
הירטמואיגה יחגמ 

 plane רשימ   compass הג*המ 

 plane surface ٠٦٥٢ חטש   set-square ٥١٥٦١٥٢؛ שלשמ 

 collection ץמק   protractor תול؟מ דמ ٠٣١٢ דמ 
 figure הרמ   ruler לגרס 

 rotate בבוס   volume חפנ 

 given point ה_ג הךקג   length ךרא 

 plane angle  ٨١٦١٥٨٥ ٨١١٢  breadth בחל 

 angle  ٨١١٢  thickness יבע 
 denote  ١٥٥  height הכי 

 vertex of an angle ٨١١٢ לש דקךן5   surface חטש 

 arm of an angle ٨١٢ לש קוש   dimension ד؟מ 

adjacent angles לובג   ٨١٩٥ ٨١١١٢  boundary
 adjacent angles in ٨١٦١٥؟ ٨١١١٢ 

עוצקמ 

one straight line בחרמ 
בצמ 

 p
 position
 difference לדבה 

 intersection ؟١٨٨ 

 equal הוש 
 line ן? 

 intersect ךותח   point הרקב 

 vertically opposed תוידקדק ٨١٠١٢   extremity הצק 

 angles  portion קלח 

 right angle הרשי ٣١٢   represent רא؟، 

 perpendicular ךנאמ ,ךנא   dot הדקנ ,שגך 

 increase לחגן ךלה   straight line רשי וק 

 decrease תחפו ךילה   distance קחרמ 

 proof החכוה   equidistant קחרמ"הוש 

٣١٢ םע הפיפח ידייל ٨١٦٢ איבהל   a curve (סקעמ) םוקע 

 apply an angle to an angle  curved line ءيء וק 
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coincide דכלתה 

obtuse anole ההק תיח 
acutean"!،. הדחתיוז 

circle ألاوء 
plane figure תירונימ <דךוצ 
Circumference לגעמ 
centre זכרמ 

on the circle לונעה ל? 
within the circle לונעה ؟ותב 
radius ٦٥۶ יצח ,םוידר 
diameter רטק 

senicircle לונע יצח 
recrlineal ٠ וקב 
triangle ש؟שמ 
an<u11ar point שלשמה תוצק 
opposite ךגנ 
base סיפב 

quadrilateral עצרמ 
join דחא 
diagonal לזזגךק 
i polygon עלצ؟ ,ןועלצבד 
أ convex poly<mn רומק עלצמ 
interior angle תימינפ תיוז 
exterior an<de תינוציח תיוז 

equilateral triangle תוע؛צדזוש שלשמ 

equiangular" תויוז-הוש " 
isosceles trianole םיקזש-הו^ " 

scalene trianole תועלץהנוש " 
 " _right angled t11anglettl
sides of a right-angled םיב8נ " 

 triangle

obtuse-angled triangl תיוז-ההק " 

magnitude לדג 
to bisect ,ך؛ןןן 

bisector of an angle תי!ז הצוח 
problem היעכ 
construction הינכ 

theorem טפשמ 

proposition הכלה 
truth 'geometnea תידטמואנ התמא 
to establish עובק 
to prove םילוחל 
general statement תיללכ העיכק 
enuncnt.on טכשמה וא הכלהה חוסנ 

 of proposition or theorem

hypothes1s ה؟נה 
onclusion הנקסמ 
nterchange הפלקס 
converse וןופ؛ם 
data םינותנ 

quaesita םישקבמ 
Q. E. D.-((Quod םילוה^ הרדש ה؟ 

 erat demonstrandum!!

Q E,ء —ء Quod תושעל היהש המ 
 erat faciendum!)

definition הדדנ؟ 
axiom <ןושאר לכשומ) ה؟ןימכא 
remainde، תיראש 

superposition לע הליש 
direction إاا؛و 
revolve ףק؟ן 
board (flat) <טופרשל1 חול 
trace out the angle תיווה תא טלךש 

describe a circle ؤإ؟وأآ תא גוח 
to lie along ؟ד؛<ל חינה 
illustrate רא؟1 
degree م) הלעפ 
minute ויו תק؟ 
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o second ("ر آأدتإل 
fraction רבט؛ 

measure הד؟ 

graduation (marked) ה؛ןדה 
to produce a line וק זן#מה 
geometrical method תירטמואג ךרד 

experimental method יגויסנ ןפוא 
draw a line וק ٥٥٦٥۶ 
draw a circle לנע؟ ٥٥٦٥۶ 

supplement הרימג 
supplementary תרמוג 
complement ה؟ל^ה 
complementary ה؟ילע؟ 

to assume ס^ה ולבק 
to subtend לומ א؛ןמה 

proof by יוצ? ؟דדב החכוה 
 exhaustion

a given finite stiaight ןוה؛ עטק 

to slide ט_ל _ה תא עיסה 
 the set square

alternative הביטנרט؟א 

ambiguous case םיגפ"ית^ 
perimeter ףקה 
parallelogram תיליבקמ 
rectangle ןבלמ 
square עובר vertically opposite תוידקדק תוח؟ 

 angles

meeting of lines םיוק ת^ינפ 
lines cuting ء،أ תא הז םיכתוחה םיוק 

 each other

 parallel آلاوةو
 alternate angles תופלוח תוףז
 exterior angles תוינוציח תוףז
 interior angles תוימינפ תויוז
 interior תודגעומ תוימינפ תוףן
 opposite angles

 trapezium היקפרמ
 altitude הבג

 corresponding ٨١٠١١ 5מומיאת

 angles

 diagram  ٨۶٦١٠٩
 transversal יןחזח 

 side (s) <תועלצ) עלצ 

 pentagon #؟חמ 

 hexagon ה_ 

 heptagon ע؟עמ 

 octagon أءأحمو 
 decagon  ٦٣٥

median of triangle ٥٩٥؛؟ ל# ןוכית 
rhombus ןיעמ 
intercepts <ןיב> םיעטק 
product הלפכמ 
surveyor תועמ 

the field book ח.מה םקגפ 
joins םירבח؟ םיוק 
complements <תיליבק؟ לע> תומלאה 

 of parallelogram))
geometrical repre- ירטמוא;؛ רואת 

 sentation

solid ףוג 
irregular ללכע؟ יתלב 
elements or parts םיקלח זא םיטנמלא 

orthocentre בצי ،ד5רמ 

congruent ףפוח 
concurrent إحموود 

لسة ף؟؟ואיג םוק؟ 



!ישל,ד רעו وو 

mensuration הדידמ 

concentric circles םייזב--מ דח םילמע 

chord רתימ 

secant ךתוח 

؛arc תשק 
segment ؛לוגיע לש1 עטק 
sector הדמ 

inscribed ליגעב םישר 'למע ףקמ 
 in the circle

the Circle described טטרסמה לגעמה 

about the figure הריצה .ריבס 
cncumscribed circle ףיקמה לגעמה 
 " " circum-circle

escribed circle יג1ציח ףקמ ליגע 

symmetrical about וקל סחיב ירטמיס 
 a line

axis of symmetrv ה،רטמיסה ריצ 
, imaoes תמימת 

symmetrically ירטמיס ןפואב 
opposite points תויימג תורקנ 
corollary ؛תפסות) האצות 
colhnear דחא רשי וק לע 
reflex angle האשג תיוז 
concyclic דחא לגעמ לע 
tancent קישמ 

a rectangle contained -לעימ؟ ןבלמ 
coterminous לבוג 
gnomon ןזמוגג 
orthogonal תיוז-תכסיי. הלטזז 

 projection

power of לג؟טל סחיב הרקנ תקזח 
 a point with respect to a circle

medial יגוציחו י؛؟>ינ2> םזחב ؟יתזז 

 section

analysis חיתנ 
תורשי תוחזב סיכתחגה םילג؟؟ 

 orthogonal circles

radical axis םיליגע לש ירקע ריצ 
 of circles

radical centre ירקע ז؟רמ 
 ratio crp

proportion הירופרפ 
terms of ratio סחיה-ירבא 

antecedent ןושאר 
consequent ינש 

extremes םיגוציק 
means םיגוכית 

continued pro הכשמ!? ה؛צרופךפ 
 portion

duplicate ratio םיסחיסחי 
reciprocal ratios םיכיפה םיסחי 
in תפחשמ הידמ ילב םילךג 

 commensurable magnitudes

similarity ןוימד 
centroid of שלשמ לש דבבה זכרמ 

 triangle

homologous sides תומיאתמ תועלצ 

diagonal scale תילוזגרק הגרד 
inverse (points) תו،כפה ؛תורקנ) 
pole, polar ؛וק) י؟،ןק 'בטק 
similitude ןוימד 
transversal וןחוח 
harmonic section י?ומרה ךיתח 
harmonic range תינומךה הריש 

anharmonic range תי?ומרה יא הריש 
harmonic con םידימצ םימומרה 

 jugates

harmonical progression יגומךה רוט 



؛ואיגה יחג،מ הרט: 

 octahedron ןתךאטקוא   pencil of lines םיוק תטלא 

icosahedron םירוטנמ םיך،עע לע5   inclination 0דיטה> ה*טג 

 dodecahedron םירצימ ב"'י לעב   dihedral angle תירועימ-ת תיוז 

 cylindrical surface ילילג הט#   solid angle הגפ 

 cylinder לילג   solid figure ףוג 

 right cylinder م לילג   polyhedron רו^ימ-בר 

 axis ריצ   prism ה؟סירפ 

 conical figure תיאגוק הריצ   lmht prism הן^י המסירפ 

 right cone ص פ1נוק   oblique prism תעפ^מ המסירפ 

 generating line רצוי ו؛؟   parallelepiped ןאיבקמ 

 frustum of a cone םיטק סוגוק   pyramid הדימריפ 

 frustum of a pyramid המוטק הדימריפ  tetrahedron ןורדארטיט 

 sphere רידב   cube ה؛בק 
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