
؛•ןושלה דעו תולועפמ 

הדי_ םיחנמ 

quantities םילךג 
figures תורפס ,םיירפסמ 
symbols םינמיס 
algebraical expression יארבגלא יוטב 
terms םירבא 

simple expression טוט؛פ יוטב 
compound expression בבך؟ יוטב 

binomial expression ימוגיב יוטב 
trinomial םיר؟א حهء؛همل ל؛؛؛ יוטב 

 expression

multi- םיר؟א הברה ל؟؛ יוטב ,ץובק 

 nomial expression

product הלפכס 
factor (of the pro) (הלפכמה) םרוג 

 duct

coefficient םדקמ 

literal coefficient םדקמ תוא 

power הקזח 
index or exponent (הקזחה) דןיר؟מ 

Laws of Indices םיכיר؟מה יל؛כ 
substitutions תוגצה 

squaeroot ע؟רס ٥۶٦٥۶ 
radical sign ٥۶٦٥۶٨ ןמיס 
positive יבויח 

negative ילילז؛؛ 
like terms םימוד םירבא 

unlike (םיגוז؛؛) םימוד יתלב םירבא 
 terms

collecting terms םירבא סונכ 
lgebraical sum יאךבגלא םוכס 
brackets תורגסמ 

law 0أ (רדסה ٠٠٧٥۶) הןמהה קוח 
 commutation

As רוסחבו רובחב תופרטצהה קוח 
 sociative Law for addition and

 subtraction

dimension דממ 

degree (הגרד) הלעמ 
degree of an ex- יוטב לע؛ הלעמ 

 pression

homogeneous ex-- יגוגדח יוטב 
 pression

rule of signs םיגסיסה ללכ 
distributing of the הלפכמה גולפ 

 product

תוריקס י''פע תומורג תולפכס 

 products written down by ins
 pection
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dividend קלחמ 
division קולח 
Index Law קולחב םיכף؟מה קת 
 for Division

vinculum רושק-וק 
equation האןשמ 
members האושמ לש ٥٠ וא םירבא 

 or sides of an equation

identical equation or identity תוהז 

complex fraction םףבש-רבש 
continued fractions םיבלשמ םידבש 

denominator הנבמ 

quadratic equa- תויעבו תואושמ 
 tions

transformation הרוצ יונש 

factor theorem םימרמה טפשמ 

surd ילנויצריא ,םלא 

imaginary quantity ינוימד לדג 

irrational quantity ילנויצר-יא לדג ؛ equatlon O؛condltlon ند"؛؛ ض 

rational quantity ילנויצר לדנ I to satisfy the equat10n،n_ קפס 
quadratic םיילנויצר יא ,םימלא םיעובר I unknown quantity םלענ לדנ 

s_ solving the equation הא؛שט תרתה 
simple surds םיטושפ םיילנויצר יא simple equation הטושפ האושמ 

םיבכרמ םיילנויצר יא , axiom ןושאר לכשומ ,המויסכא 

compound surds to transpose terms םירבא ריבעה 
rationali- הנכמב תוילנויצר יא לוטב إ formula החסנ 

sing the denominator highest רתויב לודגה ףהשמה םומה 
 common factor > םידומצ -conjugate (binomial quad

ratic surds) רתויב הנטקה תכתשמה הלופכה 
ratio םחי 

antecedent ןושאר רבא 
consequent ינש רבא 
commensurable תפתשמ ה؟מ ילעב 

incommensurable תפתשמ הדמ ילב 

duplicate ratio לופכ םחי 
rules of cross בילצמה לפכה יללב 

 multiplication
constant עובק 

proportion היצךופורפ 
continued pro הכשטמ היצרופורפ 

 portion

mean proportional ןוכית ינויצרופורפ 

third proportional ישילש ינויצךופזרפ 

 lowest common multiple
to reduce a fraction רבש פצ؟צ 
common denominator ףתשמ הנכמ 

simultaneous תואושמ לש תכר؟מ 

 equations
elimination ץולח 
reciprocals םיכופןו םיכר؟ן 
involution האלעה 
root שרש 
evolution שרש،ל תא؛؛וח 
resolution into םימ-ווגל קורפ 

 factors

integer םלש רפס؟ 
numerator הנומ 
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 direct variation רשי סחיב

 inverse variation ךוכה סחיב
 loint variation בכרמ סחיב

 arithmetical progres יטמתירא רוט
 sion

 aritmetic mean יטמתירא ינמיב

 geometrical prog ירטמואיג רוט
 ression

 geometric mean ירטמואיג ינוניב

 harmonical progression ינומרה רוט

 permutation הךומת
 arrangement הפילח
 combination ףורצ
 Binomial Theorem םוניבה טפשמ

 expansion הותפ
 common loga םיטושפ םימתירגול

 rithms

annuity certains עובק ן؟ןל הטניר 

life annuity םייחה ימיל הטניר 
deferred annuity ן؟ז רחאל הטניר 

 or reversion

רחאל תידימת הטנירו תידימת הטניר 

perpetuity and deferred per- أوأ 
 petuity

forborne for a םינש רפסמל רונפ 

 number of years

years، purchase הלופכ תיתנש הסנכה 

function of X X לש היצקנפ 
independent יולת יתלב הנתשמ 

 variable

dependent variable יולת הנתשמ 
graphical method תיפכנ הטיש 
axes of X andy, y לשן X לש םיריצ 

origin ספאה תרקנ ,תישאר 
abscissae תוסיצסבא ,םיקוספ י characteristic ןייצמ 
ordmates תוטגדרוא ,םיקסופ I mantissa הסיטנמ 
coordinates תוטנידרואוק ,םירועש أ base סיפב 
plotting the point הךקנה תביצק I antilogauthm סומתירגוליטנא 
scale of notation הריפס-תטש squared paper (ירטמילימ) ץבשמ רינ 

decimal scale of תירושע הריפ؟ תטש 

 notation

radix of the זתיפס-תטש לש סיסב 

 scale

radix הףיפם לש סיסב יפל םידבש 
 fractions

radix point קיספ 

exponential series יכיראמ רוט 
logarithmic series ימתירגול רוט 
interest חיבר 

compound interest תיברד תיבר 
annuities םירועשל םימולשת 

graph of function היצקנפה טוטרש 

linear function חיוק ה؛צקנפ 
linear expression יוק יוטב 
parabola הלוברפ 
maximum value f(x) לש םומיסכ؟ 

 of f (x)
minimum value f (x) לש םומינימ 

 of f (X)

infinite and יספאו יפוס ןיא :םיכר؟ 
 zero values

asymptote (to (םוקעל) הטוטפמיסא 
 !the curve
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rectangular תית תרשי הלוברפה 

 hyperbola

X ל^המל^ תילנויצר תיאלבגלאהיצקגפ 

 rational and integral algebraical
 function of X

mathematical תיטמיחמ היצקודניא 
 induction

mathematical theorem יטסיתמ טפשמ 

inequalities םינויוש-יא 
limiting values םיילובג םיכרע 
vanishing fractions םיספאתמ םירבש 
limit לובג 

indeterminate הבוצק יתלב הרתה 
 solution

convergency of רוט לש תוסנ5תה 
 series

convergent סגכתמ 

divergencyof series רוט ל، תורךבתה 
finite series יפוס רוט 

infinite series יפוס-יא רוט 

undetermined םיבוצק יתלב םימךק9 
 coefficients

partial fractions םייקלח םירבש 
recurring series רזוח רוט 
scale of relation רושקה תגרד 
quotients תונמ 
indeterminate ה؛!וצק יתלב האוע9 

 equation

integers םימלש 
recurring םירתה םיבלשמ םירבע 

 continued fractions

periodic conti- ירוזהס בלשמ רבש 
 nued fraction

summation of series רוט ל^ םוכס 

polygonal members םיפלצ؟ םירפסמ 
method of םיללבהה תטע 

 Differences

prime number יגועאך רפסמ 
composite number בןרמ רפסמ 
congruent ףפוח 
congruence הפיפח 

contingent- ז''בז םייולת תועןואס 
 dependent events

expectation תלחות 
inverse probability דגנתמ יוכס 
local probability ימוקמ יוכס 
coordinate or תיטילנא הירטמואיג 

 analytical geometry

determinants םיבצוק 
constituents םיטנמלא 

minors םיריעז 

 ph (רדסה יונע קוח-) הרמהה Law
 of Commutation

 ph גולפה Law of Distribution
(יתמיכס) יטיתניפ קולח לע הטע 

 Method of Synthetic Division

תופלחתמ תויצקנפו תוירטמיס תויצקגפ 

 symmetrical and alternating func
 tions

 theory of equations תואושמה תלות

 derived f (x) לע תורזגג תויצקנפ

 functions of f (x)
 transforma- האושמ לע התרוצ יונע

 tion of equations

 reciprocal equations תויכפה תואועמ

 cubic equations תובקעמ תואושמ

 biquadratic equa- תויעוברוד תואושמ
 tions
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