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Chapter P Vocabulary
Text book: College Algebra & Trigonometry
(Stewart/Redlin/Watson – Fourth Edition)

Real Numbers Related Vocabulary
مفردات تتعلق باألعداد الحقيقية
Natural numbers: {1,2,3,4,…}

األعداد الطبيعية

Whole numbers: {0,1,2,3,4,…}

األعداد الكلية

Integers: {…,-3,-2,-1,0,1,2,3,…}

األعداد الصحيحة

Terminating:
منتهى
Nonterminating: غير منتهي
Decimal:
عشري
Repeating:
متكرر
Repeating Decimal:  كسر عشري متكررFor example: 0.123 i.e. 0.123123123…
Terminating Decimal  كسر عشري منتهيFor example: 0.6, 0.34, 0.22584,..
Nonterminating Decimal  كسر عشري غير منتهىFor example: 0.216596…, 0.121221222….
Rational numbers:
)األعداد القياسية (النسبية
{all terminating decimals, repeating decimals, or numbers which can be written in the
form

p
5
11
, where p and q are integers and q  0 } For example: 3.56, 2.18, , − , ...
2
13
q

Irrational numbers ){ األعداد الغير قياسية (الغير نسبيةall nonterminating nonrepeating decimals}
For example: 12 .315845690 ..., 2 , 3 5 ,  ) (ط, Notice that any irrational number cannot be
written in the form

p
where p and q are integers and q  0
q

Real numbers:  { األعداد الحقيقيةall rational and irrational numbers}
Prime numbers: { األعداد األولية2, 3, 5, 7, 11, 13,…}
Composite numbers: األعداد الغير أولية

{ 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, …}

Fraction: )كسر(نسبة بين عددين صحيحين بحيث ال يساوي المقام صفر
Any number in the form
For example:

p
, where p and q are integers, q  0 .
q

3 2 121
,
,
, ...
2 15 122

Chapter P Vocabulary

absolute value
addition
additive inverse
associative property
closure property
commutative

 قيمة مطلقةinverse
 مجعmultiplication
 معكوس مجعيmultiplicative inverse
 خاصية الدمجreciprocal

 اثبتperform
 مقامproduct

denominator

 يصفproperties
 حددquotient

determine
difference
distributive property

معكوس ضريب
معكوس ضريب

 فرقreflexive
 خاصية التوزيعrepeating decimal

خط األعداد
بســط
أجنز
حاصل ضرب
خصائص
خارج القسمة
إنعكاسية
كسر عشري متكرر

 قسمةset
 عنصرsum

division
element
empty (null) set ( )

جمموعة
حاصل مجع

( )  جمموعة خاليةSign:+, -

- ،+ إشارة

 معادلةsimplify
 يساويstatement

equation
equality
equivalent
expression

inequalities

 عبارة/ تقرير

جمموعة جزئية

 عاملsubtraction
 ُم ْنـتَهsymbol

طرح

finite
identity element

ســط
ّ َب

 يكافئsubset
 تعبريsubstitution

factor (n)

 عنصر حمايدsymmetry
 املتبايناتterminating

تعويض
رمــز
) تناظر ( متاثل

 ال هنائيtransitive
 تقاطعunion

infinite
intersection

5
6

عملية الضرب

 خاصية االنغالقnumber line
 تبديليnumerator

constant
describe

معكوس

→
→

numerator
denominato r

‘2 is an element of C’
2 C

منقطع
إنتقايل
إحتاد

set A is a subset of set B
AB

5 is a factor of 20 since
5  4 = 20

if a  b = c then
a is the dividend ()المقسوم, b is the
divisor ( )القاسمand c is the quotient

ab
‘ a is less than b ’
b  اصغر منa

ab

ab

' a is greater than b ’
b a اكبر من

‘ a is greater than or equal b ’
b  اكبر من أو يساويa

ab
‘ a is less than or equal b ’
b  اصغر من أو يساويa

evaluate
exponent
cube root
radicals

الصيغة العلمية

 قاعدةscientific notation

base

3

 أوجد قيمةsquare root
 أسundefined

اجلذر ألرتبيعي

 اجلذر التكعييبsimplest form

أبسط صورة

غري معرف

 اجلذورrationalize

إنطاق

 تقييد/ اقتصار

restriction

b
‘square root of b’

3

b

‘cube root of b’

polynomial
binomial
coefficient
constant term
degree

 كثرية حدودmonomial
 ذو حدينStandard from
 معاملsubstitute
 حد اثبتterm
 درجةtrinomial

like terms

حدود متشاهبة

algebraic concepts

 مفاهيم جربيةgreatest common
factor (GCF)
 يطبقillustrate

apply
assume
common factor
consecutive
cube root
difference of two cubes
difference of two squares
distinct
factor (v)
factor by grouping
factoring
factoring over integers
factorization
theorem
geometric figure
geometry

 يفرضnonfactorable
 العامل املشرتكperfect cube
 متعاقبperfect square
 اجلذر التكعييبprime numbers
 فرق بني مكعبنيprocedure
 فرق بني مربعنيquadratic in form
 خمتلفquadratic trinomials
ax2+bx+c
 حللreduce
 التحليل ابلتجميعregion
 حتليلrequire
 التحليل أبعداد صحيحةshaded portion
 التحليلspecial factoring
 نظريةsum of two cubes
 شكل هندسيarea
 هندسةtrial method

حد واحد
الصيغة القياسية
تعويض
حد
ذو ثالثة حدود

العامل املشرتك األكرب
يوضح
غري قابل للتحليل
مكعب كامل
مربع كامل
أعداد أولية
طريقة
صيغة تربيعية
عبارة تربيعية ذو ثالثة حدود
 خيفض،يقلل
منطقة
يتطلب
اجلزء املظلل
حتليل خاص
جمموع مكعبني
مساحة
طريقة احملاولة

applications
arithmetic operations
common denominator
complex fraction
domain
eliminate

complex numbers
conjugate
disjoint sets
imaginary number

 تطبيقاتequivalent expressions
 العمليات احلسابيةleast common factor (LCD)
 مقام مشرتكperform
 كسر مركبproperties
 جمالrational expressions

عبارات متكافئة
العمل املشرك األصغر
أجنز
خواص
عبارات كسرية

حيذف

 األعداد املركبةimaginary part
 مرافقreal part

)   جمموعات منفصلة (تقاطعهاpowers of i
 عدد ختيليstandard form

z = x + iy
Complex number
عدد مركب

اجلزء التخيلي
اجلزء احلقيقي
i قوى
الصيغة القياسية

Some Geometric Figures: بعض األشكال الهندسية

Straight Line خط مستقيم

Vertical Line خط عمودي

Horizontal Line خط أفقي

Parallel Lines خطوط متوازية

الوتر
ا ملقابل

Number Line خط أالعداد

اجملاور
Right Angle Triangle

املثلث القائم الزاوية

Trapezoid شبه منحرف

Rhombus معين

Isosceles Triangle مثلث متساوي الساقني

Equilateral Triangle مثلث متساوي األضالع

a
a

a

Parallelogram متوازي االضالع

a
Square مربع

a
b

b

قطر

a
Rectangle مستطيل

Ellipse قطع انقص

Circle دائرة

Hyperbola قطع زائد

نصف قطر

