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 تذكر:

 

 أنظر إلى الكلمة

 

 أنطق الكلمة 

 

 ضع يدك على الكلمة حتى التراها 

 

 أكتب الكلمة 

 

 تحقق مما كتبت

 

 

RAG: Red – easy سهل, Amber – middle متوسط, Green – hard صعب 



Numberاألعداد  

 

All numbers 1-99      99-1األعداد من  

Place value القيمة المنزلية: units اآلحاد   , tens العشرات   , hundreds المئات   , thousands  ,ُعشر and tenths  لوفاأل 

hundredths واحد بالمئة, thousandths واحد باأللف    

Types of numbers أنواع األعداد   : Decimals العشري   , Fractions كسور, Whole numbers/Integers األعداد الصحيحة  , 

Percentages النسب المئوية    

Operations العمليات: [BIDMAS] Brackets األقواس   , Indices أسس / أدلة, Division القسمة, Multiplication الضرب, 

Addition الجمع   , Subtraction< الطرح  , Sum مجموع/ حاصل 

Divide قسم إ  , Multiply إضرب, Add إجمع   , Subtract إطرح    

Operations العمليات   , Inverse operation عملية عكسية 

Pattern نمط   , Sequence تسلسل 

Time الوقت: Morning A.M. الصباح ص& Afternoon P.M. بعد الظهر ب.ظ 

Minutes دقائق   , Hours ساعات, Days أيام   , Annually سنوي 

 

Algebraالجبر  

 

Unknown غير معروف, Term حد, Coefficientمعامل, Expression عبارة,  

Equation معادلة,  Formula صيغة,  

Solve حل, Simplify تبسيط, Cancel إلغاء 

Graphs الرسوم البيانية: Axes المحاور[x-axis, y-axis] المحور السيني والمحور الصادي    ,  

Coordinates اإلحداثيات, Plot الرسم، إرسم 

 

Otherغيرها من المصطلحات  

 

Find ِجد, Equal متساٍو   , Draw إرسم, Shade ظلل   , How much)كم )لغير المعدود,  

How many )كم )للمعدود, Work out  العملية  



Geometryالهندسة  

 

Shapes األشكال: Circle دائرة   , Equilateral Triangle مثلث متساوي األضالع   ,  

Isosceles Triangle الساقين مثلث متساوي   , Right Angle Triangle مثلث قائم الزاوية,  

Scalene Triangle مثلث مختلف األضالع, Square مربع   , Rectangle مستطيل   , Pentagon خماسي, Hexagon سداسي, Heptagon سباعي, 

Octagon ثماني    

3D shapes: األشكال ثالثية األبعاد Cube مكعب,  

Cuboid (شكل يشبه الصندوق لديه ستة وجوه مسطحة مستطيلة  وجميع زواياه قائمة),  

Prism موشور, Pyramid هرم,  

Cylinder أسطوانة 

 Types of shapes أنواع األشكال: Triangles مثلثات   , Quadrilaterals األشكال الرباعية,  

Polygons المضلعات    

Angles الزوايا: Acute حادة, Right angle قائمة, Obtuse منفرجة, Reflex منعكس 

Line/ Straight line الخط المستقيم, Shape شكل   , Angle زاوية   , Edge الحافة,  

Verticesرؤوس/vertex رأس 

Vertical عمودي, Horizontal أفقي 

Measurements القياس: metre متر   , centimetre سنتيمتر, millimetre ملليمتر, grams غرام, kilograms كيلوغرام, Inches بوصة, 

Feet قدم 

Weight الوزن   , Mass كتلة 

Probability & Statisticsاالحتماالت واإلحصاء  

 

Dice النرد, Spinner دّوار, Coin نقود معدنية 

Probability االحتمال    

Outcomes النتائج: Impossible مستحيل, Possible محتمل, Likely من الُمرجح,  

Unlikely من غير المرجح, Even متساوي 

Table جدول, Frequency تردد   , Sample عينة 

Averages المتوسط: Mean المتوسط الحسابي, Mode المنوال   , Median الوسيط   ,  

Range  )المدى )الفرق بين أكبر عدد وأصغر عدد 

Presenting Data تقديم البانات: Pictogram رسم/شكل/صورة توضيحي   ,  

Bar chart رسم بياني عمودي   , Pie chart رسم بياني دائري   


