
הירט؛פ_ירטה יחנמ 

degree הל؟מ 
minute הקד 
second ת؛נש 

quadrant עיבר 
revolving line ؛דדוג סוידר؛ דדוג וק 

(titular measure תילגעמ הךיךמ 
radian ץדד 
commensurable תפתשמ הרמ לע5 
incommensurable חפתעמ הרמ ילב 

decimal place יבורשע-סוקמ 
approximate value ברוקמ ؟רע 
(תרחא לט؛ ולאל תחא הטסי תודיחי)؟ופה 

 to convert (from one system to
 another)

hyperbolic func - תוילוברפה תויצקבפ 

 uons

les" complementary an תומילשמ תו،וו 

supplementary angles תורמוג תויוז 

angle of elevation תבגה תיוז 
angle of depression קמ؛ןה תיוז 
theodolite טילודואדו 

sextant טגטשקס 

period of function 'ריצקנפ לש רווחמ 

multiple angles תולופכ תו؛וז 
identity תוהז 
equation האושמ 

subsidiary angle רזע-תיןז 
to express... in terms of... ••،ב"אטכ 

 sine סוביס 

 cosine סוביסזק 

 tangent

 cotangent ס^ןטוק 
 cosecant סבק؟וק 

 secant סבקס 

 inverse ratios םיקופה סיסחי 

 smh ילוברןה סוביס 

 tanh ילובךןה סבןב5 

 reciprocal דמ؟؟ ،דדח 

solution of triangles םישלשמ תרתה ر arc subtended (תיוכרמ תיוול) ך،ש 

 by angle at centre)) ןיבש תיווה ر•،• included angle
ambiguous חו،בש לש הדקמ ,םיגפ יבש -טמובוגירטה،צקגפ וא ירטמובוגירמ סחי 

case trigonometrical ratio תיד 

 or function ףיק؟> ל}עמ circumcircle
mcircle ףקמ לוגע 
escribed circle יגוציח עגמ-לוגע 

orthocentre בצ\ד ז5ךט 
pedal triangle בקעה שלשמ 
eentroid of שלשמ ל؟) דבלה זכךמ 

 triangle

medians of שלשמ ל؛ש םיבוכית םיוק 

 triangle

bisector of angle תו،וז-הנןוח 
small angle ה،؛טןג תיון 
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הירטמונוערמה יחנומ 

visible horizon האךגה קפ؛וה 
dip af horizon קפאה תעיקע 
series רוט 

elimination ץולח 
projection הלטה 
exponential series םיר؛ןמ ٦١٥ 
logarithmic series מהיר^ל ٦١٥ 
complex quantity ימכלפ؟וק לדג 
modulus יסכלפ؟ק לדג ל؛? לודומה 

 of complex quantity

ampli יסכלפמק לדג ל$ הךוגת 
 tude of complex quantity

single valued יכרע דח 
many valued יכרע בל 
expansion חותפ 

real part ١٠ קלח 
imaginary part יגוימך קלח 
ascending powers תולז؟ תוקזח 
descending powers תודרוי תוקזח 
indeterminate םיבוצק יתלב םילדג 

 quantities

period תיסכלפמוק ה؛יי،קגפ לע רוזחמ 

 of complex function
summation ofseries םירוט לעםוכם 

resolution into factors םימרוגל קורפ 

proportional םי^ודתופורפ םיקלח 
 parts

common logarithm טועפסומתיר5ול 

natural logarithm יעבט םומתירגול 

error of observation תיפצת לע תועט 
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