ההובגה הקיטמיתמב םיהגומ תמישר
הדעו ידיב הדבוח "ההובגה הקיטמיתמל םיחנומ תללוכה "וו המישד

ןוכמב םירומה בור תופתתשהב "ןושלה דעו םעטמ הז עוצקמל תדחוימ
ייע ותצקמו ,הידבה ייע הדעול שגוה ובור "דמוחה .הטיסרבינואה לש הקיטמיתמ
.ליז דלפנידג לאיחי דעוה דבה

'ד'-א 'בוח /ח ךדב 'וננושל"ב ןושלה דעו ת"וחודמ רוביצל עדונ דבכ
יחנומל הדעוה יכ "ךליאו 327ימע /ה ךדכ"וננושל"-ב ןיקצומ .ת רידה לש ודמאממו
הלועפ-ףותיש ךות( הניכה םילשוריב ןושלה דעו די-לעש תירטנמלאה הקיטמיתמה

.תירטנמלאה הקיטמיתמה יחנומל ןולמ )ביבא-לתג רבעשל הקיטמיתמל הדעוה םע
היהת בורק ןמזבש הוקמ דעוהו "תונוש תוביסמ הב דע בכעתנ הז ןולמ לש ומוסרפ
.ואיצוהל תלוכיה ול

ונממ האיצוהוהזןולמלשומויקבאופאהבשחתה ההובגה הקיטמיתמל הדעוה
.האבה םיחנומה תמישר תומלשל רתויב םייחרכהה םיירטנמלא םיחנומ לש טעומ דפסמ

םיחמומ לש םצמוצמ גוחל רקיעב םידעוימ ןלהל םיאבומה םיחנומהש ןוויב
התאר אל "םהל העודי תימואלניבה היגולונימרטהש ،םיהובג דפס-יתבב םידימלתו

האצמ ךא .םוקמו םוקמ לבב םיימואלניבה םיחנומה םוגרתל ףואשל ךרוצ הדעוה
.וללה םיחנומה לש )ןימל עגונב םג(דיחא שומשו דיחא ביתכ עובקל התבוחל

:םה הדעוה ירבח

)ןושלה דעו(ןיטשפא קחצי ריד

יקציול .י ריד
ןיקצומ .ת ריד
הטקפ .מ .פודפ

לקנרפ .ה .א .פורפ

םייח-ןב .ז ריד :הריכזמ
תא הדעול רוסמל ובוטב ליאוה טסאפלבב הטיסרבינואה ןמ םיליג רידה

"הטיסרבינואב הקיטמיתמל הצרמ "הדימא .ב רידה םג .םיילגנאה םיחנומה
המישרה תא האר "םילשוריבש תירטנמלא ההקיטמיתמה יחנומל• הדעוה רבח דבעשל

,؛תרפ :תודעה וריעה ףא "תוהגה תאירקב ופתתשה הלעמל םירכזנה דבלמ תאזה
.ןיגיי ,ש דמו "יקסבוחיגדשט .ש ר"ד ,דנישטרוט ה נ

Academy of the Hebrew Language
is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to
Lšonénu: A Journal for the Study of the Hebrew Language and Cognate Subjects / /
-:
www.jstor.org

ההובגה הקיטמיתמב םיהגומ תמישר

א. םייללכ םיחנומ
דביא, דגיא 'טס, סירביא'ו, element, tetm Element, oiled
ירביא 'טס

 השחמדrealisation Versinnlichung
 רביאידביאterm by term gliedweise
ריעב( לע )היעב( דמעה، elne)؟to reduce zurbc،ffihren
٦ .Anfgabe aufelneandere) T • T

 הערכהל ןתנsoluble entscheldbar

תחסנ- דניסנrecursion formula Rekursionsformel

 ןורקעprinciple Prinzlp
ב. תרות-תוצובקה

 סופסינויציאוטניאintultlonism Intultionlsmus

 יפוסניאt  ימוטלאtransfinit ٠ infinite, transflnite unendlicb

 ףוסניאה תמויסכאaxiom of infinity Axiom des Unendllcben
הריהבה תמויסכא,  המויסכא,axiom of choice, Auswahiaxiom

 לטכפשmultiplicative axiom Auswahlprinzip
 הררבה תמויקכאAxiom der Aussonderung
 תועבקהה"תמויסכאAxiom der Bestimmtheit

תמויסכא- גווןהAxiom der Paarung
 הקזחה תמויסכאAxiom der Potenzmenge
תללוכה הצבקה תמויסכא, Axiom der Vereinigung
הלילכה תמויסכא

 יטנלויוקאequivalent Squivalent

ית(קמעה،(הקמעהי)חאנ، )חלועrepresentation A
 הבכרה3 ..many one correlation Belegung mit

 י תוותשהcomparability Vergleichbarkeit

 הריתסירסחfreedom from contra- Widerspruchslosig
diction

ריסה סוטט,  רדקה גוסorder type Ordnungstypus

תקל؟מ-יר؟؟؟0 number class ZahJenkiasse
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cardinal number Kardinalzahl הנומ רפסמ/סמ
initial number Anfangszahl חתופ רפסמ

continuum Kontinuum  'ךשמ٦' םיכשמ

theorem of equivalence Aquivalenzsatz יוקאה טפשמ
order, ordering Ordnung (٠٦٦٥ (הלועש( הרידס )האצות
well-orderedness Wohlordnung (האצות( בוט רדס
)הלועש( הבוט הרידס

residue Endstuck  דפיס٦' תופיס
power Machtigkeit ךמצע

הריחבה ןורקע

חבה תמויסכא ןייע

(d)enumerable abzahlbare Meng
aggregate, - set

subclass, subset Teilmenge ^תיקלח דצב
sum class Vereinigungsmenge תללוכ דצבק
enumerated aggregate, abgezahlte Menge דיוגמ דצבק
— set

complementary set Komplementmenge דמילשמ דצבק

ordered
aggregate, geordnete Menge דרודס דצבק
— set
well ordered aggre wohlgeordnete Menge בטיד דרודס דצבק
gate,

—

set

ء

أ

٢

null
class,
null
Auswahlmenge הדיחבדוצבק

Belegungsmenge הבכדה"תצבק

class of all subclasses Potenzmenge דקזחיתצכק
Verbindungsmenge ףורצ"תצבק
Abschnitt

שאל

section (of an Anfangsstuck השיר، ٦' תושיר
ordered set)

diagonal process Diagonalverfahren כלאה ת؟(יש

theory of chains Kettentheorie שךשה"תדוח

٨٥٠٥٢١ _ םיח٨٣٥٥٠٨٥٥ ההובגה

ג. הירטמואיג זתודוקנה תוצובק תרות
measurable

messbar

connected

zusammenhangend

דב-הדמ

3דישק 'רשק ד

kernel

Kern

compact

kompakt

to circumscribe

umschreiben

radius

Radius

to inscribe

einschreiben

gap

Lucke

יוטל

covering

Oberdeckung

יוסכ

isolated

isoliert

measure

Mass

path, way

Weg

inscribed circle

eingeschriebener Kreis

אולכ לגעמ

circumcircle

umgeschriebener Kreis

 ל؛؟מ5ףיט

polygonal

Polygon

local

lokal

ימוקמ

component

Komponente

בי؟דמ

perfect

perfekt

םלשמ

derived set, derivative

Ableitung

תדזגג

point of condensation

Verdichtungspunkt

neighbourhood

Urngebung

limiting value,

Hhufungs werl

point of accumulation

Hgufungspunkt

simple

einfach

dense

dicht

everywhere dense

uberalldicht

dense in itself

insichdicht

nowhere dense

nirgendsdicht

segment

strecke

ןיערג

٥١٨٩، יטקפמק
)לגעמב( ףקה
יצח-דטק

)לגעמ( אולב

ד؛؛؟
היןמ

הלטמ

ע؛צמ

תיןקן-יובע
הביבס

תורבטצה ףרע،

ת؟ן<נ-תוד?טצ;ו
8טוש
ףופצ

ל؛נב ףופ؟
וכותב ףופצ

וקמ םושב ףופצ אל0
,עטק

 דעו תולועפמ٣٥١٠٨

 רטקdiameter spanne, Durchmesser
הציפק

saltus

Sprung
רישק

םילוש

(לש

לש(הפ؟

תצובק

םוחת

ןייע

דב

תודוקנ,

וא

תודוקנ،

לש
איהו

ו

צובק

ולכחעא

 רוגס םוהתcloseddomainr-region abgeschlossenes Gebiet

חטש"תלובת ןובב( הלוכת, ( )ב"ויכוףוניתלוכתcontent Inhalt (Mass

ד. תרותו הדבגלא-םידפסמה
automorphism

Automorphismus

co-set

Nebengruppe

invariant

Invarlante

irreducible

irreduzibel, unzerlegbar

irreducibility

Irreduzibilitdt

non-residue

Nlchtrest

ideal

Ideal

principal ideal

Hauptldeal

isomorphism

Isomorphlsmus

algebra

Algebra

הדבגלא

algebraic(al)

algebraisch

ירבגלא

principal diagonal

Hauptdlagonale

determinant

Determlnante

١xه١ه0١B٦١מ٠١
יפרופוטוא תאזזוח

minor (sub determinant)Minor
adjoint minor

adjungierte Unter תמאתמ
determlnante

bordered determinant

gerhnderte Determlnante

representation

Reprdsentation, Darstel
lung (e. Gruppe)

homogeneous

homogen

homomorphism

Homomorphismus

הדובחהיתיוחא
הדימע

יא-קידפ
יא-חוקידפ
תידאשייא
לאידיא

יעאד לאידיא
מיוסיא1םימסיפרי

ישאר ןיוסבלא
הטננימרטד

תיקלח הטננימרטד
תיקלח הטננימדטד

תפקמ הטננימרטד
המגדה

י^יגיומיה
ה1מ1סימ؟יפרומי
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to transform

transformleren

transformation

Transformation

to define a norm,

bewerten

to estimate

norm, generalised

Bewertung

)יטמיתמה שומישב( רבעד
ריבעה،/ היצמדפסנרט
()תיללכ רתוי

ךרעד

הכרעה

absolute value
Inversion

Inversion

extension

Erweiterung

composition

Komposition

coprlme (without
common factors)

teilerfremd

characteristic

charakteristische

וןופה

ך،הב؟ר

רה5ב
٦٢ (ןוגכ: )םירז םידפסמ

תיגיפא תיקל؟ הרובח

subgroup

Untergruppe

cyclic group

zyklische Gruppe

תירוזחמ הרוגח

alternating group

alternlerende Gruppe

תפלחתמ הרוגח

simple group

elnfache Gruppe

soluble group,

auflosbare Gruppe,

metacyclic

הטועפ הרוגח

הריתפ הרוגח-תילקיצטמ

metazyklische —

conjugate group

konjuglerte Gruppe

factor group

Faktorgruppe, Quotientengruppe הגמ תריבח

theorem of reciprocityReziprozitatsgesetz

הדומצ הרוגח

קח-תויריזהה

law of Inertia

Trkgheitsgesetz

הרמתהה הח

Dedeklnd section

Dedekindscher Schnitt

דנקר^ןותח

unity

Einheit

character

Charakter

characteristic

Charakteristik

discriminant

Diskriminante

cycle

Zyklus

elementary divisor

Elementarteiler

normal divisor

Normalteiler

residue class

Restklasse

הדיחי

דטקר؟
הקיטסרטקדג

תנחגמ,הטננימידקםיז
ריוזחמ

ירטנמלא קלחמ
ילמרונ הלחמ

לחמ,תק-_ת

ץש؛<ה דעו תולועפמ

matrix

Matrix

הצירטמ

regular matrix regulare Matrix 1הליגר הצירטמ
Reihe einer Matrix הצירטמ לש רוט

column of a matrix spalte, Kolonne e Matrix הצירטמ לש דומע
row of a matrix Zeile e Matrix הצירטמ לש הרוש

direct product direktes Produkt הרשי הלפכמ

hypercomplex number hyperkomplexe Zahl בכרמ לע דפסמ
associated numbers assoziierte Zahlen םירבה םירפסמ

representative(system)Reprasentantensystem םיגיצניתכרעמ
reducible reduzibel (הרובח יבגל( םצמטצמ

irreducible irreduzibel (איל-הרובחיבגל^סצמטצמ
םצמטצמ יתלב

completely reduced ganzreduziert ירמגל םצמצמ

semi reduced halbreduziert הצחמל םצמצמ
centre Zentrum (הרובח לש( ןברמ
charactaristic equa charakteristische Gleichung תיגיפא האושמ

tion, secular — (Sakulargleichung)
pure equation reine Gleichung הרוהט האושמ

linear equation lineare Gleichung תיוק האושמ
complete vollkommen (ריע( ללכשמ
complementary komplementar םילשמ
induced induziert(e Darstellung) דרגג
norm

Norm

המרונ

orthogonal orthogonal בצנ/ילנלגותרוא

algebraically closed algebraisch abge רוגס
schlossen

composition series Kompositionsreihe בכרה"תרדס

adjunction Adjunktion תופס
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to adjoin

adjungieren

lattice

Gitter

spur

Spur

(elementary) symmetr

(elementare) symmetri

ic(al) function

sche Funktion

חפס
גידס

הבקע

)תידיזסן( תירטמס הןצקנפ

reducible

reduzibel, zerlegbar

solubility

Losbarkeit

index

Index

quaternion

Quaternion

congruence

Kongruenz

power residue

Potenzrest

הקזח תיראש

quadratic residue

quadratischer Rest

תידאש-עובר

biquadratic residue

biquadratischer Rest

cubic residue

kubischer Rest

improper fraction

unechter Bruch

continued fraction

Kettenbruch

field

Korper

prime field

Primkorper

cyclic field

Kreiskorper

congruent modulo

kongruent modulo

קירפ
תוריתפ

ןויצ

ןויגרטוק
(<ב،)ןויגרטאווק ؛דלקיג י

תויטגאודגנק

עובר וד"תידאש

היבק תיראש
יתמא אל רבש
רשרשמ רבש

٠٦٦١٤٢ ()ח_אב
ינושאר הדש

לגעמ הדש

יפל תיראשדחש/
מ יטגאורגנס1ולוד

to interpolate

interpolieren

בברש

interpolation

Interpolation

בוברש

multiple root

mehrfache Wurzel

primitive root

primitive Wurzel

form

Form

binary form

blnSre Form

תירניב תינבת

quadratic form

quadratische Form

תיעובד תינבמ

definite form

definite Form

indefinite form

indefinite Form

הברמ שרש
יביטימירפ שדש
תינבת

ןמיס תרמוש תינבת

ןמיסיתדמוש"א؛ תינבת
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algorithm Algorithmus, Rechen יבושח ךילהת, לא
prozess

domain of integrity Integritatsbereich תומלש"מוחת

dependence Abhangigkeit תולת

ה. ה תרותו ילארגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח
 לרגטנאintegral Integral

٦٦١٢  תשקהlength of arc Bogenlknge
דושי"דב,  רישיrectifiable rektifizierbar

לובג

limit

Grenzwert

 ןוילע לובגupper limit limes superior
 ןותחת לובגlower limit limes inferior
םדוג,  טגמוגדאargument Argument

 )הלועפ( הריוגdifferentiation Ableitung, Differentiation

 תוריןגdifferentiability Differenzierbarkeit
 יב؛<עי לש הטגבימדטדfunctional determi Funktionaldeterminante
nant, Jacobian

differential Differential לאיצגדפיד
total differential totales Differential םלש לאיצנרפיד

element of arc Bogendifferentialy תשקה לאיצגרפיל
Linienelement

analytlc(al) continuation analytische Fortsetzung יטילנא ךשמה
absolute convergence absolute Konvergenz תטלחמ תוסנכתה

principal part Hauptteil ישאר סלח
bound

Schranke

٥٠٨

an upper bound Schranke nach oben, לעלמ םסח
eine obere Schranke

lower bound Schranke nach unten, ערלמ םסח
eine untere Schranke

the(least)upperbound obere Grenze (kleinste ןוילע םסח
obere Schranke)

the (greatest) lower untere Grenze (grosste ןותחת םסח
bound untere Schranke)
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٦٩٠

series

Relhe

 תלקזח"רוטpower series Potenzreihe
٦٠ rectification Rektifikation

 תתישיrectifiability Rektifizierbarkeit
י# רto rectify rektiflzleren
 סנכתמ"אלdivergent divergent
 תילאיצנרפיד הגמdifferential quotient Differentialquotient
 םישרפה תנמdifference quotient Differenzenquotient
תמכתסמ,  דנרגטנאintegrand Integrand

 ירלדנס םלהמsingular point singulSre stelle

 ידסע אל ירלוגנס םוקמnon essential singu ausserwesentliche
larity singulkre stelle

 יד؛؟ע ירלוגנס םרהמessential singularity wesentlic

עצממה ךרעה טפשמ, mean value theorem M
םיניבה ךרע טפשמ

divergent (imengeren
properly divergent

רדבתמ

Sinne, nach 00י

Ableitung, Differential
differential quotient,
derivative

תרזגנ

quotient

partial derivative

partielle Ableitung

indefinite integral

unbestimmtes Integral

branch point

Verzweigungspunkt

sequence

Folge

partial sum

Partlalsumme

integrable

integrierbar

םיכס

integration

Integration

המיכס

partial integration

partielle Integration

integrability

Integrierbarkeit

definite integral

bestimmtes Integral

double integral

Doppelintegral

improper integral

uneigentliches Integral

תיהלח תרזגנ
תמכסג, םיסמ אל לרגטנא

תזפעתסה תרקנ
הרדס

יקלח םוכס

םיקלחל המיכס
תומיכס

םכ؟, םיסמ לרגטנא

לזפכ םכס, לרגטגא
יתמא אל םכס,

ללכמ טכס، — לדגשנא

ןושלה דעו תולועפמ

curvilinear integral

Kurvenintegral

םוקע יפל סכס, — לרגטנא

principal value (0 ءlog) Hauptwert (von In)
function

Funktion

function of function,
compound function

zusammengesetzte

implicit function

implizite Funktion

regular function

regulare Funktion

Funktion

exponential function Exponentialfunktion

decomposition,

Partialbruchzerlegung

)סומתרגול לש(ידוסי ךדע
היצקגפ

תבכרמ ה؛צקנפ

המותס ה؛צקנפ
דיצקנפ. תירלוגיר

ףידעמה תיצקנפ

םייקלח םירבשל דורפ

partition

simply connected

einfachzusamen

hangend
indefinitely small

unendlich klein

extremum, extreme

Extremum, Extremwert

value

section (of a series)

Abschnitt (einer Reihe)

interval

Intervall

to tend (to zero)

(nach Null) streben

partial fraction

Partialbruch

maximum

Maximum

residue

Residuum

natural boundary

naturliche Grenze

minimum

Minimum

oscillation

Schwankung

ק טושפ#לופנ הו י"פעו( ר
)ישק

ףוס ןיאל ןטק

(ןוציק )ךדע
( שאיו-)דיט
חוד

)םפאל( ףיואש

יקלח דבע
איע, םומיסכמ
דויע

תיעבט הפע

לפש، םומינימ
דדונת

