF.A.1

recursive process

F-Bf.B.3

even function

F-BF.B.3

odd function

F-LE.A.1

constant percent rate

S-ID.B.5

categorical data

S-ID.B.5

joint frequency

S-ID.B.5

marginal frequency

S-ID.B.5

conditional relative frequency

S-ID.B.6

fit of a function

S-ID.B.6

residuals

S-ID.C.8

correlation coefficient

S-ID.C.8

linear fit

S-ID.C.9

correlation and causation

S-ID.C8

linearity

S-ID.C8

linear phenomenon

N-Q.A.3

data point

N.C.N.4

complex plane

N.C.N.5

conjugation of complex numbers

N-V.M.6

incidence relationship (payoff)

N-Q.A.2

descriptive modeling

S-REI.A.2

algebraic manipulation

བར་ཁྱད་ཀི་ཉིས་སྒྱུར། (a b)2
ཟླ་རེའི་སེད་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའི་འདྲ་མཚུངས།
སོན་གྲངས་ཀི་མཉམ་བྱ།
འཚོ་གནས་མི་ཐུབ་པའི་གདམ་ང་། (འདྲ་མཚུངས་མིན་པ།)
འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི་གདམ་ང་། (འདྲ་མཚུངས་མིན་པ།)
འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི་རོད་གཞི།
ཕེད་སོམས་ངོས།
དོ་ཟླའི་གྲངས་ཀི་སྒྲུབ་ཆ།
དུམ་བུ་རིམ་པའི་གསེད་བཀོལ་སྒྲུབ་ཆ།
གོམ་སབས་སྒྲུབ་ཆ།
ལོས་མེད་བིན་གི་སྒྲུབ་ཆ།
རེས་འཁོར་རྒྱུད་རིམ།
ཆ་སྒྲུབ།
ཡ་སྒྲུབ།
བརྒྱ་ཆའི་རྟག་གྲངས་ཐང་།
མཐར་སེལ་གཞི་འཛིན་གྲངས།
ཟུང་སེལ་ཟློས་ཕོད།
མཐའ་ཟུར་གི་ཟློས་ཕོད།
ཆ་རེན་ལ་ལོས་བཅས་ཀི་ཟློས་ཕོད།
སྒྲུབ་ཆའི་འཕེར་ཚད།
ལྷག་མ།
ཕན་ཚུན་ཉེ་འབེལ་འཕུལ་གྲངས།
ཉེ་གསབ་འཕེར་ཚད།
ཕན་ཚུན་ཉེ་་འབེལ་དང་རྒྱུ་འབས།
ཉེ་གསབ།
ཐེངས་གཅིག་ཆོས་ཅན།
གཞི་འཛིན་གྲངས་ཀི་ཚེག
སྣ་ཚོགས་སོམས་ངོས།
ཨང་ཀི་སྣ་ཚོགས་ཀི་མཉམ་སེབ།
བྱུང་རེན་གི་འབེལ་བ། (གཙང་སེལ།)
འགྲེལ་ཅན་དཔེ་མཚོན།
ཚབ་རིས་ཀི་རིས་རྒྱག
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TIBETAN

ཀླད་ཀོར་མིན་པའི་ལུགས་ལྡན་གྲངས།

NYS Grades 9 – 12 Math Terms Addenda

KEYS
N-Q = Number & Quantity
SSE = Seeing Structures in Expressions
RN = Real Number System
BF = Building Functions
ID = Interpreting categorical and quantitative Data
CED = Creating Equations Describing numbers or relationships

NYS Statewide Language RBERN

REI = Reasoning with Equations & Inequality
VM = Vectors & Metrix quantities
IF = Interpreting Functions
ID = Interpreting categorical and quantitative Data
APR = Arithmetic with Polynomials & Relational expressions

