
पाररभाषषक-शब्दावष िः

संस्कृतम् षहन्दी English

अंशिः अंश Numerator

अक्षिः पासा Dice 

अनुकरणपत्रम् टे्रससग-शीट Tracing Sheet

अनुपातिः अनुपात Ratio

अनुमाषनत-मतदानम् एषजिट-पो Exit Pole 

अन्ताराष्ट्रीय-क्रिकेट-िीडा अन्तरााष्ट्रीय-मैच International Match

अभ्यन्तरिः अभ्यन्तर Interior

अयिः षपञ्जिः नट Nut 

अधाषनचो िः फ्रॉक Frock

अवत िः अवत Concave

आकृषतिः आकृषत Figure

आकृषतिः खाका Figure

आयतिः आयत Rectangle

आवेष्टकम् टेप Tape

उच्चपक्षं षनम्नपक्षं वा षचत या पट Head and Tail

उत्त िः उत्त Convex

उत्पीरिका मेि Table

उद्योगगृहम् कम्पनी Company 

उरुकम् पत ून Pant

ऋणात्मकिः ऋणात्मक Negative

एककिः इकाई Single digit

औन्नत्यम् ऊंचाई Height

कटोरम् कटोरा Bowl 

कन्दकुक्षेपकिः गेंदबाि Bowler

करवस्त्रम् रुमा Kerchief 

कुसीदिः ब्याि Interest

केश-शोषकयन्त्रम् हयेर-ड्रायर Hair Drier 

कोणिः कोण Element

कोणमापकिः चांद Protractor

कोषाध्यक्षिः खिांची Cashier

िमषवषनमेयिः िम षवषनमेय Commutative

िीडकिः बल् ेबाि Batsman

गुणििः गुणि Multiples

गुणनात्मकप्रषत ोमिः गुणनात्मक प्रषत ोम Multiplicative Inverse

गुणाकारिः गुणा Multiplication

गो ाकारिः गो ा Sphere

घटक-परीक्षा यूषनट-टेस्ट Unit Test

घनिः घन Cube 



घनिः घन Cube

घनमू म् घनमू Cube Root 

घनाभिः घनाभ Cuboids 

चिाषन्वत-उपानहौ रो र-स्केट्स Roller Scat 

चतुभुाििः चतुभुाि Quadrilaterals

चरिः चर Variable

चाक ेहिः चॉक ेट Chocolate

चाषन्िका चांदा Protractor

षचरटका रटकट Ticket

षचत्रा ेखिः षचत्रा ेख Pictograph 

षचत्रावरणम् फोटो-फे्रम Photo Frame 

िीणोद्धारिः मरम्मत Renovation 

षत्रशङकुिः षपराषमड Pyramid

षत्रशङकुिः षपराषमड Pyramid

दण्डा ेखिः दडंा ेख Bar Graph

दत्तांशिः आंकडा Data

दत्तांशिः आङकडों Data

द नायकिः टीम-कप्तान Team Caption 

दशकिः दहाई Ten digit

दशम विः दशम व Decimal 

दशमांशिः दशम व Decimals

दढृिः िोस Hard

दयेराषशिः भुगतान Amount 

धनात्मकिः धनात्मक Positive 

धावनाङकिः रन Run

नकदिः नगदी Currency

नगरम् कस्बा City

नगरोद्यानम् षसटी-पाका City Park

षनकष-क्रिकेट-िीडा टेस्ट-मैच Test Match

षनरन्तरता बारंबारता Frequency 

परिका परियां Strip

पणकम् षसक्का Coin

पतङगिः पतंग Kite

पत्रवाहकिः डाक्रकया Post man

पदाषतमागािः पगडडंी Foot-Path

पयोषहमम् आइसिीम Ice-Cream

परकरिः परकरिः Compasses

पररणाम-ताष का पररणाम-शीट Result Sheet

पररधानम् पोशाक Dress

पररमाणम् दर Rate



पररमेयसंख्या पररमेय संख्या Rational Number

पररष्कारिः पॉष श Polish 

परीक्षणी टेस्टर Tester

पाई-षचत्रम् पाई-चाटा Pie Chart 

पादकन्दकुयूथिः फुटबॉ -टीम Foot Bowl

पाररश्रषमकिः मिदरूी Salary

पाषाणचूणाम् सीमेण्ट Cement

षपधान-षपञ्जिः ब् ॉक-नट Block Nut 

षपष्टकम् षबस्कुट Biscuit

पूणासंख्या पूणासंख्या Whole Number

पूणााङकिः पूणाांक Integers

पेरटका बाजस Box

प्राकृतसंख्या प्राकृतसंख्या Natural Number

प्रान्तिः षसरा Edge

प्रान्तिः क्रकनारा Edge

प्रान्तभागिः क्रकनारा Corner

प्रारूपिः नमूना Type

फ कम् फ क Face

फ -सुषपष्टकम् फू्रट-बे्रड Fruit Bread

फेनकम् साबुन Soup

बषहभाागिः बषहभााग Exterior

बहुभुििः बहुभुि Polygon

बहुरूपदशाकिः के ाइडोस्कोप Kaleidoscope

बीिीयव्यञ्जकिः बीिीय व्यंिक Algebraic Expression

भागाकारिः भाग Division

भाग्योदयषचरटका भाग्यशा ी-कूपन Lottery Ticket

भािकिः हर Denominator

भािकिः हर Denominator

भूषमखण्डिः प् ॉट Plot 

भ्रमणम् घूणान Revolution

मधुर-षपष्टकम् केक Cake

महत्तमिः सामान्यिः अपवताकिः महत्तम समापवताक Highest Common Factor (HCF)

मानदण्डिः पैमाना Scale

माषपका रू र (स्के ) Ruler (Scale)

मािाकिः डस्टर Duster 

षमष्िान-गृहम् बेकरी-दकूान Bakery 

मुिणम् नोट Note

मे कम् मे ा Fair 

युतकम् कमीि Shirt



यूथिः टीम Team

योज्यतत्समकिः योज्य तत्समक Additive Identity

योज्यप्रषत ोमिः योज्य प्रषत ोम Additive Inverse

रािषशल्पकारिः रािषमस्त्री Mason

रेल्वे-स्थानकम् रे वे-स्टेशन Railway Station 

 घुतमिः सामान्यिः अपवताकिः  घुतम समापवताकिः Lowest Common Factor (LCF)

 म्बकम्  म्बाई Length

 म्बकोणीय-समानान्तर-षट्फ कम् घनाभ Cuboids

 ाभांशिः बिा Profit

वनभोििः षपकषनक Picnic

वगािः वगा Square

वगामाषपका सेट स्वेयर Set Square

वगीकरणम् वगीकरण Classification

वषात्रम् बरसाती Rain Coat 

षवकणािः षवकणा Diagonal

षवतरकता षवतरकता Distributivity

षवत्तषववरषणका पासबुक Pass Book

षवद्या य-गणवेषिः स्कू -वदी School Dress 

षवद्युद्दीपिः बल्ब Bulb

षवभिनी षडवाइडर Divider

षवभागीय-आपणिः षवभागीय-स्टोर Division Store 

षवषभन्न-पक्षिः षवषभन्न-मद Various Aspects 

षवरामस्थ म् स्टॉप Stop

षवशेष-षवियण-समयिः से Sale

षवषमिः षवषम Irregular

वे नाकारिः बे न Cylinder

वैशाल्यम् चौडाई Breadth

व्यवक नम् घटा Subtraction

व्युत्िमिः व्युत्िम Reciprocal

शङकुिः शंकु Cone

श ाका षतष यां Stick

षशरिःफेनकम् शैम्पू Shampoo

शीतिषनतं्र रेक्रफ्रिरेटर Refrigerator 

शीषाम् शीषा Vertex

संरक्षणम् बचत Savings

संवृतिः संवृत Closed

सङक नम् योग Addition

सषङिया संक्रिया Operation

सङराहकिः केन Can



समिः सम Regular

समकोणीय-परीक्षणी RA टेस्टर Right Angle Tester

समत म् समत Plane Surface

समत ीयवििः समत ीय वि Plane Curve 

समता समता Equality

समषिबाहुषत्रभुििः समषिबाहु षत्रभुि Isosceles Triangle 

समपार्श्ािः षप्रज्म Prism 

समपार्श्ािः षप्रज्म Prism

सम म्बिः सम ंब Trapezium 

समाधानम् ह Solution

समान्तरचतुभुाििः समांतर चतुभुाि Parallelogram

समीकरणम् समीकरण Equation

सवााङगसमषनकषिः सवाांगसम कसौटी Congruency Condition 

सान्िमुक्रिका कैसेट Cassette 

सामान्य-सुषपष्टकम् सामान्य-बे्रड Bread

साहचयािः साहचया Associative

साहचयाता साहचयाता Associativity

सैन्य-मण्डपम् फौिी तम्बू Army Tent 

स्तम्भिः कॉ म Column

स्यूतिः थै ा Bag


