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Hugtök í stærðfræði: Tælenska 
 
Íslenska Tælenska 
af handahófi ไมเ่ลือก, โดยการสุม่ 
afsláttur ลดราคา,ส่วนลด 
almenn brot เศษสว่น, เศษ 
aukastafir เลขทศนิยม,ตามแบบทศนิยม 
ársvextir ผลประโยนช์(ต่อปี) 
bogi เส้นโค้งครึ่งวงกลม 
breidd กว้าง 
brot เศษสว่น, เศษ 
brún ขอบ,ริม,ข้าง,มุม 
einfalda ทำให้เข้าใจงา่ย,ทำให้ชัดเจน 
einingar หน่วย,หลักหน่วย,หน่วยกติ 
einslaga เหมือนกัน  
ferhyrningur สีเ่หล่ียม 
ferill ลากเส้น(ระหว่างจดุหน่ึงไปอีกจดุหน่ึง) 
ferningur สีเ่หล่ียมจตุัรัส 
fersentimetri ตารางเซนติเมตร 
fimmhyrningur รูปห้าเหล่ียม,ห้ามุม 
fjórðungur หนึ่งในสี่ของเส้นรอบวง 
fjöldi มาก,จำนวนมาก 
flatarmál พื้นที ่
frumtala เลขจำนวนเฉพาะ 
frumþættir เลขจำนวนเฉพาะ 
fullstytta เศษสว่นท่ีมีค่าตำ่สดุ 
fullþátta แยกออกเป็นตัวคูณหรือตัวหาร 
fækka ลดลง 
gildi ค่า,ประเมินค่า 
gildistafla ตารางประเมินค่า 

gleitt horn  
มุม(ใหญ่กว่า 90 องศา แต่น้อยกว่า 180 
องศา) 

graf แผนผัง,แปลน 
gráður องศา 
hálfhringur คร่ึงวงกลม 
heildar- รวม,เป็นจำนวนทั้งหมด 
heildarkostnaður รวมราคา 
heiltala จำนวนเต็ม 
helmingur คร่ึงหน่ึง  
hlið ด้านข้าง 
hliðarlengd ด้านข้างยาว 
hliðrun เคลื่อนเส้นขนาน 

hlutfall 
ส่วนสัด,อัตราสว่น,ผลลัพธท่ี์ได้จากการห
าร 

hlutfallsleg tíðni ความถ่ีสัมัพันธ ์
hluti ส่วน 
hnit  ระยะจากเส้นที่กำหนดไว้,เส้นพิกัด 
hnitakerfi หลักเส้นพิกัด 
horn  มุม 
hornpunktur จุดท่ีเส้นมารวมหรือพบกัน 
hornrétt เส้้นตั้งฉาก 
hringgeiri เส้นของวงกลมที่ตัดออกโดยเส้นรัศมีขอ

Íslenska Tælenska 
งเส้น 

hringur วงกลม 
hvasst horn มุมชายธง 
innritaður ลงรายการ 
jafna สมการ 
jafnhliða  ด้านเทา่ 
jafnlangar ยาวเท่ากนั 
jöfnuhneppi กลุ่มสมการต้ังแต่สองสมการข้ึนไป 
kassi กล่อง 
keila รูปทรงกรวย 
kúla  สิง่ท่ีมีรูปทรงคล้ายลูกบอลล์ 
leggja saman บวก 
lausnarmengi การประเมินค่าทางคณิตศาตร์ 
lengd ความยาว 
leysa jöfnu การแก้สมการ 
líkur โอกาสทีน่่าจะเป็นไปได้ 
lína เส้น 
línurit เส้นกราฟ 
lítrar ลิตร 
lægsta samfeldi คูณร่วมน้อย 
lækka ลดลง 
margfalda ตัวคูณ,เพ่ิมจำนวน 
meðalaldur ค่าเฉล่ียของอายุ 
meðaleinkunn ระดับของค่าเฉล่ีย 
meðalfjöldi จำนวนของค่าเฉล่ีย 
meðalhæð ค่าเฉล่ียความสูง 
meðaltal จำนวนของค่าเฉล่ีย 
meðalþyngd นำ้หนักเฉล่ีย 
mengi ประเมินค่า 
miðgildi เส้นมัธยฐาน 
miðja ตรงกลาง 
miðpunktur จุดศูนย์กลาง 
miðstrengur เสน้ผ่าศูนย์กลาง(ของวงกลมหรือรูปไข่) 
minnka ลดลง 
minnsti samnefnari หารร่วมน้อย 
mismunandi ความแตกต่าง 
myndrit เคร่ืองหมายทีเ่ป็นรูปภาพ 
mælikvarði เครื่องชั่ง 
möttull พื้นผิว  
námunda จำนวนไกล้เคียง 
náttúrleg tala ค่าความเป็นจริง 
nefnari ตังหาร,ส่วน 
oddatala  เลขค่ี 
píramídi รูปกรวยทีมี่ฐานเป็นรูปสามเหล่ียม 
prósentur ร้อยละ,ต่อร้อย 
radíus  รัศมี,เส้นรัศม ี
reglulegur มีกฏเกณฑ์ 
reikna คำนวณ,นับ 
reiknivél เคร่ืองคิดเลข 
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Íslenska Tælenska 
rétt hlutfall สัดสว่น 
rétthyrndur สีเ่หล่ียมผืนผ้า 
rétthyrningur สีเ่หล่ียมผืนผ้า 
rúmmál ปริมาตร 
rúmsentimetri ลูกบาศก์เซนติเมตร 
samsíðungur รูปสีเ่หล่ียมด้านขนาน 
sívalningur รูปทรงกระบอก 
skífurit เสน้แบ่งส่วนในกราฟวงกลม 
skurðpunktur จุดที่เส้นมาตัดกัน 
skyggð svæði บริเวณพ้ืนผิวท่ีเป็นสเีข้ม 
slétt tala เลขคู่ 
spegillína มุมสะท้อน 
spegla สะท้อน 
staðalform เคร่ืองหมายหลักเกณต์ทางวิทยาศาสตร์ 
stytta ระยะไกล้,สั้น 
stæða สูตรพืชคณิต 
stærð ขนาด 
tákn สัญลักษณ์,เคร่ืองหมาย 
stök ส่วนประกอบสำคัญ(เลขคณิต) 
stöplarit กราฟแสดงค่าของสถิติความถี่ 
summa ผลบวก 
súlurit กราฟแท่งแสดงค่าของสถิติความถี่ 

Íslenska Tælenska 
tafla กระดาน,ตาราง 
teljari จำนวนนับ 
teningur/ar ลูกบาศก์ 
tíðasta gildi ค่าความถี่ 
tíðni  ความถี่ 
tíðnitafla ตารางความถี่ 
tíundi hlutur หน่ึงในสิบ 
trapisa สีเ่หล่ียมด้านไม่เท่า 
tugabrot เศษส่วนทศนิยม 
tugur จำนวนสิบ 
tölustafur ตัวเลข 
ummál เสน้รอบวง 
vegalengd ระยะทาง 
veldi กำลัง,องศา 
vextir ผลประโยชน์,ดอกเบ้ีย 
x-ás แกน x 
y-ás แกน y 
yfirborð  บริเวณพ้ืนผิว 
yfirborðsflatarmál เนื้อที่บริเวณพื้นผิว 
þáttur ตัวคูณ,ตัวหาร,ตัวประกอบ 
þríhyrning รูปสามเหล่ียม 
þvermál เสน้ผ่าศูนย์กลาง  

 
Athugasemd frá þýðenda 
 
Athugið að nokkur orð, t.d. "Mengi" og orð í tenglsum við það, er ekki kennt í tælenskum skólum. Þýðandi reyndi að útskýra þetta en 
það getur verið að tælensku krakkarnir eigi erfitt með að átta sig á þessu.  
 
Orðalisti fyrir samræmd próf í stærðfræði: Orð tengd stærð og magni 
Íslenska    Tælenska   
Létt léttara  Léttast  เบา เบากว่า เบาท่ีสดุ 
Þungt Þyngra Þyngst  หนัก หนักกว่า หนักที่สุด 
Langt  Lengra Lengst  ยาว ยาวกว่า ยาวท่ีสดุ 
Stutt Styttra  Styst  สั้น สั้นกว่า สั้นที่สุด 
Hátt Hærra Hæst  สูง สูงกว่า สูงที่สุด 
Fáir Færri  Fæstir  น้อย น้อยกว่า น้อยที่สุด 
Margir  fleiri  Flestir  มาก มากกว่า มากที่สุด 
       
  Önnur hver เว้นทุกๆหนึ่ง   
  Þriðja hver เว้นทุกๆสอง   
  Fjórða hver เว้นทุกๆสาม   
  Fimmta hver เว้นทุกๆสี ่   
       
  Fyrsti  ที่หนึ่ง   
  Annar  ที่สอง   
  Þriðji  ท่ีสาม   
  Fjórði  ที่สี่   
  Fimmti  ที่ห้า   
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