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 תשפ"ג,תשרי

A
abbreviate
Abel
Abel summation
Abelian
abelian category
abelian extension
abelian group
abelian variety
Above
abscissa
absolute
absolute Galois group
absolute norm
absolute value
absolutely
absolutely irreducible
abstract
abstract nonsense
abstract variety
abuse
abuse of language
abuse of notation
accessible
accessible subgroup
according
acquaint
to be acquainted with
acquire
act
action
action of a group
closed action
free action
principal action
actually
acyclic
abuse of

)ְמקַ צֵּ ר (פִ ע
)אַ בֵּ ל (שם פרטי
סְ כִ ימַ ת אַ בֵּ ל
)אַ בֵּ לִ י (ת
קָ טֵּ גו ְֹריָה אַ בֵּ לִ ית
הַ ְרחָ בָ ה אַ בֵּ לִ ית
ֲבּורה אַ בֵּ לִ ית
ָ ח
י ְִריעָ ה אַ בֵּ לִ ית
)ִדלְ עֵּ יל (תהפ
) אַ בְ סִ יסָ ה (נ,פָסּוק
)מ ְֻחלָט (ת
ֲבּורת גָלּוָאה מ ְֻחלֶטֶ ת
ַ ח
נו ְֹרמָ ה מ ְֻחלֶטֶ ת
עֵּ ֶרְך מ ְֻחלָט
)ֲלּוטין (תהפ
ִ ַלח
ֲלּוטין
ִ פָריק ַלח
ִ אִ י
) תַ ְמצִ ית (של מאמר,)מֻפְ שָ ט (ת
אִ גָיוֹן מֻפְ שָ ט
י ְִריעָ ה מֻפְ שֶ טֶ ת
)ִשבּוש (ז
ִשבּוש הַ ָֹשפָ ה
ִשבּוש הַ סִ ּמּון
)נָגִ יש (ת
ֲבּורה נְגִ ישָ ה
ָ ח
ְ בְ הֶ תְ אֵּ ם ל,)לְ פִ י (תהפ
מַ ְקנֶה הֶ כֵּרּות
לְ הַ כִ יר אֶ ת
)מַ ִֹשיג (הפ
)פוֹעֵּ ל (פע
)פְ ֻעלָה (נ
ֲבּורה
ָ פְ ֻעלַת ח
גּורה
ָ ְפְ ֻעלָה ס
פְ ֻעלָה חָ פְ ִשית
אשית
ִ פְ ֻעלָה ָר
)לְ מַ ֲע ֶֹשה (תהפ
) ָאצִ ְקלִ י (ת,ֹלא ְמחֻשָ ק
עִ ּוּות שֶ ל
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abuse of language
abuse of notation
add
addition
addition theorem
in addition
additional
additive
additive category
additive function
additive functor
additive group
additively
addressed
adele
adjacent
adjust
adjoin
adjoint
adjoint functor
adjoint group
adjoint matrix
adjoint representation
adjunction
admissible
admissible subgroup
admissible valuation
admit
affine
affine automorphism
affine curve
affine group
affine line
affine morphism
affine plane
affine scheme
affine sheaf
affine space
affine variety
a fortiori
after
afterwards
again
agree

עִ ּוּות הַ ָֹשפָ ה
עִ ּוּות הַ סִ ימּון
)ְמחַ בֵּ ר (פִ ע
)ִחבּור (ז
ִמ ְשפַט ִחבּור
 בְ נוֹסָ ף לְ כְָך,בְ נוֹסָ ף ָלזֶה
)נוֹסָ ף (ת
)יטיבִ י (ת
ִ  א ֲִד,)בּורי (ת
ִ ִח
בּורית
ִ קָ טֵּ גו ְֹריָה ִח
בּורית
ִ פּונ ְְקצְ יָה ִח
בּורי
ִ פּונ ְְקטוֹר ִח
בּורית
ִ ֲבּורה ִח
ָ ח
בּורי
ִ בְ אֹ פֶ ן ִח
)מֻפְ נֶה (הֻפ
)ָאדֵּ ל (ז
) שָ כֵּן (ז,)סָ מּוְך (ת
)מַ תְ אִ ים (הִ פ
) ְֵּמצָ רֵּ ף (פִ ע
)ְמצ ָֹרף (ת
פּונ ְְקטוֹר ְמצ ָֹרף
ֲבּורה ְמצ ֶֹרפֶ ת
ָ ח
מַ ְט ִריצָ ה ְמצ ֶֹרפֶ ת
הַ צָ גָה ְמצ ֶֹרפֶ ת
)צֵּ רּוף (ז
)קָ בִ יל (ת
ֲבּורה ְקבִ ילָה
ָ תַ ת ח
הַ ע ֲָרכָה ְקבִ ילָה
) ְמַאפְ שֵּ ר (פִ ע,)מַ תִ יר (הִ פ
)אֲפִ ינִי (ת
אוֹטוֹמו ְֹרפִ יזְ ם אֲפִ ינִי
עָ קֹ ם אֲפִ ינִי
ֲבּורה אֲפִ ינִית
ָ ח
יָשָ ר אֲפִ ינִי
מו ְֹרפִ יזְ ם אֲפִ ינִי
ִמישוֹר אֲפִ ינִי
סְ כֵּימָ ה אֲפִ ינִית
ֲאלֻּמָ ה אֲפִ ינִית
מֶ ְרחָ ב אֲפִ ינִי
י ְִריעָ ה אֲפִ ינִית
 ֹלא כָל שֶ כֵּן, קַ ל וָחֹ מֶ ר,עַ ל ַאחַ ת כַּמָ ה וְ כַּמָ ה
)ַאחֲרֵּ י (מי
 ַאחֲרֵּ י כֵּן,ַאחַ ר כְָך
)שּוב (תהפ
)מַ סְ כִ ים (הִ פ
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albeit
aleph
algebra
associative algebra
commutative algebra
free algebra
group algebra
algebraic
algebraic closure
algebraic curve
algebraic element
algebraic equivalence
algebraic extension
algebraic geometry
algebraic group
algebraic integer
algebraic point
algebraic sense
algebraic set
algebraic space
algebraic variety
algebraically
algebraically closed
algebraically dependent
algebraically independent
algorithm
Euclid's algorithm
Gauss' algorithm
all
all but
almost
almost all
alone
already
also
alternating
alternating algebra
alternating form
alternating group
alternating matrix
alternating product
although
amalgamated
amalgamated product

אִ ם כִ י
)ָאלֶף (ז
)ַאלְ גֶבְ ָרה (נ
ַאלְ גֶבְ ָרה צֵּ רּופִ ית
ַאלְ גֶבְ ָרה ִחלּופִ ית
ַאלְ גֶבְ ָרה חָ פְ ִשית
ֲבּורה
ָ ַאלְ גֶבְ ָרת ח
ַאלְ גֶבְ ִרי
סְ גוֹר ַאלְ גֶבְ ִרי
עָ קֹ ם ַאלְ גֶבְ ִרי
אֵּ בָ ר ַאלְ גֶבְ ִרי
ְש ִקילּות ַאלְ גֶבְ ִרית
הַ ְרחָ בָ ה ַאלְ גֶבְ ִרית
גֵּאוֹמֶ ְט ִריָה ַאלְ גֶבְ ִרית
ֲבּורה ַאלְ גֶבְ ִרית
ָ ח
שָ לֵּם ַאלְ גֶבְ ִרי
נְקֻ ָדה ַאלְ גֶבְ ִרית
מּובָ ן ַאלְ גֶבְ ִרי
ְקבּוצָ ה ַאלְ גֶבְ ִרית
מֶ ְרחָ ב ַאלְ גֶבְ ִרי
י ְִריעָ ה ַאלְ גֶבְ ִרית
בְ אֹ פֶ ן ַאלְ גֶבְ ִרי
סָ גּור ַאלְ גֶבְ ִרית
תָ לּוי ַאלְ גֶבְ ִרית
ֹלא תָ לּוי ַאלְ גֶבְ ִרית
) ַאלְ גו ִֹריתְ ם (ז,)מַ תְ כוֹן (ז
מַ תְ כוֹן או ְֹקלִ ֶידס
מַ תְ כוֹן גָאּוס
)הַ כֹל (שמ
הַ כֹל ִמחּוץ
)כִ ְמעַ ט (תהפ
כִ ְמעַ ט כֹל
)בִ לְ בַ ד (תהפ
)כְ בָ ר (תהפ
)גַם (מק
)ִחלּופִ ין (ת
ַאלְ גֶבְ ַרת ִחלּופִ ין
תַ בְ נִית ִחלּופִ ין
ֲבּורת ִחלּופִ ין
ַ ח
מַ ְט ִריצַ ת ִחלּופִ ין
מַ כְ ֵּפלַת ִחלּופִ ין
ֶַאף עַ ל פִ י ש
ְמסֻגְ סָ ג
מַ כְ פְ לָה ְמסֻגְ סֶ גֶת
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amalgamation
ambiguity
ample
ample divisor
ample field
analysis
analog
and
angle
anisotropic
annihilator
another
anti
anti-automorphism
anti-linear
anti-module
any
any manner
a posteriori
appear
application
apply
approach
approaches zero
approximate
approximation
approximation theorem
a priori
arc
arbitrary
archimedean
archimedean ordering
archimedean valuation
area
argument
argument (of a function)
arise
arithmetic
field arithmetic
arithmetic
arithmetic genus
arithmetic progression
arithmetic sequence
around

)סִ גְ סּוג (ז
) עִ ְרפּול (ז,מַ ְשמָ עּות-דּו
)נ ְִרחָ ב (ת
ְמחַ לֵּק נ ְִרחָ ב
שָ דֵּ ה נ ְִרחָ ב
)ֲאנָלִ יזָה (נ
) ָאנָלוֹג (ז,)מַ ְקבִ ילָה (נ
)וְ (מק
)זָוִ ית (נ
)ַאנְאִ יזו ְֹטרוֹפִ י (ת
)ְמאַ פֵּס (ת
)ַאחֵּ ר (ת
)ֶנגֶד (מי
אוֹטוֹמו ְֹרפִ יזְ ם ְמנֻגָד
ֵָּארי
ִ לִ ינ-ֶנגֶד
מוֹדּול ְמנֻגָד
)כֹל (שמ
בְ כָל ֶד ֶרְך
)בְ ִדיעֲבַ ד (תהפ
)מוֹפִ יעַ (פע
) ִשּמּוש (ז,)יִּׂשּום (ז
) מַ פְ עִ יל (הִ פ,)ְמיַּׂשֵּ ם (פִ ע
)ִמתְ ָכנֵּס (הת
ִמתְ ָכנֵּס לְ אֶ פֶ ס
)ְמקָ רֵּ ב (פִ ע
)קֵּ רּוב (ז
ִמ ְשפַט הַ קֵּ רּוב
)ִמלְ כַתְ ִחלָה (תהפ
)קֶ שֶ ת (נ
 ְש ִרירּותִ י, כָלְ שֶ הּו,)ְרצ ֹונִי (תהפ
)ַארכִ ימֵּ ִדי (ת
ְ
ַארכִ ימֵּ ִדי
ְ סֵּ ֶדר
ַארכִ ימֵּ ִדית
ְ הַ ע ֲָרכָה
)שֶ טַ ח (ז
)ַארגּומֶ נְט (ז
ְ ,)ִטעּון (ז
) ז,ִמ ְשתָ נֶה (של פונקציה
)ע ֹולֶה (פָ ע
) א ֲִרתְ מֵּ ִטיקָ ה (נ, תו ַֹרת הַ חֶ ְשבוֹן,)חֶ ְשבוֹן (ז
א ֲִרתְ מֵּ ִטיקַ ת הַ ּׂשָ דוֹת
) א ֲִרתְ מֵּ ִטי (ת,)חֶ ְשב ֹונִי (ת
ֶגזַע חֶ ְשב ֹונִי
סִ ְד ָרה חֶ ְשב ֹונִית
סִ ְד ָרה חֶ ְשב ֹונִית
)ִמסָ בִ יב (תהפ
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arrival
arrow
Artin
Artin automorphism
Artin conjecture
Artin kernel
Artin map
Artin-Rees theorem
Artin-Schreier theory
Artin symbol
Artinian
Artinian module
as
as above
as stated
as was to be shown
ascending
aside
ask
aspect
assert
Zorn's lemma asserts
assertion
assign
assigning
assignment
associate
associated ideal
associated point
associated representation
association
associative
associative algebra
associativity
assume
assumption
by assumption
asymptote
asymptotic
asymptotic formula
asterisk
at
at each point
at least

) הַ גָעָ ה (נ,)כְ נִיסָ ה (נ
)חֵּ ץ (ז
)ַאר ִטין (שם פרטי
ְ
ַאר ִטין
ְ אוֹטוֹמו ְֹרפִ יזְ ם
ַאר ִטין
ְ הַ ְשעָ ַרת
ַאר ִטין
ְ ג ְַרעִ ין
ַאר ִטין
ְ הַ עְ תָ קַ ת
 ִריס-ַאר ִטין
ְ ִמ ְשפַט
 ְש ָריֵּר-ַאר ִטין
ְ תו ַֹרת
ַאר ִטין
ְ סֶ מֶ ל
)ַאר ִטינִי (ת
ְ
ַאר ִטינִי
ְ מוֹדּול
) כְ מ ֹו (מק,)כְ (מק
 ַכנִזְ כָר לְ עֵּ יל,ַכנַ"ל
)ַכ ֶנאֱמָ ר (תהפ
כְ פִ י שֶ צָ ִריְך הָ יָה לְ הַ ְראוֹת
)ע ֹולֶה (ת
)ִמחּוץ (תהפ
)שוֹאֵּ ל (פָ ע
)הֶ בֵּ ט (ז
) אוֹמֵּ ר (פָ ע,)טוֹעֵּ ן (פָ ע
הַ לֶמָ ה שֶ ל צו ְֹרן אוֹמֶ ֶרת
)טַ ֲענָה (נ
)מַ ְקצֶ ה (פִ ע
)הַ ְקצָ ָאה (נ
)ַהֲשָ מָ ה (נ
) מַ תְ אִ ים (הִ פ,)נִלְ וֶה (נפ
אִ ידֵּ ָאל נִלְ וֶה
נְקֻ ָדה נִלְ וֵּית
הַ צָ גָה נִלְ וֵּית
)הַ תְ ָאמָ ה (נ
)ָאטיבִ י (ת
ִ  ָאסוֹצְ י,)ִקבּוצִ י (ת
ָאטיבִ ית
ִ ַאלְ גֶבְ ָרה ָאסוֹצְ י
)ָאטיבִ יּות (נ
ִ  ָאסוֹצְ י,)ִקבּוצִ יּות (נ
)מַ נִיחַ (הִ פ
)הַ נָחָ ה (נ
לְ פִ י הַ הַ נָחָ ה
) הצעה, ְשאִ יפוֹן (ז,)ָאסִ ְמפְ טוֹטָ ה (נ
) הצעה, ְשאִ יפ ֹונִי (ת,)ָאסִ ְמפְ טו ִֹטי (ת
) נֻסְ חָ ה ְשאִ יפ ֹונִית (הצעה,נֻסְ חָ ה ָאסִ ְמפְ טו ִֹטית
)כ ֹוכָבִ ית (נ
)בְ (מי
בְ כָל נְקֻ ָדה
)לְ פָ חוֹת (תהפ
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at most
at once
atomic
atomic formula
attach
attention
augment
augmentation
augmentation ideal
automorphic
automorphic form
automorphism
group automorphism
inner automorphism
ring automorphism
auxiliary
average
averaging operator
avoid
to avoid confusion
axiom
axiom of choice
axis

לְ כָל הַ יוֹתֵּ ר
)ִמיָד (תהפ
)אֲטו ִֹמי (ת
נֻסְ חָ ה אֲטו ִֹמית
)ְמצָ רֵּ ף (פִ ע
לֵּב-תְ שּומֶ ת
) הַ גְ דֵּ ל (הִ פ,)הוֹסֵּ ף (פ
) הַ גְ ָדלָה (נ,)תוֹסֶ פֶ ת (נ
אִ ידֵּ ַאל הַ תוֹסֶ פֶ ת
)אוֹטוֹמו ְֹרפִ י (ת
תַ בְ נִית אוֹטוֹמו ְֹרפִ ית
)אוֹטוֹמו ְֹרפִ יזְ ם (ת
אוֹטוֹמו ְֹרפִ יזְ ם שֶ ל חֲבּורוֹת
ִימי
ִ אוֹטוֹמו ְֹרפִ יזְ ם פְ נ
אוֹטוֹמו ְֹרפִ יזְ ם שֶ ל חּוגִ ים
)עֵּ זֶר (ת
)ְממֻצָ ע (ז
ַא ֹופ ֵָּרטוֹר ְממַ צֵּ ע
)נ ְִמנָע (נפ
לְ הִ ּמָ נַע ִמבִ לְ בּול
)ַאקסְ יוֹמָ ה (נ
ְ ,מ ְֻשכָל ִראשוֹן
ַאקסְ יוֹמַ ת הַ בְ ִח ָירה
ְ
)צִ יר (ז

B
balanced
Banach
Banach algebra
Banach space
bar
base
base change
base extension
base point
base point free
basic
basic idea
basis
complementary basis

)ְמ ֻאזָן (ת
)בַ נְַך (שם פרטי
מֶ ְרחַ ב ַאלְ גֶבְ ָרה
מֶ ְרחַ ב בַ נְַך
)גַג (ז
)בָ סִ יס (ז
ִשנּוי בָ סִ יס
הַ ְרחָ בַ ת בָ סִ יס
נְקֻ ַדת בָ סִ יס
חֲסַ ר נְקֻ ַדת בָ סִ יס
)בְ סִ יסִ י (ת
ַרעְ יוֹן יְסו ִֹדי
)בָ סִ יס (ז
בָ סִ יס מַ ְשלִ ים
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dual basis
because
behave
behavior
being taken
belong
Bernoulli
Bernoulli number
Bernoulli polynomial
Bertini
Bertini's theorem
Bertini-Noether theorem
Betti
Betti numbers
between
Bezout
Bezout ring
Bezout's theorem
biholomorphic
bi-implication
bijection
bijective
bilinear
bilinear form
bilinear map
binary
binary quadratic form
binomial
binomial coefficient
binomial formula
binomial polynomial
birational
birational correspondence
birational equivalence
birational invariant
birational morphism
birational transformation
bisect
blank
blank space
block
blowing up
book
Bool

 בָ סִ יס דּוָאלִ י,בָ סִ יס ִמ ְשנִי
- ֶ ִמפְ נֵּי ש,) כִ י (מק,)ִמפְ נֵּי (מי
)ִמתְ נַהֵּ ג (התפ
)הִ תְ ַנהֲגּות (נ
)נִלְ קָ ח (נפ
)שַ יְָך (פָ ע
)בֶ ְרנּולִ י (שם פרטי
ִמסְ פַר בֶ ְרנּולִ י
פוֹלִ ינוֹם בֶ ְרנּולִ י
)בֶ ְר ִטינִי (שם פרטי
ִמ ְשפַט בֶ ְר ִטינִי
נֶטֶ ר-ִמ ְשפַט בֶ ְר ִטינִי
)בֵּ ִטי (שם פרטי
ִמסְ פְ רֵּ י בֵּ ִטי
)בֵּ ין (תהפ
)בֵּ זּו (שם פרטי
חּוג בֵּ זּו
ִמ ְשפַט בֵּ זּו
)בִ יהוֹלוֹמו ְֹרפִ י (ת
גְ ִר ָירה כְ פּולָה
) בִ י ְֶקצְ יָה (נ,הַ עְ תָ קָ ה חַ ד חַ ד עֶ ְרכִ ית עַ ל
) בִ י ְֶק ִטיבִ י (ת,חַ ד חַ ד עֶ ְרכִ י וְ עַ ל
)ֵָּארי (ת
ִ בִ ילִ ינ
ֵָּארית
ִ תַ בְ נִית בִ ילִ ינ
ֵָּארית
ִ הַ עְ תָ קָ ה בִ ילִ ינ
) בִ ינ ִָרי (ת,ְשנִי ֹונִי
)תַ בְ נִית ִרבּועִ ית ְשנִי ֹונִית (או בִ ינ ִָרית
 תְ רֵּ י אֵּ בָ ר,)בִ ינו ִֹמי (ת
ְמקַ דֵּ ם בִ ינו ִֹמי
נֻסְ חַ ת הַ בִ ינוֹם
פוֹלִ ינוֹם בִ ינו ִֹמי
בִ ַירצְ י ֹונָלִ י
הַ תְ ָאמָ ה בִ ַירצְ י ֹונָלִ ית
ְש ִקילּות בִ ַירצְ י ֹונָלִ ית
מּורה בִ ַירצְ י ֹונָלִ ית
ָ ְש
מו ְֹרפִ יזְ ם בִ ַירצְ י ֹונָלִ י
ְט ַרנְסְ פו ְֹרמַ צְ יָה בִ ַירצְ י ֹונָלִ ית
)חוֹצֶ ה (פָ ע
)רֵּ יק (ת
מָ קוֹם רֵּ יק
)גּוש (ז
)נִפּוחַ (ז
)סֵּ פֶ ר (ז
)בּול (שם פרטי
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Boolean algebra
Boolean polynomial
Boolean ring
Borel
Borel-Cantelli lemma
Borel field
Borel subgroup
both
bottom
bound
greatest lower bound
least upper bound
lower bound
upper bound
boundary
bounded
box
brackets
branch
branch point
break up
brief
in brief
briefly
Bruhat
Bruhat decomposition
bundle
line bundle
vector bundle
but
by
by induction
by means of
by that

ַאלְ גֶבְ ַרת בּול
פוֹלִ ינוֹם בּול
חּוג בּול
)בוֹרֵּ ל (שם פרטי
קַ נְטֵּ לִ י-לֶּמַ ת בוֹרֵּ ל
ְשדֵּ ה בוֹרֵּ ל
ֲבּורה שֶ ל בוֹרֵּ ל
ָ תַ ת ח
ְשנֵּיהֶ ם
)תַ ְחתוֹן (ת
)חֶ סֶ ם (ז
חֶ סֶ ם תַ ְחתוֹן
חֶ סֶ ם עֶ לְ יוֹן
חֶ סֶ ם ִמלְ ַרע
חֶ סֶ ם ִמלְ עֵּ יל
)שָ פָ ה (נ
)חָ סּום (ת
)תֵּ בָ ה (נ
סוֹגְ ַריִם ְמרֻ בָ עִ ים
)עָ נָף (ז
נְקֻ ַדת עָ נָף
)ִמתְ פָרֵּ ק (הת
)קָ צָ ר (ת
)בְ ִקצּור (תהפ
)בְ ִקצּור (תהפ
)בְ רּוָאה (שם פרטי
פֵּרּוק בְ רּוָאה
אֶ גֶד
אֶ גד יְשָ ִרים
אֶ גֶד ו ְֶקטו ִֹרים
) אֲבָ ל (מח,)אּולָם (מח
) בְ (מי,עַ ל יְדֵּ י
)ְדּוקצְ יָה (תהפ
ְ  בְ אִ נ,)בְ הַ ְש ָרָאה (תהפ
)בְ אֶ ְמצָ עּות (תהפ
ֶעַ ל יְדֵּ י זֶה ש

C
calculate
calculus

)ְמחַ שֵּ ב (פִ י
) תַ ְח ִשיב (ז,)חֶ ְשבוֹן (אִ נְפִ ינִיטֵּ סִ ימָ לִ י
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predicate calculus
call
can
cancel
cancellation law
canonical
canonical class
canonical divisor
canonical generator
canonical map
Jordan canonical form
cardinal number
cardinality
carry
carry out
Cartan
Cartan divisor
Cartan subgroup
Cartesian
Cartesian product
Cartesian square
case
in any case
in most cases
special case
category
abelian category
categorical
categorical quotient
Cauchy
Cauchy-Schwarz inequality
Cauchy sequence
Cauchy's theorem
Cayley
Cayley-Hamilton theorem
center
center of a group
center of a ring
central
central element
central function
centralizer
certain
certainly

סּוקים
ִ ְתַ ְח ִשיב הַ פ
) ְמ ַכנֶה (פִ י,)קוֹרֵּ א (פָ ע
)יָכוֹל (פָ ע
)ְמצַ ְמצֵּ ם (פִ י
חֹ ק צִ ְמצּום
)קָ נ ֹונִי (ת
מַ ְחלָקָ ה קָ נ ֹונִית
ְמחַ לֵּק קָ נ ֹונִי
יוֹצֵּ ר קָ נ ֹונִי
הַ עְ תָ קָ ה קָ נ ֹונִית
צּורת ז'ו ְֹר ָדן קָ נ ֹונִית
ַ
 ִמסְ פָר קַ ְר ִדינָלִ י,ִמסְ פָר מ ֹונֶה
) עוֹצְ מָ ה) (נ:עָ צְ מָ ה (קרי
)נוֹשֵּ א (פָ ע
)ְמבַ צֵּ עַ (פִ ע
)קַ ְרטָ ן (שם פרטי
ְמחַ לֵּק קַ ְרטָ ן
ֲבּורה שֶ ל קַ ְרטָ ן
ָ תַ ת ח
)קַ ְרטֵּ זִ י (ת
מַ כְ ֵּפלָה קַ ְרטֵּ זִ ית
ִרבּועַ קַ ְרטֵּ זִ י
)ִמ ְק ֶרה (ז
בְ כָל ִמ ְק ֶרה
בְ רֹב הַ ּמִ ְק ִרים
ִמ ְק ֶרה פְ ָר ִטי
)קָ טֵּ גו ְֹריָה (נ
קָ טֵּ גו ְֹריָה אַ בֵּ לִ ית
)קָ טֵּ גו ִֹרי (ת
מָ נָה קָ טֵּ גו ִֹרית
)קו ִֹשי (שם פרטי
 ְשו ְַרץ-אִ י ִשוְ יוֹן קו ִֹשי
סִ ְד ַרת קו ִֹשי
ִמ ְשפַט קו ִֹשי
)קֵּ יְלִ י (שם פרטי
הָ ִמילְ טוֹן-ִמ ְשפַט קֵּ יְלִ י
)מֶ ְרכָז (ז
ֲבּורה
ָ מֶ ְרכַז ח
מֶ ְרכַז חּוג
)מֶ ְרכָזִ י (ת
אֵּ בָ ר מֶ ְרכָזִ י
פּונ ְְקצְ יָה מֶ ְרכָזִ ית
)ְמ ַרכֵּז (ז
)ְמ ֻסיָם (ת
)בְ ו ַַדאי (תהפ
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chain
chain condition
chain rule
change
chapter
character
characteristic
characteristic function
characteristic polynomial
characteristic subgroup
characteristic zero
positive characteristic
characterize
chart
chase
diagram chasing
Chebotarev
Chebotarev density theorem
Chinese remainder theorem
choice
axiom of choice
chord
Chow
Chow ring
Chow's lemma
Chow's moving lemma
Chow variety
Chunk
group chunk
circle
circle method
circle of convergence
unit circle
circuit
circulant matrix
Circumference
claim
class
Chern class
class field
class field theory
class formula
class group
class number

)שַ ְרשֶ ֶרת (נ
תְ נַאי שַ ְרשֶ ֶרת
כְ לַל שַ ְרשֶ ֶרת
) ְמשַ נֶה (פִ ע,)ִשנּוי (ז
)פֶרק (ז
ֶ
) אוֹפְ יָן) (ז:(ק ִרי
ְ ָאפְ יָן
) קָ ַר ְקטֵּ ִרסְ ִטיקָ ה (נ,)אִ פְ יּון (ז
פּונ ְְקצְ יָה ָאפְ ָינִית
פוֹלִ ינוֹם ָאפְ ָינִי
תַ ת חֲבּורה ָאפְ ָינִית
אִ פְ יּון אֶ פֶ ס
אִ פְ יּון ִחיּובִ י
)ְמַאפְ יֵּן (פִ ע
)מַ פָה (נ
) ַרוֹדֵּ ף (פָ ע
ימים
ִ ִמ ְר ַדף תַ ְר ִש
)צֶ 'בוֹטָ ֶרב (שם פרטי
ִמ ְשפַט הַ צְ פִ יפּות שֶ ל צֶ 'בוֹטָ ֶרב
ִמ ְשפַט הַ ְשאֵּ ִריוֹת הַ סִ ינִי
)בְ ִח ָירה (נ
ַאקסְ יוֹמַ ת הַ בְ ִח ָירה
ְ
)מֵּ יתָ ר (ז
)צ' ֹו (שם פרטי
חּוג צ' ֹו
לֶּמַ ת צ' ֹו
לֶּמַ ת הַ ֲה ָזזָה שֶ ל צ' ֹו
י ְִריעַ ת צ' ֹו
חֲתִ יכָה
ֲבּורה
ָ חֲתִ יכַת ח
) מַ ֲעגָל (ז,)מַ עְ גָל (ז
ִשיטַ ת הַ ּמַ עְ גָל
מַ עְ גַל הַ הִ תְ ַכנְסּות
מַ עְ גַל י ְִח ָידה
 מַ עְ גָל גְ ָרפִ י,)מַ עְ גָל (ז
מַ ְט ִריצָ ה מַ עְ גָלִ ית
)הֶ קֵּ ף (ז
)טַ ֲענָה (נ
)מַ ְחלָקָ ה (נ
מַ ְחלֶקֶ ת צֵּ ְ'רן
ְשדֵּ ה הַ ּמַ ְחלָקוֹת
תו ַֹרת ְשדוֹת הַ ּמַ ְחלָקות
נֻסְ חַ ת הַ ּמַ ְחלָקוֹת
ֲבּורת הַ ּמַ ְחלָקוֹת
ַ ח
ִמסְ פַר הַ ּמַ ְחלָק ֹות
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equivalence class
classification
classification of curves
classification of curve singularities
classification of elliptic curves
classification of surfaces
classification problem
classification theorem
clear
Clifford
Clifford algebra
closed
algebraically closed
closed immersion
closed set
closed subgroup
closed subvariety
closed under
integrally closed
p-adically closed
real closed
closely
closely related
closure
algebraic closure
Galois closure
integral closure
separable closure
coalesce
coarse
course valuation
coboundary
cochain
cocharacter
cocycle
code
code
codimension
coefficient
coefficient of polynomial
leading coefficient
cofinal
cofinal subset
cofinite

מַ ְחלֶקֶ ת ְש ִקילּות
)ִמיּון (ז
ִמיּון עֲקֻ ּמים
ִמיּון יִחּודֵּ י עָ קֹ ם
ִמיּון עֲקֻ ּמִ ים אֶ לִ פְ ִטיִ ים
ִמיּון ִמ ְשטָ ִחים
בְ עָ יַת הַ ּמִ יּון
ִמ ְשפַט הַ ּמִ יּון
)בָ רּור (ת
)ְקלִ יפו ְֹרד (שם פרטי
ַאלְ גֶבְ ַרת ְקלִ יפו ְֹרד
)סָ גּור (ת
סָ גּור ַאלְ גֶבְ ִרית
גּורה
ָ ְהַ ְטבָ לָה ס
גּורה
ָ ְְקבּוצָ ה ס
גּורה
ָ ְֲבּורה ס
ָ תַ ת ח
גּורה
ָ ְתַ ת י ְִריעָ ה ס
סָ גּור תַ חַ ת
סָ גּור בִ ְשלֵּמּות
ָאדית
ִ -p סָ גּור
סָ גּור מַ ּמָ ִשית
)בִ סְ ִמיכּות (תהפ
קשּור בְ אֹ פֶ ן הָ דּוק
)סְ גוֹר (ז
סְ גוֹר ַאלְ גֶבְ ִרי
סְ גוֹר גָלּוָאה
סְ גוֹר שָ לֵּם
פָריד
ִ סְ גוֹר
)ִמתְ מַ זֵּג (הת
)גַס (ת
הַ ע ֲָרכָה גַסָ ה
שָ פָ ה- ק ֹו,שָ פָ ה נִלְ וֵּית
שַ ְרשֶ ֶרת- ק ֹו,שַ ְרשֶ ֶרת נִלְ וֵּית
ָאפְ יָן נִלְ וֶה
ִחשּוק נִלְ וֶה
)צֹפֶ ן (ז
)מַ צְ פִ ין (הִ פ
מֵּ מַ ד נִלְ וֶה
)ְמקַ דֵּ ם (ז
ְמקַ דֵּ ם שֶ ל פוֹלִ ינוֹם
ְמקַ דֵּ ם עֶ לְ יוֹן
)יּומי (ת
ִ ִס
יּומית
ִ ִתַ ת ְקבּוצָ ה ס
) שֶ ּמַ ְשלִ ימ ֹו סוֹפִ י (הצעה,)סוֹפִ י (ת-ק ֹו
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coherent
coherent sheaf
cohomology
Cech cohomology
cohomology group
crystalline cohomology
l-adic cohomology
coincide
cokernel
collect
collection
column
column rank
combination
combinatorial
combinatorial dimension
common
commutative
commutative diagram
commutative group
commutative ring
commutativity
commutator
commutator subgroup
commute
compact
compact support
compactness
compactness theorem
comparable
compare
comparing coefficients
comparison
compass
compatible
compatability
complement
complement
complementary
complementary basis
complementary root
complementary set
complete
complete field

) קוֹהֶ ֶרנ ְִטי (ת,)ְמ ֻלכָד (ת
ֲאלֻּמָ ה ְמ ֻלכ ֶֶדת
)קוֹהוֹמוֹלוֹגְ יָה (נ
קוֹהוֹמוֹלוֹגְ יַת צֵּ 'ְך
ֲבּורת קוֹהוֹמוֹלוֹגְ יָה
ַ ח
קוֹהוֹמוֹלוֹגְ יַת בְ ֹדלַח
ָאדית
ִ -l קוֹהוֹמוֹלוֹגְ יָה
)ִמתְ ַלכֵּד (הת
ג ְַרעִ ין- ק ֹו,ג ְַרעִ ין נִלְ וֶה
)אוֹסֵּ ף (פָ ע
)אֹ סֶ ף (ז
)ּמּודה (נ
ָ ַע
ַד ְרגַת הָ עַ ּמּודוֹת
)צֵּ רּוף (ז
) קו ְֹמבִ ינָטו ִֹרי (ת,)צֵּ רּופִ י (ת
מֵּ מַ ד צֵּ רּופִ י
)ְמשֻתָ ף (ת
) קוֹמּוטָ ִטיבִ י (ת,)ִחלּופִ י (ת
תַ ְר ִשים ִחלּופִ י
ֲבּורה ִחלּופִ ית
ָ ח
חּוג ִחלּופִ י
) קוֹמּוטָ ִטיבִ יּות (נ,)ִחלּופִ יּות (נ
) קוֹמּוטָ טוֹר (ז,)מַ ְחלִ יפָ ן (ז
ֲבּורת הַ ּמַ ְחלִ יפָ ן
ַ ח
)ִמתְ חַ לֵּף (הת
) קו ְֹמפַ ְק ִטי (ת,)ָדחּוס (ת
תוֹמֵּ ְך ָדחּוס
)ְד ִחיסּות (נ
ִמ ְשפַט הַ ְד ִחיסּות
הַ ְשוָָאה-בַ ר
)מַ ְשוֶה (הִ פ
הַ ְשוַָאת ְמקַ דֵּ ִמים
)הַ ְשוָָאה (נ
)ְמחּוגָה (נ
) קו ְֹמפֵּטַ בִ ילִ י (ת,) תוֹאֵּ ם (ת,)ִמתְ יַשֵּ ב (עִ ם
)תְ אִ ימּות (נ
)מַ ְשלִ ים (ת
)הַ ְשלָמָ ה (נ
)מַ ְשלִ ים (ת
בָ סִ יס מַ ְשלִ ים
שרש מַ ְשלִ ים
ֶ
ְקבּוצָ ה מַ ְשלִ ימָ ה
)מ ְֻשלָם (ת
שָ ֶדה מ ְֻשלָם
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complete intersection
complete linear system
complete measure
complete ring
complete theory
complete variety
completely
completely reducible
completeness
completion
complex
complex
complex absolute value
complex analytic space
complex cohomology
complex manifold
complex multiplication
complex number
complex plane
component
component-wise
connected component
compose
composed
composite
composite map
composition
composition factor
composition of fields
composition of mappings
composition series
compute
computable
concave
concept
concern
conclude
conclusion
concrete
concurrent relation
condition
conductor
cone
configuration

ִחתּוך מ ְֻשלָם
ֵָּארית מ ְֻשלֶמֶ ת
ִ מַ ע ֲֶרכֶת לִ ינ
ִמ ָדה מ ְֻשלֶמֶ ת
חּוג מ ְֻשלָם
תו ָֹרה מ ְֻשלֶמֶ ת
י ְִריעָ ה מ ְֻשלֶמֶ ת
) לְ ג ְַמרֵּ י (תהפ,)בִ ְשלֵּמּות (תהפ
פָריק לְ ג ְַמרֵּ י
ִ
)ְשלֵּמּות (נ
)הַ ְשלָמָ ה (נ
) קו ְֹמפְ ל ְֶקס (ז,)ִמכְ לוֹל (ז
)ְמרֻ כָב (ת
עֵּ ֶרְך מ ְֻחלָט ְמרֻ כָב
יטי ְמרֻ כָב
ִ ִמֶ ְרחָ ב ֲאנָל
קוֹהוֹמוֹלוֹגְ יָה ְמרֻ כֶבֶ ת
י ְִריעָ ה ְמרֻ כֶבֶ ת
כֶפֶ ל ְמרֻ כָב
ִמסְ פָר ְמרֻ כָב
ִמישוֹר ְמרֻ כָב
)ְרכִ יב (ז
לְ פִ י ְרכִ יבִ ים
ְרכִ יב קָ ִשיר
)מַ ְרכִ יב (הִ פ
)מ ְֻרכָב (הֻפ
) הַ ְרכָבָ ה (נ,)פָריק (ת
ִ
הַ עְ תָ קָ ה מ ְֻרכֶבֶ ת
) הַ ְרכָבָ ה (נ,)צֵּ רּוף (ז
גוֹרֵּ ם הֶ ְרכֵּב
צֵּ רּוף שָ דוֹת
הַ ְרכָבַ ת הַ עְ תָ קוֹת
סִ ְד ַרת הֶ ְרכֵּב
)ְמחַ שֵּ ב (פִ ע
נִתָ ן לְ ִחשּוב
)קָ עּור (ת
)מֻּׂשָ ג (ז
)ִמתְ יַחֵּ ס (הת
)מַ סִ יק (הִ פ
)מַ סְ קָ נָה (נ
) ק ֹונ ְְק ֶר ִטי (ת,)מּוחָ ִשי (ת
יַחַ ס ִשתּופִ י
)תְ נַאי (ז
)מַ נְחֶ ה (ז
)חָ רּוט (ז
)צּורה (נ
ָ ְת
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conformal
conformal map
confusion
congruence
congruence relation
congruence subgroup
congruent
conic
conjugacy
conjugacy class
conjugate
conjugate elements
conjugate fields
conjugate subgroups
conjugation
conjunct
conjunction
conjunctive
conjunctive form
connected
connected component
connected space
connectedness
connectedness principle
connecting
connecting homomorphism
consequence
consequent
consequently
conservative
conservative curve
conservative field
consider
consist
consistent
constant
constant field extension
constant polynomial
constant sheaf
constant term
constitute
construct
constructible
constructible set

) ק ֹונְפו ְֹר ִמי (ת,) הצעה,ת ֹואֲמָ נִי (ת
הַ עְ תָ קָ ה ת ֹואֲמָ נִית
)בִ לְ בּול (ז
) ק ֹונְגְ רּואֶ נְצְ יָה (נ,)חֲפִ יפָ ה (נ
יַחַ ס חֲפִ יפָ ה
ֲבּורת חֲפִ יפָ ה
ַ ח
) ק ֹונְגְ רּואֶ נ ְִטי (ת,)חוֹפֵּ ף (ת
)חָ רּוט (ז
)צְ ִמידּות (נ
מַ ְחלֶקֶ ת צְ ִמידּות
)צָ מּוד (ת
מּודים
ִ ְאֵּ בָ ִרים צ
מּודים
ִ ְשָ דוֹת צ
תַ ת חֲבּורוֹת צְ מּודוֹת
)הַ צְ מָ ָדה (נ
)ְמצ ָֹרף (ז
) ק ֹונְיּונ ְְקצְ יָה (נ,)צֵּ רּוף (ז
)ְמצָ רֵּ ף (ת
תַ בְ נִית ְמצָ ֶרפֶ ת
)קָ ִשיר (ת
מַ ְִרכִ יב קָ ִשיר
מֶ ְרחָ ב קָ ִשיר
)ְק ִשירּות (נ
עֶ ְקרוֹן ְק ִשירּות
)ְמקַ שֵּ ר (ת
הוֹמוֹמו ְֹרפִ יזְ ם ְמקַ שֵּ ר
)מַ סְ קָ נָה (נ
)עוֹקֵּ ב (ז
 עַ ל כֵּן,כְ תוֹצָ ָאה ִמזֶה
)ְמשַ ּמֵּ ר (ת
עָ קֹ ם ְמשַ ּמֵּ ר
שָ ֶדה ְמשַ ּמֵּ ר
) ִמתְ ב ֹונֵּן (הת,)ְמעַ יֵּן (פִ ע
)מ ְֻרכָב (ת
)עִ ְקבִ י (ת
) ת,קָ בּועַ (ז
הַ ְרחָ בַ ת ְשדֵּ ה הַ ְקבּועִ ים
ַפוֹלִ ינוֹם קָ בּוע
ֲאלֻּמָ ה ְקבּועָ ה
ַאֵּ בָ ר קָ בּוע
)ְמהַ ּוֶה (פִ ע
)ב ֹונֶה (פָ ע
בְ ִניָה-בַ ר
בְ ִניָה-ְקבּוצָ ה בָ ַרת
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construction
compass construction
straightedge construction
contain
is contained
contend
content
contention
context
continuation
analytic continuation
continue
continuous
continuous family
continuous function
contraction
contradiction
proof by contradiction
contravariant
convenient
convention
converge
convergence
absolute convergence
conditional convergence
uniformly convergence
convergent
convergent sequence
convergent series
conversely
convex
convex body
convolution
continuum
coordinate
affine coordinates
coordinate ring
homogeneous coordinates
coproduct
corank
core
core field
correspond
correspondence

)בְ ִניָה (נ
בְ ִניָה בְ עֶ זְ ַרת ְמחּוגָה
בְ ִניָה בְ עֶ זְ ַרת סַ ְרגֵּל
)(קבּוצָ ה
ְ  מַ ִקיף,)מֵּ כִ יל (אֵּ בָ ר
)מּוכָל (הֻפ
)טוֹעֵּ ן (פָ ע
) תְ כּולָה (נ,)תֹ כֶן (ז
)טַ ֲענָה (נ
) ק ֹונְטֶ ְקסְ ט (ז,)הֶ ְקשֵּ ר (ז
)הַ ְמשָ כָה (נ
יטית
ִ ִהַ ְמשָ כָה ֲאנָל
)מַ ְמ ִשיְך (הִ פ
)ָרצִ יף (ת
ִמ ְשפָחָ ה ְרצִ יפָ ה
פּונ ְְקצְ יָה ְרצִ יפָ ה
)כִ ּוּוץ (נ
)סְ תִ ָירה (נ
ה ֹוכָחָ ה בִ ְשלִ ילָה
)ו ְַריַאנ ְִטי (ת-ק ֹונ ְְט ָרה
)נוֹחַ (ת
)מֻסְ כָמָ ה (נ
)ִמתְ ַכנֵּס (הת
)הִ תְ ַכנְסּות (נ
הִ תְ ַכנְסּות מ ְֻחלֶטֶ ת
הִ תְ ַכנְסּות ֻמתְ נֵּית
הִ תְ ַכנְסּות בְ ִמ ָדה שָ וָה
) ת,ִמתְ ַכנֵּס (הת
סִ ְד ָרה ִמתְ ַכנֶסֶ ת
טּור ִמתְ ַכנֵּס
)לְ הֶ פֶ ְך (תהפ
)קָ מּור (ת
גּוף קָ מּור
) ק ֹונְבוֹלּוצְ יָה (נ,)כְ ִריכָה (נ
)ֶרצֶ ף (ז
) קוֹאו ְֹר ִדינָטָ ה (נ,)ִשעּור (ז
 קוֹאו ְֹר ִדינָטוֹת אֲפִ ינִיוֹת,עּורים אֲפִ ינִיים
ִ ִש
 חּוג הַ קוֹאו ְֹר ִדינָטוֹת,עּורים
ִ חּוג הַ ִש
 קוֹאו ְֹר ִדינָטוֹת הוֹמ ֹו ֵּגנִיוֹת,עּורים הוֹמ ֹו ֵּגנִיִ ים
ִ ִש
מַ כְ ֵּפלָה נִלְ וֵּית
ַד ְרגָה נִלְ וֵּית
)לִ בָ ה (נ
ְשדֵּ ה הַ לִ בָ ה
)מַ תְ אִ ים (הִ פ
) הַ תְ ָאמָ ה (נ,)תִ כְ תֹ בֶ ת (נ
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corresponding
corollary
coset
coset representative
left coset
right coset
countable
couple
covariant
covariant functor
covering
Coxeter
Coxeter element
Coxeter group
Cramer
Cramer's rule
criteria
criterion
crossed homomorphism
cross ratio
cross section
crystalline cohomology
cubic
cubic curve
cubic extension
cubic surface
cup-product
curve
affine curve
dual curve
elliptic curve
hyperelliptic curve
non-singular curve
plane curve
projective curve
cusp
cuspidal
cuspidal cubic curve
customary
cycle
n-cycle
cyclic
cyclic group
cyclic extension

)מַ תְ אִ ים (ת
)תוֹצָ ָאה (נ
) הצעה, י ָָדה (נ,)מַ ְחלָקָ ה (נ
ְמיַצֵּ ג מַ ְחלָקָ ה
) י ָָדה ְשמָ אלִ ית (הצעה,מַ ְחלָקָ ה ְשמָ אלִ ית
) י ָָדה יְמָ נִית (הצעה,מַ ְחלָקָ ה יְמָ נִית
בֶ ן ְמ ִניָה
)זּוג (ז
)ו ְַריָאנ ְִטי (ת-ק ֹו
ו ְַריָאנ ְִטי-פּונ ְְקטוֹר ק ֹו
)כִ סּוי (ז
)קו ְֹקסֵּ טֶ ר (שם פרטי
אֵּ בַ ר קו ְֹקסֵּ טֶ ר
ֲבּורת קו ְֹקסֵּ טֶ ר
ַ ח
)ְק ֶרמֶ ר (שם פרטי
כְ לַל ְק ֶרמֶ ר
)בְ חָ נִים (ז"ר
) ְק ִריטֵּ ְריוֹן (ז,)בֹחַ ן (ז
הוֹמוֹמו ְֹרפִ יזְ ם ְמ ֻשכָל
יַחַ ס כָפּול
)חֲתָ ְך רֹחַ ב (ז
קוֹהוֹמוֹלוֹגְ יַת בְ ֹדלַח
)ְמעֻקָ ב (ת
עָ קֹ ם ְמעֻקָ ב
הַ ְרחָ בָ ה ְמעֻקֶ בֶ ת
ִמ ְשטָ ח ְמעֻקָ ב
מַ כְ ֵּפלַת סֵּ פֶ ל
) עֲקֻ ּמָ ה (נ,)עָ קֹ ם (ז
עָ קֹ ם אֲפִ ינִי
 עָ קֹ ם דּוָאלִ י,עָ קֹ ם ִמ ְשנִי
עָ קֹ ם אֵּ לִ פְ ִטי
אֵּ לִ פְ ִטי- עָ קֹ ם יֶתֶ ר,פֶראֵּ לִ פְ ִטי
ְ ִעָ קֹ ם ה
ִחּודי
ִ עָ קֹ ם ֹלא י
עָ קֹ ם ִמישו ִֹרי
עָ קֹ ם פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ י
)חֹ ד (ז
)ח ִֻדי (ת
עָ קֹ ם ח ִֻדי ְמעֻקָ ב
) ְמקֻ בָ ל (ת,)נָהּוג (ת
) צִ ְקלּוס (ז,)ִחשּוק (ז
n-ִחשּוק
) צִ ְקלִ י (ת,)מַ עְ גָלִ י (ת
ֲבּורה מַ עְ גָלִ ית
ָ ח
הַ ְרחָ בָ ה מַ עְ גָלִ ית
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cyclotomic
cyclotomic equation
cyclotomic extension
cyclotomic field
cyclotomic polynomial
cylinder

) צִ ְקלוֹטו ִֹמי (ת,)רּורי (ת
ִ חַ ְש
רּורית
ִ ִמ ְשוָָאה חַ ְש
רּורית
ִ הַ ְרחָ בָ ה חַ ְש
רּורי
ִ שָ ֶדה חַ ְש
רּורי
ִ פוֹלִ ינוֹם חַ ְש
)גָלִ יל (ז

D
data
datum
root datum
Davenport
Davenport's theorem
deal
deal with
decidable
decimal
decision procedure
decomposable
decompose
decomposition
decomposition field
decomposition group
Dedekind
Dedekind domain
Dedekind ring
Dedekind zeta function
deduction
deduction theorem
defect
defectless
deficiency
definable
define
defined
definite
definition
definition field

)נְתּונִים (זר
)נָתּון (ז
נְתּון שָ ָר ִשים
)ֶדבֶ נְפו ְֹרט (שם פרטי
ִמ ְשפַט ֶדבֶ נְפו ְֹרט
) עוֹסֵּ ק (פָ ע,)ְמטַ פֵּל (פִ ע
ְְמטַ פֵּל ב
)כ ִָריעַ (ת
)עֶ ְשר ֹונִי (ת
) הָ לִ יְך הַ כְ ָרעָ ה (הצעה,ִשיטַ ת הַ כְ ָרעָ ה
) מ ְֻרכָב (ת,)פָריק (ת
ִ
)ְמפָ רֵּ ק (פִ ע
)פֵּרּוק (ז
ְשדֵּ ה פֵּרּוק
ֲבּורת פֵּרּוק
ַ ח
)ֶדדֵּ ִקינְד (שם פרטי
תְ חּום ֶדדֵּ ִקינְד
חּוג ֶדדֵּ ִקינְד
פּונ ְְקצְ יַת זֵּיתָ א שֶ ל ֶדדֵּ ִקינְד
)הַ סָ קָ ה (נ
ִמ ְשפַט הַ הַ סָ קָ ה
)פְ גָם (ז
חֲסַ ר פְ גַם
)לִ קּוי (ז
 נִתָ ן לְ הַ גְ ָד ָרה,)ג ִָדיר (ת
)מַ גְ ִדיר (הִ פ
)מֻגְ ָדר (הֻפ
)ְמ ֻסיָם (ת
)הַ גְ ָד ָרה (נ
ְשדֵּ ה הַ גְ ָד ָרה
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definite form
deformation
deformation theory
degenerate
degeneration
degree
degree of correspondence
degree of inseparability
local degree
total degree
delete
Del Pezzo
Del Pezzo surface
delta function
De Morgan
De Morgan's laws
denominator
denote
dense
nowhere dense set
density
density theorem
denumerable
denumerable set
departure
depend
dependence
dependent
algebraically dependent
linearly dependent
depth
de Rham
de Rham cohomology
de Rham complex
derivation
derivative
take a derivative
derive
derived functor
derived series
descend
descending central series
descending chain condition
describe

תַ בְ נִית ִחיּובִ ית בְ הֶ ְחלֵּט
) דֵּ פו ְֹרמַ צְ יָה (נ,)עִ ּוּות (ז
תו ַֹרת הָ עִ ּוּות
)ְמנֻּוָן (ת
)נִּוּון (ז
)מַ ֲעלָה (נ
מַ ֲעלַת הַ הַ תְ ָאמָ ה
מַ ֲעלַת אִ י הַ פְ ִרידּות
מַ ֲעלָה ְמקו ִֹמית
מַ ֲעלָה כ ֹו ֶללֶת
)מַ ְש ִמיט (הִ פ
)דֵּ ל פֵּצ ֹו (שם פרטי
ִמ ְשטַ ח דֵּ ל פֵּצ ֹו
פּונ ְְקצְ יַת ֶדלְ טָ ה
מו ְֹרגָן-דֵּ ה
מו ְֹרגָן-חֻקֵּ י דֵּ ה
)ְמ ַכנֶה (ז
)ְמסַ ּמֵּ ן (פִ ע
)צָ פּוף (ת
ְקבוצָ ה ִדלִ ילָה
)צְ פִ יפּות (נ
ִמ ְשפַט צְ פִ יפּות
בֶ ן ְמ ִניָה
ְקבּוצָ ה בַ ת ְמ ִניָה
)יְצִ יָאה (נ
)תָ לּוי (ת
)תְ לּות (נ
)תָ לּוי (ת
תָ לּוי ַאלְ גֶבְ ִרית
ֵָּארית
ִ תָ לּוי לִ ינ
)עֹ מֶ ק (ז
)ֶדה ָראהם (שם פרטי
קוֹהוֹמוֹלוֹגְ יַת ֶדה ָראהם
ִמכְ לוֹל ֶדה ָראהם
)גְ זִ ָירה (נ
)נִגְ ז ֶֶרת (נ
)ג ֹוזֵּר (פָ ע
) ג ֹוזֵּר (פָ ע,)מַ סִ יק (פִ ע
פּונ ְְקטוֹר נִגְ זָר
סִ ְד ָרה נִגְ ז ֶֶרת
)יוֹרֵּ ד (פָ ע
סִ ְד ָרה מֶ ְרכָזִ ית יו ֶֹר ֶדת
תְ נַאי שַ ְרשֶ ֶרת יו ֶֹר ֶדת
)ְמתָ אֵּ ר (פִ ע

19

descent
Weil’s descent
desingularization
desirable
desired
as desired
detail
determinant
determine
Deuring
Deuring representatives
diagonal
diagonal element
diagonal homomorphism
diagonal map
diagonal matrix
diagonal torus
diagonizable
diagonizable form
diagonizable group
diagonizable matrix
diagram
diagram chasing
Diameter
diffeomorphism
differ
differ from
difference
difference equation
difference field
difference polynomial
different
different
differentiable
differentiable function
differential
class of differentials
differential equation
differential form
differential geometry
differential of the first kind
Kähler differential
sheaf of differentials
differentiate

)י ְִר ָידה (נ
הַ י ְִר ָידה שֶ ל וְ יְל
)ִחּודים (הצעה
ִ הַ ְחלָקַ ת י
)ָרצּוי (ת
) ְמבֻקָ ש (ת,)ָרצּוי (ת
כ ְַמבֻקָ ש
)פְ ָרט (ז
) דֵּ טֶ ְר ִמי ַננְטָ ה (נ,)קוֹצֵּ ב (ז
)קוֹבֵּ עַ (פָ ע
)ד ֹוי ְִרנְג (שם פרטי
ְמיַצְ גֵּי ד ֹוי ְִרנְג
)ֲאלַכְ סוֹן (ז
אֵּ בַ ר ֲאלַכְ סוֹן
הוֹמוֹמו ְֹרפִ יזְ ם הָ ֲאלָכְ סוֹן
הַ עְ תָ קַ ת הָ ֲאלָכְ סוֹן
מַ ְט ִריצָ ה ֲאלַכְ ס ֹונִית
טוֹרּוס הָ ֲאלָכְ סוֹן
בַ ר לִ כְ סּון
תַ בְ נִית בָ ַרת לִ כְ סּון
ֲבּורה בָ ַרת לִ כְ סּון
ָ ח
מַ ְט ִריצָ ה בָ ַרת לִ כְ סּון
) ִדיַאגְ ָרמָ ה (נ,)תַ ְר ִשים (ז
ימים
ִ ִמ ְר ַדף תַ ְר ִש
)קֹ טֶ ר (ז
)ִדיפֵּ אוֹמוֹמו ְֹרפִ יזְ ם (ז
) נִבְ ָדל (נפ,)ש ֹונֶה (פָ ע
ש ֹונֶה ִמ
)הֶ פְ רֵּ ש (ז
ִמ ְשוַָאת הֶ פְ רֵּ ִשים
ְשדֵּ ה הֶ פְ רֵּ ִשים
פוֹלִ ינוֹם הֶ פְ רֵּ ִשים
) ִדיפֵּ ֶרנְט (ז,)מַ בְ ִדיל (ז
)ש ֹונֶה (ת
) ִדיפֵּ ֶרנְצְ יַאבִ ילִ י (ת,)גָזִ יר (ת
פּונ ְְקצְ יָה גְ זִ ָירה
) ִדיפֵּ ֶרנְצְ יָאל (ז,)מַ בְ ִדילָן (ז
 מַ ְחלֶקֶ ת ִדיפֵּ ֶרנְצְ יָאלִ ים,מַ ְחלֶקֶ ת מַ בְ ִדי ָלנִים
 ִמ ְשוָָאה ִדיפֵּ ֶרנְצְ יָאלִ ית,ִמ ְשוָָאה מַ בְ ִדי ָלנִית
 תַ בְ נִית ִדיפֵּ ֶרנְצְ יָאלִ ית,תַ בְ נִית מַ בְ ִדי ָלנִית
גֵּאוֹמֶ ְט ִריָה ִדיפֵּ ֶרנְצְ יָאלִ ית
מַ בְ ִדילָן מֵּ הַ סּוג הָ ִראשוֹן
 ִדיפֵּ ֶרנְצְ יָאל קֶ לֶר,מַ בְ ִדילָן קֶ לֶר
 ֲאלֻּמַ ת מַ בְ ִדי ָלנִים,ֲאלֻּמַ ת ִדיפֵּ ֶרנְצְ יָאלִ ים
)ג ֹוזֵּר (פע

20

dihedral group
digit
dilitation
dimension
dimension shifting
relative dimension
Diophantus
Diophantine approximation
Diophantine equation
Diophantine set
direct
directed family
direct limit
direct product
direct spanning
direct sum
directed
directed family
direction
normal direction
Dirichlet
Dirichlet density
Dirichlet minimum principle
Dirichlet's theorem
discontinuous
discrete
discrete valuation
discrete valuation ring
discriminant
discuss
discussion
disjoint
disjoint union
linearly disjoint
disjunct
disjunction
disjunctive form
distance
distribution
bounded distribution
distributive
distributive law
distributivity
disk

ֲבּורת ִדיאֶ ֶדר
ַ  ח,ֲבּורת הַ פְ ָאתַ יִם
ַ ח
)סִ פְ ָרה (נ
)הִ תְ פַ ְשטּות (נ
)מֵּ מַ ד (ז
הֲסָ טַ ת ְממַ ִדים
מֵּ מַ ד ַיחֲסִ י
)ִדיוֹפַ נְטוֹס (שם פרטי
קֵּ רּובִ ים ִדיוֹפַ נ ְִטיִ ים
ִמ ְשוָָאה ִדיוֹפַ נ ְִטית
ְקבּוצָ ה ִדיוֹפַ נ ְִטית
) י ִָשיר (ת,)יָשָ ר (ת
ִמ ְשפָחָ ה ְמ ֻכ ֶּונֶת
גְ בּול יָשָ ר
מַ כְ ֵּפלָה יְשָ ָרה
פְ ִרישָ ה יְשָ ָרה
סְ כּום יָשָ ר
)ְמ ֻכּוָן (ת
ִמ ְשפָחָ ה ְמ ֻכ ֶּונֶת
)כִ ּוּון (ז
כִ ּוּון נִצָ ב
)ִד ִירכְ לֶה (שם פרטי
צְ פִ יפּות ִד ִירכְ לֶה
עֶ ְקרוֹן הַ ּמִ זְ עָ ִריּות שֶ ל ִד ִירכְ לֶה
ִמ ְשפַט ִד ִירכְ לֶה
ֹלא ָרצִ יף
)בָ ִדיד (ת
הַ ע ֲָרכָה בְ ִד ָידה
חּוג הַ ע ֲָרכָה בְ ִד ָידה
)ימי ַננְטָ ה (נ
ִ  ִדסְ ְק ִר,)מַ בְ ִחין (ז
)ָדן (פָ ע
)ִדיּון (ז
)זָר (ת
ִחתּוְך זָר
ֵָּארית
ִ מֻפְ ָרד לִ ינ
ְמב ָֹרר (ז)צ
) ִדסְ יּונ ְְקצְ יָה (נ,)בְ רֵּ ָרה (נ
תַ בְ נִית בו ֶֹר ֶרת
)מֶ ְרחָ ק (ז
)הִ תְ פַ לְ גּות (נ
הִ תְ פַ לְ גּות חֲסּומָ ה
)פִ לּוגִ י (ת
חֹ ק הַ פִ לּוג
)פִ לּוגִ יּות (נ
) ִדיסְ ק (ז,)עִ גּול (ז
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distinct
distinction
distinguish
ditinguished
divergent
divergent series
divide
divisible
p-divisible
divisible
division
division algebra
division point
division ring
divisor
ample divisor
common divisor
divisor class
divisor class group
divisor of a differential
divisor of a function
effective divisor
greatest common divisor
locally principal divisor
pole divisor
prime divisor
special divisor
very ample divisor
zero divisor
domain
Dedekind domain
integral domain
unique factorization domain
dominant
dominant morphism
dominant rational map
dot
double
double coset
double line
doubly
doubly transitive
downwards
draw

ש ֹונִים זֶה ִמזֶה
)הַ בְ חָ נָה (נ
) מַ בְ ִדיל (הִ פ,)מַ בְ ִחין (הִ פ
)ְמ ֻציָן (ת
)ִמתְ בַ דֵּ ר (הת
טּור ִמתְ בַ ֶדר
)ְמחַ לֵּק (פע
)חָ לִ יק (ת
p-חֲלִ יק
)ִמתְ חַ לֵּק (הת
)ֲחלֻקָ ה (נ
ַאלְ גֶבְ ָרה עִ ם ִחלּוק
נְקֻ ַדת ִחלּוק
חּוג עִ ם ִחלּוק
)ְמחַ לֵּק (ז
ְמחַ לֵּק נ ְִרחָ ב
ְמחַ לֵּק ְמשֻתָ ף
מַ ְחלֶקֶ ת ְמחַ לְ ִקים
ֲבּורת מַ ְחלְ קוֹת הַ ְמחַ לְ ִקים
ַ ח
 ְמחַ לֵּק שֶ ל מַ בְ ִדילָן,ְמחַ לֵּק שֶ ל ִדיפֵּ ֶרנְצְ יָאל
ְמחַ לֵּק שֶ ל פּונ ְְקצְ יָה
ְמחַ לֵּק יָעִ יל
ְמחַ לֵּק ְמשֻתָ ף ְמ ַרבִ י
אשי בְ אֹ פֶ ן ְמקו ִֹמי
ִ ְמחַ לֵּק ָר
ְמחַ לֵּק אֲפָ סִ ים
ְמחַ לֵּק ִראש ֹונִי
ְמחַ לֵּק ְמיֻחָ ד
ְמחַ לֵּק נ ְִרחָ ב ְמאֹ ד
 ְמחַ לֵּק אֲפָ סִ ים,ְמחַ לֵּק אֶ פֶ ס
)תְ חּום (ז
תְ חּום ֶדדֵּ ִקינְד
תְ חּום ְשלֵּמּות
תְ חּום פְ ִריקּות חַ ד עֶ ְרכִ י
)ש ֹולֵּט (פָ ע
מו ְֹרפִ יזְ ם ש ֹולֵּט
הַ עְ תָ קָ ה ַרצְ י ֹונָלִ ית ש ֹולֶטֶ ת
)נְקֻ ָדה (נ
)כָפּול (ת
מַ ְחלָקָ ה נִלְ וֵּית כְ פּולָה
יָשָ ר כָפּול
 בִ כְ פִ ילּות,בְ אֹ פֶ ן כָפּול
יוֹצֵּ א בִ כְ פִ ילּות
כְ ַלפֵּי מַ טָ ה
)ְמש ְַרטֵּ ט (פִ ע
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dual
dual basis
dual module
dual numbers
dual projective space
dual space
duality
dualizing sheaf
duplication
dyadic
Dynkin
Dynkin diagram

)דּוָאלִ י (ת,) הצעה,ִמ ְשנִי (ת
בָ סִ יס ִמ ְשנִי
מוֹדּול ִמ ְשנִי
פָרים ִמ ְשנִיִ ים
ִ ְִמס
מֶ ְרחָ ב פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ י ִמ ְשנִי
מֶ ְרחָ ב ִמ ְשנִי
) דּוָאלִ יּות (נ,) הצעה,ְשנִיּות (נ
 ֲאלֻּמָ ה ְמ ָדאֶ ֶלת,)ֲאלֻּמָ ה ְמשַ ְנ ֶינֶת (הצעה
)ִשכְ פּול (ז
2  לְ פִ י בָ סִ יס,)יָאדי (ת
ִ ִד
)ִדנ ְִקין (שם פרטי
תַ ְר ִשים ִדנ ְִקין

E
each
easily
easy
edge
effaceable
effect
effective
effective divisor
efficient
eigenvalue
eigenvector
Eisenstein
Eisenstein criterion
Eisenstein polynomial
either A or B
elastic
elastic group
element
identity element
infinitessimal element
integral element
invertible element
irreducible element
maximal element

) (שמ- כָל,כֹל
)בְ נָקֵּ ל (תהפ
)קַ ל (ת
) ִמ ְקצוֹע (ז,)צֵּ לָע (נ
)בַ ר ְמ ִחיקָ ה (ת
)הַ ְשפָ עָ ה (נ
) אֵּ פֶ ְק ִטיבִ י (ת,)יָעִ יל (ת
ְמחַ לֵּק יָעִ יל
)יָעִ יל (ת
עֶ ֶרְך עַ צְ ִמי
ו ְֶקטוֹר עַ צְ ִמי
)ַא ְי ֶזנ ְְשטַ יְין (שם פרטי
בֹחַ ן ַא ְי ֶזנ ְְשטַ יְין
פוֹלִ ינוֹם ַא ְי ֶזנ ְְשטַ יְין
B  אוA
)ג ִָמיש (ת
ֲבּורה גְ ִמישָ ה
ָ ח
)אֵּ בָ ר (ז
אֵּ בָ ר י ְִח ָידה
ֲרּורי
ִ אֵּ בָ ר ַזע
אֵּ בָ ר שָ לֵּם
אֵּ בָ ר הָ פִ יְך
פָריק
ִ אֵּ בָ ר אִ י
אֵּ בָ ר ְמ ַרבִ י
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minimal element
negative element
nilpotent element
positive element
prime element
primitive element
separable element
transcendental element
elementarily
elementarily equivalent structures
elementary
elementary extension
elementary matrix
elementary statement
elementary substructure
elementary symmetric polynomials
elementwise
elimination
elimination of quantifiers
elimination theory
ellipse
ellipsoid
elliptic
elliptic curve
elliptic field
elliptic function
elliptic ruled surface
elliptic surface
embed
embedded point
embedding
embedding problem
empty
empty set
end
endpoint
endomorphism
nilpotent endomorphism
semisimple endomorphism
unipotent endomorphism
endow
endow X/G by the quotient topology
enlargement
Enrique surface

אֵּ בָ ר ִמזְ עָ ִרי
אֵּ בָ ר ְשלִ ילִ י
אֵּ בָ ר אֲפִ יסִ י
אֵּ בָ ר ִחיּובִ י
אֵּ בָ ר ִראש ֹונִי
אֵּ בָ ר קָ דּום
פָריד
ִ אֵּ בָ ר
אֵּ בָ ר ַנ ֲעלֶה
)בִ יסו ִֹדיּות (תהפ
)ִמבְ נִים ְשקּולִ ים בִ יסו ִֹדיּות (א ֹו אֵּ לֵּמֶ נְטָ ִרית
) אֵּ לֵּמֶ נְטָ ִרי (ת,)יְסו ִֹדי (ת
הַ ְרחָ בָ ה יְסו ִֹדית
מַ ְט ִריצָ ה יְסו ִֹדית
טַ ֲענָה יְסו ִֹדית
תַ ת ִמבְ נֶה יְסו ִֹדי
פוֹלִ ינו ִֹמים סִ ימֶ ְט ִריִ ים יְסו ִֹדיִ ים
אֵּ בָ ר-אֵּ בָ ר
)ִחלּוץ (ז
ִחלּוץ כַּמָ תִ ים
תו ַֹרת הַ ִחלּוץ
)אֶ לִ פְ סָ ה (נ
אֶ לִ פְ סוֹאִ יד
)אֵּ לִ פְ ִטי (ת
עָ קֹ ם אֵּ לִ פְ ִטי
שָ ֶדה אֵּ לִ פְ ִטי
פּונ ְְקצְ יָה אֵּ לִ פְ ִטית
ִמ ְשטָ ח אֵּ לִ פְ ִטי ְמס ְֻרגָל
ִמ ְשטָ ח אֵּ לִ פְ ִטי
)ְמשַ כֵּן (פִ ע
נְקֻ ָדה ְמ ֻש ֶכנֶת
)ִשכּון (ז
בְ עָ יַת ִשכּון
)רֵּ יק (ת
ְקבּוצָ ה רֵּ יקָ ה
) קָ צֶ ה (ז,)סוֹף (ז
נְקֻ ַדת קָ צֶ ה
)אֶ נְדוֹמו ְֹרפִ יזְ ם (ז
אֶ נְדוֹמו ְֹרפִ יזְ ם אֲפִ יסִ י
אֶ נְדוֹמו ְֹרפִ יזְ ם פָ שּוט לְ מֶ חֱצָ ה
אֶ נְדוֹמו ְֹרפִ יזְ ם אּונִיפוֹטֶ נ ְִטי
)מַ ֲענִיק (הפ
 אֶ ת טוֹפוֹלוֹגְ יַת הַ ּמָ נָהX/G ְמַ ֲענִיק ל
)הַ גְ ָדלָה (נ
ִמ ְשטַ ח אֶ נ ְִריק

24

entire
entire function
entire ring
entry
enumeration
enumerator
envelope
epimorphism
equal
equal to
equality
equation
differential equation
linear equation
partial differential equation
quadratic equation
equidimensional
equidistributed
equip
equivalence
equivalence class
equivalence relation
equivalent
equivalent elements
equivalent norms
equivalent places
equivalent relation
equivalent valuations
equivalently
especially
essential
essentially
establish
estimate
estimate
étale
étale cohomology
étale covering
étale morphism
étale topology
Euclid
Euclid algorithm
Euclid's theorem
Euler

)שָ לֵּם (ת
פּונ ְְקצְ יָה ְשלֵּמָ ה
תְ חּום ְשלֵּמּות
)עֵּ ֶרְך (ז
)ְר ִשימָ ה (נ
)מ ֹונֶה (ז
)מַ עֲטֶ פֶ ת (נ
)אֶ פִ ימו ְֹרפִ יזְ ם (ז
)שָ וֶה (ת
ְשָ וֶה ל
)ִשוְ יוֹן (ז
)ִמ ְשוָָאה (נ
ִמ ְשוָָאה ִדיפֵּ רֵּ נְצְ יָאלִ ית
ָארית
ִ ִמ ְשוָָאה לִ ינ ֵָּר
ִמ ְשוָָאה ִדיפֵּ רֵּ נְצְ יָאלִ ית חֶ לְ ִקית
ִמ ְשוָָאה ִרבּועִ ית
ְשוֵּה מֵּ מַ ד
ְמ ֻפזָר בְ ִמ ָדה שָ וָה
)ְמצַ יֵּד (פִ ע
)ְש ִקילּות (נ
מַ ְחלֶקֶ ת ְש ִקילּות
יַחַ ס ְש ִקילּות
)שָ קּול (ת
אֵּ בָ ִרים ְשקּולִ ים
נו ְֹרמוֹת ְשקּולוֹת
אֲתָ ִרים ְשקּולִ ים
יַחַ ס ְש ִקילּות
הַ ע ֲָרכוֹת ְשקּולוֹת
)לְ ִחלּופִ ין (תהפ
)בִ ְמיֻחָ ד (תהפ
)מַ הּותִ י (ת
) בְ עִ קָ ר ֹו (תהפ,)לְ מַ עֲשֶ ה (תהפ
)ְמכ ֹונֵּן (ת
)הַ ע ֲָרכָה (נ
)מַ ע ֲִריְך (הִ פ
)פָרּוש (ת
קוֹהוֹמוֹלוֹגְ יָה פְ רּושָ ה
כִ סּוי פָרּוש
מו ְֹרפִ יזְ ם פָרּוש
טוֹפוֹלוֹגְ יָה פְ רּושָ ה
)או ְֹקלִ ידֵּ ס (שם פרטי
מַ תְ כוֹן או ְֹקלִ ידֵּ ס
ִמ ְשפַט או ְֹקלִ ידֵּ ס
)א ֹו ְילֶר (שם פרטי
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Euler characteristic
Euler function
Euler's lemma
Euler phi function
evaluate
evaluation
even
even integer
even permutation
even though
even
event
eventual
eventuallys
everywhere
everywhere defined
exact
exact functor
exact sequence
short exact sequence
exactly
exactness
example
excellent
excellent ring
exceptional
exceptional curve
exceptional polynomial
exchange principle
exercise
exist
there exists
existence
existence theorem
existential quantifier
existentially closed
exclusion
expansion
explicit
explicitly
exponent
exponential
exponential function
exponentiation

אִ פְ יּון א ֹו ְילֶר
פּונ ְְקצְ יַת א ֹו ְילֶר
לֶּמַ ת א ֹו ְילֶר
פּונ ְְקצְ יַת פִ י שֶ ל א ֹו ְילֶר
ְמחַ שֵּ ב עֵּ ֶרְך
ִחשּוב עֵּ ֶרְך
)זּוגִ י (ת
ִמסְ פָר שָ לֵּם זּוגִ י
מּורה זּוגִ ית
ָ ְת
- ֶַאף עַ ל פִ י ש
)אֲפִ לּו (מק
)ְמאֹ ָרע (ז
)סוֹפִ י (ת
בְ סוֹפ ֹו שֶ ל ָדבָ ר
בְ כָל מָ קוֹם
מֻגְ ָדר בְ כָל מָ קוֹם
)ְמדֻ יָק (ת
פּונ ְְקטוֹר ְמדֻ יָק
סִ ְד ָרה ְמדֻ יֶקֶ ת
סִ ְד ָרה ְמדֻ יֶקֶ ת ְקצָ ָרה
)בְ ִדיּוק (תהפ
)ִדיּוק (ז
)דֻ גְ מָ ה (נ
)ְמ ֻעלֶה (ת
חּוג ְמ ֻעלֶה
יוֹצֵּ א דֹפֶ ן
עָ קֹ ם יוֹצֵּ א דֹפֶ ן
פוֹלִ ינוֹם יוֹצֵּ א דֹפֶ ן
עֶ ְקרוֹן הַ ְחלָפָ ה
)תַ ְרגִ יל (ז
)קַ יָם (ת
)קַ יָם (ת
)ִקיּום (ז
ִמ ְשפַט ִקיּום
כַּמָ ת י ִֵּשי
סָ גּור י ִֵּשית
הוֹצָ ָאה ִמן הַ כְ לָל
)פִ תּוחַ (ז
)ְמפֹ ָרש (ת
בְ אֹ פֶ ן ְמפֹ ָרש
)מַ ע ֲִריְך (ז
)מַ ע ֲִריכִ י (ת
פּונ ְְקצְ יָה מַ ע ֲִריכִ ית
הַ ֲעלָָאה בְ חֶ זְ קָ ה
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express
expression
extend
extension
algebraic extension
cyclic extension
cyclotomic extension
finite extension
Galois extension
infinite extension
integral extension
normal extension
purely transcendental extension
radical extension
separable extension
separably generated extension
simple extension
simple transcendental extension
subextension
transcendental extension
exterior
exterior algebra
exterior power
external
extract
extreme
extreme point
extremely
extremum

)ְמבַ טֵּ א (פִ ע
)בִ טּוי (ז
)מַ ְר ִחיב (הִ פ
)הַ ְרחָ בָ ה (נ
הַ ְרחָ בָ ה ַאלְ גֶבְ ִרית
הַ ְרחָ בָ ה מַ עְ גָלִ ית
רּורית
ִ הַ ְרחָ בָ ה חַ ְש
הַ ְרחָ בָ ה סוֹפִ ית
הַ ְרחָ בַ ת גָלּוָאה
הַ ְרחָ בָ ה אֵּ ינְסוֹפִ ית
הַ ְרחָ בָ ה ְשלֵּמָ ה
 הַ ְרחָ בָ ה נו ְֹרמָ לִ ית,הַ ְרחָ בָ ה תַ ִקינָה
הַ ְרחָ בָ ה ַנ ֲעלָה בְ טָ ה ֳָרה
הַ ְרחָ בָ ה שָ ְרש ֹונִית
הַ ְרחָ בָ ה פְ ִר ָידה
הַ ְרחָ בָ ה נוֹצֶ ֶרת בִ פְ ִרידּות
הַ ְרחָ בָ ה פְ שּוטָ ה
הַ ְרחָ בָ ה ַנ ֲעלָה פְ שּוטָ ה
תַ ת הַ ְרחָ בָ ה
הַ ְרחָ בָ ה ַנ ֲעלָה
)ִחיצ ֹונִי (ת
ַאלְ גֶבְ ָרה ִחיצ ֹונִית
חֶ זְ קָ ה ִחיצ ֹונִית
)ִחיצ ֹונִי (ת
) ְמחַ לֵּץ (פִ ע,)מוֹצִ יא (הִ פ
) ִקיצ ֹונִי (ז,)ִקיצוֹן (ז
נְקֻ ַדת ִקיצוֹן
)ביוֹתֵּ ר (תהפ
)ִקיצוֹן (ז

F
face
fact
factor
factor group
factor module
factor ring
factor set

)פֵָּאה (נ
)עֻבְ ָדה (נ
)גוֹרֵּ ם (ז
ֲבּורת מָ נָה
ַ ח
מוֹדּול מָ נָה
חּוג מָ נָה
ְקבּוצַ ת מָ נָה
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factor space
factor system
linar factor
prime factor
factor
factorial
factorization
unique factorization
faithful
faithful functor
faithfully
faithfully flat
false
familiar with
family
flat family
far
far left
far right
feed-back
feeling
Fermat
Fermat curve
Fermat hyper surface
Fermat's problem
Fermat surface
Fermat's theorem
fiber, fibre
closed fiber
fiber product
fibered product
generic fiber
field
algebraically closed field
algebraic number field
complete field
conservative field
elliptic field
field extension
field of definition
field of formal power series
finite field
formally real field
fraction field

מֶ ְרחַ ב מָ נָה
מַ ע ֲֶרכֶת גו ְֹר ִמים
 גוֹרֵּ ם קָ וִ י,ֵָּארי
ִ גוֹרֵּ ם לִ ינ
גוֹרֵּ ם ִראש ֹונִי
)ְמפָ רֵּ ק (פִ ע
בַ עַ ל פְ ִריקּות חַ ד עֶ ְרכִ ית
)פֵּרּוק (ז
פֵּרּוק חַ ד עֶ ְרכִ י
)ֶנאֱמָ ן (ת
פּונ ְְקטוֹר ֶנאֱמָ ן
)בְ ֶנאֱמָ נּות (תהפ
שָ טּוחַ בְ ֶנאֱמָ נּות
) מ ְֻטעֶ ה (ת,)ִש ְק ִרי (ת
)מּודע (הֻפ
ָ
)ִמ ְשפָחָ ה (נ
ִמ ְשפָחָ ה ְשטּוחָ ה
)ָרחוֹק (ת
קָ צֶ ה ְשמָ אלִ י
קָ צֶ ה יְמָ נִי
הֶ זֵּן ח ֹוזֵּר
)הַ ְרגָשָ ה (נ
)פֶ ְרמָ ה (שם פרטי
עֲקֹ ם פֶ ְרמָ ה
יֶתֶ ר שֶ ל פֶ ְרמָ ה-ִמ ְשטַ ח
בְ עָ יַת פֶ ְרמָ ה
ִמ ְשטַ ח פֶ ְרמָ ה
ִמ ְשפַט פֶ ְרמָ ה
)סִ יב (ז
סִ יב סָ גּור
מַ כְ ֵּפלַת סִ יב
מַ כְ ֵּפלָה ְמסֻיבֶ ת
סִ יב יוֹצֵּ ר
)שָ ֶדה (ז
שָ ֶדה סָ גּור ַאלְ גֶבְ ִרית
פָרים ַאלְ גֶבְ ִריִ ים
ִ ְְשדֵּ ה ִמס
שָ ֶדה מ ְֻשלָם
שָ ֶדה ְמשַ ּמֵּ ר
שָ ֶדה אֵּ לִ פְ ִטי
ְשדֵּ ה הַ ְרחָ בָ ה
ְשדֵּ ה הַ גְ ָד ָרה
ְשדֵּ ה טּורֵּ י ֲחזָקוֹת פו ְֹרמָ לִ יִ ים
שָ ֶדה סוֹפִ י
 ש ֶָדה מַ ּמָ ִשי בְ אֹ פֶ ן ִר ְש ִמי,שָ ֶדה מַ ּמָ ִשי פו ְֹרמָ לִ ית
ְשדֵּ ה ְשבָ ִרים
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function field
Galois field
hyperelliptic field
inertia field
number field
perfect field
prime field
quadratic field
quotient field
ramification field
rational subfield
residue field
skew field
splitting field
subfield
filter
ultrafilter
filtration
final
final object
finally
find
fine
fine moduli variety
fine resolution
finite
finite correspondence
finite dimensional
finite extension
finite field
finite intersection property
finite morphism
finite number
finite part
finite place
finite sequence
finite set
finite type
finitely
finitely generated
finitely many elements
finitely presented
finish
first

ְשדֵּ ה פּונ ְְקצְ יוֹת
ְשדֵּ ה גָלּוָאה
אֵּ לִ פְ ִטי- שָ ֶדה יֶתֶ ר,פֶראֵּ לִ פְ ִטי
ְ ִשָ ֶדה ה
ְשדֵּ ה הַ תְ מָ ָדה
פָרים
ִ ְְשדֵּ ה ִמס
שָ ֶדה ְמשֻכְ לָל
שָ ֶדה ִראש ֹונִי
שָ ֶדה ִרבּועִ י
ְשדֵּ ה מָ נוֹת
ְשדֵּ ה הִ סְ תָ עֲפּות
תַ ת שָ ֶדה ַרצְ י ֹונָלִ י
ְשדֵּ ה ְשאֵּ ִריוֹת
ש ֶדה ְמשֻפָ ע
ְשדֵּ ה פִ צּול
תַ ת ש ֶָדה
)מַ סְ נֵּן (ז
מַ סְ נֵּן עָ ל
)סִ נּון (ז
)סוֹפִ י (ת
עֶ צֶ ם סוֹפִ י
)לְ בָ סוֹף (תהפ
)מוֹצֵּ א (פָ ע
)עָ ִדין (ת
י ְִריעַ ת ִמ ְרקָ ם ע ֲִדינָה
הַ תָ ָרה ע ֲִדינָה
)סוֹפִ י (ת
הַ תְ ָאמָ ה סוֹפִ ית
בַ עַ ל מֵּ מַ ד סוֹפִ י
הַ ְרחָ בָ ה סוֹפִ ית
שָ ֶדה סוֹפִ י
תְ כּונַת ִחתּוך סוֹפִ י
מו ְֹרפִ יזְ ם סוֹפִ י
ִמסְ פָר סוֹפִ י
חֵּ לֶק סוֹפִ י
אֲתַ ר סוֹפִ י
סִ ְד ָרה סוֹפִ ית
ְקבּוצָ ה סוֹפִ ית
ִטפּוס סוֹפִ י
בְ אֹ פֶ ן סוֹפִ י
נוֹצָ ר סוֹפִ ית
ִמסְ פָר סוֹפִ י שֶ ל אֵּ בָ ִרים
מֻצָ ג סוֹפִ ית
)ְמסַ יֵּם (פִ ע
) ִראשוֹן (ת,) תְ ִחלָה (ת,קֹ ֶדם כֹל
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first countability axiom
fit
Fitting
Fitting ideal
five
five lemma
fixed
fixed divisor
fixed field
fixed point
flabby
flabby sheaf
flag
flag variety
flasque
flasque sheaf
flat
faithfully flat
flat base extension
flat family
flat module
flat sheaf
flatness
follow
it follows
following
the following
for
for all
for all ... we have
for any n
for each
for every
for example
for instance
for simplicity
forest
forgetful functor
form
form
formal
formal completion
formal derivative
formal function

ַאקסְ יוֹמַ ת ְמנִיּות ִראש ֹונָה
ְ
)מַ תְ אִ ים (הִ פ
)יטינְג (שם פרטי
ִ ִפ
יטינְג
ִ ִאִ ידֵּ ָאל פ
) ח ֲִמשָ ה (שמ,)חָ מֵּ ש (שמ
לֶּמַ ת ח ֲִמשָ ה
)קָ בּועַ (ת
ְַמחַ לֵּק קָ בּוע
ְשדֵּ ה שֶ בֶ ת
נְקֻ ַדת שֶ בֶ ת
)ָרפֶ ה (ת
ֲאלֻּמָ ה ָרפָ ה
)ֶדגֶל (ז
י ְִריעַ ת ְדגָלִ ים
)ַרְך (ת
ֲאלֻּמָ ה ַרכָה
)שָ טּוחַ (ת
שָ טּוחַ בְ ֶנאֱמָ נּות
הַ ְרחַ בַ ת בָ סִ יס ְשטּוחָ ה
ִמשפָחָ ה ְשטּוחָ ה
ַמוֹדּול שָ טּוח
ֲאלֻּמָ ה ְשטּוחָ ה
)ְש ִטיחּות (נ
)נוֹבֵּ עַ (פָ ע
)נוֹבֵּ עַ (פָ ע
)בְ עִ ְקבוֹת (תהפ
 הַ בָ אִ ים,)הַ בָ א (ת
) ִמפְ נֵּי (מי,)עֲבּור (מי
)לְ כָל (תהפ
 ִמתְ קַ יֵּם... לְ כָל
 שֶ הּואn לְ כָל
לְ כָל אֶ חָ ד ִמ
לְ כָל
)לְ דֻ גְ מָ ה (תהפ
)לְ דֻ גְ מָ ה (תהפ
לְ שֵּ ם פַ ְשטּות
)יַעַ ר (ז
פּונ ְְקטוֹר ִשכְ חָ ה
) תַ בְ נִית (נ,)צּורה (נ
ָ
) ְמהַ ּוֶה (פִ ע,)יוֹצֵּ ר (פָ ע
) הצעה, ִר ְש ִמי (ת,)פו ְֹרמָ לִ י (ת
הַ ְשלָמָ ה פו ְֹרמָ לִ ית
נִגְ ז ֶֶרת פו ְֹרמָ לִ ית
פּונ ְְקצְ יָה פו ְֹרמָ לִ ית
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formal group
formal neighborhood
formal power series
formal scheme
formalize
formally
formula
atomic formula
formulate
from
from the definition
from this
Fourier
Fourier coefficient
Fourier expansion
Fourier series
Fourier transform
fourth
fraction
fractional
fractional ideal
fractional linear transformation
Frattini
Frattini cover
Frattini ideal
free
free abelian group
free group
free module
free resolution
free variable
frequently
Frobenius
Frobenius automorphism
Frobenius endomorphism
Frobenius isogeny
Frobenius map
Frobenius morphism
Frobenius reciprocity law
from
from one into the other
front
in front of
full

ֲבּורה פו ְֹרמָ לִ ית
ָ ח
סְ בִ יבָ ה פו ְֹרמָ לִ ית
טּור ֲחזָקוֹת פו ְֹרמָ לִ י
סְ כֵּימָ ה פו ְֹרמָ לִ ית
 ְמנַסֵּ חַ בְ אֹ פֶ ן פו ְֹרמָ לִ י,)מַ צְ ִרין (הִ פ
 בְ אֹ פֶ ן ִר ְש ִמי,)פו ְֹרמָ לִ ית (תהפ
)נֻסְ חָ ה (נ
נֻסְ חָ ה אֲטו ִֹמית
) ְַמנַסֵּ חַ (פִ ע
ִמ
)מֵּ הַ הַ גְ ָד ָרה (תהפ
)ִמזֶה (תהפ
)פּוריֶה (שם פרטי
ְ
פּוריֶה
ְ ְמקַ דֵּ ם
פּוריֶה
ְ ַפִ תּוח
פּוריֶה
ְ טּור
פּוריֶה
ְ הַ תְ מָ ַרת
)ְרבִ יעִ י (ת
)שֶ בֶ ר (ז
)שָ בּור (ת
אִ ידֵּ ָאל שָ בּור
צּורה ַרצְ י ֹונָלי שָ בּור
ָ ִשנּוי
)פְ ָר ִטינִי (שם פרטי
כִ סּוי פְ ָר ִטינִי
אִ ידֵּ ָאל פְ ָר ִטינִי
)חָ פְ ִשי (ת
ֲבּורה אַ בֵּ לִ ית חָ פְ ִשית
ָ ח
ֲבּורה חָ פְ ִשית
ָ ח
מוֹדּול חָ פְ ִשי
הַ תָ ָרה חָ פְ ִשית
ִמ ְשתַ נֶה חָ פְ ִשי
לְ עִ תִ ים תְ כּופוֹת
פְ רוֹבֶ נְיּוס
אוֹטוֹמו ְֹרפִ יזְ ם פְ רוֹבֶ נְיּוס
אֶ נְדוֹמו ְֹרפִ יזְ ם פְ רוֹבֶ נְיּוס
אִ יז ֹו ֶג ְניַת פְ רוֹבֶ נְיּוס
הַ עְ תָ קַ ת פְ רוֹבֶ נְיּוס
מו ְֹרפִ יזְ ם פְ רוֹבֶ נְיּוס
חֹ ק הַ ה ֲָד ִדיּות שֶ ל פְ רוֹבֶ נְיּוס
ִמ
מֵּ אֶ חָ ד לַָאחֵּ ר
)חֲזִ ית (נ
)לִ פְ נֵּי (תהפ
)מָ לֵּא (ת
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full detail
full formation
in full
fully
fully Hilbertian
function
algebraic function
complex function
constant function
continuous function
elliptic function
function field
implicit function
integral function
inverse function
many valued function
monotonic function
periodic function
primitive function
rational function
sigma function
theta function
zeta function
functional
functional equation
functor
additive functor
adjoint functor
derived functor
effaceable functor
faithful functor
functor of points
left exact functor
representable functor
right exact functor
functorial
fundamental
fundamental domain
fundamental group
fundamental parallelogram
fundamental units
further
furthermore
furthest

ְמֹלא הַ פְ ָר ִטים
צּורה ְמלֵָּאה
ָ ְת
)בִ ְמֹלא ֹו (תהפ
)בִ ְמֹלא ֹו (תהפ
הִ לְ בֶ ְר ִטי בִ ְמֹלא ֹו
)פּונ ְְקצְ יָה (נ
פּונ ְְקצְ יָה ַאלְ גֶבְ ִרית
פּונ ְְקצְ יָה ְמרֻ כֶבֶ ת
פּונ ְְקצְ יָה ְקבּועָ ה
פּונ ְְקצְ יָה ְרצִ יפָ ה
פּונ ְְקצְ יָה אֵּ לִ פְ ִטית
ְשדֵּ ה פּונ ְְקצְ יוֹת
פּונ ְְקצְ יָה סְ תּומָ ה
פּונ ְְקצְ יָה ְשלֵּמָ ה
פּונ ְְקצְ יָה הֲפּוכָה
עֶ ְרכִ ית-פּונ ְְקצְ יָה ַרב
 פּונ ְְקצְ יָה מוֹנוֹט ֹונִית,ג ֹונִית-פּונ ְְקצְ יָה חַ ד
פּונ ְְקצְ יָה מַ חֲזו ִֹרית
פּונ ְְקצְ יָה ְקדּומָ ה
פּונ ְְקצְ יָה ַרצְ י ֹונָלִ ית
פּונ ְְקצְ יַת סִ גְ מָ א
פּונ ְְקצְ יַת טֵּ יתָ א
פּונ ְְקצְ יַת זֵּיתָ א
)פּונ ְְקצְ י ֹונָל (ז
ִמ ְשוָָאה פּונ ְְקצְ י ֹונָלִ ית
)פּונ ְְקטוֹר (ז
יטיבִ י
ִ ָאד
ִ  פּונ ְְקטוֹר,בּורי
ִ פּונ ְְקטוֹר ִח
פּונ ְְקטוֹר ְמצ ָֹרף
פּונ ְְקטוֹר נִגְ זָר
פּונ ְְקטוֹר בַ ר ְמ ִחיקָ ה
פּונ ְְקטוֹר ֶנאֱמָ ן
פּונ ְְקטוֹר הַ נְקֻ דוֹת
פּונ ְְקטוֹר ְמדֻ יָק ִמ ְשמֹ אל
פּונ ְְקטוֹר בַ ר הַ צַ גָה
פּונ ְְקטוֹר ְמדֻ יָק ִמי ִָמין
)פּונ ְְקטו ְֹריָאלִ י (ת
)יְסו ִֹדי (ת
תְ חּום יְסו ִֹדי
ֲבּורה יְסו ִֹדית
ָ ח
מַ ְקבִ ילִ ית יְסו ִֹדית
אֲחָ דוֹת יְסו ִֹדיוֹת
) נוֹסָ ף (ת,)הָ לְ ָאה (תהפ
יֶתֶ ר עַ ל כֵּן
ָרחוֹק בְ יוֹתֵּ ר
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G
Galois
Galois action
Galois cohomology
Galois extension
Galois group
Galois theory
Gamma function
gap
there is a gap in the proof
Gauss
Gauss' lemma
Gauss sum
Gaussian integers
general
general case
general linear group
general polynomial
general position
without loss of generality
generalization
generalize
generalized ideal classes
generate
generator
generic
generically surjective
generic point
generic smoothness
generic specialization
genus
arithmetic genus
geometric genus
geometric
geometrically integral scheme
geometrically irreducible scheme
geometrically reduced scheme

)גָלּוָאה (שם פרטי
פְ ֻעלַת גָלּוָאה
קוֹהוֹמוֹלוֹגְ יַת גָלּוָאה
הַ ְרחָ בַ ת גָלּוָאה
ֲבּורת גָלּוָאה
ַ ח
תו ַֹרת גָלּוָאה
פּונ ְְקצְ יַת גַּמָ ה
) חֶ סֶ ר (ז,)לִ קּוי (ז
 יֵּש חוֹר בָ ה ֹוכָחָ ה,הַ ה ֹוכָחָ ה לוֹקָ ה בְ חָ סֵּ ר
)גָאּוס (שם פרטי
לֶּמַ ת גָאּוס
סְ כּום גָאּוס
ְשלֵּמֵּ י גָאּוס
)כְ לָלִ י (ת
ִמ ְק ֶרה כְ לָלִ י
ֵָּארית כְ לָלִ ית
ִ ֲבּורה לִ ינ
ָ ח
פוֹלִ ינוֹם כְ לָלִ י
מַ צָ ב כְ לָלִ י
לְ ֹלא הַ גְ בָ לַת הַ כְ לָלִ יּות
)הַ כְ ָללָה (נ
)מַ כְ לִ יל (הִ פ
מַ ְחלְ קוֹת אִ ידֵּ ָאלִ ים מֻכְ לָלִ ים
)יוֹצֵּ ר (פָ ע
)יוֹצֵּ ר (פָ ע
)יוֹצֵּ ר (ז
עַ ל בְ אֹ פֶ ן יוֹצֵּ ר
נְקֻ ָדה יוֹצֶ ֶרת
ֲחלָקּות יוֹצֶ ֶרת
יִחּוד יוֹצֵּ ר
)ֶגזַע (ז
ֶגזַע א ֲִרתְ מֵּ ִטי
ֶגזַע גֵּאוֹמֶ ְט ִרי
)גֵּאוֹמֶ ְט ִרי (ת
סְ כֵּימָ ה ְשלֵּמָ ה בְ אֹ פֶ ן גֵּאוֹמֶ ְט ִרי
סְ כֵּימָ ה אִ י פְ ִריקָ ה בְ אֹ פֶ ן גֵּאוֹמֶ ְט ִרי
סְ כֵּימָ ה ְמצ ְֻמצֶ מֶ ת בְ אֹ פֶ ן גֵּאוֹמֶ ְט ִרי
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geometrically regular
geometric genus
geometry
analytical geometry
Riemanian geometry
germ
get
give
give rise to
we are given
global
global deformation
global field
global section
glue
gluing, glueing
gluing datum
go
going down theorem
going up theorem
Goedel
Goedel's completeness theorem
Goedel number
Goedel numbering
Goldbach
Goldbach's problem
good
good reduction
graded
graded module
graded ring
graph
graph of a function
quotient graph
Grassman
Grassman algebra
greatest common divisor
Grothendieck
Grothendieck group
group
abelian group
additive group
alternating group
cyclic group

סָ ִדיר בְ אֹ פֶ ן גֵּאוֹמֶ ְט ִרי
ֶגזַע גֵּאוֹמֶ ְט ִרי
) הַ נ ְָדסָ ה (נ,)גֵּאוֹמֶ ְט ִריָה (נ
יטית
ִ ִגֵּאוֹמֶ ְט ִריָה ֲאנָל
גֵּאוֹמֶ ְט ִריָה ִרימָ נִית
)נֶבֶ ט (ז
)ְמקַ בֵּ ל (פִ ע
)נוֹתֵּ ן (פָ ע
 ְמעוֹרֵּ ר,מֵּ בִ יא לִ ידֵּ י
נָתּון לָנּו
, )גְ לוֹבָ לִ י (ת
עִ ּוּות גְ לוֹבָ לִ י
שָ ֶדה גְ לוֹבָ לִ י
חֲתָ ְך גְ לוֹבָ לִ י
)מַ ְדבִ יק (הִ פ
)הַ ְדבָ קָ ה (נ
נְתּונֵּי הַ ְדבָ קָ ה
)ה ֹולְֵּך (פְ ע
ִמ ְשפַט הַ י ְִר ָידה
ִמ ְשפַט הָ עֲלִ יָה
)גֵּידֵּ ל (שם פרטי
ִמ ְשפַט הַ ְשלֵּמּות שֶ ל גֵּידֵּ ל
ִמסְ פַר גֵּידֵּ ל
ִמסְ פּור גֵּידֵּ ל
)גוֹלְ ְדבַ ך (שם פרטי
בְ עָ יַת גוֹלְ ְדבַ ך
)טוֹב (ת
הַ עֲמָ ָדה טוֹבָ ה
)ְמד ָֹרג (ת
מוֹדּול ְמד ָֹרג
חּוג ְמד ָֹרג
)גְ ָרף (ז
גְ ָרף שֶ ל פּונ ְְקצְ יָה
גְ ָרף מָ נָה
גְ ַרסְ מָ ן
ַאלְ גֶבְ ַרת גְ ַרסְ מָ ן
ְמחַ לֵּק ְמשֻתָ ף מֵּ ַרבִ י
)גְ רוֹטֶ נ ְִדיק (שם פרטי
ֲבּורת גְ רוֹטֶ נ ְִדיק
ַ ח
)ֲבּורה (נ
ָ ח
ֲבּורה אַ בֵּ לִ ית
ָ ח
יטיבִ ית
ִ ֲבּורה א ֲִד
ָ  ח, בּורית
ִ ֲבּורה ִח
ָ ח
ֲבּורת ִחלּופִ ין
ַ ח
ֲבּורה מַ עְ גָלִ ית
ָ ח
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diagonizable group
divisible group
factor group
finitely generated group
free group
fundamental group
Galois group
general linear group
Grothendieck group
group algebra
group of divisor classes
group of divisors
group of units
group ring
group scheme
group variety
homology group
inertia group
isotropic group
linear algebraic group
multiplicative group
Néron-Severy group
nilpotent group
p-group
profinite group
projective general linear group
reductive group
semi-simple group
simple group
solvable group
special linear group
symmetric group
torsion group
torsion-free group
trigonalizable group

ֲבּורה נִתֶ נֶת לְ לִ כְ סּון
ָ ח
ֲבּורה חֲלִ יקָ ה
ָ ח
ֲבּורת מָ נָה
ַ ח
ֲבּורה נוֹצֶ ֶרת סוֹפִ ית
ָ ח
ֲבּורה חָ פְ ִשית
ָ ח
ֲבּורה יְסו ִֹדית
ָ ח
ֲבּורת גָלּוָאה
ַ ח
ֵָּארית כְ לָלִ ית
ִ ֲבּורה לִ ינ
ָ ח
ֲבּורת גְ רוֹטֶ נ ְִדיק
ַ ח
ֲבּורה
ָ ַאלְ גֶבְ ַרת ח
ֲבּורת מַ ְחלְ קוֹת ְמחַ לְ ִקים
ַ ח
ֲבּורת ְמחַ לְ ִקים
ַ ח
ֲבּורת אֲחָ דוֹת
ַ ח
ֲבּורה
ָ חּוג ח
סְ כֵּימַ ת חֲבּורוֹת
ֲבּורה
ָ י ְִריעַ ת ח
ֲבּורת הוֹמוֹלוֹגְ יָה
ַ ח
ֲבּורת הַ תְ מָ ָדה
ַ ח
ֲבּורה אִ יזו ְֹטרוֹפִ ית
ָ ח
ֵָּארית
ִ ֲבּורה ַאלְ גֶבְ ִרית לִ ינ
ָ ח
ֲבּורה כִ פְ לִ ית
ָ ח
סֵּ בֵּ ִרי-ֲבּורת נֵּרוֹן
ַ ח
ֲבּורה נִלְ פוֹטֶ נ ְִטית
ָ  ח,ֲבּורה אֲפִ יסִ ית
ָ ח
p-ֲבּורת
ַ ח
סוֹפִ ית-ֲבּורה פְ ר ֹו
ָ ח
ֵָּארית כְ לָלִ ית
ִ ֲבּורה פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ ית לִ ינ
ָ ח
ֲבּורה ְרדֻ ְק ִטיבִ ית
ָ  ח,ֲבּורה מֻפְ חֶ תֶ ת
ָ ח
ֲבּורה פְ שּוטָ ה לְ מֶ חֱצָ ה
ָ ח
ֲבּורה פְ שּוטָ ה
ָ ח
ֲבּורה פְ תִ ָירה
ָ ח
ֲבּורה לִ ינֵָּארית ְמיֻחֶ ֶדת
ָ ח
ֲבּורת סִ ימֶ ְט ִריָה
ַ ח
ֲבּורת פִ תּול
ַ ח
ֲבּורה חַ סְ ַרת פִ תּול
ָ ח
ֲבּורה נִתֶ נֶת לְ ִשלּוש
ָ ח

H
Haar

)הָ אר (שם פרטי
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Haar measure
handle
harmless
harmonic
harmonic function
harmonic integral
Hasse
Hasse invariant
Hasse zeta function
Hausdorff
Hausdorff topology
have
he has
we have
Hecke
Hecke character
height
hence
Hensel
Hensel's lemma
Henselian field
Herbrand
Herbrand quotient
here
Hermite
Hermitian form
Hermitian matrix
high
higher ramification group
Hilbert
Hilbert class field
Hilbert function
Hilbert polynomial
Hilbert's basis theorem
Hilbert scheme
Hilbert set
Hilbert's irreducibility theorem
Hilbert's Nullstellensatz
Hilbert space
Hilbert's Theorem 90
Hilbertian
Hilbertian field
Hodge
Hodge manifold

ִמ ַדת הָ אר
) ְַמטַ פֵּל (פִ ע
שֶ אֵּ ינ ֹו מַ זִ יק
)הַ ְרמ ֹונִי (ת
פּונ ְְקצְ יָה הַ ְרמ ֹונִית
 אִ נְטֶ גְ ָרל הַ ְרמ ֹונִית,ַאסְ כֶמֶ ת הַ ְרמ ֹונִית
)הָ סֶ ה (שם פרטי
מּורת הָ סֶ ה
ַ ְש
פּונ ְְקצְ יַת זֵּיתָ א שֶ ל הָ סֶ ה
)הָ אּוסְ דו ְֹרף (שם פרטי
טוֹפוֹלוֹגְ יַת הָ אּוסְ דו ְֹרף
)יֶש (ז
יֵּש ל ֹו
יֵּש לָנּו
)הֶ קֶ ה (שם פרטי
ָאפְ יַן הֶ קֶ ה
)גֹ בַ ּה (ז
)ָלכֵּן (מח
)הֶ ְנזֵּל (שם פרטי
לֶּמַ ת הֶ ְנזֵּל
ְשדֵּ ה הֶ ְנזֵּל
)הֶ ְרבְ ַרנְד (שם פרטי
ְמנַת הֶ ְרבְ ַרנְד
כָאן
)הֶ ְר ִמיט (שם פרטי
תַ בְ נִית הֶ ְר ִמיט
מַ ְט ִריצַ ת הֶ ְר ִמיט
ַָגבֹּה
ֲבּורת הִ סְ תָ עֲפּות גְ בוֹהָ ה
ַ ח
)הִ לְ בֶ ְרט (שם פרטי
ְשדֵּ ה הַ ּמַ ְחלְ קוֹת שֶ ל הִ לְ בֶ ְרט
פּונ ְְקצְ יַת הִ לְ בֶ ְרט
פוֹלִ ינוֹם הִ לְ בֶ ְרט
ִמ ְשפַט הַ בָ סִ יס שֶ ל הִ לְ בֶ ְרט
סְ כֵּימַ ת הִ לְ בֶ ְרט
ְקבּוצַ ת הִ לְ בֶ ְרט
ִמ ְשפַט אִ י הַ פְ ִריקּות שֶ ל הִ לְ בֶ ְרט
ִמ ְשפַט הָ אֲפָ סִ ים שֶ ל הִ לְ בֶ ְרט
מֶ ְרחַ ב הִ לְ בֶ ְרט
 שֶ ל הִ לְ בֶ ְרט90 הַ ּמִ ְשפָט ה
)הִ לְ בֶ ְר ִטי (ת
שָ ֶדה הִ לְ בֶ ְר ִטי
)הו ְֹדג' (שם פרטי
'י ְִריעַ ת הו ְֹדג
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Hodge numbers
Hodge spectral sequence
Hodge theory
hold
hold
holomorphic
holomorphic function
holomorphy ring
homeomorphism
homogeneous
homogeneous coordinate ring
homogeneous coordinates
homogeneous element
homogeneous ideal
homogeneous polynomial
homogeneous space
homology
homological dimension
homomorphism
group homomorphism
ring homomorphism
homothety
homotopy
homotopy operator
Hopf
Hopf algebra
horizontal
however
hull
hyperbola
hyperbolic
hyperbolic pair
hyperbolic plane
hyperbolic space
hyperelliptic
hyperelliptic curve
hyperelliptic surface
hyperplane
hyperplane section
hypersurface
hypotenuse
hypotesis

'ִמסְ פְ רֵּ י הו ְֹדג
'הַ סִ ְד ָרה הַ סְ פֶ ְק ְט ָרלִ ית שֶ ל הו ְֹדג
'תו ַֹרת הו ְֹדג
)ִמתְ קַ יֵּם (הת
)שָ ִריר (ת
)הוֹלוֹמו ְֹרפִ י (ת
פּונ ְְקצְ יָה הוֹלוֹמו ְֹרפִ ית
חּוג הוֹלוֹמו ְֹרפִ יּות
)הוֹמֵּ אוֹמו ְֹרפִ יזְ ם (ז
)הוֹמ ֹו ֵּגנִי (ת
חּוג קוֹאו ְֹר ִדינָטוֹת הוֹמ ֹו ֵּגנִיוֹת
 קוֹאו ְֹר ִדינָטוֹת הוֹמ ֹו ֵּגנִיוֹת,עּורים הוֹמ ֹו ֵּגנִיִ ים
ִ ִש
אֵּ בָ ר הוֹמ ֹו ֵּגנִי
אִ ידֵּ ָאל הוֹמ ֹו ֵּגנִי
פוֹלִ ינוֹם הוֹמ ֹו ֵּגנִי
מֶ ְרחָ ב הוֹמ ֹו ֵּגנִי
)הוֹמוֹלוֹגְ יָה (נ
מֵּ מַ ד הוֹמוֹלוֹגִ י
)הוֹמוֹמו ְֹרפִ יזְ ם (ז
הוֹמוֹמו ְֹרפִ יזְ ם שֶ ל חֲבּורוֹת
הוֹמוֹמו ְֹרפִ יזְ ם שֶ ל חּוגִ ים
, )הוֹמוֹתֵּ ִטיּות (נ
)הוֹמוֹטוֹפְ יָה (נ
א ֹופ ֵָּרטוֹר הוֹמוֹטוֹפִ י
)הוֹפְ ף (שם פרטי
ַאלְ גֶבְ ַרת הוֹפְ ף
) ְמ ֻאזָן (ת,)ָאפְ ִקי (ת
ַאף עַ ל פִ י כֵּן
)מַ עֲטֶ פֶ ת (נ
)פֶרב ֹולָה (נ
ְ ִה
)פֶרבוֹלִ י (ת
ְ ִה
פֶרבוֹלִ י
ְ ִזּוג ה
פֶרבוֹלִ י
ְ ִִמישוֹר ה
פֶרבוֹלִ י
ְ ִמֶ ְרחָ ב ה
 יֶתֶ ר אֵּ לִ פְ ִטי,)פֶראֵּ לִ פְ ִטי (ת
ְ ִה
פֶראֵּ לִ פְ ִטי
ְ ִעָ קֹ ם ה
פֶראֵּ לִ פְ ִטי
ְ ִִמ ְשטָ ח ה
 ִמישוֹר עָ ל, ִמישוֹר-יֶתֶ ר
 ִמישוֹר-חֲתָ ְך עַ ל יְדֵּ י יֶתֶ ר
 ִמישוֹר-יֶתֶ ר
)יֶתֶ ר (ז
) הַ ְשעָ ָרה (נ,)הַ נָחָ ה (נ
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I
icosahedron
ideal
coprime ideals
finitely generated ideal
fractional ideal
ideal class
ideal class group
ideal of definition
invertible ideal
maximal ideal
p-primary group
primary ideal
prime ideal
principal ideal
proper ideal
two sided ideal
idele
idele class
idempotent
identical
identification
identify
identity
i.e.
if
if ..., then
illustrate
image
inverse image
preimage
imaginary
immediate
immediate extension
immediately
immersion
closed immersion

)עֶ ְש ִרימוֹן (ז
)אִ ידֵּ ָאל (ז
אִ ידֵּ ָאלִ ים ז ִָרים
אִ ידֵּ ָאל נוֹצָ ר סוֹפִ ית
אִ ידֵּ ָאל שָ בּור
מַ ְחלֶקֶ ת אִ ידֵּ ָאלִ ים
ֲבּורת מַ ְחלְ קוֹת אִ ידֵּ ָאלִ ים
ַ ח
אִ ידֵּ ַאל הַ גְ ָד ָרה
אִ ידֵּ ָאל הָ פִ יְך
אִ ידֵּ ָאל ְמ ַרבִ י
p-אשיתִ ית
ִ ֲֵּבּורה ר
ָ ח
 אִ ידֵּ ָאל פְ ִרימָ ִרי,אשיתִ י
ִ ֵּאִ ידֵּ ָאל ר
אִ ידֵּ ָאל ִראש ֹונִי
אשי
ִ אִ ידֵּ ָאל ָר
אִ ידֵּ ָאל נָאוֹת
אִ ידֵּ ָאל דּו צְ ָד ִדי
)אִ ידֵּ ל (ז
מַ ְחלֶקֶ ת אִ ידֵּ לִ ים
)אִ ֶיד ְמפוֹטֶ נ ְִטי (ת
)זֵּהֶ ה (ת
)זִ הּוי (ז
)ְמזַהֶ ה (פִ ע
)זֶהּות (נ
)כְ לוֹמָ ר (תהפ
אִ ם
 ָאזַי,...  אִ ם, ָאז,... אִ ם
)מַ ְדגִ ים (הִ פ
) ְדמּות (נ,)תְ מּונָה (נ
תְ מּונָה הֲפּוכָה
תְ מּונָה הֲפּוכָה
)ְמדֻ ּמֶ ה (ת
)ִמי ִָדי (ת
הַ ְרחָ בָ ה ִמי ִָדית
בְ אֹ פֶ ן ִמי ִָדי
)הַ ְטבָ לָה (נ
גּורה
ָ ְהַ ְטבָ לָה ס
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open immersion
imperfect
the imperfect degree
the imperfect exponent
implication
implicit
implicitly
imply
important
impossible
in
in addition
in any case
in brief
in fact
in front of
in general
in other words
in particular
in practice
in terms
in the sense
in this manner
in this way
in view of
in which case
including
inclusion
Inclusion exclusion principle
increment
indecomposable
indeed
independence
independent
independent variables
indeterminate
index
indexing set
ramification index
index
indicate
induce
induced character
induced module

הַ ְטבָ לָה פְ תּוחָ ה
אִ י ִשכְ לּול
מַ ֲעלַת אִ י הַ ִשכְ לּול
מַ ע ֲִריְך אִ י הַ ִשכְ לּול
)גְ ִר ָירה (נ
ֹלא ְמפֹ ָרש
בְ אֹ פֶ ן ֹלא ְמפֹ ָרש
)גוֹרֵּ ר (פָ ע
)חָ שּוב (ת
בִ לְ תִ י אֶ פְ שָ ִרי
) בְ תוְך (תהפ, ְב
בְ נוֹסָ ף ָלזֶה
בְ כָל ִמ ְק ֶרה
)בְ ִקצּור (תהפ
)בֶ אֱמֶ ת (תהפ
)לִ פְ נֵּי (תהפ
בְ אֹ פֶ ן כְ לָלִ י
בְ ִמלִ ים אֲחֵּ רוֹת
) בִ פְ ָרט (תהפ,)בִ ְמיֻחָ ד (תהפ
)בְ פֹ עַ ל (תהפ
)בְ ֻמנ ִָחים (תהפ
)בְ מּובָ ן (תהפ
בְ אֹ פֶ ן זֶה
בְ אֹ פֶ ן ָכזֶה
) לְ אוֹר (תהפ,)נֹ כַח (מי
וְ ָאז
)לְ ַרבוֹת (תהפ
)ֲה ָכלָה (נ
עִ ְקרוֹן הַ ֲה ָכלָה וְ הַ הוֹצָ ָאה ִמן הַ כְ לָל
)תוֹסֶ פֶ ת (נ
 ֹלא מ ְֻרכָב,פָריק
ִ אִ י
)בֶ אֱמֶ ת (תהפ
אִ י תְ לּות
 בִ לְ תִ י תָ לּוי,אֵּ ינ ֹו תָ לּוי
ִמ ְשתָ נִים ֹלא תְ לּויִים
)ִמ ְשתַ נֶה (ז
) אִ נ ְֶד ְקס (ז,)צִ יּון (ז
 ְקבּוצַ ת אִ נ ְֶד ְקסִ ים,ְקבּוצָ ה ְמצַ ֶינֶת
צִ יּון הִ סְ תָ עֲפּות
)ְמצַ יֵּן (פִ ע
)מַ צְ בִ יעַ (הִ פ
)מַ ְש ֶרה (הִ פ
ָאפְ יָן מ ְֻש ֶרה
מוֹדּול מ ְֻש ֶרה
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induced representation
induction
inductively
inductive theory
inequality
inert
inert extension
inert prime
inert valuation
inertia
inertia field
inertia group
inference
inference rule
infimum
infinite
infinite extension
infinite prime
infinite set
infinitely
infinitely large
infinitely small
infinitesimal
infinitesimal deformation
infinitesimal element
infinitesimal extension
infinitesimal neighborhood
inflection
inflection point
initial
initial object
injection
injective
injective map
injective module
injective resolution
injective sheaf
inner
inseparable
inseparable extension
inseparable morphism
purely inseparable
the inseparable degree
insert

הַ צָ גָה מ ְֻשרֵּ ית
)ְדּוקצְ יָה (נ
ְ  אִ נ,)הַ ְש ָרָאה (נ
)בְ הַ ְש ָרָאה (תהפ
תו ָֹרה הַ ְש ָרָאתִ ית
) ִשנְיוֹן (ז, ִשוְ יוֹן-אִ י
)מַ תְ ִמיד (ת
הַ ְרחָ בָ ה מַ תְ ִמ ָידה
ִראש ֹונִי מַ תְ ִמיד
הַ ע ֲָרכָה מַ תְ ִמ ָידה
)הַ תְ מָ ָדה (נ
ְשדֵּ ה הַ תְ מָ ָדה
ֲבּורת הַ תְ מָ ָדה
ַ ח
)הֶ סֵּ ק (ז
כְ לַל הֶ סֵּ ק
חֶ סֶ ם תַ ְחתוֹן
)אֵּ ינְסוֹפִ י (ת
הַ ְרחָ בָ ה אֵּ ינְסוֹפִ ית
ִראש ֹונִי אֵּ ינְסוֹפִ י
ְקבּוצָ ה אֵּ ינְסוֹפִ ית
לְ אֵּ ין סוֹף
גָדוֹל לְ אֵּ ין סוֹף
קָ טָ ן לְ אֵּ ין סוֹף
) אִ נְפִ ינִיטֵּ סִ ימָ לִ י (ת,)סוֹפ ֹונִי (ת-אֵּ ין
סוֹפ ֹונִי-עִ ּוּות אֵּ ין
סוֹפ ֹונִי-אֵּ בָ ר אֵּ ין
סוֹפ ֹונִי-הַ ְרחָ בָ ה אֵּ ין
סוֹפ ֹונִי-סְ בִ יבָ ה אֵּ ין
)פִ תּול (ז
נְקֻ ַדת פִ תּול
)הַ תְ חָ לָתִ י (ת
עֶ צֶ ם הַ תְ חָ לָתִ י
) אִ ְני ְֶקצְ יָה (נ,הַ עְ תָ קָ ה חַ ד חַ ד עֶ ְרכִ ית
) אִ ְני ְֶק ִטיבִ י (ת,חַ ד חַ ד עֶ ְרכִ י
הַ עְ תָ קָ ה חַ ד חַ ד עֶ ְרכִ ית
מוֹדּול אִ ְני ְֶק ִטיבִ י
הַ תָ ָרה אִ ְני ְֶק ִטיבִ ית
ֲאלֻּמָ ה אִ ְני ְֶק ִטיבִ ית
)ִימי (ת
ִ פְ נ
פָריד
ִ אִ י
הַ ְרחָ בָ ה אִ י פְ ִר ָידה
פָריד
ִ מו ְֹרפִ יזְ ם אִ י
פָריד בְ טָ ה ֳָרה
ִ אִ י
מַ ֲעלַת אִ י הַ פְ ִרידּות
)מַ צִ יב (הִ פ
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instant
instead of
integer
amicable numbers
integral
integral closure
integral domain
integral scheme
integral
definite integral
indefinite integral
integrable
integrand
integrate
to integrate
interpolation
interpret
interpretation
internal
internal substitution
interval
closed interval
open interval
invariance
invariant
invariant
invariant measure
inverse
inversion
Moebius inversion
involution
irrational
irrational number
irreducible
isolated
isomorphism
first isomorphism theorem
item
iteration
iterated

)ֶרגַע (ז
)בִ ְמקוֹם (תהפ
ִמסְ פָר שָ לֵּם
פָרים רֵּ עִ ים
ִ ְִמס
)שָ לֵּם (ת
סְ גוֹר שָ לֵּם
תְ חּום ְשלֵּמּות
סְ כֵּימַ ת ְשלֵּמּות
) אִ נְטֶ גְ ָרל (ז,)ַאסְ כֶמֶ ת (נ
 אִ נְטֶ גְ ָרל ְמ ֻסיָם,ַאסְ כֶמֶ ת ְמ ֻסיֶמֶ ת
 אִ נְטֶ גְ ָרל ֹלא ְמ ֻסיָם,ַאסְ כֶמֶ ת ֹלא ְמ ֻסיֶמֶ ת
 אִ נְטֶ גְ ַרבִ ילִ י, אֻסְ כְ ִמי,נִתָ ן לְ אִ סְ כּום
) ִמסְ תַ כֶמֶ ת (נ,)אִ נְטֶ גְ ַרנְד (ז
 ְמחַ שֵּ ב אִ נְטֶ גְ ָרל,)ְמַאסְ כֵּם (פִ ע
 לְ חַ שֵּ ב אִ נְטֶ גְ ָרל,לְ ַאסְ כֵּם
)ִש ְרבּוב (ז
) פָרֵּ ש (פִ ע,)ְמפָ רֵּ ש (פִ ע
) פֵּרּוש (ז,)פֵּשֶ ר (ז
)ִימי (ת
ִ פְ נ
ִימית
ִ הַ צָ בָ ה פְ נ
)קֶ טַ ע (ז
קֶ טַ ע סָ גּור
ַקֶ טַ ע פָ תּוח
)ִשּמּור (ז
)מּורה (נ
ָ ְש
)ִמ ְשתַ ּמֶ ֶרת (ת
ִמ ָדה ִמ ְשתַ ּמֶ ֶרת
)הָ פְ כִ י (ת
)הִ פּוְך (ז
הִ פּוְך מֶ בְ יּוס
) אִ נִווֹלּוצְ יָה (נ,)לִ פּוף (ז
ֹלא ַרצְ י ֹונָלִ י
ִמסְ פָר ֹלא ַרצְ י ֹונָלִ י
פָריק
ִ אִ י
)ְמב ָֻדד (ת
)אִ יזוֹמו ְֹרפִ יזְ ם (ז
ִמ ְשפַט הָ אִ יזוֹמו ְֹרפִ יזְ ם הָ ִראשוֹן
)פָריט (ז
ִ
)ֲחז ָָרה (נ
ח ֹוז ֶֶרת וְ נ ְִשנֵּית
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J
Jacobi
Jacobian matrix
Jacobian polynomial
Jacobi symbol
Jacobson
Jacobson radical
joint
Jordan
Jordan canonical form
Jordan decomposition
Jordan matrix
just
just as

) יעקוֹבי: קרי,ַיעֲקָ בִ י (שם פרטי
מַ ְט ִריצַ ת ַיעֲקָ בִ י
פוֹלִ ינוֹם ַיעֲקָ בִ י
סֵּ מֶ ל ַיעֲקָ בִ י
) ז'קוֹבסון: קרי,זֵּ'קָ בְ סוֹן (שם פרטי
שָ ְרשוֹן זֵּ'קָ בְ סוֹן
 ְמקוֹם ִחבּור,)צֹמֶ ת (ז
)ז'ו ְֹר ָדן (שם פרטי
צּורת ז'ו ְֹר ָדן הַ תִ ְקנִית
ַ
פֵּרּוק ז'ו ְֹר ָדן
מַ ְט ִריצַ ת ז'ו ְֹר ָדן
)ַרק (מק
כְ מ ֹו

K
Kähler
Kähler differentials
Kähler manifold
kernel
kind
know
Kodaira
Kodaira dimension
Kodaira's vanishing theorem
Koszul
Koszul complex
Krasner
Krasner's lemma
Kronecker
Kronecker delta
Kronecker product
Kronecker's theorem
Krull
Krull dimension

)קֶ לֶר (שם פרטי
ִדיפֵּ ֶרנְצְ יָאלִ ים שֶ ל קֶ לֶר
י ְִריעַ ת קֶ לֶר
)ג ְַרעִ ין (ז
)סּוג (ז
)יוֹדֵּ עַ (פָ ע
)קו ַֹדי ְָרה (שם פרטי
מֵּ מַ ד קו ַֹדי ְָרה
ִמ ְשפַט הַ הִ תְ אַ פְ סּות שֶ ל קו ַֹדי ְָרה
)קָ זּול (שם פרטי
ִמכְ לוֹל קָ זּול
)ְק ַרסְ נֵּר (שם פרטי
לֶּמַ ת ְק ַרסְ נֵּר
)ְקר ֹונֵּקֶ ר (שם פרטי
הַ ֶדלְ תָ א שֶ ל ְקר ֹונֵּקֶ ר
מַ כְ ֵּפלַת ְקר ֹונֵּקֶ ר
ִמ ְשפַט ְקר ֹונֵּקֶ ר
)ְקרּול (שם פרטי
מֵּ מַ ד ְקרּול

42

Krull Hauptidealsatz
Krull topology
Kummer
Kummer extension
Kummer theory

אשי שֶ ל ְקרּול
ִ ִמ ְשפַט הָ אִ ידֵּ ָאל הָ ָר
טוֹפוֹלוֹגְ יַת ְקרּול
)קּומֵּ ר (שם פרטי
הַ ְרחָ בַ ת קּומֵּ ר
תו ַֹרת קּומֵּ ר

L
Lagrange
Lagrange's theorem
Langlands
Langlands program
language
first order language
large
largest
last
later
lattice
lattice point
law
law of composition
laborious
laborious proof
leading
leading coefficient
least
least common multiple
least element
least upper bound
Lefschetz
Lefschetz fixed-point formula
Lefschetz pencil
Lefschetz principle
left
far left
left coset
left derived functor
left exact

)לַגְ ַרנְז' (שם פרטי
' ִמ ְשפַט לַגְ ַרנְז
)ַלנְגְ ַלנ ְְדס (שם פרטי
תָ כְ נִית ַלנְגְ ַלנ ְְדס
שָ פָ ה
שָ פָ ה ִמסֵּ ֶדר ִראשוֹן
)גָדוֹל (ת
גָדוֹל בְ יוֹתֵּ ר
)ַאחֲרוֹן (ת
ְמאֻחָ ר יוֹתֵּ ר
)שָ ִריג (ז
נְקֻ ַדת שָ ִריג
)חֹ ק (ז
חָ ק הַ הַ ְרכָבָ ה
)ְמ ַיגֵּעַ (ת
ה ֹוכָחָ ה ְמ ַיגַעַ ת
)מוֹבִ יל (ת
ְמקַ דֵּ ם עֶ לְ יוֹן
 קָ טָ ן בְ יוֹתֵּ ר,)ִמזְ עָ ִרי (ת
כְ פּולָה ְמשֻתֶ פֶ ת ִמזְ עָ ִרית
אֵּ ֵֵּבָ ר ִמזְ עָ ִרי
חֶ סֶ ם עֶ לְ יוֹן
)לֶפְ שֶ ץ (שם פרטי
נֻסְ חַ ת נְקֻ ַדת הַ שֶ בֶ ת שֶ ל לֶפְ שֶ ץ
עֶ פְ רוֹן לֶפְ שֶ ץ
עֶ ְקרוֹן לֶפְ שֶ ץ
) ְשמָ אלִ י (ת,)ְשמֹ אל (זו"נ
קָ צֶ ה ְשמָ אלִ י
) י ָָדה ְשמָ אלִ ית (הצעה,מַ ְחלָקָ ה ְשמָ אלִ ית
פּונ ְְקטוֹר נִגְ זָר ִמ ְּׂשמֹ אל
ְמדֻ יָק ִמ ְּׂשמֹ אל
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left exact functor
left ideal
left module
on the left
L-function
Legendre
Legendre symbol
lemma
Zorn's lemma
length
length of an arc
length of a complex
length of a cycle
length of a module
let
let us
letter
level
lexicographic order
Lie
Lie algebra
lie
lie above
lie over
lift
lifting
like
limit
direct limit
inverse limit
line
linear
linear algebraic group
linear combination
linear dependence
linear equivalence
linear map
linear polynomial
linear representation
linear space
linear system
linear variety
linearly
linearly dependent

פּונ ְְקטוֹר ְמדֻ יָק ִמ ְּׂשמֹ אל
אִ ידֵּ ָאל ְשמָ אלִ י
מוֹדּול ְשמָ אלִ י
)ִמ ְּׂשמֹ אל (תהפ
L-פּונ ְְקצְ יַת
)ֵּלזַ'נ ְְדר (שם פרטי
סֵּ מֶ ל ֵּלזַ'נ ְְדר
 ִמ ְשפַט עֵּ זֶר,)לֶּמָ ה (נ
לֶּמַ ת צו ְֹרן
)אֹ ֶרְך (ז
אֹ ֶרְך קֶ שֶ ת
אֹ ֶרְך ִמכְ לוֹל
אֹ ֶרְך ִחשּוק
אֹ ֶרְך מוֹדּול
)יְהִ י (פָ ע
)הָ בָ ה (פָ ע
)אוֹת (נ
)ָרמָ ה (נ
סֵּ ֶדר ִמל ֹונִי
)לִ י (שם פרטי
ַאלְ גֶבְ ַרת לִ י
)ֻמנָח (פָ ע
ֻמנָח מֵּ עָ ל
ֻמנָח מֵּ עָ ל
)מֵּ ִרים (הִ פ
)ה ֲָרמָ ה (נ
)כְ מ ֹו (תהפ
)גְ בּול (ז
גְ בּול יָשָ ר
גְ בּול הָ פּוְך
)יָשָ ר (ז
)ֵָּארי (ת
ִ  לִ ינ,)קַ ּוִ י (ת
ֵָּארית
ִ ֲבּורה ַאלְ גֶבְ ִרית לִ ינ
ָ ח
ֵָּארי
ִ צֵּ רּוף לִ ינ
ֵָּארית
ִ תְ לּות לִ ינ
ֵָּארית
ִ ְש ִקילּות לִ ינ
ֵָּארית
ִ הַ עְ תָ קָ ה לִ ינ
ֵָּארי
ִ פוֹלִ ינוֹם לִ ינ
ֵָּארית
ִ הַ צָ גָה לִ ינ
ֵָּארי
ִ מֶ ְרחָ ב לִ ינ
ֵָּארית
ִ מַ ע ֲֶרכֶת לִ ינ
ֵָּארית
ִ י ְִריעָ ה לִ ינ
ֵָּארי
ִ בְ אֹ פֶ ן לִ ינ
ֵָּארית
ִ תָ לּוי לִ ינ
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linearly disjoint
linearly equivalent
linearly independent
linearly related
list
list
local
local class field theory
local degree
local homomorphism
local parameter
local ring
localization
locally
locally closed
locally free sheaf
locally Noetherian scheme
locally quadratic transformation
locally ringed space
locus
branch locus
logarithm
logarithmic derivative
logarithmic differential
Logic
loop
L-series
Luroth
Luroth's theorem

ֵָּארית
ִ מֻפְ ָרד לִ ינ
ֵָּארית
ִ שָ קּול לִ ינ
ֵָּארית
ִ ֹלא תָ לּוי לִ ינ
ֵָּארית
ִ סָ מּוְך לִ ינ
)רוֹשֵּ ם (פָ ע
)ְר ִשימָ ה (נ
)ְמקו ִֹמי (ת
תו ַֹרת ְשדוֹת הַ ּמַ ְחלְ קוֹת הַ ּמְ קו ִֹמית
מַ ֲעלָה ְמקו ִֹמית
הוֹמוֹמו ְֹרפִ יזְ ם ְמקו ִֹמי
מֵּ צַ ד ְמקו ִֹמי
חּוג ְמקו ִֹמי
) לוֹקָ לִ יזַצְ יָה (נ,)ִמקּום (ז
)בְ אֹ פֶ ן ְמקו ִֹמי (תהפ
סָ גּור בְ אֹ פֶ ן ְמקו ִֹמי
ֲאלֻמָ ה חָ פְ ִשית בְ אֹ פֶ ן ְמקו ִֹמי
סְ כֵּימָ ה נֵּטֵּ ִרית בְ אֹ פֶ ן ְמקו ִֹמי
ְט ַרנְסְ פו ְֹרמַ צְ יָה ִרבּועִ ית בְ אֹ פֶ ן ְמקו ִֹמי
מֶ ְרחָ ב ְמ ֻחגָג בְ אֹ פֶ ן ְמקו ִֹמי
מָ קוֹם גֵּאוֹמֶ ְט ִרי
הַ מָ קוֹם הַ גֵּאוֹמֶ ְט ִרי שֶ ל הַ סֵּ עּוף
)ל ֹוג ִָרתְ ם (ז
נִגְ ז ֶֶרת ל ֹוג ִָרתְ ִמית
ִדיפֵּ ֶרנְצְ יָאל ל ֹוג ִָרתְ ִמי
) לוֹגִ יקָ ה (נ,תו ַֹרת הַ הִ גָיוֹן
)לּולָָאה (נ
L-טּור
)לִ ירוֹת (שם פרטי
ִמ ְשפַט לִ ירוֹת

M
machinery
Mac lane
Mac lane's criterion
magic square
meager
main
major arc

)מַ ְנגָנוֹן (ז
)מֶ ְק ֶליְן (שם פרטי
בֹחַ ן מֶ ְק ֶליְן
ִרבּועַ קֶ סֶ ם
)כָחּוש (ת
)עִ קָ ִרי (ת
קֶ שֶ ת גְ ד ֹולָה
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make
make sense
manner
in this manner
many
many more
many times
many valued
map
canonical map
mapping
Maschke
Maschke's theorem
matrix
Monomial matrix
matter of notation
maximal
maximal abelian extension
maximal element
maximal ideal
maximal subgroup
maximum
may
we may
meager, meagre
Meager set
mean
arithmetical mean
geometrical mean
mean
by means
meet
merely
meromorphic
meromorphic function
measure
metric
middle
middle
mind
we have in mind
minimal
minimal model
minimal polynomial

)עוֹשֶ ה (פָ ע
בַ עַ ל מַ ְשמָ עּות
)אֹ פֶ ן (ז
בְ אֹ פֶ ן זֶה
) ַרבִ ים (זר,)הַ ְרבֶ ה (תהפ
הַ ְרבֶ ה יוֹתֵּ ר
הַ ְרבֶ ה פְ עָ ִמים
ַרב עֶ ְרכִ י
)הַ עְ תָ קָ ה (נ
הַ עְ תָ קָ ה קָ נ ֹונִית
)הַ עְ תָ קָ ה (נ
)מַ ְשקֶ ה (שם פרטי
ִמ ְשפַט מַ ְשקֶ ה
)מַ ְט ִריצָ ה (נ
 מַ ְט ִריצָ ה מוֹנו ִֹמית,מַ ְט ִריצָ ה חַ ד אֵּ בָ ִרית
עִ ְניָן שֲל סִ ּמּון
) מַ ְקסִ ימָ לִ י (ת,)ְמ ַרבִ י (ת
הַ ְרחָ בָ ה אַ בֵּ לִ ית ְמ ַרבִ ית
אֵּ בָ ר ְמ ַרבִ י
אִ ידֵּ ָאל ְמ ַרבִ י
תַ ת חֲבּורה ְמ ַרבִ ית
) מַ ְקסִ ימּום (ז,)ֵַּמ ַרב (ז
)יָכוֹל (פָ ע
 ָאנּו יְכוֹלִ ים,יֵּש בְ אֶ פְ שָ רּותֵּ נּו
)כָחּוש (ת
ְקבּוצָ ה כְ חּושָ ה
)ְממֻצָ ע (ז
ָארתְ מֶ ִטי
ִ  ְממֻצָ ע,ְממֻצָ ע חֶ ְשב ֹונִי
 ְממֻצָ ע גֵּאוֹמֵּ ְט ִרי,ְממֻצָ ע הַ נ ְָדסִ י
)ִמתְ ַכּוֵּן (הת
)בְ עֶ זְ ַרת (תהפ
)פ ֹוגֵּש (פָ ע
 וְ תּו ֹלא,)ַרק (מק
)מֵּ רוֹמו ְֹרפִ י (ת
פּונ ְְקצְ יָה מֵּ רוֹמו ְֹרפִ ית
)ִמ ָדה (נ
)מֶ ְט ִרי (ת
)אֶ ְמצַ ע (ז
)אֶ ְמצָ עִ י (ת
בְ ַדעְ תֵּ נּו
)ִמזְ עָ ִרי (ת
מוֹדֵּ ל ִמזְ עָ ִרי
פוֹלִ ינוֹם ִמזְ עָ ִרי
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minimal prime ideal
minimum
Minkowski
Minkowski constant
minor arc
mode
operational mode
model
model companion
model complete
model completion
modification
modify
modular
modular form
modular function
modular group
modular law
modular representation
module
faithful module
finitely generated module
flat module
free module
graded module
module isomorphism
quotient module
submodule
moduli
field of moduli
moduli space
moduli variety
modulo
a is congruent to b modulo n
Moebius
Moebius band
Moebius inversion
Moebius strip
monic polynomial
monodial transformation
monoid
mondic
monomial
Monomial matrix

אִ ידֵּ ָאל ִראש ֹונִי ִמזְ עָ ִרי
) ִמינִימּום (ז,)ִמזְ עָ ר (ז
)ִמנְקוֹבְ סְ ִקי (שם פרטי
ְקבּועַ ִמנְקוֹבְ סְ ִקי
קֶ שֶ ת ְקטָ נָה
) אֹ פֶ ן (ז,)ֶד ֶרְך (נ
ֶד ֶרְך פְ ֻעלָה
)מוֹדֵּ ל (ז
עָ ִמית מוֹדֵּ לִ י
מ ְֻשלָם מוֹדֵּ לִ ית
הַ ְשלָמָ ה מוֹדֵּ לִ ית
) הַ סְ ָגלָה (נ,ִשנּוי קַ ל
) מַ סְ גִ יל (נ,)ְמשַ נֶה (פִ ע
) הצעה, מַ ָד ִדי (ת,)מוֹדּול ִָרי (ת
 תַ בְ נִית מַ ָד ִדית,תַ בְ נִית מוֹדּול ִָרית
פּונ ְְקצְ יָה מוֹדּול ִָרית
ֲבּורה מוֹדּול ִָרית
ָ ח
חֹ ק מוֹדּול ִָרי
הַ צָ גָה מוֹדּול ִָרית
)מוֹדּול (ז
מוֹדּול ֶנאֱמָ ן
מוֹדּול נוֹצָ ר סוֹפִ ית
מוֹדּול חָ לָק
מוֹדּול חָ פְ ִשי
מוֹדּול ְמד ָֹרג
אִ יזוֹמו ְֹרפִ יזְ ם שֶ ל מוֹדּולִ ים
מוֹדּול מָ נָה
תַ ת מוֹדּול
)ִמ ְרקָ ם (ז
ְשדֵּ ה ִמ ְרקָ ם
מֶ ְרחָ ב ִמ ְרקָ ם
י ְִריעַ ת ִמ ְרקָ ם
) לְ פִ י (תהפ,)מוֹדּול ֹו (מי
n  מוֹדּול ֹוb ְ חוֹפֵּ ף לa ,n  לְ פִ יb ְ חוֹפֵּ ף לa
)מֶ בְ יּוס (שם פרטי
ְרצּועַ ת מֶ בְ יּוס
הִ פּוְך מֶ בְ יּוס
סֶ ֶרט מֶ בְ יּוס
פוֹלִ ינוֹם ְמתֻקָ ן
 ְט ַרנְסְ פו ְֹרמַ צְ יָה מוֹנו ְֹדיָאלִ ית,)נִפּוחַ נְקֻ ָדה (הצעה
)י ְִחידוֹן (ז
adjחַ ד ְמקו ִֹמי
) מוֹנוֹם (ז,חַ ד אֵּ בָ ר
 מַ ְט ִריצָ ה מוֹנו ִֹמית,מַ ְט ִריצָ ה חַ ד אֵּ בָ ִרית
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monomorphism
more
more generally
moreover
morphism
affine morphism
closed morphism
dominant morphism
étale morphism
finite morphism
flat morphism
inseparable morphism
projective morphism
proper morphism
ramified morphism
separated morphism
smooth morphism
unramified morphism
most
at most
mostly
move command
moving lemma
multilinear
multiple
multiple root
multiple tangent
multiple
multiplication
multiplicative
multiplicative character
multiplicative function
multiplicative group
multiplicative subset
multiplicatively closed set
multiplicity
intersection multiplicity
multiply
multiply
multisecant
must
mutatis mutandis

)מוֹנוֹמו ְֹרפִ יזם (ז
)יוֹתֵּ ר (תהפ
בְ אֹ פֶ ן כְ לָלִ י יוֹתֵּ ר
יָתֵּ ר עַ ל כֵּן
)מו ְֹרפִ יזְ ם (ז
מו ְֹרפִ יזְ ם אֲפִ ינִי
מו ְֹרפִ יזְ ם סָ גּור
מו ְֹרפִ יזְ ם ש ֹולֵּט
מו ְֹרפִ יזְ ם פָרּוש
מו ְֹרפִ יזְ ם סוֹפִ י
ַמו ְֹרפִ יזְ ם שָ טּוח
פָריד
ִ מו ְֹרפִ יזְ ם אִ י
מו ְֹרפִ יזְ ם פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ י
מו ְֹרפִ יזְ ם נָאוֹת
מו ְֹרפִ יזְ ם ְמסֹ עָ ף
מו ְֹרפִ יזְ ם ְמפֹ ָרד
מו ְֹרפִ יזְ ם חָ לָק
מו ְֹרפִ יזְ ם ֹלא ְמסֹ עָ ף
) רֹב (ז,)בְ יוֹתֵּ ר (תהפ
לְ כֹ ל הַ יוֹתֵּ ר
עַ ל פִ י רֹב
פְ קֻ ַדת תְ זּוזָה
לֶּמַ ת ֲה ָזזָה
)ֵָּארי (ת
ִ  מּולְ ִטי לִ ינ,)ַרב קַ ּוִ י (הצעה
)ְמרֻ בֶ ה (ת
ש ֶֹרש ְמרֻ בֶ ה
מַ ִשיק ְמרֻ בֶ ה
)כְ פּולָה (נ
)כֶפֶ ל (ז
)כִ פְ לִ י (ת
ָאפְ יָן כִ פְ לִ י
פּונ ְְקצְ יָה כִ פְ לִ ית
ֲבּורה כִ פְ לִ ית
ָ ח
תַ ת ְקבּוצָ ה כִ פְ לִ ית
גּורה כִ פְ לִ ית
ָ ְְקבּוצָ ה ס
)ִרבּוי (ז
ִרבּוי ִחתּוְך
)מַ כְ פִ יל (הִ פ
)ְשבֹר (פָ ע
חוֹתֵּ ְך ְמרֻ בֶ ה
) תהפ,חַ יָב (פָ ע
בַ ִשנּויִים הַ נְחּוצִ ים
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N
Nakayama
Nakayama's lemma
namely
natural
natural density
natural number
natural isomorphism
natural transformation
necessarily
necessary
need
need not be
negation
negative
negative definite
neighborhood
neutral
neutral element
Newton
Newton approximation
Newton polygon
next
nilpotent
nilpotent element
nilpotent endomorphism
nilpotent group
nilpotent matrix
nil radical
nodal
node
Noether, Emmy
Noether's normalization theorem
Noetherian
Noetherian module
Noetherian ring
Noetherian scheme

)נָקָ יָמָ ה (שם פרטי
לֶּמַ ת נָקָ יָמָ ה
)כְ לוֹמַ ר (תהפ
)ִטבְ עִ י (ת
צְ פִ יפּות ִטבְ עִ ית
ִמסְ פָר ִטבְ עִ י
אִ יזוֹמו ְֹרפִ יזְ ם ִטבְ עִ י
 ְט ַרנְסְ פו ְֹרמַ צְ יָה ִטבְ עִ ית,צּורה ִטבְ עִ י
ָ ִשנּוי
)בְ הֶ כְ רֵּ חַ (תהפ
)הֶ כְ ְר ִחי (ת
) נָחּוץ (ת,)צָ ִריְך (ת
אֵּ ינ ֹו צָ ִריְך לִ הְ יוֹת
)ְשלִ ילָה (נ
)ְשלִ ילִ י (ת
ְשלִ ילִ י בְ הֶ ְחלֵּט
)סְ בִ יבָ ה (נ
)ָאדיש (ת
ִ
ָאדיש
ִ אֵּ בַ ר
)נְיּוטוֹן (שם פרטי
קֵּ רּוב נְיּוטוֹן
ַרב הָ אֵּ בָ ר שֶ ל נְיּוטוֹן
)הַ בָ א (תהפ
) נִלְ פוֹטֶ נ ְִטי (ת,)אֲפִ יסִ י (ת
אֵּ בָ ר אֲפִ יסִ י
אֶ נְדוֹמו ְֹרפִ יזְ ם אֲפִ יסִ י
ֲבּורה אֲפִ יסִ ית
ָ ח
מַ ְט ִריצָ ה אֲפִ יסִ ית
 ָר ִדיקָ ל נִילִ י,שָ ְרשוֹן אֲפִ יס ֹונִי
)צָ ְמתִ י (ת
)צֹמֶ ת (ז
)אֶ ִמי נֶטֶ ר (שם פרטי
ִמ ְשפָט הַ תִ קּון שֶ ל נֶטֶ ר
)נֵּטֵּ ִרי (ת
מוֹדּול נֵּטֵּ ִרי
חּוג נֵּטֵּ ִרי
סְ כֵּימָ ה נֵּטֵּ ִרית
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Noetherian space
nonnonarchemedian, non-archemedian
nondegenerate, non-degenerate
nonempty, non-empty
nonresidue, non-residue
nonsingular, non-singular
nonspecial, non-special
nontrivial, non-trivial
none other
norm
normal
normal bundle
normal crossing
normal extension
normal form
normal point
normal ring
normal scheme
normal series
normal subgroup
normal variety
orthonormal basis
normalization
normalize
normalized
normalizer
notation
note
notion
not only
now
n-tuple
null
Nullstellensatz
number
algebraic number
a number of
complex number
Fermat number
irretional number
number field
number theory
rational number

מֶ ְרחָ ב נֵּטֵּ ִרי
) (תהפ-ֹלא
ַארכִ ימֵּ ִדי
ְ ֹלא
ֹלא ְמנֻּוָן
ֹלא רֵּ יק
 ְשאֵּ ִרית-אִ י
ִחּודי
ִ ֹלא י
ֹלא ְמיֻחָ ד
 ֹלא ְט ִריבְ יָאלִ י,ָאדיש
ִ ֹלא
ֹלא ָאחֵּ ר
)נו ְֹרמָ ה (נ
) נו ְֹרמָ לִ י (ת,)תַ ִקין (ת
אֶ גֶד תַ ִקין
הִ צְ טַ לְ בּות תַ ִקינָה
הַ ְרחָ בָ ה תַ ִקינָה
צּורה נו ְֹרמָ לִ ית
ָ ,צּורה תַ ִקינָה
ָ
נְקֻ ָדה תַ ִקינָה
חּוג תַ ִקין
סְ כֵּימָ ה תַ ִקינָה
סִ ְד ָרה תַ ִקינָה
ֲבּורה תַ ִקינָה
ָ ח
י ְִריעָ ה תַ ִקינָה
בְ סִ יס נִצָ בּות תַ ִקין
) נו ְֹרמָ לִ יזַצְ יָה (נ,)תִ קּון (ז
)שוֹמֵּ ר (פע
)נּורמָ ל (ת
ְ  ְמ,)ְמתֻקָ ן (ת
)ְמשַ ּמֵּ ר (ז
)סִ ּמּון (ז
 שָ ם לֵּב,)מֵּ עִ יר (הִ פ
)מֻּׂשָ ג (ז
ֹלא ַרק
) עַ תָ ה (תהפ,)עַ כְ שָ ו (תהפ
) אֵּ ִניָה:יה (קרי-n
)אֶ פֶ ס (ז
ִמ ְשפַט אֲפָ סִ ים
)ִמסְ פָר (ז
ִמסְ פָר ַאלְ גֶבְ ִרי
) ִמסְ פָר (תהפ,)כַּמָ ה (תהפ
ִמסְ פָר ְמרֻ כָב
ִמסְ פָר פֶ ְרמָ ה
ִמסְ פָר ֹלא ַרצְ י ֹונָלִ י
פָרים
ִ ְְשדֵּ ה ִמס
פָרים
ִ ְתו ַֹרת הַ ּמִ ס
ִמסְ פָר ַרצְ י ֹונָלִ י
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real number
numerator
numerical
numerical equivalence
numerical invariant
numerical polynomial

ִמסְ פָר מַ ּמָ ִשי
)מ ֹונֶה (ז
)פָרי (ת
ִ ְִמס
פָרית
ִ ְְש ִקילּות ִמס
פָרית
ִ ְמּורה ִמס
ָ ְש
פָרי
ִ ְפוֹלִ ינוֹם ִמס

O
object
observe
obstruction
obtain
obvious
obviously
occasionally
occupy
occur
occurrence
odd
odd integer
of course
often
omit
once
one
one dimensional
one writes
on itself
only
onto
onto itself
open
open immersion
open map
open set
operate
operation
group operation

)עֶ צֶ ם (ז
שָ ם לֵּב
 אֶ בֶ ן ֶנגֶף,)ִמכְ שוֹל (ז
)ְמקַ בֵּ ל (פִ ע
, )בָ רּור (ת
) נָהִ יר (ת,בָ רּור מֵּ אֵּ לָיו
ִמפַ עַ ם לְ פַ עַ ם
)תָ פּוש (ת
)מוֹפִ יעַ (הִ פ
) הִ תְ ַרחֲשּות (נ,)מוֹפָ ע (ז
אִ י זּוגִ י
ִמסְ פָר שָ לֵּם אִ י זּוגִ י
)כַּמּובָ ן (תהפ
לְ עִ תִ ים תְ כּופוֹת
)מַ ִש ִמיט (הִ פ
) (מק- ֶ בְ ֶרגַע ש,- ִֶמש
)אֶ חָ ד (ז
חַ ד ְממַ ִדי
כוֹתְ בִ ים
עַ ל עַ צְ מ ֹו
)ַרק (תהפ
)עַ ל (מי
עַ ל עַ צְ מ ֹו
)פָ תּוחַ (ת
הַ ְטבָ לָה פְ תּוחָ ה
הַ עְ תָ קָ ה פְ תּוחָ ה
ְקבּוצָ ה פְ תּוחָ ה
)פוֹעֵּ ל (פָ ע
)פְ ֻעלָה (נ
ֲבּורה
ָ פְ ֻעלַת ח
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operation symbol
operator
operation symbol
operator
forward operator symbol
opposite
or
orbit
order
order of a group
order of magnitude
order preserving
partial order
ordered
ordered field
ordered group
ordering
semiordering
ordinal
ordinal number
ordinary
ordinary double point
ordinary inflection point
ordinate
orientable
origin
orthogonal
orthogonal basis
orthogonal group
orthogonality relation
oscillating
oscillating series
osculating
osculating plane
other
otherwise
at once
our
outside
over
overring

סִ ימן פְ ֻעלָה
) א ֹופ ֵָּרטוֹר (ז,)מַ פְ עִ יל (ז
סִ ימָ ן פְ ֻעלָה
) א ֹופ ֵָּרטוֹר (ז,)מַ פְ עִ יל (ז
מַ פְ עִ יל הַ הֶ בְ דֵּ ל הַ ִק ְד ִמי
) נֶגְ ִדי (ת,)הָ פּוְך (ת
)א ֹו (מק
)מַ סְ לּול (ז
)סֵּ ֶדר (ז
ֲבּורה
ָ סֵּ ֶדר ח
סֵּ ֶדר גֹ ֶדל
שוֹמֵּ ר סֵּ ֶדר
סֵּ ֶדר חֶ לְ ִקי
)סָ דּור (ת
שָ ֶדה סָ דּור
דּורה
ָ ְֲבּורה ס
ָ ח
)סֵּ ֶדר (ז
סֵּ ֶדר לְ מֶ חֱצָ ה
)סוֹדֵּ ר (ת
ִמסְ פָר סוֹדֵּ ר
)ָרגִ יל (ת
נְקֻ ָדה כְ פּולָה ְרגִ ילָה
נְקֻ ַדת פִ תּול ְרגִ ילָה
)פוֹסֵּ ק (ז
נִתָ ן לְ כִ ּוּון
)אשית (נ
ִ ֵּ ר,)מָ קוֹר (ז
) או ְֹרתוֹג ֹונָלִ י (ת,)נִצָ ב (ת
 בָ סִ יס או ְֹרתוֹג ֹונָלי,בְ סִ יס נִצָ בּות
ֲבּורה או ְֹרתוֹג ֹונָלִ ית
ָ ח
יַחַ ס נִצָ בּות
)ִמתְ נוֹדֵּ ד (הת
טּור מתְ נוֹדֵּ ד
)נוֹשֵּ ק (ת
ִמישוֹר נוֹשֵּ ק
)ַאחֵּ ר (ת
)ַאחֶ ֶרת (ת
)ִמיָד (תהפ
)שֶ לָנּו (מי
)ִמחּוץ (ת
)מֵּ עַ ל (מי
חּוג ָאב
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P
packing
p-adic
p-adic completion
p-adic expansion
p-adic integer
p-adic topology
pair
pairing
parabola
parabolic subgroup
paragraph
parallel
parallelogram
parameter
parameter space
system of parameters
parametric
parametrization
parametrize, parametrise
parametrized, parametrised
parentheses
partial
partial fraction
partial integration
partially
partially ordered
partition
Pascal
Pascal's triangle
Patch
Patching
algebraic patching
path
pencil
perfect
perfect field
perform
perimeter
period

)א ֲִריזָה (נ
א ֲִדי-p
א ֲִדית-p הַ ְשלָמָ ה
א ֲִדי-p ַפִ תּוח
א ֲִדית-p ִמסְ פָר שָ לֵּם
א ֲִדית-p טוֹפוֹלוֹגְ יָה
)זּוג (ז
)זִ ּוּוג (ז
)פָרב ֹולָה (נ
ַ
פָרבוֹלִ ית
ַ ֲבּורה
ָ תַ ת ח
)פִ סְ קָ ה (נ
) ת,מַ ְקבִ יל (ז
)מַ ְקבִ ילִ ית (נ
)פָרמֶ טֶ ר (ז
ָ ,)מֵּ צַ ד (ז
מֶ ְרחַ ב ְמצַ ִדים
מַ ע ֲֶרכֶת ְמצַ ִדים
)ְמצַ ִדית (ת
)פַר ְ ֶמ ְט ִריזַצְ יָה (נ
ָ ,)הֲצַ ָדה (נ
)מַ צְ ִדיד (הִ פ
)מֻצְ ָדד (הֻפ
)סוֹגְ ַריִם (ז
)חֶ לְ ִקי (ת
ְשבָ ִרים חֶ לְ ִקיִ ים
אִ נְטֶ גְ ַרצְ יָה לְ פִ י ֲחל ִָקים
בְ אֹ פֶ ן חֶ לְ ִקי
דּורה בְ אֹ פֶ ן חֶ לְ ִקי
ָ ְס
)ֲחלֻקָ ה (נ
)פַ סְ קָ ל (שם פרטי
ְמ ֻשלָש פַ סְ קָ ל
)ְטלַאי (ז
)הַ ְדבָ קָ ה (נ
הַ ְדבָ קָ ה ַאלְ גֶבְ ִרית
) מַ סְ לּול (ז,)ְמסִ לָה (נ
)עִ פָרוֹן (ז
)ְמשֻכְ לָל (ת
שָ ֶדה ְמשֻכְ לָל
)ְמבַ צֵּ עַ (פִ ע
)הֶ קֵּ ף (ז
)מַ חֲזוֹר (ז
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permanence
permanence principle
permanence property
permutation
even permutation
odd permutation
permute
perpendicular
perpendicular
perseverance
p-group
Picard
Picard group
Picard variety
picture
place
plane
plane curve
Poincaré
Poincaré duality
Poincaré series
point
closed point
embedded point
generic point
interior point
open point
point at infinity
pointed set
point out
Poisson
Poisson formula
polar
polar divisor
Polarization
polarized
polerized
principally polarized
polygon
polynomial
basic symmetric polynomial
cyclotomic polynomial
minimal polynomial
polynomial equation

)תְ ִמידּות (נ
עִ ְקרוֹן תְ ִמידּות
תְ כּונַת תְ ִמידּות
)פֶרמּוטַ צְ יָה (נ
ְ ,)מּורה (נ
ָ ְת
מּורה זּוגִ ית
ָ ְת
מּורה אִ י זּוגִ ית
ָ ְת
)מַ תְ ִמיר (הִ פ
,)נִצָ ב (ת
)ֲאנְָך (ת
)הַ תְ מָ ָדה (נ
p-ֲבּורת
ַ ח
)פִ יקַ ְרד (שם פרטי
ֲבּורת פִ יקַ ְרד
ַ ח
י ִִריעַ ת פִ יקַ ְרד
)תְ מּונָה (נ
)אֲתַ ר (ז
)ִמישוֹר (ז
עָ קֹ ם ִמישו ִֹרי
)פּוַאנְקָ ֶרה (שם פרטי
 דּוָאלִ יּות פּוַאנְקָ ֶרה,)ְשנִיּות פּוַאנְקָ ֶרה (הצעה
טּור פּוַאנְקָ ֶרה
)נְקֻ ָדה (נ
גּורה
ָ ְנְקֻ ָדה ס
נְקֻ ָדה ְמ ֻש ֶכנֶת
נְקֻ ָדה יוֹצֶ ֶרת
ִימית
ִ נִקֻ ָדה פְ נ
נְקֻ ָדה פְ תּוחָ ה
נְקֻ ַדת אֵּ ינסוֹף
ְקבּוצָ ה ְמנֻקֶ ֶדת
)מַ צְ בִ יעַ (הִ פ
)פּוָאסוֹן (שם פרטי
נֻסְ חַ ת פּוָאסוֹן
) קוֹטבי: קרי,קָ ְטבִ י (ת
ְמחַ לֵּק קָ ְטבִ י
)קָ ְטבִ יּות (נ
)ְמקֻ טָ ב (פֻעל
)קֹ טֶ ב (ז
אשי
ִ ְמקֻ טָ ב בְ אֹ פֶ ן ָר
)ְמ ֻצלָע (ז
) פוֹלִ ינוֹם (ז,ַרב אֵּ בָ ר
פוֹלִ ינוֹם סִ ימֶ ְט ִרי יְסו ִֹדי
 פוֹלִ ינוֹם צִ ְקלוֹטו ִֹמי,רּורי
ִ פוֹלִ ינוֹם חַ ְש
פוֹלִ ינוֹם ִמזְ עָ ִרי
ְמ ְשוָָאה פוֹלִ ינו ְֹמיָאלִ ית
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polynomial ring
symmetric polynomial
the zero polynomial
positive
positive definite
positive integer
positive root
possible
possibly
power
formal power series
power series
power series field
power series ring
practice
in practice
preceding
precisely
predicate
the predicate calculus
prefix
preliminary
prescribe
prescribed
present
presentation
finite presentation
presented
finitely presented
preserve
preservation
perseverance
presheaf
prevariety
prevent
previously
primary
primary decomposition
primary extension
primary ideal
prime
associated prime ideal
embedded prime ideal
isolated prime ideal

חּוג פוֹלִ ינו ִֹמים
פוֹלִ ינוֹם סִ ימֶ ְט ִרי
פוֹלִ ינוֹם הָ אֶ פֶ ס
)ִחיּובִ י (ת
ִחיּובִ י בְ הֶ ְחלֵּט
ִמסְ פָר ִטבְ עִ י
ש ֶֹרש ִחיּובִ י
)אֶ פְ שָ ִרי (ת
)יִתָ כֵּן (תהפ
)חֶ זְ קָ ה (נ
) טּור ֲחזָקוֹת ִר ְש ִמי (הצעה,טּור ֲחזָקוֹת פו ְֹרמָ לִ י
טּור ֲחזָקוֹת
ְשדֵּ ה טּורֵּ י ֲחזָקוֹת
חּוג טּורֵּ י ֲחזָקוֹת
)תִ ְרגּול (ז
)בְ פֹ עַ ל (תהפ
)קוֹדֵּ ם (ת
)בְ ִדיּוק (תהפ
) פְ רֵּ ִדיקָ ט (ז,)נָשּוא (ז
 תַ ְח ִשיב הַ פְ רֵּ ִדיקָ ִטים,תַ ְח ִשיב הַ נְשּואִ ים
)תְ ִחלִ ית (נ
)ִמ ְק ָד ִמי (ת
קוֹבֵּ עַ מֵּ רֹאש
קָ בּועַ מֵּ רֹאש
)נוֹכְ ִחי (ת
תְ צּוגָה
תְ צּוגָה סוֹפִ ית
)מֻצָ ג (ת
מֻצָ ג סוֹפִ ית
) ַשוֹמֵּ ר (פָ ע
)ִשּמּור (ז
)הַ תְ מָ ָדה (נ
ְק ַדם ֲאלֻּמָ ה
ְק ַדם י ְִריעָ ה
) ַמ ֹונֵּעַ (פָ ע
קֹ ֶדם ָלכֵּן
) פְ ִרימָ ִרי (ת,) תהפ,אשיתִ י (ת
ִ ֵּר
אשיתִ י
ִ ֵּפֵּרּוק ר
אשיתִ ית
ִ ֵּהַ ְרחָ בָ ה ר
אשיתִ ית
ִ ֵּהַ ְרחָ בָ ה ר
) ז,ִראש ֹונִי (ת
אִ ידֵּ ָאל ִראש ֹונִי נִלְ וֶה
אִ ידֵּ ָאל ִראש ֹונִי ְמ ֻשכָן
אִ ידֵּ ָאל ִראש ֹונִי ְמב ָֻדד

55

mutually prime
prime divisor
prime factor
prime field
prime ideal
prime number
prime number theorem
twin primes
primitive
primitive character
primitive element
primitive polynomial
primitive recursive
primitive root of unity
primitivity
primitivity domain
principal
principal character
principal divisor
principal fractional ideal
principal ideal
principal ideal domain
principal idele
principal module
principal ring
principal ultrafilter
probability
problem
open problem
proceed
process
procyclic
product
Cartesian product
direct product
free product
product formula
product measure
profinite
profinite completion
profinite group
projection
projective
projective closure

 ז ִָרים בְ אֹ פֶ ן ה ֲָד ִדי,)ז ִָרים (ת
ְמחַ לֵּק ִראש ֹונִי
גוֹרֵּ ם ִראש ֹונִי
שָ ֶדה ִראש ֹונִי
אִ ידֵּ ָאל ִראש ֹונִי
ִמסְ פָר ִראש ֹונִי
פָרים ִראשונִיים
ִ ְִמ ְשפַט ִמס
ִראש ֹונִיִ ים תְ או ִֹמים
)יטיבִ י (ת
ִ ימ
ִ  פְ ִר,)קָ דּום (ת
ָאפְ יָן קָ דּום
אֵּ בָ ר קָ דּום
פוֹלִ ינוֹם קָ דּום
נְסִ יגָתִ ית בְ אֹ פֶ ן קָ דּום
ש ֶֹרש י ְִח ָידה קָ דּום
)דּומיּות (ת
ִ ְק
דּומיּות
ִ תְ חּום ְק
)אשי (ת
ִ ָר
אשי
ִ ָאפְ יָן ָר
אשי
ִ ְמחַ לֵּק ָר
אשי
ִ אִ ידֵּ ָאל שָ בּור ָר
אשי
ִ אִ ידֵּ ָאל ָר
אשי
ִ תְ חּום ָר
אשי
ִ אִ ידֵּ ל ָר
אשי
ִ מוֹדּול ָר
אשי
ִ חּוג ָר
אשי
ִ מַ סְ נֵּן עָ ל ָר
)הִ סְ תַ בְ רּות (נ
)בְ עָ יָה (נ
בְ עָ יָה פְ תּוחָ ה
)מַ ְמ ִשיְך (הִ פ
)תַ הֲלִ יְך (ז
מַ עְ גָלִ י-פְ ר ֹו
)מַ כְ ֵּפלָה (נ
מַ כְ ֵּפלָה קַ ְרטֵּ זִ ית
מַ כְ ֵּפלָה יְשָ ָרה
מַ כְ ֵּפלָה חָ פְ ִשית
נֻסְ חַ ת מַ כְ ֵּפלָה
ִמ ַדת מַ כְ ֵּפלָה
)סוֹפִ י (ת-פְ ר ֹו
סוֹפִ ית-הַ ְשלָמָ ה פְ ר ֹו
סוֹפִ ית-ֲבּורה פְ ר ֹו
ָ ח
)הֲטָ לָה (נ
)פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ י (ת
סְ גוֹר פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ י
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projective cone
projective dimension
projective general linear group
projective group
projective limit
projective module
projective morphism
projective plane
projective resolution
projective scheme
projective space
projective variety
proof
proper
proper extension
proper intersection
proper lattice
proper map
proper morphism
proper subset
properly
proportional
property
proposition
prosolvable group
prove
provide
provided
provincial
provincial map
Proximity
proximity function
pseudo
pseudo closed
pseudo algebraically closed
p-Sylow group
pull back
punctured
pure
pure dimension
purely
purely inseparable
purely transcendental extension
push out

חָ רּוט פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ י
מֵּ מַ ד פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ י
ֵָּארית כְ לָלִ ית פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ ית
ִ ֲבּורה לִ ינ
ָ ח
ֲבּורה פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ ית
ָ ח
גְ בּול פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ י
מוֹדּול פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ י
מו ְֹרפִ יזְ ם פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ י
ִמישוֹר פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ י
הַ תָ ָרה פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ ית
סְ כֵּימָ ה פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ ית
מֶ ְרחָ ב פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ י
י ְִריעָ ה פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ ית
)ה ֹוכָחָ ה (נ
)נָאוֹת (ת
תַ ת הַ ְרחָ בָ ה נְאוֹתָ ה
ִחתּוְך נָאוֹת
שָ ִריג נָאוֹת
הַ עְ תָ קָ ה נְאוֹתָ ה
מו ְֹרפִ יזְ ם נָאוֹת
תַ ת ְקבּוצָ ה נְאוֹתָ ה
)נְאוֹתּות (תאר הפֹ על
) פְ רוֹפו ְֹרצְ י ֹונִי (ת,) מַ תְ ֻכנְתִ י (ת,ְשוֵּה יַחַ ס
)תְ כּונָה (נ
)ִמ ְשפָטוֹן (ז
פְ תִ ָירה-ֲבּורה פְ ר ֹו
ָ ח
)מוֹכִ יחַ (פָ ע
)ְמסַ פֵּק (פִ ע
)בִ תְ נַאי (תהפ
)קַ ְרתָ נִי (ת
הַ עְ תָ קָ ה קַ ְרתָ נִית
)ִק ְרבָ ה (נ
פּונ ְְקצְ יַת ִק ְרבָ ה
)מֵּ עֵּ ין (מח
מֵּ עֵּ ין סוֹפִ י
מֵּ עֵּ ין סָ גּור ַאלְ גֶבְ ִרית
p-ֲבּורת סִ יל ֹו
ַ ח
ְמ ִשיכָה לְ ָאחוֹר
)ְמנֻקָ ב (ת
)טָ הוֹר (ת
מֵּ מַ ד טָ הוֹר
)בְ טָ ה ֳָרה (תהפ
פָריד בְ טָ ה ֳָרה
ִ אִ י
הַ ְרחָ בָ ה ַנ ֲעלָה בְ טָ ה ֳָרה
)ְד ִחיפָ ה (נ
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Q
quadratic
quadratic extension
quadratic field
quadratic form
quadratic residue
quadratic nonresidue
quadratic reciprocity law
quadratic symbol
quadratic transformation
quadric
quadric hypersurface
quadric surface
quantification
quantifier
quantifier elimination procedure
quantity
quartic
quartic curve
quasi
quasi affine variety
quasi character
quasi coherent module
quasi compact
quasi finite field
quasi projective variety
quasi-p-group
quaternion
quaternion group
question
quotient
quotient field
quotient morphism
quotient map
quotient ring
quotient sheaf
quotient topology

)ִרבּועִ י (ת
)הַ ְרחָ בָ ה ִרבּועִ ית (ת
שָ ֶדה ִרבּועִ י
תַ בְ נִית ִרבּועִ ית
ְשאֵּ ִרית ִרבּועִ ית
אִ י ְשאֵּ ִרית ִרבּועִ ית
חֹ ק ה ֲָד ִדיּות ִרבּועִ י
סֵּ מֶ ל ִרבּועִ י
ְט ַרנְסְ פו ְֹרמַ צְ יָה ִרבּועִ ית
)ִרבּועִ י (ת
 ִמ ְשטַ ח ִרבּועִ י-יֶתֶ ר
ִמ ְשטַ ח ִרבּועִ י
)כִ מּות (ז
)כַּמָ ת (ז
 הָ לִ יְך ִחלּוץ כַּמָ תִ ים,ִשיטַ ת ִחלּוץ כַּמָ תִ ים
)כָמּות (נ
 בַ עַ ל מַ ֲעלָה ְרבִ יעִ ית,)ִרבְ עִ י (ת
עָ קֹ ם ִמּמַ ֲעלָה ְרבִ יעִ ית, עָ קֹ ם ִרבְ עִ י
) ְקוָזִ י (תהפ,)לְ כְ או ָֹרה (תהפ
י ְִריעָ ה אֲפִ ינִית לְ כְ או ָֹרה
ָאפְ יָן לְ כְ או ָֹרה
מוֹדּול ְמ ֻלכָד לְ כְ או ָֹרה
ָדחּוס לְ כְ או ָֹרה
שָ ֶדה סוֹפִ י לְ כְ או ָֹרה
י ְִריעָ ה פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ ית לְ כְ או ָֹרה
 לְ כְ או ָֹרהp-ֲבּורת
ַ ח
) ְקוָטֶ ְרנְי ֹונִי (ת,)ִרבְ ע ֹונִי (ת
ֲבּורת ִרבְ ע ֹונִים
ַ ח
)ְשאֵּ לָה (נ
)מָ נָה (נ
ְשדֵּ ה מָ נוֹת
מו ְֹרפִ יזְ ם מָ נָה
הַ עְ תָ קַ ת מָ נָה
חּוג מָ נוֹת
ֲאלֻּמַ ת מָ נָה
טוֹפוֹלוֹגְ יַת מָ נָה
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R
radical
Jacobson radical
nil radical
radical
radical ideal
radical extension
radius
radius of convergence
ramification
ramification divisor
ramification group
ramification index
ramification point
ramified
ramified morphism
random
random sample
range
rank
column rank
row rank
rational
rational curve
rational cycle
rational function
rational map
rational number
rational point
rational representation
rational variety
ray
ray class field

) שו ְֹרשוֹן: קרי,שָ ְרשוֹן (ז
שָ ְרשוֹן גֶ'קָ בְ סוֹן
שָ ְרשוֹן אֲפִ יס ֹונִי
)שָ ְרש ֹונִי (ת
אִ ידֵּ ָאל שָ ְרש ֹונִי
הַ ְרחָ בָ ה שָ ְרש ֹונִית
) ַר ְדיּוס (ז,)מָ חוֹג (ז
 ַר ְדיּוס הִ תְ ַכנְסּות,ְמחוֹג הִ תְ ַכנְסּות
)הִ סְ תָ עֲפּות (נ
ְמחַ לֵּק הִ סְ תָ עֲפּות
ֲבּורת הִ סְ תָ עֲפּות
ַ ח
 אִ נ ְֶד ְקס הִ סְ תָ עֲפּות,צִ יּון הִ סְ תָ עֲפּות
נְקֻ ַדת הִ סְ תָ עֲפּות
)ְמסֹ עָ ף (ת
מו ְֹרפִ יזְ ם ְמסֹ עָ ף
)ַאק ָראִ י (ת
ְ
ַאק ָראִ י
ְ ִמ ְדגָם
)ְטוָח (ז
)ַד ְרגָה (נ
ַד ְרגַת שּורוֹת
ַד ְרגַת עַ ּמּודוֹת
) הצעה, ִשכְ לִ י (ת,)ַרצְ י ֹונָלִ י (ת
עָ קֹ ם ַרצְ י ֹונָלִ י
ִחשּוק ַרצְ י ֹונָלִ י
פּונ ְְקצְ יָה ַרצְ י ֹונָלִ ית
הַ עְ תָ קָ ה ַרצְ י ֹונָלִ ית
) ִמסְ פָר ִשכְ לִ י (הצעה,ִמסְ פָר ַרצְ י ֹונָלִ י
נְקֻ ָדה ַרצְ י ֹונָלִ ית
הַ צָ גָה ַרצְ י ֹונָלִ ית
י ְִריעָ ה ַרצְ י ֹונָלִ ית
)קֶ ֶרן (ז
ְשדֵּ ה מַ ְחלְ קוֹת הַ קֶ ֶרן
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read
reader
real
formally real
real absolute value
real closed
real field
real number
real place
real valuation
real zero
realisation
Realisation of a group
realizable
reciprocal
reciprocity
Frobenius reciprocity law
reciprocity map
the quadratic reciprocity law
recognizable
rectangle
rectangular
recursive
recursive function
recursive sequence
recursive theory
recursively
Recursively inseparable
reduce
reduced
reduced rings
reduced scheme
reduced word
reducible
reduction
reduction modulo an ideal
reductive
reductive group
refer
reference
refine
refinement
reflect
reflection, reflexion

)קוֹרֵּ א (פָ ע
)קוֹרֵּ א (ז
מַ ּמָ ִשי
סָ גּור מַ ּמָ ִשית
עֵּ ֶרְך מ ְֻחלָט מַ ּמָ ִשי
סָ גּור מַ ּמָ ִשית
שָ ֶדה מַ ּמָ ִשי
ִמסְ פָר מַ ּמָ ִשי
אֲתָ ר מַ ּמָ ִשי
הַ ע ֲָרכָה מַ ּמָ ִשית
אֶ פֶ ס מַ ּמָ ִשי
)ִמּמּוש (ז
ֲבּורה
ָ ִמּמּוש ח
נִתָ ן לְ ִמּמּוש
)הָ פּוְך (ז
)ה ֲָד ִדיּות (נ
חֹ ק הַ ה ֲָד ִדיּות שֶ ל פְ רוֹבֶ נְיּוס
הַ עְ תָ קַ ת ה ֲָד ִדיּות
חֹ ק הַ ה ֲָד ִדיּות הָ ִרבּועִ ית
נִתָ ן לְ הַ בְ חָ נָה
)מַ לְ בֵּ ן (ז
יְשַ ר זָוִ ית
) (ז,)קּורסִ יבִ י (ת
ְ ֵּ ר,)נְסִ יגָתִ י (ת
פּונ ְְקצְ יַת נְסִ יגָה
סִ ְד ַרת נְסִ יגָה
קּורסִ יבִ ית
ְ ֵּ תו ָֹרה ר,תו ָֹרה נְסִ יגָתִ ית
)נְסִ יגָתִ י (תפ
מֻפְ ָר ִדים נְסִ יגָתִ ית
)ְמצַ ְמצֵּ ם (פִ ע
)ְמצ ְֻמצָ ם (ת
חּוגִ ים ְמצ ְֻמצָ ִמים
סְ כֵּימָ ה ְמצ ְֻמצֶ מֶ ת
ִמלָה ְמצ ְֻמצֶ מֶ ת
)פָריק (ת
ִ
)דּוקצְ יָה (נ
ְ ֵּ ר,)הַ עֲמָ ָדה (נ
 הַ עֲמָ ָדה מוֹדּול ֹו אִ ידֵּ ָאל,הַ עֲמָ ָדה לְ פִ י אִ ידֵּ ָאל
) הצעה, מֻפְ חָ ת (ת,)דּוק ִטיבִ י (ת
ְ ֵּר
דּוק ִטיבִ ית
ְ ֲֵּבּורה ר
ָ ח
) פ ֹונֶה (פָ ע,)ִמתְ יַחֵּ ס (הת
)הִ תְ ַיחֲסּות (נ
)ְמעַ דֵּ ן (הת
)עִ דּון (נ
)ְמשַ קֵּ ף (הת
)ִשקּוף (ז
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reflexive
reflexivity
regular
regular element
regular extension
regular function
regular local ring
regular representation
regular scheme
regular torus
regulator
relate
relation
binary relation
relation symbol
relative
relative cohomology
relative differential
relative dimension
relatively
relatively prime
remain
remainder
Chinese remainder theorem
remark
renumbering
reparametrization
reparametrize
repartition
rephrase
represent
representation
faithful representation
regular representation
representation space
representative
require
required
requirement
residually finite
residue
residue class
residue class degree
residue field

) ֶרפְ ל ְֶקסִ יבִ י (ת,)ח ֹוזֵּר (ת
) ֶרפְ ל ְֶקסִ יבִ יּות (נ,)הֶ ְחז ִֵּריּות (נ
) הצעה, סָ ִדיר (ת,)ֶרגּול ִָרי (ת
אֵּ בָ ר ֶרגּול ִָרי
הַ ְרחָ בָ ה ֶרגּול ִָרית
פּונ ְְקצְ יָה ֶרגּול ִָרית
חּוג ְמקו ִֹמי ֶרגּול ִָרי
הַ צָ גָה ֶרגּול ִָרית
סְ כֵּימָ ה ֶרגּול ִָרית
טוֹרּוס ֶרגּול ִָרי
) רֵּ גּולָטוֹר (ז,)וַסָ ת (ז
)ְמיַחֵּ ס (פִ ע
)יַחַ ס (ז
יַחַ ס בִ ינ ִָרי
סִ ימַ ן יַחַ ס
)ַיחֲסִ י (ת
קוֹהוֹמוֹלוֹגְ יָה ַיחֲסִ ית
 מַ בְ ִדילָן ַיחֲסִ י,ִדיפֶ ֶרנְצְ יָאל ַיחֲסִ י
מֵּ מַ ד ַיחֲסִ י
 בְ אֹ פֶ ן ַיחֲסִ י,)ַיחֲסִ ית (תהפ
)זָר (ת
)נ ְִשָאר (נפ
)ְשאֵּ ִרית (נ
ִמ ְשפַט הַ ְשאֵּ ִריוֹת הַ סִ ינִי
)הֶ עָ ָרה (נ
ִמסְ פּור ְמח ָֻדש
הֲצַ ָדה מֵּ חָ ָדש
מַ צְ ִדיד מֵּ חָ ָדש
ֲחלֻקָ ה ְמח ֶֻדשֶ ת
ְמנַסֵּ חַ מֵּ חָ ָדש
)ְמיַצֵּ ג (פִ ע
)הַ צָ גָה (נ
הַ צָ גָה ֶנאֱמָ נָה
הַ צָ גָה רֵּ גּול ִָרית
מֶ ְרחַ ב הַ צָ גָה
)ְמיַצֵּ ג (ז
)דוֹרֵּ ש (פָ ע
)נ ְִד ָרש (ת
)ְד ִרישָ ה (נ
יּורי
ִ סוֹפִ י ִש
)ְשאֵּ ִרית (נ
מַ ְחלֶקֶ ת ְשאֵּ ִריוֹת
מַ ֲעלָה שֶ ל מַ ְחלֶקֶ ת ְשאֵּ ִריוֹת
ְשדֵּ ה ְשאֵּ ִריוֹת
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residue ring
the residue theorem
resolution
flasque resolution
injective resolution
locally free resolution
projective resolution
resolution of singularities
respective
respectively
rest
restrict
restricted
restricted direct product
restriction
result
resultant
the resultant system
resulting
retract
reverse
rewrite
ribbon
initial ribbon
Riemann
Riemann existence theorem
Riemann-Hurwitz genus formula
Riemann hypothesis
Riemann-Roch theorem
Riemann surface
Riemann zeta function
right
far right
right coset
right exact functor
right ideal
right module
rigid
rigidity theorem
ring
absolutely flat ring
Artinian ring
Boolean ring
commutative ring

חּוג ְשאֵּ ִריוֹת
 ִמ ְשפַט הָ רֵּ זִ ידֵּ אּום,ִמ ְשפַט הַ ְשאֵּ ִריוֹת
) ְרזוֹלּוצְ יָה (נ,)הַ תָ ָרה (נ
הַ תָ ָרה ַרכָה
הַ תָ ָרה אִ ְני ְֶק ִטיבִ ית
הַ תָ ָרה חָ פְ ִשית בְ אֹ פֶ ן ְמקו ִֹמי
הַ תָ ָרה פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ ית
ִחּודים
ִ הַ תָ ָרה שֶ ל י
)מַ תְ אִ ים (ת
)בְ הַ תְ ָאמָ ה (תהפ
)ְשאֵּ ִרית (נ
)ְמצַ ְמצֵּ ם (פִ ע
)מֻגְ בָ ל (ת
מַ כְ ֵּפלָה יְשָ ָרה מֻגְ בֶ לֶת
)צִ ְמצּום (ז
תוֹצָ ָאה
) הצעה, תוֹצָ א (ז,)רֵּ זּולְ טַ נְטָ ה (נ
מַ ע ֲֶרכֶת הַ תוֹצָ א
)ִמתְ קַ בֵּ ל (הת
)כִ ּוּוץ (ז
)הוֹפֵּ ְך (פָ ע
כוֹתֵּ ב מֵּ חָ ָדש
)סֶ ֶרט (ז
ְרצּועָ ה הֶ תְ חֶ לִ ית
)ִרימָ ן (שם פרטי
ִמ ְשפַט הַ ִקיּום שֶ ל ִרימָ ן
נֻסְ חַ ת הַ ֶגזַע שֶ ל ִרימָ ן
הַ ְשעָ ַרת ִרימָ ן
רוְֹך-ִמ ְשפַט ִרימָ ן
ִמ ְשטַ ח ִרימָ ן
פּונ ְְקצְ יַת זֵּיטָ א שֶ ל ִרימָ ן
)י ִָמין (ת
קָ צֶ ה יְמָ נִי
) י ָָדה יְמָ נִית (הצעה,מַ ְחלְ קָ ה יְמָ נִית
פּונ ְְקטוֹר ְמדֻ יָק ִמי ִָמין
אִ ידֵּ ָאל יְמָ נִי
מוֹדּול יְמָ נִי
)קָ ִשיחַ (ת
ִמ ְשפַט ְק ִשיחּות
)חּוג (ז
ֲלּוטין
ִ חּוג שָ טּוחַ ַלח
ַאר ִטינִי
ְ חּוג
חּוג בּולִ י
חּוג ִחלּופִ י
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discrete valuation ring
division ring
entire ring
factor ring
graded ring
local ring
Noetherian ring
polynomial ring
principal ideal ring
quotient ring
ring of fractions
ring of integers
ring of Gaussian integers
semi-local ring
simple ring
valuation ring
ringed space
root
multiple root
primitive root of unity
root datum
root of unity
root system
simple root
square root
rotation
row
row rank
rule
Cramer's rule
ruler
ruled surface

חּוג הַ ע ֲָרכָה בָ ִדיד
חּוג בַ עַ ל ִחלּוק
תְ חּום ְשלֵּמּות
חּוג מָ נָה
חּוג ְמד ָֹרג
חּוג ְמקו ִֹמי
חּוג נֵּטֵּ ִרי
חּוג פוֹלִ ינו ִֹמים
אשי
ִ חּוג ָר
חּוג מָ נוֹת
חּוג ְשבָ ִרים
חּוג ְשל ִֵּמים
חּוג הַ ְשל ִֵּמים שֶ ל גָאּוס
חּוג ְמקו ִֹמי לְ מֶ חֱצָ ה
חּוג פָ שּוט
חּוג הַ ע ֲָרכָה
מֶ ְרחָ ב ְמ ֻחגָג
)ש ֶֹרש (ז
ש ֶֹרש ְמרֻ בֶ ה
ש ֶֹרש י ְִח ָידה קָ דּום
נְתּון שָ ָר ִשים
ש ֶֹרש י ְִח ָידה
מַ ע ֲֶרכֶת שָ ָר ִשים
ש ֶֹרש פָ שּוט
Aש ֶֹרש ִרבּועִ י
)סִ בּוב (ז
)שּורה (נ
ָ
שּורה
ָ ַד ְרגַת
)כְ לָל (ז
כְ לָל ְקרֵּ מֵּ ר
)סַ ְרגֵּל (ז
ִמ ְשטָ ח ְמס ְֻרגָל

S
sake
for the sake of
same
in the same way333

)סִ בָ ה (נ
)לְ מַ עַ ן (תהפ
)עַ צְ מ ֹו (ת
בְ אוֹת ֹו אֹ פֶ ן
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satisfaction value
satisfiable
satisfy
saturated
scalar
extension of scalars
restriction of scalars
scalar product
scheme
affine scheme
connected scheme
factorial scheme
formal scheme
geometrically integral scheme
integral scheme
irreducible scheme
locally factorial scheme
locally Noetherian scheme
Noetherian scheme
normal scheme
regular scheme
scheme theoretic closure
scheme theoretic image
separated scheme
Schreier
Schreier's theorem
Artin-Schreier theory
Schur
Schur's lemma
Schwarz
Schwarz's inequality
secant
secant line
secant variety
second
section
golden section
sector
see
segment
select
self-adjoint
self-intersection
self-intersection formula

עֵּ ֶרְך הַ סִ פּוק
)סָ פִ יק (ת
) ְמקַ יֵּם (פִ ע,) ְַממַ לֵּא (פִ ע
)ָרוּוי (ת
)סְ קָ לָר (ז
הַ ְרחָ בַ ת סְ קָ ל ִָרים
צִ ְמצּום סְ קָ ל ִָרים
מַ כְ ֵּפלָה סְ קָ ל ִָרית
)סְ כֵּימָ ה (נ
סְ כֵּימָ ה אֲפִ ינִית
סְ כֵּימָ ה ְק ִש ָירה
סְ כֵּימָ ה בַ ֲעלַת פְ ִריקּות חַ ד עֶ ְרכִ ית
 סְ כֵּימָ ה פו ְֹרמָ לִ ית,סְ כֵּימָ ה ִר ְש ִמית
סְ כֵּימָ ה ְשלֵּמָ ה בְ אֹ פֶ ן גֵּאוֹמֶ ְט ִרי
סְ כֵּימָ ה ְשלֵּמָ ה
סְ כֵּימָ ה אִ י פְ ִריקָ ה
סְ כֵּימָ ה בַ ֲעלַת פְ ִריקּות חַ ד עֶ ְרכִ ית בְ אֹ פֶ ן ְמקו ִֹמי
סְ כֵּימָ ה נֵּטֵּ ִרית בְ אֹ פֶ ן ְמקו ִֹמי
סְ כֵּימָ ה נֵּטֵּ ִרית
סְ כֵּימָ ה נו ְֹרמָ לִ ית
סְ כֵּימָ ה רֵּ גּול ִָרית
סְ גוֹר בַ ּמּובָ ן שֶ ל תו ַֹרת הַ סְ כֵּימוֹת
תְ מּונָה בַ ּמּובָ ן שֶ ל תו ַֹרת הַ סְ כֵּימוֹת
סְ כֵּימָ ה מֻפְ ֶר ֶדת
)ְש ָריֵּר (שם פרטי
ִמ ְשפַט ְש ָריֵּר
 ְש ָריֵּר-ַאר ִטין
ְ תו ַֹרת
)שּור (שם פרטי
לֶּמַ ת שּור
)ְשו ְַרץ (שם פרטי
אִ י ִשוְ יוֹן ְשו ְַרץ
)חוֹתֵּ ְך (ז
יָשָ ר חוֹתֵּ ְך
י ְִריעָ ה חוֹתֶ כֶת
)שֵּ נִי (ת
) חֲתָ ְך (ז,)פִ סְ קָ ה (נ
חֲתַ ְך הַ זָהָ ב
)גִ זְ ָרה (נ
)רוֹאֶ ה (פָ ע
) רֵּ ישָ א (נ,)קֶ טַ ע (ז
)בוֹחֵּ ר (פָ ע
ְמצ ָֹרף לְ עַ צְ מ ֹו
ִחתּוְך עַ צְ ִמי
נֻסְ חַ ת הַ ִחתּוְך הָ עַ צְ ִמי
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semantics
semicontinuity, semi-continuity
semicontinuity theorem
semidirect product, semi-direct product
semigroup, semi-group
semilinear, semi-linear
semilinear automorphism
semilocal, semi-local
semisimple, semi-simple
semisimple element
semisimple group
semisimple module
semisimple rank
semisimple representation
semisimple ring
semistable, semi-stable
semistable abelian variety
semistable reduction
sentence
sentential
sentential calculus
sentential connective
sentential symbol
sentential variable
separable
separable closure
separable degree
separable element
separable extension
separable morphism
separable point
separable polynomial
separable rational map
separably
separably algebraic
separably generated
separate
separate points
separated
separated morphism
separated scheme
separating
separating transcendence base
sequel

) סֵּ מַ נ ְִטיקָ ה (נ,)מַ ְשמָ עּות (נ
ְרצִ יפּות לְ מֶ חֱצָ ה
ִמ ְשפַט הָ ְרצִ יפּות לְ מֶ חֱצָ ה
מַ כְ ֵּפלָה יְשָ ָרה לְ מֶ חֱצָ ה
)ֲאג ָֻדה (נ
ֵָּארי לְ מֶ חֱצָ ה
ִ לִ ינ
ֵָּארי לְ מֶ חֱצָ ה
ִ אוֹטוֹמו ְֹרפִ יזְ ם לִ ינ
ְמקו ִֹמי לְ מֶ חֱצָ ה
פָ שּוט לְ מֶ חֱצָ ה
אֵּ בָ ר פָ שּוט לְ מֶ חֱצָ ה
ֲבּורה פְ שּוטָ ה לְ מֶ חֱצָ ה
ָ ח
מוֹדּול פָ שּוט לְ מֶ חֱצָ ה
ַד ְרגָה פְ שּוטָ ה לְ מֶ חֱצָ ה
הַ צָ גָה פְ שּוטָ ה לְ מֶ חֱצָ ה
חּוג פָ שּוט לְ מֶ חֱצָ ה
יַצִ יב לְ מֶ חֱצָ ה
י ְִריעָ ה אַ בֵּ לִ ית יַצִ יבָ ה לְ מֶ חֱצָ ה
הַ עֲמָ ָדה יַצִ יבָ ה לְ מֶ חֱצָ ה
) פָ סּוק (ז,)ִמ ְשפָט (ז
)סּוקי (ת
ִ ְפ
סּוקים
ִ ְתַ ְח ִשיב הַ פ
סּוקי
ִ ְקַ שָ ר פ
סּוקי
ִ ְסִ ימָ ן פ
סּוקי
ִ ְִמ ְשתַ נֶה פ
)פֶרבִ ילִ י (ת
ַ ֶ ס,)פָריד (ת
ִ
פָריד
ִ סְ גוֹר
מַ ֲעלַת הַ פְ ִרידּות
פָריד
ִ אֵּ בָ ר
הַ ְרחָ בָ ה פְ ִר ָידה
פָריד
ִ מו ְֹרפִ יזְ ם
נְקֻ ָדה פְ ִר ָידה
פָריד
ִ פוֹלִ ינוֹם
הַ עְ תָ קָ ה ַרצְ י ֹונָלִ ית פְ ִר ָידה
)בִ פְ ִרידּות (תהפ
ַאלְ גֶבְ ָראִ י בִ פְ ִרידּות
נוֹצָ ר בִ פְ ִרידּות
)מַ פְ ִריד (הִ פ
מַ פְ ִריד נְקֻ דוֹת
)מֻפְ ָרד (ת
מו ְֹרפִ יזְ ם מֻפְ ָרד
סְ כֵּימָ ה מֻפְ ֶר ֶדת
)מַ פְ ִריד (הִ פ
בְ סִ יס ַנעֲלּות מַ פְ ִריד
)הֶ ְמשֵּ ְך (ז
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in the sequel
sequence
arithmetic sequence
decreasing sequence
increasing sequence
series
composition series
formal power series
harmonic series
normal series
Taylor series
Serre
Serre duality
set
algebraically dependent set
algebraically independent set
algebraic set
closed set
irreducible set
open set
partially ordered set
set theoretic
set theoretic complete intersection
totally ordered set
well ordered set
setting
setup
several
several variables
Shafarevich
Shafarevich's conjecture
Shafarevich's theorem
sheaf
coherent sheaf
constant sheaf
flasque sheaf
free sheaf
glueing sheaf
invertible sheaf
locally free sheaf
quasi coherent sheaf
sheaf of graded algebras
sheaf of ideals
sheaf of modules

)בַ הֶ ְמשֵּ ְך (תהפ
)סִ ְד ָרה (נ
סִ ְד ָרה חֶ ְשב ֹונִית
סִ ְד ָרה ע ֹולָה
סִ ְד ָרה יו ֶֹר ֶדת
)טּור (ז
סִ ְד ַרת הֶ ְרכֵּב
) טּור ֲחזָקוֹת ִר ְש ִמי (הצעה,טּור ֲחזָקוֹת פו ְֹרמָ לִ י
טּור הַ ְרמ ֹונִי
 סִ ְד ָרה נו ְֹרמָ לִ ית,סִ ְד ָרה תַ ִקינָה
טּור טֶ יְלוֹר
)סֵּ ר (שם פרטי
 דּוָאלִ יּות סֵּ ר,ְשנִיּות סֵּ ר
ְקבּוצָ ה
ְקבּוצָ ה תְ לּויָה ַאלְ גֶבְ ִרית
ְקבּוצָ ה ֹלא תְ לּויָה ַאלְ גֶבְ ִרית
ְקבּוצָ ה ַאלְ גֶבְ ִרית
גּורה
ָ ְְקבּוצָ ה ס
ְקבּוצָ ה אִ י פְ ִריקָ ה
ְקבּוצָ ה פְ תּוחָ ה
דּורה חֶ לְ ִקית
ָ ְְקבּוצָ ה ס
תו ַֹרת ְקבּוצָ תִ י
ִחתּוְך מ ְֻשלָם בַ ּמּובָ ן שֶ ל תו ַֹרת הַ ְקבּוצוֹת
דּורה לְ ג ְַמרֵּ י
ָ ְְקבּוצָ ה ס
דּורה הֵּ יטֵּ ב
ָ ְְקבּוצָ ה ס
) הצעה, ִמסְ ֶד ֶרת (ת,)ִמסְ ג ֶֶרת (ת
)תַ סְ ִדיר (ז
) אֲחָ ִדים (ז,)כַּמָ ה (תהפ
כַּמָ ה ִמ ְשתַ נִים
)שָ פָ רֵּ בִ יץ' (שם פרטי
'הַ ְשעָ ַרת שָ פָ רֵּ בִ יץ
'ִמ ְשפַט שָ פָ רֵּ בִ יץ
)ֲאלֻּמָ ה (נ
 ֲאלֻּמָ ה קוֹהֵּ ֶרנ ְִטית,ֲאלֻּמָ ה ְמ ֻלכ ֶֶדת
ֲאלֻּמָ ה ְקבּועָ ה
ֲאלֻּמָ ה ַרכָה
ֲאלֻּמָ ה חָ פְ ִשית
הַ ְדבָ קַ ת ֲאלֻּמוֹת
ֲאלֻּמָ ה הֲפִ יכָה
ֲאלֻּמָ ה חָ פְ ִשית בְ אֹ פֶ ן ְמקו ִֹמי
ֲאלֻּמָ ה ְמ ֻלכ ֶֶדת לִ כְ או ָֹרה
ֲאלֻּמָ ה שֶ ל ַאלְ גֶבְ ָראוֹת ְמד ָֹרגוֹת
ֲאלֻּמַ ת אִ ידֵּ ָאלִ ים
ֲאלֻּמַ ת מוֹדּולִ ים
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sheaf of rings
skyscraper sheaf
sheafification
show
as was to be shown
it can be shown
Shimura
Shimura exact sequence
Shimura reciprocity law
shrink
shuffle
side
left hand side
right hand side
side
Siegel
Siegel function
Sieve
Sieve of Eratosthenes
sign
signature
significance
similar
similar matrices
similarly
simple
simple character
simple group
simple module
simple point
simple representation
simple ring
simple root
simplex
simplicial
simplicial complex
simplicity
for simplicity
simplectic
simplectic matrix
simplectic matrix
simply
simply connected
since

ֲאלֻּמַ ת חּוגִ ים
ֲאלֻּמָ ה ְמג ֶָר ֶדת ְשחָ ִקים
)הָ ֲאלָמָ ה (נ
)מַ ְראֶ ה (הִ פ
כְ פִ י שֶ הָ יָה לְ הַ ְראוֹת
נִתָ ן לְ הַ ְראוֹת
)ימּורה (שם פרטי
ָ ִש
ימּורה
ָ הַ סִ ְד ָרה הַ ְמדֻ יֶקֶ ת שֶ ל ִש
ימּורה
ָ חֹ ק הַ ה ֲָד ִדיּות שֶ ל ִש
)ְמ ַכּוֵּץ (פִ ע
) ְמעַ ְרבֵּ ב (פִ ע,) ַטוֹרֵּ ף (פָ ע
)ֲאגַף (ז
ֲאגַף ְשמָ אלִ י
ֲאגַף יְמָ נִי
) שוֹק (של זָוִ ית) (נ,)צֵּ לַע (ז
)זִ יגֵּל (שם פרטי
פּונ ְְקצְ יַת זִ יגֵּל
)נָפָ ה (נ
נַפַ ת אֵּ ָרתוֹסְ תֵּ נֵּס
)סִ ימָ ן (ז
)ָטּורה (נ
ָ  סִ גְ נ,)חֲתִ ימָ ה (נ
)ח ֲִשיבּות (נ
)דוֹמֶ ה (ת
מַ ְט ִריצוֹת דוֹמוֹת
בְ אֹ פֶ ן דוֹמֶ ה
)פָ שּוט (ת
ָאפְ יָן פָ שּוט
ֲבּורה פְ שּוטָ ה
ָ ח
מוֹדּול פָ שּוט
נְקֻ ָדה פְ שּוטָ ה
הַ צָ גָה פְ שּוטָ ה
חּוג פָ שּוט
ש ֶֹרש פָ שּוט
) סִ ְמפְ ל ְֶקס (ז,)פַ ְשטָ ן (ז
)פַ ְשטָ נִי (ת
ִמכְ לוֹל פַ ְשטָ נִי
)פַ ְשטּות (נ
לְ שֵּ ם פַ ְשטּות
)סִ ְמפְ ל ְֶק ִטי (ת
ֲבּורה סִ ְמפְ ל ְֶק ִטית
ָ ח
מַ ְט ִריצָ ה סִ ְמפְ ל ְֶק ִטית
)בְ פַ ְשטּות (תהפ
פְ שּוט הַ קֶ שֶ ר
ְהוֹאִ יל ו
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single
singleton
singular
singular element
singular point
singular subspace
situation
size
sketch
sketch of proof
skew
skew field
skew symmetric
skew symmetric pairing
slice
slim
slope
small
smooth
smooth branch
smooth curve
smooth morphism
smooth variety
snake lemma
socle
solution
solvable
solvable by radicals
solvable extension
solvable group
solve
sometimes
space
factor space
space curve
vector space
span
spanning subgraph
spanning tree
vector space spanned by
special
special case
special divisor
special linear group

)י ִָחיד (ת
)י ְִחידוֹן (ז
) סִ נְגּול ִָרי (ת,)ִחּודי (ת
ִ י
ִחּודי
ִ אֵּ בָ ר י
ִחּודית
ִ נְקֻ ָדה י
ִחּודי
ִ תַ ת מֶ ְרחָ ב י
)מַ צָ ב (ז
)גֹ ֶדל (ז
)ִמתְ וֶה (ז
ִמתְ וֶה הַ ה ֹוכָחָ ה
)ְמשֻפָ ע (ת
שָ ֶדה ְמשֻפָ ע
ַסִ ימֶ ְט ִרי בְ ִשפּוע
זִ ּוּוג סִ ימֶ ְט ִרי ְמשֻפָ ע
)פְ רּוסָ ה (נ
)ָרזֶה (ת
)ִשפּועַ (ז
)קָ טָ ן (ת
)חָ לָק (ת
עָ נָף חָ לָק
עָ קֹ ם חָ לָק
מו ְֹרפִ יזְ ם חָ לָק
י ְִריעָ ה ֲחלָקָ ה
לֶּמַ ת נָחָ ש
)אֶ ֶדן (ז
)פִ תְ רוֹן (ז
)פָ תִ יר (ת
פָ תִ יר עַ ל יְדֵּ י שָ ְרש ֹונִים
הַ ְרחָ בָ ה פְ תִ ָירה
ֲבּורה פְ תִ ָירה
ָ ח
)פוֹתֵּ ר (פָ ע
) לְ עִ תִ ים (תהפ,)לִ פְ עָ ִמים (תהפ
)מֶ ְרחָ ב (ז
מֶ ְרחָ ב מָ נָה
עָ קֹ ם מֶ ְרחָ בִ י
מֶ ְרחָ ב ו ְֶקטו ִֹרי
)פוֹרֵּ ש (פָ ע
תַ ת גְ ָרף פוֹרֵּ ש
עֵּ ץ פוֹרֵּ ש
ש עַ ל יְדֵּ י
ֹ מֶ ְרחָ ב ו ְֶקטו ִֹרי הַ נִפְ ָר
)ְמיֻחָ ד (ת
ִמ ְק ֶרה פְ ָר ִטי
ְמחַ לֵּק ְמיֻחָ ד
ֵָּארית ְמיֻחֶ ֶדת
ִ ֲבּורה לִ ינ
ָ ח
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specialization
specialize
specify
spectral
spectral sequence
spectral theorem
spectrum
sphere
spin
spin group
split
split completely
split exact sequence
splitting alrorithm
splitting field
splitting principle
sporadic
sporadic group
square
square free
square matrix
completing the square
squaring
squaring a circle
stability
stability group
stabilizer
stable
stable field
stable theory
stack
stalk
standard
non standard analysis
state
state
statement
stationary
eventually stationary
Stein
Stein factorization
Stein space
step
stereographic projection

)יִחּוד (ז
) ְמיָחֵּ ד (פָ ע,)ְמפָ רֵּ ט (פִ ע
אוֹמֵּ ר בִ ְמפֹ ָרש
)סְ פֶ ְק ְט ָרלִ י (ת
סִ ְד ָרה סְ פֶ ְק ְט ָרלִ ית
ִמ ְשפָט סְ פֶ ְק ְט ָרלִ י
)סְ פֶ ְק ְטרּום (ז
 פְ נֵּי כַדּור,)סְ פֵּ ָירה (נ
)סִ ְחרּור (ז
ֲבּורת סִ ְחרּור
ַ ח
) ת,ִמתְ פַ צֵּ ל (הת
ִמתְ פַ צֵּ ל בִ ְשלֵּמּות
סִ ְד ָרה ְמדֻ יֶקֶ ת ִמתְ פַצֶ לֶת
מַ תְ כוֹן פִ צּול
ְשדֵּ ה פִ צּול
עֶ ְקרוֹן פִ צּול
) סְ פו ָֹר ִדי (ת,ֹלא סָ ִדיר
ֲבּורה ֹלא סְ ִד ָירה
ָ ח
) ִמ ְשבֶ צֶ ת (נ,)ִרבּועַ (ז
ַחָ פְ ִשי מֵּ ִרבּוע
מַ ְט ִריצָ ה ִרבּועִ ית
ַ הַ ְשלָמָ ה לְ ִרבּוע, ַהַ ְשלָמַ ת הָ ִרבּוע
) תַ ְרבּועַ (ז, ַהַ ֲעלָָאה בְ ִרבּוע
תַ ְרבּועַ הַ ּמַ עְ גָל
)יַצִ יבּות (נ
ֲבּורת יַצִ יבּות
ַ ח
)ְמשַ ּמֵּ ר (ז
)יַצִ יב (ת
שָ ֶדה יַצִ יב
תו ָֹרה יַצִ יבָ ה
)עֲרֵּ מָ ה (נ
)גִ בְ עוֹל (ז
) סְ טַ נ ְַד ְר ִטי (ת,) ָרגִ יל (ת,)ִשגְ ָרתִ י (ת
ָאנָלִ יזָה ֹלא ִשגְ ָרתִ ית
)מַ צָ ב (ז
)ְמנַסֵּ חַ (פִ ע
)טַ ֲענָה (נ
)עָ ִמיד (ת
עָ ִמיד בְ סוֹפ ֹו שֶ ל ָדבָ ר
)ְשטַ יְן (שם פרטי
פֵּרּוק ְשטַ יְן
מֶ ְרחַ ב ְשטַ יְן
)צַ עַ ד (ז
הֲטָ לָה סְ טֵּ רֵּ אוֹגְ ָרפִ ית
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strange curve
stratification
stratification procedure
strict
strict topology
strictly
strictly open
strictly closed
strictly linearly related
strip
strong
strong approximation theorem
strongly
structure
structure sheaf
study
study
Sturm
Sturm sequence
Sturm's theorem
sub
subextension
subfield
subgroup
subgroups
submodule
submonoid
subring
subscheme
subscript
subsequence
subsheaf
subspace
subspaces
substructure
subvariety
subgroup
Borel subgroup
Cartan subgroup
Frattini subgroup
normal subgroup
parabolic subgroup
subnormal subgroup
Sylow subgroup

 עָ קֹ ם ְמ ֻשנֶה,עָ קֹ ם מּוזָר
)ִרבּוד (ז
) הָ לִ יְך ִרבּוד (הצעה,ִשיטַ ת ִרבּוד
)קַ פְ ָדנִית (ת
טוֹפוֹלוֹגִ יָה קַ פְ ָדנִית
)בִ ְקפִ ָידה (תהפ
פָ תּוחַ בִ ְקפִ ָידה
סָ גּור בִ ְקפִ ָידה
ֵָּארית בְ ְקפִ ידה
ִ סָ מּוְך לִ ינ
)מַ פְ ִשיט (הִ פ
)חָ זָק (ת
ִמ ְשפַט הַ קֵּ רּוב הֶ חָ זָק
)בְ חָ זְ קָ ה (תהפ
)ִמבְ נֶה (ז
אֶ לֻּמַ ת ִמבְ נֶה
) חֶ קֶ ר (ז,) מֶ ְחקָ ר (ז,)לִ ּמּוד (ז
) חוֹקֵּ ר (פָ ע,)לוֹמֵּ ד (פָ ע
)טּורם (שם פרטי
ְ ְש
טּורם
ְ סִ ְד ַרת ְש
טּורם
ְ ִמ ְשפַט ְש
)תַ ת (תחילית
תַ ת הַ ְרחָ בָ ה
תַ ת שָ ֶדה
תַ ת חֲבּורה
 תַ תֵּ י חֲבּורוֹת,תַ ת חֲבּורוֹת
תַ ת מוֹדּול
תַ ת י ִִחידוֹן
תַ ת חּוג
תַ ת סְ כֵּימָ ה
צִ יּון תַ ְחתוֹן
תַ ת סִ ְד ָרה
תַ ת ֲאלֻּמָ ה
תַ ת מֶ ְרחָ ב
 תַ תֵּ י מֶ ְרחָ בִ ים,תַ ת מֶ ְרחָ בִ ים
תַ ת ִמבְ נֶה
תַ ת י ְִריעָ ה
ֲבּורה
ָ תַ ת ח
ֲבּורת בוֹרֵּ ל
ַ ח
ֲבּורת קַ ְרטָ ן
ַ ח
ֲבּורת פְ ָר ִטינִי
ַ ח
ֲבּורה נו ְֹרמָ לִ ית
ָ תַ ת ח
פָרבוֹלִ ית
ָ ֲבּורה
ָ תַ ת ח
ֲבּורה תַ ת נו ְֹרמָ לִ ית
ָ תַ ת ח
ֲבּורת סִ יל ֹו
ַ ח
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torsion subgroup
subset
proper subset
submersion
substitute
substitution
substract
succession
in succession
successive
successor
such
such a way
such that
suffices
sufficiently
sufficiently large
sufficiently small
suggest
suggestive
suitable
sum
partial sum
summarize
summation
super
supernatural
supersingular
super projective
supersolvable
superscript
support
suppose
supremum
surface
cubic surface
elliptic surface
quadratic surface
rational surface
Riemann surface
ruled surface
surjection
surjective
surjectivity

ֲבּורת פִ תּול
ַ ח
תַ ת ְקבּוצָ ה
תַ ת ְקבּוצָ ה נְאוֹתָ ה
)צְ לִ ילָה (נ
)מַ צִ יב (הִ פ
)הַ צָ בָ ה (נ
)מַ ְחסִ יר (הִ פ
)ֶרצֶ ף (ז
בָ זֶה ַאחַ ר זֶה
)ָרצּוף (ת
)עוֹקֵּ ב (ז
) ָכזֶה (תהפ,)כְ מ ֹו (תהפ
ֶד ֶרְך כָז ֹו
ֶכְָך ש
)מַ סְ פִ יק (ת
בְ ִמ ָדה מַ סְ פֶקֶ ת
גָדוֹל ַדי ֹו
קָ טָ ן ַדי ֹו
)רוֹמֵּ ז (פָ ע
)ְמ ַרּמֵּ ז (ת
)מַ תְ אִ ים (ת
)סְ כּום (ז
סְ כּום חֶ לְ ִקי
)ְמסַ כֵּם (פִ ע
)סְ כִ ימָ ה (נ
-יוֹתֵּ ר ִמ
 ִטבְ עִ י-עַ ל
ִחּודי בְ יוֹתֵּ ר
ִ י
פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ י בְ יוֹתֵּ ר
פָ תִ יר בְ יוֹתֵּ ר
צִ יּון עֶ לְ יוֹן
)תוֹמֵּ ְך (ז
)מַ נִיחַ (הִ פ
חֶ סֶ ם עֶ לְ יוֹן
)ִמ ְשטָ ח (ז
ִמ ְשטָ ח ְמעֻקָ ב
ִמ ְשטָ ח אֶ לִ פְ ִטי
ִמ ְשטָ ח ִרבּועִ י
ִמ ְשטָ ח ַרצְ י ֹונָלִ י
ִמ ְשטָ ח ִרימָ ן
ִמ ְשטָ ח ְמס ְֻרגָל
הַ עְ תָ קָ ה עַ ל
) סִ ְרי ְֶק ִטיבִ י (ת,)עַ ל (מי
)סִ ְרי ְֶק ִטיבִ יּות (נ
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Sylow
Sylow group
Sylvester
Sylvester theorem
symbol
symbolic
symbolic power
symmetric
symmetric algebra
symmetric form
symmetric function
symmetric group
symmetric matrix
symmetric polynomial
symmetric product
symmetry
symplectic
symplectic basis
symplectic form
symplectic group
system
system of coordinates
system of equations
systematically
syzugy
syzugy group
syzugy theorem

)סִ יל ֹו (שם פרטי
ֲבּורת סִ יל ֹו
ַ ח
)סִ לְ בֶ סְ טֶ ר (שם פרטי
ִמ ְשפַט סִ לְ בֶ סְ טֶ ר
) סֵּ מֶ ל (ז,)סִ ימָ ן (ז
)סִ ְמלִ י (ת
חֶ זְ קָ ה סִ ְמלִ ית
) סִ ימֶ ְט ִרי (ת,)תָ א ֱִמי (ת
ַאלְ גֶבְ ָרה סִ ימֶ ְט ִרית
תַ בְ נִית סִ ימֶ ְט ִרית
פּונ ְְקצְ יָה סִ ימֶ ְט ִרית
ֲבּורת סִ ימֶ ְט ִריָה
ַ ח
מַ ְט ִריצָ ה סִ ימֶ ְט ִרית
פוֹלִ ינוֹם סִ ימֶ ְט ִרי
מַ כְ ֵּפלָה סִ ימֶ ְט ִרית
) סִ ימֶ ְט ִריָה (נ,)תֹ ַאם (ז
)סִ ְמפְ ל ְֶק ִטי (ת
בָ סִ יס סִ ְמפְ ל ְֶק ִטי
תַ בְ נִית סִ ְמפְ ל ְֶק ִטית
ֲבּורה סִ ְמפְ ל ְֶק ִטית
ָ ח
)מַ ע ֲֶרכֶת (נ
 מַ ע ֲֶרכֶת קוֹאו ְֹר ִדינָטוֹת,עּורים
ִ מַ ע ֲֶרכֶת ִש
מַ ע ֲֶרכֶת ִמ ְשוָאוֹת
)בְ ִשיטָ תִ יּות (תהפ
)זִ ּוּוג (ז
ֲבּורת זִ ּוּוג
ַ ח
ִמ ְשפַט זִ ּוּוג

T
take
being taken
takes a value
tame
tame ramification
tamely
tamely ramified
tangent
tangent bundle

)לוֹקֵּ חַ (פָ ע
)נִלְ קָ ח (נפ
ְמקַ בֵּ ל עֵּ ֶרְך
)מָ תּון (ת
הִ סְ תָ עֲפּות ְמתּונָה
)בִ ְמתִ ינּות (תהפ
ְמסֹ עָ ף בִ ְמתִ ינּות
)מַ ִשיק (ז
אֶ גֶד מַ ִש ִיקים
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tangent direction
tangent line
tangent sheaf
tangent space
tangent variety
Taniyama
Taniyama-Shimura-Weil conjecture
tape
final tape
task
Tate
Tate curve
Tate parametrization
Tate trace
Tauber
Tauberian theorem
tautology
Taylor
Taylor series
technique
tedious
tend
tensor
tensor algebra
tensor product
term
constant term
terminology
tetrahedron
then
theorem
theory
there exists
thereafter
thereby
therefore
these
thin
thin set
third
those
three
three dimensional
threefold

כִ ּוּון מַ ִשיק
יָשָ ר מַ ִשיק
ֲאלֻּמָ ה מַ ִשיקָ ה
מֶ ְרחָ ב מַ ִשיק
י ְִריעָ ה מַ ִשיקָ ה
)טָ נִייָמָ ה (שם פרטי
 ֵּויְל-ימּורה
ָ  ִש-הַ ְשעָ ַרת טָ נִייָמָ ה
)ְרצּועָ ה (נ
סֶ ֶרט סוֹפִ י
)ְמ ִשימָ ה (נ
)טֶ יְט (שם פרטי
עֲקֹ ם טֶ יְט
הֲצַ ַדת טֶ יְט
עִ ְקבַ ת טֶ יְט
)טָ אּובֵּ ר (שם פרטי
ִמ ְשפַט טָ אּובֵּ ִרי
 טָ אּוטוֹלוֹגְ יָה,כֶפֶ ל לָשוֹן
)טֶ יְלוֹר (שם פרטי
טּור טֶ יְלוֹר
)טֶ כְ נִיקָ ה (נ
)ְמ ַיגֵּעַ (פִ ע
)שוֹאֵּ ף (פע
)טֶ נְזוֹר (ז
ַאלְ גֶבְ ַרת טֶ נְזו ִֹרים
מַ כְ ֵּפלָה טֶ נְזו ִֹרית
) ֻמנָח (ז, שֵּ ם עֶ צֶ ם,) אֵּ יבָ ר (ז,)אֵּ בָ ר (ז
ַאֵּ בָ ר קָ בּוע
) טֶ ְר ִמינוֹלוֹגְ יָה (נ, ִַמנּוח
)ַארבָ עוֹן (ז
ְ
)ֲאזַי (תהפ
)ִמ ְשפָט (ז
)תו ָֹרה (נ
) קַ יָם (ת,יֵּש
 לְ ַאחַ ר ִמכֵּן,)בַ הֶ ְמשֵּ ְך (תהפ
עַ ל יְדֵּ י כְָך
)ָלכֵּן (תהפ
)אֵּ לּו (מג
)כָחּוש (ת
ְקבּוצָ ה כְ חּושָ ה
)ישי (ת
ִ ְִשל
)אֵּ לּו (מג
)ְשֹלשָ ה (שמ
תְ לָת ְממַ ִדי
)ְמ ֻשלָש (ת
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throughout
thus
times
title
together
top
topological
topological group
topological space
topology
discrete topology
étale topology
Zariski topology
torally
torsion
torsion element
torsion free
torsion module
torsion subgroup
torus
total
total degree
total splitting
totally
totally decomposed
totally disconnected
totally ordered
totally positive
totally ramified
tower
tower of fields
trace
trace formula
trace map
track
trancated
transcendence
separating transcendence basis
transcendence base
transcendence basis
transcendence degree
transcendental extension
transcendental
transfer

 בְ כָל מָ קוֹם,)בְ כָל (תהפ
 בְ אֹ פֶ ן ָכזֶה,)כְָך (תהפ
)פְ עָ ִמים (תהפ
)כֹתֶ ֶרת (נ
)בְ יַחַ ד (תהפ
)עֶ לְ יוֹן (ת
)טוֹפוֹלוֹגִ י (נ
ֲבּורה טוֹפוֹלוֹגִ ית
ָ ח
מֶ ְרחָ ב טוֹפוֹלוֹגִ י
)טוֹפוֹלוֹגְ יָה (נ
טוֹפוֹלוֹגְ יָה בְ ִד ָידה
טוֹפוֹלוֹגְ יָה פְ רּושָ ה
טוֹפוֹלוֹגְ יַת ז ִָרצְ ִקי
ֲרּוטי
ִ בְ אֹ פֶ ן ח
)פִ תּול (ז
אֵּ בָ ר פִ תּול
חֲסַ ר פִ תּול
מוֹדּול פִ תּול
ֲבּורת פִ תּול
ַ ח
)טוֹרּוס (ז
) מ ְֻחלָט (ת,)כְ לָלִ י (ת
מַ ֲעלָה כְ לָלִ ית
פִ צּול מ ְֻחלָט
, )לְ ג ְַמרֵּ י (תהפ
פָריק לְ ג ְַמרֵּ י
ִ
אִ י קָ ִשיר לְ ג ְַמרֵּ י
סָ דּור לְ ג ְַמרֵּ י
ִחיּובִ י לְ ג ְַמרֵּ י
ְמסֹ עָ ף לְ ג ְַמרֵּ י
)ִמגְ ָדל (ז
ִמגְ ַדל שָ דוֹת
)עִ ְקבָ ה (נ
נֻסְ חַ ת עִ ְקבָ ה
הַ עְ תָ קַ ת עִ ְקבָ ה
)נָתִ יב (ז
)קָ טּום (ת
) ְט ַרנְסְ צֶ נ ְֶדנ ְִטי (ת,)ַנ ֲעלֵּה (ת
בְ סִ יס ַנעֲלּות מַ פְ ִריד
בְ סִ יס ַנעֲלּות
בְ סִ יס ַנעֲלּות
מַ ֲעלַת ַנעֲלּות
הַ ְרחָ בָ ה ַנ ֲעלָה
)ַנ ֲעלֶה (ת
)הַ עֲבָ ָרה (נ
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transfinite
transform
Fourier transform
transformation
transgression
transitive
doubly transitive
transitively
translation
transport
transporter
transpose
transposed linear map
transposed matrix
transposition
transvection
transversal
transversal intersection
trigonometry
treat
treatment
tree
triangle
the triangle inequality
triangular
lower triangular matrix
triangular matrix
upper triangular matrix
triangularizable
triangulate
triple
triple point
trisecant
trisection
trivial
trivial character
trivial element
trivial homomorphism
trivial proof
trivial representation
trivial subgroup
trivial valuation
trivially
trichotomy

)ִיטי (ת
ִ  ְט ַרנסְ פִ ינ,)ַאלְ סוֹפִ י (ת
) ְט ַרנְסְ פו ְֹרם (ז,)הַ תְ מָ ָרה (נ
פּוריֶה
ְ הַ תְ מָ ַרת
) ְט ַרנְסְ פו ְֹרמַ צְ יָה (נ,צּורה
ָ ִשנּוי
)עֲבַ ְריָן (ז
)יטיבִ י (ת
ִ ִ ְט ַרנְז,)יוֹצֵּ א (ת
יוֹצֵּ א כִ פְ ַליִם
בְ אֹ פֶ ן יוֹצֵּ א
)ֲה ָזזָה (נ
)מַ עֲבִ יר (הפ
)מוֹבִ יל (ז
)מ ְֻחלָף (ז
ֵָּארית מ ְֻחלֶפֶ ת
ִ הַ עְ תָ קָ ה לִ ינ
מַ ְט ִריצָ ה מ ְֻחלֶפֶ ת
) ְט ַרנְסְ פוֹזִ צְ יָה (נ,)ִחלּוף (ז
) ְט ַרנְסו ְֶקצְ יָה (נ,ֲה ָזזָה מַ ְקבִ ילָה
)ָר ְחבִ י (ת
חֲתָ ְך ָר ְחבִ י
)ְט ִריגוֹנוֹמֶ ְט ִריָה (נ
)ְמטַ פֵּל (פִ ע
)ִטפּול (ז
)עֵּ ץ (ז
)ְמ ֻשלָש (ז
אִ י ִשוְ יוֹן הַ ְמ ֻשלָש
)ְמ ֻשל ִָשי (ת
מַ ְט ִריצָ ה ְמ ֻשל ִָשית עֶ לְ י ֹונָה
מַ ְט ִריצָ ה ְמ ֻשל ִָשית
מַ ְט ִריצָ ה ְמ ֻשל ִָשית תַ ְחת ֹונָה
נִתָ ן לְ ִשלּוש
)ְמשַ לֵּש (פִ ע
)ישיָה (נ
ִ ְִשל
נְקֻ ָדה ְמ ֻשלֶשֶ ת
חוֹתֵּ ְך ְמ ֻשלָש
)ִשלּוש (ז
) ְט ִריבְ יָאלִ י (ת, מּובָ ן מֵּ אֵּ לָיו,) הצעה,ַד ְר ַד ִקי (ת
 ָאפְ יָן ְט ִריבְ יָאלִ י,ָאפְ יָן ַד ְר ַד ִקי
ָאדיש
ִ אֵּ בַ ר
ָאדיש
ִ הוֹמוֹמו ְֹרפִ יזְ ם
ָה ֹוכָחָ ה מּובֶ נֶת מֵּ אֵּ לֶיה
 הַ צָ גָה ְט ִריבְ יָאלִ ית,הַ צָ גָה ַד ְר ַד ִקית
 ְט ִריבְ יָאלִ ית,ֲבּורה ַד ְר ַד ִקית
ָ תַ ת ח
 הַ ע ֲָרכָה ְט ִריבְ יָאלִ ית,הַ ע ֲָרכָה ַד ְר ַד ִקית
 בְ אֹ פֶ ן ְט ִריבְ יָאלִ י,בְ אֹ פֶ ן ַד ְר ַד ִקי
) ְט ִריכוֹטו ְֹמיָה (נ,חֲלּוקָ ה לִ ְשֹלשָ ה ֲחל ֲִקים
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true
truncated
truth
truth value
try
tuple
Turing machine
twice
twist
twisted curve
twisted module
twisted sheaf
twist
two
two dimensional
two-sided ideal
type

) נָכוֹן (ת,)א ֲִמתִ י (ת
)קָ טּום (ת
)אֱמֶ ת (נ
עֵּ ֶרְך אֱמֶ ת
)ְמנַסֶ ה (פִ ע
אִ יָה
יּורינג
ִ ְמכ ֹונַת ְט
)פַ עֲמַ יִם (תהפ
)ש ֹוזֵּר (פָ ע
עָ קֹ ם שָ זּור
מוֹדּול שָ זּור
זּורה
ָ ֲאלֻּמָ ה ְש
)ְשזִ ָירה (נ
)ְש ַניִם (שמ
דּו ְממַ ִדי
אִ ידֵּ ָאל דּו צְ ָד ִדי
) ִטפּוס (ז,)סּוג (ז

U
ultrafilter
ultrapower
ultraproduct
uncountable
under
under the map
under which
underlying
understand
understanding
uniform
uniform convergence
uniformizer
uniformizing
uniformizing element
uniformizing parameter
uniformly
uniformly continuous
unimodular

מַ סְ נֵּן עַ ל
חֶ זְ קַ ת עַ ל
מַ כְ ֵּפלַת עַ ל
ֹלא בֶ ן ְמ ִניָה
)תַ חַ ת (מי
תַ חַ ת הַ הַ עְ תָ קָ ה
שֶ ב ֹו
הַ ֻּמנָח ִמתַ חַ ת
)מֵּ בִ ין (הִ פ
)הֲבָ נָה (נ
)ָאחיד (ת
ִ
הִ תְ ַכנְסּות בְ ִמ ָדה שָ וָה
 אֵּ בָ ר ְמַאחֵּ ד,)ְמַאחֵּ ד (ת
)ְמַאחֵּ ד (ת
אֵּ בָ ר ְמַאחֵּ ד
מֵּ צַ ד ְמַאחֵּ ד
בְ ִמ ָדה שָ וָה
ְרצִ יפָ ה בְ ִמ ָדה שָ וָה
)מוֹדּול ִָרי (ת-אּונִי
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אִ חּוד (ת)
יחידּות (הצעה)
אּונִיפוֹטֶ נ ְִטי (ת) ,עָ צְ מָ תִ י בִ ִ
אֶ נְדוֹמו ְֹרפִ יזְ ם אּונִיפוֹטֶ נ ְִטי,
יחידּות
אֶ נְדוֹמו ְֹרפִ יזְ ם עָ צְ מָ תִ י בִ ִ
יחידּות
אֵּ בָ ר אּונִיפוֹטֶ נ ְִטי ,אֵּ בָ ר עָ צְ מָ תִ י בִ ִ
יחידּות
ֲבּורה עָ צְ מָ תִ ית בִ ִ
ֲבּורה אּונִיפוֹטֶ נ ְִטית ,ח ָ
ח ָ
יחידּות
שָ ְרשוֹן אּונִיפוֹטֶ נ ְִטי ,שָ ְרשוֹן עָ צְ מָ תִ י בִ ִ
י ִָחיד (ת)
חּוג בַ עַ ל פְ ִריקּות חַ ד עֶ ְרכִ ית
בְ אֹ פֶ ן י ִָחיד
נ ְִקבָ ע בְ אֹ פֶ ן י ִָחיד
י ְִחידּות (נ)
ִירצְ י ֹונָלִ י (ת)
אּונ ַ
ִירצְ י ֹונָלִ ית
י ְִריעָ ה אּונ ַ
י ְִח ָידה (נ)ַ ,אח ֲָדה (נ)
אֵּ בָ ר י ְִח ָידה
אִ ידֵּ ָאל הַ י ְִח ָידה
י ְִח ָידתִ י (ת) ,אּונִיטָ ִרי (ת)
ֲבּורה י ְִח ָידתִ ית
ח ָ
מַ ְט ִריצָ ה י ְִח ָידתִ ית
כוֹלְ ָלנִי (ת) ,אּונִיבֶ ְרסָ לִ י (ת)
נו ְֹרמָ ה כוֹלְ ָלנִית
כַּמַ ת כוֹלְ ָלנִי
אֵּ ינ ֹו יָדּועַ  ,נֶעְ לָם (ז)ִ ,מ ְשתַ נֶה (ת)
ֹלא ְמעֹ ָרב
אִ ידֵּ ָאל ֹלא ְמעֹ ָרב
ֹלא ְמסֹ עָ ף
הַ ְרחָ בָ ה ֹלא ְמסֹ עֶ פֶ ת
מו ְֹרפִ יזְ ם ֹלא ְמסֹ עָ ף
ָאפְ יָן ֹלא ְמסֹ עָ ף
פּונ ְְקצְ יָה ְרצִ יפָ ה לְ מֶ חֱצָ ה ִמלְ עֵּ יל
עַ ד כְ דֵּ י
אֶ לָא אִ ם כֵּן
אֵּ ינ ֹו ְמסֹ עָ ף
לְ מַ עְ לָה (תהפ)
עֶ לְ יוֹן (ת)
חֶ סֶ ם עֶ לְ יוֹן
ִמ ְשתַ ּמֵּ ש (הת)
ָרגִ יל (ת)
אֹ פֶ ן ָרגִ יל

union
unipotent
unipotent endomorphism
unipotent element
unipotent group
unipotent radical
unique
unique factorization ring
uniquely
uniquely determined
uniqueness
unirational
unirational variety
unit
unit element
unit ideal
unitary
unitary group
unitary matrix
universal
universal norm
universal quantifier
unknown
unmixed
unmixed ideal
unramified
unramified extension
unramified morphism
unramified character
upper semi-continuous function
up to
unless
unramify
up
upper
upper bound
use
usual
usual manners
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V
valid
valuation
center of valuation
discrete valuation ring
valuation ring
valuative criterion
value
value group
value (of a function)
value (of a variable)
valued
valued field
Vandermonde
Vandermonde determinant
vanish
vanishing theorem
variable
bounded variable
free variable
independent variables
several variables
variance
variety
abelian variety
abstract variety
affine variety
complete variety
normal variety
projective variety
rational variety
various
vector
vector bundle
vector space
verification
verify
vertex
vertical
vertically
very

) תָ קֵּ ף (ת,) נָכוֹן (ת,)שָ ִריר (ת
)הַ ע ֲָרכָה (נ
מֶ ְרכַז הַ ע ֲָרכָה
חּוג הַ ע ֲָרכָה בְ ִד ָידה
חּוג הַ ע ֲָרכָה
בֹחַ ן הַ ע ֲָרכָה
)עֵּ ֶרְך (ז
ֲבּורת ע ֲָרכִ ים
ַ ח
)עֵּ ֶרְך (של פונקציה
)משתנֶה
ְ עֵּ ֶרְך (של
)מָ ע ֳָרְך (ת
שָ ֶדה מָ ע ֳָרְך
)מ ֹונ ְֶדה (שם פרטי- ֶדר-וַן
מ ֹונ ְֶדה- ֶדר-קוֹצֵּ ב וַן
)ִמתְ אַ פֵּס (הת
ִמ ְשפַט הִ תְ אַ פְ סּות
)ִמ ְשתַ נֶה (ז
ִמ ְשתַ נֶה קָ שּור
ִמ ְשתַ נֶה חָ פְ ִשי
ִמ ְשתַ נִים ֹלא תְ לּויִים
כַּמָ ה ִמ ְשתַ נִים
)שוֹנּות (נ
)י ְִריעָ ה (נ
י ְִריעָ ה אַ בֵּ לִ ית
י ְִריעָ ה מֻפְ שֶ טֶ ת
י ְִריעָ ה אֲפִ ינִית
י ְִריעָ ה מ ְֻשלֶמֶ ת
 י ְִריעָ ה נו ְֹרמָ לִ ית,י ְִריעָ ה תַ ִקינָה
י ְִריעָ ה פְ ר ֹוי ְֶק ִטיבִ ית
י ְִריעָ ה ַרצְ י ֹונָלִ ית
)ש ֹונֶה (ת
)ו ְֶקטוֹר (ז
אֶ גֶד ו ְֶקטו ִֹרי
מֶ ְרחָ ב ו ְֶקטו ִֹרי
)אִ ּמּות (ז
)ְמאַ ּמֵּ ת (פִ ע
)קָ ְדקֹ ד (ז
) ְמ ֻאנְָך (ת,)ֲאנָכִ י (ת
בְ אֹ פֶ ן ְמ ֻאנְָך
)ְמאֹ ד (תהפ
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very ample divisor
very flat family
via
view
in view of
virtual
virtual arithmetic genus
virtual character
virtually
virtually infinite
virtually solvable
visualize
volume

ְמחַ לֵּק נ ְִרחָ ב ְמאֹ ד
ְִמ ְשפָחָ ה ֲחלָקָ ה ְמאֹ ד
ֶד ֶרְך
)רוֹאֶ ה (פָ ע
) לְ אוֹר (תהפ,)נֹ כַח (מי
) וִ ְרטּוָאלִ י (ת,)שֶ בְ כֹחַ (ת
ֶַגזַע א ֲִרתְ מֵּ ִטי שֶ בְ כֹח
ַָאפְ יָן בְ כֹח
)בְ כֹחַ (תהפ
סוֹפִ ית בְ כֹח
ַפְ תִ ָירה בְ כֹח
)ְמ ַד ְמיֵּן (פִ ע
)נֶפַ ח (ז

W
want
warning
way
we
we have
weak
weak approximation theorem
weakly
Wedderburn
Wedderburn's theorem
Weierstrass
Weierstrass normal form
Weierstrass preparation theorem
weight
Weil
Weil cohomology
Weil conjecture
Weil divisor
well

)רוֹצֶ ה (פָ ע
)ַאזְ הָ ָרה (נ
)ֶד ֶרְך (נ
)ֲאנ ְַחנּו (מג
) ִמתְ קַ יֵּם (הת,יֵּש לָנּו
)חַ לָש (ת
ִמ ְשפַט הַ קֵּ רּוב הַ חַ לָש
)בְ חֻלְ שָ ה (תפ
)ו ֵֶּד ְרבֵּ ְרן (שם פרטי
ִמ ְשפַט ו ֵֶּד ְרבֵּ ְרן
)ָוי ְֶר ְש ְט ַרס (שם פרטי
צּורה הַ תִ ְקנִית שֶ ל ָוי ְֶר ְש ְט ַרס
ָ ַה
ִמ ְשפַט הַ ֲה ָכנָה שֶ ל ָוי ְֶר ְש ְט ַרס
)ִמ ְשקָ ל (ז
)ֶויְיל (שם פרטי
קוֹהוֹמוֹלוֹגְ יַת ֶויְיל
הַ ְשעָ ַרת ֶויְיל
ְמחַ לֵּק ֶויְיל
)הֵּ יטֵּ ב (תהפ
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well behaved
well defined
well ordered
Weyl
Weyl chamber
Weyl group
Weyl module
when
whence
whenever
where
which
whose
width
wild
wild ramification
wish
with
with respect
without
without loss of generality
Witt
Witt group
Witt ring
word
in other words
work
working function
worry
worthwhile
wreath product
write

ִמתְ נַהֵּ ג הֵּ יטֵּ ב
מֻגְ ָדר הֵּ יטֵּ ב
סָ דּור הֵּ יטֵּ ב
)ַויְיל (שם פרטי
תָ א ַויְיל
ֲבּורת ַויְיל
ַ ח
מוֹדּול ַויְיל
)ַכאֲשֶ ר (תהפ
)ָלכֵּן (תהפ
)ַכאֲשֶ ר (מק
)בַ אֲשֶ ר (תהפ
)אֲשֶ ר (מק
)שֶ ל ֹו (מי
)רֹחַ ב (ז
)פִ ְראִ י (ת
הִ סְ תָ עֲפּות פִ ְראִ ית
) חָ פֵּ ץ (פָ ע,)רוֹצֶ ה (פָ ע
)עִ ם (מי
)בְ יַחַ ס (תהפ
) לְ ֹלא (מק,)בְ לִ י (מק
בְ לִ י (לְ ֹלא) הַ גְ בָ לַת הַ כְ לָלִ יּות
)וִ יט (שם פרטי
ֲבּורת וִ יט
ַ ח
חּוג וִ יט
)ִמלָה (נ
בְ ִמלִ ים אֲחֵּ רוֹת
)עוֹבֵּ ד (פָ ע
פּונ ְְקצְ יוֹת עֲבו ָֹדה
)דוֹאֵּ ג (פָ ע
)ָראּוי (תהפ
מַ כְ ֵּפלַת זֵּר
)כוֹתֵּ ב (פָ ע

Y
yield

) ְמסַ פֵּק (פֻע,)נוֹתֵּ ן (פָ ע
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Z
Zariski
Zariski dense set
Zariski open set
Zariski's main theorem
Zariski topology
zero
common zero
zero divisor
zero element
zero function
zeta function
Zorn
Zorn's lemma

)ז ִָרצְ ִקי (שם פרטי
ְקבּוצָ ה צְ פּופַ ת ז ִָרצְ ִקי
ְקבּוצָ ה פְ תּוחַ ת ז ִָרצְ ִקי
הַ ּמִ ְשפָט הָ עִ קָ ִרי שֶ ל ז ִָרצְ ִקי
טוֹפוֹלוֹגְ יַת ז ִָרצְ ִקי
)אֶ פֶ ס (ז
אֶ פֶ ס ְמשֻתָ ף
ְמחַ לֵּק אֶ פֶ ס
אֵּ בַ ר אֶ פֶ ס
פּונ ְְקצְ יַת אֶ פֶ ס
פּונ ְְקצְ יַת זֵּטָ ה
)צו ְֹרן (שם פרטי
הַ לֶּמָ ה שֶ ל צו ְֹרן

