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ר. י פ נ י_י ר א

גרונט־באגריפנ. געאמעטרישע
קערפער. געאמעטרישער א אוב פיזישער א ו.

 אג פארמאגג ארוס, אונדז רינגלענ וואט קערפערם, אדער געגנשטאנדנ אלע
 טייל באשטימטג א זיי פארנעמענ אלע —נעמלעט אייגנטימלעכקכיט, אלגעמיינע

 אייגנטיט־ ריי גאנצע א קערפער יעדער פארמאגט דעט טיט באגלייב רוים. פרג
 צו קערפערט. אנדערע פונ איט אונטערשיידנ וואט אייגנשאפטנ, פיזישע ׳לעכע

 אוט־ די מאטע, זיינ קערפער, פוב וואג די :געהערנ אייגנשאפטנ פיזישע אזעלכע
 זי_ינענ וועלכע אנדערע, אוב באפארבונג די עלאםטישקי_יט, די •דורכדרינגלעכקייט,

 פארמאגט אייגנשאפטג פיזישע די אויסער קערפער. פוג שטאפ פונעט אפהענגיק
 פארם י ד — נעמלעט אייגנשאפטג, אויטערלעכע כאראקשעריסטישע קערפער יעדער
 נ ט פ א ש נ ג יי א געאמעטרישע הייסנ אייגנשאפטנ די אט ם. יי ר ג די אוב

ר. ע פ ר ע ק נ ו פ
 די זיב פארנעמענ קערפער א פונ אייגנשאפטנ פיזישע די דערלערנענ טיט

 קער- א פרג אייגנשאפטנ געאמעטרישע די אאוו. כימיע פיזיק, :באטורוויטנשאפטנ
 קער־ יעטווידג פאר כאראקטעריטטיש זי_ינענ וואט גריים, די את פארט זי_ינ :פער
 אנדער־נ, פונעט קערפער אית אונטערצושיידנ מעגלעכקי_יט די גיבנ וואט אוב פער

 אייגנשאפטנ פיזישע די פת זיב אבסטראהירנדיק געאמעטריע, די דערלערנט
 וואט דעם, פאר איז דעריבער אייגנטיטלעב. איט ז?נענ וואט קערפער, פונעם

 דערלערנעג צו אפ ער האט צי ניט, אונטערשייר קייב געאמעטריע, דערלערנט
 א אייגנשאפטנ געאמעטרישע זי_ינע אוג קערפער א פונ פארט געאמעטרישע די

 פילקע גומענע א גראניט, פת קוב אפגעפאלירטנ גלאט א אדער אי_יזנ, פונ קוב
 פריז־ הילצערנע א אדער גלעזערנע א ביע, פוג אויטגעטאקט קי_ילעכ א אדער

אאוו. טע
 דער, דארפ קערפערם, ארומיקע די פונ פארט די באנעמעב צו בעסער קעדיי

 אייגנשאפטג פיזישע די אכט אינ נעמענ ניט קענענ געאטעטריע, דערלערנט רואם
 אוים־ אופמערקזאמקץט זיינ קאנצענטרירנ אויסלערנענ זיב אונ קערפערם די פת

פארט. זייער אפ —קערפערם די פת אייגנשאפט אייג אפ שליסלעב
 אפצו- ניט פארם די איז ווירקלעכקי_יט דער את אז געדענקענ, דארפ טע

 ווענ אז את קערפער, פארנ אייגנטימלעב זי_ינענ וואט אייגנשאפטנ, די פת טיילנ
 דאזיקע די אפ זי שיידט קערפער, א פת פארט די דערלערנט געאמעטריע די

 'רויט. ארומיקנ דעט פת קערפער ווירקלעכנ פונעט זי אבסטראהירט זי פארט,

 האט יארג הונדערטער פיל פת איבונגענ דורב את דערפארונג דער דורב בלויז
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 דערלערנט האט פארמענ, אבסטראקטע אינ דענקענ אויסגעלערנט מענטש דער זיב
 סאר־ באזונדערע די פת אייגנשאפטנ די אוים נוצט את באזונדערקי_יטנ זייערע

 פראדוקציע- דער את טעכניק, דער את :ווירקלעכקי_יט רעאלער דער את מענ
 פיזישע אלע מיט קערפער פיזישנ קית ניט דערלערנט געאמעטריע אלזא,

 ס׳זיי- וועלכג בא קערפער, א נאר אייגנטימלעב, אימ זיינענ וואס אייגנשאפטנ,
 איני בא וואס ארג אייגנשאפטג פיזישע זיינע אלע אפגענומענ קלוימערשט נענ
 פת קערפער, פיזישנ יענעט פרג גדיים די את פארם די פארבליבנ בלויז איז

 איית־ פיזישע זי_תע דערותיטערט אבסטראהירט, געדאנק מיטנ ם׳זי_ינענ וועלכנ
 יעט־ אזויווי ם. ר ע פ ר ע ק געאמעטרישע הייסג קערפערם אזעלכע שאפטנ.
 דער־ דרינגט רוים, פת טייל באשטימטנ א פארנעמט קערפער פיזישער ווידער

 א פארנעמט עם וואס רויט, טייל א איז קערפער געאמעטרישער א אז פת,
 א^טייל איז קערפער געאמעטרישער גערעדט-א אנדערש קערפער, פיזישער

זי_יטנ. אלע פת באגרענעצט איז וואס רויט,

 :אויסמעסטתגענ יי ר ד קערפער געאמעטרישער א האט קערפער פיזישער אלם
 קערפער א סת אכטיילג מירב אויב גרעב. אדער הייכ א ברייט, א לענג, א

 וואם דאם, קערפער. א ינ2ז אויב טייל דאזיקער דער וועט טייל, וואסער־ניט־איז
 קערפערם, אנדערע פת את רויט ארומיקנ דעט פת קערפער דעט אפ טיילט עם

אויבערפלאם- די איז קערפער א גרענעצפת די אויבערפלאב; זי_ינ הייסט
 אויבערפלאכנ, פארשיידנארטיקע גאר ביז מיר באגעגענענ ארוט אונדזער את

 אשטייגער, קערפער. פתעם פארם דער דורב באשטיטט איז פארט זייער וואם
 פיל־ א פת עמער, אנ פת טיש, א פת קלאסנ־טאוול, א פת אויבערפלאכנ די

 זי_ינענ את פארשיידנ זי_ינענ קאנום א פרג צילינדער, א פת קי_ילעכ, א פת קע,
קערפער. פונעט פארם דער פת אויסשליסלעכ אפהענגיק

 יעדער את כאלאקיט אפ טיילנ זיב קאג קערפער א פת אויבערפלאב די
אויבערפלאב. אג פאר אויב זיב טיט שטעלט אירער כיילעק

 פארם: פארשיידענער פת קערפערם אנגעצייכנט זי_ינענ 1 צייכענונג דער אפ
 פירא־ א צילינדער, א פריזמע, א פאראלעלעפייעד, גראדווינקלדיקער א קוב, א

 פארא־ א קוב, א —קערפערס די אס פונ אייניקע קי_ילעכ. א קאנום, א מידע,
 אנדע- די אויבערפלאכ; פלאכע א האבנ —פיראטידע א פריזמע, א לעלעפיפעד,

 די לעסאם, את אויבערפלאב, קרומע א האבנ קי_ילעכ, א ביישפיל, צוט ווי רע,
 את פלאכער א טיט אפגעגרענעצט זי_ינענ — קאנוס א את צילינדער א —דריטע

אויבערפלאב. קרומער א טיט
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 גרע" די ברייט. א אוב לענג א :אויסטעסטונגענ יי וו צ האט אויבערפלאכ אג
 פתעט אויבערפלאב טייל אית ווו ארט, דאם דה. אויבערפלאב, דער פת נעצ

 פונ גרענעצ די ליניע. הייסט צווייטנ, דעט טיט איבער זיב שני_ידט קערפער
 לענג- א _ אויסמעסטונג איינ בלוין האט ליניע א ליניע. א איז אויבערפלאכ אג

 איד קוב פתעט קאגט דער : 1 צייכענוגג דער אפ קוב דעט באטראכטנ לאמיר
 פונ. יעדעם וואם זיינע, ווענטלעכ צוויי איבער זיב שניידנ עם ווו ארט, דאם

קוב. פונעט אויבערפלאב גאנצער דער פוג טייל א איז זיי
 אויב כיילעק יעדער איז דערבי_י אוב כאלאקיט, אפ טיילנ מענ קאנ ליניע א

ליניע. א
 אויסמעסטת- קית ניט האט פונקט א פונקט. א א״ז ליניע א פוג גרענעצ די

 לי־ עטלעכע אדער צוויי איבער זיב שני_ידנ עם ווו ארט, דאס איז דאם גענ.
 ארט, דאם איז 1 צייכענונג דער אפ קוב פונעט שפיצ דער אשטייגער, ניעס.

 פונקטנ את ליניעם אויבערפלאכנ, ליניעם. דרי_י איבער זיב שני_ידנ עם ווו
 ניט; זיי עקזיסטירנ זיב פאר אלית קערפערם. אפ בלויז באאבאכטנ מענ קאג
 את ליניעם אויבערפלאכנ, וועגנ געאמעטריע אינ פונדעסטוועגנ ריירג מיר אויב

 מיר וואם דערפאר, נאר עם איז זאב, זעלבשטענדיקער א עפעם פונ ווי פונקטנ,
 אראפגענומענע קלוימערשט קערפערם, די פוג אפגעשיידטע פאר זיב זיי שטעלנ

קערפערם. די פת
 געאמעטרי־ הייסנ פונקט א את ליניע א אויבערפלאב, אנ קערפער, א

פארמענ. שע

באוועגונג. דררב פארמענ געאמעטרישע זיב בילדנ וויאזוי .2
 ווערט פונקט א טיט

גופע אויבערפלאב דער אפ
 זי_ינ. עם זאל רויט, את ארט באשטימט א באצייכנט

אפ קערפער, אינעט אינווייניק אדער קערפער פונעט
 דורב־ איז וואם ליניע, א

 אויבער־ דער אפ געפירט
 אדער קערפער, א פת פלאב

 טע וואם ליניע, א אפ
 אפגעזונדערט זי דענקט

איט. פת
 טראגט פונקט א ווענ

 פת רויט את איבער זיב
 צווייטנ נ2א ארט אית

 א: ער ענדערט (,2 )צייב.
 לאגע זי_ינ איבעריים אנ
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 זאגט דעריבער ליניע. געוויסע א אנגעצייכנט וואלס ער ווי זיב, באקומט עם אוב
 בא- כ י ז א נ ו פ שפור א פאר כ י ז מיס שטעלט ליניע א :מעג

 מיס סינצסער דער את פאכע א אפגיב גיבנ מיר ווענ נקט. פו נ יק נד ג ע וו
 פונקט, לויבטנדיקנ א פאר זיב טיט שטעלט וואם קיילעכל, אנגעגליט קלית א

 זי_ינע אלע פת שפור אלם ליניע, געוויסער א כת פארשטעלונג א אונדז עם גיט
רויט. את זיב דורכטר$גנ זי_ינ בא פארנעמט קי_ילעכל דאם וואס לאגעם,
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 בילדעט אויבערפלאב אנ אז פארשטעלנ, זיב מיר קאנענ אויפנ זעלבנ אפג
 ליניע די נאד אויב (,2 )צייכ. רויט איג ליניע א פת באוועגונג דער דורב ־זיב

 זיב די אנפאנג־לאגע. איר פת ריכטונג דער את אריבער ניט י2דערב זיב •טראגט
 א בג גי שנעל, זיב דרייט וואט ראד, א פת שפיצעם צתויפגיסנדיקע קלוימערשט

אויבערפלאב. אנ פת פארשטעלונג
 נאד אויב קערפער, א זיב בילדעט אויבערפלאב אנ פת באוועגונג דער דורב

 אנפאנג־לאגע איר פת ריכטונג דער את אריבער ניט זיב טראגט אויבערפלאב די
(.2 )צייב.

 א וועגנ פארשטעלונג די גיט דיאמעטער ינ2ז ארוט ז”קר א פת דרייונג די
ילעכ.2יק

אויבערפלאכנ. אוב ליניעס מינים •3
ליניעם. קרומע את גראדע מיר אתטערשיידב קערפערם אפ .1

 קוב, א פת ווענטלעכ צוויי איבער זיב שניידנ עם ווו ארט, דאם אשטייגער,
 איבער זיב שניידט עם ווו ארט, דאס ליניע; גראדע א — זיעער קאנט דער ־איז
 — קרי_יזליניע א איז באזים, זי_ינ טיט צילינדער א פת אויבערפלאב זייטיקע די
ליניע. קרומע א

 גרא־ א פת באגריפ דעט ניט. מענ קאנ גראדער א פוג דעפיניציע א געבנ
 באקוטט באגריפ דאזיקנ דעט גרתט־באגרים; א פאר רעכענענ מענ דארם דער
דערפארונג. דער פת דירעקט מענטש דער

 פאר זיב טיט שטעלג גראדעד א פת ריכטונג דער פת פאלג םפעצ?עלע
 גראדער האריזאנטאלער א פת ריכטונג די גראדע. ווערטיקאלע את האריזאנטאלע

 קליינעט א את וואסער-אויבערפלאב רויקער א אפ ליגט וואס שטעקל, א באוויחט
 דער לויט באשטימט ווערט גראדער ווערטיקאלער א פת ריכטונג די באסית;

 איז עק זי_ינ צו וואם שנור, א דה. ריכט-שנור, אזויגערופענעט פתעט לאנע
 גייס וואס גראדע, א איז גראדע ווערטיקאלע א געוויכטל; קלית א צוגעבונדנ

ערד־צענטער. צוט ריכטונג דער את
קרומע. את פלאכע אפ זיב טיילג קערפערם פת אויבערפלאכנ .2

 א אג מיר רופנ יט,2פלאכק פאשעט אדער אויבעופלאב פלאכע
 דורב דורב גייט וואס גראדע, א אז אייגנשאפט, די פארמאגט וועלכע אויבערפלאב,

 טיט פלאכקייט דער אפ ליגט פלאכק^ט, דאזיקער דער פת פתקטג באליביקע צוויי
 אפגע- גוט א דינעג קאג יט2פלאכק א פת מישפיל א אלם פתקטג. אירע אלע

 א את איר צו צוגעלייגט ווירע, א פוג קאגט דער טיש; א פת דעק פאלירטע
 צווישנ דורכשי_ינ קית ניט לאזט את צו פעסט איר צו שטייט ריכפונג, באליביקער

טיש. פונ דעק דער את ווירע דער
 צילינדער א פת את קאנום א פת באזיסנ די קרב. א פוג ווענטלעב די
 זי_יטיקע די זקיילעכ א פת אויבערפלאב די פלאכקי_יטנ. פאר זים טיט שטעלנ

 ע רוט ק פאר כיז טיט שסעלג קאנום א פת את צילינדער א פת אויבערפלאב
 אויבערפלאב דער צו צוגעלייגט ווירע, א פת קאנט דער אויבערפלאכנ.,

 :ווירע דער פת לאגע שיט קיינ בא צונויפ ניט איר טיט פאלט קי!לעכ, א פת
 ציליג־ א פרג אויבערפלאב דער צו ווירע א פת קאנט דעט צולייגנ מירג אויב



 אוי- דער מיט צונויפ ק י ד נ ע ט ש ניט ער פאלט קאנום, א פת אדער דער
קערפערם. דאזיקע די פת בערפלאב
 פת אויבערפלאב רויקע די זיב רעכנט אויבערפלאב האריזאנטאלער א פאר

קיילע. גרויטער קייב ניט את וואסער

איעגעטיילט. זי ווערט ווי אוב געאמעטריע אזוינם איז וואט .4
 קערפער א אויבערפלאב, אנ ליניע, א פונקט, א :פארמענ געאמעטרישע די ו.
 קאט־ באשטימטער א את אדער באזונדער, יעדע אדער ווערנ, באטראכט ק^נענ

 געאמעטרישע די הייסנ פאלנ ביידע את אנדערע. די מיט איינע פת בינירונג
 וואם פארם, געאמעטרישע יעדע את פיגורנ, געאמעטרישע אויב פארמענ

פיגור. דער פת אנעלעמענט הייסט פיגור, א פת באשטאנד את אריינ גייט
 נעג”ז ווינקלענ די את זייטנ נע”ז פיגור, געאמעטרישע א איז דרכיעק א

 געא־ א איז קוב א דרלעק; פונעט עלעמענטנ די פיגור, דער פת עלעסענטג די
 פו- עלעמענטנ די זי_תענ ווינקלענ קאנטנ, ווענטלעב, זיינע קערפער, מעטרישער

קוב. נעמ
 וויסג- די איז געאמעטריע געאמעטריע? אזוינם איז ם א וו .2
 פי- געאמעטרישע פת אייגנשאפטנ די את סימאנים די דערלערנט וואט שאפט,

רוימיקע. פת את פלאכע פת —גורנ
 פתקטג זייערע אלע מיט ליגנ וואס פיגורנ, אזעלכע הייסנ פיגורנ פלאכע

 אי־ זיב שני_ידנ וואס גראדע, צוויי דרי_יעק, א אשטייגער, פלאכקייט. נ יי א את בלויז
פיגורנ. פלאכע זיינעג קרייזליניע א בער,

 אי_ינפאםנ ניט זיב קאנענ וואט פיגורנ, אזעלכע הייסנ פיגורנ רוימיקע
 פיגורנ, רוימיקע פת בי_ישפילנ אלט פלאכקי_יט. אית אפ טיילנ זייערע אלע פיט

 קוב, א איבער, זיכ שני_ידנ וואט פלאכקי_יטנ, צוויי דינעג קאנענ קערפערם, אדער
אאוו. קי_ילעכ א צילינדער, א פריזמע, א

 דער־ וואם יע, ר עט מ ני פלא פת —טיילנ צוויי פת באשטייט געאמעטריע
 וואט ע, י ר ט ע מ א ע ר ע ט ם פת את פיגורנ, פלאכע פת אייגנשאפטנ די לערנט

 איז, געאמעטריע קערפערם. אדער פיגורנ רוימיקע פת אייגנשאפטנ די דערלערנט
 איר את דערפארונג, את באאבאכטונג פת אופגעקומענ וויסנשאפט, יעטווידע ווי

 פונעמ באדעופענישנ ווירטשאפטלעכע די מיט פארבונדנ ענג איז אנטוויקלונג
 פרג טי_יטש דער את ווארט גריכיש א איז ע עטרי אם גע ווארט דאם מענטשנ.

ערד-מעטטונג. —איז דעמ
 אונדזער פאר יאות הונדערטער פיל מיט אופגעקומעג איז געאמעטריע .3

 שות האבנ עגיפטער, די את באבילאנער די מיזרעכ־פעלקער, קולטורעלע די ערע.
 את באקומענ האבנ זיי וועלכע יעד?עם, געאמעטרישע באתיטנדיקע פארמאגט

 קאלערליי־ בויענ ערד-פלעצער, אויטצומעסטנ באדערפעניש דער מיט צוזאמענהאנג
 ווי_יטער- איר פלאנעטעם. את שטערנם די פת באוועגונג די דערלערנענ געבי_ידעם,

 גריכנלאנד. את באקומענ געאמעטריע די האט אנטוויקלונג וויטנשאפטלעכע דיקע
 מיט שות זיינענ עגיפטער, די פת שילער מאטעמאטיקער, גריכישע ערשטע די

 ריי גאנצער א מיט באקאנט געווענ ערע אונדזער פאר יאר הונדערט זעקם
 אית־ די וועגנ יעדיעס די פת גרונט אפנ פיגורנ. געאמעטרישע פת אייגנשאפטנ

 דער־ דער פת דירעקט -נ^קומעג האבג זיי וואט פארמענ, געאמעטרישע פאכסטע



 קאמפליצירטע מער אנדערע, סרב אייגנשאפטג די ארויסגעפירט זיי האבג פארונג
 דרי_י מיט געלעבט האט וועלכער עווקליד, פוג צייט דער צו פארמענ. געאמעטרישע

 יעד?עס סכום גרויסער א אנגעזאמלט זיב האט ערע, אונדזער פאר יאר הונדערט
 דעמ, אינ באשטייענ פארדינסטנ גרויסע עווקלידם אוב פארמענ, געאמעטרישע •וועגנ
 געאמעטריע אפ האנטבוב טיפ-דורכגעטראכטנ א צוזאמענגעשטעלט האט ער רואם
 רויסנ־ דאזיקער דער פרב יעסוידעם די געבראכט האט ער ווו פרינציפג", ."די

סיסטעט. הארמאנישער א איג שאפס

ליניע. גראדע .1
ליניע. קרומע ליניע. געבראכענע אפשניט. שטראל. גראדע. .1

 אלע פת איינפאכסטע די איז דע, א גר א ער אד ליניע, גראדע א
 אנגעצויגע־ שטי_יפ א געבנ אונדז קאנ גראדער א וועגב פארשטעלונג א ■ליניעם.

 דער פת שטראלנ די ווירע; אויסגעקאנטראלירטער אנ פוג קאנט א פאדעט, נער
 גייענ צימער, פינצטערנ א אינ לעכעלע קליינ א דורב ארי_ינ זיב רי_יםנ וואם זוב,

גראדער. א לויט
 פארגע- אומבאגרענעצט איז דענקענ מענ קאג גראדע א

נ. ט יי ז דע יי ב נ י א ט צ ע ז
 גרויסהאנטיקע לאטיינישע צוויי פיט געוויינלעכ מענ באצייכנט גראדע א

 דער אפ אויבג פת אדער אוועק מעג שטעלט אוים?עם דאזיקע די אויסיעם;
 אפ אנדערנ. פונעט איינם אפשטאנד געוויסנ א אפ איר אונטער אדער .גראדער,

.43 גראדע א אנגעצייכנט איז 3 צייכענונג .דער

------------------------------------ 6 £ . 4

4 ציים. 3 צייב.

 דער וועט ס, פונקש א נעמעג 43 גראדער דער אפ ערגעצ-ווו מירב אויב
 את 04 —נ אל שטר צוויי אם 43 גראדע די צעטיילג 0 פונקט ־דאזיקער

(.4 )צייב. 03
 פונעט אויטגאנג־פוגקט דער אדער אגפאנג־פונקט דער איז 6 פונקט דער
 קאג שטראל א ארט. ערשטנ אפנ איט מענ שטעלט פארשרייבנ באט את שטראל,

 לינקס גייט 04 שטראל דער לעמאשל, זי_יט. אייב את בלויז סאם א אב צ?ענ זיב
:אלזא רעכטם. — 03 שטראל דער ,0 פתקט פונעם

 את 0 פונקט איינ פת ארוים גייענ וואס ,03 את 04 שטראלנ צוויי
גראדע. אית פאר זיב טיט שטעלג ריכטתגענ, קעגנזעצלעכע האבנ •זואם

 הייסט ,3 את 4 — פונקטנ צוויי גראדער א 6א ערגעצ־ווו נעטט טע וועג
 אםשניט. פתקטב, די אט טיט באגרענעצט איז וואם גראדער, דער פת טייל דער

 אוים?עם, גרויסתאנטיקע צוויי טיט באצייכנט ווערט גראדער א פוב אפשניט אנ
פרג אפשניט אג איז (5 )צייב. 43 עקג: זי_ינע בא אוועק שטעלט טע יוועלכע

*



 .ג$ם קליינהאנטיקנ אייב טיט אפשניט דעט מעב באצייכנט זעלטנ ניט גראדער. א
 אום־־ איט, אם אדער אפשניט דעט אונטער אוועק שטעלט טע וועלכנ ע, לעמ^של

 לענג די אויב געוויינלעב $ באצייכנט פאל דאזיקנ אינעט טיט; דער אינ געפער
 אנגע־ פונעט איינסנ אינ אפשניט פונעט

מאסשטאב. נומענעט

84

5 צייכ.

הייסט גראדער, איינ אפ ניט לעג
גלי־ אדער זי_יטנ אירע הייסג עבר$כענע,1

 וועלכע גראדער, א פת אפשניטג פת צונויפגעשטעלט איז וואם ליניע, א
פרנ אפשניטנ, די (.6 )צייב. געבר^כענע ייה— _____ — -........

 די צונויפגעשטעלט ס׳איז וועלכע
 ווערט ליניע נעבראכענע א ר. ע ד

 גרויסהאנטיקע טיט באצייכנט
 שטעלט טע וועלכע אוים?עם,

 אירע פרג עקנ די בא אוועק
געבראכע די אשטייגער, זי_יטנ,

 אפשניט איינ קית ניט אנטהאלט וואם ליניע, אזא הייסט ליניע ע רוט ק א
(.7 )צייב. גראדער א פוג

 פת אפשניכנ פת באשטייט וואם ליניע, אזא הייסט ליניע געמישטע א
(.8 )צייב. קרומער א פת כיילב פת את גראדער א

גראדער. א ררעגנ אקסיאמעס .2
 זי_יטנ. ביידע אינ ווערנ פארגעזעצט אומבאגרענעצט קאג גראדע א ו.

 אייגנשאפטנ. אנדערע נאב גראדע א פארמאגט אייגנשאפט דער אט אויסער
 8 את ?1 פתקטנ צוויי פת לאגע די פלאכקי_יט א אפ באצייכענענ מירנ

 א טיט דורכפירנ 8 את ?1 פתקטנ צוויי דאזיקע די דורב לאמיר (.9 )צייב.
גראדע. א ווירע דורכגעקאנטראלירטער

 דאזיקע די דורב פרוות זיב מירנ אויב ----------------------------------*------
 א דורכפירנ 8 את >1 פונקטנ צוויי

טיט צתויפאלג זי וועט גראדע, צווייטע--------------9 •צייכ
אז מיר, באשליסג דערפת ערשטער; דער

 דער- את גראדע א דורכפירנ מענ קאנ פונקטנ געגעבענע צוויי דורב .2
 אז יזט,2וו זי ;גראדער א פת אייגנשאפט צווייטע די איז דאם איינע. בלויז בכי
 באשטימט פולקוט ווערט ר ע ד א ר ג יעטווידער נ ו פ לאגע די

 גראדע צוויי ארופלייגנ וועלנ מיר אויב איז, דעריבער ;נ ט ק נ ו פ יי וו צ כ ר ו ד
 צתויפאלג זאלנ גראדער איינ פת פתקטנ צוויי אז אזוי, אנדערער דער אפ איינע

 אלע. טיט צתויפאלנ גראדע ביידע וועלג צווייטער, דער פת פתקטנ צוויי טיט



 שניידנ פונקט, געמיינזאמענ אית בלויז האבב גראדע צוויי אויב פתקטנ. תייערע
איבער. זיב זיי

 זיב שניידנ רואם ,60 אוב 45 גראדע צרויי פת פונקט געמיינזאמער דער
איבערשני_יד־פונקט. הייסט איבער,

 גרא־ אזעלכע אלע גראדע. שיר א אנ דורכפירנ מעב קאנ פונקט אית דורב
גראדע. בינטל א בילדנ צוזאמענגענומענ דע

 צעג־ דער הייסט בינטל פונעמ גראדע אלע פת פונקט געמיינזאמער דער
פונעמבינטל. ער ט

 מע אונ 3 אוב 4 פונקטנ צוויי סלאכקייט א אם נעמענ זאל מע ווענ
 די וועלב ליניע, געבראכענע א אוב קרומע א גראדע, א זיי דורט דורכסירנ ־ז^ל

 פת טייל א את 45 אפשניט דעט גל?יכצי_יטיק באגרענעצנ 5 את 4 פתקג־נ
 ז?ץנ אויב וועלב אוב 405 קרומער דער

\.60333 געבראכענער דער פת עקג די £
 אפשניט דער אז קלאר, ס׳איז (.10 )צייב.

קיר־ איז 47?7 גראדער דער פת 45 / 0
קרו־ דער פת טייל דער איידער צער, \\

 געבראכענער דער פת אוב 405 מער -------------------------------
 איז דערפת .400555

10 צייב.
 איז גראדער א פרג אפשניט אג .3

אירע. פונקטנ צוויי צווישנ אפשטאנד קירצסטער ־דער

 שטענדיק מעב מעסט גראדער א פת אייגנשאפט דער אט פת גרונט אפנ
 גייט וואט ליניע, גראדער דער לויט פתקטנ צוויי צווישג אפשטאנד דעט ;אוים
 $פ־ דעמ באשטימט אפשניט אב פוג לענג די פתקטנ. דאזיקע די דורב דורב

פונקטנ. עקסטע זי_תע צווישג שטאנד
 אייגנשאפטג, ריי א פארמאגט פיגור, געאמעטרישע א אלם גראדע, א .4

 די וועלכע דערפארונג, דער דורכ פעסטגעשטעלט איז ריכטיקייט זייער וואם
 דערשי_ינונגענ די באאבאכטנ טאגטעגלעכג איר את אנגעזאמלט האט מענטשהייט

פראגעם. פראקטישע לייזג באם את וועלס ארומיקער דער פת
 וואס פיגור, געאמעטרישער א פת אייגנשאפטנ די רועגנ האנאכעם אזעלכע

 $נ נעמעג מיר וועלכע אוב דערפארונג דער פת גרונט אפג אי_ינגעשטעלט זי_ינענ
 זי_י־ גר$דער א וועגנ האנאכעם פאלגנדיקע אקם?אמעם. הייסג דערווייז, א אב

:אקם?אמעם ענ1
זייטנ; ביידע את ווערנ פארגעזעצט אומבאגרענעצט קאנ גראדע א (1
 דער־ אוג גראדע א דורכפירג מעג קאג פונקטנ געגעבענע צוויי דורב (2

איינע; בלויז .בכי
 צווישג אפשטאנד קירצסטער דער איז גראדער א פת אפשניט אנ (3
פונקטנ. •צורי
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אפשניטג. מעב פארגלי_יכט רו?אזוי .3
 אוט־־ זיי קאנ טע מאכמעם ניט, מעב קאג גראדע פוב לענג די פארגלי_יכנ

 נאר מענ קאנ זיב צווישנ פארגלייכנ זי_יטנ. ביידע אינ פארזעצנ באגרענעצט
אפשניטנ.

 נ ע נ ד ז צי כ, זי דערוויסנ סט יי ה — נ ט י נ ש אם יי וו צ פארגלדכנ
 איז גלדב, ניט זדנענ יי ז אויב אונ כ, ד גל ניט ר אדע כ לד ג יי ז

 נאפשניט סארגלדכנ דאס גרעסער. איז יי ז וועלכערפו־נ פעסטשטעלג,
צווייטג. אפנ אפשניט אייב נ ג ליי רום א דורב געמאכט ט וועד

 נ. ו א 45 אפשניסג יי וו צ צווישנאנאנד פארגלדכנ אופגאבע.
(.11 )צייב. סס

אפ- דעט ארופלייגנ מירנ ג. נ ו ז יי ל

אפ- אפנ פאלט 8 פונקט דער אויב
ליגט וואס ,8 פונקט אינעט סס שניט

 ~0ס אפשניט פונעם קלענער 45 אפשניט דער איז יס את 0 פונקכנ די צווישג
פארשרדבם: פע

1 
00 -------- 0 0

40• י— 0 8
1)

>€ ־ 0------י 06
£

 י
ווו

 אז אזרי׳ 00 אפשניט אפנ 45 שניט
 מיטנ צונויפאלנ זאל 4 פונקט דער

 זאל 45 אפשניט דער אונ 0 פונקט
 פאל, איג סס. אפשניט לויטנ גיינ
 מיטנ צונוים פאלט 5 פונקט דער ווענ

 אפשניט פונעם עק דעם — ס פונקט
 00 את 45 אפשניטב די זדנענ יסס

 אפ־ די פונ גלדכקדט ד$זיקע די גלדכ.
אזוי: מענ פארשרדבם שניטנ

11 צייב. .48 = 00

 א איג סס אפשניס פונעם פארזעצונג דער אם פאלט 8 פוגקט דער אויב
 פאר- סע סס. אפשניט פונעם גרעסער 45 אפשניט דער איז ,5 פונקט געוויסנ
.48 > 00 :שרדבט

.48 <0 סס

אפשניטנ. איבער אקטנ .4
 זיי- גרייסג די סס; אוב 45 אפשניטנ די צונויפלייגנ אופגאבע. .1
.12 צייכענרנג דער אפ געגעבג זדנענ ערע

א-—ח

13 צייכ.12 צייב.

 פונקט פונעט (.13 )צייב. 41/7 גראדע א דורב פירנ מיר ג. נ ו ר ? ו ר ט ם נ א ק
 אפ- נ א צירקל א פרג הילפ דער מיט אפ פיר לייגג גראדער דאזיקער דער אפ
 אז אזוי, 08=00 אפשניט אנ 0 פונקט פונעט דערנאה את ,0^0 = 48 שניט
 פונעט אנהייב-פונקט דער זדנ זאל אפשניט ערשטנ פונעט 0 פונקט עקסטער דער
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̂ 8 אפשניטנ די פת סומע די ארים מאכט 80 $פשניט דער אפשניט. צווייטנ
^3^- 00 = +^00=80 פארשרי_יבט: טע סס. אוב

; 00 דעמאפשניט 8{3 ט שני פ א פונעט אופגאבע..אראפנעמענ .2
.14 צייכענונג דער אפ געגעבנ דינענ אפשניטנ די פת גרייסנ די

£------י--------£-----"
14 צייכ.

£8

8 0

 אפשניט אג אם מיר לייגנ 818 גראדער דער אפ קאנסטרוץרונג.
 ריב- פארקערטער דער את 8 פונקט פונעט אם טיר לייגנ דערנאם את ^8 = ^8'

.83 — 00 יכ2גל איז 80 אפשניט דער ,-88=00 אפשניט אנ שתג
 דה. מאל, 5 אינ 43 אפשניט עם ד פארגרעסערנ אופגאבע. .3

מאל. 5 צרנריפלייג-צאל אלם נ ע מ ע נ מ י :א

4 מ ש 0 8 ז
$5------—40<* ,ך׳--------------- 47 ־ 5 -------------------54 *

1ל צייב.

 אנדערג נאכג איינס אם טיר לייגג 818 גראדער דער אם רוירונג. ט נם א ק
(15 )ציים. 545 גלגיב איז 45 אפשניט דער .45 אפשניט געגעבענעם דעמ מאל 5■

נ א ק ש. אוג נ ט שני אם די געגעבנ ם׳זי_ינענ אופגאבע. .4
.3^ ־4 26 — 46: כ י_י ל ג ז י א ס א וו %, ט שני ם א נ א נ ר י ו ר ט ם

 איז וואם אפשניט, אנ אפריער מיד קאנסטרוירנ גראדער באליביקער א אם
 צום את 26 = 6 4־ א אפשניט דעם צו איט צו מיד גיבנ דערנאב ,361 גלי_יכ
 נאד מעגלעם איז אופגאבע די .6? אפשניט דעט מאל 4 אראם טיר נעמענ סאם
 פאל צווייטג את .367 4־ 26 = 46: ווענ אדער ,367 4־ 26 >46־ ווענ באדינג, באס
^ = 0 איז
 אפשניט אנ צעטיילג אויב ווי אפשניט, אנ אפ אפשניט אנ צעטיילנ וויאזוי .5
באזונדער. באטראכטנ מיד וועלג כאלאקיט, יכע2ניט־גל את גלי_יכע אפ

אפשניטנ. אריס מעב מעסט וויאזוי .5
 מאל וויפל זים, דערוויסנ הייסט — אפשניט נ א נ ט ס ע ם ם י ו א

 נ- א איז אם וו ט, י נ ש פ א טעד יי וו צ א אימ נ י א זיב :אנטהאלט
 דינענ קאנ אפשניטנ אויסמעסטנ אפ איינס אנ פאר ם. נ יי א אנ פאר גענומענ

 סטאבילע טיט אפשניט אנ מענ מעסט געוויינלעב אבער אפשניט. באליביקער א
טילימעטער. א טיט סאנטימעטער, א טיט מעטעת א טיט 'לענג-מאסנ:

 אויסגע- דעט אם אים אם מענ לייגט ,45 אפשניט דעט אויסצומעסטנ קעדיי
 זים לייגט איינם לינעאלער אויסגעקליבענער דער אויב איינם. לינעאלנ קליבענעט

 וויפל צצל׳ דאזיקע די טאקע ווי_יזט מאל, צאל גאנצע א 45 אפשניט אפנ ים א
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 אויסגעקליבענער דער אבער אויב אפשניט. אינעט זיב אנטהאלטג איינסנ לינעאלע
 עט אוב מ$ל צאל גאנצע א 45 אפשניט אפג אוים ניט זיב לייגט איינם לינעאלער

 א מיט אויסמעסטנ רעשט דאזיקע די מענ דארפ רעשט, געוויסע א זיב באקומט
 נאב טיט איים זי מענ מעסט רעשט, ני_יע א זיב באקומט מאם; לינעאלער קלענערער

אאוו. מאם לינעאלער קלענערער א
 אויב אוב ׳מאםנ לינעאלע אויסגעקליבענע די פרג איינע קייב אז טרעפנ, קאג עם

 גא:צע אם מאסנ דאזיקע די טיילנ באמ זיב באקרמעג וואס טיילנ, די פת איינע קייב
 דארפ מע וועלכנ אפשניט, אינעט מאל צאל גאנצע קייב אריס ניט זים לייגט צאלג,

 וואס א מיט דערנעענטערט אפשניט פונעם לענג די מענ באשטימט דאנ אויסטעסטנ,
 אי 16 צייב. דער אפ 45 אפשניט דער פינקטלעכקי_יט. גראד גרעסערנ טעגלעב
 סט. 6,7 גלי!כ ער איז דערנעענטערט סט.; ר פת קלענער את סט. 6,5 פת גרעסער

.45^6,7 0111 פארשרייבט טע

>

16 צייב.

קרייז. אוב קרעזליביע .6
 א אפ דרייענ זיב וועט 04 אפשניט דער אויב קרי_יז. את קרניזליניע .1

 ער וועג איז ,0 פונקט ארוט בי_ישפיל, צוט עק:, ז!נע פת איינעט ארוט פלאכקייט
 אנפאנג-לאגע, זי_ינ פארנעמענ ווירעראמאל וועט את אוטדריי פולנ א מאכנ דועט
 ליניע, קרומע א נ ב שרי! רום א ,4 פתקט דער זבינער, עק צווייטער דער מעט

פלאכקי_יט, טייל דער קרי!זליניע. הייסט וועלכע
 הייסט קרי!זליניע, דער מיט באגרענעצט איז רואם

 וועלכנ ארוט ,0 פתקט דער (.17 )צייב. קרגיז
 צענטער הייסט ,04 אפשניט דער הב דרייט עם
 אם- דער קרגיז; פתעט םי_י קרייזליניע דער פת טי!

 געוויינלעב ווערט את ראדיוס הייסט 04 שניט
.5 אדער ־/ אויסיעם די טיט באצייכנט

 עקסטער דער בלויז ניט אז באמערקנ, דארם טע
 א ארוט שרי_יבט 04 אפשניט פונעם 4 פונקט

 באט ארוט אויב בט”שר קר!זליניע א קרייזליניע;
זי_ינער. פונקט יעטווידער 0 ט פרנק דעט אדום אפשניט דעט דרייעג

 את איינ אפ צענטער איר פת אפ שטייט זליניע”קר דער פת ט פונק יעטווידער
 פאר־ טע ראדתם. פונעט לענג דער צו גלי!כ איז וואס אפשטאנד, זעלבנ דעם

.04 = 05 — ־/ שרי-יבט:
אז ארוים, דירעקט דרינגט זליניע”קר די קאנסטרחרנ פונעט

 געשלאטענע א פלאכקעט א אפ פאר זיב מיט שטעלט קתיזליניע א
 אפ־ געגעבענעט א אפ זיב געפינעג פונקטנ אירע אלע וואם ליניע, קרומע

צענטער• פתעט —פונקט געגעבענעט א פונ שטאנד
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 ס׳זיינעג אויב באשטימט, פעסט אינגאנצנ איז יזליניע2אקר
צענטער. איר פונ גע לא די ארב ם אדיו ר איר געגעבג

 זייער פת לענג דער מיט אנדערער דער פונ איינע זיב אונטערשיידנ קריתליניעס
איז גרעסער אלצ קר״זליניע, דער פת ראדיום דער ס׳איז גרעסער וואט ראדתם;

א ר זעלבנ דעט נ ו ■א נ יי א האבנ רואם יזליניעם,2קר צוויי גופע. יזליניע2קר די
 זיינעג, זיי אנדערער, דער אפ איינע אדום זיי לייגט טע ווענ צונוים, פאלנ דירם,

צירקל. א פת הילם דער טיט אג מענ צייכנט קריץזליניע א גל?ץכ. עם, הייסט
אומדריי פולנ א כת טייל א נאר מאכנ וועט 03 אפשניט דער וועג בריגנ. .2
 א פת טייל א ארומשר?ץבנ ,4 פונקט דער עק, ז^נ וועט 0 פונקט דעם אררט

גאנצג פונעט $בער טייל דער נ; ג י ו ב הייסט קר??זליניע א פת טייל א קר^זלתיע;
וועט אפשניס דער וואס י{/03 אשטייגער קרי_יז, ע

 סעקטער א אין ^03 סעקטער. הייסט יבנ,2ארומשר
באס מעג פארביים .בויגג" ווארט דאס (.17 )צייב. ^4"^׳ \
דער מעב: לייענט ׳-״ . — צייכג מיטב יבנ2פארשר ן \

 וואסערע- קרייזליניע דער אם מיר באצייכענענ >.45 בויגנ א ־ן---------־־5------------
סיר טיילג ,3 את >4 אשטייגער פונקטנ, צוויי ניט-איז \--------------------------/

 בויגנס, צוויי אם כאלאקיט, צוויי אפ קריהליניע די
 פתקט- קעדיי זיב. צווישנ יכע2גל קייב ניט מערסטנטייל

 זיב׳ רעדט עם בויגנ א פאר וואם וועגנ יזנ2אנצורו לעב 18 •צייכ
 פת דריי, טיט נאר אויסיעם, צוויי קייב טיט ניט געוויינלעכ איט טעג באצייכנט

 יד באצייכענעג וראם אויסיעס, צוויי די צווישנ אוועק מענ שטעלט אם אייג וועלכע
 ניט ס׳איז אויב (.17 )צייב. >^4/145 יבט:2שר מע את בויגנ, פתעט פונקטנ עקסטע

 דער פת ^3 בויגנ קלענערנ דעט אדער גרעסערנ דעט מיינט מע צי אנגעוויזנ,
 ווערט י2דערב >45 אויסיעם: צוויי טיט נאר איט מענ יבט2פארשר יזלתיע,2קר

בויגנ. קלענערער דער געמיינט
 גלככע צוויי פת אדער זליניע”קר זעלבער דער את אית פת בויגנם צוויי

 צונויפ פאלנ אנדערנ דעט אם איינעט ארופליתג באט אויב יכ,2גל ינענ2ז קרייזליניעס
 00 בוית אפנ ^3 בויגג דעם ארופלייגנ באט אויב דה. פתקטנ, עקסטע זייערע

 נאפ — 5 פונקט דער את ס פתקט אפנ פאלנ >4 פתקט דער וועט (,18 יכי)צ
£3 = ^00 איז ס, פתקט
 זלי-”קר דער פת פתקטנ צוויי פארייניקט וואם יסס אפשניס דער כארדע. .3

 קרגיז. דער פת בויגג יעדנ בויגנ; א פ י נו צו ש צי כארדע א כארדע; הייסט ניע,
 קרלז־ די טיילט כארדע די פארקערט. את כארדע באשטימטע א אנטשפרעכט ליניע
 צענטער, דורכנ דורב גייט וואם כארדע, די (.18 )צייב. כאלאקיט צוויי אס ליניע
 דיאמעטערס. שיר א אנ דורכפירנ טענ קאנ זליניע”קר א את ר. ע ט ע ם א ? ד הייסם

 יעדערער את זיב צווישנ יכ2ל1 ינענ2ז ע י נ י ל ז ?י ר ק א נ ו פ ם ר ע ם ע מ א י ד די
 צוויי אם יזליניע2קר די טיילט דיאמעטער דער ראדתסנ. צוויי צו יכ2גל איז זיי פת

האלבקר^זנ. צוויי אם — יז2קר דעם האלב-קר^זדיניעם,
 ג ר ע וו יזליניעם2קר יכע2גל את אדער קר^זליניע זעלבער דער את איינ את

 אינדערעטעסנ. כארדעס. יכע2גל כ דור צונויפגעצויגנ בויגנס יכע2גל
 זייערע וועלג (,18 )צייב. ארופלייגנ באט צתוים פאלנ סס את \^3 בויגנם די אויב

כארדעס די אויב צתויפאלג וועלנ דעריבער את צתויפאלנ, אויב פונקכג עקסטע
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 די ריכסיק זי_ינ אריב וועט עם פונקטנ. דאזיקע די פארייניקנ וואם סס, אונ £8
 די ב ?ד ל ג נענ”ס׳ז אויב כ, יי ל ג זיינעג בויגנס די אז אורטיילונג,

יי. ז עכב ר פ ש ט נ א אם וו ם, ע ד ר א כ
 360 אם כאלאקים, גלניכע 360 אם מעג טיילט קרייזליניע א בויגנ-גראדום. .4

 ווערט אוג בריגנ-גראדוס הייטט בריגנס דאזיקע די פוב יעדערער בויגנם; גלי_יכע
 צאל, דער בא אויבג פונ רעכטם אוועק ששעלט מע וואם רינגעלע, א מיט באצייכנם

 אדער ,180ס אדער ,360ס לעפאשל בויגג, פונעם גראדוסג צאל די ווייזט וועלכע
 א איג ,180מ —האלב-קרייזליניע א אינ ,360ס םאראג זיינעג קרייזליניע א אי: .90ס

.90ס — זליניע”קר פערטל
 זיי סוב יעדערער אוב כאלאקים, גלגיכע 60 אם מעג טיילט בויגנ-גראדום יערב

 זיב פענ באנוצט "פינום" ווארט דאם באצייכענענ צו אם ;ט ו נ י נ-ם ג י ו ב ד.ייםט
מינוט. 30 :פענ לייענט ״30״׳ — ׳ צייכנ מיטנ

 די פוג יעסווידער ארג כאלוקים, יכע2גל 60 אם זיב טיילט בויגנ-מינוט יעדע
 באנוצט סעקונדע א באצייכענעג צו אם בויגנ-סעקונדע; הייסט טיילנ דאזיקע

 :פארשריבנ ס׳איז וועג סעקונדעם. 45 מעג: לייענט ״45״״ ". צייכנ מיטב זיב מענ
סעקונדעס. 20 פינוט 30 גראדוסנ 90 מענ: לייענט ,90ס30׳20״

ווינקלעב. .11
אימ. באצייכנט טע רתאזרי את ווינקל א ו.

 איינ סוג ארוים נ ע יי ג אם וו ,08 אונ 03 לב א שטר יי וו צ .1
 אג. פונעט איינער זיב אונטערשיידנ י0 פונקט זעלבנ דעם אוג

 ט ם יי ה עלכע פיגור,וו א נ ד ל י ב נ ו א ריכסונג ער יי ז טיט דערג
(.19 )צייב. נקל ווי

 די ווינקל, פת צ שפי הייסט 0 פונקט דער
נ. ט יי ז זיינע הייסג 08 אוב 0^ שסדאלג

 דריי טיט געוויינלעב מעג באצייכנט ווינקל א
 שטעלט אם איינ וועלכע פוג אוים?עס, גרויסהאנטיקע

/ אי- צוויי די ווינקל, פרג שפיצ באם אוועק טעג
0 פאר־ פארשרכיבנ באם ז?!טנ. זכינע אם —בעריקע

19 .כציי /; צייכנ מיטנ ״ווינקל״ ווארט דאם מעג ב^ט
 טע אוב טעג שיכיבט ווינקל שפיצ באם אם דאם

אוים?עם. איבעריקע צוויי די צווישנ אוים רעדט
 פאר־ מעג קאנ געבילדעט, האבג 08 אוג 04 שטראלנ די וואס ווינקל, דעם

 בא- ווינקל א _^.80^ אדער ^08 אדער אויפאנים: צווייערליי אם יבנ2שר
 ווינקל, שפיצ באם אוועק שטעלט טע וועלכנ אם, איינ טיט בלויז אפס מעב צייכנט

 באצייכנט ווינקל א ווינקלענ. אנדערע קייב פאראנ ניט ינענ2ז שפיצ זעלבנ באם אויב
 אלעפבייז גריכישג ארער לאטגינישנ פונעם אם קליינהאנטיקנ איינ פיט אויב פענ

 די אדער אם דאס אוועק פענ שטעלט באצייכענונג אזא בא ציפער; א פיט אדער
(.20 )צייב. ווינקל אינעם אינווייניק ציפער
0 אנהייב זי_ינ ארום זיב דרייט וואם ,0/1 שטראל דעם באטראכטנ מירנ .2



 לאגע. זי_ינ אומופהערלעכ ער ענדערט זיב, דרייט 03 שטראל דער ווענ (.21 )צייב.
 לאגע מיער געוויסער א אינ אויסגאנג־לאבע אנפאנגלעכער זיע פוג איבער גייט ער

.7^08 א ארום דערבי_י שרגיבט ארג 08

20 צייכ.

 די איז ווינקל א
אנפאנג־פונקט

זייג ארוט שטראל דעט פת אומדריי דעט פות מאס

זיב שמידג וועלכע יסס אוב גראדע צוויי .3
 בילדג אוב אנדערער דער צו אייגע גענייגט ז?ינענ איבער,

 אפהענגיק איז וויגקל יעדג פת גריים די ווינקלעג; פיר
צווייטער. דער צו גראדער אייג פוג גענייגטקייט גראד פונעט

 בא־ ל ינק וו א אויסצודריקג: זיב אנגענומעג ס׳איז
א גר נ יי א פרג גענייגטקכיט גראד עט ד שטימט

ר. טע יי וו צ דער צו ער ד
 פוב אי־הענגיק ניט איז ווינקל פונעט גרייס די

זייטנ. זיינע פונ לענג

22 צייב.

 אומגלי_יכקייט אוב גלייכקלט ווינקלענ. מעב פארגלייכט וויאזוי .2
וויבקלעב. פרב

(,22 )צייב. אוג ^80 וועקלענ: צוויי געגעבנ זיינעג עם ן.
 ניט אדער יכ2גל זיי ז?ינענ צי באשטימעג, אוב זיב צווישג זיי פארגלגיכג צו קעדיי
 ארופלייג-טעטאד, טיטג זיב מעג באניצט גרעסער, איז זיי סוג וועלכער אוג גלי_יכ

אפנ דעט ארופלייגנ מירנ
צו- זאל 81 שפיצ דער אז אזוי, \/_80

 8 0* זייט די אוג י8 שפיצ מיטנ נויפאלג
 צווייטנ־ פונעט 80 יט2ז דער לויט גייג זאל

 גייג 8^ יט2ז די וועט דערבי? אויב ווינקל;
 צו- ^^8^0^ דעי וועט י8[/ זייט דער לויט

 ווינקלענ, די אוג __£80 מיטב נויפאלג
. ^/8^0^ = ^_/80 • עם פארשרניבט טע גלגיב. זגינעג עם, הייסט

 וועלנ 80 את 8^0^ זי_יטנ די אונ 8 את 8^ שפיצג די ווי דעם, נאט אויב .2
 פארנע- וועט אוג ווינקל אינעט אינווייניק דורכגייג 8^^ ז^ט די וועט צונויפאלג,

 . י 480 צום יכ2גל זיינ ניט ^^8^0^ דער וועט (,23 )צייב. 8א לאג? די מעג
עם: פארשרגיבט טע איט. פוג קלענער איז ער

80/_^^0^8.£,^
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זייט די וועט \^_30 אפנ דעם ארופלייגנ באם וועג לעסאם,
 )צייג• '3^1 לאגע די פארנעמענ וועט את / £30 דעם דרויסנ דורכגייב 3^

 :עס פארשרי_יבט טע ./450 פונעט גרעסער ינ2ז ^13161 דעי וועט (,24
30^

 יט2גענייגטק גראד פונעט אפהענניק איז (25 )צייכ. ^30 פונ גדיים די .1
 יט2ז די ז$גנ, לאמיר זי_יטנ, ינע2ז פת איינע דרייעג זאל טע אויב זייטנ. ינע2ז פת

אומבאוועגלעב 3^ זי_ינע יט2ז צווייטע די איבערלאזנדיק י3 שפיצ דעט ארוט ,54
 פארשיידענע פארנעמענ נאכאנאנד 54 יט2ז די וועט

 אויב קאנ 5/1 יט2ז די אאוו. 5?13 ,3^ לאגעם:
 די ינ2ז וועט זי אז ,3^ לאגע אזא פארנעמענ
 פת לאגע אזא בא ;50 יט2ז דער פת פארזעצונג

 פאנאנדערגע- \_/30 דעי הייסט יטנ2ז די
ווינקל. וויקלטער

 ל ינק וו פאנאנדערגעוויקלטער א אלזא,
 נ ד ל י ב נ ט י2 ז ע נ ?י ז אם ל,וו ינק וו איזאזא

25 צייכ.

 צ־ ע ז נ ג ע ק נ י א צ י פ ש נ צ ז נ ו פ ט ד נ ע וו ע ג נ ע ג י2 ז נ ו א ע ד א ר ג נ יי א
יטנ.2ז ע לעב

צווישנאנאנד. גלייכ זיינענ ווינקלעג פאנאנדערגעוויקלטע אלע
 אורטיילונג דאזיקער דער פת ריכטיק״ט די

 פאנאג- אייג ארופלייגנ דורב געקאנטראלירט ווערט ____________ 
צווייטנ. אפנ ווינקל דערגעוויקלטנ_____________0__________4

בא- מענ קאנ ווינקל פאנאנדערגעוויקלטנ א 26 צייב.
 אנפאנגלעכער דער צווישנ ווינקל א אלם טראכטנ

 א געטאכט האט וועלכער ,04 שטראל פונעט ריכטונג עקסטער דער צווישנ את
(.26 )צייב. 0 אנפאנג-פונקט ז?ינ ארוס אוטדריי האלבנ

 ווינקלהייסטגרא- פאנאנדערגעוויקלטנ א נ ו ם העלפט א .2
קל. נ י וו דער
 )דאם (1 אס ינישנ2לאט קליינהאנטיקנ א טיט מענ באצייכנט ווינקל גראדנ א

,גראדער"(. יטש2ט דער איז וואם ז^,011>> ווארט פראנצויזישנ פונעם $ם ערשטע
צווישנאנאנד. גלייכ ינענ2ז ווינקלעג גראדע אלע

 עקסטער את אנפאנגלעכער דער צווישנ דיפערענצ די איז ווינקל גראדער א
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 יי דר אום ל ט ער ם א סאכאקל געפאכט ה$ט רואם שטראל פונעם דיכטונג
^_/.08 = <1 (:2ד )צייב.
 אנפאנג־ זי_ינ ארוס אומדריי ולב פ א מאכג וועט 0.4 שטראל דער אויב .3

 אז פעג, זאגם לאגע, אנפאנגלעכע זי_ינ פארנעפענ ווידעראפאל וועט ארב 0 פונקט
(.28 )צייכ. ל ינק וו נ פול א ארומגעשריבג האט 0.4 שטראל דער

 פאנאנדערגע־ א נ ו פ ט פ ל ע ה א צו כ 2 ל ג איז ווינקל ר ע ד א ר 1 א
 ל ק ג י וו פאנאנדערגעוויקלטער א איז ר ע יב ר ע ך ל, ק נ י וו וויקלטנ

נ. ע קל יג וו דע א גר יי וו צ צו בלכב
(.26 )צייב. עם: פארשרניבט מע

 פאנאנדערגעוויקלטע יי וו צ צו כ ” ל ג איז ווינקל פולער א
.44/כ”גל איז ווינקל פולער א ווינקלעג; אדע ר ג פיר צו $דער

 גע- דריי א האט מע וועלכנ שטראל, א דורב זיכ בילדעט וואם וויגקל, א .4
 (,21 )צייב. אופדריי פערטל א אם ווי ער ק גי יי וו אנפאנג-פונקט זייג ארוס טאג
 וואט ווינקל, א שארפערווינקל; הייפש אוג ווינקל גראדג א פאר קלענער איו
 פאנאנדערגעוויקלטג, א פוג קלענער איז ער נאר ווינקל, גראדג א פוג גרעסער איז

(.29 )צייב. ווינקל טעמפער הייסט

81

29 צייב. 28 צייב. 27 ציים.

 סוג מאם-איינם א פאר נ ע פ ו נ ע ג נ א אגראדערווינקלאיז .5
נ. ע ל ק נ י וו

 ווינקל, גראדג א פרג סיילג איג אוים מעג דריקס ווינקלעג סוג גדיים די
:לעמאשל

איז זיי פוג יעדערער פאכפעם ווינקלעג, שארפע זיינעג — ; * 4/ ;0,3^ (1

גראדג. א פוג קלענער
ז ו 1ר איז זיי פוג יעדערער פאכפעם ווינקלעג, טעפפע זענעג — 1 4 ;1,54? (2
4 8

פאנאנדערגעוויקלטג. א פוג קלענער איז אוג גראדג א פוג גרעסער
ווינקל. פאנאנדערגעוויקלסג א פאר גרעסערע ווינקלעג זנינעג —236/ 6/ ;2,36/ (3

אייגבשאפטב. זיינע אוב ווינקל צענטראלער .4
 ער שרניבט ,0 אנפאנג-פונקט זייג ארום זיב דרייט 0^1 שטראל דער וועג .1

 שטראל אפג גענומעג פונקט געוויסער א אבער ; (30 )צייב. ^0^1^ א רומא
 א פוג ^8 בויגנ א ארום שרגיבט שטראל, מיטג צוזאמעג זיכ באוועגס וואם ,03/

 \ {/_/08 דעם באטראכטג לאמיר .071 גלייב איז ראדיום איר וואט זליניע,”קר



 רא- די זכינעג זי_יטנ ינע2ז קר^זליניע, דער פוג צענטער אינעם ליגט ס שפיצ ז?ינ
 פרג £3 בויגג דער ינגעשלאםנ2א איז נ ט די דינע צרוישנ ,08 אוב 0£ ד?וסנ

קרביזליניע. זעלבער דער
 א פרג ר ע ט נ ע צ ר ע ד איז ר ע נ י2 ז צ י פ ש ר ע ד אס וו ל, ק נ י וו א

 ווינקל צענטראלנ יעטווידג ל. ינק וו צענטראלער סט יי ה יניע, ל ייז ר ק
 אנט- בויגנ יעדג אז זיב, פארשטייט נ. ג וי ב באשטימטער א אנטשפרעכט

 מע ווענ זיב, באקומט וועלכער ווינקל, צענטראלער באשטימטער א אויב שפרעכט
ראדעסנ. דורס צענטער מיטנ בויגנ דעמ פוב עקנ די פארייניקט

 פאלגג- פארמאגג בויגנם אנטשפרעכנדיקע זייערע אוג ווינקלענ צענטראלע .2
אייגנשאפטב: דיקע

:האבג קרייזליניעס גלי_יכע איג $דער קריץזליניע זעלבער דער ארג איינ איג

בויגנס; גלייכע אנטשפרעכיקע —ווינקלענ צענטראלע גלייכע (1
ווינקלעג. צענטראלע גלכיכע אנטשפרעכיקע —בויגנם גלייכע (2

 יכע2גל צוויי אוב (31 )צייב. 0 פונקט אינעמ צענטער מיטב קרייז א האבנ מיר
 סעקטער דעם טאנ קער א לאמיר _/.000 אוג __£03 ווינקלענ צענטראלע

 רא- גיטנ צונויפאלנ זאל 0£ ראדיום דער אז אזוי, 0 צענטער דעמ ארוס £08
 אוג £08 ווינקלעג די וראם גרונט, אפג 08 ראדיום דער וועט דאג ; 03 דיום
 די צונויפאלנ אויב וועלב עס ,00 ראדעם מיטב צונויפאלג גלכיב, דינענ 00 0

 ארג £08 סעקטערם די בא בויגנם די פוג 0 אוב 8 ,8) אוג ,4 פונקטג עקסטע
 וועלנ, צונויפגעפאלג, זיינענ בויגנס די פונ פונקטנ עקסטע די וויבאלד אוב ,000)

•00 אוב \/8 בויגנס די צונויפאלנ אויב עם, הייסט
\^3^ - 00 איז £08= / 000 אויב עם: יבט2פארשר מע
 פאר- ווינקלענ אנטשפרעכיקע זייערע סוב אוב בויגנס גלגיכע סוג אייגנשאפט די

_^>£03 _000 *י* ^,£8^= 00 אויב אזוי: מעב יבט2שר
 זעלבנ דעם מיט מעג קאנטראלירט אייגנשאפט דאזיקער דער פוג ריכטיקי_יט די•

 אנט- האבנ וואם בויגנם, בענעגייע ריכטיק אויב איז אויספיר דער ארופלייג־מעטאד.
 מיט יזליניעס2קר פארשיידענע צוויי איב ווינקלעג צענטראלע גלי_יכע שפרעכיק

ראדעסנ. ע נ לציי א
 יעדג פארייניקנ אוב כאלוקים גלי_יכע 360 אם זליניע”קר א צעטיילב מיד ווענ .3

 גלי_יכ זיינענ וואס ווינקלעי, צענטראלע 360 פיר באקומעג צענטער, מיטב טייל-פונקט
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 צו גלייב אין רואם בויגב, א אנטשפרעכס ררינקל יעטווידנ מאכמעס ציוישנאנאנד,
בויגנ-גראדום. אית צו אדער קרניזליניע, דער פת טייל *

■י □סס
 נ ו פ נ ג י ו ב א ט כ ע ר פ ש ט אב איט אם וו ל, ינק וו צענטראלער א

 אם זיב טיילט ווינקל-גראדום א ם. ו ד א ר ג - ל ק נ י וו ט ם יי ה ם, ו ד א ר ג נ יי א
 די עם. נד ו ק ל־סע ינק וו 60 אפ — וותקל-טתוט יעדע את ל-מינוט, ווינק 60

 את מינוטנ — טיילנ זייערע את ווינקל־גראדוסנ פארקירצט באצייכענענ צו אפ צייכנס
 בויגנ־ דעם צובאצייכענעג אנגענומענאפ זגינענ וראם זעלבע, די דתעג — סעקתדעם

טיילג. ז״נע את גרארום
א געגעבג איז 32 ציים. ער ד אם
 10 אפ צעטיילט איז וועלכער 405

 איבערגעשניטנ איז את ווינקל־גראדוסנ
 וואס קרכיזליניעם, פת בויגנס צוויי טיט

 פארשיידענע זיינענ ראדיוסנ זייערע
 אינעט זים געפינט 0 צענטער זייער את
 צייכע- דער פת /^.405 פת צרשפ
בויגנ-גרא- די אז זענ, צו איז נונג

ראד?וםנ. די פת לענג דער פת אפהענגיק זיינעג את גלגיב ניט דינענ נ דוס
 דער אדער ~ 45 דער לעמאשל זליניע,”קר א פת בויגנ א אויב אלזא,

 צענטראלער אגטשפרעכיקער דער וועט )בויגנדיקע(, 10ס האלט (,32 יצייב. ׳-י ^3,
)ווינקלדיקע(. 10כ האלטנ ווינקל

 א אנטשפרעכט וראם בויגנ, א פת בויגנ־גראדוםנ צאל די אויספיר.
ווינקל. פונעט ווינקל-גראדוסנ צאל די אויב גלייכצייטיק ותיזט תינקל, צענטראלנ

 צענטראלע 360 אם זיב צעטיילט צענטער אינעט 0 שפיצ מיטנ ווינקל פולער א
 פאנאנדערגעווי- א צו יכ2גל איז וואם ווינקל, צענטראלער א .360ס אם ווינקלענ,

 פא- א פת העלפט א צו יכ2גל אין וואם תתקל, צענטראלער א .180ס האלט קלטנ,
.90ס האלט ווינקל, נאנדערגעוו־יקלטג

 א אבער ,90ס יכ2גל איז ווינקל פאנאנדערגעוויקלטנ א פת העלפט א אלזא,
 א אז עם, הייסט בראדער, א דאב איז ווינקל פאנאנדערגעוויקלטנ א פת העלפט

.90ס האלט ווינקל גראדער

ל• ינק וו נ ד א ר ג א נ ו ם ס י ר א מאכט ווינקל־גראדום א

 א פת טיילנ את געגעבנ איז וואם ווינקל, א אריבערפירנ אם טאבעלע א .4
:גראדוסנ-מאם את ווינקל, גראדנ

36/ 26/

 סו
00

1,5^7 1 3^ 6/

-4 
יס

|
.מ 

כה 2 , 
3^ ^4 5

 איב ווינקל' א
 א סוב טיילב

וויבקל גראדנ

360ס 2ד0ס 180ס 150ס 135ס 126ס 903 ד2ס 67ס30׳ 60ס 45ס 30ס
 זעלבער דער

 אינ ורינקל
גראדוסנ־מאס
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טראנספארטיר. .5
 — אינסטרומענט ספעציעלג א מיט זיב מעב באנוצט ווינקל א אויסמעסטג אם ן.
 געטיילט איז בויגג ינ2ז וואט האלבקרייז, א איז דאם טראנספארטיר. מיטא

 קליע א מיט באצייכנט אין האלבקרייז פונעט צענטער דער ;בויגנ-גראדוםנ 180 אם
(.33 )צייב. איינשניטל
 טראנס- דעם ארום איט אם מעב לייגט ווינקל, גענעבענעט א אויסצומעםטנ קעדיי

 דער אוב ווינקל, פונעט שפיצ מיטב צונויפאלנ זאל צענטער ינ2ז אז אזוי, פארטיר
 טיט צונויפאלג ז$ל דיאמעטער

 אפנ טיילונג א פאר רואם דורב
 די דורב גייט טראנספארטיר

 די ווינקל; פונעט יט2ז צווייטע
 דא־ דעט אם שטייט וואט צאל,
 צאל די ותיזט טייל-פונקט, זיקג

 דער האלט עם וואט ראדוסנ,1
אוים. מעסט טע וועלכנ דוינקל,

 טראנם- מיטב זיב בא:וצנ דאם
 דעם, אם זיב באזירט פארטיר

 אנט- וועקל צענטראלנ יערב וואט
 האלט וועלכער בויגנ, א שפרעכט

 גראדוטג גאנצע צאל זעלבע די
ווינקל. דער ווי גראדוט-טיילנ, אוב

 בא- טראנספארטיר א טיט .2
 קאנסטרו־ אם אויב זיב מעג נוצט

 פירט דעם צוליב וועקל. א >רנ
 )צייב. גרארע א דורב טענ

 ליעט גראדער דער אט אם (;34
 טראנספארטיר דעם ארום מענ

 טיט זאל דיאמעטער זיע אז אזוי,
 אב צייכנט טע אע צונויפאלנ, א־ר
 טראנס- פרנעם צענכער מיטב צונויפ פאלט וואט פונקט, אינעט ווינקל פונעט שפיצ דעט

 אנט- דעט דורב אונ צענטער דעם דורב גראדע א דורכ מענ פירט דערנאב ;פארטיר
ווינקל. געפאדערטנ דעם באקומט טע אוב טראנספארטיר פוגעט טייל־פונקט שפרעכיקג

 ארג ראדיום, פונעט לענג דער פע אפהענגיק איז זלעיע”קר א פרג לענג די .3
 קרכיזליניע; ארומגעשריבענע די איז גרעסער אלצ ראדיום, דער ס׳איז גרעסער וואט

 כיילעק 1- דה. בויגנ-גראדום, נ יי א פוג לענג די אז פארשטענדלעב, איז דערפע

 ענ־ עם וועג זיב, ענרערט זי אע ראדיוס פונעט אפהענגיק איז קרי_יזלעיע, דער פע
 ווינקל- א קאנטטרוירנ מיר ווענ עם, איז אנדערש גאר ראדיוס. דער זיב דערט

 דער ראדיום; פונעט לענג דער פע אפהענגיק ניט איז וועקל־גראדום דער גראדוס.
 קאנ- א איז זי ניט, זיב ענדערט וועלכע גדיים, א איז רוינקל-גראדום

ווינקל. גראדנ א פוג כיילעק גל^כ איז אוג גרייס( )באשטענדיקע הטאנטע
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רויבקלעב. בייליגנדיקע ווינקלענ. איבער אלטג .6
 פרג אקס דעט מענ קאנ ווינקלענ, פונ גראדוסנ-מאם די באוווסט ס׳איז אויב ן.

 דורכ אי אויסרעכענעג רורב אי אויכפילנ ווינקלענ אראפנעמעג אוב צונויפלייגג
קאנסטרוירג.

 די פונ דיפערענצ די אוב סומע די געפינעג 4 אופגאבע
:נ ע ל ק נ י וו

_/. 033= 30כ 23'45" אוב ^80£ = 47ס40׳
47ס 40׳ (2 47ס 40׳ (1 לייזונג.

30ס 23׳ 45״ %0ס 23׳45"

.17ס 16׳ 15״ .78ס 3׳45״
^45(7 —7ס16׳15״ (2 ; ^83£ £333 = 78כ 345" (1 ענטפער:
 נ פו פ יל ה ער ד פיט קאנסטרוירנ רב דו געפינעג .2 אופגאבע

 >033 אוב ^30 ווינקלעג די פוג סומע די טראנספארטיר א
.35 צייב. דער אפ געגעבב איז ווינקלעג די פונ גדיים די

35 צייב.

 פונקט געוויסג א בא אוב גראדע א דורב פירב מיר קאנםטרו?רונג.
 טראנספארטיר: א פונ הילם דער מים מיר קאנסטרוירב גראדער דאזיקער דער אם 0

 שפיצ דער איז 0 פונקט דער אז ^נ, מיר נעמענ דערנאב
קאנסטרוירב מיר אוג ווינקל, צווייטנ פונעט זעטנ די סוב אייגע איז 0(/ אוב

 די פוג סומע געזוכטע די ינ2ז _80א דעי וועט דאג _/,30=א
ווינקלעג: געגעבענע צוויי

£680 + £03:3= א0£+א =
 פוג הילם דער מיט קאנםטרו?רנ דורכ געפינעג' .3 אופגאבע

 033 ונא £80 ווינקלעג די פוג דיפערענצ די פארטיר טראנס א
.36 צייכענרנג דער אפ געגעבנ איז ווינקלענ די פרנ גדיים די
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 פונקט געוויסג א בא אוב גראדע א דורב פירב סיר קאנסטרו?רונג.
 (.36 )צייכ. א_0=א / £80 מיר קאנםטרו?רנ גראדער דאזיקער דער אם ס

 א 44/7 גי^דער דער בא את 0 פתקט זעלבנ באם פיר קאנסטרוירנ דערנאכ
 דיפערענצ: געזוכטע די ז?ינ _00א דעי וועט דאב א_/,08— _/888
80 א = £ £80 — 088

.3 אל צ ר דע אפ ^£80 עם ד נ ע סל יי ק 4 אופגאבע
 דרגי צונויפלייגג נ^כאנאנד זאל סע דערת, באשטייט אופנאבע די ג. זוב ליי

^£80 ווינקל געגעבענעט צום גלגיב זיינעג וואם רוינקלענ,
 נ יי א אוב צ י פ ש געמיינזאמענ א נ ב א ה אם וו נ, ע ל ק נ י וו יי וו צ .2

 ייסב ה אנדערנ, דעט נער יי א ניט דעקג נ או ט יי ז געמיינזאמע
נ. ע ל ק נ י וו ע ק י ד נ ג י ל גי ב

 בגיליגנדיקע א_08 דעי אונ א_0א דעו־ זגינענ 35 צייכענונג דער אפ
ווינקלענ: בגיליגנדיקע קייג ניט זי_ינענ __ א08 דעי אוג / א0א דער ווינקלענ.

 דודב גייט וואם גראדע, א דורכפירנ ווינקל א את אינוויתיק זאל מע ווענ .3
 וועלכע ווינקלענ, בגיליגנדיקע צוויי אם ווינקל דעט צעטיילנ זי וועט ׳שפיצ זגת דורכ

גלגיב. ניט אדער גלגב זיב צווישנ דיג קאנענ
 בי־ ט ם יי ה אפדערהעלסט, ווינקל א טיילט ם א וו ע, ד א ר ג די

ל. ינק וו פונעם סעקטריסע
 וועלנ כאלאקים, ניט-גלגיכע אדער כע”גל אם ווינקל א צעטיילט מע ודאזוי

ספעציעל. באטראכטנ מיר

 וועגנ באגריפ אייגנשאפטנ. זייערע את רריבקלעב שכיינישע .7
טעארעמע.

 (,37 )צייב. _800 אוג ^£00 ווינקלעג ע יק ד נ ג י בגיל יי וו צ ן.
 דיאיבעריקע נ או געמיינזאמע א ז אי 00 ט גי ז די וועלכע בא

קעגנזעצ א האבנ ,08 אוג 0£ כסב׳ ז וויי צ
שכיינישע. הייסנ גראדע, איינ נ ד ל י ב

 ; (38 )צייב. איבער זיב שני_ידנ וועלכע סס, את 45 גראדע צוויי נעמענ לאמיר
 .0 ■פונקט איבערשנגיד זייער את יצ6ש געמיינזאמענ א מיס ווינקלענ פיר בילדג זיי

_>800 אוב _ 008 008 את / £00 :ווינקלענ בגיליגנדיקע פאר יעדע
ווינקלענ. שכיינישע זגינעג אאוו.

 :קאנסטרחרונג פ^לגנדיקער דורב באקומענ אויב מעג קאג ווינקלעג שכיינישע
 זגינע פת איינע פארלענגערט מע ווענ (;39 )צייב. _/£08 א געגעבנ ס׳איז
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̂ 800 נייער א באקומעג זיב וועט ,0 שפיצ דעט אריבער ,0£ לאמיר זי_יסנ,
 ,0 שפיצ געטיינזאטעג א איט טיט האט ער ותיל געגעבענעם, מיטב שכיינישער א

 זי-יט דער פת פארזעצתג די איז 00 יט2ז זית אוב 08 יט2ז געמיינזאטע אית
 שכיתישע ינענ2ז £800 דעי אוב ££08 דער וויגקל. ערשטנ פונעט 0£

ווינקלעג.

? ורינקלעג שכיינישע צוויי צווישנ יט2אפהענגיק אנ פאראנ איז צי .2
>800 אוב £08 ררינקלעג שכיתישע צוויי פת סומע די געפינעג לאמיר

 ווינקל. פאנאנדערגעוויקלטג א צו יכ2גל איז ££08££800= £ £00
עם, הייסט גראדע. צוויי דה. ,26/ יכ2גל איו וועלכער

.2/* גלייכ איז ווינקלענ שכיינישע צוויי פוג סומע די
אוים- קורצ איז ווערטער די אט טיט 5
וועגג אורטיילונג באשטימטע א געדריקט /
ווינקלענ. שכיתישע פוג אייגנשאפט דער /

אייגנשאפט דער וועגנ אויספיר צום .3 /
 גע- מיר ינענ2ז ווינקלעב שכיינישע פת _  /  

וואס באטראכטונגעג, ריי א נאב קומענ £........................0_____________-

געאמעטרישע באוווסטע אם זיב באזירג 39 צייכ.
פאקטג.

 א נ פו אייגנשאפסג די פעסט שטעלט וואס ג, נ טיילו אור אב
 נאב קדאר ווערט ריכטיקייט איר טעארעמע, סט יי ה פיגור, געאמעטרישער

 געאמעט- באוווסטע אפ זיב פארופנדיק ז, יי וו ר דע א —באגרינדתג געוויסער א
פאקטב. רישע

 א איז ״26/ יכ2גל איז ווינקלעג שכייגישע צוויי פת סומע ״די אורטיילונג די
ע. מ ע ר א ע ט

 ווינקלעג צענטראלע די "אויב אורטיילונג באקאנטע די אויב איז טעארעטע א
בויגנם". אנטשפרעכיקע זייערע יכ2גל אויב ינענ2ז יכ.2גל ינענ2ז

 באם אריפטעטיק דער את באגעגנט אויב שריג זיב מיר האבג טעארעמעס פיט
 ,אויב אורטיילונג די צאלב. פת אייגנשאפטג די וו^גב אורטיילתגענ ארויסזאגג

 א איז ״2 אם רעשם א אג זיב זי טיילט גראד-ציפער, א מיס זיב ענדיקט צאל די
טעארעמע.

 ם, א ד אדער באדינג, דעם .1 מעג: אתטערשיידט טעארעמע א את .4
 צוויי פת סומע "די מעארעמע דער את אשטייגער, געגעבב. ס׳איז ם א וו

 אוג _£08 ווינקלענ צוויי געגעבב תענ2ז ״26/ יכ2גל איז ווינקלעב שכיתישע
שכיינישע. ינענ2ז זיי אז מיר, ווייסב זיי וועת ^800

אזוי: באדינג דעם מעב יבט2פארשר קורצ

ווינקלעב. שכיינישע זיינענ 800 את " £08 :גקגעבנ ס׳איז
ר דע צו זיב פאדערט עם ם א וו דאם, אדער ר, י פ וים א דעט .2

 ווינקלעג שכיינישע צוויי פת כומע "די טעארעמע דער את אשטייגער, נ. ז י2 וו
 איז ווינקלעב שכיינישע צוויי פת סומע די אז יזנ,2דערוו מעב דארס ״26/ יכ2גל איז
•26/ יכ2גל
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עם: מעב פארשרניבט קררצ
• / £03 ־4־ / 300 — 26/ דערווייזב: צו זיב ס׳םאדערט

 מעג פארשר^בט איר סוב אויססיר דעט את טע^רעמע דער פת באדיגג דעט
 דעם אפ טעג טיילט דערב?י באוויזב, יטער2וו איז דאם ווי אנדערנ, אונטערב איינס

שטריב. א מיט אויספיר פונעם באדינג

וריבקלענ♦ שביינישע זלנעב / 300 אוב 7 £03 :געגעבג ס׳איז

♦ / £03 ך־— / 300 = 26/ דערווייזב: צו זיב ס׳םאדערט
 אייגנשאפטנ באשטימטע פעסט שטעלט וועלכע טעארעמע, א דערותיזב באט

 :דערווייז-טעטאדג פארשיידענע טיט זיב מיר באנוצנ פיגור, געאטעטרישער א פת
 מיטב (2 צווייטער; דער אפ פיגור אייג ארופלייגב פת מעטאד דעט פיט (1

 דערווייזג פת מעטאד מיטב (3 דריטער; א צו גרייסג צוויי כב”צוגל פת טעטאד
 מאכג מיר וואם רעם, את באשטייט מעטאד דאזיקער דער הייפעב; דעם ־פת

 דער- צו זיב פאדערט עם וואט רעם, צו קעגנזעצלעב איז וועלכע האנאכע, א
 געמאכטע די אז באשלום, צוט אפהאנרלונגעג דורב מיר קומעג דערנאב את לוייזב,

אומעגלעב. איז האנאכע
 דער. איז ״26/ גל״כ אין ווינקלעג שכיינישע צוויי פת סומע ״די טע^רעמע די

דריטער. א צו גרייסג צוויי צוגלייכג פת מעטאד מיטב לויזג
 פאנאנדערגעוריקלטג א צו גלי_יכ איז ££03^ ^300 (1 אינדערעטעסג:

ווינקל.
.26/ גלגיב איז ווינקל פאנאנדערגעוויקלטער א (2

 (2 אוג ווינקלעג שכיינישע צוויי פת סומע די (1 : גרייסב צוויי ינענ2ז דא
ווינקל. פאנאנדערגעוויקלטג א צו —גריים דריטער דער צו צוגעגלכיכט - 26/

 סוג יעדערע וואט גרייטב, "צוויי אקם?אטע דער טיט זיב באנוצנדיק לעסאפ,
 צום טיר קומענ זיכ״י צווישג גלי_יכ זי_ינענ דריטער, א צו גלי_יכ איו באזונדער זיי

אז .באשלום,
262

•26/ כ”גל איז ווינקלעב שכיינישע צוויי פת סוטע די ־דה.
 א- ץ קם א סוג ארוים דירעקט דרינגעג וואט אורטיילונגעב, .5
קאנטעקווענצנ. סב היי טעארעמעם, פרג אוג ■טעם

 צוויי פת סוטע ,די טעארעמע דער פת ק^נסעקווענצג די באטראכטג לאמיר
״.26/ יכ2גל איז ווינקלעג שכיינישע

 שארפער, א איז רוינקל געגעבענער דער אויב א( (1 קאנסעקווענצנ.
פארקערט. את טעמפער, א ווינקל שכיינישער זי_ינ איז

 שכיינישער זי_ינ איז גראדער, א איז ווינקל געגעבענער דער אויב ב(
גראדער• א אויב יוינקל

עם, הייסט
ווינקלעג. שכיינישע גלי_יכע צוויי פונ איינער איז ווינקל גראדער א ג(
 אז אזוי, אויסגעשטעלט זי_ינענ ווינקלענ בתליגנדיקע עטלעכע אויב (2

 אנט- קעגנזייטיק זיינעג לעצטג פתעט אוג ערשטג פונעט זניטג עקפטע ־די
 ווינק- אזעלכע פוב סומע די וועט גראדע, אייג בילדג זיי דה. קעגנדיקע,

(.40 )ציים. 26/ גלייב זי_ינ לעג
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 שאנאנדערגע־ א בילדנ 40 צייב. דער אם ווינקלענ מיליגנדיקע אלע ווירקלעק
.2/< סומע זייער איז דעריבער את רוינקל, וויקלטנ

 אז אזוי, אויכגעשטעלט זיינעג ווינקלענ בניליגנדיקע עטלעכע אויב (3
 סומע די איז צתויפי פאלנ לעצטג ונעם פ את ערשטנ פונעט זייטנ עקססע די

(.41 )צייב. 43 גלי_יכ ווינקלעג אזעלכע פת

 אריבער ווינקל וואטער-ניט-איז א פת זי_יטנ די פת איינע פארלענגערג מיד וועג
 צע- וואט ,44! גראדע א סיר באקרמענ ,04 זייט די לעסאשל ,0 פונקט דעם

ווינקלעב. 2 אם 000 ורינקל ד?מ טיילט

האבנ: מיד

2= -4 £00 £ + 405 /
405 4־ 21500 4־ / =23
ווינקלעג(. אלע פת סומע )די = 43

 אדער ין80ס יכ2גל איז טוסע זייער וואט ני ע ל ק נ י וו יי וו צ א( .6
 ינענ2ז פארגאנצ-ווינקלעג פת ישפיל2ב א פארגאנצ-ווינקלענ; סב יי ה ,23

ווינקלענ. שכיינישע

 ־2ז .פארגאנצ-וותקלענ אורטיילונג אומגעקערטע די אז געדענקענ, דארפ מע
 ריב־ איז אורסיילונג דאזיקע די ;ריכטיק שטענדיק ניט איז ווינקלענ״ שכיינישע נענ
 ליגנדיקע”ב יטיק2יכצ2גל ינענ2ז פארגאנצ-ווינקלענ די וועג ׳דאנ בלויז טיק

ווינקלענ.

 אין נ ע ל ק נ י וו יליגנדיקע2ב יי וו צ נ ו פ סומע די עב וו
 זייערע דה. שכיינישע, ווינקלענ דאזיקע די ינענ2ז ^23 יכ2גל

ע. ד א ר ג נ יי א בילדנ נ ט י2 ז עקסטע

 ר ע ד א 90 ' כ י2 ל ג ז י א ע מ ו ם ר ע יי ז ם א וו נ, ע ל ק נ י וו יי וו צ ב(
דערגאנצ-ווינקלענ. הייסג ,3

גענייגטע. את פערפענדיקוליאר .8
 ווענ _.405__<505 איז (42 )צייב. ווינקלעג שכיינישע צוויי פת .1

 פארנע. זי וועט ,0 שפיצ דעם ארוב 05 ז״ט געמיינזאמע זייער דרייענ זאל סע
 איי- יכ2גל ווערנ וועלב ווינקלענ שכיינישע ביידע וועג סס, לאגע אזא אויב מעב
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 אזא בא גראדער. א דיג וועט זיי פרג יערערער עם, הייסט ארג, אנדערב, צום כער
 ״42: גראדער דער צו פערפענדיקוליאר הייסג סס גראדע די וועט לאגע

פערפענדיקוליאר. עם פרג באזים הייסג וועט ס פתקט דער ארג
 ע, אד גר א סט יי ה ר אדע ר ג א צר פערפענדיקוליאר א אלזא,

צ גר איר ט י מ ט ע ד ל י ב ס א וו
נ. ע ל ק נ י וו ע ד

42 צייב.

4

1
0

43 ציים.

 ווינקל גראדג א אונטער איבער זיב שני_ידנ וואם סס, את £8 גראדע צוויי
גראדע. פערפענדיקולערע קעגנז?ץטיק הייסג (,43 )צייכ.
 ±• צייכנ םיםנ מענ כנםיבאצי גראיע צוויי פת פערפענדיקולערקי_יט די

.00 צר פערפענדיקולער איז £8 :מעג לייענט ^״8 ±00,

45 צייב. 44 צייב.

 רייסווינקל׳ א מיט זיב מעי באנרצט פערפענדיקוליאר א קאנסטרוירג אפ .2
 דורכ- ותאזוי אויפג דער ווירע. א מיט את גראדער, א איז ווינקל אייג וועלכג בא

.80 _]6'0 .44 צייכענונג דער פת קלאר איז פערפענדיקוליאר א צופירב
 דער צו פערפענדיקולער איז וואס ,00 גראדער דער פת אונטערשייד צוט .3

 (,45 )צייב. 08 לעמאשל גרארע, אנדערע יעטווידע אין סס, £\/± גרארער
 אדער טעמפג א נאר ווינקל, גראדג קית ניט ^8 גראדער דער מיט בילדעט וועלכע

 די איבער זיב שנעדנ עם ווו ,0 פונקט דער גענייגטע; הייסט שארפנ, א
גענייגטער. דער נ פו באזיס הייסט גראדער דער מיט 08 !ענייגטע

27



 נ>מ קאג גראדער, א אפ גענומענ איז רואם פונקט, א ורב ד טעארעמע. .4

פערפענדיקוליאר. איינ בלויז איר צו דורכפירג
(.46 )צייכ. 08 £££ • ס׳איז

'0 פינלט אינעמ צו פערפענדיקוליאר איינציקער דער איז 0)/:דערווי_יזנ זיכ ס׳פאדערט

באב דורכגעפירט ,00 דיקרליאר
פערפענ- דעט אויסער איז, ס פונקט דעט דורב אז זאגנ, לאמיר דערוו״ז.

46 צייב.

 דאג ; 08 נעמלעב צו פערפענדיקוליאר אייב
 דער מיס בילדנ 08 פערפענדיקוליאר דער דארפ

 הייסט, דאס אוב ווינקל, גראדנ א 024 גראדער
 £00£ צום גלי_יכ איז £80^ דער אז

 נאר גל״כ; זיינעג ווינקלענ גר^דע אלע ומיל
 _,004 פונעם טייל א בלויז אין £80£ דער
 גאנצב, א צו יכ2גל זי_ינ ניט קאנ טייל א אוב

 גלי_יכ זי_ינ ניט £804. דער קאנ דעריבער
 האנאכע, די עם, הייסט ׳אונ >04£ צום

 דעמ אויסער מענ קאנ 0 פונקט דורכנ אז
 פער- איינ נאב דורכפירנ 00 פערפענדיקוליאר

 איינציקע די 00 איז דעריבער ארג ריכטיקע, קייג ניט איז ,£4 צו פענדיקוליאר
 פתקס א דורב אז באטי_יט, ד^ם אונ ווינקל, גראדנ א £4 מיט בילדעט וואם גראדע,

פערפענדיקוליאר. איינ בלויז גראדער דער צו דורכפירנ מענ קאנ גראדער א אפ

)שער־וויבקלעב(. ווינקלענ ווערטיקאלע .9

 4 א (47 )צייב. \^_/08 פונעט דיטנ ע ד יי ב פארלענגערנ זאל מע ווענ .1
 געגעבענעט מיטנ האט וואם _/,000 א באקוטענ זיב וועט ,0 שפיצ זי_יט יענער
 ווינקלעני צוויי .0 שפיצ געטיינזאמענ א ווינקל

נ־ י וו אלע טיק וועד הייסנ ,000 ^08
 די נענ-ז מעאיינ פונ טנ-ז די אויב ׳ענקל

 ויער־ צווייטב• פונעט ז?יטנ די פוג פארזעצונגענ
 שנמדנ עם ווענ זיב, באקומענ ווינקלענ טיקאלע

האבנ 0 פונקט באם גראדע. צוויי איבער זים
47 'צייכ ווינקלעג: ווערטיקאלע פאר צוויי מיר

/.500 אוב ^400 _/,000 אוב ^08

גלי_יכ. זכינענ ווינקלענ ווערטיקאלע טעארעמע. .2
(.47 )צייב. ווינקלענ יוערטיקאלע ז*נעג £000 איב ]/_03 :געגעבב •׳איז

/• 4 07? = £ 003 :דערווי_יזנ זיב ס׳פאדערט

גשכיינישע אלם ^^,08^800 = 26/ (1 דערוו^ז.
עכיינישע. אלם 000 4- £800 = 26/ (2

^£,02£800 = £000£800 עם׳ חייסט
££08 = £000 איז דעריבער
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 פיר די פונ איינעט פוג גריים די געגעבנ ס״איז אויב קאנסעקווענצ.
 די ווערט גראדע, צוויי פונ איבערשני-ידינג דער בא זיב בילדנ וואם ווינקלענ,

ווינקל. געגעבענעט דעט דורב באשטימט איבעריקע דרכי די פוב גרייס
נ. ע ג נ ו ב י א אוב ס ע ג א ר פ

 אויסגעשטעלט זלנעב וו^ם ווינקלעב, גללכע בלליגנדיקע אכט פוב יעדערער גללב איז וואס צר ן.
? פובקט אייב אררט
איבער־ אב דורב געבילדעט זיב האבב רואם ווינקלעב, פיר די פוב יעדערער גללב איז רואם צו .2

4 ?400 כגלל איז זיי פוב איינער אויב גראדע, צוויי פוב שנלדובג

. ^'80 צומ שכיינישב א ווינקל, א קאנסטרולרב 3
זיי. פוב יעדערב באשטימעב .4:5 איז ווינקלעב שכיינישע צוויי פוב פארהעלטעניש די .4

.90ס אפ ;270 אפ שכיינישב זי_ינ פוב קלענער איז וואס וויבקל, דעט באשטימעב 5
 וויבק- דרל זלנעב פונקט, אייב ארוט אויסגעשטעלט זלנעב וואס וויבקלעב, בלליגבדיקע פיר סוב .6

ווינקל. פערטב דעט באשטימעב •45ס אוב 20ס ,0,6/^ גללב כיק7אנטשפר לעב
ו 3 5 .1— (1 £ — :גלי_יכ איז וואם ווינקל, א האלט גראדוסב וויפל אויסרעכענעב, .7 6 8 6

 שכייגישע צוויי פוב יעדערב אפדערהעלפט טיילב וואס גראדע, צוויי צווישב וויבק־ל דעט באשטימעב .8
גראדע• דאזיקע די פוב לאגע קעגנזלטיקע די אנוולזב רוינקלעב.

דרי_יעקנ. ווו.
פיגררנ. גראדליניקע ו.

 געשלא- א מיט באגרענעצט איז רואם פלאכקגיט, טייל א ן.
 גע- דער פוג אפשניטנ די ק. ע ל פי הייסט יניע, ל געבראכענער סענער

בילרנ פילעק פונעט דיטנ שכייבעסדיקע צוויי יעדע נ. ט יי ז זכינע הייכנ בראכענער

 זכינע פונ צאל דער לויט ניט פילעק דעט אנצורופנ אנגענומעג ס׳אין ווינקל. א
 צאל דער אנטשפרעכט זי וואס ׳)עק:( ווינקלעג זי_ינע פונ צאל דער לויט נאד ז?יטנ,

טנ.”ז נע”ז פרג
 געבראכעגער געשלאסענער א מיט באגרעגקצט איז וואט פלאכקי_יט, טייל א
עק.”דר ד״ייסט אפשניטנ, דרי_י פונ באשטייט וועלכע ליניע

 נעבראכענער געשלאסענער א מיס באגרענעצט איז וואם פלאכקי_יט, טייל א
אאוו. פירעק הייסט אפשניסנ, פיר פת באשטייט וועלכע ליניע,
 געבראכענער געשלאסענער א מיט באגרענעצט איז וואס פלאכקי_יט, מייל א
ק. ן/־ע הייסט ^פשניטג, פת באשטייט וועלכע ליניע,

 א ארג פינפעלף א פירעק, א עק,”דר א גענעבג נעג”ז 48 צייכענתג ד?ר אם

זעקסעק.
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 אלעפי לאטייניטנ פוג אויסיעס גרויסהאנטיקע טיט מעב באצייכנט פילעק א 2
 פרג שפיצג די ווינקלענ; נע”ז פונ שפיצג די בא אוועק שטעלט סע וועלכע בייז,

 ווא״ט דאם פילעק. ונעם פ שפיצנ אויב הייסנ פילעק א בא ווינקלענ די
 לייענט—צייכנ מיטב פארשרייבנ באט מעב פארבי_יט יעק"2דר"

^88 דרי_יעק מעג:

 מיט אויב מעג באצייכנט (49 )צייב. ארג 88 י£8 דרי_יעק א סוב זייטנ די
 אנטשפרעכט אם דאזיקע דאס אלעפבייז; לאטגינישנ פונעט אם קליינהאנטיקנ אית

 ליגט עם וועלכנ אנטקעגג ווינקל, פונעם באצייכענונג דער
׳^^/ אנטקעגג ליגט וואס זגיט די אשטייגער, יט.2ז די

זייט די ,€ אס קליינהאנטיקג מיטב מעב באצייכנט ✓ץ
88 זייס די אוב אס קליינהאנטיקג מיטב מעב באצייכנט / \

אם קליינהאנטיקנ מיטנ \ 2
אויב געוויינלעב מעב באצייכנט אס קליינהאנטיקנ מיטב / \
בא־ אינ אויסגעמאסטנ איז וואס זייט, דער פרג לענג די / \

־ד £-------------------------~ אין לעמאשל, אזוי< לענג-מאם. א פת איינסג שטימטע ------------ת--
£8 = 6 חזס £!?׳ = £ תזס ׳88 = 0. 0111

49 צייכ.
איז באצייכענונגענ דאזיקע די מיט העסקעט את

€ אוג טנ”ז די צווישנ ס ט”ז דער אנטקעגג ליגט _4 דער (1

6־ ״ £2 ״ " א " ״ 8 ״ (2
1) י (1 ״ ״ € - " '8 ”

איז אזוי פונקט
/;8 אוב _8 ליגג זייט דער בא (1

ס/; " " 1) ״ ״ (2
/>8 " י € ״ ״

פערימעטער. הייסט פילעק א פוג יטנ2ז אלע פרג סרמע די .3

 די פרג סוטע דער צו גלי_יכ איז (49 )צייכ. △ .\/80 סוג פעריטעטער דער
אדער >/, — 50 + ^ + ^ יטנ:-זי -דר נע־ז פונ

פעריטעטער. דעט באצייכנט 8 ווו

 פילעק, א נ י א נ צ י פ ש יי וו צ ט ק י נ יי ר א פ ס א וו ,יט נ ש פ א דער,4
די דץאגאנאל. סט יי ה , ר ע נ י2 ז יס2ז ג יי א בא ניט נ1לי וועלכע

 דיא־ די דרניעקנ. אם פילעק א צעקלאפנ דיאגאנאלג
 דעט צעקלאפנ (50 )צייב. )[^ אונ גאנאלנ
̂ €0 ^,8^ דרי_יעקנ: י2דר אפ ^8008 פינפעק

^08 אונ
 א פת אייגנשאפטנ די דערלערנענ דאס .5
 אייגנשאפטנ די דערלערנעג אפנ זיב באזירט פילעק

 דער־ דאם באקומט דעריבער את עק,”דר א פת
וויכטיקנ אויסשליסלעכ אנ דר?יעק א לערנעג
באט״ט.
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דרייעקב. פת קלאסיפיקאציע .2
 סאר- (1 יעקנ:2דר מענ אונטערשיידט זי_יטנ די פת לענג דער פוג אפהענגיק !.
(.51 )צייב. יטיקע2יכז2גל (3 ארג יכאקםלדיקע2גל (2 יטיקע,2שיידנז
 .־לענג פארשיידענער פת יטנ2ז אלע ינענ2ז יעק2דר יטיקנ2פארשיידנז א בא

 יכ־2גל א בא ;ע כ י2 ל ג טנ י2 ז יי וו צ ינענ2ז יעק2דר יכאקסלדיקנ2גל א בא
יכ.2גל יטנ2ז י2דר אלע זיינעג יעק2דר יטיקנ2ז

0

פארשיידנזלטיקער

יעקנ2דר מעג ארנטערשיירט

:שרעגווינקלדיקע .1
שארפע; ינענ2ז ווינקלענ אלע וועלכע בא שארפווינקלדיקע, א(
 איז דיווינקלענ פונ איינער וועלכע בא טעמפווינקלדיקע, ב(

ער. פ עם ט א
 אין נ ע ל ק ב י רו די פונ נער יי א וועלכע בא קע, די קל נ ווי ד א גר .2

ר. ע ד א ר ג א
 יטנ,2ז די נעמענ: סםעצ?עלע האבנ יעק2דר גראדווינקלדיקנ א פת זייטנ די .3
 ליגט רואם יט,2ז די קאטעטנ; הייסנ ווינקל, גראדנ דעם ינ2א שליסנ רואם
היפאטענוזע. הייסט ווינקל, גראדנ דעט קעגנ
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דרי_יעק. א אע ליניעם .3
 זעב פאר גערויינלעכ מענ רעכנט דרעעק א בא יטנ2ז די סוב איינע הייב. ו.

 רעדס טע ורעב זענע. זעט יעטררידע דינעג קאנ דרעעק פונעט באזים אלם זים. א ב
 ינע2ז פרג שפיצ יענעם אויג אינ גערריינלעב מעג האט דרעעק, א פרג שפיצ רועגב

באזים. דעם אנטקעגנ ליגט וואם שפיצנ, י2דר

53 צייכ.

 זעם, די באדם פארג רעכענעג צו אנגענרטעג איז דרעעק גלעכאקסלדיקג א אינ
 רואם שפיצ, דעם—שפיצ פארג אוב ז?יטנ, איבעריקע גוריי די צו גלי_יכ ניט איז רואם
זעסנ. גלעכע צוויי די צווישב אענגעשלאסנ איז אונ זיים דאזיקער דער אנטקענג ליגט

 שפיג מ נע ר פ דררכגעפירט איז אם וו פערפענדיקוליאר, דער
 איר צו $דער זעם אנטקעגנליגנדיקער דער צו יעק2דר פונעט

 $נגע- איז הייב די (.53 כ. יי )צ ק ע ע ר ד מ ע נ ר פ כ יי ה סט יי ה ג, נ ר צ ע ז ר $ פ
שפיצ פרנעם דררכגעפירט איז וואם הייב די !}. אם מיטג באצייכענענ צו נוטענ

0

55 צייכ. 54 צייב.

 אשטיי- ; 3 צייכנדל טיטנ ן/ דורם מעב באצייכנט זעם דער אם דרעעק פונעם
 דער אם 3 שפיצ פונעט דורכגעפירט איז רואם הייב, די (.54 )צייב. = /73 גער׳
/7ש —הייב דריטע די .33=11^ אשטייגער, ^ן/; דורב מענ באצייכנט א, זייט

 דריי^ א פרג ורינקל א רראסטיילט גראדע, די ביסעקטריסע. .2
 גרי- טיסג זי באצייכנט סע אונ ביסעקטריסע סט יי ה אפדערהעלפט, עק

(.55 )ציים. אס כישנ
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 בא־ >24 שפיצ פונעם דרגיעק אינעט דורכגעפירט איז וואם ביסעקטריסע, די
 ביסעקטריסע, די — אשטייגער צייכנדל מיטב אם דורכנ טענ צייכנט

 .3@=א3 אשטייגער דורב מעב באצייכנט ,3 שפיצ סונעט דורכגעפירם איז רואם
 אם- !/_/ דעט טיילט ביסעקטריסע די .03 — ^ איז ביסעקטריסע דריטע די

עם: הייסט דערהעלפט,
4^ = ^^21 =

 דעט פארייניקט אס וו (,56 )צייב. אפשניט ער ד מעדיאנע. .3
דעראנטקעגנלי- נ ו פ נ ס י מ מ ע ד ט י מ ק ע יי ר ד פונעט שפיצן;

 מעדיאנע ט ם יי ה יט2ז בנדיקער
 מיטב דורב זי באצייכנט טע אוב

 מע- די = אשטייגער, ;4 צייכנדל
 טע־ דריטע די גלייב איז 33± דיאנע
מ/.ש יכ2גל איז דיאגע
זגיט די טיילט מעד?אגע די

עם: הייסט אפדערהעלפט, 30=0,

^=~ = 3^ •^56

 03 ביסעקטריסע די ,30 הייה די דורכגעסירט ז^נעג 57 צייכענונג דער אם
 טע־ די אוב ביסעקטריסע די הייב, די עק”דר פונעם ץ^ מעדיאנע די אוב

יעק.2דר א אינ ליניעס נע ע ד יי ש ר א פ דריי ז^נענ דץאנע

דרי_יעק. א פת זייטנ די צווישג קעגנזייטיקע_פארהעלטעניש .4
 געגעבנ איז 57 צייכענונג דער אפ

דער פוג את £3 אפשניט פתעט עקנ
 די זגינעג 3 את שפיצג די {/^.3€ א

^3 געבראכענער
 וועגב אקס^טע דער פת גרוגט אפג

 דער £3 אפשניט דער איז גראדער א
 פונקשנ די צווישנ אפשטאנד קירצסטער

עם, הייסט .3 את ,4

דעריבער: את ^^03^-3[/
 די איז דרייעק יעטווידג אינ

 זי_יטנ באליביקע צוויי פת פומע
 דריטער דער פונ גרעסער זיינע
זייט.

 ביידע פת אראפגעמענ זאל טע
אומגלגיכקייט דער פת טיילג

מיר: באקוטעג ברייסג <_יכע .י צו ^3-\-^<03
אדער ^3—<^€8
^—3<^03

3^—33\<^^
דה. 03<3^
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 פונ דיפערענצ דער פאר גרעסער איז דרייעק א פת זייט יעטווידע

זייטנ. איבעריקע צוויי זיינע
 נ-ז ניס קאנעב דרייעק א סוג זדטג די אז באוויתס, אויספיר באקומענער דער

 ק7”דר א ק^נסטרוירג מעג קאנ $פשניטנ דריי פת אפשניטנ; דר?י באליביקע קייב
דריסנ. פונעם גרעסער איז אפשניטג צוויי באליביקע פוג סומע די ורעב דאב, בלויז

אייגנשאפטנ. זלנע דריזעק. גללכאקסלדיקער .5
 פו- ביםעקטריסע די איז דרייעק גלייכאקסלדיקנ א איג .1 טעארעמע.

הייב. די את מעדיאנע די אויב גלייכצייטיק שפיצ באם ווינקל נעמ
גלייב. כאזים באט רריבקלענ די זיינעג דרייעק גלי_יכאקםלדיקנ א איב .2

££. = £8 (1 1^80 געגעבג: ס׳איז
/£

(.58 )צייכ. כיסעקטריסע; די איז (2

^8^—08 •דה מעריאנע. די איז <1 דערוולזנן זיכ ס׳פ^דערט
)±£8££ דה• הייכ> די איז עס (2
3) 8.^=^

 080 אוב
 1 וויגקלענ

 דער לויט
 דער וועט

אויב וועלנ

58 דייה,

 ווינקלעב, גלדכע צוריי אפ 210 דעם טיילט סס ביסעקטריסע די דערווייז.
̂ 080 את ^00 :דרי_יעקנ צוויי אש △2450 דעם צעקלאפס את ,2 את 1

 גראדער דער לויט 58 צייכענונג די איבערבייגנ לאמיר
2400 יעקנ2דר די אז איבערצ?יגנ, זיב וועלנ מיד את סס

 די וויבאלד אינדערעמעסנ, צונויפאלנ. ורעלנ
 גייג 0^ זייט די וועט גל*כ, ז*נענ 2 אוג
 ,08 צו גלגיב איז 40 אזויויי ארג ,08 ז?יט

 דערביי ;5 פונקט מיטב צונויסאלנ 4 פונקט
 מאכפעם ,08 את 04 ז*טנ די צונויפאלנ

 8 את £ פונקטנ עקסטע זייערע צונויפגעפאלג ינענ2ז עם
 ארט. אפג געבליבג איז ס פונקט געמיינזאמער זייער את

 דער /^,4 מיטב /^3 דעי צונויפגעפאלג אויב ס׳זגינעג
 △4^ פונעט עלעמענטנ אלע צונויפגעפאלג ינענ2ז עם וואם דערפת, /^,8 מיטב

אז ארוים, דרינגט \/,080 פונעט את
 את 45 באזים פונעם מיטנ דער איז ס אז באטגיט, ד$ם את ,0=^08 (1
מעחאנע; די איז סס ^פשניט דער
 גל^כע את שכיינישע ז^נעב ווינקלעג דאזיקע די אזויורי את /׳3/=4 (2

 אי: 08) אפשניט דער את סס_\_£8 איז דעריבער גראדע, זיי זי^נעג זיב, צווישנ
הייב; די

 דרייעק יכאקםלדיקנ2גל א את באדם באט ווינקלעג די דה. /~^,8 (3

דערוויזנ. איז טע^רעמע די גל״כ, זיינעג
 גלייכע קעגג איז דרי-יעק זעלבנ דעט את אית את .1 קאנטעקררענצב.

ווינקלעג. גלגיכע לתג זייטנ
 ,40=05 גלי_יכ׳ ז״נע זי_יטנ צוויי זי_ינענ △450 אינעם אויב אינדערעמעםג,
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 ווינקדענ, גלכיכע ליגב זייטנ גל^כע זיתע קעגג את גלייכאקסלדיקער, א ער איז
דה•

 איז רואם פערפענתקוליאר, דער טיילט דרייעק גלייכאקסלדיקג א את .2
 את כאזים דעט (1 אפדערהעלפט: כאזים, צוט שפיצ פוג דורכגעפירט

שפיצ. באט ווינקל דעט (2
 פארייניקט רואם אפשניט, דער איז דרייעק גלייכאקסלדיקנ א את .3
 צוט פערפענדיקולער דרייעק׳ פונעט שפיצ דעט אוג באזים פוגעט מיטג דעט

אפדערהעלפט. שפיצ באט רוינקל דעט טיילט את באזים
 וואם פערפענדיקוליאר, דער דורכ גייט דרייעק גלייכאקסלדיקג א את .4

 דרייעק פונעט שפיצ דעט דורב באזים, פונעט מיטנ צוט דורכגעפירט איז
אפדערהעלפט. שפיצ באט ווינקל דעט טיילט את

אקם־סימעטריע. .6
 גראדע א דורכפירג פאפיר אם וועלב מיד אויב פתקטנ. סימעטרישע .1

 סיר וועלב דערנאב ארג פונקט א נעמעג איר סוג לינקם ערגעצ-ווו מירב את
 אזוי, גראדער דעד לויס פאפיר דעם איבערבייגנ

 מיטג צתויפאלב זאל פאפיר פת טייל לינקער דער אז
פתקט אינעם טרעפג 4 פתקט דער וועט טייל, רעכטג

1 ? אז זאגט פתקטג צוריי אזעלכע רועגב (.59 )צייב.
4— ---------ג גראדער דער לעגאבע ע דיש ט ע ים ס זיינענ זיי

י* # ב/ .
סימעטריע-אקם. הייסט וועלכע

 פאר- עם אייגנשאפטג וואסערע צומאכנ, קלאד קעדיי
 ייז מיר ורעלג ,4! את 4 פונקטנ סימעטרישע די טאגנ

 גראדע דאזיקע די גראדער דער טיט פארייניקנ
.5 פונקט אינעט סיטעטריע-אקם די איבער שנ^דט

 דער וועט אקם דער לויט (59 )צייב. צייכענונג די איבערבייגג באם
עם: הייסט ן^2 מיטב \/ דער את פונקט מיטנ צתויפאלב 4 פתקט
 זיי אזויווי את רויבקלעב, שכיינישע ד$כ זיינענ דאם אבער /^;1 = £1 (1
2424! עם< הייסט ווינקלעג; גראדע —!^2 אוב נענ-ז ׳כל^ג זיב צרוישב זיעענ

 פאריי- וואם אפשניט צום פערפעגדיקולער איז סימעטריע-אקם די דה.
•24! את 4 פונקטב סימעטרישע די גיקט

 אפשניט פונעם מיטג דעד איז 8 פתקט דער אז עם, הייסט ; 8^ = 8\ (2
 א אפ סימעטריע-אקם דער פת אפ שטייענ את ,4 פתקטנ די את

אפשטאנד. ל״כנ1
 צו פערפענדיקוליאר אפג ליגג אקם, אנ לעגאבע סימעטרישע פתקטנ, (1 אלזא:

 פת יטנ2ז פארשיידענע די את את אפשטאנד גלייכב א אם סימעטריע-אקס דער
 צום פערפענדיקולער איז פתקטנ צוויי פת סימעטריע-אקם די (2 אדער אקם, דער

מיטב. זייג דורב דורב גייט זי את זיי- פארייגיקט וואם אפשניט,
 אקם אנ אוב אוג 8 ,24 פונקטג געגעבג ם׳ז?ינענ אופגאבע.

 לע־ 0 אוג 8 ,4 צו סימעטרישע פונקטב, קאנםטרו?רנ
דער-אקם גאבע
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 פער- דורב מיר פירג (60 )צייב. 3 ארב 4 פתקטג די פרג ג. נ רו וי ר ט אנס ק
 2א פיר לייגנ פארזעצתגענ זייערע אם אוב גראדער דער צו פענדיקוליארנ

אונ 24! פונקטג די באקופעג מירב ;331 = 33 אפשניטג
 סימעט- דער אם ליגט וואם ,0 פוגקט פארג ,3 את 4 פונקטג די צו סימעטדישע

סיפעטריש. זיב צו גופע 0 פונקט דער איז ריע־אקס,

3

1--------
14.־/ 0 %

8

60 צייכ.

 סימעטרישע פונקטנ, זי_ינענ 4ג את 4 פוגקטב די גראדע. סימעטרישע .2
 סיפעט־ דער אם ערגעצ-ווו נעפעב זאל מע וחת (.61 )צייב. 4/27 אקם דער לעגאבע

את 4 פתקטנ סיפעטרישע די פיט פארייניקנ אים את ס פונקט א ^27 ריע-אקם
 איבערבייגג באם וועלג וועלכע את גראדע די באקופעב פיר וועלנ

 גר^דע. וישע עט ים ם הייסג גראדע אזעלכע צתויפאלג. אקם דער לויט
 זיב. פיר איבערצ^גג ^31 אקס דער לויט 61 צייכענתג די איבער ביית פיר וועג

 סיפעט- די דורכ זיב בילדנ וועלכע ,4 אוב 3 ווינקלעב די צונוים אויב פאלנ עם אז
 דאם את /^,3 = /^4 דער עם, הייסט אקם; דער פיט 04! את ס4 גר$דע רישע

 024! את 04 גר^דע סימעטרישע צוויי פת סימעטריע-אקם די אז הייסט,
 אקם, דער פיט בילדג גראדע סימעטרישע די וואט ווינקל, דעט אפדערהעלשט טיילט

 ווינקל, פונעט ביסעקטריסע די אלזא, ביסעקטריסע. זיינ איז זי את
 כ זי ידנ2שנ ם א וו גראדע, סיפעטרישע יי וו צ בילדג עם וועלכנ
סימעטריע-אקס. ער יי ז איז איבער,

 מוג סימעטריע-אקם דער פת אייגנשאפט ד$זיקע די
 פאר־ איבער, זיב שנ^דנ וואם גראדע, סיפעטרישע צוויי

:אזוי נאב פעג פולירט / \
די פרג סימעטריע־אקם די איז ביסעקטריסע די / \

ווינקל-זייטנ.
די איז דרעעק יכאקםלדיקנ2גל א אינ / ץ
די צ י פ ש ווינקלבאם פונעם ביסעקטריסע / \
זייסב, זיינע פונ םיםעסריע-אקם /----------------------7^־

 אם פתקט באליביקג א דורב דורבפירג זאל פע ורעב 62 .כ,יי
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 יכאקסלדיקנ2גל א סוב שפיצ באט ווינקל פונעט (62 )צייב. ביסעקטריסע דער
 די וועט ביסעקטריסע, דער צו פערפענדיקולער איז וואם גראדע, א ^80 דרכעק
 צרויי את דרכיעק פונעט ^8 אוב זייט-לתיעם די איבערשניידג גראדע דאזיקע

 ררינקל שפיצ פונעט אפ שטייעג פונקטג דאזיקע די ; £ אוב פונקטג סיטעטרישע
 דעד לויט 62 צייכענונג די איבערבייגב באם רוייד ^פשטאנד, אלציתעט אג אפ

צונויפאלג. את אפשגיטב די אוג £ אוב פונקטג די וועלג אקס
 גע- דער צו סימעטרישע א ,גראדע א קאנםטיו?רנ אופגאבע,

יע- מעטר י ם געגעבענער דעד לעגאבע ^8 ר ע אד ר ג געבענער
(.63 )צייס אקס

 באליביקע צוויי פת קאנסטרוץרונג.
 פירג £8 גראדער דער אם ס את ס פונקטנ

 אקס דער צו פערפענדיקוליארג דורב פיר
 דתעג וואם את פונקטג די געפינעב פיר
 דורב פיר פירג דערנ$כ את סימעטריש, זיי צו

 את ^.8^ גר$דע א פונקטב דאזיקע די דורב
 גע- דעד צו סימעטריש דיג וועט גראדע די אט

^8 גראדעד געבענער

 נ יגור ם יי וו צ פיגורנ. פימעטרישע .3
 אויב אקס, אג לעגאבע ע ריש ימעט ם הייסג

 א אנסשפרעכט פיגור אייג אפ פונקט יעטווידג
צווייטער. דער אפ פונקט סיפעטרישער

 אזא דורכפירנ איר את קאב טע אויב סימעטרישע, הייסס פיגור א
 פיגור דער פונ טייל אית וועט גראדער דער אט לויט איבערבייגג באם אז גראדע,

 סימעטרי־ א איז דרביעק כאקסלדיקער”גל א צווייטג. דעט פיט צתויפאלב אינגאנצג
 פונעם ביסעקטריסע די אויב גלגיבצ^טיק איז וואם הייב, זייג (;62 )צייב. פיגור שע

סיפעטריע-אקם. דת איז שפיצ, באם ווינקל
 איר איז אירער מאפעטער יעטווידער פיגור; סימעסרישע א איז קר^זלתיע א

סימעטריע-אקם.

איבונגקב. אוב ם ע ג א פר

 ביסעקטריסע זענ אויב גלי_יכצי_יטיק זי_ינע הייב יעטווידע ק7דרע גלי_יכזלםיקנ א איב איז פארוואס ן.
? מעדלאנע זייב אוב

7 דלאמעטער פונעט סימעטריע־אקס די זי_ינ וועט קרייז א איב ליניע א פאר וראם .2
 זי_יב טיילם זי_יט־ליניע, זי_ינ צר דריחלק גלילכאקטלדיקב א איב דורכגעפירט איז וואס מעדלאנע, די •3

זייטב די אויסרעכענעב סט. 6׳5 אונ סם• 7,5 כללג זלינעב וועלכע כאלאקיט, אפ פערימעטער
 סימעט־ דער פאר אנעטענדיק געגעבענעט, צום סימעטרישנ א דרלעק, גר$דווינקלדיקנ א קאנסטרולרב .4

 זבאקרמענ זיב וועט פיגור א פאר רואם אנווליזב, חי&אטענוזע. די ב( קאטעטב, די פוב אייגעט א( ריע־אקם
קאטעט. א גענומעב איז סימעטריע-אקס דער פאר והגג

 קעגנזללטיק זללנעב אימגי, יכ7 שנלידב רואם גראדע, צוויי פוב סימעטריע-אקסב צוויי אז דערווליזב, .5
פערפעגדיקולער.
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דרייעקב. פרב )קאנגרוענצ( גלעכקעט .17
)קאנגרוענט(. גלייב ז?ינענ דרי.יעקנ ורעב סימאנימ, דריי ו.

 אש אייגע ארופלייבג באם אויב גלניכע, נ ם יי ה פיגורג יי וו צ
 עלעמעגטג: זייערע אלע טיט צונוים זיי פאלג אנדערער דער
.נ ע ל ק נ י וו די טיט אוג נ ט יי ז יד םיט

סימעג. ערשטער .1
 אירע אוג זייט אייג אויב גלייכ, זיינעג דרייעקב צוויי טעארעמע.

 צו גלייב אנטשפרעכיק זיינענ דרייעק אייג איג ווינקלעג בייליגנדיהע צוויי
דרניעק. צווייטנ אינעט ווינקלעג בייליגנדיקע צוויי אירע צו אוג זייט א

5 2^1^= (2 5>4!5! = 45 (1 אוב געגעבגג ס׳איז
(.64 )צייב. ^5! = ^8 (3

^\/.18x^1 = ^\/8^ דערוועזנ: זיב סיפ^דערט
 דער אז אזוי, △>4^ אפג △4^!^! דעם ארופלייגג מירג ז. יי וו ער ד
 דער לויט גייג זאל ז״ט די אוב >4 שפיצ מיטב צונויפאלג זאל >4! שפיצ

 פוג לייכקי.יט1 דער מאכמעם >;45 זייט
 פוגקט דער וועס ז>45 אוג >4^ ז*טנ די
 אזויווי אוג ,5 פונקט אפג פאלג 3!

 וועש ^,8. = ^3 אוג 214 = ^
 זכ^ט דער לויט ציעג זיב >41ס1 ז״ט די
 דעי לויט — 3^ זייט די אוג 4ס

 רועש ששיצ דריטער דער .3€ ז״ם
 ס, פונקט אינעם פאלג צרטבאדינגט

 ווערג אוג פונקטג די וו^רעם
 איבערשנבידונג דער דורב באשסיטט

 גר$דע, זעלבע די אוג אייגע פוג
 דער ׳אלז^ צוגויפגעפאלג. זכיגעג וועלכע
 זבינעג ^30 דער אוג ,^3^

 ז^נעג זיי עם, הייסט צונריפגעפאלג,
 דער סוג ^.3^ = △245^ גלי?כ,

 דריגגט דרייעקג די פוג גל^כקביט
 אנט- זייערע פוג גל^כק^ט די ארוים

עלעמענטב, אויסגעשטעלטע שפרעכיק

טע^רעטע ד^זיקע די ^•0=^ אוג
ארופלייג-טעטאד. דעט פוג ד.ילפ דער מיס דערוויזג איז

 זיי אויב גלייכ, זיינעג דרייעקג גראדווינקלדיקע צוויי קאנסעקווענצ.
 ווינקל, שארפג גלייכג א צו אוג קאטעט גלייכג אנטשפרעביק אייג צו בג הא

קאטעט. דאזיקג דעט בא ליגט וואס
 (65 )צייב. >4!5!^ אוג >45^ דרייעקג גראדווינקלדיקע צוויי איגדערעטעסג,

זאגג לאטיר קאטעט, גל^כג אנטשפרעכיק אייג צו האב: זיי ווניל גלעב, זיינעג
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66 צייה.

עקסטע זייערע צתויפגעפאלג יגענ2ם׳ז ווייל

 קאטעט^ דאזיקג דעם בא לתג וואם ווינקלעג, יכע2גל צוויי צו את ,5=^50
ורינקלעג. גראדע אלם _/0^ = ס/^ את באדינג לויטנ וועלכע פרג

סימעב, טעד יי צוו .2
 דעך אוב זייפוג צוויי אויב גלייכ, זיינעג דרייעקנ צוויי טעארעמע.

 אנט־ זיינעג דרייעק איע את איינגעשלאסג, זיי צווישג איז רואם ווינקל,
 צווייטג אינעט זיי צווישג ווינקל צוט את זיימג צוויי צו גלייב שפרעכיק

דרייעק.
 4!?/ = 40 (2 54 !5, = 45 (1 ;△415(0! אונ △450 :געגעבב ס׳איז

(.66 )צייכ. ^4! = 24 (3 אוב

4^0! = △450 דערווייזג: זיב ס׳םןןדערט

 דער אז אזוי, △ £80 אפג △ ^8^ דעט ארופלייגג וועלג מיר .ז ?י וו ר ע ד
 דער לויט צץעג זיב ז$ל 4^ יט2ז די את 4 שפיצ מיסנ צתויפאלג ז$ל 4! שפיצ
גלי_יכ- דער מאכפעם ;45 ז^ט
 45 את 4151 יטג2ז די פת ק*ט
 פאלג דאב 54 פתקט דער וועט

 מאכמעם אוב ,5 פונקט אינעם
 ווינקלעג די פת יט2יכק2גל דער

 זי״יט די וועט 4ז אוב 4
 ׳40 זייט דער לויט ציעג זיב
 וועט ׳4^ = 40 אזויווי אוב

 מיטב צתויפאלג 0! פונקט דער
 אויב וועלג יטיק2גל?ןכצ ;0 פתקט

,05 אוב 0!5ג יטנ2ז די צתויפאלנ
 צוגויפ- זיינעג 450 את 415101 דריועקנ די אלזא, .5 את ,0 את 0! פונקטנ

 גלייכקייט דער פת .△ 415101 = △ 450 יכ,2גל זיינעג זיי עם, הייסט געפאלג,
 אנטשפרעכיק זייערע אלע כ2גל אויב ם׳ךינענ אז ארוים, דרינגט דר??עקנ די □ת

 △1^1 = 2125 (2>0151=05 (1 געסלעב: ווינקלענ, את יטנ2ז אויסגעשטעלטע

♦21^1^^= (3 אונ
ארופלייג־מעטאד. דעם דורכ דערוויזנ אויב איז טעארעמע דאזיקע די

 — פונקט א ארופ מענ לייגט אפריער וואם דערת, באשטייט מעטאד ד^זיקער דער
 פוגעט שפיצ אנטשפרעכנדיקנ אפנ — פתקס א אפ — עק2רר אית פת שפיצ דעט

 — ^פשניט אג אפ עק,”דר אית פת זייט די —אפשניט אג דערנ^ב עק,”דר צווייטנ
 אית פת ט2יכק2גל דער לויט עק.2דר צווייטנ פונעט ט2ז אנטשפרעכנדיקער דער

 רוינ־ צוויי צו אדער ווינקל איינ צו יעק2דר אית את ווינקלענ צוויי פוג אדער ווינקל
 אדער ט2ז אית פת ריכטונג דער וועגב מעב אורטיילט עק2דר צווייטג אתעם קלענ

 דער- אויב אנדעדנ. אפנ איינעמ אדום לייגט מע וואם עקנ,2די די פת טנ2ז צוויי פונ
 דאג צונויפ, פאלג דרייעקג די סוג שפיצג דריטע די אויב אז אתים, זיב יזט2וו י2ב

יכ.2גל יגענ2ז זיי אז עם, הייסט צתויפ, יעקנ2דר די פאלג

 זיי- אויב גלייכ, זיינענ יעקנ2דר גראדווינקלדיקע צוויי קאנסעקררענצ.
גלייב. אנטשפרעכיק זיינעג קאטעטג ערע

 ה^בג וראם יעקנ,2דר אלם כ2גל ינענ2ז עקנ2דר גר^דרוינקלדיקע אינדערעמעסג,
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 זילמת וראם ווינקלענ, גראדע גלייכע צו אוב קאטעטג גלייכע אנטשפרעכיק צוויי צו
קאטעטנ. די צווישנ ינגעשלאםנ2א

סימעב, דריטער .3
 דרגי- איע פוג זגיטנ דרגי אויב גלגיב, זגינענ דרגיעקג צוויי טעארעמע.

דרגיעק. צווייטנ פונעט זגיטנ דרגי צו גלגיב אנטשפרעכיק זגינענ ■עק

^0! = ^ (2 ,^5! = ^ (1 ;△^1^16]■ אינ בב:57געג איז׳ס
(.67 )צייב. 3^ — 8€ (3 אוב

.△(!^^2! = △ דערורייזנ: זיב ס׳פאדערט
 דיט דעד אדום 180ס אם ^^8^ דעט טאג קעד א לאמיר ז. גי וו ר דע

 פאר- ^^8^ דעי וועס דאב אומבאוועגלעט; גופע זי_יט די איבערלאזנדיק ^8^
צולייגג מירג ^.8^ = אז קלאר, ס׳איז ^.8^ לאגע די געמענ

מיטב צונויפאלג זאל פונקט דער אז אזוי, ^\/8£ צרם ^3£^ דעה דערגאם

= ^3

̂ 8! זגיטג די ^\8 זי_יט דעד לויט צ?ענ זיב זאל ^^81 זייט די ארג 4 פונקט
 פונקט מיטב צוגויפאלנ דאג 3^ פונקש דעד וועט דעריבער גלי_יכ, זגינעג ^3 אוב
 פיט פארייניקג דערנאב מירנ ס.5 לאגע די פארנעמענ וועט ^2 שפיצ ד?ר ארג >3
 אפ ווינקלענ, די באצייכענעג מירב ס;3 יצ6ש מימג שפיצ ד?מ גראדער א

 פיט אנטשפרעכיק אוב ווינקלענ די צעקלאפט האט ^^3 גראדע די רועלכע
 גל??כאקסל- צוויי באקוטענע די באטראכטנ וועלג מיר אוב 4 אונ 3 ,2 ,1 ציפערנ די

 ,.6ס3 באזים געמיינזאמענ א האבי. רועלכע ,€863 אוג דרי_יעקנ דיקע
.8€^=8€3 את ^0 = ^

 :דעריבער גלגיב, באדם באמ ווינקלעג די נענ”ז דרגיעקנ גלגיכאקסלדיקע אע
2;3 צום גל״כ ^1 דעי איז איגעט (1

/^.4 צום גלגיב ^2 דעי איז ^0803 אינעם (2 ארג
מיד: באקומעב גלידעררו^ז, צונוים פיר לייגנ

4+^3^ = 2+^1^
אבער

^34־214 = ^3 אינ
איז דעדיבער

40



 אין זיי בא ^\6.8€ דעם את ^'80 דעם באטראכטג ל$םיר איצט
 ^/=^^3 ׳רנ$געוו דערוויוב איז עם ווי את, 8^ = 8^% אוב ,££ — £88

 צוויי לויט ^88 = ^88^ גלגיב׳ זי_ינענ דיגעקג ד$זיקע די עם, הייסט
אבער זיי, צווישנ ווינקל לויטג את ז?יטנ

^,8^ = ^88 אוב ^88, = ^8,8. = △4^1

דערוויזנ. איז טעארעמע די = איז דעריבער

קאבםטרר?ררנג. אם גרונט־אופגאבעס .2
 איינפאב- די ליניע; א את פונקט א דינעב פלאגימעטריע את גרונס-פארמענ די

 ארג גראדע א זגינענ פלאניטעמריע, את בעטדאכט רוערנ וואם לתיעם, אלע פוג סטע
 ווירע, א איז גר^דע א קאנסטרוירג צו אם אתסטרוטענט דער קרי_יזלתיע. א

 אינסטרו־ צוויי דאזיקע די צירקל. א —קרגיזליניע א קאנםטרו?רנ צו אם את
 מיט אדער טראנספארטיר א טיט לעטאשל, ווי אנדערע, מיט פארגלגיב את פענטג,

 עלעסענטארער דער את ווערג גאב דערצו פתקטלעכע. זייער זיינענ רייסווינקל, א
 קדגיזלתיע. א את גראדער א אויסער ליניעם שוט קית באטראכט ניט פלאנימעטריע

 שטאנד־ אזא איינגעשטעלט צי_יטנ אמאליקע פת געאמעטריע את זיב האט דעריבער
 א טיט ווערב געמאכט דארם קאגסטרוירונג געאמעטרישע פתקטלעכע א אז פונקט,
קרגיזלי- את גראדע דורכגעפירטע פת הילם דער טיט דה. ווירע, א טיט את צירקל

 געלייזכו פאר קאנטטרוירג אם אופגאבע אנ מעג רעכנט דערמיט העסקעט את ניעם.
 א פיט געזאגט, ס׳איז ווי געטאכט, איז קאנטטרחרונג די ווענ פאל, דעט את בלויז

 פיגור, יענע $דער די קאנסטרתרנ זיכ פאדערט עם ווענ ווירע. א טיט את צירקל
 ווערג געמאכט דארם קאנסטרוירונג ד$זיקע די אז געטיינט, שטענדיק דערבג ווערט

 ניט לעי טיט דאזיקע די טיט קאב קאנסטרחרתג די אויב ווירע. את צירקל א טיט
 גלגכע דרגי אם גר^דג( קייב )ניט ווינקל א צעטיילנ לעמאשל, ווי, ווערנ, געמאכט

 פארשטייעב מיר )אויב קאנסטרמרונג געפאדערטע די אז מעג, זאגט דאג כאלאקיט,
מעגלעב. ניט איז געזאגט( דא האבנ פיר ווי אזוי, אופגאבע די

 א לייזנ צו מעגלעכקי_יט די גיבנ דרי_יעקנ פת גלייכקי_יט וועגנ טעארעפעם די
 צירקל, א פת את ווירע א פת הילם דער פיט קאנסטרמרונג אפ אופגאבעס ריי גאנצע

קאנסטרמרונג. געמאכטעד דער פת ריכטיקי_יט די באגרינדג צו אויב את
 ע-1 מ צו כ גי גל איז וואט ,ק ע דרג א קאנסטרו?רנ .1 אופגאבע
(.68 כ. יי )צ £8 0 דרגיעק געבענעט

אפשניט אנ אם מיר לייגנ גראדער באליביקער א אם קאנסטרוץרונג.
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 פונקטב די אג נעטענ מיר 1^80 פונעט £8 זייט דער צו גלייב איז וואם י^8*
 אנט- זייגענ רואם יאדיוטנ, די מיט בויגנם דורכ פית אוב צענטערם פאר 8! אוג

 ^\/>8ס פונעם יטג2ז די צו דה. ,80 אוב אפשניטנ די צו יכ2גל שפרעכיק
 בא־ ,8^ אוג פתקטג די טיט 0 ד-פתקט2איבערשנ זייער פארייניקנ מיד ווענ

געזוכטנ דעט מיד קומעג
 ^^׳ = ^8 איז זיי בא ווייל ^^8101 = ^80 אינדערעמעסני

.8^ = 80 אוג ^0=,0
 נ ט יי ז יי ר ד דינע לויס יעק2דר א קאנםטרו?רנ .2 אופגאבע

.6? אוב א (,1
 איז וואם אפשניט, יעטורידער אויב קאנסטרהת, צו מעגלעב איז דרייעק דעט

 ב״שפיל, צום איבעריקע, צוויי די סוב סומע דער פאר קלענעד איז געגעבנ, אונדז
 גרעסערג דעט בענעגייע קאנטראלירג צו גענוג איז באדינג דאזיקנ דעט < $ _ן_ 0

סו- דער פאר קלענער געווים איז אפשניטנ קלענערע די פונ יעדערער יל2וו אפשגיט,
איבעריקע. צוויי די פוג טע

 ׳דורכ קאנטראלית מיד
 די בא אפגעהיס ס׳איז צי

 דער אפשניטג ^נגעגעבענע
 אויב באדינג; $נגעוויזענער

 טרעטנ ^פגעהיט, איז ער
 קאנסטרו־ דער צו צו מיר

?דונג.
 ווערט קאנסטרוירתג די

זעלבג אפנ אויסגעפילט
אופגאבע. פ^ריקער דער אינ ^נגערויזב איז וואם אויפנ,

 צאל באליביקע א קאנסטרהת מעג קאנ אופגאבע דער פת אנגאבג די לויט
 אנגאבג די לויט אז עם, הייסט צונויפאלנ; ארופלייגג באט וועלג אלע נאר יעקנ,2דר
 געגעבע־ דער פת יעק2דר אית בלויז קאנסטרוירג צו מעגלעה איז אופגאבע דער פת
גדיים. געגעבענער דער פת אוב פ^רט נער

 צומבע- כ יי גל איז אס וו ווינקל, א ק$נסטרו?רנ •3 אופגאבע
געבענעט.

 גרא- א דורב פית מיר (.69 )צייכ. _/£80 א געגעבנ ס׳איז קאנםטרו?רונג.
 מיר פית דערנאב ס. פונקט א איר אם אם מיר מערקנ ערגעצ-ווו את דע

 צענטער מיטב איינעם בויגנם, צוויי ראדיום אלציינעט אבער באליביקג, א מיט דורב
 /£80 פונעט ז״טנ די איבערשנ״ת וועט בויגנ דאזיקער דער ;8 שפיצ איגעט

 •י0 פתקט אינעט צענטער מיטב —בויגג צווייטג דעט ;8 את </ פתקטג די את
 פונעם ,8 פתקט אינעם גראדע די ית2איבערשנ וועט בויגב דאזיקער דער

 כ^רדע דער צו יכ2גל איז וואם ראדתם, טיטנ בויגנ א דורם מיר פית 8 פתקט
 ; 8 פונקט אינעם בויגנ ערשטנ דעם ידנ2איבערשנ וועט בויגנ דאזיקער דער ; 88^

 געזוכטג דעם מיר באקומעג ס, פתקט מיטב 8 פונקט דעם פארייניקנ מיר ווענ
^^80 צוט יכ2גל איז וואם ^,88)8

 ק^נ- אויפנ אזא אם האבנ מיר וואם ^,808 דער אז יזב,2דערוו צו קעדיי
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 ץ אוב 8 פונקטג די גראדער א פיט פיר פארייניקנ _/,£88 צום לייכ1 איז , סטרררט
 זיי בא יל2רו \/,8X1* 8^8=^088 את 088 יעקנ2דר די באטראכטג פיר את
 ראדיוסג אלם ק$נםטרררתג, דעד לויט = את 08= 8% >08=81 איז
קר^זלתיעם. יכע2גל פת

 אלם׳ _/808= ^18^ אז ארוים, דרינגט דרייעקנ די פת יט2כק2גל דער פת
 אלזא. עקנ.2די כע2גל את אונ 88 זייטנ יכע2גל קעת ליגנ וראם וותקלענ,
£480 = £888 =808*^

 אוג € את א נ זניט יי וו צ לויט ק ע יי ר ד א קאנםטרו?רנ ,4 אופגאבע
יי. ז ישב וו צ נ ם $ ל ש ע ג נ נ א ז י א ם א וו ,4 ל ק נ י וו ם ע ד ט וי ל

 גע" א פת אפ פיר לייגג גראדער באליביקער א אפ ק$גםטרר?רונג.
 קאנסטרחרג 4 פוגקט באם את ,0 לייכ1 איז וואם ,48 $פשניט אנ 4 פתקט וויסג

 תע2ז יט2ז איינ אז אזוי, ווינקל געגעבענעט צוט גלייכ איז וואס ווינקל, א פיר
 לייגנ ווינקל פונעם יט2ז צווייטער דער אם ; גר$דער דעד לויט צ?ענ זיב זאל
 פונקט דעם פאריתיקנ פיות ווענ ;יכ2גל איז וואם $פשניט אג $פ מיד
 די באפרידיקט וואם ,£480 געזוכטב דעם פיר באקומענ ,8 פונקט טיטג ס

אופגאבע. דער פת באדינגונגעג
 ט לוי אוב יט2ז א לויט יעק2דר א קאנםטרו?רנ .5 אופגאבע

^אונ?/. ווינקלעג יליגנדיקע2ב יי וו צ אירע
גע־ א פת אפ מיר לייגב גראדער באליביקער א אם .1ק$נםטרו?רונ

 ,0 יכ2גל איז וואם ,48 אפשניט אג 4 פונקט ווים!
 ׳24 ווינקל בעגעבענעט צום יכ2גל איז וו$ס ווינקל, א

 צום גלייב איז וואם אוותקל, — 8 פונקט באם את
 48 $פשניט דער אז אזוי, 8 ורינקל געגעבענעט

 וותקלעג; ביידע פאר יט2ז געמיינזאמע א ינ2ז זאל
 וותקלענ די פת ז?יטנ צוויי איבעריקע די וועלג דאג
 0 פתקט אינעם זיב ידנ2איבערשנ באם 8 אוב 4

 יעק2דר געזוכטג פונעם שפיצ דריטנ דעט באשטימענ
 בלויז ידנ2איבערשנ זיב קאנעב גר$דע צוויי ^.88
 באדינגתגענ די לויט איז דעריבער פתקט, אייב את
דה. לייזונג, איינ בלויז מעגלעט אופגאבע דעד פת
 באשטימטער אית פת יעק2דר א גיט קאנסטרוירונג די

גריים. באשטימטער אית פת את פארם
געגעבענעט דעט צעטיילנ .6 אופגאבע

פונקט באם קאנסטרוירנ את

אפרערהעלפט. ווינקל
 וא־ באליביקג א טיט (.70 )צייב. ^80^ געגעבנ ס׳איז ק$נםטרו?רונג.

 אי• וועט בוית דער בויגנ; א דורב מיר פירנ 8 שפיצ אינעט צענטער טיטג דתם
>8 אוב ס פונקטג די את ווינקל פתעט יטנ2ז די ידנ2בערשנ

 יכע2גל טיט דורב פירג את צענטערם פאר 8 את ס פונקטב די נעטעג פיר
 פונקט דעט באקרפעב פיר ;דנ”איבערשנ זיב זאלג זיי אז אזוי, בויגנם ראדתסג

 באקומענ ,8 שפיצ טיטנ ץ פונקט דעם גר^דער א פיט דערנאכ פאריתיקנ פיר ווענ
^*80 ווינקל געבעבענעם פתעט 88 גיסעקטריסע די פיר

 פיר את 8 את ס פתקטג די פיט 8 פונקט דעט פאריתיקנ מיר ז. ווי! ר דע
כ,2גל תענ2ז יעקנ2דר ד$זיקע די ; △ 888 אוב △ 808 :יעקנ2דר צוויי באקופעג
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 דרביעקנ. ע כ בי ל ג את 80 אוב 88
דעט טיילט 88 גראדע די אלזא,

ווינקל. פתעט ביסעקטריסע די

 נ1פ ראדיוםב ס2א ,88 = 80 (2 זביט׳ געמיינזאמע א 88 (1 איז זיי בא ותיל
 קרייזליניעם׳ גלביכע פת ראדיוסג אלם ,88=80 (3 בויגג, זעלבג דעט אוב אייג

זי_יטנ גלייכע די קעגנ לתג וואם ווינקלענ, אלם , / 888 = / 880 איז דעריבער

71 צייב.

איז 88 ;אפדערהעלפט / £80 געגעבענעט

 יעדג אפדערהעלפט צעטיילג זאל טע וועג

 דער וועט ,880 את 888 ווינקלענ די סוג
 גלביכע 4 אש צעטיילג זים ווינקל געגעבענער

 ווידער אויפנ זעלבג אפג מירב אויב כאלאקיט.
 קאנ וותקלעג, באקוטענע די פוג יעדג טיילג

 אאוו., 16 ,8 אפ צעטיילג ווינקל דעט מעג
טיילנ. גלביכע 2^ אפ ביכלאל

 פער- א דורכפירנ .7 אופגאבע
 אינעט גראדער א צו פענדיקוליאר

נ. ב ע ג ע ג איר אפ איז אם וו פונקט,
 געגעבענעם פונעט זביטג ביידע אינ גראדער דער אם .ג ג ו ר ? ו ר ט ם נ א ק
 לענג באליביקער א פת 08 ארג 0£ אפשניטנ גלביכע אפ מיר לייגג ס פונקט
 דורכ מיר פירג ,£0 פאר גרעסערנ א אבער ראדיום, באליביקג א טיט ; (71 )צייב.
 פוג ס איבערשנביד-פתקט דעט .8 אוב £ פונקטב די אינ צענטערם די טיט בויגנס

 פער- געזוכטער דער איז סס גראדע די ; 0 פונקט טיטנ מיר פארייניקב בויגנם די
פענדיקוליאר.

 סיר את 8 אוג £ פונקטג די טיט ס פתקט דעם פארייגיקג מיר דערוו?יז.
 00 (1 איז זיי בא ווביל גלביב, זבינעג זיי ; 008 אוב 00£ דרייעקג די באקומעג

 -£0 = 80 (3 קאנסטררירונג, דער לויט — 0£ = 08 (2 זביט, געמייגזאמע א
 ; / 00£ = / 008 איז דעריבער אוב קרביזלתיעם, גלייכע פוג ראדעסג אלם

 גלביב איז זיי סוג יעדערער עם* הייסט שכיינישע, אבער זיינענ ווינקלענ דאזיקע די
 80 _]_ \^4א אז הייסט, דאם את סס^ ± ^8 איז דעריבער את גראדג, א צו

פערפענדיקוליאר. געזוכסער דער איז סס אלזא׳
 געגעבע- דער צו פערפענדיקוליאר א נ כפיר ר דו .8 אופגאבע

 דרויסג געגעבג איז אם וו פונקט פונעט גראדער נער
(.72 גראדערנצייב. ער ד

 א דורכ פיר פירג פונקט געגעבענעם אינעה צענטער מיטנ קאנםטרו?רונג.
 8 פתקטנ די את גראדע געגעבענע די איבערשנבידנ זאל ער אז אזוי, בוית

 וועל• בויגנס, ראדיוסג גל^כע טיט דורב מיר פית 0 את 8 פתקטנ די פת .0 את
 פת ז״ט אנדערער דער אפ 8 פתקט געוויסב א את איבערשנגית זיכ וועלב כע

 ת פונק די גראדער א טיט פאריתיקג מיר וועג א^/. גראדער געגעבענער דער
^8 פערפענדיקוליאר געזוכטנ דעט מיר באקומעג ,8 אוב

 0 את 8 פתקטג די טיט 8 את פתקטנ די פארייניקנ מיר דערווביז.
 געמייג- א £8 (1 איז זיי בא ווניל ,±££88 = ±££08 אז באקומענ, פיר את

 בויגנ, זעלבג דעם את אית פת ראדיוסג אלם — £8 = £0 (2 זייט, זאטע
קר^זלתיעם. גלביכע פת ראדיוסנ אלם _ 88 = 08 (3
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• 1 = _ 2 אז ארוים, דרינגט דרייעקנ די פוב גלניכקכיט דער פונ
ווייל גלניכאקסלדיקער, א איז ער דעט דערנאכ באטראכטנ מיר

די 2 יוייל >2^ מפונע עטריםעקבים די איז 70 אוב ,73 = 70
 -”גל^כצ איז דרניעק יכאקםלדיקנ2גל א פוב ששיצ באט ווינקל פונעם ביסעקטדיםע

.70 _] 74א אז הייסט, ד$ם אוב ,70 ±30 איז דעריבער ארב הייה, זי_ינ אויב טיק

7

ר3 צייב. 72 צייב.

 דער- אפ שניט אפ געגעבענעט צעטיילנ^א .9 אופגאבע
.ט ם ל ע ה

 73 אפשניט בעגעבענעט פונעט 3 אוב 7 די פוב .ג נ ו ר ? ו ר ט ם נ א ק
 גרע- אבער איז וועלכער ראדעם, באליביקנ א מיט בויגנם דורב מיר פית (73 )ציים.

 ביידע פוג איבערשנגידנ זים זאלנ זיי אז אזוי? ,73 אפשניט האלבנ א פוג סער
 ידנ2שנ עם ווו ס, אוג £ פונקטנ די פארייניקם וואם ,£0 גראדע די אפשניט. זייטנ

 וועל- ,0 פונקט אינעט 73 אפשניט דעם איבערשנגידנ וועט בויגנם, די איבער זים
.73 אפשניט פונעם מיטנ דער טאקע איז כעד

 ,3 אוב 7 פונקטג די פיט £ אוג ס פונקטב די פארייניקנ מיד .ז יי וו ר ע ד
 דרינגט ס3£ ארג 70£ יעקנ2דר גלכיכע די פוג דרייעקנ. ריי א באקומענ מיד

 וועלכב בא ,73£ דרי_יעק גלי_יכאקסלדיקנ פונעט ;2^1=212 אז ארוים,
ווינקל פונעט ביסעקטריסע די איז ££ אז אויספיר, דעם פיר טאכנ 1 = ./2
 דע- ; 73 זייט דער פונ טעד?אנע די אוים איז זי עם, הייסט אוב, שפיצ, באט £

.73 אפשניט פונעט מיטנ דער איז 0 פונקט דער דה. ,07 = 03 איז ריבער

איבונגעב. אוב פראגעס
 גלי-יכזעמיקע צוויי פוב גלי_יכהייט די באשטימט ווערט באדינגונגעב וו$סערע דורה אוב וויפל דורב ן.

י דרעעקב
 וויסב, צו בענוג דרעעקג גלעכאקסלדיקע צוויי פוב גלי_יכקי_יט די פעסטצושטעלב אם איז פארוואס •2

 ארב באזיס באט ווינקל א (2 זייט־ליניע, די אוב שפיצ באט ווינקל דער (1 גלי_יכ זיי בא זיינענ צי
י זעט־ליניע די אוב באזים דער (3 בופע ים באז דער

 בא־ באט וויבקלעב די פוב 5 אוב שפיצב די סוב זייבעב דרייעק בלי_יכאקסלדיקב א איב .3
.774=371 נ גלי_יכ זי_יבעב מעדיאנעם די אז דערוועזב, אוב ^74 מעדיאנעם דורכגעפירט זים

 דער סוב באדיבג דעט סוב באוווסט זייבעב עלעטענטג גלי_יכע אבטשפרעכיקע וואסערע (1 :פארשרלבב
דערווייזב. מעב דארם דרעעקב וואסערע סוב גלייכקייט די (2 אופגאבע,
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 ב<זים באט וויגקלעב די פוב ביסעקטריםעס די זכינעב דרכיעק גלי_יכאקסלדיקנ א איב אז דערוחיזב, .4
גליוב.

 איינער צוגעלייגט זלנענ גללכ" שנאנאבד,צוו נעבזיי וועלכע \/,18^1 אוב ^86 דרעעקב צוויי .5
 אז דערווייזב. .67 צייב. דער אם באוויזב איז דאש ווי ,£8 = ^8! :זי_יטנ זייערע מיט אגדערב ציט
געמיינזאמער זייער ו3 פערפענדיקולער איז £ אוב שפיצב זייערע פארייניקט וואם גראדע די

•דה ^.8 ס־ז
^.8, הייב דער לויט אוב # אוב זי_יטנ צוויי לויט דרי_יעק א קאנסטרמרב .6

•77^ 5םעדךאנז דער לוים אוב אוב # זי_יזנ צוויי זיימג לויט דרי״יעק א ק$נסטרו?רב ך.
 דורכגעם־רט איז וו$ס הייב דעד לויט דרי_יעק גראדווינקלדיקב גלעכאקסלדיקב א ק$נסטרו?רנ .8

ווינקל. גר$דנ שפיצ פונעט
# זעט זעב לויט דריועק גלככזיוטיקב א קאנסטרוירב .9

.1350 (3 ,45ס (2 ,90־0 (1 ;ווינקלעב ווירע א אוג צירקל א פוב הילם דער מיט ק^נסטרוירב .10

 וריבקלענ די אוב זי_יטנ די צווישב אפהענגיקי_יט .7
דרי_יעק. א פת

אייגנשאפטב. זכינע דר״עק; א איג ווינקל דרויסנדיקער .1
 £362 דעי אדער י^י דעפיניציע• .1

יט2ז איינ דורב געבילדעט איז רואם (,74 )צייב. 7'
 דעד פונ פארזעצונג דעד דררב אוב יעק2דר פונעט

ווינקל, דרויסנדיקער היימט זייט, שכיינישעד / \
ווינקל, אינווייניקסטג פונעם אונטערשייר צום / \
שכיינישע צוויי זעלבע די דורב געבילדעט איז וו^ם / \

זייטנ. — _—
 קאג- מענ קאנ דרייעק פונעט יצ6ש יעדג בא ג

 פאר- מע ורעב ווינקלענ, דרויסנדיקע צוויי סטרוירנ
דרוי־ דר^עק. פונעט זניט יענע אדער די לענגערט 74 •צייכ

 שפיצ זעלבנ דעט אונ איינ בא ווינקלעג סנדיקע
 ווערט דערב?י ^,0^0=2ווינקלעג, ווערטיקאלע אלם גל״כ ז?ינענ

 אינ- יעדנ בא ליגג וואם ורינקלעג, דרויסנדיקע גלכיכע צודיי די פוג אז געמיינט,
איינער. בלויז גענומעג ווערט ווייניקסטנ,

 ווינקלעג דרויסנדיקע דר*עק פונעט שפיצ באט ק^נסטרוירנ מיד ורעב
 קייב ניט איז וועלכער ווינקל דריטנ א נאפ מיד באקומענ ,3^ אוב 0^0

 פארזעצונגענ די דורב געבילרעט איז ער ווייל דרגיעק, פונעט ווינקל דרריסגדיקער
 דעם צר גל״כ איז ווינקל דריטער דאזיקער דעד דרגיעק; פרנעט יטנ2ז יי וו צ פת

ווערסיקאלער. א אלם שפיצ זעלבנ דעט בא דרביעק פונעט ווינקל אינווייניקסטנ
 אייג האבג וואם דרניעק, א פת ווינקל אינווייניקסטער אג אוג דרויסנדיקער א .2

 יכ2גל איז זייערע סרטע די אוב ווינקלעב שכיינישע ז״נענ ׳שפיצ זעלבנ דעט ארג
+ 26/דה• ,26/

 ווינק- די פרג איינער אויב (1 אז ארוים, דרינגט יט2גלייכק ד^זיקער דעד סוב
 י-2ז ווינקלעג ביידע אויב (2 ;טעמפער א צווייטער דער איז שארפער, א איז לעג
גראדער. א זיי פונ יעדערער איז גלדב, זיב צווישנ געג
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 פונ גרעסער איז דרייעק א איג ווינקל דרויסנדיקער א טעארעמע♦ .3
שכיינישער. קייב ניט אים טיט איז וראם אינווייניקפטנ, יעטווידנ

(.75 )צייה. ווינקל דרויסנריקער א איז ^05^ דעי >△^50 געגעכב: ס׳איז

.£088^ (2 1 ^88>^ £0 (1 דערווייזב: זיב ס׳פארערם

76 צייה. 75 צייב.

 לייגנ פארזעצונג איר אם אוג £0 = 1ז1ס מעתאנע א דורב פית מיר ז. יי וו ר ע ד
 דער- פארייגיקג פיר טעדיאנע. דער צו גלגיב איז וו^ם ,00 $פשניט אג $פ פיר
 אוג △ £00 :עקנ?2דר צוויי באקופענ פיר אוב 8 שפיצ פיטג ס פונקט דעט נאב

 אלס =\£2£ (3 ,'£0 = 00 <2 ,'00 = 30 (1 איז זיי בא }^300
\£>£00=£±300 גלייכ: זייגעג דרי_יעקנ די עם, חייסט ווינקלענ, ווערטיקאלע

אז אתים, דרינגט גלניכק״ט דער פונ
 ווינקל דרויסנדיקנ פונעם טייל א אלם /^, 030 דער אבער _/,£00 = ^030

 דער אויב איז דעריבער אוג ^,030 <£033אים, פונ קלענער איז ,033^
 : 033^ ורינקל פאת קלענער גל?יכ, איט צו איז וואם ,£00 ווינקל

 זעלבנ אפג .£033£> ££03 אז הייסט׳ דאם אוג ;££00<£0381
 פיר פית דערוו^זנ, צר ד$ם קעדיי ;£033^ ^4 אז דערוויזג, ווערט אויפג
פעדיאנע די דורב

 גראדער א ווינקל אייג איז דרייעק א איב אויב קאנסעקווענצ. •4
שארפע. ווינקלענ צוויי איבעריקע די זיינענ טעמפער, א אדער

 גראדער, א / 0 דער איז (76 )צייב. △ £30 אינעט אויב (1 :אינדערעפעסנ
 איז דעריבער אוג גר^דער, א אויב £001 ווינקל דרויסנדיקער שכיינישער עיג אין

 \/ £30 אינעט אויב (2 ;שארפע ינענ2ז זיי דה. 3 < 6/ אוג / £ <
 ווינקל דרויסנדיקער שכיינישער ינ2ז דאג איז טעפפער, א / 0 יער איז (77 )צייב.

רוינקלענ. שארפע _3 אוג £_/ זענעג דעריבער אוג שארפער, א £00^
 באליביקע צוויי פוג סומע די איז דרייעק יעטווידג איג טעארעמע. .5

ווינקלעג. גראדע צוויי פונ קלענער ווינקלענ אינווייניקסטע
(.79 )צייב. ווינקל דרויסנדיק׳ער זעב _/088} אוב \/£80 :געגעבנ ס׳איז

דער?י 4־ <^2(1 ?יעי ££, + 26? :דערוועזנ זיב ס׳פ^דערט
איז דערביי ווינקלעג, שכייגישע אלם _/, 2 4־ / 4 — 2(1 .ז יי וו ר ע ד

/^4>2:3 אוג ;/4>£/
 פארבייטב 214 4־ 2.2 = 26/ כקעט”גל דער פרג טייל לינקג איגעם פית אויב

 די וועט ,3 וויגקל מיטב אדער 1 ווינקל פיטנ — ווינקל קלענערג א טיט / 4 דעט
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 אג באקומעג מירב יט,2יכק2גל אוים ווערב וועט עם אוב פארקלענערב, זיב סוטע
:אומגלייכקייס

21 < 26/ אדער , / 1 4־ 212 < 26/
אוב

•21^ + 215<26/ אדער <׳34/-2<26/

78 צייב. 77 צייכ.

דערוויזנ. איז טע^רעמע די
1 4־ < 3 < 26/ אז דערוויזנ, ורערט אויפב זעלבב אפב

 ווינקלעב די ארב זי_יטנ די צווישב אפהענגיקי-יט •2

דרי-יעק. א פרב

 יעק2דר זעלבב דעט אוב איינ איב יטנ2ז יכע2גל קעגג אז שויב, ווייס: מיר .1
ווינקלעג גלייכע ליגג

 יכ-2גל א ער איז ס־/, =45' —?/ס זייט די איז ^80 דרי-יע? איגעט אויב
 ינע2ז אלע אזריווי ;ווינקלעג יכע2גל ז?יטנ גלייכע די קעגב ליגב איט איב עיטיקער,

 יי- ר ד כזייטיקער”אגל גלייב. ווינקלעב אלע אויב ינענ2ז גלייב, זיינענ ן^טנ
ר. ע ק י ד ל ק נ י וו כ י2 ל ג א אויב איז ק ע

 זייטנ גלייכע קעגנ (1 איז: דרגיעק יעטווידג אע טע^רעמע. ♦2
 גרעסערער א ליגט זייט גרעסערער דער קעגג (2 וריבקלעב, גלייכע ליגב

רוינקל.
(.79 יכי3) 6(1 >03 אוג געגעבב: ס׳איז ןן.

•2 > 2 :דערווייזב זיב ס׳פ^דערט

 ,00 אפשניט אג אפלייגב מיר וועלג ס/ יט2ז גרעסערער דער אפ יז.2דערוו
 ,׳8 שפיצ מיטג פארייגיקנ מיר וועלג ס פרנקט דעט ארב ,08 צו יכ2גל איז וואם
 בא- באס ווינקלעב די וועלכג בא ,080 יעק2דר יכאקםלדיקי2גל א באקוטעג מירב

 פונעט ווינקל דרויסנדיקער אלס ^,1 דער אבער *211 = 212 ׳כל-ג נענ-ז זים
 ׳211 = 212 בער? ; / 1 > 21 קלווינ פונעמ גרעסעי איז ^,08 דר^עק

 סונעם טייל א בלויז אבער איז / 2 דער ; / 2 > / 4 ארב איז דעריבער אוב
./^4 פונעט ׳ גרעסער אוואדע איז ^_/80 דער עם, הייסט ^^,80

 טעארעמעם. גענעבענע די צו פארקערטע טעארעטעם, באטראכטנ לאמיר .3
 טעא- אזא מעב רופט געגעבענער, צודער אפארקערטע טעארעמע, א
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=/^8.^
יטנ.2ז יכע2גל ליגג

ד9 צייב.

 פונעם טייל צ אדער אויטפיר דער גענומעג באדינג פארנ אין איר איג וואם רעמע,
 א אדער באדינג דער —אויספיר פארג ארב טעארעמע, בעגעבענער דער פונ אויספיר

לעמאשל: טעארעמע. געגעבענער דער פרג באדינג פונעם טייל
ווינקלענ. יכע2גל ליגנ ז?יטנ יכע2גל קעגנ איז יעק2די יעטווידנ אינ (1

דערוויהג: זיב ס׳פאדערט ^,0^08 געגעבג: ס־איז
 ווינקלעג כע2גל קעגג איז יעק2דר יעטווידג אע (2

 דער- זיב ם׳פ$דערט ^,5 = 21^ געגעבנז ס׳איז
.40=08 ווייזב:

 רעכנט טע^רעמעס געגעבענע די פוג צווייטע די אויב
 טעארע־ ערשטע די הייסט ר, ע ט ר ע ק ר א ם א פאר טענ
טעארעפע, טע ק ע דיר איר צו בענעגייע מע

 טעארעטעס ביידע ינענ2ז בי_ישפיל געגעבענעט אינעט
 דעד- ס׳איז אויב אווי. עם איז שטענדיק ניט נ$ר ריכטיק.

 קיינ מאכג ניט נאב מעב קאנ מע^רעטע, דירעקטע א וויזג
 פארקערטער דער פונ יט2ריכטיק דער וועגנ אויספיר

 ווערטיקאלע ,צוויי טעארעמע די בינשפיל, צוט טעארעמע.
 פארקערטע די ^בער ;ריכטיק איז יכ"2גל ינענ2ז ווינקלענ

 זיי ינענ2ז יכ,2גל ינענ2ז ווינקלעג צוויי ,אויב — טעארעמע
ריכטיק. שטענדיק ניט איז ווינקלעג", ווערטיקאלע

 גלי_יכע קעגנ איז דרייעק יעטווידנ אע )פארקערטע(. טעארעמע .4
זייטנ. גלייכע ליגג ווינקלענ

 = אוב ^8^ געגעבב: ס׳איז
€^. = 80 דערווייזב•' זיב ס׳פ^דערט

 לאמיר = אז יזנ,2דערוו דארפ טע הייפעכ(. דעט )פוג יז2דערוו
 ,80 פונ גרעסער נ^ר ,80 צו יכ2גל ניט איז אז נעטלעב, פארקערט, זאגג,
80 < 0^

 איג ווניל , / 8 > אז ארוים, דרינגט ^,0 > 80 אז הצנאכע, דער פוג
 בא- דער ווינקל. גרעסערער דער אויב יט2ז גרעסעדער דער קעגנ ט1לי יעק2דר א

אז טעארעמע, דער פוג באדינב דעט $בער ווידערשפרעכט אויספיר קומעיער
 דעט צו מעגלעב; ניט ,£0>80 אז האנאכע, די איז דעריבער אוג =

.30 <80 אז ׳זאגנ וועלג מיר ווענ קומענ, אויב מיר וועלנ אויטפיר זעלבנ
 אדער גרעטער ינ2ז זאל ס^/ אז מעגלעב, ניט איז י£_/ = _/8 אויב אלז$,

 מרז ,80 פאר קלענער אדער גרעסער ינ2ז ניט קאג ^0 וויבאלד .80 פאר קלענער
^.0=80 אלזא׳ .80 צו יכ2גל זיע
 פוג מעטאד מיטנ באנוצט זיב מיר האבנ פעארעמע די אט יזנ2דערוו באם
 מאכג מיר וואט דעריג, באשטייט מעטאד ד^זיקער דער חייפעכ. דעט פונ דערווניזג

 אוג דערווייזנ, זיב פ^דערט עם וואס דערפוב, הייפעב דער איז וועלכע האנאכע, א
 ז אי האנאכע געפאבשע די אז באשלום, צום אפהאנדלונגענ דורב מיר קומענ דערנ$כ

 סעטט- פר?ער זיינעג וועלכע טעארעטעם, די ווידערשפרעכט זי ווייל מעגלעב, ניט
 ניט-ריכטי־ א אלם האנאכע, געמאכטע די ווערט דערפוג, ארויסגייענדיק געשטעלט.

 פונעט יט2ריכטיק די פעסטגעשטעלט ווערט גופע דעם דורכ אונ אפגעוו$רפנ, קע,
טעארעמע. דער איג געמאכט איז וואם אויספיר,
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 גרע- א $עגנ איז דרייעק יעטווידנ אע )פארקערטע(. טעארעמע .5
זייט. גרעסערע א ליגט ווינקל סערנ

(.79 )צייר• אוב △ ,486 געגעצב: ס׳איז
>• 68 ג דערוויוזב זיב ם׳םןןדערט

 ז$גנ ל$םיר !^.6>65 אי דערווייזג, דארם מע הייפעב(. רעם )פת ז וויי ער ד
 מעג־ באטראכטג מירב ארג ,65 פוג גרעסער ניט איז ^0 אז נעמלעב, פארקערט,

?.16 <65 (2 אדער ?,16=65 (1 פאלג: צוויי לעכע

 דער אבער ,2^5=21^ אז ארוים, דריגגט ?׳16=65 אז האנאכע, דער סרג
וועלכג לריס טע^רעמע, דער סוג באדינג רעם ווידערשפרעכט אויספיר דאזיקער
 פוג ריכטיק; ניט ?,16=65 אז האנאכע, די איז דעריבער אונ _/,8>

 אויב איז דאג אז אדרים, דרינגט ?,16<65 אז האנאכע, צווייטער רעד
ווייל טעארעמע, דער פרנ באדינג רעם אריב ווידערשפרעכט ד^ם _/8
 איז /׳5> 21 >1 וויבאלד אז אויספיר, צום קופענ מיר ♦215 >2?4

?.16 >65 אריב
 היפאטע־ די איז דרייעק גראדווינקלדיקג א איג .1 קאנסעקוועבצנ. .6
קאטעט. יעטווידנ פאר גרעסער נוזע

 טעטפג קעגג ליגט וראם זייט, די איז דרייעק טעמפווינקלדיקנ א איג 2
גרעסטע. די ווינקל,

נ. ע ג נ ו ב י א אוב ס ע ג א ר פ
 איז רד^ם ווינקל, אינווייביקסטג צום גלי_יכ וויבקל דרויסנריקער רער איז דרכעק א פאר רואם איב ן,

ך שכיינישער א איט פיט
 היפא־ דער סוב קלענער קאטעטב די פת דער יעשרו דרעעק גר$דווינקלדיקנ א איב איז פארוואס .2

 טעארעמעס וואסערע ? חיפאטענוזע דער פאר גרעפער קאטעשג צוויי סוב סוטע די איז פארוואס טענחעז
ן ענטפער צוליבב אויסנוצב מעב דארם
 ,.46 = 200111 אוב 56 = 22001 ,,45= 18001 זי_יטנ די זי״ינעב 456 דרי-יעק אינעט .3

? קלענסשער ער ד איז וועלכער ארב גרעסטער דער איז דרעעק אינעט ווינקלעב די פוב וועלכער
 <2 6 =40ס אוב 2^ = 80ס ,2=^60ס ורינקלעב די זיונעב /56 דרמעק אינעט .4

יעק.2דר פונעט ז?ט קלענסטע די אוב גרעסטע די אנווייזב

געבייגטע. ארב פערפענדיקרליאר .¥1
גראדער. א אם פונקט א פרב פראיעקציע .1

 צו דורכפירנ מעג קאנ גראדער א דרויסג פונקט א פונ טעארעמע. .1
פערפענדיקוליאר. בלויזיאיינ איר

(.80 ייב•5) ,45 | ,4/77 אונ ,4 טקניפ א איר דרויסנ אוב 4/77 גראיע א :געגעבנ ס׳איז
 גרא־ דער צו 4 פונקט פונעם פעיפענדיקוליאר איינציקער דער איז 45 דערווי_יזג: זיב ס׳פאדערט

,.4/77 דעי

 דורכגע־ איז ?4 פונקט סונעם אז זאגג, לאמיר הייפעב(. דעט >פונ ז וויי ער ד
 פער־ צווייטער א נאה ^3 פערפענדיקוליאר רעם כוצ ,21/77 גראדער דער צו פירט

 רואם ווינקלענ, גראדע צוויי מיט △?156 א באקומעג סירנ !?.6 פענדיקוליאר
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 שטענדיק איז דרייעק א את ררינקלעג צרויי סוב סרטע די רו״ל ארמעגלעב, איז דאם
 דררב- מעג קאג פונקט סוב אז האנאכע, די עם, הייסט גר^דע. !וויי פת קלענער

 פער־ צווייטנ א נאט ^,3 פערפענדיקרליאר דעם כוצ ,7147^ גראדער דער צר פית
 דרריסנ 4 ט ק נ ר פ א סוב עם, הייסט ;ריכטיק ניט איז ס!/, פענדיקוליאר

 פערפענ■ איינ בלריז דורכפירנ איר צר מעב קאנ גראדער דער
ר. א י ל ו ק י ד

 פרגעט פראיעקציע הייסט פערפענדיקרליאר פרנעט 5 באזים דער .2
 א־ ר ג א אפ ט ק נ ר פ א פרג ע י צ ק ע י א ר פ די גראדער דער אפ >1 פונקט
פרנקט. א איז דער

 /,45 פערפענדיקרליאר פרנעט באזים דער ,5 פרנקט דער אז זים, פארשטייט
 פערפענדיקר- כרנעט 4 פרנקט איינציקג פונעט בלריז ניט פראיעקציע די איז

 פער־ אפג גענרמעג איז רואם פרנקט, באליביקג א פרג אויכ נאר ^3 ליצר
 “פערפענדי אפנ אי ליגט רואם ,5 פרנקט דעט אריב נשליסנדיק”א פענדיקרליאר,

גראדער דער אם אי קוליאר

גענייגטע. אונ פערפענדיקוליאר .2
(.80 מייס מנייגמע 45 ,40 ,40 גראדע די ינענ2ז ,45 ± אויב .1

 דער צו דורכפירנ טעג זאל פונקט דרויסנדיקנ א פת אריב טעארעמע. .2
 פערפעג- דער איז גענייגטע, א את פערפענדיקוליאר א גראדער געגעבענער

גענייגטער. דער פת קירצער דיקוליאר
(.80 )צייכ. גענייגטע א איז אוב געגעבג: ס׳איז

•74< £!> ג דערווייזב זיב ס׳פ^דערט

 פרג זייטג ז?ינענ £0 גענייגטע די ארנ >45 פערפענדיקרליאר דער ז. יי רר ר ע ד
 די קאטעט, א איז >45 פערפענדיקרליאר דער >;45^ דיביעק גר^דרוינקלדיקג דעט

היפאטענוזע. די איז >4ס גענייגטע
איז דעריבער את ^3 קאטעט פרנעט גרעסער איז >4^ היפאטענרזע די
> 3,^

 א פרג אפשטאנד קירצסטער דער איז פערפענדיקוליאר דער אריספיר.
גראדער. דער ביז פונקט

 שטעג־ ווערט גראדער", דער ביז פונקט א פת אפשטאנד "דער זאגט: מע ורעב $נורי_יזונג.
 פערפענדי־ פת לענג דער מיט אויסגעמאסטג ווערט וועלכער אפשטאנד, קירצהטער דער געמיינט דיק

 דער דה. גרארער׳ געגעבענער דער צו פונקט געגעבענעט פונעט דורכגעפירט איז רואם קוליאר,
 געגעבענעד דער אם פראיעקציע זי_ינ את פתקט געגעבענער דעד זיינעב עקב זיינע וראש אפשגיט,
גר$דער.

פראיעקציעם. זייערע אוב גענייגטע .3
 ז?י- עקג זיינע וראם (,80 )ציים. גראדער דער פת 30 אפשניט דער .1

 גענייגטעד דער פרג ארג >45 פערפענדיקרליאר פרנעם 3 את 3 באזיסג די נעג
/•1^ גענייגטער דעד פת פר^יעקציע הייסט ,£3

גראדע די איבער ניט שנעדט >45 אפשניס דער רוענ פאל, אינעם
 וראם /,4151 אפשניט דער >4^7 גראדער דער אם פראיעקציע זי_ינ איז (,800 )ציים.
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 48 אפשניט פוגעט 8 את 4 עקנ די פת פראיעקציעם די זיינעג עקנ זיינע
 זייג איו גראדער דער צו פערפענדיקולער אין 48 אפשניט דער אריב

 4! פראיעקציעם די ווייל ,41 פרנקט דער גראדער דער אפ פראיעקציע
צונוים. זיב גיסנ 48 אפשניט פונעט 8 אוב 4 עקג די פוג 8^ נוא

 את איע פרנ דורכגעפירט זיינענ רואם גענייגטע, (1 טעארעמע. .2
 זייערע גלייב סיזיינענ אויב גלייב, זיינענ גראדער, א צו פונקט זעלבג דעט

פראיעקציעס.
 אית פונ גראדער א צו דורכגעפירט זיינעג וואם גענייגטע, צרויי סוג (2

 דער אפ פראיעקציע איר וואם יענע, גרעסער איז פונקט, זעלבנ דעם את
גריעסער. איז גראדער געגעבענער

(.80 ייכ♦3) 80 = 80 אוג 48 44 א געגעבנג ס׳איז (1
.40 = 40 דערווייזב: זיב ס׳פאדערט
.88>^80 אוב 48 £44 א געגעבנ: ס׳איז (2

.74£^^>■ דערווי_יזנ: זיב ס׳פאדערט

 ויי בא גראדווינקלדיקע, דינעג 480 את 480 דרכיעקנ די (1 דערווכיז.
 זכינעג זיי עם, הייסט באדינג, לויטג 80 = 80 את זכים געמיינזאמע א 48 איז

•40 = 40 איז דעריבער ארג גל*כ,
 סונעט 88 אפשניט אפג אפליית וועלנ סיר -י8£ > 80 איז באדינג לויטנ (2
 באקומענ מיר וועלג }4 טיט ס פארייניקג את 80 =80 אפשניט אג 8 פונקט

 ז^נ ;△ 400 דעט באטראכטג לאמיר ,40 צי כ”גל איז וואם ,40 גענייגטע א
 עק”דר גראדווינקלדיקנ באט ווינקל דרויסנדיקער אלם טעטפער, א איז / 40£
 _^,40£> _/4£0 עט. הייסט ווינקל(, גראדג מיטג שכיינישער קייג )ניט 480

.40 = 40 ל2וו ,4£>£0 אז הייםט, דאם אדער, ,48^^0 איז דעריבער את

 דורכגע- זיינענ רואם גענייגטע, די אויב )פארקערטע(. טעארעמע .3
 זיינענ גלייב, זיינענ גראדעה א צו פונקט זעלבנ דעט את אייג פונ פירט

גלייב. אויב גראדער זעלבער דער אפ פראיעקציעם זייערע
(>80 )צייב- 40 = 40 אוג 48 :געגעבב ס׳איז

.80 = 80 > דערווניזב זיב ס׳םאדערט

 אויב איז דאנ ,80^80 אז זאת, לאטיר חייפעב(. דעם )פת ז י2וו ר דע
 ,40 = ^0 יל2ור באדינג, דעט אבער דאב ווידערשפרעכט דאם ,40^40
 ,80^<3ס זאגג׳ לאסיר ריכטיקע; קייג ניט האנאכע אתדזער איז דעריבער את
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פונקט א פונ ור^ל אוטעגלעב,

 ורכיל באדינג, דעט אויכ ווירערשפרעכט דאם אבער ,4<ס 70 י אויב איז דאב
ריכטיקע. קייב ניט האנאכע אונדוער איז דעריבער אוב ,40 — 7.0

 דעריבער ארג ,30 פאר קלענער ניט אוב גרעסער ניט ז?ינ ניט קאנ 30 ׳5זאל
.30=30 איז

 זיי- וואם גענייגטע, גלייכע ניט צוויי פונ )פארקערטע(. טעארעמע .4
 די האט פונקט, זעלבג דעמ אונ איינ פונ גראדער א צו דורכגעם*רט נענ

פראיעקציע. גרעסערע א גענייגטע גרעסערע
(.80 )צייב. 74£/>־1£) את 48 ס׳איז

.83 > 83 5 דערווייזב זיב ס׳פאדערט
 ,30 פאר גרעסער ניט איז 33 אז זאגנ, לאמיר הייפעב(. דעט )פרג ז י2 וו ר דע

 זאל מע אויב .33 <30 אדער ,33 = 30 פאלג: צוויי טעגלעב זיינענ דאג
 ורידערשפרעכט דאם אבער ,73 = 70 ז?ינ דארם האנאכע, ערשטע די אנעטענ

 דעריבער אוב ^73 > 70 וועלכנ מיט העסקעט אינ באדינג, געגעבענעט דעט דאב
 דאג ,33^<30 אז זאגג, מיר וועלב ריכטיק. ניט האנאכע ערשטע אונדזער איז
 דא- די עם, הייסט באדינג; דעט אויב ווידערשפרעכט ד^ם רואם ,73 <70 איז

ריכטיקע. קיינ ניט אויב איז האנ$כע זיקע
 ,30 פונ קלענער ז?ינ ניט קאג אוג 30 צר גלייב זייג ניט קאנ 33 אלזא׳

 מעג האט דאם ,33 >30 ; 30 פאר גרעסער נ$ר ינ2ז 33 קאנ דעריבער אונ
דערווייזג. געדארפט טאקע

דרניעקנ. גראדווינקלדיקע פרב גלי״יכקי״יט .4
 זלל. דרייעקנ גראדווינקלדיקע וועג סימאניט, צוויי נאב באטראכטנ ורעלב מיר

יכ.2גל נענ
 היפא- די אויב גלייב׳ זיינענ דרייעקג גראדווינקלדיקע טעארעמע. .1

 גלייב אנטשפרעכיק זגינעג דרייעק אייג פוג ווינקל שארפער א אונ טענוזע
צווייטנ. פונעט ווינקל שארפנ צוט אונ היפאטענוזע דער צו

(.81 צייכ.) £3^ —£8 ^,'8^ = 48 ^8^ נאי £30 געגעבנ: איז׳ס
^.4^8^^^480 דערווי_יזנ: זיב ס׳פאדערט

הי- די אז אזוי, אפנ \/£13101 דעט ארופלייגנ מירנ דערווי_יז.
 ווינקלענ די פונ גלכיכקייט דער מאכטעם צונויפאלנ; ז$לנ [/3 אוג £131 פאטענוזעם

 לויט צ?ענ זיב 3101 זגיט די וועט ,31 אוב 3
 פונקט א פאר וואם אינ זיב, פרענט .30 זייט דער
 פונקט דער פאלג וועט 30 גראדער דער אם
 0^ פונקט דער האנאכעס: דריי טעגלעב ינענ2ם׳ז

 רעכטם $דער 0 פונקט פונעט לינקם פאלנ וועט
 איט. טיט צונויפאלג וועט ער אדער אים, סונ

 נעפאלנ איז פונקט דער אז זאגנ, לאמיר
 דער זיב וואלט דאג .0 פונקט פונעט לינקם

דאם אוג ^,0^ לויט געצויגנ קאטעט
דער צו פונקט פונעם אז באטייט, וואלט

 פערפענ- צוריי דורכגעפירט ינענ2ז 30 גר^דער
איז דאם וואס אונ £0 - דיקוליארנ



 פער- איינ בלויז גראדער דער צו דורכפירג מעג ק$נ גראדער דער דרויסנ
 וועלנ טיר אויב קרמענ, אויב מיר וועלנ אויספיר זעלבנ דעט צו פענדיקוליאר.

 ויי ׳0! פונקט דער ס. פתקט פוגעט רעכטם פאלנ וועט פונקט דעד אז ז$גנ,
 ,6 פוגקט פונעט רעכטם ניט אוב לינקם ניט פאלג ניט קאנ זיב, איבערצגיגג מיר

 דעד פמלס ארופלייגנ באם אלזא, צונויפאלנ. נאר איט טיט קאנ ער עם, הייסט
איט. צו יכ2ל1 עם, הייסט איז, אוג △ מיטג צונוים △ ^18101

 גלטכע אנטשפרעכיק אויב האבנ דרייעקג גלייכע קאנסעקוועבצ.
הייכנ.

 (.82 )ציים. הילכג זללערע זיינעג סס אוג ^^;3^ = ^^80 געגעבב: ס׳איז
>£!?(•1 )£?(.= דערוועזב: זיב ס׳פאדערט

דאזיקע די 600 דעט אוג דעם באטראכטג טירנ דערווכיז.
 איז זיי בא ודייל גלייב, זיב צווישג זיינעג זיי גראדווינקלדיקע, ינענ2ז דריץעקג

 400 את 4.0^ דרי_יעקנ די וואם דערפוג, = את ^ = 40

 4.3^ יעקנ2דר די פרג הייכג די דה. ,0^ = 00 אז דרינגט, יכ,2גל זיינעג
גלייב. זיינעג 680 את

83 צייר. 82 צייכ.
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 היפא־ די אויב גלי_יכ, זיינענ דרייעקנ גראדווינקלדיקע טעארעמע. 2
 דער צו גלגיב אנטשפרעכיק זיינעג דרייעק איע פת קאטעט א את טענוזע

דרייעק. צווייטג פתעט קאטעט א צו את היפאטענוזע
(.83 )צייב♦ —ארג :געגעבב ס׳איז

.△^1^1 = △^^ דערויי-יזב: זיב ס׳פאדערט
די אז אזוי, דרכיעק צוט יעק2דר דעט צולייגנ מירג ז.”דערוו

 פיגור געוויסע א באקומענ מירנ צונויפאלנ. ז$לנ ס!/ את קאטעטג גלגיכע
 ׳221 +212 = טקפונ באמ 2 אינ 1 לענקווע די אכטנבאטר לאמיר ^.800
 א איז 800 ווינקל דער עם, הייסט את, גראדער, א איז זיי פת יעדערער וו^ל

 דעם מיר מאכנ גראדע; אית את 80 בילדב דעריבער פאנאנרערגעוויקלטער,
 איז יעק2דר דאזיקנ אינעט אבער ;דר״עק א איז פיגור באקרמענע די אז אויספיר,

 איט צעטיילט הייב ינ2ז גלגיכאקסלדיקער, א ער איז דעריבער ^/,8 = [/1כ
אויב אז עם, הייסט ׳△ £80 = △ 400 :דרייעקנ גלגיכע צוויי אפ



נ. ע ג ג ו ב י א אוב ס ע ג א ר ם

 פראיעקציע די יכ2גל איז רואם צד סש. 0 גלי_יכ איז דריךעק גלי_יכאקםלדיקנ א סוב באזיס דעד ן.
ן באזים אפב זצס־ליניע זיע סוב

 וואם צר סט. # אוב סש. # גלעב אנטשפרעכיק זלנעב דרי_יעק גר^דוויבקלדיקב א פוב קאטעטב די .2
ד קאטעטב די פונ יעטווידב אם היפאטענוזע דעד סוב פראיעקציעס די יכ2גל ז?עענ
 דעט בילדב וואט זייטב, די פוב איינער צו הייב א דרייעק טעמפווינקלדיקב א איב דורכפירב .3

ווינקל. טזלטפב
 פוב איעקציעם פ. די אז דערווייזב, ^3 ביטעקשריטע א דררכגעפירט איז 4^ דרי-יעק א אע .4
גלעב. זעבעב אוב ^5 זי_יטנ די אם ,4£) ביטעקטריטע דעד

 נו־7ג איז וואט פונקט, באליביקער א אז דעריועזב, 3^ פונעט ביסעקטריסע די איז ,4£) .5
ווינקל־זכיטב. די פוב אפשטאנד גלייכב א אם אפ שטייט כיטעקטריטע, רעד אם ט?נ

 ברא־ דער אם געפיבעב ,3 אונ !/ פונקטנ צוויי איר דרויטב אוב גיארע א געגעבב ס׳איז 6
^3 אוב ,4 פונקטב די סוב גלייכווייט איז וואט פונקט, א 4/7^ דעי

גראדע. פאראלעלע .¥1ו
גראדע. פאראלעלע .1

 פארנעמעג קאנענ פלאכקייט, א אם ליגג וואם אוב ^3 גראדע צוויי .1
 איבער- זיב אדער קאנעג זיי אנדערער; דעד לעגאבע אייגע לאגעם סארשיידענע

איבערשני_ידנ. ניט זיב אדער צרנויסאלג, אדער שני_ידנ,
 זיי האבנ איבער, זיב שנ״דנ סס אוב ^8 גראדע צוויי וועג פאל, אינעט (1

 ביידע געהערט ער ;איבערשנעד-פונקט דעט — ס פונקט געטיינזאטעג נ יי א
זיי. פונ יעטווידער אם זיב געפינט ער דה. גרארע,

 נ- מיי ע ג יי וו צ נאר אייג ניט ה$בנ גראדע צוויי וועג פאל, אינעט (2
 דורכסירנ מענ ק^ג פונקטג צוויי דורכ ווייל צונוים, זיי פאלנ פונקטנ, זאטע

איי- זיינ גראדער אייג מוג פונקט יעטווידער וועט דעריבער אוג גראדע, אייג בלויז
צווייטער. דער פוג ונקטנ8 די פוג נער

ליגנ וואט (,84 )צייב. סס אוג £3 גראדע צוויי ורעב לעסאם, (3
 פונקט געמיינזאטענ אייג קייג ה$בנ פלאכקי_יט,

 אע פ^רזעצג ניט זיי ז$לנ מיר וויפל בער,
 ניט פאלג אונ זייט, יענער אדער דער

פאראלעלע. גראדע אזוינע הייסג פ, י ו נ ו צ
 אם וו^סליגג גראדע, דעפיניציע.

 נ ד ” נ ש וו^ם אונ ט יי ק כ א ל פ נ יי א
 זאלזיי טע וויפל ניטאיבער, זיב

זיב שנ?ידנ זיי דה. נים,

7)

5

 איינ אם
אי- ניט

0

4

84 צייב.

פאראלעלע. נ ם יי ה יטנ,2ז דע יי ב אינ פארזעצג ניט
 ;ןן צייכנ דעם טענ באנוצט גראדע פונ פאראלעלק״ש די באצייכענעג צו אם
י00 גראדער דער צו פאראלעל איז £3 גראיע די מעג: לייענט ןן >סס
 טאגטעג- פונעט זיב מיר איבערצייגנ ר$דע,1 פאראלעלע עקזיסטירנ עם אז .2
 מעג־ אויב אבער ס׳איז ארוט, אונדז רינגלענ וו^ם געגנשטאנדג, די באאבאכטג לעכג
עקזיטטירג. גראדע פאראלעלע אז דערוו?יזנ, צו טע^רעטיש לעב

 זעלבער דעת אוב איינ צו פערפענדיקולערע גראדע, צוויי טעארעמע.
פאראלעל. זיינעג זיי —איבער ניט זיב שניית גראדער, דריטער
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.(85 )ציים. סס 4/7^7 ± 5 געגעבנ איז׳ם
,45 || 60 נ דערווניזב זיב סיפאדערט

 ,י ׳60 אוב גראדע די אז נ,1זא לאסיר הייפעב(. דעס >םונ דערוו״ז
 איבער־ זיב זאלג אוב פארגעזעצט זייג זאלנ ,71427 גראדער דער צו פערפענדיקולערע

 גרא־ דער צו דורכגעפירט פונקט פונעס איז דאג ס; פונקט א עפעם איג ידנ2שנ
 מעג־ ניט $בער דאב איז אזוינם סס, אוב 715 פערפענדיקוליארג צוויי 714/7 דער
 פערפענדי- אייב בלויז גראדער א צר דורכפירב מענ קאב פונקט איע פוג ווייל לעב,

 וועלנ 60 אוב 68 אז געסאכט, ה$בנ סיר רואם האנאכע, די עם, הייסט קוליאר;
צו פערפענדיקולערע די סס. אוב 45 גר^דע די ריכטיק; ניט איז ידנ,2איבערשנ זיב

ידנ,2איבעדשנ ניט זיב ק$נענ

:׳ 11

^60^/
85 צייב.

 אלוא, פאראלעל; נענ2ז זיי עם, הייסט
א געגעבנ ס׳איז אופגאבע.

 א איר דרויסנ אוב 71427 אדע ר ג
 דורכפירנ (.86 )צייב. </ ט פונק

 גראדע א </ פונקט דורכנ
 גראדער דער צו פאראלעל

4427..

86 צייב.

 גר$דער דעד צר</ פונקט נעמ7 געגע דורכנ דורג פירנ מיר ק$נםטרו?רונג.
 % פונקט פרנעס פערפענדיקוליאר א — דערנאב אוב ^,0 פערפענדיקוליאר א

 וחיל £</, || 4427 אינדעדעמעסג, גראדע. געזוכטע די איז ^0 גראדער דער צו
</.5 גראדער דעד צו פערפענדיקולערע גראדע, צוויי זיינעג 71427 ארנ £(/

פאראלעלע. ררעגב אקסלאמע .2
 גרא- דער דרויסנ </ פונקט געגעבענעס א דורב אז יגט,2איבערצ זיב האבנ מיר

 נאב וואלט סע ^;27 צר פאראלעלע א גראדע, א דורכפירנ מענ קאנ ;1427 דער
 די זייג וועט גר^דע אויפנ אזא אם דוהבגעפירטע די אז דערוחיזנ, באדארפט

 פאראלעל איז וואס אוג </ פונקט דורכנ דורב גייט וואם אדע, ר ג קע צי נ יי א
 סע מעגלעב, ניט איז טעזים דאזיקנ דעס אבער יזנ2דערוו .71427 גראדער דער צו

 גריכי- אמאליקע די געטאנ האבנ טאקע אזוי אקסיאמע; אג פאר $נעמענ איס דארפ
 דאזיקג דעט דערווי_יזנ ערע. אונדזער פאר צוריק יארג פיל מיט געאמעטערם שע

 אלע פונ אונ צי_יטנ אלע פוג געאסעטערם בעסטע די געפרוווט דאב זיב האבנ □עזים
 אינ ערשט גארנישט. מיט אויםגעל$זנ זיב ד.אבנ פררוונ דאזיקע די אבער פעלקער,

 האנאכע דאזיקע די אז דערוחיזג, צו אגייגעגעבנ זיב ה$ט י^רהונדערט סאריקנ
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 אקסץאמעם, איבעריקע די פוג אויספיר לאגישג א אלם ארויספירג ניט טענ קאנ
 ניט זי ק$נ טע דה. געאמעטריע, פרג גרונט איג געלייגט גערריינלעב וועדג רועלכע

 גרויסער דער באקאנט געווענ גוט שרע איז באומיז אזא פונ געדאנק מיטנ דעוווייזנ,
 קאנטטררי- געאמעטרישע א $בער (;1855— 1777) גאום מאטעמאטיקער דייטשישער

 1829 אע געגעבנ האט פראגע, דאזיקע די ארים קימאט שעפט רואם דונג,
 נאכ גלי_יכ ארג (1856 — 1793) לאבאטשעווסקי אי. נ. געאמעטער ררסישער דער יאר

 זיי נאב (.1860—1802) באליי אי. מאטעמאטיקער אונגארישער דער י., 1832 אע איט,
 אנ איט געבנדיק סאם, ביזנ דערווייז דעט דערפירט געאמעטערם דיי א האבנ

 אלם אנגענרמענ אזויארוט איז האנאכע דאזיקע די דערקלערונר. אויסשעפנדיקע
 באאבאכטונגענ, דירעקטע דורב פעסטגעשטעלט איז אירע ריכטיקייט די אקם?אםע,

אנגעזאמלט. האט מענטשהייט די וואט דערפארונג, דוירעסדיקער דער דורכ
 פלאב- א אפ גראדער א דרויסג פונקט געגעכענעט א דורב אקסיאמע.

 געגעבע. דער צו פאראלעלע א גראדע, איינ בלויז דורכפירג קאנ"מעג קייט

גראדער. נער
 פא- צוויי פוג אייגע איבער שניידט גראדע א אויב .1 קאנסעקיוענצג.

צווייטע. די אויב איכערשניידג זי וועט גראדע, ראלעלע
(.87 )ציים. ־(/ פונקט אינעט ^3 איבער שני_ירט ;£8]| >££ :געגעבב ס׳איז

.60 איבקר שנערם 4/?/ דערוועזב: זיב ס׳פאדערט

 ידט2שנ וראש 3^ גראדע די אז זאגג, לאמיר הייפעב(. דעט )פונ דערווי_יז
אויב ?/ס. גרארעד דער טיט איבער ניט זיב דט2שנ (/, פונקט אינעט ^3 איבער

4 3 _
£0^

£----------------------------------/

88 צייב.

 דורכנ דורכ גייענ דאג ארנ צר פאראלעל ינ2ז ?^7 דארם אזרי, איז דאם
 רוידערשפרעכט דאם סס; צר פאראלעלע אע £3 גראדע צרריי פרנקט
 ה$בנ מיר רואם האנאכע, די אז עם, הייסט פאראלעלע, ררעגנ אקם;אמע דער אבער

 גראדע א נאכ פונקט דררכנ דורב גייט ^3 גראדעד דער כרצ אז געמאכט,
גראדע די אלזא, ריכטיק. ניט איז £0 גראדע די איבער ניט שנכידט רראס
>00 גראדע די ידנ2איבערשנ מרז אזרי, אריב ארג £0 צו פאראלעל ניט איז

 גרא- דריטער א צו פאראלעל באזונדערווייז ינענ2ז גראדע צוויי אויב .2
פאראלעל. זיב צווישג זיי זיינעג דער,

(.88 )צייב. 0ס\\£3 אוב £8 |[ £3 געגעבב: ס׳איז

.43 \\6>0 :דערוועזב זיב ס׳פאדערט
 זיינעג סס ארג £3 גראדע די אז זאגנ, מירנ הייפעב(. דעם )פונ יז2דערוו

 נעמעג מיר ווענ ס. כונקט א עפעם אע איבער זיב ידנ2שנ זיי אע פאראלעל ניט
גייענדורב 3 פונקט דורכנ אז אריכפיר, צרם פיר קרמענ האנאכע, דאזיקע די אנ
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 דיי־ דער צו פאראלעל ז?*נענ וואם ,80 את ^8 פאראלעלע פארשיידענע צוויי
 פאראלעלע, וועגג אקסץאמע דעד אמר ווידערשפרעכט דאם •88 גראדער סער

 זגרג 45 גראדע די אלזא, ריכטיקע. קייב ניט איז האנאכע געפאכטע די עם, הייסט
 זיי איבערשנית־נ, ניס זיב קאנעג ,88 גראדער דעד צו פאראלעל זיינעג וואם ,80

^8\\00 פאראלעל: ז״נענ

 פאראלעלע צוויי דורב געבילדעט זיינעג וואט ווינקלענ, •3
סעקאנטע• א אוג

 צום גראדע, וואסער-ניט-איז איבער שננדט (89 )צייב. 45 גראדע די אויב ן,
 את שארפע זיינעג צוויי וועלכע פת ווינקלענ, 4 איר טיט זי בילדעט ,80 ב״שפיל

 זיב צווישנ נענ2ז ווינקלעג טעמפע ביידע את שארפע ביידע טעטפע; זיינענ צוויי
^.2/^=4 ׳21==2:3 ווערטיקאלע: אלם גל*כ

 פוג יעטווידג פיט צוזאםעג ווינקלעג שארפע די פת יעטווידער איז דעם כוצ
 +!/ 22==2^ וריגקלענ: שכייגישע אלם 2^ פת סופע א גיבנ ווינקלעג סעפפע די

^2=213+ 2:2; ^2 = ?2 + ?2; ^2 = 4-./4?2♦

0

89 צייב.

 פער- קעגנזניטיק זיינעג איבער, זיב שננידנ וואס ,80 את 45 גראדע די אויב
 צווישג כ2גל בילדנ, גואדע די אט וואם רוינקלעב, אלע דאג זננעג פענדיקולער,

גראדער. א איז זיי פוג יעדערער אוג זיב,
 צוויי נאר נראדע, אייג ניט איבער ידט2שנ (90 )צייב. 88 גראדע די אויב .2

 די טיט 88 פוב ד־פונקטג”אימרשנ די בא זיב באקומעג ^80 את 45 גראדע,
 איבער- באם צישפ עםיינזאמענ1 א טיט פיר :ווינקלעג אכט 80 את 45 גראדע

 באם שפיצ געמיינזאטענ א מיט פיר את 45 גראדער דער טיט 4/ שנ?יד-פתקט
 איבער שנגירט וואם ,88 גראדע די .80 גראדער דער טיט א איבערשנגיד-פונקט

 את־ קאנעג זאל טע )שנכידנדיקע(. סעקאנטע הייסט ,80 את 45 גראדע די
 באם לינט פאר דער פת ווינקל אייג וואס ווינקלענ-פארג, באזונדערע די טערשיידג

 נע. ספעצזעלע ווינקלעג די האבג א, פונקט באם —צווייטער דער את פונקט
סעקאנטע. דער לעגאבע לאגע זייער פת אפהענגיק מענ,
 זניט אייב פת 80 את 45 נראדע די צרוישג ?יגג וואם ורינקלעב, די (1

 דעד זייגעג דאם ווינקלעג. ע יק ט זני נ יי א אינווייניקסטע הייסג ,88 סעקאנטע
^♦5 אונ 214 >2? אונ 23
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 זגים אייג פת סס ארג ^3 גר$דע די דרויסג ליגנ רואם ורינקלעב, די (2
 זיינעג דאם ררינקלעג. ע ק י ט גי ז נ יי א ע ק י ד נ ם י ר ר ד הייסנ ,88 סעקאנטע
./7 אוב _2 י'2_8 אונ

 פאר" אינ סס ארב £3 גראדע די צררישג אינרוייניק ליגנ רואם רוינקלעג, די (3
 !עקרייצטע אינררייניקסטע הייסנ ,88 סעקאנטע דעד פרג זייטנ שיידענע
_^.6 אוב ^4 /^;5 אוב /3 זגינעג דאס רוינקלענ.

 פארשיידענע אינ 03 אוב ^3 גראדע די דרויסנ ליגנ רואם ווינקלענ, די (4
 ררינקלעג. געקרייצטע דרריסנדיקע הייסג ,88 סעקאנטע דער פונ זייטג
_^,8 ארג !/, אוב /^1 זייגעג דאם
 זיי פרנ איינער איז דערביי סעקאנטע, זגיט אייב פרג ליגג רואם ווינקלעב, די (5

 שטאפלדיקע הייסג דרריסנדיקער, א אנדערער דעד ארב אינרוייניקסטער אב
ארג /^4 !/, אוב /,6 אונ /^2 ׳2^5 אונ 2_1 נענ-ז םאד •5ררינקלע

 האר וואםער־גיט-איז א פרג ררינקלעג די צררישב אפהענגיקגט באשטיטטע א .3
 די צווישג אפהענגיקגט באשטימטע א טיט ברעעט ררינקלענ אנגעוויזענע די פרג

פאר. אנדער יעטווידער פרג רוינקלעג

 זיינענ דריטער א טיט גראדע צוויי איבערשניידנ באט וועג טעארעמע.
 אינווייניקם- די גלייב זיב צווישג (1 זיינעג: גלייב, ווינקלעג שטאפלדיקע די

 סו- די (3 ווינקלעג. געקרייצטע דרויסנדיקע די (2 ;רוינקלעג געקרייצטע טע
 סו• די (4 ארג 24/ גלייב איז ווינקלענ איינזייטיקע איגווייניקסטע די פרג טע
.24/ גלייב איז ווינקלעג איינזייטיקע דרויסנדיקע די פוג טע

(.91 )צייכ. '38 סעקאנטע די אוב סס אונ £8 גראדע די :געגעבב ס׳איז
י 2^ 1 = 7 איב / 3 = / 5 (א :דערווי_יזנ זיב ס׳פאדןרט

.2:2 = 2^: £ אונ ^4 = 2:6 (כ
;2:3+2:6 = 24? אוב ^4 + 2:5 = 24/ א( (2

•2:2 + 2:7 = 24/ אוב ^ ! + 2:8 = 24/ ב(
 ווערטיקאלע' אלם /^1==213 ׳באדינג ריטנל 2^1 = 2^5 (1 דערוו^ז•

 זיי. באזונדערוויין רואם ^,5 אוב _^3 גרייסנ צוריי ורגיל ׳213 = ^5 זזייהט
זגנענ \ צום דה. דריטער, א צו גלגיב זיי נעג

£/ גלגיב. זיב צווישנ
_______3 וריב- שטאפלדיקע די גלגיב ס׳זיינענ אויב אלזא,

געקרייצטע די בלגיה אויב זיינעג ^,5 אוב קלענ,
/ רוערט אויפג זעלבג אפג •2^3 = 215 ווינקלעב׳

6/5________________ ♦2^1 = 2^5 אייב אז דערוויזב׳
ר*/ מיד אויב — איז באדינג לויטנ (2
4 215 צומ אונ 2^4 דעמ צומ צוגעבנ ורעלב

צייב• ארג 211 + 2^4 = 2^ גמנ-ז דאנ דעמ
 אלזא, ווינקלעג. שכיינישע אלם _5 + /^6 = 2^

גל?ץכע די פרג יעדערנ צו צוגעגעבג האט טע וועג
 די אוב איינ באקרמעג מיר האבג וויבקלעב, צו ^,5 צום אוב צרם ררינקלעב,

 ררעג פאל, דעט איג בלויז מעגלעה איז ד$ם $בער ,24/—נעטלעה סומע, זעלבע
 זנינעג ררינקלעג געקרייצטע אינוריעיקסטע די אז בארוגיזט, ד^ם ארנ +^,4 — /^6

♦2^1 = 215 אויב ׳2^2 = אז דערדדיזב״ ררערט אריפנ זעלבב אפג גלגה,
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פאר־ שכיינישע. אלם __ 1 _4 = 26/ ;2.1 = 5 איז באדינג לויטנ (3
 בא• ׳/^5 איט צו כנ2גל א טיט דעט יט2יכק2גל לעצטער דער איג פיר יטנ2ב
 איינזייטיקע אתווייניקסטע די פרג םוטע די דה. ,/5/^4 — 26? אז "מיר ומ?גנק

 ׳2? + 216 = 2^ אז דערוויזג, ווערט אויפנ זעלבג אפג .2/^ יכ2גל איז ווינקלעג
^1 = 2;5אויב

 פארבייטג שכיינישע. אלם /^5 4_/_8 = 24/ _;1_^=5 יזא באדינג לויטג (4
 באקומעב /^,1 אים צר גלייכג א טיט _5 דעם יט2יכק2גל לעצטער דער אינ מיד

 ווינקלעג יטיקע2איינז דרריסנדיקע די פונ סומע די דה. /^,1/^-(-8 = 24/ אז סיר,
אויב , /2 ־]-= 24/ אז דערוויזג, ווערס אויפג זעלבג אפג .24/ יכ2גל איז

גראדע. פרב פאראלעלקייט פוג סימאניט .4
 דע- באשטיים גראדע צוויי פת פאראלעלקייס פרג סיטאנים די פרג איינער ן.

 אונ נ יי א צו פערפענדיקולערע ,ע ד $ ר ג פארשיידענע יי וו צ וואס דיג,
 אנדערע באטראכטג לאמיר זכנענפאראלעל. ,גר^דער ר ע זעלב ער ד

 זיב בילדנ וועלכע רוינקלעב, פונ אייגנשאפטג די אפ זים באזירנ ורןןם סיפאניט,
דריטער. א טיט איבער זים ידנ2שנ גראדע צוויי ורעב אוים,

 פארא־ זיינענ דריטער, א טיט איבערגעשניטג גראדע׳ צדדיי טעארעמע.
 אויב (2 גלייב, זיינענ ווינקלעב געקרייצטע אינווייניקסטע די אויב (1 :לעל

 שטאפלדיקע די אויב (3 גלי_יכ, זיינענ ווינקלעג געקרייצטע דרויפנדיקע די
 גיבג ווינקלענ אייגזכיטיקע אינווייניקסטע די אויב (4 גלייב, ינענ2ז רוינקלעב

 גיבב ורינקלעג איינזכיטיקע דרויפנדיקע די אויב (5 אונ 24/ פוג סומע א
.24/ פוג סומע א

טעארעטע. דאזיקער דער פת טייל ערשטג דעט יזנ2דערוו ל$מיר
(.92 )דייב. /^=2 סעקאנכת א אוב אוב ,45 גראדע געגעבב: ס׳איז

/♦1.8||00 דערווייזב: זיב ס׳פאדערט

 די ז. י2 וו ר ע ד
יא. אוב פונקטנ

 די את אונ ,45 גראד? די איבער ידט2שנ סעקאנטע
 דורב־ טירג את אפדערהעלפט דעמאפשניט צעטיילג מירב

̂ 8 גראדע די אלזא, .01^48 אז יט,2באט ד^ס את = אויכ אז עם,
הייסט א>8 גראדער זעלבער דער את אייג צו פערפענדיקולער נענ2ז סס את

 א 00 גראדער דער צו ק טיט: ינ2ז דורה פירג
 פערפענדיקו- דאזיקנ דעט פערפענדיקוליאר

 איבער- זיב וועט ער ביז פארלענגערג, מיר וועלנ ליאר
 טירג ; 1 פתקט אתעם ^3 גראדער דער טיט ידנ2שנ

 אוב △^£^1 דר״עקג: צוויי באקרמעג
(1 אין עקנ2די דאזיקע די את

= (2 קאנססרוירונג, דער לויט
 ווערסיקאלע אלם /^3 = 214 (3 באדינג׳ לויטנ

פרג = △^5־7^ עם׳ הייסס וותקלעג;
 לריטג = אז ׳דרינגט גל^כקייס זייער

הייסט אס, ^00 ויכיל =<//^>4/ איז באדתג

^•8 ן 00 פאראלעל, ינענ2ז זיי עם,
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 גע־ דרויסנדיקע די וועג פאל, יענעט פאר טעארעמע דער סת דערווייז דער
 בא- אפנ זיב באזירט ^׳5=^/6 לשלעמ$ יכ,2גל ינענ2ז ווינקלענ קרייצטע
פאל. טראכטב

 ווער־ אלם _^6/^=2 ארב 215 = 22! אזויווי •215==216 אז ׳נבנ7ג3נז ם׳איז
 אינווייניקסטע ינענ2ז ווינקלענ דאזיקע די אבער ^;1 = /^2 איז ווינקלענ, טיקאלע

.45 || 00 איז דעריבער זיב, צווישג יכ2גל ינענ2ז אוב געקרייצטע
 ס׳זיי- אז געגעבנ, ס׳איז ורעב טעארעמע, דער פת דערווייז דעד איז אנאלאגיש

 ווינקלענ- איינזייטיקע אז געגעגג, ס׳איז אדער ררינקלעב, שטאפלדיקע די יכ2גל נעג
.2^ פוג סומע א צוזאמעב -גיבנ דרויסנדיקע, אדער אינווייניקסטע

 ט פונק דורכנ ורב ד גייס אם וו גראדע, א נ ר פי כ דור אופגאבע,
 44/7 גראדער געגעבענער א צו פאראלעל איז אם וו אוב </

(.93 )ציים.
 פונקט א איר דרויסנ את 44/7 גראדע א געגעבנ ס׳איז ג. קאנםטרו?רונ

באלי- א אונטער ץ? סעקאנטע א 44/7 צו % פונקט דורכנ דורם סירב מיר

 מיי •21 א גראדער דער מיט בילדעט סעקאנטע די ל; ק נ י וו ביקב
 ׳21^!^ א ^,/7סעקאנטע דים אנדערער דער פת פונקט באם דערנאב קאנסטרררנ

ווינקל דאזיקג פרנעט 44ג</ יט2ז די וועט דעמלט צוט יכ2גל איז וואס
 אינדערעמעסנ, .44^ ן| 44/7 ,44/7 צו פאראלעל איז וואס גראדע, געזוכטע די ז*נ
ינענ2ז דאם את >2/ 44^5= איז קאנסטרחרוגג דער טיט העסקעט את

.44^ || 44/7 עם׳ הייסט וויגקלענ, געקרייצטע אינווליניקסטע דאב

 אי- ינענ2ז גראדע פאראלעלע צוויי וועג )פארקערטע(. טעארעמע .2
 געקרייצ- אינווייניקסטע די (1 גלייב: ינענ2ז דריטער, א טיט בערגעשניטג

 שטאפלדיקע די (3 ווינקלענ, געקרייצטע דרויסנדיקע די (2 ווינקלעג, טע
 איז ווינקלענ אינווייניקסטע איינזייטיקע די פוג סומע די (4 את ווינקלענ

 איז ווינקלענ דרויסנדיקע איינזניטיקע די פת סומע די (5 את 24/ יכ2גל
.24/ גלייב

טעארעמע. דער פוג טייל ערשטג דעט יזנ2דערוו לאמיר
א (.94 )צייב. סעקאנטע א איז :געגעכב ס׳איז

•21 = 22 דערוויהנז זיב ס׳פאדערט
 צום יכ2גל ניט איז דער אז זאת, לאמיר הייפעב(. דעם )פת ז וויי ער ד

 סעקצנטע דער גא את 44 פתקט באם ^.1 > איט, פת גרעסער איז את ^2
 א^£=א^£^0 אויב צום יכ2גל איז וואם ׳<//^41/7 א מיד קאנסטרמרג
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 אונ גראדע׳ צוויי דורב אזויארום גייעג 44 פתקט דורכג את ןן סס איז
 פא־ ררעגג אקסיאמע דער דאב ווידערשפרעכט דאס אבער ; סס צו פאראלעלע ,45

ריכטיקע. קייב ניט }/1 > /2 אז האנאכע, די איז דעריבער ראלעלע,
 את 47 פונקט באמ קאנסטרחרג מיר ווענ איז < /^2 אז זאגנ, מירג אריב

 ווידעראמאל מיד וועלג ^,1 צום יכ2גל איז וואם ווינקל, א 0ץ סעקאנטע דער בא
 צו פאראלעלע נראדע, צוויי דורם גייעג 44 פונקט דורכג אז באשלום, צום קומענ
 פא- וועגג אקסיאמע דער ווידערשפרעכט דאם ווניל מעגלעב, ניט איז דאס אבער סס,

 /,2 פונעם קלענער ניט אוג גרעסער ניט ינ2ז ניט קאג דער וריבאלד אלזא, ראלעלע.
 בילרנ וואם רוינקלעב, געקרייצטע אינווייניקסטע די אז אתדאסהייסט, /^,1 = __2איז
גראדער,זיינענגל״כ. דריטער א מיט גראדע פאראלעלע צודיי איבערשנ^דג באם זיב

 פונ ארוים דריננט טעארעמע דער פוג סיילג איבעריקע די פוג ריכטיקייט די
 אינווייניקם- די גלייב ס׳מעענ וויבאלד את געווארג. דערוויזנ שוע איז וואם דעם,

 געקרייצטע דרויסנדיקע די לייכ1 בעמיילע שוע זיינענ ווינקלעג, נעקרייצטע טע
 וויגקלעג איינזייטיקע די סוג סומע די את רוינקלעג, שטאפלדיקע די ווינקלענ,

•24? גלייכ איז דרויסנדיקע די פרג י2ס אעווייניקטטע די פת סיי

95^ צייב.

 פוג איינער צו פערפענדיקולער איז גראדע א אויב קאנסעקווענצ. .3
אנדערער. דעך צו אויב פערפענדיקולער זי איז גראדע, פאראלעלע צוויי

געבנ:7ג איז׳ס
_[_?/־£. דערווייזנג זיב ס׳ם^רערט

 אבער ן ורינקלעג שטאפלדיקע אלם /_1 = איז י24511 אויב ♦ז - וו י ע ד
,00 ± €0 אז באט?יט, דאס את /^,2^== דער אויב אז עם, הייסט = דער

 צו דורכגעפירט זיינענ וראם געניעטע א את 45 פערפעגדיקוליאר א .4
(.950 )ציים• איבער זיב ידנ2שנ גראדער זעלבער דער את איע

 פער- א גראדער דער צו דורכפירג סיר וועלג (950 )ציים 5 פונקט פונעט
 טעארעמע דער מיט העסקעם )אע 45 צו פאראלעל איז ער אס, פענדיקרליאר

 אונדער איע צו פערפענדיקולער ינענ2ז וואם גראדע, צוויי פת יט2פאראלעלק וועגג
 ניט דורכפירג מעג קאנ 5 פתקט רעם דורכ אזויווי את גראדער(, דריטער זעלבער

 צו פאראלעל ניט סס גראדע די איז ,45 צו פאראלעלע א גראדע, איע ווי מער
.45 גראדע די איגער ידט2שנ סס גראדע די דה. ,45
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 וועלכע ^,0 ארב £8 גר$דע צוויי צו את פערפענדיקוליארב די .5
(.95א >צייכ. איבער אויב זיב שנ^דג איבער, זיב שנ*דג

 פער- ניט מיגעג £0 את 45 גראדע די וחת סאל, דעם באטראכסב לאמיר
 גענייג- א את פערפענדקוליאר א אלם ,45 את אינדערעמעסנ, פענדיקולער.

 פוגקט דעד אז זאת, מיד איבער. זיב ידנ2שנ ,40 צו דורכגעפירט זיינעב רואם טע,
דעם איג .40/7 דתיעק דעם באטראכטג לאמיר איבערשנכד-פתקט. זייער איז 0

96 צייכ.

 אינווייניקסטער אב איז 2? גראדער׳ א את דרויסנדיקער א \/ איז דרניעק דאזיקג
 גענייגטע א איז 44/7 אז דרינגט, דערפת ׳2/1 > ׳עם הייםט שארפער׳ א את

 פערפענדיקוליאר דעט את 44/7 בענייוטע די דערנאכ מיר באטראכטנ .45 לעגאבע
 את 57, אז מיר, באשליסג ,45 גראדער דער צו דורכגעפירט זי_ינענ וואם ,57.

 גראדער זעלבער דער את אייג צו גענייגטע א את פערפענדיקוליאר א אלם
איבער. זיב שנ^דג ,45

 טעמפנ א בילדנ 40 את 45 גר^דע די וועג פאלנ, די באזונדערווייז באטראככנ
ווינקל, גר$דנ א אדער

 ווירע א פת הילם דער מיט גראדע פאראלעלע קאנסטרו?רנ .5
רייסווינקל. א את

 וויכטיק זייער איו אויפג פ$שעטםטנ אפנ גראדע פאראלעלע דורכפירב קענעג
 קאנסטרחרוגג אזא ווערט אויפג איינפאכסטג אפנ צייכענתג-ארבעטנ. אויספילנ באט

 באגרינדעט ווערט את רייסווינקל א פת את ווירע א פת הילם דער מים געמאכט
 דנ”איבערשג באט זיב בילדנ וו^ם ווינקלעב, שטאפלדיקע די פת יכקי_יט2גל דער טיט

(.96 )צייב. דריטער א טיט גר$דע פאראלעלע צוויי

 זלטני פ^ראלעלע אנטשפרעכיק מיט רויבקלעב פרב אייגנשאפט די .6
 דא־ די אויב גלי_יכ׳ זנינעג זייטנ פאראלעלע טיט ווינקלענ טעארעמע.

 גיבנ זיי אדער טעמפע, ביידע אדער שארפע ביידע זייגענ ווינקלענ זיקע
 דער ארנ שארפער א איז זיי פת איינער וועג ,2^ פרג סומע א צוזאמענ
טעמפער. א צווייטער

 (,97 )צייב. ^11 אוב 4/7/1| 45 ;שארסער א איז ^8 דער :געגעבב ס׳איז
^£8 = ^5= (1 דערוומזב: זיב ס׳ס^דערט

2) ^2 = 7^ ^-8^ ^;2 =5-|-^3/.
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 לא ׳5 פונקט באם וויגקל-זביטג די גת איינע פארלענגערג מיר (1 ז. וויי ער ד

איז דאג ; יט2ז דער פיט דוגג”איבערשנ דער ביז יט2ז די — זאת מיר
 בא אוב א-נ ?45 פאראלעלע די בא ווינקלעג שטאפלדיקע אלם =

 פארא- די בא וויגקלעג שטאפלדיקע אלם 2:4 = אויב אבער ;50 סעקאנטע דער
 זיי־ 214 דעי אוב / 5 דער אלזא, סעקאנטע דער בא אוב </2 אוב 50 לעלע

 *2:5 = 214 צווישגזיב: יכ2גל ינענ2ז זיי עם, הייסט ^,3 צום יכ2גל נערבאזונדערווייז
 אלזא: ^.3^= אויב אז עם, הייסט ווערטיקאלע, אלם 214 = 716 אבער

6=^214=715•

98 צייב.

 ווינקלעג שארפע אלם 214=715 אונ שכיינישעי אלם 214+717=26/ (2
 דעם גלעכקייט ערשטער דער את פארבי_יטנ סיר וועג זייטג. פאראלעלע פיט

 •2:75+21=26/ מיר באקומעג גלי_יכ, אים צו איז וואם ,2:5 מיטג /^4
 ,2:5 פיטג רעם גלי_יכקייט צווייטער דער איג דערנאכ פארבייטנ מיר ורעב
.2:5+215=26? פיר באקומענ גלייכ, אים צו איז וואם

דרייעק. א איב ווינקלענ פונ אייגנשאפטג .7
 כאליכיקנ א אע ווינקלענ אינווייניקסטע די פת סומע די טעארעמע.

.26? גלייכ איז דרייעק
(.98 )צייכ. △ :געגעבב ס׳איז

•2/1+75+20 = 26/ דערווייזנג זיב ס׳פאדערט
 פונעם אוג ^36 דרי_יעק פונעם ?15 יט2ז די פארלענגערנ מירנ ז. יי וו ר ע ד
. ?40 צו פאראלעל 33 גראדע א דורכפירנ פיר וועלנ "5 שפיצ

דה. ,26/ יכ2גל איז 5 פונקט באט וויבקלעב די פת סומע די
?26 = 3^ + 712 + 711

:קאנםטרו?רוגג דער פיט העסקעט אינ איז יט2צ זעלבער דער איב
 געקרייצטע אלם 712 = / 0 (2 ווינקלענ, שטאפלדיקע אלם / 1 — / + (1

<713 = 715 (3 ווינקלעב,
♦21^ + 715+21=^:20 אז הייםט ׳2צ 1^+2+213=26/ אבער

 גראדג איינ פונ מער ינ2ז ניט קאנ דרייעק א אינ .1 קאנסעקווענצנ.
ווינקל. טעמפנ אדער"אייג

 גלייב איז יעק2די א איג ווינקלעב י2דר אלע פת סופע די אינדערעמעסנ,
 די וועט ׳6/ פאר גרעסער אדער 6/ יכ2גל איז זיי פת איינער וויבאלד איז ,26/

 את ׳6/ פאי קלענער אדעד 6? יכ2גל ינ2ז ווינקלעב איבעריקע צוויי די פת ם:־מע
פאר קלענער ינ2ז וועט ווינקלעב 2 איבעריקע די פת יעדערער אז הייסט, ראם
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 -|•6/ אדער 60ס

קעגנ לתט וואם

ייכ.1

 איז דרגיעק גראדוותקלדיקנ א את רוינקלעג שארפע די פונ סומע די .2
כ :י גל

 ווינקלענ צוויי צו גלי_יכ זיינענ דרייעק אית פת וותקלענ צוויי אויב .3
 דרי_י- דאזיקע די פרנ ווינקלענ דריטע די אויב זיינעג דרייעק, צווייטנ א פרג
זיב. צווישנ גלייב עקנ

 די פונ סומע דער צו גלייב איז דרייעק א פרנ ווינקל דרויסנדיקער א .4
 אוג (98 )צייב. שכיינישע קייב ניט איט טיט זיינענ רואם אינווייניקסטע,

 איט טיט איז וראם אתוויתיקסטנ, יעדנ פונ גרעסער ער איז דעריבער
שכיתישער. קייב ניט

 •46/ גלייב איז דרייעק א פת ווינקלענ דרויסנדיקע די פת וטע ם די .5
 ווינקל אינווייניקסטג אב פת אוב דרויסנדיקג א פת סומע די אינדערעמעסנ,

 דרריסג־ אלע פת סומע די עם, הייסט ;26/ גלי_יכ איז דרייעק פת שפיצ יעדנ גא
 אזויווי אבער ,66/ גלייב איז דרי_יעק א פת ווינקלעג אינווייניקסטע אוב דיקע

 סומע די וועט ,26/ גלי_יכ איו אלייב ווינקלענ אינווייניקסטע די פת סומע ־די
•66/— 26=/ 46/ גלי_יכ זי_ינ ווינקלעג דרויסנדיקע די פת

גלי_יכ אין דרייעק גלייכזי_יטיקנ א את ווינקל יעדער .6

קאמעט, דער איז דרייעק גראדווינקלדיקנ א את .7

 היכ$־ דער פוג העלפט א צו גלייב ,30ס פת ווינקל א

טענוזע.

&3^ _יעקידר גר^דווינקלריקנ אינעט אינדערעמעסנ,
 דערי- את 30ס גלי_יכ ?1 ווינקל דעד איז (983 >צייכ.
 אם אפליית לאמיר .60ס גלי_יכ 3 ווינקל דער איז בער
 פאריי־ את 3^1 = 30 אפשניט אב 34 היפאטענוזע דער
 גלי_יכאקםל- א △ 445ס דער איז דאב 44 מיט 0 ניקב

 איז ער עם, הייסט 3^10 _/= 36^1 == 60ס את דיקער
>30 = 3^ —את גלייכזי_יטיקער א

גלי_יכאק־ א דער איז דעריבער /,4014 = 90ס — 60ס = 30ס
באטי_יט, דאם = 444 עם, הייסט ווייל , סלדיקער

^5^ = ^45 את 3=^3^=^^=-^ אז

 פערפענדיקו־ אנטשפרעכיק מיט ווינקלעב פת אייגנשאפט .8
ז?יטנ. לערע

 זיינעג זי_יטנ פערפענדיקולערע אנטשפרעכיק טיט ווינקלעג טעארעמע.
 די אדער טעמפע, ביידע אדער שארפע ביידע זנינעג זיי רועג גלייב, אדער
 אנדע־ דער את שארפער א איז זיי פוג איינער ווענ ,26/ איז זייערע שומע
טעמפער. א—רער

(•£9 )צייכ. אוב ^3 1 ;שארפער א איז רער געגעבב: ס־איז

= 2^3 = ג( זנ:ירי-רעד זיכ ס׳ם$דערט
אונ ^54-2:4=26/ (2
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 אוג 301 דרי_יעקנ גראדוותקלדיקע די באטראכסנ לאמיר (1 ז. כי רו ר ע ד
מיר ורעב ; /^3 4־ 2 = 6/י את +^2^2^= איז זיי בא

̂ 5 דער אז באשלום, צום מיר קומענ יכקייטנ,2גל צוויי דאזיקע די פארגל?ץכנ
 שארפע זי_ינענ ווינקלעג דאזיקע די אלזא, י£; פונקט באם /^3 צום גלייב איז
יכע.2גל אוב

 5 ווינקל פונעט שפיצ דער (1 רועב פאלנ, די זעלבשטענדיק באטראכטב
 דעט דרויסג ליגט ער וועג (2 ,3 ווינקל געגעבענעט' אינעט אינווייניק ליגט

 פונעמ טג”ז די פוג פארזעצונג די איבער שני_ידנ ז^טנ זיתע אז אזרי, 3 רוינקל
ווינקל. געגעבענעט

100 צייב.

 די באטראכטג מיר וועלב /׳54־ 7.4 = 26/ אז דערווייזנ, צו קעדיי (2
 וועג ^;3 = ^3 אבער ^׳3 4^־4=26/ פתקס באם 4 את 3 ווינקלענ

 צו איז וואם ,£3 מיטג ^7 3 דעט גלי_יכקי_יט ערשלער דער את פארבייטנ מיר
געגעבענער דער דה. 4־ 214 = 26/ אז מיר, באקומענ גלייב, איט
 פערפענדיקולער זי_ינענ זי_יטנ זיינע וראם ,7׳ פונקט באט ווינקל טעמפער א את
.26/ פת סומע א צוזאמענ גיבג ^,3 פתעט יטנ2ז די צו

 זי-ינעב וואט גראדע, פאראלעלע בא אפשניטב פרב אייגנשאפט .9
גראדע. פאראלעלע מיט איבערגעשניטב

 אי- זכינעג רואם גראדע, פאראלעלע צוויי פוג אפשניטנ טעארעמע. .1
גלי_יכ. זיינעג גראדע, פאראלעלע טיט בערגעשניטנ

(.100 ייכ•3) אוג ןן 4!^/ ־ געגעבב ס׳איז
^.0=80 אוב ^8=60 :דערומיזב זיב ס׳פאדקרט

 מירב את ס אוב ?1 פונקטג די גראדער א טיט פארייגיקג מירב דערווי_יז.
 יל2וו יכ,2גל ינענ2ז יעקנ2דר דאזיקע די סס^ את ^30 יעקנ2דר די באטראכטנ

ווינקלענ, געקרייצטע אלם = (2 יט׳2ז געמיינזאטע א ס\^ (1 איז זיי בא
ווינקלענ. !עקרייצטע אלם /3 —/4 (3

 אנט־ די פת יט2יכק2גל די ארויס דרינגט יעקנ2דר די פוג יט2יכק2גל דער פת
קעגג ליגנ רו^ם יטנ,2ז אלם £3 = 00 (1 איז דעריבער את יטנ,2ז שפרעכיקע

66



 יכע2גל קעגנ ליגנ וואם יטנ,2ז אלם £0 = 80 (2 את ,4 ארג 3 ווינקלענ יכע2ל1
.2 אוב 1 יוינקלעג

 ט ר י ם ע ג כ ר ו ד איז ם א וו פערפענדיקוליאר, ם ע נ ו ם לענג י ד .2
 גרא. פאראלעלע די פרג נער יי א פונ פונקט וו$םער־ניט־איז א פונ
 צווישנ ^פשטאנד דעה זיב מיט צווייטער,באשטימט דער אם דע

ע. ד א גר פאראלעלע יי וו .צ
 גאנצער זייער אפ אפ שטייענ גראדע פאראלעלע (1 קאנסעקווענצנ.

אפשטאנד. אלציינעט אנ אפ אנדערער דער פת איינע שטרעקע
(.101 )צייב. ^8\\00 געגעבב: ס־איז

א-1א=1א :דערווי_יזנ זיב סיפאדערט

 צר דורכגעפירט זיינענ וואם א\א, את פערפענריקוליארנ די ז. י2 וו ער ד
 ,£8 גראדער דער פת אונ </ פונקטנ באליביקע צוויי פת סס גראדער דער

 אפ־ פאראלעלע זיי זי_ינענ || וויבאלד נאר ןן אןא פאראלעל, ינענ2-ז
:גלייב ינענ2ז זיי עם, הייסט (אונ סס את £8 גראדע פאראלעלע די צווישנ שניטנ

 פראיעקציע די איז גראדער, א צו פאראלעל איז אפשניט אנ אויב (2
גופע. אפשניט צוט גלייב גראדער דאזיקער דער אפ אפשניט פונעט

 אפשניט דער ינענ2ז (,101 )צייב. ןן סס אפשניט דער אויב אינדערעמעסב,
 איבער- גראדע, פאראלעלע פת $פשניטנ אלם יכ2ל1 פראיעקציע זי_ינ את

גראדע. פאראלעלע מיט געשניטענע
 פת אנהייבנדיק ווינקל, א פת זייט אית אפ זאל טע אויב טעארעמע. .3

 פא- דורכפירנ עקג זייערע דורב אוב אפשניטנ גלייכע אפלייגנ שפיצ, זי_ינ
 ווינקל, פת זייט צווייטער דער טיט זיב איבערשייידנ בית גראדע דאלעלע

 גלי_יב זיינענ וואס אפשניטנ, באקומענ זיב זייט דאזיקער דער אפ יועלג
צווישנאנאנד.

אפשניטג גלי_יכע £80 ווינקל פונעט 8£ יט2ז דער אפ אפליית מירנ
 ארג </, חונקטנ די דורב דורכפירנ מירנ את (102 )צייב. 81^=< =

|| £1\\א גראדע: פאראלעלע ס

.1^ 11 [| 80 \ 8^^1א^—א8 •* געגעפב ס׳איז
.81. = א=א^0 דערווי_יזנ: זיב ס׳פארערט
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 ארנ £5 || 5£ גראדע .44 אוב פונקטנ די דורב דורכפירנ מירב ז. ני וו ער ד
 ^<80 את £[א% ,3^ דרייעקנ כאקופענע די באטראנטנ מירב אוב \/40 || 33

88~' ^8 ורכיל ווינקלענ, בכיליגנדיקע צוויי ארג זייט א לויט גלכיב זכינענ זיי
 צלם 214 = 215 = !/ 6 אוב / 1 = 212 = 213 קאנסטרחרתג, דער לויט

ררינקלעב. שטאפלדיקע
 וואס זייטנ, די פרג גלכיכקכיט די דרינגט דרכיעקג די פרג גלכיכקכיט דער פת

 •88^ ^8—^0 דעריבער את ,6 את 5 ,4 — ווינקלענ גלכיכע די קעת גג לי
 ?ררישנ פאראלעלע פת אפשניטג אלם ס\א = א0 את !38 —8א (1 אזויווי נאר

,£1\ = = 81. איז דערוויונ, האבנ מיר וואס דעט, לויט (2 אוב פאראלעלע
.3^(א]=א = 31 איז דעריבער

כאלאקימ. גלי_יכע אפ אפשביט אב צעטיילג .10

 דער טיט
,8 ,4 ,2 אס

 באליבי- א אפ אפשניט אג מעג
 לע־ כאלאקיט, גלכיכע צאל קער

אאוו. 7 ,6 5 ,4 ,3 אם מאשל
דעט צעטיילב אופגאבע.

- יי ל ג 5 אפ \^8 ט י נ ש פ א
(.103 )צייב. כאלוקים ע כ

לאמיר קאנסטרוץרונג.
פונעט 4 עק דורכג דורכפירנ

 באלי- א אונטער ^3 !שניט א
באהילפיקע א איט צר רוינקל ביקב

 אפשניט אג צעטיילנ מיר קאנענ רוירע א פת אוב צירקל א פרג הילפ
טיילס וויאזוי באטראכטב, פיר וועלנ איצט כאלאקיט. גלייכע אאוו. 16

103 צייב.

 לאמיר 4 יצ5ש פתעט את 2/14 וראדע
 ^\3(=1 גריים באליביקער א פת אפשניט אג מאל 5 איר אם אפליית
 אפשניט לעצטנ . פרנעט 0 עק ד>מ .4>£^=^ = /£='£)£:/='?ן/=/^

 די דורם ארג ^8 אפשנים געגעבענעט פתעט 3 עק מיטב פארייניקג מיר וועלג
 ,33 צו פאראלעלע גראדע, דררכפירנ מיר רועלג ץ ארג £ ס, ,3 טייל-פתקטנ

טיילב: זיב צווישנ גלכיכע 5 אט 45 אפשניט דעט צעטיילנ חעלכע

־ ..4 £1 = ^0! = 0^ 3
 פא- דער אפ זיה באזירט ריכטיקע, א איז קאנםטררידונג אז דעררחיז, דעד

טעארעמע. ריקער

.נ ע ג נ ו נ י א נ ו א ס ע ג א ר פ
 איז פלאכקעט א אפ פארב^טירונג: דער סוב גרונט אפב מאכב מ?ב קאב אויספיר אב פאר וו^ם •1

צייכענובג. א מאכב ז 30/^118 אונ געגעבב:
בענעגייע מאכב מעב קאב אויספיר אב פאר רואם {/•3\\30 אוב :געגעבב ס׳איז •2

 רעם אילירסטרירב ז פלאכקעט אייב אם ליגב רואם גראדע, אבגעוויז^בע די סוב לאגע קעגנזי_יט־קער רער
צייכעברבג. א מ־ט עגטפער

 פארא־ צוויי איבערשנגידב דורכב אויס זיב בילדב רואם ודנקלעב, אלע פוב גריים יי אויסרעכעבעב •3
 זץב פוב גרעפער מאל דרי_י איב איז וויבקלעב די פיב איינער (1 אויב סעקאבטע, א מיט גראדע לעלע

 וויבקלעג די פוב אייבער (3 ;צוויימב פוב קלענער 22ס30׳ אם איז ורבקלעב די פוב אייבער (2 ;שכייבישב
•37^ איים מאכט וויבקלעב שכיינישע צוויי פוב דיפערעבצ די (4 ;צוחיטב פונעם 0,8 איז
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פוב (1 ביסעקטריסעם די אז יוערווי_יזנ סעקאנטע. א איז ?/£ אוב :געגעבנ סיאיז •4
 זי_תענ — ווינקלעב גלי_יכע ניט צוויי פת (2 ;פאראלעל זי_יגענ 6)/־ אוג בא ווינקלעב גיייכע צוויי

פערפענדיקולער.
 מ30י פונ ויינקל א קעגב ליגט וואס זי_יט, די איז דריועק גראדוותקלריקב א את אז דערוועזנ, •5
היסאטענוזע. דער פת העלפט א צו גלייב
 דעד־ אוב ווינקלענ שארפע זיתע סוב ביסעקטריסעס די דרייעק גרארוויבקלדיקב א את דורכפירב •6
• 135ס כל-ג איז ביסעקטריסעם די צווישב ווינקל דעד אז ווי_יזנ,
 אינווייניקסט שכיינישב זי_ינ פת אוב דרויכנייקב א פת גרייס די דרע׳עק א את באשטימעב ך.
פארערייבג אוב 5:13 י11:7 ;4:5 י 3 : 2 ווי זיכ פארהאלטב זיי אז באוווסט, ס׳איז אויב ווינקל,

וותקלעב. אתווייניקסטע איבעריקע צוויי די פת כוטע די גלי_יכ איז וואם צו
 פארהאלכג זיי אז באוורסט, ס׳איז אויב דרי״יעק, א את וותקלעב די פת גדיים די אויסרעכענעי .8

.1:2:3 ווי פארהאלטב זיב דרפעק א פת זי!טנ די ק$נענ צי אנווי_יזנ, !. :2:3 יוו זיכ

פילעקב. את פירעקג שזג
פירעקב. ו.

 מיט וואסאיזבאגרענעצט ט, ?.י ק אב ל פ טייל א ז אי ק ע פיר א ן.
נ ו כ ט יי מ אש ב ע כ ל ע וו ע, י נ י ל געבראכענער געשלאטענער א

אפשניטנ. פיר
 לענגעב די סוב טומע די

 פירעק פרנעט ז?יטנ אלע פת
 פתעט ר ע ס ע מ י ר ע פ הייסט

 פי- צונטערשיידט מע פירעק.
 )צייב. דרויטנעקיקע , :רעקב

 קייב ניט אוב (106 אוב 104
(.105 )צייב. דרויטנעקיקע

 באטדאכטג מיר ודעלנ דא
פילעקב. דרויטנעקיקע בלויז
 רעק פ דרויטנעקיקעד א
 וועלכג בא פירעק, אזא הייסט

אינוויי- די פוג יעדערער
 (^1 פת קלענער דה. פאנאנדערגעוויקלטני א פוי קלענער איז ווינקלענ ניקסטע

 פו- זי_יט יעטווידער צו זגיט אייב פ־נ געבריט שטענדיק איז פילעק דרויטנעקיקער א
פילעק, נעמ

פונקט (מענ קאג פירעק א פת שפיצ יעטווידנ בא
 דרויסנדיקע צוויי צו קאנסטרחרנ דרכעק. א בא ווי

 זי_ינענ וועלכע (104 )צייב. /^2 אוב ^1 ווינקלעני
 פונקט אבט, את גענוטעג ווערט זיי פוג אבער יכ;2גל
 דערפת. ארויטגייענדיק איינער. בלויז יעק,2דר א בא ווי

 דרויסנדיקע פיר נאד האט פירעק א אז פעג, רעכנט
 אוב זייטנ שפיצב, צאל דער אנטשפרעכט דאט ווינקלענ;
פירעק. פונעמ ווינקלענ

 אינווייניקסטע די פת סומע די טעארעמע. .2
 4^ אדער 360* גלי_יכ איז פירעק א פת ווינקלעג
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(.106 )צייב. ^801) רעקםי א :געגעבנ ם־איז

דערווי_יזנ: זיב סיפאדערט

 פירעק דעם צעקלאם: וועט זי ,80 תאגאגאל א דורכפירג לאמיר ז. וויי דעו־
 ווינקלעג אינווייניקסטע די פוג סומע די איז יעק2דר יעדג את עקג.”דר צוויי •אפ

 יי איז £800 פירעק אינעט אדער יעקנ,2דר ביידע את עם, הייסט ,26/ גלי_יכ
.26./2 = 46/ כ”גל ווינקלעג אינווייניקסטע די פת סומע
 א פת ווינקלענ דרויסנדיקע פיר אלע פת סומע די טעארעמע. .3

.46/ אדער 360ס כ גליי איז •פירעק
 יעדו בא ווינקל אינווייניקסטג אג את דרויםנדיקג א פרג סוטע די אינדערעטעסנ,

 את דרויסנדיקע אלע פת סומע די עם, הייסט ;26/ יכ2גל איז פירעק פרנעם ־שפיצ
 את- די פת אבער סומע די ;86/ ארים מאכש פירעק א בא ווינקלעג .אינווייניקסטע

 די פת סומע די איז דעריבער ,46/ כ”גל איז פירעק א פת ווינקלעב ווייניקסטע
.86/—46/ = 46/ גלי_יכ ווינקלעג :דרויסנדיקע

 פיט באבלייכ איז, פירעק באליביקנ א בא ווינקלעג דרויסגדיקע די פת סומע די
.46/ גלייכ ווינקלעג, אינווייניקסטע זיינע פת סופע ער ד

 לאגע דער פונ אפהענניק פארם, זייער מיט אויס זיב טיילג פירעקג צווישג .4
 פאראלעלא■ דער את טראפעציע די מיגים: צוויי מיטב, אנטקעגנליגנדיקע די פת

גראם.
 זיינעב יטנ2ז אנטקעגנליגנדיקע צוויי וועלכג בא פירעק, א איז טראפעציע א

פאראלעל.
(.107 )צייב. טראפעציע א איז £800 פירעק דער

 זייטג אנטקעגגליגנדיקע די וועלכג בא פירעק, איזא אפאראלעלאגראם
 פארא־ וואסערע־ניט-איז צוויי מירב וועב זיב, באקרמט ער פאראלעל. פארותיז זי_ינענ
 גראדע פאראלעלע אנדערע צוויי מיט איבערשני_ידנ את ,/</ גראדע לעלע
.7/7 את 88

(.108 )צייב. פאראלעלאנראם א איז £800 פירעק דער

אייגנשאפטנ• זי_ינע אוב פאראלעלאגראט .2
 פארא- וואסערע־ניט־איז צוויי פאראלעלאגראט. א פת הייב אוב באזים .1
 בבישפיל צרם נ, ם י ז א ב ז^גע פאר מעג רעכנט פאראלעלאגראם פתעם טנ”ז לעלע
צווישג אפשטאנד דער ; (109 )צייב. £800 פאראלעלאגראם אינעם ס0 את £8
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 פונעט כ יי ה די הייסט פערפענדיקוליאר, א מיט אויסגעפאסטנ ווערט וואט זיי,
 שפיצג די פוג איינעם דורב דורב געוויינלעב מעב פירט הייב די ;פאראלעלאגראם

 פא- פונעם הייכנ פארשיידענע צוויי זיינענ 08 אוג 08 ;פאראלעלאגראם פונעם
.£880 ראלעלאגראם

פאראלעלאגראט. א פונ נ ט זיר די פוג אייגנשאפט .2

 ינענ2ז פאראלעלאגראט א אינ זירטנ אנטקעגנליגנדיקע די טעארעמע.
גלייב. פארווייז

.£8=88 ,£8=88 געגעבב: ס׳א־ז

.£8=88 ,£8=88 :דערווייזב זיב ם־פאדערט

 דעד פת ארוים דירעקט דרינגט טעארעמע דאזיקער דעד פת ריכטיקגיט די
 ג ע נ יי ז פאראלעלע ישב וו צ פאראלעלע פונ אפשניסג :טעארעפע

כ. י2 ל ג
ינ וו די פונ אייגנשאפט •3

פאראלעלאגראט. א נ ו פ לעג ק
 אנטקעגנליגנדיקע די טעארעמע.

 ינענ2ז פאראלעלאגראט א אינ ווינקלעב -
 בא ליגנ וואם ורינקלענ, די אונ גלייב,

 פונ □וטע א צוזאטעג גיבנ ירט, ז איי:
פארגאנצ-ווינקלעג. זירנעג זיי דה. ,26?

 טעא- דאזיקער דעד סוב ריכטיקגיט די
טעארעמע דעד פונ ארוים דרינגט רעמע

יטנ.2ז פאראלעלע אנטשפרעכיק מיט ווינקלענ פוג אייגנשאפטג די וועגנ
 פאראלעלאגראט א איג ווינקלע: די פונ איינער אויב קאנסעקרוענצ.

גראדע. ווינקלענ זי_ינע אלע זנינענ גראדער, א איז
פאראלע- א אינ ווינקלענ די פוג אייגנשאפטנ אולסגערעכגטע די פונ גרונט אטב

 איע פונ גדיים די וויסנ צו גענוג איז ל^גראם,
 גדיים די באשטימענ קאנענ זאל מע קעדיי ווינקל,

באזונדער. ווינקל יעדג פוג
 דיאגאנאלנ פונדי אייגנשאפט,4

פאראלעלאגראט. א נ י א
 פא- דעט טיילט דיאגאנאל א טעארעמע.

דרניעקנ. גלייכע צוויי אפ ראלעלאגראט

(.110 )צייב. וץאג$נאל זי_ינ איז ; פאראלעלאגראט א איז £888 •י געגעבב ס׳איז

\/•£88= ^£88 דערווייזב: זיב ס׳פאדערט

 יכע2גל אנטשפרעכיק דרי_י צו פאדפאגג £80 אונ £88 דר?ץעקנ די יז.2דערוו
 פאראלע- א פונ יטג2ז אנטקעגנליגנדיקע אלם £0 = 88 ארג £8 = 00 טנ:”ז

 דער איז דעריבזר יט,2ז געפיינזאמע זייער איז £8 חאגאנאל די אוב לאגראט,
^80 צום יכ2גל △ £50

 אינעט דיאגאנאלנ די זיב טיילג פאראלעלאגראט א אינ טעארעמע.
אפדערהעלפט. איבער, קעגנזייטיק זיב שניית זיי ווו פונקט,
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 (•111 ייכ.צ) דלאג^נאלב זעבעב אוב 40 ;פאראלעלאנראמ א איז 4800 :געגעבב ס״איז

.80=00 אונ 40=00 :דערווייזב זיב ס^דערט

 אלם 48 = 00 \000 אוב 408 יעקנ2דר די באטראכטג לאמיר דערווייז.
אלם 3 = 4 ארג / 1 — / 2 פאראלעלאגראם, א פוב יטנ2ז אנטקעגנליגנדיקע

הייסט ווינקלעג, געקרייצטע אינווייניקסטע
 א לויט יכ2גל גענ2ז יעקנ2דר די עם,

 כע”גל אנטשפרעכיק צוויי לויט אוב יט2ז
 דאזיקער דער בא ליגנ וואם ווינקלעג,

די וויבאלד ; 408 = △ 000 :זי_יט
 דערפוג, דריגגט יכ,2גל ינענ2ז דרייעקנ

 אנטשפרעכיק די יכ2גל אויב נענ2ם׳ז אז
 דעריבער אוג עלעמענסנ, אויסגעשסעלטע

 ליגנ וואם יטנ,2ז אלם 40 = 00 איז
ווינקלעג, גלייכע קעגנ דרייעקג יכע2גל אינ

111 צייב.

 /1 רוינקלעב, יכע2גל קעגנ ליגנ וראם יטנ,2ז אלם 00=80 5/^4 אוג /3

/.2 ארג

פאראלעלאגראט. א באשטימענ וואט סימאניט, .3
 זייטנ אנטקעגנליגנדיקע צוויי זיינענ פירעק א אינ אויב טעארעמע. .1
 איבע- די דה. פאראלעלאגראמ, א פירעק אזא איז 'פאראלעל, אונ גלעיב

פאראלעל. אויב ינענ2ז זיינע זייטנ צוויי .ריקע

 (,112 )צייב. 48 ןן $0 אוב 48 = 00 ;פירעק א איז 4800 :געגקבנ ס׳איז

.40 || 80 ג דערווייזב זיב ס׳פ^דערט

△ ?4^ דעט באטראכטג אוב 40 חאגאנאל א דורכפירנ לאמיר ווייז. ער ד
זייט; געמיינזאמע א ^0 (1 איז דרגיעקג דאזיקע די אע סס[/\/. דעט

 ט מי פירעק דער שטעלט
פאראלעל. פארווייז זגינעג

 ׳2^1 =212 (3 ;באדינג ריטנל ^8 = 00 (2
 דעו פוג ; △ 480^= £00 איז דעריבער אוב
 /^;3=2.4 אז דרינגט׳ דרניעקג די פונ יכקי_יט2גל

 בא ווינקדעג געקרייצטע אינווייניקסטע ינענ2ז דאס
 סעקאנטע דער בא ארב 80 אוב 40 גראדע די

•40\\80 איז דעריבער ס!/,

 זי_ינענ פירעק א אינ אויב טעארעמע. .2
 יב׳2גל פארווייז זי_יטנ אנטקעגנליגנדיקע די

יטנ2ז זיינע דה. פאראלעלאגראט, א פאר זיב

(.112 )צייב. 40 — 80 אוב 48 — 00 ;פירעק א איז 4800 :געגעבב סיאיז

11 אונ 11 סע דערווייזב: זיב ס׳םאדערט

 △ 480 דעט בעטראבטג ארב 40 דיאגאנאל א דורכפירנ לאמיר יז.2דערוו
 טיי2ז געמיינזאמע א 40 איז זיי בא :יכ2גל ינענ2ז זיי ; △ 400 דעם צוב

 דערפוב דרינגט יכ,2גל זיינעב יעקנ2דר די וויבאלד .40 = 80^48—01)
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 נעמלעב: ווינקלעג, אויסגעשטעלטע אנטשפרעכיק זייערע פת גלייכקי_יט די
 אין דעריבער געקרייצטע, אינווייניקסטע נענ2ז ווינקלעג דאזיקע די י^1/,=2

.45||50 איז דעריבער אוג ;/3/=4 איז דעמ אויסער ;45||00
 פירעק פונעט זייטג אנטקעגנליגנדיקע די דה. ,£8\\00 אוב £0\\80 אלזא,
 פאראלעל^־ א איז פירעק אזא אז עם, הייסט פאראלעל; יז2פארוו ינענ2ז £800

גראט.

 קעגנזייטיק דיאגאנאלנ די זיב טיילנ פירעק א אינ אויב טעארעמע. .3
 אנטקעגנליגג־ די דה. פאראלעלאגראט, א פירעק אזא איז אפדערהעלפט,

(.111 )צייב. פאראלעל פארווייז זיינענ זייטנ דיקע

;דלאגאנאלב זי_יבענ 50 אוב 40 ;פירעק א איז \/800 געגעבב: ס׳איז
■80 = 00 איב 40=00

פאראלעל^גראט. א איז 4505 דה. >45||05 אוב ^0\\80 :דערוויהב זיב כ׳פארערט

 עס וועלכע איג ,000 ארב £08 יעקנ2דר די באטראכטג מירב ז. י2 וו דעד
 די אוב 00 אוב 80 >00 אוב £0 ד?אגאנאלנ די פת אפשניטי די ינ2אר גייעג
 80 = 00 אוב 40 = 00 :ינענ2ז יעקנ2דר דאזיקע די איג .00 אוב 45 זייטנ
 עם, הייסט רוינקלעג; ווערטיקאלע אלם !<_/ — $_/ ארנ באדינג לויטנ
 די אדוים דרינגט יעקנ2דר די פת יט2יכק2גל דעד פת 308 = \/800

 _1 = /2 נעמלעכז טנ,2ז כע”גל קעגנ ליגג וואס ווינקלעב, די פוג יט2יכק2גל
איז דעדיבער אוב געקרייצטע, ינענ2ז ווינקלענ דאזיקע די 4 אונ
 ינענ2ז זיי אז מיר, זעעג ,008 אוב 400 יעקנ2דר די מיר באטראכטג .45ן|00

•40 |! 08 ארג יכ2גל
 פירעק. פונעם ־טנ2ז אנטקעגנליגנדיקע די —45 ן; 00 אוב 40 11 80 אלזא׳
פאראלעלאגראט. א איז .800£ פאראלעל, יז2פארוו ינענ2ז £800
 פאראלעלא- א קאנטטרוירג באם אוימגענוצט ווערט □ימעג אנגעוויזענער דעד

 וואם דער אוב את דיאגאנאלג צוויי ינע2ז געגעבנ יגענ2ס׳ז וועג גדאמ,
 קאנסטרתדט אייגנשאפט, דער אט מיט זיב באנוצנדיק א?ינגעשל$םנ. זיי צווישג איז

 דארפ מע את ווידע, א אוב צירקל א פת הילס דעד מיט פאראלעלאגראט א מעב
פאראלעלע. קאנסערוירנ צת? אנקומעב ניט

פאר^לעלאגראמ• א מעב קאנסטרר?רט ור?אזוי .4
 די- נ 2 ז ט י לו פא.ראלעלאגראמ א קאנסטרו?רנ ן. אוכג^בע: ו.

 <2 = 6 0111 יטנ2ז ינע2ז אוב ׳םמ. 10 יכ2גל איז וו^ם אגאנאל
.6 = 7 0111 אונ

 ארג 1) (,2 — טנ2ז 2דר נע2ז לויט יעק2דר א קאנסטרוירג קאנסטרוץרונג.
פאראלעלאנראט. א ביז איט דערגאנצג דערנאב

 יטג:2ז ינע2ז לויט מ א ר אג על ל א ר פא קאנםטרו?רנא .2 אופגאבע
• / 0 = 40ס דעט את 6 = 4 סטס ,62 = 5 0111

 יכג2ז צוויי ינע2ז לויט יעק2דר א קאנסטרחרג אפריער קאנסטרוץרונג.
 יטנ,2ז געגעבענע די צווישנ ינגעשלאםנ2א איז וואם ,0 ווינקל לויטג את א זית #

פאראלעלאגראט. א ביז יעק2דר דעט דערגאנצג דערנאב את
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 יי וו צ נע יי ז לויט פאראלעלאגראם א נ ר וי ר ט נס א ק .3 א־פגאבע
יי ז נ ש ווי צ ווינקל לויטג ארג 0מ1 ארג מ/=6 0111 ד?אגאנאלנ:

מ<=50ס
 ארב 4477 גראדע צוויי (113 )צייב. דורכפירנ ויעלב מיר ו?רונג. קאנסטו

 גראדער יערער אם אוב ,50ס פת ווינקל א אונטער איבער זיב ידנ2שנ וואם ^8
 אנט- אפשניטנ, ס איבערשנ^ד־פונקט פונעט עיטג ביידע פוג אפלייגג מיר וועלג

 מיר וועלנ דערנאב דיאגאנאלנ, געגעבענע די פונ העלפטנ די צו גלניכע שפרעכיק
 \/880 פירעק באקומענער דער אפשניטג: באקומענע די פוג עקנ די פארייניקג

פאראלעלאגראט. א איז
 י?־ זי_ינע לויט פאראלעלאגראט א קאנםטרו?רנ .4 א*פגאב>

ט י2 ז דעד נ ו א מ אוב נ ל א נ א ג א
קאנסטרוירג איג באשטייש אופגאבע דעד פת לייזונג די קאנסטרוץרונג.

- אוב ,0, זי_יטנ: דריי לויט דרכיעק א

וועג טעגלעכ, איז אופגאבע דאזיקע די לייזג

 א־ י ד זייג לויט פאראלעלאגראט א קאנםטרו?רנ,5 אופגאבע
 ,געגעבנ ז?ינענ ריכטונג איר אוב לענג איר אס וו גאנאל

 זייטג. זיינע פרג אוב ק ריכטונגענ געגעבענע די לויט אוג
(.114 >צייכ.

 לענג איר וואס ,%£8= דיאגאנאל דער פוג עק באט קאנסטרוץרנג.
 געגע• די צו פאראלעלע גראדע, דורב מיר פירנ געגעבנ, ינענ2ז ריכטונג איר אוג

 דער פוג עק צווייטג דורכנ דורס מיר פירנ נאכדעט טנ.”ז די פרג ריכטונגענ בענע
 די ריכטוננענ. צוויי זעלבע די צו פאראלעלע גראדע, ,3 פוגקט דווכג דיאגאנאל
 איבעריקע צוויי די באשטיטענ וועלנ גראדע קאנסטרוירטע די סוג יד-פונקטנ2איבערשנ

פאראלעלאגראם. פונעם שפיצנ
 קאג־ מיטג פאראלעלאגראטענ. קאנסטרוירנ פת גרונט־פאלנ די דינענ דאם .2

 צע־ ווערט פאראלעלאגראט דער רועלכע אס דרייעקנ, די פת איינעט סטרו?רנ
 דער באשטימט ווערט ד?אגאנאלנ, ביירע דורם אדער ד?אגאנאל איינ דורס קלאפט

פאראלעלאגראט. גאנצער
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 פאראלעלא־ פת גלי_יכקי_יט פרג סימאניט פאלגנדיקע ארוים דרינגענ דערפת
גראמענ.

 עלעמענטנ: זייערע גלייב ס׳זיינענ אויב גלייב, זי_תענ פאראלעלאגראמענ
זיי, צווישנ ווינקל דער אוב זי_יטנ שכיינישע צוויי (1

זיי, צווישנ ווינקל דער את דיאגאנאלנ ביידע (2

 א אוב זי_יטנ שכיינישע צוויי (3
דיאגאנאל,

זי_יט. א את ד?אגאנאלנ ביירע (4
 צו אפ אז געדענקענ, מוז טע

 פארא־ א פת ווינקלעג די באשטימעג
 די ווים: צו גענוג איז לעלאגראט

זיי. פת איינעט פת נאר .־דיים
 טיט אויספארשנ אופגאבע. .3
 ר־ י נ ר א ש א נ פו הילם דעו

 .כ יי )צ ^800 פאראלעלאגראט
 פ ר ע ט טע י ר ע פ ער ד נ ו א 08

ל ק נ י וו א ר ע נ י_י ז כ י ז ט ר ע ד נ ע

 כ יי ה די זיב ענדערט י ,יו (115
 עם עב וו פאראלעלאגראט, נעט
/^.4 דער גער יי ט אש

 פאראלע־ פתעט £ ווינקל דער זיב ענדערט עם וועב .אויספארשונג
 ווינקל דער אויב זים, פארגרעסערט זי ;08 הייב זית אויב זיב ענדערט לאגראט,

 ווענ ;0ס ביז פאלט __4 דעי וועב זיב, פארקלענערט את ,90ס ביז שטי_יגט 4
 די פאראנ, ניט פאראלעלאגראט קייב שות איז ,0ס גלי_יכ איז ?1 ורינקל דער

 אפ- אנ את פארוואנדלט ווערט פאראלעלאגראט דער אוב צונויפ פאלג זי_ינע זי_יטנ
 פונעט זי_יטנ שכיינישע צוויי פת סומע דער צו גלי_יכ איז לענג זית רואם שניט,

פאראלעלאגראט.

 פאראלעלא- פתעט וותקלעג אלע וועלנ ,90ס גלי_יב איז [/ ווינקל דער ווענ
 פערימעטער דער גרעסטע. די זית העט 08 הייה די את גראדע, זי_ינ גראט
 בלי_יבט ער דה. פאלג, אלע די בא ניט זיב ענדערט פאראלעלאגראט פונעט אבער

באשטענדיקער. א

סימעטריע. צענטראלע .5

116 צייב.

 אי־ איז ד?אגאנאלנ זיינע פת
\/800 פאראלעלאגראט נעט

 ווא־ א דורכנעפירט (116 )צייב.
וועלכע גראדע, סער-ניט-איז

 פאראלעלע צוויי איבער שניידט
את ;14 פתקטנ די את זי_יטנ

 אפ־ דער אז דערווייזג, .א 4
 אינעט זיב טיילט 44/7 שניט

אפדערהעלפט. 0 פונקט

 ,40 = ל”וו גלי_יכ, זי_ינענ 0א0 את 4044 דרי_יעקנ די אתדערעמעסנ,
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 גלי_יכ־ דער פת ווערטיקאלע; אלם /^3 = אוב געקרייצטע אלם ^1 = /^2
.0^4=027 אז דרינגט, דרייעקג די פת קי_יט

 איינגעשלאסנ איז וואם סעקאנטע, באליביקער א פת אפשניט דער אלזא,
 איבערשני״יד- דורכג דורב גייט את פאראלעלאגראט א פת זייטנ די שג צוו

 דאזיקג אינעט זיב טיילט פאראלעלאגראט, פונעט אלנ1ד?אגא די פונ 0 פונקט
אפדערהעלפט. כונקט

 דך זיינע (117 )צייב. 4800 פאראלעלאגראט אינעט דורכפירנ לאמיר---------------.2
 וועלב מיר ;0 פונקט אינעט איבער* זיב שניידנ זיי ,-80 את 40 אגאנאלג

 דעד אם טאג דריי א לאמיר דרליעקג. 4 באקימענ
 זיי, פת איינעט צייכענונג דער פת פלאכקייט ---

אפ 0 פונקט דעם אררט ^,408 דעה אשטייגער / /
מיטג צתויפאלג 8 יצ6ש דער וועט דאג ,180ס / /

 צו- וועט !/ שפיצ דער את (08 = 00) 0 שפיצ 
 דריי אלע (,-04 = 00 0 שפ*צ טיט: נויפאלג

זגינעג 00 0 את 408 דרייעקנ די פת שפיצנ 117 צייב.
 זיינעג גופע דרגיעקנ די עם, הייסט צתויפגעפאלג;

 את 004 את 800 דרךעקג די פאד גילעיק או־כ איו דאס צתויפגעפאלנ. ׳אויב
 8064/1 את 84808/ פירעקג די פאר אויב את £04 את 480 דרי_יעק די פאר

(.116 )צייב.
 את 80 >00 אוב 48 אפשניטג צוויי יס את 8 ,0 את 4 פתקטנ צוויי .3

 ,4,000 את \/408 פיגורב צוויי את 00 אוב 08 >00 את 40 >04
 עט ד לעגאבע צענטראל-סיטעטרישע הייסג \/00^ את \/48ס

 איינער וועט 180ס אם פתקט דאזיקג דעט אררט זיי קערג באם אויב ,0 ט פרנק
אנדערנ. דעט טיט צתויפאלנ זיי מת

 זי וועט טע אז ווענ, צענטראל־סימעטרישע, א הייסט פיגור א
 אירער טייל יעדער וועט ,180ס אפ 0 פתקט געגעבענעט דעט ארוט טאנ קער א

 פונקט דער טייל. צווייטער דער פארנומענ פריער האט עם וואם ארט, דאס פארנעמעג
 סימעטריע־ הייסט ,180ס אפ קער א זיב גיט פיגור די וועלכנ ארוט ס,

.ר ע ט נ ע צ
 מיטג פיגור צענטראל־סיטעטדישע א איז פאראלעלאגראט א .4

ד?אגאנאלנ. זיינע איבער זיב שני_ידנ עם ווי פתקט, אינעט הימעטריע־צענטער
סימעטריע-אקסנ. נ יי ק ניט האט פאראלעלאגראט א .5

דרי״יעק. א איב מיטל־ליביע .6
 יי וו צ נ ו פ ס נ ט י מ די נ ע נ י_י ז עקב זל_ינע ס א וו ,ט י נ ש פ א נ א

.ק ע י_י ר ד פונעט ע י נ י ל ־ ל ט י מ סט יי ה דרי_יעק, א אינ נ ט י_י ז
 דריטער דער צו פאראלעל איז דרכיעק א אינ מיטל־ליניע די טעארעמע.

איר. פת העלפט א צו גלייב איז את ז?ט
(.118 )צ־יכ. 80 = 06 איב 48—£0 ; דרי_יעק א א־ז :געגעכב ס׳איז

.80 — 43 ארג 80\\48 :רערווי_יזנ זיב ה׳פ^דערט
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 וראש ,03 שניט 8$ אג אם מיר לייגג >££ פת פארזעצונג דער אם .יז2דערוו
באקומעג מיר .3 סונקט מיטב טיר סארייניקג £ פרנקט דעט את ,£0 צו יכ2גל איז

 \/,0£0 צום גלייכ איז רואם ^,303 א
 •211=212 אוב £0=03 ,00=80 יוי-יל
 דרינגט, דרייעקג די פת יכק!ט2גל דער פת

 ,33\\£0 איז דעריבער אוב !^,3 = 214 ז א
אין דעט כוצ ,331| /1^ דה•
 פירעק דער עם, הייסט >33=30 = 43

 ינע2ז ווייל פאראלעלאגראט, א איז 4833
 ינענ2ז את 33 זייטג אנטקעגנליגנדיקע

עם: הייסט ארנ,פאראלעל. יכ2גל
118 צייב.  ,33=43 את 33 || 48

 •33=30-^03=230 = 43 אבער

.30 = ~ 43 איז דעריבער את

119 צייב.

אייגנשאפטנ. זי_ינע גראדעק. .7
 מע את 714^ את </2 גראדע פאראלעלע צוויי דורכפירג זאל מע וועג ו.

 33 גראדע פאראלעלע צוויי מיט ווינקל גראדג א אונטער איבערשניידנ זיי זאל
 א בילדג גראדע פאראלעלע די צווישג אפשניטג די וועלג (,119 )צייב. 310 אוב

 הייסט פאראלעל^גראט אזא ווינקלעג; גראדע טיט 4800 פאראלעלאגראט
אלזא, גראדעק.

פאראלעלאגראט. גראדווינקלדיקער א "איז גראדעק א

 יכ־2גל איז ער דואם גראדעק, א
 פאר- פאראלעלאגראט, א אויב יטיק2צ

 פרג אייגנשאפטב אלע דעריבער מאגט
פאראלעלאגראט. א

 די זיינענ (1 גראדעק: א את
 (2 יכ;2גל יטנ2ז אנטקעגנליגנדיקע

 י-2ז ווינקלעג אנטקעגנליגנדיקע די
 זיי פת יעדערער את יכ2גל נענ
 דרא־ די (3 ווינקל; גראדער א איז

 צוויי אפ איט צעקלאפט גאנאל
דרייעק<, גראדווינקלדיקע גלכיכע

 איבער- דער (5 אפדערהעלפט; קעגנזכיטיק זיב טיילג. דיאגאנאלנ די (4
סימעטריע-צענטער. ינ2ז איז דיאגאנאלב ייגע ז פת שנכיד-פתקט

 איז וואם יט!2ז די ;ס י ז א ב ינ2ז הייסט גראדעק א את זייטג די פת אייגע
גראדעק. פונעט כ יי ה די הייסט גראדעק, פתעט באזים מיטב שכיינישע א

צווישנאנאנד. יכ2גל ינענ2ז גראדעק א פוג דיאגאנאלג די טעארעמע. .2

(.120 )צייה. דלאגאנאלב זענעב אוב גראדעק; א א־ז ^360 :געגעפב ס׳איז

?(ן/. = 30 :דערווי_יזנ זיב ס׳סאדערט
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אוב גראדווינקלדיקע זי_ינענ דער את א/^80 דער ז. ערוותי ד
 קאטעם דעך איז זיי בא :קאשעטנ כע”גל אנטשפרעכיק צוויי לויט גל??כ ז?תענ

גראדעק. א פרג זי_יטג אנטקעגנליגנדיקע אלם £8 = 00 אוב געמיינזאמער א \^0

120 צייב.

 אד דרינגט, דרייעקנ די פת גלי_יכקי_יט דער פת
 זיינעג גראדעק פתעט ד?אגאנאלנ די דה. = 80

גלי_יכ.

 די גילטיק: ניט פאראלעלאגראם א פאר איז ד^ס
 דיאגאנאל, די את גלי_יכ, ניט זי_ינענ זי_ינע ד?אגאנאלנ

 רוינק- שארפע זי_ינע פת שפיצנ די פארייניקט וואם
 פאריי־ וואם ד?אגאנאל, דער פאר גרעסער איז לעב

ווינקלענ. טעמפע זי_ינע פוג שפיצנ די ניקט

גראדעק. א מעב קאנםטרו?רט וויאזוי .8
 עלעמענטב דרי_י רויסנ טענ דארפ פאראלעלאגראט א קאנסטרחרנ צו אפ

זי_ינע.
 ביט פאראלעלאגראט א איז ער וואם גראדעק, א אבער קאנםטרו?רנ צו אפ
 אנווי_יזנ עלעמענטנ; לינעאלע צוויי זי_ינע וויסג בלויז טענ דארפ ווינקלענ, גראדע

 שכייגישע זי_ינע צווישנ ווינקל דעט —עלעמענט דריטנ זית גראדעק א פאר
גראדע. ווינקלענ אלע זי_ינענ גיראדעק א את ווי_יל איבעריק, איז —זי_יטנ

געגעבג: ם׳זי_ינענ אויב קאנסטרוירב, טענ קאב גראדעק א
 די פת איינע את דיאגאנאל די (2 את (1 זי_יטנ שכיינישע צוויי (1
 בילדעט עם וועלכנ ווינקל, דער את א, אדער (1 זי_יטנ, די פת איינע (3 זי_יטנ,

 ווינקל דער את דיאגאנאל די (4 זייט, געגעבענער דער טיט ד?אגאנאל די
דיאגאנאלב. די צווישנ

דץאגאנאל דער לויט גראדעק א קאנסטרו?רנ אופגאבע.
 ע נ יי ז נ ש י וו צ מ — 30כ ל ק נ י וו מ ע ד אוב סט., 8 כ י_י ל ג ז י א ם א וו
.נ ל א נ א ג א ? ד

 את־ ^[א את א[א גראדע צוויי איבערשני_ידנ מירב קאנסטרוירונג. ,
 0 איבערשני_יד־פונקט זייער פת זי_יטנ ביידע פת את מ — 30ס ווינקל טערג
 דערנאב את י ^ = |- = 4 0111 גלי_יכ זיתענ וואם אפשניטג, אפליית מיר וועלנ

אפשניטנ. די פת עקנ די גראדע טיט זיב צווישנ פארייניקנ מיר וועלב
 א איז קאנסטרוירוגג, אזא דורב באקומענ זיב האט וואס פירעק, דער
גראדעק.

גרארעק. א פרב סימעטריע־אקסנ .9
 את ד?אגאנאלנ די פת 0 איבערשתיד-פונקט דורכנ דורכפירנ זאל טע וועב

 אנט־ ז^נענ וואם (,121 )צייב. אןא את גראדע ^800 נראדעק אינעט 80
 לויט צייכענונג די איבערבייגנ דערנאב את דיטנ, זכינע צו פערפענדיקולער שפרעכיק

 איננאנצג צייכענונג דער פת טייל איינ וועט אדער — גראדע די פת איינער
עם, הייסט צייכענונג, דער פת טייל צווייטנ מיטנ צונויפאלנ
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איר צו איז וראם גראדעק, פונעט

 ם א וו וג א £</ ע ד א ר ג די (1
 אם וו אוב ק ע ד א ר ג ם ע נ ו ם נ ט י_י ז די

 ׳ד?אגאנאלנ די פוב שנייד-פונקש
אקסב;

 יי וו צ האט ק ע ד א ר ג א (2
סיםעטריע-אקסנ,

 סי־ די וואס אייגנשאשט, דער סוב
 פארמאגט, גראדעק א אינ מעטריע־אקס

 אנטקעגנ- ינע2ז טיילט זי אז דרינגט,
 דעד אפדערהעלפט; יטנ2ז ליגנדיקע
 מיטנם די פארייניקט וואם אפשניט,

 א את זייסג אנטקעגנליגנדיקע די פרג
 ;ע י נ י ל - ל ט י מ זיע הייסט גראדעק,

 יט2ז דעד צו יכ2גל איז מיטל-ליניע די
פאראלעל.

 צו פערפענדיקולער זיינעג
 איבער- דורכנ כ ר דו נ ע יי ג

יע־ ר ט ע ים ס ע נ י2 ז נ ע נ יי ז

121 צייכ.

אייגנשאפטב. זיינע את ראמב .10
 ב. מ א ר הייסט גלייכ, עענ2ז זי_יטנ ינע2ז אלע וואם פאראלעלאגראם, א ן.

פאראלעלאגראט. גלייכזייטיקער א איז ראטב
דרינבט: (122 )צייב. 2ראמ א פת דעפיגיציע דעד פת

ג4£||>5£ אוג £3\\00 (1
2) 0^ = 00 = 80 = 3.^

122 צייב.

 א אין ראמב א ראטב. א פת אייגנשאפטג .2
 פארמאגט ער אוב פאראלעלאבראט יטיקער2יכז2גל

פאראלעלאגראט. א פת אייגנשאפטנ אלע
 אנטקעגנליגג- די ז?ינענ (1 ראמב: א את

 אדער זיי זתנעג דערבגי יכ׳2גל ווינקלעג דיקע
 די (2 טעמפע; ביידע אדער שארפע ביידע

 זיי- פת איינער יעדער בא ליגג תאם ווינקלענ,
 זייער דה. פארגאנצנדיקע׳ זיינענ זי_יטנ, נע

 אפ איט טיילט דיאגאנאל די (3 ;2^ איז סוטע
 דריי־ גלכיכאקסלדיקע י2דערב את גלייכע צוויי
 קעגנזייטיק זיב טיילנ דיאגאנאלג די (4 עקג;

 ינ2ז איז דיאגאנאלג זיינע פת איבערשנייד־פתקט דעד (5 אפדערהעלפט;
סימעטריע־צענטער.

 אוג־ איבער זיב שננידנ (1 ראמב: א פת דיאגאנאלנ די טעארעמע. .3
 זיי (2 פערפענדיקולער; קעגנזכיטיק זיינעג זיי דה. ווינקל, גדארג א טעד

 סימעטריע־אקסנ; ינע2ז ינענ2ז זיי (3 אפדעדהעלפט; ווינקלעג ינע2ז טיילג
דרייעקג. גראדווינקלדיקע גלגיכע 4 אפ איט צעקלאפג זיי (4

(.123 )צייב. דיאג?באלנ ינע זי ינענ זי אוב ראמב. א איו געגעבב: ס׳איז
= = (2 80 (1 דערווייזב: זיב ס׳שאדערט

;סימעטריע־אקסנ די זיינעב )££ אוב (3
4) = 800^ = = 08.^
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 ד גלייכאקסלריקער א איז ער ;±680 דעם באטראכטג לאמיר יז.2דערוו
 ראמב סתעם דיאגאנאל די אז דרינגט, דערפת .68=60 איז באדינג לוימג

איד ׳30 יט2ז דער פרג מיטב דעט דורב עק”דר דאזיקנ דעט אינ דורב גייט רואם
ביסעקטריסע די ,603 עק”דר דעם סוב מעדיאנע די

 סימעטריע־אקם ינ2ז דרייעק, עם פרג הייב די ,±6 פונעם
 גראד־ יכע2גל צוויי אם ±630 דעט צעקלאפט זי את

.600 את £03 דרי_יעקנ- ווינקלדיקע
 איז 60 (3 /;1 = ±2 (2 ;60 ±30 (1 אלזא׳

.±608 = ±600 (4 ראמב; פת סימעטריע-אקם די
 יעק2דר גלגיכאקסלדיק: דעמ באטראכטנ מיר ורעב
 דורב גייט ס0 ארג 60 = 00 וועלכג ■ את ,600
 באשלוס, צום מיר קומענ ,60 זי_יט דער פת מיטב דורכג

 סי־ די איז 08 (3 >±3 = ±4 (2 י00 ±60 (1 אז
.±600 = ±000 (4 ר^טב; פתעט מעטריע-אקס

 ,600 את £03 עקנ2דר די בת יט2יכק2גל דער פת
 אז דרינגט, 003 את 000 ,000^600

±003 = ±000 = ±600 = ±603
טיט זיב מעב באנוצט ראמב א קאנסטרוירב באם .4

 זיכ טיילב ראטב א פת דיאגאנאלג די דיאגאנאלנ; ינע2ז פת אייגגשאפט דער
פערפענדיקולער. קעגנזייטןק ינעג2ז את אפרערהעלפט יטיק2קעגנז

ראמב. א מעג קאנםטרו?דט רר?אזרי .11
נ ו א ע ט י2 ז נ יי ז

א

1
124 צייב.

 לויט ב אט ר א קאנסטדוירנ .1 אופגאבע .1

4./.
 ווינקל א קאנסטרחרג ורעלנ מיר קאנסטרוירונג.

 יטנ2ז זיינע אם אפלייגנ מיר וועלנ שפיצ פתעם את £
 די פארייניקנדיק .£3 = 60 = 0. אפשניטג יכע2גל

 ±630 באקרמענעם דעט מיר דערגאנצנ יס את 3 עקב
ראטב. א ביז

 לויט אטב ר א קאנםטרו?רנ ,2 אופגאבע
 ט־ נ א נ ע נ י2 ז ם א וו את נ ל א נ א ג א י ד ע נ 2 ז

)מ>זמ(. סט. 4 אוב סם. 6 יכ2גל שפרעכיק
 יטיק2קעגנז צוויי דורכ פירג טיר קאנסטרו?רונג.

 את, (124 )צייב. אוב גראדע פערפענדיקולערע
 איבער־ פארנ 0 ד־פתקט”איבערשנ זייער אנעמענדיק

א צו יכ2גל אנטשפרעכיק תענ2ז

 מיר וועלג ראטב, סתעם דיאגאנאלנ די פת יד-פתקט2שנ
 0 פתקט פתעט יטנ2ז ביידע פת גראדע די אם אפליית

 וואם $פשניטנ, צווישנאנאנד יכע2גל יז2פארוו
אנאל:1דץא יעטווידער פת העלפט

את 06 = 00 = ^
2

03 = 00 = ^ 
2
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 קאנסטרוירטער דער אפשניטנ; די פת עקב די זיב צווישנ פיר פארייניקג דערנאכ
ראטב. א איו £8(20 פירעק

זגינע: עלעמענטג צוויי וויסב צו גענוג איז ראפב א קאנסטרו?רנ צו אפ .2
 יט,2ז די אוב תאגאנאל א (3 ד?אגא?אלנ, ביידע (2 ווינקל, א את זייש די (1

ווינקל. א אוב דיאגאנאל א (4

את קוואדראט .12
 שכיי- צוויי וועלכו. בא גראדעק, א
א וו ק הייסט יכ,2גל נענ2ז יטנ2ז נישע

(.125 )צייב. ט רא ד

 אנטקעגג- די ינענ2ז באמ׳בראדעק
 קוראדראט א בא יכ;2גל יטנ2ז ליבנדיקע

 די אי אנטקעגנליגנדיקע די אי ינענ2ז
יכ:2גל זייטג שכיינישע

0^ = 00 = 30 — 8^
 א איז קוואדראט א עם, הייסט

 א דה. יטב,2ז יכע2גל פיט גראדעק
גראדעק. יטיקער2יכז2גל

אייגנשאפטב. ז?ינע
 סוב איינער וועלכג בא ראמב, א

 הייסט גראדער, א אלז ווינקלעב די
(.125 )ציים. ט א דר א וו ק

 אנטקעגנ- די ינענ2ז ר^טב א בא
 קרוא- א בא יכ;2גל ווינקלענ ליגנדיקע

 ורינק־ אנטקעננליגנדיקע די יגענ2ז אט דר
:גראדע נאב דערצו את יכ2גל לעג

 א איז קרואדראט א עם, הייסט
 א דה. ווינקלעב, יכע2גל פיט ראמב

.ב ט א ר יכווינקלדיקער2ל1

ראמב. א פת את גראדעק א פת אייגנשאפטג אלע פארמאגט קוואדראט א

אפ- אנדערע די איינע דיאגאנאלג די טיילנ (1 (:126 )צייכ. קוואדראט א איג
 דיאגאנאלג די (2 דערהעלפט,

 (3 צווישנאנאנד, יכ2גל ינענ2ז
 סימעט- די איז מיטל־ליניע די

 דיאגאנאלנ די (4 ריע־אקם,
 פערפענדי- קעגנזכיטיק זטנעב
 צע. דראגאנאלנ די (5 קולער,
 דער־ אפ ווינקלענ זי_ינע טיילג

 דיאגאנאלב די (6 העלפט,
םימעטריע-אקסנ, די זכינענ

אוב ,80 סימעטריע־אקסנ; פיר פאראנ ס׳זיינענ (7

קוואדראט. א מעב קאבסטרו?רט וו?אזרי •13
 0=5ומס זייט א טיט קוואדראט א קאנםטרו?רנ .1 אופגאבע

(.127 )צייב.
 לייגג שפיצ יינ1 פת את ווינקל גראדנ א קאנסטרוירג מיר קאנסטרוץרונג.

 פירנ אפשניטנ ביידע סוג עקב די פת = 5 001 אפשניטג יטנ2ז ינע2ז אם מיר
 איבער- דעם אוב ,0 = 5 €07 יכ2גל אויב איז וואט ראדיום, א טיט בויגנס דורכ מיר
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 קאנ< דער אפשניטנ. די פת עקנ די מיט מיד סארייניקנ בויגנם די סוב שנ^ד-פונקט
קוואדראט. א איז פירעק סטדמרטער

 יסב רו צו ג נו גע איז קוואדראט א קאנםטרו?רנ צר אם אויספיר.
. ס י2 ז נ ?י ז פונ לענג די בלויז

 דץאגאנאל נ יי ז לויט קוואדראס א נ ?ר רו ט נם א ק ,2 אופגאבע
זן.1 = 6 רוס

 ידנ2שנ וראם אוב גראדע צוויי דררב סירב מיד .ג נ ו ר י ו ר ט ם נ א ק
 מיר לייגנ 0 ד-פונקט”איבערשנ זייער פרג אוב ווינקל, גראדג א אונטער איבער זיב

 צרוישנ פארייניקנ מיר אוב = 3 נעמלעכ: אפשניטג, גלגיכע יטנ2ז ביידע פת $פ

קוואדראט. א איז פירעק באקומענער דעד אפשניטנ. די פת עקב די זיב
 יסב וו צו גענוג איז אט דר קרוא א קאנסטרוירנ צו אם אויספיר.

.דץאגאנאל נ יי ז סוג לענג די

טראפעציע. .14
פארא- ז?ינענ זייטג אנטקעגנליגנדיקע צוויי מינע וואם ,£300 פירעק א ן.

.ע י צ ע ם א ר ט הייסט לעל,
די את,נ ם י ז א ב אירע הייסנ טראפעציע אפת יטנ2ז פאראלעלע די .2

דער פת ם ע ני ט-לי י2 ז די הייסנ ,03 אוב£0 מיטב׳ צומי איבעריקע
טראפעציע.

 מיט-ליניעם די וועלכער בא טראפעציע, א ,3
 )צייב. גלכיכאקסלדיקע הייסט גגלי_יכ זיינענ

.£0 = 30 את £3 || 00 (:128
 די פת איינער וועלכער בא טראפעציע, א .4

 " ל ק נ י וו ד א ר ג הייסט גראדער, א איז ווינקלענ
 טראפעציע דאזיקער דער בא (;129 )צייב. דיקע

<03 ± 48 אוב 43 || 00 איז

 בא- די צווישנ אפשטאנד קירצסטער דעד .5
 פערפענדיקר־ פונעט לענג דער דורב באשטימט ווערט טראפעציע א סרג זיסנ

 באזיס אייג אפ פונקט וואסער־ניט־איז א פת דורבגעפירט איז וואט ליאר,
 גלי_יכ־ איז פערפענדיקוליאר דאזיקער דער אנדערנ. דעם צו טראפעציע דער פת

,714! הייכנ די (.130 )צייב. טראפעציע דער פת כ יי ה די אויב צייטיק
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פאראלעלע: צווישג פאראלעלע פת אפשניטב אלם גלי_יב ינענ2ז 00.

טראפעציע. גלי_יכאקםלדיקער א פרב אייגנשאפטנ .15
 ווינקלע:, די זגינענ טראפעציע גלניכאקסלדיקער א אינ טעארעמע. .1
גלייב. באזיסג, אירע פת איינעט בא ליגנ רואם

(.128 )צייב. £0 = 80 טראגעציע; א איז £800 •י געגעבב ס׳איז

.£0 = _^0 אוב _ !/ — / 8 :דערוועזב זיב ס׳פאדערט

 איז ער \{;033 א באקומעב מיר ;03^\\0 דורכ פירג מיר דערווי_יז.
 ווינק־ אלם _2 = __3 עם, הייסט ,£3) = 03= 03 רוי_יל גלי_יכאקםלדיקער, א

 שטאפל־ אלם ./2 —__1 נאר דרי_יעק. גלייכאקסלדיקג א פת באזים באט לעב
\/. = 2^3 איז דעריבער י03 את 40 פאראלעלע די בא דיקע

131 צייב. 130 צייב.

 וועל- בא (,131 )צייב. [/300 טראפעציע גראדווינקלדיקער דער את ורעב .2
 וועלב מיר את סימעטריע־אקם דער פאר 03 אנעמענ מיר וועלג ,03 ! £3 כער

 פיגור די וועט ,03.^0. טראפעציע איר צו סימעטרישע א קאנסטרוירג
 גלי_יכאק- א זית קאנסטרחרונג, אזא דורב באקומענ זיב וועט וואם

 0 את 3 פתקטנ די ליגב טראפעציע דאזיקער דער את טראפעציע. סלדיקע
 פאריי- וואם ,03 גראדע די ;001 את 24/4! באזיסב די פת מיטנס די את

 טרא־ גלי_יכאקםלדיקער דער פת סימעטריע־אקם די איז פתקטג, דאזיקע די ניקט
פעציע

 סימעט־ אייב האט טראפעציע גלי_יכאקסלדיקע א אויספיר.
 נ ס י ז א ב אירע נ ו פ מיטנם די כ ר ו ד כ ר ו ד ט יי ג זי ,ס ק א ־ ע י ר

 ־ ל ט י מ די געזאגט, אנדערש יי, ז צו פערפענדיקולער איז אוב
 טרא־ גלי_יכאקםלדיקער א איג זי_יטנ פאראלעלע די פוג ליניע
סימעטריע־אקם. איר איז פעציע

טראפעציע. אינא דיט־ליניעם די פונ מיטל־ליניע .16
 אפשניט, דער איז טראפעציע א פוב מיטל־ליניע די .1

 פוג זי־יט־ליניעם די פוג מיטנם די זי_ינענ עקב ע נ יי ז אם וו

טראפעציע. דער
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 דער סוג מיטב דער א1 פונקט דער איו (132 )ציים. ^300 סראפעציע דער את
 אוב ^4/14 = 21429 ;99 דיט דער פרג מיטב דער איז ;7 פתקט דער ,49 זייט
טראפעציע. דער פרג מיטל-ליניע די איו 497 ;9/7= 776

 אירע צו פאראלעל איז טראפעציע א פת מיטל-ליניע די טעארעמע. ׳2
סומע. זייער פת העלפט א צו גלייב איז אוב באזיסג

(.132 )ציי״. מיטל־ליניע די איז ;טראפעציע א איז ^360 :געגעבב ס׳איז

48 +סס .44א — ~----~—- (2 ;4/7 || || 00 (1 דערווי_יזנ: זיב ס־פארערט

132 צייה.

 די פארלענגערב ל$מיר (1 ז.”דערוו
 ,1^ פונקט דורכג דורכפירב אוב 3)0 יט2ז

 גראדע א ,03 פת מיטב דער איו וואט
 צוויי באקרמעג וועלג מיר ;33 || 49

 די בא ^,3א3 את △079 דרי_יעקנ,
 לריטנ אס = א3 (1 איז דרי_יעקנ דאזיקע

 ווערטיקאלע, אלם __ 1 = /^2 (2 באדינג,
 פארא- בא געקרייצטע אלם /3=/4 (3

.£0א3= /±3א3 עם׳ הייסט לעלע,
3א=א3 אוב 03 — 33 אז דריננט, דרייעקנ די אט פת גלביכקייט דער פת

סם
,49 צו סאראלעל איו את גלי_יכ איז 33 אפשניט דער אבער ;3א = 03 אדער

ו 49
היישט ,3\\א 310 נ א 3=א ^0 אלזא׳ ,3א=03 — 310 איז דעריבער את

.03 || 497 אז דרינגט, דערפת פאראלעלאגראמ, א איז 310 3 א פירעק דער עם,

 ,00\\ א1א איי דערוויזג, האבג מיר ווי אוב, סס || 49 איז טראפעציע דער איג
 דער פת טייל ערשטער דער א!א. || 33 || 00 אלזא׳ 1ן 49 איז דעריבער

דערוויזב. איז טעארעמע
איז די בא \0א1א3 את 331א3 פאראלעלאגראמענ די באטראכטב לאמיר (2

33- 49 =49
=א^ 03^= 00-[-03___

2=א^^3-[-03 = ^3-}- 00— 99 + 30

אדער ,2=א^ ^3 4־ 00 איז דעריבעראוב ,33^03 אבער
-=א^, 4941- 00

2
 בא־ ביידע סוב מיטל־אריםמעטישב צוט גלי_יכ איז טראפעציע א איב ביטל־ליגיע די נג. ו ק ר ע מ א ב

את — 14 0ט1 גלי-יב אנטשפרעכיק זייבעב טראפעציע דער פוב באזיסב די אויב אשטייגער, ז־סנ.
זי_ינ טראפעציע דער פת מיפל־ליניע די וועט א, —8 €1ט

11 ותש
0+6 14 + 8

777 2 2 “
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טראפעציע. א מעב קאנסטרו?רט רר?אזרי .17
 אר^גגייי קאנענ צאל זייער איג וואם עלעמענטב, 4 באשטימענ טראפעציע א ן.
באזים: א בא ליגב וועלכע טראפעציע, דער פוב ווינקלעג צוויי אדער יינער

זייטב, סיר אירע (1
, ווינק א איינער אוב זכיט-ליניע איע באויטב, ביידע (2
דיאגאנאל, א אוב זכיט-ליניע אייב באזיסב, ביידע (3

הייב, די ארג זכיט-ליניע אייב באזיסנ, ביידע (4
הייב. די אוב ררינקלעב איט צו בכיליגנדיקע צוויי באזים, איינ (5
 טראפעציע גראדווינקלדיקע א אדער גלכיכאקסלדיקע א קאנטטרררג צו אם ,2

 קאב צאל זייער איג וואס אויטגערעכגטע, די פונ עלעמענטנ דרכי בלויז מעב דארס
 כ לכי ג זכינעב טראפעציע גלייבאקםלדיקער א איב ררייל ווינקל, איינ אויב ארי_ינגיינ

 גר^דווינקלדיקער א אינ אוב באזיס, באט רוינקלענ די אוב זכט-ליניעם ביידע אירע
גראדע. אירע ווינקלעב צוויי זיינענ טראפעציע

קאג־ אופגאבע. .3
ל לויט טראפעציע סטרוירנא

/ \/ אןנ טנ״ז פיר אירע

ף י ץ 9—^—^ - א ב די נ ע נ כי ז 6 נ ו א
/ / ץ —-0 די זי_ינענ אוג נ, ס זי

!34 צייב. 133 צייב. £330 טראפעציע די אז זאגנ,

קאנסטרוירט. איז (134 )צייס,
 לאגע דער איב גופע איר צו פאדאלע? זכים די איבערטראגנ לאמיר

 £033 פאראלעלאגראט א אם צעקלאפנ זיב טראפעציע די וועט דאב
 ק^נסטרוירג צו אם ווייל קאנסטרוירב, קענעג מיר וועלכע ,333 דרכיעק א אם אוב
 •33=0 זכיטב׳ זכינע אלע — דרכיעק פארנ :אנגאבב נייטיקע אלע פאראנ זכינענ זיי
 דער אוב £3 = א ,£0 = 0 — פאראלעלאגראט פארב ,'33(=1 — 1) ,38 = ^

£33^
 סוב אנגאבג די לויט קאנסטרחרונג. די מיר מאכנ אויספארשונג דער אס נאב

 לייגנ אוב 33 פארלענגערנ מיר ^;303 דעט מיר קאנטטרוירנ אופגאבע דער
 פאר אוב ,4 פונקטג די אנעמענדיק ;6! גלכיב איז וו^ס ,3.^ ^פשניט דעט אפ

 גלכיכ אנטשפרעכיק זכינענ וואם ראדיוסנ, דל מיט בויגנם דורס מיד פירב צענטערם,
 בויגנם די סיג ס איבערשנכיד-פונקט דעט דערנאב פאדייניקג מיר ורעב אוב 0

׳£803) טראפעציע געזוכטע די מיר באקומענ ,3 אוב טיט
—<א 6^+־ נררע מעגלעב, איז אוסגאבע די

פירעק. א באשטימעב וואס עלעמענטנ, צאל די .18
 שיר א אנ קאנסטרחרג מענ קאנ עלעמענטג געגעבענע ?ידר טלןי אויב ן

 אנדערנ פונעט איינער זיב אונטערשיידג אוב גלכיב זיב צווישב זכינעב וואם דרכיעקב,
 אוב פארם זייער טיט ניט ניט זיב אונטערשיידב זיי אבער לאגע, זייער טיט בלויז

 בא דרכיעק. זעלבנ דעט אוב אייב פוג קאפיעם אלע זיי זכינענ גריים, זייער טיט ניט
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 דרעעק• אייניינציקנ בלויז קאנסטרוירנ קאנ טע אז מעב, זאגט פאל אזא
קאפיעם. שיר א אב אראפנעמענ מעג קאב עק”דר אזא סרב אז קלאר,

 געגעבג ס׳זענעב ווענ קאנסטרוירנ, מעב קאנ דרי_יעק א אז באוווסט, ס׳איז
:גרונט־עלעמענטנ דרי_י פאלגנדיקע זיינע

 סר־ )די זליט דאזיקער דער בא ליגג רואם רוינקלעב, צרויי את זי_יט איינ (1
(;26/ פת קלענער איז רוינקלענ די אט פת טע

 )דעד אי_ינגעשלאסנ זיי צווישנ איז רואם ווינקל, דער את זייטג צוויי (2
(;180ס פת קלענער איז ווינקל
 די פת סומע דער פאר קלענער אין זיי פת גרעסטע )די זי_יטנ דרי_י (3
איבעריקע(. צוויי

 א פת דרי_יעק קייב קאנסטרר?רנ ניט מעב קאג גררנט־עלעמענטנ צוויי לויט
 א את זייט א לויט זי_יטנ, געגעבענע צוויי לויט אשטייגער, גריים. באשטימטער

 רועל- דרגיעקנ, שיר א אג קאגסטרדרנ מענ קאנ ווינקל
זייער טיט םי_י אנזיערג פתעט איינער זיב ארנטערשיידנ כע £

געגע צוויי לויט את גדיים; זייער טיט סיי אוב פארם
שיר א אנ קאנסטרהרג מעב קתנ ווינקלעג בענע / !
אנדערנ פונעט איינער זיב אונטערשיידב וועלכע דרייעקג, / ן

 לאמיר געגעבג, ס׳איז בנישפיל, צוט גריים. זייער טיט
דררכפירג מירב אויב (.135 )צייב. £8€ עק”די א זאת, ׳/ ן

4ס זי_יט דער אפ £ פתקט רואסער־ניט־איז א דורב /

וועלנ ,45 באזים צרט פאראלעלע א ,88 גראדע א / ן
זיינעג ווינקלעג זיינע רואם 888 א באקומעג מיר / __|

פתעמ וויגקלעב די צו גלי_יכ אנטעסרעכיק ג 5

 אוב _5 = __^4 געמיינזאמער, א איז ס ווינקל דער 135 צייכ.
 די אז קל^ר, ס׳איז ;שטאפלדיקע אלם / 8= ^3

 פונעט איינער זיב אתטערשיידנ זיי גלייכ, ניט זיינענ דרייעקנ דאזיקע
 אלזא, ווינקלענ. גלכיכע אנטשפרעכיק האבנ זיי כאטש גריים, זייער טיט אנדערנ

 באשטימטער א פת דרעעק קית קאנסטררירב ניט מעג קאנ רוינקלעב דרי_י לויט
באשטיט־ א טיט פארבונדנ זיב צרוישנ זיינעג דרי_יעק א פת ווינקלעג די גרייס.

אין דעריבער ,__4_+5 ס/*=180ס פארהעלטעניש: קעגנזייטיקער טער
 פת צוויי בלויז וויסנ צר גענוג דרכיעק א פרג רוינקלענ די באשטימעג צר אפ
 ביישפיל צרט צרריי, די אט דררב באשטימט שרע ררערט דריטער דער רוייל זיי,

 דרי_י געגעבג ם׳זי_ינענ אריב אז דרינגט, דערפת /.ס-=180 —_(4_+5)
 דאזי־ דער אנטהאלט טאב את איז ו,80ס גל״כ איו סרמע זייער רראם רוינקלענ,

 דעד ררייל ררינקלענ, צרויי — עלעמענטנ ארמאפהענגיקע צרריי בלוין באדינג קעד
צוויי. די אט דורם באשטימט ווערט ווינקל דריטער
 אומאפהענ־ ”דר לויט קאנםטרו?רנ מענ קאנ דרייעק א
עלעמענטנ. גיקע

 אומצפ־ דרי_י לויט אפילע אז זעב, שפעטער מירנ ווי טרעפנ, זיב קאג דאב
 צוויי נאד דר^עק, אייג בלויז ניט קאנסטרוירג מענ קאנ עלעמענטנ הענגיקע
 געגעבענע צוויי לויט אשטייגער, גריים. את פארם פארשיידענער פונ דרייעקנ

 קאנ־ מענ קאג עיט, קלענערער דעד קעגנ ליגט וואם ווינקל, לויטנ את זי_יטנ

86



 זי_י־ וואס עלעמענטנ, דריי די את אויב אוב דרי_יעקנ. פארשיידענע צוויי םטרו?רנ
 עלעטענטנ, אפהענגיקע ארי_ינ אויב גייענ קאנםטרו?רונג, דער פאר געגעבנ נענ
דרייעקנ. פארשיידענע שיר א אב באקומענ זיב קאג

 קאנסטרחרט, שויב איז דרייעק דער אז דעט, נאב נייטיק, דעריבער ס׳איז
 וואס עלעמענטג, די אט בא ז׳ת געמאלט קאנענ לייזרבגעב וויפל אויסצופארשנ,

 בא אוג עטלעכע, אדער איינע — אופגאבע דער פת באדינג איג געגעבנ זיינענ
 קאנ~ די דה. לייזג, צו מעגלעב ניט ביכלאל אופגאבע די איז אנגאבנ וואסערע

מעגלעב. ניט איז סטררירונג
 ס׳איז ווי סאפקאלסאם, באשטייט פאראלעלאגראט א קאגםטדו?רנ דאס ♦2

 פאראלע־ א קאנםטרו?רנ אפ איז דעריבער דרי_יעקנ> קאנסטרוירנ את באוורסט,
זיתע. עלעמענטנ אומאפהענגיקע דריי וויסנ צו גענוג מ א גר לא

 צוויי זיינע בלויז וויסנ צו גענוג איז גראדעק א קאנםטרו?רנ צו אפ .3
 נייטיק, ניט אין —ווינקל זי_ינ — עלעטענט דריטנ דעט געבנ עלעמענטנ. לינעאלע

גראדע. ווינקלענ אלע זיתענ גראדעק א את ווי_יל
 צוויי זיינע בלויז ווים: אויב טענ דארפ ראמב א קאנםטרו?רנ צו אם .4

* עלעמענטנ. אומאפהענגיקע
לי נ יי א בלויז וויסב צו גענוג איז קוואדראט א קאנםטרו?רנ צו אם •5

ד?אגאנאל. די אדער זייט די ז?ינעמ: עלעמענט לנ א גע
 איר פת אפהענגיק זיב, פאדערט טראפעציע א קאנםטרו?רנ צו אם .6
עלעמענטנ. צאל פארשיידענע א פארט,
עלעמענטנ, 3 —טראפעציע גלייכאקסלדיקער א פאר (1
עלעמענטנ, 3 —טראפעציע גראדווינקלדיקער א פאר (2
 גראד־ קיינ ניט את גלייכאקסלדיקער קית )ניט ביכלאל טראפעציע א פאר (3

עלעמענטנ. 4 — יוינקלדיקער(
עלעמענטנ. אומאפהענגיקע 5 זיב פאדערט פירעק א קאנםטרו?רנ צו אם ך

 איז (136 )צייב. שארנירנ אם פירעק א נעמענ זאל טע ווענ אינדערעמעסנ,
ענ־ מעג קאג געענדערט, ניט בלי_יבנ זאל זי_יטנ זיינע אלע פת לענג די יוועג

 באקומענ זייטנ, זיינע צווישנ ווינקלעג די דערנדיק
 דרינגט, דערפונ פירעקנ; פארשיידענע שיר א אנ
 בא־ קיינ זיב טיט ניט באשטימענ זי_יטנ פיר אז

 א זיינ זאל פירעק דער קעדיי פירעק; שטימטנ
 פינפטנ זי_ינ געבנ נאב טענ דארם באשטימטער,

 אדער ווינקלענ די פת איינעט אדער —עלעמענט
ד?אגאנאלנ. זי_ינע פת נע .איי

136 •צייכ אינעט דורכפירנ זאל טע ווענ אינדערעמעסג,
וועט וועלכע ד?אגאנאלנ, זי_ינע פת איינע פירעק

 באשטימטנ א באקומענ מיר וועלג זי_ינע, שפיצנ צוויי צווישנאנאנד פאדפעסטיקג
 דר?!עקנ, צוויי פת קאנסטרוירונג דער דורכ אוים זיב בילדעט ער ורייל פירעק,
פירעק. פונעט יטנ2ז די לויט את ד?אגאנאל דער לויט באשטימט ווערנ וועלכע

 ווי אדער, שטאנדהאפטיקע א פירעק דעט ד?אגאנאל די צו גיט אזויארוט
פארט. טע עם פ א זאגט, ^ע

 זי_ינע אשטייגער, געגעכנ, ס׳זיינעג אויב ווערנ, קאנסטרוץרט קאג פירעק א
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 א אוב זללטג 4 (2 ד?אגאנאל, א אוב זי_יטנ 4 (1 עלעמענטנ: פתם פאלגנדיקע
 2 (5 ווינקלעב, 2 אוב זייטב 3 (4 ד?אגאנאלנ, 2 אוב זי_יטנ 3 (3 ווינקל,

אאוו. וויגקלעב 3 אוב זייטב
 זיינע פת לענג די נהיטנדיק”א אויב, פארט, זי_ינ ענדערט פירעק א .8
 דרי_יעק. א מיט איז אנדערש וותקלעג. זיינע פוב גריים די ענדערב מעב זאל זי_יטנ,

 גדיים די איינגעהיט ס׳איז אויב ענדערב, ניט זיב קאנ דרי_יעק א פת פארט די
 זי_ינ ענדערנ ניט דאס —אייגנשאפט וויכטיקער דער אט מאכמעם זי_יטנ. זי_ינע סוב

פיגור. פעסטע אדער שטאנדהאפטיקע דרי_יעק דעט מעג רופט — פארט
 רויכטיקב אויסשליסלעכ אג האט דרי_יעק א פת אייגנשאפט אנגעוויזענע די
בוי-ארבעט. דער את אוב טעכניק דער את באטי_יט

 בריק־פערמעם, קראקוועם, מאכנ בא אוים מענ נוצט דרייעק א פת פארט די
 דעטאלב את געגנשטאנדנ פארשיירענע סאמע ריי גאנצער א בא הייב־קראנעב,

 פיר־ א וואם דערמיט, דרילעק א פת זיב ארנטערשיידט פירעק א מאשינעס. פת
פיגור. פעסטע קייב ניט איז עק

 פארייניקט פארט, )שטאנדהאפטיקע( פעסטע א באקומענ זאל פירעק א קעדיי
 פאר־ דעט דורב ד?אגאנאל, א טיט זיינע שפיצנ שכיינישע ניט צוויי פעסט מעב

 א שות איז יעדערער וועלכע פת דרעעקג, צרויי את פירעק דעט מענ וואנדלט
פיגור. שטאנדהאפטיקע פעסטע
 ניט־ א בא ווענ פאל, דעט את אויב פארט פעסטע א באקומט פירעק א

 שכיינישע צוויי .צווישנ מענ פארפעסטיקט זי_יטנ זל_ינע פת לענג געענדערטער
ווינקלשטיק. א זי_ינע טג”ז

רויבקלעב. זיינע פרב ^ייגנשאפט די פילעק. .19

 געשלאסענער א ט,וואסאיזבאגרענעצטמיט”טיילפלאכק א .1
 קאב 77 מ־עק; סט יי ה נ, ט ?י ז פונ באשטייט וועלכע געבראכענער,

.3 גלי_יכ אדער דריי פת גרעסערע א צאל, גאנצע באליביקע א זית

 איז אנמ-עק את ווינקלענ אלנווייניקסטע די פת סומע טעארעמע.די •2
.180ס (77 — 2) אדער 26(/77 — 2) גלי_יכ

 אינוויי־ ערגעצ־רוו נעמענ לאמיר ז. ” וו ר ע ד
 פאריתיקנ איט את 0 פתקט א פילעק אינעט ניק

 באקו־ מירנ שפיצנ; זי_ינע אלע טיט גראדע דורכ
 זי_יטנ וויפל דרי_יעקנ, אזויפיל דרי_יעקנ, 72 מענ

 אינווליניקסטע די פת סומע די פילעק. דער ס׳האט
 ,2(1 ז•1 גלליב איז דרל_יעקנ 77 אלע פוב וותקלעג

 געמיינזא־ מיטנ ווינקלענ אלע אויב אי_תשליםנדיק
 איו טומע זי^ער וואט ,0 פתקט באט שפיצ מענ

 אינוויתיקסטע די פת אבער סומע די ; 46? גלגיב
 □וטע דער צו גלי_יכ איז ־עק77 פונעט ווינקלענ

 דרלעקב 77 פת ווינקלענ אינוויתיקסטע די פת
 ארוט ליגנ וואם ווינקלעב, די פת סומע דער אנ

נעמלעב: ,0 פתקט דעט
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.180ס (22 — 2) אדער 26/22 — 46=/26(/77 — 2)
אלזא,

 ,26/ גליי: איז עק — 11 אג את ווינקלעג אינווייגיקסטע די פוג סומע די
צוויי. אנ זייטג זיינע פוג צאל דעד אפ געקייפלט

 סוג איינע פארלענגערנ (138 )צייב. 83808 סילעק באט מירב אויב .3
 צו־ זייט דאזיקער דער סרב כארזעצונג די וועט ,83 זאת לאטיר זי_יטנ, זיינע

נ ם י ו ר ד הייסט וועלכער ווינקל, א בילדב 30 זייט שביינישער דער טיט זאמענ
פילעק. פונעט ל ק נ י וו ר ע ק י ד

 איז דאם ווי ,83008 פילעק פונעט זי_יטנ אלע פארלענגערנ מיד ווענ
 וויפל ווינקלענ, דרויסנדיקע אזויפיל מיר באקומענ ,138 צייב. דעד אפ ■אנגעוויזנ

פילעק. דעד ס׳האט ווינקלענ אדער זי_יטנ
 באליביקג א פת ווינקלעג דתיסנדיקע אלע פת סומע די טעארעמע. .4

•360ס אדער 46/ איזיגלייב פילעק

(.138 )צייב. ^_עק אב :געגעבנ ס׳איז

(^.1 גלי_יכ א*ז עק/_7 איבעם וויבקלעב דרויסנריקע די סוב סומע די :דערווייזב זיב ס׳פאדערט

 את אינווייניקסטנ אב פת סומע די ז. יי וו ר דע
 פונעט שפיצ יעדב בא ווינקל דרויסנדיקג א פת

 מיר האבנ שפיצג 72 בא ;26/ אוים מאכט פילעק
 וויג- אינווייניקסטע אלע פת סומע די נאד ,26׳/ 11

 הייסט ;26/72 — 46/ גלי_יכ איז פילעק א את קלעג
 דרויסנדיקע אלע פת סומע די געפינענ צו קעדיי

 אראם־ 26/72 פת מעב דארם ־עק,72 פתעט ווינקלענ
מיר: האבג ,26/22 — 46/ נעמעג

138 זנייב.2 6/77 — (26/72 — 46)/ = 2 6/77 — 2 (1114־ 4 6/ = 4 6/

.360ס אדער

 בא־ א פונ ווינקלעג דרויטנדיקע ע אל פוג סומע די אלזא,
 פת צאל דעו־ פת אפהענגיק ניט איז זי •46/ כ יי ל ג איז פילעק ליביקנ

זי_יטנ. זי_ינע

אינונגעב, אוב סראגעס

 אדער 7^ גלי_יכ זי_ינ ט י נ פילעק א איב רריבקלעב אינווייניקסטע די סוב סומע די קאב פארוואם ן.
1(1 צן(ל אומיקע קייב — גיכלאל

 א£ סירעק דעט צעקלאפט זי ן,4ס —ן/ —6י4 מש1 איז £33!3 סירעק א סוב ד?אג<ןבאל די .2
 באשטימעב סט. 20,2 אונ •םמ 16י8 גלי_יכ אבטשסרעכיק זי_יבעב פערימעהערם זייערע וואס דרי_יעקב, צוויי
.£830 סירעק סובעט כן פערימעטער דעט

 צוויי סוב רעזולטאנטע דעד סוב ריכטונג די אוב גדיים די קאבסטרולרובג א דורב באשטימעב .3
)$, = 60ס —6 ,3 = 8^ (1 אז באוווסט ס׳איז אויב אוב כן קרעפטב
כן קרעפט: קאמ^אנעבטיל די סוב גדיים די אוב ריכטובג די קאנסטרולרובג א דורב באשטימעב .4

בשבד>־ א די טיט בילדעט זי איב קג. 20 גלי_יכ איז רעזולטאנטע די אז באוווסט, ס׳איז אויב אוב
;/. )?/־?(( = 90ס אוב ^ )?/,>/( = 30ס אגטשפרעכיק קרעסטב בבדיקע
 אוב ךן! זי_יטב, ז?יבע זי_יבעב £ אוב ס אנגאבב: פ^לגנדיקע לויט פאראלעלאגראט א ק^בסטרולרב .5

דיאגאבאלב: זייבע זי_יבעב ח
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; ^74 — 40ס ,6 = 3,2 0111 >0=4,5 וחס (1
=^^;110ס >6 = 5,3 וחס >0 = 7 0ח1 (2
;מ/ = 8 מוס >6 = 4י7 זחס ע, = 6>3 וחס (3
^> = 45ס איז ייז צווישב ווינקל דער ן/, —6>4בםס מ/> = 8 וטס (4
ר?א־ די סוב איינער דורב זיב בילדעט וואס וויבקל דער אוב / 4 =130ס >0 = 7 וטס (5
;40ס כגלי-י איז פאראלעלאגראט, פונעט # זי_יט דער דורב אוב גאנאלב

•6 = 4 מוס איז הייב די א, — 6 וחס ,0 = 8 וחס (6
:געגעבב ס׳זיעעב אויב גראדעק, א קאנסטרוירב .6

;6 = 4,3 ומס נאי 0 = 6,4 מוס זיינע זי_יטנ צוויי !(
מ/; = 7>5 מוס דיאגאנאל די אוב ע —5י7 ומס עיט די (2
זי_יט/ן דער אוב ד?אגאנאל דער )צווישב —40ס קלווינ דעי אוב מ/ —8,4 וטס דלאגאבאל די (3
;דלאגאנאלב( די )צווישב / — 60■0 דער אוב — 8 ומס דיאגאגאל די (4

דיאגאבאלב(. די )צווישב 110ס דעי אוב א—5 וטס זי_יט די (5
:ראטב א קאגסטרולרב 7

מ; = 40ס ווינקל טנלוי אוב # —4 מוס זלט דער לויט ן(
זענע באשטימעב אוב מ/) — 5 וחס דלאגאנאל דער לויט אוב # — 5 וחס זי_יט דע״ לויט (2

;וזינקלעב
=";1203 ווינקל לויטב אוב — 6 וחס דלאגאנאל ר דע לויט (3
;מ = 8 וטס אוב ןמ — 5 וחס דלאגאנאלב צוויי זענע לויט (4

. 6 = 3 ומס הייה דער לויט אוב # = 5 וחס זי_יט דער לויט (5
 דלאגאנאל דער לויט (2 י 0 = 3>5 וטס זי_ים דער לויט (1 :קוואדראט א קאנםטרו?רנ .8

מ/• = 4>5 וחס
 מ־ט בילדב אוב גלי_יכ ד?אגאנאלנ די טינעב טראפעציע גלי_יכאקסלדיקער א איב אז דערווי_יזנ, .9

ווינקלענ. גלי_יכע גאזיסב די
 אם טראפעציע די דלאגאנאלב די צעקלאפב טראפעציע גלכיכאקסלדיקער א איב אז דערוחיזב, סן,

 וואס צוויי, די אוב גלי_יכאקםלדיקע, עינעב באזיסג, די בא ליבב וועלכע זיי, פוב צוויי וואם דרי_יעקנ, 4
זיב. צווישב גלעב זי_ינענ זעט־ליניעס, די בא ליבב

 הייב די פערפענדיקולער. קעגנעיש־ק דלאגאנאלב די זייבעב טראפעציע גלעכאקסלדיקער א איב ן. ן
טיטל־ליניע. דער פוב לענג די אויסרעכענעב סט. 10 כגלל איז טראפעציע רעד פוב

דער לויט ^,0 = 5,5 ומס יםבאז לויטב טראפעציע גראדווינקלדיקע א קאנסטרו?רנ ן.2
 זעט־ליניע צווייטער דער לויט ארב סט., 3 גלי_יכ איז אוב ,4£) צי פעדפענדיקולער איז וואם ^8 זי_יט־ליניע

= 4 וחס
 ־עק,15 סו-עק, א איב ווינקלעב אינווייביקסשע די סוב סומע די יכ2גל איז וואש צו םארשרי_יבנ, ן. 3

י זיי פוב יעטווידב פוב ווינקלעב דרויסנדיקע די פוב סומע די גלי_יכ איז וואס צו דו־עק.

8x. פיגורב. גראדליניקע פוב שעטעכנ
שעטעכנ. אריס מעב מעסט וו?אזרי .1

 פארהעלטע־ די געפינענ הייסט —שעטעב א אויסמעסטנ .1
 שעטעב, ייטב וו צ א צו שעטעב געגעבענעם עט ד נ פו ניש

 שע־ א פת איינם אנ פאר ם. נ יי א אג פאר ענומענ1אנ איז וועלכער
 איז ז״ט זי_ינ וואם קוואדראט, א פת שעטעב דעט אנ טענ נעמט טעכ-מאם

 סאנטי- מילימעטער, א צו — לעמאשל איינם, לינעאלנ וואסער־ניט־איז א צו גלי_יכ
יינם. ־א ט א אדר וו ק טענ רופט טאם־איינם אזא אאוו.; מעטער מעטער,

 קוו. 1 ; 1 ומת!2 אדער מט. קוו. 1 :אזוי טענ באצייכנט קוואדראט־איינסנ .2
 שעטעב־ דער פת איינם דער איז אאוו. 1 דערא ,מ ,רוק ! ;1 ךערא .סמ

 דה. גור,פי דער פונ כ?ט5ש? דעמ אוים אימ מיס טענ מעסט אויסגעקליבג, מאם
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 מע רואם שעטעב, דער אנטהאלט קוואדראט־איינטנ וויפל זיב דערוויסט טע
אוים. מעסט

 א דורב ט מ שטי א ב ניט געוויינלעב ווערט פיגור א פתשעטעב דער .3
דעט מיט אויסמעסטנ נ ט ק ע ר י ד

139 צייכ.

 שעטעכ-מאם, דער פת איינם אויסגעקליבענעט
 קוואד־ מיט פיגור די פארפילנ דורב דת.

 איינם, אנ פאר אנגענומענ זי_ינענ וואס ראטנ,
 צייכענתג דער אפ אנגעוויזנ איז דאם ווי

פי דער פת שעטעב פתעט גריים די .139
 אומדירעק־ דורב באשטימט ווערט גור

 די אויס מעסט טע :אויסמעסטונג ר ע ט
 בא־ באזונדערע את פיגור דער פת זייטג

 את דורב פירט טע וואם ליניעם, הילפיקע
 צאלג באקומענע די לויט את פיגור, דער

“שעטעכ. דעט אוים מעב רעכנט

קוואדראט. א פת אוב גראדעק א פת שעטעב .2
 פת פראדוקט צוט גלכים איז גראדעק א פת שעטעב דער טעארעמע•

הייב. דער אפ באזים זי_ינ
(.140 )צייב• גראדעק א איז ^8€8) געגעבג: ס׳איז

הייב. די איז ^8ן}~ באזים; דער איז £8 = <1

■8 = (1.:דערווייזב זיב ס׳פ^דערט
 אוים־ הייב, די את באדם דער ווענ ׳פאלנ די באזונדער באטראכטג לאמיר

 גאנצע את (1 אוים זיב דריקנ איינס, זעלבנ דעט את אייג טיט געמאסטנ
ברוכצאלג. את (2 את צאלנ

 גלייב איז £8 באזים דער אז זאגנ, לאמיר אל. פ ערשטער דערווי_יז.
צאלג. גאנצע זי_ינענ !1 אוג (1 ווו סם., גלייב איז 8^ הייב די אוב סט.

 אוב יעדערער, סט. 1 צו טיילנ, גלי_יכע מ אפ 45 באדם דעט צעטיילג מירב
 דורב דורכפירנ מירב את טיילנ אזעלכע ן/ אפ צעטיילנ מיר וועלנ ^8 הייב די
 וועט גראדעק דער גראדעק; כונעט זי_יטנ די צו פאראלעל גראדע טייל־פתקטנ די

 קוו. 1 זי_ת וועט יעטווידג פת שעטעכ דער וואס קוואדראטנ, אפ צעקלאפנ זיב
 זיי־ וואס גראדע, די ורעל גלייב אין קוואדראטנ די אט פת צאל די סט.
 די אוב פאסנ, ?/ אפ גראדעק דעט צעקלאפג ,45 באדם צומ פאראלעל נעג

 (1 אפ פאס יעדנ צעקלאפג ס,5 הייב דער צו פאראלעל זי_ינענ וואס גראדע,
□מ. קוו. 1 גלי_יכ איז יעטווידנ פת שעטעב דער וואם קוואדראטג,
 קווא־/.^7 אפ צעקלאפט ווערט ^800 גראדעק פתעט שעטקב דער אלזא,

 פארשרי_יבט פארמולע א דורב סט.; קוו. 1 האלט זיי פת יעדערער וואם דראטנ,
אזוי: עם טענ

דה. ,8(=1 ♦ ן/ ^^^12
 א־ וו ק ל א צ אזא צו כ י_י ל ג איז גראדעק א נ ו פ שעטעב דער

 די עב ל פ יי ק נ ו פ נ ע מ ו ק א ב זיב עט וו וועלכע דראט-איינסנ,
 - נ לי א נ י א כ יי ה נ י_י ז נ ו א ם י ז א ב נ י2 ז ם י ו א נ ק י ר ד ם א וו נ, ל א צ

נ. ם נ יי א לינעאלע ע דייק מעב גא
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 אונ ^8= 11 !מס הייב די ^,8 = 0^ איז באזים דער ל. א פ ער ט יי וו צ
 ינענ2ז זיי ווי דעט, נאב ברוכצאלג, ד^זיקע די אז זאגנ, לאמיר ברוכצאלנ. ינענ2ז !1

מ ח אנע- לאמיר 27 =אוב 0=— יכ*2גל ינענ2ז יזער,2טיילוו אייג צו געבראכט שויג
 איז וואט אפשניט, אב אוב $פשניטנ די פת מאם געמיינזאמער א פאר מעג

 אוג (,1 אם מאל ק אויסלייגג זיב מאם געטיינזאטע דאזיקע די וועט דאנ סט. — ב”גל

 די צו פאראלעלע גראדע, דורכפירנ מיר וועלג טייל־פונקטג די דורב ן/; אפ מאל
 קווא• קליינע אם צעקלאפג אזויארום זיב וועט וועלכער גראדעק, פונעט יטנ2ז

 זיב וועלג קוואדראטנ קליינע אזעלכע (.141 )צייב. סט, 1 פוג יט2ז א מיט דראטנ

 יטנ2ז שכיינישע די צעטיילב זאל טע אויב = אנטהאלטג סט. קוו. 1 איג
דעד וועט כאלאקיט, יכע2גל 10 אפ פט., 1 לענג די האלטנ וואט קוואדראט, א פת

 יעדעוער וואט קוואדראטג, קליינע 10*10 = 10־2—100 אם צעקלאפג זיב קוואדראט

 1 איז שעטעב ינ2ז וואט קוואדראט, א פת כיילעק ~ אויסטאכב וועט זיי נוב

סט. קוו.
 יעדערער וועט קוואדראטנ, קליינע זע אגסהאלט סט. קוו. 1 איג אויב אלזא,

 געגעבענעט אינעט קוואדראט-סאנטיטעטער. אייב פת כיילעק —2 אויסטאכנ זיי פת

אוים אזויארוט מאכט דאם קוואדראטנ; קליינע אויסגעלייגט זיב האט גראדעק

קאנעג דעריבער * את ס אבער קוו.סט.; אדער סט. קוו.
• ח ~ ז1 ~ "י ממי ■י 1 מ 2

 גראדעק פונעט שעטעב דער באט^אז דאם = אז יבנ,2פארשר מיר
* ז1 'ז1

הייב. דער אם בעזים ינ2ז פת טראדוקט צוט יכ2גל איו
 די פת אייגע ווענ פאל, דעט את אויב ריכטיק יבט2פארבל טעארעמע די

 ע-1אוי_ם נענ2ז יכנ2ז שכיינישע ינע2ז ביירע אדער גראדעק פונעט טג”ז שכיינישע
צאלב. איראציאנעלע דורם דריקט

 קוואד- צוט גלגיב איז קוואדר^ט א פת שעטעב דער .1 קאנסעקווענצנ.
יט.2ז נ זכי פרג ראט

 לאמיר גלבב. נעג”ז יטנ2ז ינע2ז אלע וואט גראדעק, א איז קוואדראט א
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 ,11 — !( זי_ינ הייב די אויב וועט דאב ,0 דורב קוואדראט פת זי_יט די באצייכענעג
איז דעריבער ארב

8 = 0 ,ס• —(3

 פאר־ מיט גראדעקי צוויי פוג שעטעכנ די צווישג פארהעלטעניש די .2
 פארהעלטענישג די פת פראדוקט צוט גלייב איז הייכג אוב באזיסנ שיידענע

הייכנ. זייערע צווישג את כאזיסג זייערע צווישנ
איז דערפוג ,8, = ^.!( אוב : אשטייגער

5ן £1^1 ^1 .
2^ 2^ 2^9^? 32

 פאר- באזיסג, גלייכע האבג וואם גראדעקנ, צוויי פת שעטעכג די .3
 פארהאלטג גלי_יכ, זיינענ הייכב די אבער אויב הייכנ; זייערע ווי זיב האלטג

באזיפנ. זייערע ווי זיב זיי
__!מ .או 5!___0/11 !?/

2^ ~ 2^ 52 #2 ~ 52
 קוואדראטג די ווי זיב פארהאלטב קוואדראטג צוויי פת שעטעכג די .4

זייטנ. זייערע פת
,52א=2אונ 8^^

51_ ־* איז דעדפת
52

פיגררני גללכגרריסע ארב גלגיכצרנריפגעשטעלטע גלי_יכע, .3

 את 3 שפיצג זגינע טוב מיר וועלג (142 )צייב. ^300 באראלעלאגראט א.תעם ן.
 גראדווינקל- גלגיכע ציויי באקרמעג וועלב מיר ;33 את ^3 הייכג די דורלפירב 3

 קאטעט דער ארג 30 = 50 היפאטענרזע די ^303 את .^3)3 דרי_יעקנ דיקע
33= 30.

143 צייכ.142 ציים.

 דרלעק דעט £330 פאראלעלאגראט פרנעט ידנ2אפשנ דערנאה זאל טע ורעב
 די אז אזוי, פאראלעל^גראט פתעט ס^ ט2ז דער צו צולייגנ איט את 333
 '6338 גראדעק דעט באקומעב פיר וועלב צתויפאלנ, זאלג 30 את ^3 זייטג

 פאראלעל^גראט דער וואם כיילג, זעלבע די פת צונויפגעשטעלט איז וועלכעד
יעק.2דר א פת את 3330 טראפעציע גראדווינקלדיקער דער נוב :3330

 דורכפירג לאמיר (.143 )צייב. 3330 פאראלעלאגראט דעט נעטעג לאמיר .2
 פארזעצג ארג גראדע א 33 זי-יט דעי פוג מיכנ דעט דווב ס שפיצ זי_ינ גרב

:33 יט2ז ער ד פת פאיזעצונג דער טיט 3 פונקט אינעט זיב איבערשני^דג זג בי זי
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איז זיי בא את 0£10 יעקנ:2דר גל?כע צוויי באקומעג מירב
 ווערטיקאלע, אלם יכ2גל זיינעג 714 פרנקט באס ווינקלעג די !^,5 = £40
געקרייצטע. אלם —ס_ דער אוג דעי

 קומעג ,£03 דרייעק דעם אוב £300 פאראלעלאגראם דעם מיר באטראכטנ
 דער פת טיילג: גלייכע צוויי פוג צונויפגעשטעלט ינענ2ז זיי אז באשלוס, צרם מיר

דרייעק. א פו- אוב £3 £40 טראפעציע
 הייב די (;144 )צייב. £30 יעק2דר יכאקסלדיקנ2גל א באסראכטנ נאב לאמיר .3
דאזיקע די פאלג ארופלייגנ באם יעקנ;2דר יכע2גל צוויי אם אים צעקלאפט 00

מעג קאג ^030 דעם צ.ב" פארם.

 זיי עם, הייסט אוג, צונוים יעקנ2דר
 די פת שעטעכ, אלציינעם אג האבג

 צונוים־ מעג קאג יעקנ2דר צוויי דאזיקע
 אנדערג צום איינעם צולייגנדיק שטעלג,

 פי- פארשיידענע זייסג, יכע2גל די מיט
 דער לויט האבג וועלג וועלכע גורב,
 שעטעב, זעלבג דעם אוב אייג גדיים
 אונטערשיירג זיב וועלג זיי כאטש

זייער פיט אגדערער דעד פוג איינער

)צייב. £030 פאראלעלאבראם א אדער בילדב זאלג
זייאז אזוי, ^£00 צום צולייגג

יכאקם/דקנ2ג/ א אדער (,145
 £003 פירעק א אדער (,146 )צייב. £30 דר?יעק
(.147 >צייכ.

 צונויפגע־ ז?ינענ וואם פיגורג, אלע דאזיקע די
 זעלבג דעם אוב אייג האבנ טיילג, יכע2גל פוב שטעלט

 זיב צווישג גופע פיגורב די ינענ2ז ”דערב שעטעב;
 דעד אם אייגע ארופלייגג באם יל2וו יכ,2גל ניט

צונוים. ניט זיי פאלג אנדערער
 יכע2גל סוג צוגויפנעשטעלטע פיגורג, (1 .4
כצונויפגעשטעלטע.”גל הייסג טיילג,
 שעסעכנ< יכע2גל האבג וואם פיגורו, צוויי (2
יכגרויםע.2גל הייסג
 יכצונויפגעשטעלטע2גל צוויי אוב יכע2גל צוויי (3

יכגרוים.2גל ינענ2ז פיגורג
146 צייב.

פאראלעלאגראמ. א פרב שעטעב .4
 דעט צו גל?יכ איז פאראלעלאגראט א פוג שעטעב דער טעארעמע.

הייב. דער אפ באזים זנינ פוג פראדוקט
 הייכג, ינע2ז (93 ז. ,142 )ציים. פאראלעלאגראם איג דורב סיר פירג .ז י2 וו ער ד

 געגע־ דער .303 את £03 יעקנ2דר גראדוויגקלדיקע יכע2גל צוויי מיר באקומעג
 אלם יכגרוים2גל נענ?2ז £333 גראדעק דער אוג £300 פאראלעלאגראמ בעגער

 יכ2גל איז £333 גראדעק פונעם שעטעב דער פיגורג. יכצונויפגעשטעלטע2גל
יכ2גל איז £300 פאראלעלאגראם פונעם שעטעב דער אויב אז עם, הייסט

0.3 = 8•
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 אוב באזיסג גלייכע האבג וואס פאראלעלאגראטעג, .1 קאנסעקווענצנ.
גלייכגרויס. זיינענ הייכב, גלייכע
 ה^בנ (149 אוג 148 )צייב. ^0£^01 אוב £300 פאראלעלאגראמענ די
 .11 איז ביידע בא הייכג די ,£3 = £181 = (1 באזיסג: גלביכע את הייכג גלכיכע
:זייגעג שעטעכג זייערע

 דיפאראלעלאגראמענ ;51= 5^ = 0.ן/ עם, הייסט ,52אונ?/.ס= ,8^ = 0 •11
ם י ו ר 1 כ ד ל ג ינענ2ז

149 צייב. 148 צייב.

 ארופלייגנ באם יכ,2גל ניט זל_ינענ £1310101 את 4300 פאראלעלאגראמענ די
ווינקלענ. גדיים דעד לויט םארשיידענע האבנ זיי וחיל צונויפאלג, ניט זיי וועלנ
 פארהאלטג באזיסג גלייכע טיט פאראלעלאגראמענ פת שעטעכנ די .2

 ׳הייכנ גלייצע האבנ זיי אבער אויב הייכב; אנטשפרעבנדיקע די ווי זיב
 די פת באזיסנ אנטשפרעכנדיקע די ווי שעטעכנ זייערע זיב פארהאלטנ

פאראלעלאגראמענ.

דרי_יעק. א פת שעטעב ♦5
 פרא- האלבג א צו גלייב איז דרייעק א פת שעטעב דער טעארעמע. •1
הייב. דער אפ באזים זי_ינ פת דוקט

(.150 )צייכ. הייב די איז יבאזיס דער איז :געגעבב נ׳איז

איז ^480 סונעט שעטעב דער דערווי_יזנ: זיב ס־פאדערט

8

151 צייב. 150 צייב.

 וועלנ מיד וחת ז. לי וו ר דע
 אוג 30 || >40 דורכפירנ

 דערגאנצנ מיד וועלנ סס, ןן ^3
 ביז ^^30 געגעבענעט דעם
 •£300 פאראלעל$גראמ דעם
 פאראלעלא- פונעט שעטעב דעד

 .€]11 גלי_יכ איז £300 גראט
 △ £30 פונעט שעטעכ דעד

 פונעם העלפט א אוים טאנט
 פאראלעלאגראם פונעם שעטעכ

 שע־ דער עם, הייסט ;£300
יכ2גל איז △ ^30 פונעם טעב

איינסנ( )קוו. אלזא, .1^

צ• = — 2
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 נגר$דווינקלדיק פתעט קאטעטנ די באצייכענענ זאל טע אויב קאנסעקווענצנ.
 הייכ, די אוב דורב — היפאטענוזע די ,5 את דורה (151 )צייב• £30 עק”דר

 פתעם שעטעב דעט מעב קאג דורב היפאטענוזע, דער צו דורכגעפירט איז וואס
אויפאניט: צווייערליי אפ אויסדריקג דרניעק גראדווינקלדיקג

(2 את 5 =

אלזא: אדער ,5^=— !.^1. עם, הייסט

 האלבג א צו גלייכ איז דרייעק גראדווינקלדיקנ א פת שעטעכ דער (1

קאטעטנ. זיינע פת פראדוקט
 איז דרי_יעק גראדווינקלדיקג א פת קאטעטנ די פת פראדוקט דער (2
הייב• אנטשפרעכנדיקער איר אפ היפאטענוזע דער פוג פראדוקט צוט גלטב
 זיב פארהאלטנ באזיסג׳ גלייכע האבנ וואם דרייעקג, פת שעטעכנ די (3

 גלייב, זיינענ הייכנ זייערע אבער ווענ הייכנ; אנטשפרעכנדיקע די ווי
באזיסג. אנטשפויעכנדיקע די ווי זיב זיי פארהאלטג

 האבנ וואס דרייעקו, פת שעטעכנ די צווישג פארהעלטעניש די (4
 פת פראדוקט צוט גלייכ איז הייכנ, פארשיידענע אוב באזיסנ פארשיידענע

הייכנ• זייערע את באזיסג זייערע צווישנ פארהעלטענישנ די

.82 = ס-^2.112 אוב 5^.,״^=

__איו דערפת
52" '^2

 גלי_יכ• זיינענ חייכו, גלייכע את באזיסנ גלייכע האבנ וואם דרייעקנ, (5
גרויס.

152 צייב.

 גרא־ א לויט יצ8ש ינ2ז אריבערטראגנ זאל טע ווענ ^30 א געגעבג ס׳איז
 באזים דעט איבערל^זנדיק (,152 )צייב. \^3 באזים צוט פאראלעל איז וואם דער,

 שע- דער אאוג; £3€2 ^,3€1 דרייעקנ ריי א באקומענ מיר וועלנ געענדערט, ניט
 גלי_יכ איז זיי פת יעטווידנ פת

 גלמב ינענ2ז זיי עם, הייסט ^2.

גרוים.

 ראטב׳ א פוג שעטעב דער (6
 איז פאראלעלאגראט, יעדנ פת ווי

 באזים זית פוג פראדוקט צוט גלייב
 כוצ .5;/.^= דה• הייכ, דער אפ

 ראמב א פת שעטעכ ר ד;• איז דעם
 פת פראדוקט האלבג א צו גלייב
דיאגאנאלנ. זכתע

>צייכ. 6300 ראמב פתעט 30 את ד?אגאנאלב די אינדערעמעסנ,
עס: הייסם פערפענדיקולער, קעגנזייטיק ינענ2ז (.153
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2 ^0-8)0 

____
8x301) = 4־ 8)0 4- 08} = 1 40• 80

 פרג קוואדראט האלבב א צו גלייב איז קוואדראט א פונ שעטעב דער (7
דיאגאנאל. ז*ע

 כ אי ב אוב פערפענדיקולער קעבנזייסיק ד?אגאנאלנ די ז?נענ קוואדראט א איב
לייכ1 איז £800 קוואדראט פונעם שעטעב דער עם, הייסט (,154 )צייב.

^£0=^80^£0~

 זייט באליביקער א דורב אויסדריקב מעב קאב דרי_יעק א פוב שעטעב דעם •2
א:״עפר?כיק: ר א צו איז רואם הייב, דעד דורב אוב זיינער

— △5

ארוים: דרינגט דערפוב

פוב פארהעלטעניש די (2 אוב דיטב די פוב פארהעלטעניש די (1 פיר נעפעב

25 25 25 ״
;א = — ; 0 ך-=— (1

״?/
28 25 25

לר"  !ז/ 3 = —
2>

מיד: האבב אזוי פונקט

מיר: באקופעב דרכיקק, א סוב הייכב די

_ 1 • 1 • ± אדער, 25 25 25 ״ 1> • 
ן/.1 ){!/ . ש?/

. .. .. 1.1.1 אד?זר . . , . . 25 . 25.25
?/8 • ^1> • ^0— * ~ן~ * ד3אד? ^ן/ . ^ן/ • (1^ —---- • .   (2

6 0 2> € (1 0

 ר- $ פ $ ר פ אופגעקערט נ ע נ יי ז דרלעק א נ ו פ נ ט י_י ז די דה.
.נ כ יי ה אנטשפרעכנדיקע די צו צ?אנעל

 אויב פיר ה$בנ הייכב די אוב ז*טנ די צווישג פארהעלטעניש 2קעגנזי_יםיק אזא אט .3
 גלי_יכ, זגינעב זי_יטנ די וועלכב בא אב?ר, ראפב א איב פאראלעלאגראם. א איב

.1 גל?יכ איז זייטב זיינע פוב פארהעלסעניש די ווייל גלייב, אויב הייכב די זי_ינענ
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טראפעציע. א פת שעטעב .6
 פת פראדוקט צוט גלי_יכ איז טראפעציע א פונ שעטעב דער טעארעמע.

 אדער טראפעציע דער פונ הייב דער אפ באזיסנ די פת סומע האלבער א
הייב. דער אפ מיטל־ליניע דער פת פראדוקט צוט

08 חאגאגאל די דערווייז.

155 צייב.

 אפ £800 טראפעציע די טיילט (155 )צייב.
̂ 080 את \/£80 דרייעקנ: צוויי
 גל?יכ איז טראפעציע דער פת שעטעב דעד

 בא" די פת שעטעכב די פת סומע דער צו
עקנ:”די קרמענע

— -4 = 9 0^80ם ~ ס3ס0

= 0-11+ 11^•

טראפעציע. דער פת מיטל־ליניע די איז^■1 = ■^^■ = ^ ווו

פילעק. א פרב שעטעב .7
אפ איט צעקלאפנ דורב גערויינלעבמענ באשטימט פילעק א פרנ שעטעב דעט

 ערשטנ אינעט טראפעציעם. אס את עקב”דר
 זיי־ אלע שפיצ איינ פת דורב מענ פירט פאל

 שע־ דעט ארים רעכנט טע את ד?אגאנאלנ נע
 באזתדער; עק”דר באקומענעט יעדנ פת טעב

 דרי_יעקנ אלע פת שעטעכנ די פת סומע די
פילעק. פונעט שעטעב דעט גיט

 בלויז דורב מענ פירט פאל צווייטנ אינעם
 פערפענדיקרליארנ, טיט את ד?אגאנאל, אייג

 אפ פילעק פתעט שפיצנ די פרג דורכגעפירט
 אפ פילעק דעט מעב צעטיילט ד?אגאנאל, דער

 טראפעציעם אס את דרי_יעקנ גר^דווינקלדיקע
 די פת שעטעכנ די פוג סרמע די (.156 )צייב.

 גיס טראפעציעם די פת את דרייעקב באקומענע
פילעק. פתעט שעטעב דעט

טעארעמע. פיטאגארם .8
 אפ קאנסטרוירט איז תאם קוואדראט, א פת שעטעב דער טעארעמע.

 סוטע דער צו גלייב איז דרייעק, גראדווינקלדיקג א פת היפאטענוזע דער
 זיינע אפ קאנפטרוירט זיינענ וואם קוואדראטנ, די פוג שעטעכנ די פת

קאטעטג.
(.157 ייכ.3) ^080 ,48א8 קוואדראטב די :מנגעבב ס׳איז

■4.״מ = 4ש״:ז+5״ז:(., ־׳^■,רפזיכיעויירזנ־
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"פרינציפג" זי_ינע אינ געגעבג האט עווקליד רואם דערווי_יז, ער ט ערש
פירנ טיר

:גר$דעקנ
אפ 7\3א7 קוואדראט דעט צעקלאפט דורב

איזזיי פרג יעדערער אז דערווייזנ,מירב אוב 43443
 מיט גלי_יכגרוים שפרעכיק

קוואדראטנ, די פונ נעט

 צוויי
 אנט־
 איי־
וואם

 קא־ די אפ קאנטטרהרט זי_ינענ
 גראדעק דער אשטייגער, טעטנ.

 מיטב ל?יכגרוים1 איז 43443
 אינדערע־ .4^3> קוואדראט

 פאר־ וועלנ מיר ורעב :מעסב
 טיט 0 אוב 3 טיט ס ייניקנ

 צוויי באקומענ מיר וועלב ,3
 ,△ 4^ אונ /8^3 דרי_יעקנ:

 ווי_יל גלי_יכ, ז^נעג וועלכע
אוב 43 = 43 ,4£) = 4^

ווינ- אלם ^7^)3 = ^^
 קלענ>
גר$דנ

אבער

 א פוב באשטייענ וואט
 דעט פונ אוב ווינקל
.43^ דרי_יעק פונעט
פונעט שעטעב דער

האלבב א צו גלייב איז ^37)

כ היי
גלי_יכ

03
א צו

קוואדראט. פונעט
פרנ שעטעכ האלבב

אזויפונקט

פוב שעטעכ
 קוואדראט טיטנ האט

 ,42? באזים מיינזאמענ
 גלייב איז 37 הייב

פונעט שעטעכ דער איז

ער ווי_יל
 א
 אוג
צו

 גע־
 זי_ינ
דער

△4ס3
ע-1 א גראדעק טיטנ האט ער ווייל ,£3^7

 443 הייכ דער צו גלייכ איז 78 זיינע הייב די אוב ,43 באזים טיינזאמעג
,△<43=?/ △4^ גר$דעק. פונעט

^€£1) אדעראיז דעריבעד אוב 2 2 *^0>ט

 קוואד־ פונעט שעטעב צוט גל?יכ איז 43443 גר$דעק פונעט שעטעב דער דה.
 דער־ א, טיט אוב </ טיט 4 דערנ^ב פארייניקנ מיר ורעב .4?/^ ראט

 שע־ צוט גלייכ איז 3/7443 גראדעק פונעט שעטעכ דער אז אויב, מיר יוי_יזנ
אלז$, .307^ קוואדראט פונ שעכ

אוג ~
ס =9

 עם, זזייסט

איז דערפוג

ל?^1£^+3גא1? ם£ם^ +^80? 8

^3X3—^0£ם + ^30££

דערוויזנ. איז סעארעמע די
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 <480 דרי_יעק גראדווינקלדיקער א געגעבנ ס׳איז .יז2דערוו ער ס יי וו צ
 ג158 צייכענונג דער אס אנגעוויזג איז דאס ווי קאנסטרחרונג, א מאכב וועלב פיר
 גר$ד־ א באקומעג מירב ^.1 פונקט מיטב 8 פונקט דעמ פארייניקנ וועלב ביר את

 הייב דער מיט את 6 את ע באזיסנ די מיט ס^\./[8 טראפעציע ווינקלדיקע
 גראדווינקלדיקע דריי פת צתויפגעשטעלט איז טראפעציע די $ט <7) = £04-

.3 את 2 ,1 דרי_יעקנ:

<26 . <26 . ס2__<(2 4~ 4־ 6)
2־+2־ + ־2־־־ 2

אדער
דה, ס=־^,2 + א2 אדער 4־ = ע2 + ^6 4־ 62

 די פונ סומע דער צו יכ2גל איז היפאטענוזע דער פת קוואדראט דער
קאטעמנ. די פת קדואדראטג

שעטעכ נ יי ז אם וו קוואדראט, א קאנסטרו?רנ ן. אופגאבע
 יי וו צ נ ו פ שעטעכנ די סוג הופע ר ע ד צו כ יי ל ג נ 2 ז ל א ז

א. נ ו א <2 נ ט כ ז די ט י מ קוואדראטג

די דעד צו כ יי ל ג נ יי ז ל א ז

 גראד־ א קאנםטרו?רנ מיר לייזונג.
 זי_י־ קאטעטנ אלם וואם דרויעק, ווינקלריקב

 דאג .6 את אפשניטג די אים בא נעב
 טעארעמע_ן_ פיכאגארם לויט איז
 קאנסטרחרט איז רואם קוואדראט, דעד דה.
 איז יעק,2דר פונעם 6? היפאטענוזע דער אפ

 געגעבע־ די פרג סומע דער מיט גלי^כגרויס
 זיינעג זי_יטנ זייערע וואם קוואדראטג, נע
א. את ס

 א קאנםטרו?רנ .2 ארפגאבע
 כ ע ט ע ש נ י_י ז ם א וו ט, א ר ד א וו ק

 יי וו צ פוב נ כ ע ט ע ש די נ ו פ ערענצ
נ. ט א ר ד א וו ק געגעבענע

 געגעבענע די פת גרעסערנ פונעם יט2ז די אז זאת, לאמיר ג. נ ו ז יי ל
גראדווינקל־ א קאנםטרו?רנ מיר איז קלענערג פונעם את ,0 איז קוואדראטב

די פת איינעם פאר <2 אובהיפאטענוזע דער פאר 0 געמענדיקיעק,2דר דיקנ
קוואד- געזוכטג פונעם יט2זדי זי_ינ 6 קאטעט צווייטער דער וועט דאב קאטעטנ,

געזוב־ דער איז אפשניט אפנ קאנסטרחרט איז וואם קוואדראט, דער ראט.
קוואדראט. מער

 אנדערע איב פיגורב גראדליניקע מעב פארוואנדלט והאזוי ■9
זיי. מיט גללכגרויס נענ1זי וואט פיגורב,

 גל״כ־ איז רואם פיגור, צווייטער א איג פיגור וואסער־ניט־איז א פארוואנדלעב
 אופגאבע אזא לייזג באם קאנסטרחרונג; אס אופגאבע אב איז איר, מיט גרויס
פיגור□ פת שעטעכנ וועגג טעארעמעם די אוים מעג נוצט
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 א את £800 פאראלעלאגראט א פארוואנדלעב ו. אופגאבע
 /159 )צייכ. ס י ז א ב נ ב ל ע ז עמ ד ט א ה ם א וו ק, ע ד א ר ג יכגרויםנ2גל

 פא־ פונעם הייב די אוב באזים דער זיינעג ן/ את <2 קאנטטרוירונג.
 האבב דארפ שעטעב זעלבנ דעם ;5 = איז שעטעב ינ2ז ,•£380 ראלעלאגראט

איט. מיט גלי_יכגרוים איז וואט גראדעק, דער
 גראד־ א פאראלעלאגראט פונעט # באזים געגעבענעט אפב קאנסטרו?רנ מיר

 100^8^8 גראדעק געזונטנ דעט באקומעב מיר הייב, זעלבער דער טיט עק
£ = (111 ווי_יל אופגאבע, דעד פוג באדינגונגענ די באפרידיקט ער

 א איג £880 פאראלעלאגראט א פארוואנדלענ .2 אופגאבע
ק. ע י_י ר ד נ ם י ו ר ג כ יי ל 1

159 צייב.

 פא־ געגעבענעט פונעט זייסנ די פונ איינע טיילב מירב קאנסטרו?רונג.
 פונעט אוב אפדערהעלפט ,88 זאגג לאמיר (,160 )צייב. £380 ראלעלאגראט

 05 גראדע א דורב מיר פירנ 38 זייט דער פונ 3! מיטב דורכנ ס שפיצ
 סתקט אינעט £3 זייט דער פת פארזעצונג דער טיט איבערשני_ידונג דער ביז
 פאראלעלאגראט געגעבענעט מיטב גלי_יכגרויםנ א ^,£08 א באקומעג מירג .8

£880.
:אינדערעמעסנ

 >\/08£1 —^\/8^/8 אבער ג ס^1י< = /?!גפ^י״ן־־סןגע^ = ג^2ט0־ך^1)0(\,
 ^״800 = 5*0? איז דעריבער את = ארנ 2!1 =212 ?(׳34 = £34 ווי_יל

.£880 פאראלעלאגראט מיטב גלייכגרוים איז \/£08 דער אז באטייט, ד^ם את

גלי_יכ־ א 3 £8805 פילעק א פארוואנדלעג .3 אופגאבע
(.161 )צייב. דרי_יעק רויםנ1

 אפשנ^דנ וועט זי ;£0 ד?אגאגאל די דורב פירנ מיד ג, נ ו קאנםטרו?ר
דורב מיר פירג 8 שפיצ דורכנ א £8805 פילעק געגעבענעט פרנעט

 די איבערשניידנ וועט וועלכע את £0 צו פאראלעל איז וואם ^,5 גראדע א
 31 פתקט דעט מיר פארייניקנ .3/ פתקט אינעט 8£ זי_יט דער פת פארזעצתג

 ,05£ דרי_יעק מיטב גלי_יכגרויסנ א £^!ס^, א מיד באקומעב ס, שפיצ מיטב
 34 אונ 5 שפיצג זייערע את £0 באדם זעלבנ דעט אוב אית האבג זיי ווייל
 △ 05£ דעט יטנ2פארב מיר וועג באזיס. צום פאראלעל איז וו^ס גראדער, דער אפ לעב
 פילעק א מיר באקוטענ גלי_יכגרוים, איט טיט איז וואס ,0£1£ יעק2דר טיט:

 איז זי_יטנ צאל די נאר ,£8805 פילעק מיטג לי_יכגרוים1 איז וואם ^/,083
 קאנסטרו- מת דעט ן>ט געגעבענעט. דעט בא ווי וויתיקער איתער אפ איט בא
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 פאר־ ניס זיב וועט פילעק געגעבענער דער ביזוואנעג פארזעצג טענ דארם ירונג
 די דורכגעפירט זכנענ צייכענתג דער אם דיכעק. גלייכגרויסנ א אינ רואנדלענ

 אנטשפרעכנדיקע דורב £>£££!/; פילעק פתעט 30 את £0 דיאגאנאלג
^.33 דרייעק יכגרויםנ2גל א את געווארנ פארוואנדלט ער איז קאנמטרחרונגענ

161 צייב.

 יי- ר ד געגעבענעט א .4 אופגאבע
 ס א וו אדע, גר ט מי צעטיילב עק

אפ צ, שפי נ י_י ז דורב כ ר ו ד נ ע יי 1

 די קאנםטרו?רונג.
ע כ גליי צוויי אפ £300

פאראלע־ פונעט 30 אוב £3 זייטנ די פת 3 את £ מיטנם די פארייניקנ

מ. י ק א ל א כ ע ם י ו ר ג כ י2 ל ג
 פונעט באזים דעט קאנסטרו?רונג.

 כאלאקיט יכע2גל אפ מיר טיילנ דרי_יעק
 מיטנ מיר פארייניקנ טייל־פונקטנ די את

 האבג וו^ם דרייעקג, באקומענ מיר שפיצן
 שפיצ, געמיינזאמענ א את באזיסנ אלציינע

 את הייכ, געטיינזאמע א אויב עם, הייסט
גללכגרוים. זיי ינענ2ז דעריבער

 פא- מ נע ע ב געגע א .5 אופגאבע
א גר טיט צעטיילנ ראלעלאגראט

 נ יי א פרג ם י רו א נ ע יי ג ם א וו ע, ד
 טיילג. יכגרויםע2גל 4 אפ שפיצ,

 פאראלעלאגראם דעט צעטיילט 03 חאגאנאל
 מיר ווענ (.162 )צייב. ^£30=\/300 טיילנ:

פיר מיר באקומענ ס, שפיצ מיטנ לאגראט
דרייעקג. יכגרויםע2ל1

7 פא־ געגעבענעט א .6 אופגאבע
/ \ / א־ר ב טיט נ ל יי ט ע צ ראלעל^גראם

/ \ נאיי פינ אררים נ ע יי ג אם וו דע,
/ \ / יכגרויסעטיילנ.2גל ” ר ד פ א ,1 י פ ש

\03 דיאג^נאל די קאנסטרוץרונג.
£ £300 פאראלעלאגראט דעט צעקלאפט

162 צייכ. , די (.163 )צייב. .דרגיעקנ יכע2גל צוויי אפ
י2דר אפ מיר צעטיילנ 30 אוב £3 יטנ2ז

)/י שפיצ מיטב 3 אוב 0 ץ, ,3 טייל-פתקטג די פארייניקג מיר את כאלאקים גל?ץכע
יכ2גל איז דר״עק יעדב פת שעטעכ דער דרייעקג. יכגרויםע2גל זעקם באקומעג מירב

 פוגעם —שעטעכנ די פת יעדערער עם, הייסט פאראלעל^גראם, סתעט שעטעב -1

 שעטעב -1 אוים מאכט — △ 000 פונעם את 3300 פירעק פתעט ,△ £03

פאראלעלאגראט. פונעם
 יעק2דר א נ ו פ ט י2 ז א אם פונקט באליביקנ א דורה .7 אופגאבע

כ יי ל ג יי וו צ אם דר?ץעק דעט טיילס רואם גראדע, א דורכטירב
נ. ל יי ט ע ם י ו ר !
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 פו- 43 זייט דעד אם </ פונקט באליביקנ א נעמענ לאמיר קאנסטרוירונג.
 £ יצ9ש מיטב </ פונקט דעם פארייניקב וועלב מיר (.164 )צייב. 43^ יעק2דר נעם
דעכי טיילט 0/4 פעדץאנע די /£.4 מעדיאנע א דורכפירב מיר וועלנ ס פוב אוב
 דריי- רויםע1יכ2גל צוויי אפ עק2די

 וועלג מיר /£.48 ארג ^4עקב-
 פאריי- וועלנ אוב 41נ/ || £7< דורכפירב

 מיר (/, פונקט מיטב ס פונקט דעם ניקב
 יכגרויסע2גל צוויי באקומענ וועלב

דרייעק אוב △ £0/4 :דר״עקנ
 >41£ איז זיי בא וו״ל , △ 0/41(
 זייערע אוג באזים געמיינזאמער א

 גראדער, א אם ליגנ (/ אוב £ שפיצנ
 פארבי_יטג מעב קאג £0/4 עק2די דעםעם, הייסט ;0/4 צו פאראלעל איז וראם

 לויטג איז וועלכער \^,0/(/4 מיטב
 . △ 00/4 צום יכ2גל שעטעב

 דריי- פונעט שעטעב דער איז אזויארומ
 האלבג א צו יכ2גל איז וואט /£/,4 ?7

 דרייעק, געגעבענעם פונעם שעטעב
 פונעם שעטעכ כנ2גל א מיט פארביטנ

^0(/ יעק2דר

 דעם טיילט (/ס גראדע די אלז$,
 צוויי אם 430 י?ק2דר געגעבענעם

 אוב △4£׳א> כאלאקים: יכגרויםע2גל
•3001( פירעק

עב. ובג ב אי אוב סראגעס

 בעעב- ניט ל$זב # באזים דעם ז$ל טע אדיב גראדעק, א פת שעטעב דער עבדערב זיב ותם ווי ן.
ז מאל 2 איב פארקלעבערב (2 מאל* 3 איב פארברעסערב (1 מעב ז^ל אבער הייב די אוב דערט
 זייט■ יעדע זאל מע אויב קוואדראט, א פוב שעטעב דעד פארגרעסערב זיב וועט מאל וויפל איב .2
ד מאל 3 איב פארגרעסערב זעבע
י חייכב פארשיידענע מיט אוב באזיסב פארשיידענע מיט גראדעקב גלי_יכגרויס ז?יב קאנעב צי .3
 מע אויב מ., !60 סוב ברייט א בא ערד־פלאצ גראדעקיקער א האבב דארם לענג א פאר וואם .4

7 •מ 200 פוב ז?ט א מיט פארט קוואדראטער א פת ערד־פלאצ אב פארבכסב אים מיט זאל
 האלט גראדעק פונעט זלטב די פת איינע פעריטעטערס. אלציינע האבב קוואדראט א אוב גראדעק א .5

 אוב גרעשער איז פיגור וועלכער פוב שעטעב דער סט. 60 האלט קוואדראט פונעמ יט2ז די זסמ. 90
ז וויפל אפ

 סט. !20 האלט גראדעק באט זדטב די פת איינע גללכגרוים; זלנעב קוואדראט א את גראדעק א .6
ן וויפל אם אוב קלענער פערימעטער דער איז פיגור וועלכער בא סט. 60 האלט קוואדראט פובעט זעט די

 פאראלעלאגראט. א פרג דלאגאנאלב די דורב אוים זיב בילרב וו^ם ידרי_יעקב פיר די אז דערודי_יזנ, ף.
גל?יבגרויס. בעב יי ז

 ז^־בזנ פוב אייבער צו פערפענדיקולער ח = 50פ1 תאג^נאל קלעבערע די איז פאראלעל$גראמ א איב 8
פאראלעל^גראט. פובעט שעטעב דעט אויסרעכעבעב איר. צו גלייב איז אוב ייטב ז

 זי_יבענ פאראלעל^גראם געגעבענעט א פוב זייטב די פדב מיטבם די וואס פירעק, א פוב שעטעב דעד .9
דערוויתב. פאראלעל^גראט. פובעם שעטעב האלבב א צו גלעב איז שפיצב, זייגע
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 רו־בקי• גרארב א אובשער ד?אגןנאלנ די איבער זיב שבית־ב סראשעציע כאקסלריקער”בל א איב .10
•5 = ^2 איז טראפעציע דעד סרב שעטעב דעד אז דערוו?חב, איז סראפעציע דעד פוב הייה די

גראדעק. (2 אוב פאראלעלאגראם (1 :גלי_יכגרויסנ א איב טראפעציע א פארוואבדלעב .11
 / =80בפ הייב די אוב # —50111 איז באזים זעב וואס ידרי_יעק שארסוויבקלדיקב א סארוואברלעב .12

באזים. זעלבב דעם טיט גראדעק גלעכגרויסב א איב
 מיטבם די פארייביקם וואם גרארע, די אז דערוויחב, ^.800 מראפעציע א געגעבב ס׳איז •13

סראפעציעם. גללכגרויסע צוויי אם טראפעציע די צעקלאפם זי_יטב, פאראלעלע אירע פוב £ אוב
 שעשעה דעד איירער גרעסער, מ^ל צוויי איב איז שעסעה זייב וואס קוואדראם, א ק^נסטרוירב .14
קוואדראס. געגעבענעם שובעם
קוואדראט. געגעבעבעט פובעט ד?אג$באל די אויסבוצב ג, ב ו ז יי וו ב א

ערטער. געאמעטרישע
תקטנ.9 פת ארט געאמעטריש אלם ליניע די .1

 נעמלעב אייגנשאפט, באשטיסטע א איינע פארסות קרייזליניע א פת פונקטנ די
 אוג איינ אט קר^זליניע, דער פת צענטער דעם פרג פונקט, איינ פת אפ שטייענ זיי

קרייזליניע. דער פרג ראדעס אום יכ2גל איז רו^ם אפשטאנד, זעלבנ דעם
 ליגנ וראם פונקטג, די בלויז פלאכק״ט א אפ פארמאגנ אייגנשאפס ד^זיקע די

 יט2סלאכק זעלבער דער אם ליגנ וועלנע פונקטג, די ;יזליניע2קר געגעבענער דער אם
 ד$זיקע די ניט פארסאת גוסע, קר^זליניע דעד אם ניס אבער קר^וליגיע, די וו^ס

גייגנשאפט.

 אפ שטייס וואם א, פונקס דעד קררזליניע;
 ראדיום, פארג קלענער אין וועלכער ,01\1

ליגג ווא.. פונקטנ, די (1 אלזא, קרייזליניע.

 א געגעבנ ס״איז ווענ אינדערעםעסג,
 איז ראדיום איר וד^ס קרייזליניע,

 פונקט אינעם גענטער סיטג ׳=-,3מם1
 באליביקער א וועס (,165 )צייב. ס

 $פ שטייס וואס ,0 $דער 8 פונקט
 3 פת זופשטאנד אג אם צענטער פונעם

 קרייז• געגעבענער דער אם ליגנ סם.,
ליניע.

 שטייט וואט ,44 סתקם יעטווידער
 אפשטאנד אנ אם ס צענטער פונעם אפ

 רא־ פארג גרעסער איז וועלכער
 דער דרויסנ ליגט ,044 > ת דיום,

 $פשסאנד אג אם 0 צענטער פונעם
 דער את אינווייניק ליגס

 פאר- קר^זליניע, געגעבענער דער אם
 זעלבנ דעם את אייב אם אפ זיי שטייעג אלע אייגנשאפט: באשטימטע א מאת

 דער אם ניס לית וו^ם פונקטני די (2 צענטער; סונעם פתקט, איינ פת אפשטאנד
אייגנשאפט. דאזיקע די ניט פארמאת קר^זליניע, געגעבענער
 גע- א פארמאת פתקסנ זייערע אלע וו^ס זליניע,”קר די לעמאשל ווי ליניעס,

 לי- די $ס אם ניס לית וואם פתקטג, די ווענ דאג אייתשאפט, באשסיבטע וויטע
 $רש גע^מעטרישע ד^ס הייסנ אייגגשאפט, ד<ןזיקע די ניט פארמ^ת ניעם,
אייגגשאפט. נעגעבענע די פארמאת וועלכע פונקטג, פונ
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ערטער. געאמעטרישע •2
 נ ט פונק די סוג ארט געאמעסרישע אם ד איז ע ני לי ז יי ר ק א ו.

 פונעט — פונאיינפגנקט זיינענגל^כווייט ם א וו פלאכקכיט, א אם
ד, נ א ש ש פ א געגעבענעט א אם — יזליניע2קר ר ע ד ג ו פ ר ע ט נ ע צ

 דורכגע- איז וואם אפשניט, אג צו פערפענדיקוליאר דער טעארעמע. .2
 די פוג ארט געאטעטרישע דאס איז אפשניט, פונעט מיטב דעט דורב פ'רט

אפשניט. פונעט עקב די פת גלייכווייט זיינענ וואם פונקטג,

אסב £... £, ,0 פוגקטב די אוב ;4£ = £8 געגעבב: ס׳איז
(•166 •צייכ) פערפענדיקוליאר

££.~ = £8 ,34 = 88 ,0^ = 38 דערווכזב: זיב ס׳םןןדערס

 אוג 4 פונקטג די מיט אאוו. £ ׳£, ס, פתקטג די פארייניקנ מיד ז. י2 וו ר דע
 ,08 אוב )4£ אסשניטנ באקומעג מיד אפשניט; פונעם עקג די ז?נענ זיי וואם ,3

אלם גלי_יכ יז2פארוו ינענ2ז אפשניטב דאזיקע די ; £8 את ££ ,£3 אוב \/£
 אייג פת אדוים גייעג וו^ם נייגטע,
 פראיעק- כע2גל האבנ וואם את פונקט
 עם: הייסט ^3 אוב £0 ציעם
08^0; £3;£^= 88/]=8 

פונקט יעטווידער — איז אזויארום אאוו.

 שסייט ,£3 אפשגיט פונעט מיטנ דעם דורב דורב גייט וואס פערפענדיקרליאר, אפג
אפשטאנד. זעלבב דעם אוב אית אפ אכשגיט פונעם 3 את עקב די פת אפ

 פערפעג- געגעבענעט אפב ניט ליגט וואם פתקט באליביקנ א נעמענ לאמיר
 מיר וועג אינדערעטעסנ, .%3 צו גל*כ גיט איז דאג (,167 )צייב. ^8! דיקוליאר

 פתקט מיטב ,214־׳^ טיט פת איבערשמיד-פונקט דעט י£ פתקט דעם סארייניקג
 טיט £3 פארבי_יטנ מיד וועג (/.3 < -[-£8££ אז , ^ ££3 פונעט מיר האבנ ,3
 >£8<£1{ אדער ,£££8+££< מיר: באקומענ אפשניס איט צו גלייכנ א

 איז פערפענדיקוליאר אפנ ליגט וואם פונקט, באליביקער א אז הייסט, ד$ם
 וואם $בער, פונקט באליביקער א אפשניט; פונעם עקג די פת דערוו^סערט אלציינם
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 דעי אלזא, אייגנשאפט. די אס נים פארמאגט ,44/7 פערפענדיקוליאד אפב ניט ליגט
 ׳0 מיטג זית דורב >15 אפשניט צוט דורכגעפירט איז וואט ,44/7 פערפענדיקוליאר

 פו־ קנ3ז די פת גלייכותיט ז??נענ רואם פונקטנ, די פת ארט געאטעטרישע דאם איז
אפשניט. נעמ

 ארט געאמעטרישע דאם איז ווינקל א פונ ביסעקטריסע די טעארעמע. .3
זייטנ. זייגע פונ גלייכווייט זיינעג וואם פונקטנ, די פת

י(168 •יכ)צי / 1 = / 2 ביסעקטריסע; די איז געגעבב: ס׳איז
אאוו. אוב ;445±55 אוב ^5 145

אאוו. = 4/5 :דערווייזב זיב ס׳ס^דערט

היפא- געטיינזאמע א 544 איז זיי בא וד״ל ,△4455=△ 4455 ז.”וו ער ד
 דעד- ווערט אויפג זעלבנ דעם אפ \^=£^.48 עם: הייסט 1^=2 אוב -שענוזע

אז דויזג,

 80 ביסעקטריסע דער אפ ניט ליגט וראם ס, פונקט באליביקנ א נעמענ זאל טע
 זית ניס 5 וותקל פוג זייטנ די ביז 552 אוג 55! אפשטאנדנ זיינע רדעלנ (,169 >צייפ
 אי־ זיב שנ?דדנ עם ווו י0 פונקט סונעט דורב פירג סיר רוענ אינדערעטעסנ, גלי_יכ.

 ,80 זייט דער צו 0^ פערפענדיקוליאר א ,80 ביסעקטריסע דער טיט 55״ בער
 גע- דער פת קלענער איז 55: פערפענדיקוליאר דער אבער ; 0=^052 מיר ה$בנ

 ׳8$?<0+0£1 אז ,△ 00^( פוגעם מיר האבג ודידער ;5^ <^<2 ׳5<2 נייגטער
 פאר. (.55! ^<0+0)?( 00-\-0^ פוב קלענער אור׳ידע איז 55! אז עם, הייסט
 בא- ,050 אפשניט אים צו יכנ2גל טיטנ 0^ יט2יכק2אומגל דער אט איג מיר בי_יטנ
.55! <552 ארעי ,55<! 50+052 מיד: קוטענ

 אל. איז ,80 ביסעקטריסע דער אפ ליגס וואם פונקט, באליביקער א עם, הייסט
 וואם אבער, פונקט באליביקער א ;5 ווינקל פונעט יטנ2ז די פונ דערווייטערט ציינם
אייגנשאפט. די אט ניט פארמאגם ,80 ביסעקטריסע דער אם ניט לעט

 פונקטג. די פונ ארט געאמעטרישע דאם איז ווינקל א פונ ביסעקטריסע די
זי_יטנ. זיינע פרג גלייכווייט זיינעג •רואם
 ע-1 דער פת גלביכוו^ט זיינעג וואס פונקסנ, די פת ארט געאמעסרישנ פארנ .4

 געגעבענער דער צו פאראלעל ינענ2ז וואם גראדע, צוויי דינענ גראדער, .געבענער
אפשסאנד. זעלבנ דעט את אית אפ אירע זי_יטנ ביידע פת לענ וו^ס את גראדער
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 דעני את איינ ה.אבנ וראם דרי_יעקנ, בא שפיצג די פת ארט גע$מעטרישנ פארנ .5
 גע- צום פאראלעל זי_ינענ וואט גראדע, יי וו צ דינענ הייכנ, גלייכע את באזים זעלבנ

 וועלכער ^פשטאנד, אג אפ באזים פת זי_יטנ ביידע פת ליגנ וואט אוג באזים געבענעם
דרייעקנ. די פת הייב דעד צו גל^כ איז

ס. ע ג א ר ס
 לכע7רו גראדע, צוויי סוב גלעכוורט זענעב רואם פונקטב, סוב $רם מ^טעטרישע ד$ם איז רואם .1

7 איבער זי□ שגיק־ב
י גראדע פאראלעלע צוויי פוב גלייכווייט זי_ינענ וואם פונקטב, סוב ארט געאמעטרישע דאס איז רואם ,2

 דער׳ את צענטער איר געגעבנ
— צענטעד דער קר^זליניע,

קרי_יז. אוב קרעזליניע וץ.
קרלזליניע• .1

 ס׳איז אויב באשטימט, פולקום איז קתיזליניע א
 דעד פת גדיים די באשטימט ראד?ום דעד ראדיום;

לאגע. איר
ל ע וו ,,4 ן.דורכאיינפונקט

 צענטער, קייב ניט איז נער
 א אפ דורכפירג מעג קאג

י ל ז ” ר ק שיר אנא ט ” ק כ א ל פ
 פארנ ארט דאם (;170 )ציים. ניעם

 מעב קאנ זיי פת יעדערער פת צענטער
וויל. מע נאד ווו נעמענ פלאכקייט א אם

170 צייב.

 א■ אפ נ ר י פ כ ר ו ד אויב נ ע מ נ א ק 8 נ ו א ,4 פונקטג יי וו צ כ ר ו ד •2
 אבער צענטערס זייערע וואט (,171 )ציים. עם גזליני ר ק אשיר נ א פלאכקכט

 ערשסג אינעם געמאלט איז דאם ווי וויל, מע ווו ניט ליגנ וועלנ פלאכק״ט דעד אם
 מיטג דורכנ דורכ גייט וועלכער פערפענדיקוליאר, אפג ליגג וועלנ צענטערם די פאל;

.3 אונ >1 פונקטנ די זבינעג עקג דינע וואט ,43 אפשניט פונעם 0
 אפ~ פונעם עקנ די ,3 אוב 24 פונקטנ די דארפב באדינג לויטג אינדערעמעטנ,

 קר^זליניע דעד פת צענטער דעד עם, הייטט קר^זליניע, דעד אם ליגנ .£,3 שניט
 די פת אבער ארט געאמעטרישע דאם אפשטאנד; כנ”בל א אם זיי פת $ם שטייט

 פערפענדיקו- דעד איז אפשנים, פונעם עקנ די פוג כוו״ט”גל נענ”ז וואם פונקטנ,
אפשניט. פונעם מיטנ דורכנ דורב גייט וועלכער ליאר,
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 אס וואסליגגניט (,172 )צייב. 0 אוב 3 פונקסג דיי ך כ דור •3
 ע• נ יי א בלויז אונ קרייזליניע א דורכפירנ נ ע מ נ א ק ר, ע ד א ר ג נ יי א

ליגט פונקטנ, געגעבענע דריי פת גלביכווייט איז וואס פוגקס א ווי צענטער, איר
 צוויי די סוג ידונג2איבעדשנ דער אפ

 וועל־ את 71477 פערפענדיקוליארג
 די פת מיטנס די דורב דורב גייענ כע

 יע- פארווייז סארייניקנ וואט אפשניטג,
 ונקטנ:8 געגעבענע צוויי טווידע

^0^30 אוג 71477 43
 שנ*דנ 30 ארב 43 גראדע די

 אויב זיב שנ?ידנ דעריבער איבער, זיב
 פערפענדי־ אלם ^3 אוב 71477 איבער

גראדע. די אט צו קוליארנ

 איבערשני_יד־ דער ,0 פתקט דער
 פערפענדיקר־ דאזיקע די פוב פונקט
 דער פת צענטער דער איז ליארג,

 א אפ זיב געפינט ער ווייל קרי_יזליניע,
3 ,4 פונקסג די פת אפשטאנד יכנ2גל

ס. אוב
40=03=00=?

 זיב שנ?ץדנ £</ אוב 71477 גראדע צוויי קרי״יזליניע(. דער פוג ראדיוס דער איז
 טענ קאג 0 את 3 ׳71 פונקסב דרכי דורכ עם, הייסט פתקט. אייג את בלויז איבער

זליניע.”קר אייג בלויז דורכפירב
 באשסי- גראדער, נ יי א אפ ניט נ ג לי ם א וו פונקטנ, דרי_י אויפפיר.

ע. י נ י ל ז י2 ר ק א פוג ס יי גר די נ ו א ע ג א ל די מ ו ק ל ו פ טענ
 פער- די וועלב גראדער, אייג אפ ליגנ 0 את 3 ?׳4 פתקטג ”דר אויב •4

 את 43 פת מיטנם די דורב דורכגעפירס זיינענ וואם </,3 אוב 71477 פענדיקוליארנ
 גראדער, זעלבער דער את איינ צו פערפענדיקולי*רנ צוויי אלם פאראלעלע, זי_ינ ,30
 פונקטנ דריי דורב אז דרינגט, דערפת פונקט. געמיינזאמענ קייב ניט האבג זיי דה.

 דורכפירנ, ניט זליניע”קר קייב מעב קא: גראדער, איינ אש ליגג וואם ,0 את 3 ׳71
 פונקטט געמייגזאמע ”די האבנ ניט יזליניע2קר קייג טיט קאנ גראדע א עם, הייסט

פונקטנ. צוויי את בלויז זליניע”קר א איבער ידט2שנ גראדע א

 צר פערפעבדיקולער איז רואם ד?אמעטער׳ א פת אייגנשאפט .2
קרי_יז. א איב סימעטריע כארדע. א

 כארדע, א צו פערפענדיקולער איז רואם דיאטעטער, א טעארעמע. .1
 אפדער- צונויפ, ציט כארדע די אט וואם בויגנ, מ דע את כארדע די טיילט

־העלפט.
(•173 )צייכ. כארדע; א איז דלאמעטער; א איז געגעבב: ס׳איז

. — ^3^ = —׳ <3 40 “ ^ 80 (2 00 — 03 (1 :דערווייזנ זיב ס׳פ^דערם
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 אם ליגג וואס פונקטב, אלם כארדע דער פת 8 אוב קיקב די ז. ?י וו ד ע ד
 אפי ליגה 0 צענטער דער .0 צענטער פתעט ווכיט אלציינס ז?ץנענ זליניע,”קר דער

 דרייעק דער .£3 כארדע דער צו פערפענדיקולער אין וועלכער ,001 תאטעטער
 ינ2ז אין ,£3 צו פערפענדיקוליאר דער ,00 אוב גלכיכאקסלדיקער, א איז £08

 ם א וו ר, ע ?אמעט ד ער ד דה. ,0£ = 03 אי דרינגט׳ דערפת סימעטריע-אקס.
אט- כארדע די אט ט טייל ,£8 כארדע דעד צו פערפענדיקולער .איז

 קרייזליניע די ,00} תאטעטער לויסנ קתה דעט איבער ביית מיר דערהעלפט.
 וועלב 0£0^ בוית פונעט פונקטג די ווייל אפדערהעלפט, צעטיילג דאג זיב וועט

 די איז דיאמעטער דער דה. ,080^ בויגג פונעט פונקטנ די טיט צונויפאלג
 דעט כוצ ע. י נ י ל ז ” ר ק דעד נ ו פ נ ו א ז ” ר ק פונעט סימעטריע-אקס

 , ~ 301 מיטנ צונוים פאלט £0^ דער אוב ,׳־י 30 מיטנ ~ £0 דעי צונויפ פאלט
 דורכנ אפדערהעלפט זיב טיילנ צונוים, ציט כארדע די וועלכע בויגנם, די דה.

כארדע. דער צו פעדפענדיקולעד איז וו^ס תאמעטער,

 קריה א עם, הייסט ד?אםעטערם; שיר א אג דורכפירנ כעב קאנ קריה א את .2
סימעטריע-אקסנ. שיר א אג פארמאגט

 קת_יזלתיע א $דער קיטו א נאב פארטאגט אקס-סימעטריע דער אויסער
 אוב קרכז א את וואם דעט איב באשטייט וועלכע ,יע ר ט טע י ם צענטראלע א

 איב זיב געפינעג וועלכע פונקטנ, פ$רנ שיר א אנ פאראג ינענ2ז קריהליניע א אם
 דעד אפ לית פונקטנ אזעלכע צענטער. דעט לעגאבע לאגע סימעטרישער א

 אלציינעם אנ אפ זיב געפינענ זיי את צענטער, דורכג דורב גייט וואס גראדער,
איט. פת אפשטאנד

 )צייב. ^ס אוב ס !£, אוב £ פתקטנ די ד?אמעטער, באליביקג א פת עקנ די
 ליגג וואם ,3ג את 8 פונקטג די ; ס צענטער דעט לעגאבע סימעטריש ז^נעג (,174

 לית זיי ; 0 צענטער דעט לעגאבע סיטעטריש זי_ינענ יז,2קר אינעט אינווייניק
 דורכג דורב גייט וואט גראדעד, דער אפ צענטער, פונעם אפשטאנד יכנ2גל א אפ

■08 = ס31 :צענטער
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 ם ם ע׳ל ה ר ע ד פ א 63 נ ג י ו ב געגעבענעם עם ד נ ל יי ט ע צ אופגאבע. .3
(.1ד5 )צייב.

175 צייב.

 פונעס דורב פירג מיר קאנםטרו?רונג.
 £8 כארדע דער צו פערפענדיקוליאר א צענטער

 זיכ איבערשניידנ זיע ביז אים פארלענגערנ פיר אע
 וועט דאג ס, פונקט אינעם ^3 בויגב פיטג
 צענטער פונעם לאגע די אויב ==ס^^. ^30
 מיטג דורכג דורב פיר פירג אנגעוויזג, ניט איז
 ,08 פערפענדיקוליאר א ^3 כ$רדע דער פוג

 בויגג דעם צעטיילג ס פונקט אעעם וועט וועלכער
אפדערהעלפט. £3

 צווישב אי_יבגעשלאסב זיינעב רואם בריגנם, פת אייגנשאפט .3
כארדעם. פאראלעלע

 פאראלעלע צווישג אי_ינגעשלאםנ זיינעג וואם בויגנם, טעארעמע.
גלייב. זיינענ כארדעם,

יכ$רדעס ז?יבענ 08 ארב ג געגעבב ס*איז
________(.176 )צייב. 48 \\ 88

'-'.48 = ^38 דערוולז□ זיב ס׳פאדערט

176 צייב.

 פא- די צו פערפזיגדיקולער 8^)0 ד?אמעטער א דורב פירג פיר ז. יי ת ער ד
 ד?אפעטער לויטג יז2קר דעם איבערבייגג זאל פע וועג .08 אוב £3 כארדעס ראלעלע
 פונקט מיטב ס פונקס דער ,3 פונקט פיטג 4 ■ונקט דער :צונויסאלנ וועלב ^ס,

. ""£0= ^88 עם, הייסט ,88 בויגנ פיטנ ^0 נ1בוי דער אונ 8

 קרי_יזליניע א פרב צענטער דעמ מעב געפינט ווזאזוי ♦4
בויגני א פוב את

 דער וועלכער בא יניע, ייזל ר ק א געגעבנ ס׳איז ו. אופגאבע
צענטער. איר געפינענ באצייכנט. ניט איז צענטער
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 באלי- דריי קרייזליניע געגעבענער דער אם נעמעב ל^מיר קאנםטרו?רונג.
 (1ד7 )צייב. 36 אוב £8 כארדעם די דורכפירג אוב 6 אוב 3 ׳4 פונקסנ .ביקע

 פערפענדיקוליארג די דורכפירב מיד וועלב ץ אוב 3 מימנם זייערע דורב זיי, צו אוב
£</. אוב
 קרייזליניע; דער סוב צענטער דורכנ דורכגייג וועלב פערפענדיקוליארנ ביידע

 אי פערפענדיקוליאר אפב אי ליגנ גל??כצ?יטיק וועט צענטער געזוכטער דער
 פא- פיר וועג .0 איבערשנכיד-פינקט זייער איג נעפלעב, ^,8 פערפענדיקוליאר אפנ

 >£0=08=06 :פיר באקומענ ,6 אונ 3 ׳24 פונקטג די פיט 0 פונקט דעם רייניקנ
 אפ־ גל??כנ א אם 0 פונקט פונעם אם שטייענ אוב 3 ,4 פונקטג די עם, הייסט

 פונקט דער איז קר??זליניע, דער אם זיי ליגנ באדינג לויטנ אזויווי אוב שטאנד,
קדייזליניע. דער סוב צענטער דער ס

צענטער. נ יי ז געפינענ בויגנ. א נ עב ג גע ס׳איז .2 אופגאבע
 דורב מענ פאכט בויגג א פוב צענטער דעם געפינעג צו אם קאנםטרו?רונג.

קרייזליניע. א סוב צענסעד דעם געפינעג צו אם ווי ק^נסטרדרונג, זעלבע די

בויגנס. ארב כארדעס צורישב אפהענגיקי_יט 5
 גלייכע איז קרייזב( גלייכע אינ )אדער קרייז' איינ אינ טעארעמע.

 ציעב בויגנס גלייכע פארקערט, ׳אונ בויגנם גלייכע צונויפ צרענ כארדעם
כארדעם. גלייכע מיט צונויפ זיב

(.178 )צייכ. £8 = 63 כאריע די :מגעמג ס׳איז (1

• ^8—^63 רערוו?ךזב: זיב ס׳פ^דערט
 • ׳-' ^8 = ^ 63 :געגעבב ס׳איז (2

^.8—63 דערווייזב: זיב ס׳פארערט

 די פוג עקב די פארייניקנ פיר .1 ז. וו?? ער ד
 פיר אוב 0 צענטער פיטג 60 את £3 פארדעם
 ;600 את £08 דרייעקב ל?יכע1 צוויי .באקופענ

 £0=06 באדינג, לויטג £3=60 איז זיי בא
 דער את אייב פת ראד?וםנ אלם 30=00 את

קרייזליניע. זעלבער

 דרינגט, גלייב, ז?ינענ דר??עקנ די וואם דעם, פת
 צענטראלע גלגיכע אוב ; / £08_/= 600 אז

 אנטשפרעכיקע אם דאב זיב שפארב יוינקלעב
^.£8^= 60 איז דעריבער בויגנם, יכע2ל1

 צענטרא- אנטשפרעכיקע זייערע גל??כ אויב זיינעב דעריבער , ^£8= י" 60 .2
600 את £08 דרייעקנ די אינ £08^=600 דה. ווינקלעב, לע
 זעל- דער אוב אייג פוג ראדעסנ אלם יכ2גל 00 את 80 >06 את £0 ז??סנ די

 עם הייסט זיי, צווישג ווינקלעג די יכ2גל אויב ס׳זגינעג ;קרכיזליניע בער
 ינענ2ז 60 את £8 כארדעס די אז דרינגט, דערפונ אוב £08=△ 600

•£8=60 יכ:2גל
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 אפשטאנד זייער מיט כארדעם צווישב אפהענגיקי-יט .6
צענטער. פונעם

 גלייכל ינענ2ז קריית גלייכע איג אדער קרי_יז אייג אינ טעארעמע. •1
 זיינעג וואם כארדעם, פארקערט, אוב. צענטער פונעט גלייכווכיט כארדעם

גלייב. זגינעג צענטער, פתעט גלייכווייט

(.178 )צייב. 08_\00 אוב 08 8 >43 = 00 :געגקבב כ*איז
.08 = 08 :דערווי_יזנ זיב ס׳פאדערט

 אז דרינגט, 000 אוב £08 יעקנ2דר די פת יט2יכק2גל דער פת דערוו^ז:
•08=08 דה• יכ,2גל ז״נעג הייכנ זייערע

•08 = 08 ■0^0 איב 08געגעבב: ס׳איז
•43 = 00 דערומיזב: זיב ס־פאדערט

 =00 איז 008 אוב £08 דרי_יעקנ נראדוותקלדיקע די את .ז י2 וו ר ע ד
 ,8^08 = 3008 איז דעריבער באדינג; לויטב 08=08 את ראדיוסג אלם
 ס׳זי_ינענ דה, ,£8=08 וויבאלד נאר \ £8=08 1* דרינגט, דערפת את
 כארדעכד די כ2גל אויב ינענ2ז סס, את £8 כארדעם די פת העלפטב די יכ2גל

•£8 = 00 אלזא׳ גופעי

 קלענערע די איז יזליניע2קר א אינ כארדעם צוויי פת טעארעמע. •2
 נעענטער איז כארדע גרעסערע די פארקערט, את, צענטער פונעט ווייטער

צ-ענטער. צום
(.179 )צייכ. 08 ,08 אוב 43 ם7כ$רד די אוב 0 קרי_יזליניע די געגעבב: ס׳איז

.08 ^<03 דעררועזב: זיב ס׳פאדערט

 כארדע א דורכפירנ מיר רועלנ £8 כארדע דער פת £ עק פתעם יז.2דעררו
ינ2ז דאנ וועלב צענטער פתעם זייערע אפשטאנדנ די ,08 צו גלייב איז וואם ,£0

 £1 את </ פאריתיקנ לאמיר .0£1=00 יכ:2גל
 יעק2דר דעט באטראכטנ את 8£1 גראדער א מיט

 פת. העלפטג אלם £8>££1 איז איט בא ,8££^
 וועלכע פת י£0 אוב £3 כאררעם יכע2גל קית ניט
 איז דעריבער את ,24^ פאר גרעסער איז £8

 גרע- דער קעגג ליגט דר״עק א )את / 2 > '/ 1
 אינעם ווינקל(. גרקסערער א אויב יט2ז סערער

 /3=90י —/2 טיר: ה^בנ 80^ יעק2דר
 די טיר יכנ2פארגל ^.4 = 90ס —את

 דה. יטנ,2יכק2גל די אט פת טיילב רעכטע
,90ס— את 90ס ^-2 דיפזגרענצב די

פארמתערער דער איירער גרעשגר, איז /^2 פארטינערער דער אז מיר, באפערקג
 ;213 <214 אי,כ איז דעריבעי* את ,90ס- /2<90ס— £ 1 ׳ו/^,הייםטעם

 דעדיבער ׳ט2ז קלענערע א אויב ליגט יעק2דר א את ווינקל קלענערב נ1קע אבער
 האבנ. ,08 אפשניט איט צו יכנ2גל א טיט 034 סיר יסנ2פארב ,08 < 0^ איז

יזנ.2דערוו געדארפט טענ האט טאקע דאט >08^< 08 טיר:
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 קר^זליביע• א לעגאבע גראדער א סרב לאגעם פארשיידענע •7
)בארירנדיקע(. טאנגענטע אוב )שנלדנדיקע( סעקאנטע

 טיט ה$בנ קאב קריתלתיע, א לעגאבע ע1לא איר פת אפהענביק גראדע, א !.
 קייב (3 אוב פתקט געמיינזאטענ נ יי א בלויז (2 פתקטג, געמיינזאמע יי וו צ (1 :איר

ניט. פונקט געטיינזאמענ אייב

 האבנ, ניט קרייזליניע קייב מיס גר$דע א קאג פונקטנ געטיינזאמע צוויי פת מער
 דורכפירנ ניט טענ ק$נ גראדער, אייג אפ ליגנ וראם פונקטנ, יי ר ד דורב וחיל
יזליניע.2קר קיינ

 (,180 )צייב. /14/? גראדע די .2
 קרייזליניע, די איבער שניידט וואט
 געמיינזאמע צוויי איר מיט האט

 הייסט את 8 את 4 פונקטנ
 רער ;)שניידנדיקע( ע ט נ א ק ע ם

 טעקאנטע דער פרג אסשניט
 ליגנ 8 את 8 עקנ ינע2ז וו$ם

 כארדע די איז קרייזליניע, דער אפ
 אפ שטייט 71427 טעקאנטע די .48

 אפשטאנד אנ אפ צענטער פונעט
 פערפענדי־ 08 איז דערבל_י •08

ז. פוג קלענער איז 08 אונ 71127 צו קולער
 סע־ צענטראלע הייסט צענטער, כנ4דו דורב גייט וו^ס טעקאנטע, די

יזליניע.2קר דער פונ טימעטריע־אקס די איז את קאנטע

 גופע זיב צו פאראלעל 71427 טעקאנטע די אריבערטר$גנ זאל טע אויב .3
 אינווייניקטטער דעד (1 איז צענטער, פונעט צייט גאנצע די זי דערוחיטערנדיק

 פארקלענערנ, את האלטנ זיב צי_יט גאנצע די וועט ,48 כ$רדע די אירער, טייל
שטייגנ, וועט צענטער פונעט אירעו־ אפשטאנד דער (2 8^^8^.
 קרייז- דער פיט 8 את 4 איבערשנייד־פונקטג אירע (3 ; 08< 08{ ^682^

אנדער□ צוט איינער דערנעענטערנ זיב וועלנ ׳ליניע
 אזא אויב פארנעמענ סעקאנטע די קאג ארט, איר אויפנ אזא אפ ב״טנדיק

 זאלנ זלתיע”קי דער מיט 8 אוב ,4 איבערשנ?לד־פתקטנ ביידע אירע וועג לאגע,
 סעקאג- דער פוג טייל אינווייניקסטער דער את </, פתקט איינ את יפגיםנ1צוג זיב
פתקט. א את ווערג פארוואנדלט _זאל ^8 כארדע די —טע

 • )בא טאנגענטע (181 )צייב. 71427 סעקאנטע די מענ רופט לאגע אזא בא
 ט. ק נ ו ר־פ י ר א ב הייסט קר?יזליניע דער מיט // פונקט געמיינזאמער איר רירנדיקע(,

 דעד איז {/ס, יכ2גל איז וואט צענטער, בית טאנגענטע דער פת אפשכאנד דער
 יז-2קר דער טיט האט וואם גראדע, א אלזא, .0=^1■ קרייזליניע: דער פת ראדיום

 פונעט אפ שטייט את טאנגענטע הייסט פתקט, געמיינזאמענ נ יי א בלויז ליניע
יזליניע.2קר דער פת ראדיום צום יכ2גל איז וואס אפשטאנד, אנ אם צענטער

 פת צענטער פתעט יטערט2דערוו איז וועלכע (,182 )צייב. 71427 גראדע די .4
 ,08> ■ז ראדתם׳ פארנ גרעסער איז וואט ,08 אפשטאנד אב אפ יזליניע2קר דער
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 דעי דרויסב ליגט ארג קרייזליניע דער מיס פדנקטב געמיינזאמע קייב ניט האט
זליניע.”קר

 קרייז- דער פונ צענטער רעם לעגאבע 714/? גראדער דער סוב ליגע די אלזא,
צענטער: פונעם אפשטאנד איר דורב באשסימט ווערט ליניע

טאנגענעע; א זי איז ׳■/=^ (2 סעקאנטע; א ;14/? איז (1
קרייזליניע. דער דרויסנ ליגט > ז (3

 ז אי וואס ראדיום, צום פערפענדיקולער איז טאנגענטע א טעארעמע. ♦5
באריר-פונקט. צום דורכגעפירט

(.181 )צייב. באריר־פובקט דער איז טאנגענטע, א איז :געגעבב ס׳איז

.0^/ 1 21/77 : דערוולזב זיב סיפאדערט

 אונ £ פונקט א טאנגענסע דער אם ערגעצ-ווו נעמענ לאמיר ז. ” וו ר ק ד
 קרייזליניע׳ דעד דרריסג ליגט £ פתקט דער .0 צענטער מיטב פארייניקנ אים

 קרייזליניע דער פרג צענסער בית פונקס רעם אט פונ אפשטאנד דער איז דעריבער
 אפשטאנד קירצסטער דער 0% ייז אזויארום .0£>0</ ראדעם: פארנ גרעסער

 פונקט א פת ^פשטאנד קירצסטער דער ארב טאנגענטע, דער ביז 0 פונקם רעם פת
.01< ± ?14/? אלזא׳ פערפענדיקוליאר; א דאב איז גראדער א ביז

 פערפענדיקו- איז וואס גראדע, יעטווידע )פארהערטע(. טעארעמע .6ר
 א איז קרייזליניע, דער אפ ליגט וועלכער עק׳ זי_ינ בא צומ^ראדיום לער

טאנגענטע.
(.181 )צייב. | 0\ :געגעבב ס׳איז

טאבגענטע. א איז :דערווייזב זיב ס׳פאדערט

 אנדערער יעטווידער פת קירצער איז 01< פערפענדיקוליאר דער דערוו״ז.
 דערי־ גראדער דער צו 0 פונקט פונעט דורכגעפירט איז רואם ,01 גראדער

 פתקס דער קר^זליניע; דער דרויסנ ליגט £ פונקט דער את 01 > 0% ייז בער
 אויב יכצי_יטיק2גל ליגט וואם גראדער דער אם פתקט איינציקער דער איז

 גע- אית בלויז קר^זליניע דער מיט האט רר^ם ??^, גראדע די/זליניע;”קר דער אם

טאנגענטע. א איז פתקט מיינזאמענ
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טאנגענטע. דורב מעב פירט וו?אזוי .8
 געגעבענעט עט ד כ ר דו טאנגענטע א נ כפיר דור .1 אופגאבע

(.181 )ציים קרייזליניע גענעבענער ר דע צו </ ס פונק
 אוב 01( ראדיום א </ פונקט געגעבענעט דעם דורב דורב פירנ סיר ג. נ ו ז יי ל

 פערפענדיקוליאר דאזיקער דער .01( צי פערפענדיקולער איז וו$ם ,211/7 ר$ד?1 א
טאנגענטע. געזוכטע די ינ2ז וועט 214/7

0

0
183 צייה.

 א נ פיר כ דור .2 אופגאבע
 געגעבע- דער צו טאנגענטע

 צו ל ע ל א ר א ם ע י נ י ל ז י2 ר ק נער
 £8 גראדער געגעבענער דער
(.183 )ציים

184 צייב.

 צו פערפענדיקולער סס גראדע א דורב סיר פירנ 0 צענטער דורכג ג. זוב יי ל
 ארב </—פונקטנ צוויי אינ קרייזליגיע די ידנ2איבערשנ וועט גראדע דאזיקע די ,•£8

 אוב 214/7 גראדע די דורב דערנאכ מיר סירב אוג </ פונקטג די דורב
 ינ2ז וועלנ גר^דע ביידע דאזיקע די .27^ דיאמעטער צום פערפענדיקולער 2141/7,

טאנגענטע. געזוכטע די

 21 ס פונק דרויסנדיקנ א דורכפירנטאנגענטעפונ.3 אופגאבע
(.184 )ציים זליניע”קר געגעבענער דעד צו

 געגעבענעט דעט סוב אז אוב געלייזט איז אופגאבע די אז זאגנ, לאמיר (1
 21ן</ טאנגענטע די איז 0 צענטעד מיטב יזליניע2קר געגעבעגער דער צו 21 פונקט

 גראד- א מיד באקוטענ טיט 0 פונקט דעט פארייניקב סיר ווענ דורכגעפירס.
 אפ• מיר וועלנ 0^ יום אד ר פונעם פארזעצונג דער אפ ,.40^ יעק2דר ווינקלדיקנ

 מיר באקומעג >24 טיט 8^ פארייניקג מיר ווענ ^.5=,0/7=,7־ אפשניט אנ לייגנ
 עם, הייסט אוב, הייכ די איז ^77! וועלכב בא ^,08! דרכיעק יכאקםלדיקנ2גל א
 דעט געפינעג דארם טע וואס דעט, איג באשטייט אופגאבע די אלזא, מעדץאנע. ינ2ז

 ז^ינע: שפיצנ צוויי וואס ^08^ עק”די גלייכאקסלדיקנ דעט פוג 8 שפיצ דריטנ
 יזלי-2קר געגעבענער דער פונ צענסער דער — 0 אוב—פונקט געגעבענער דער — 4

 צענ- איד וואם קרייזליניע, דער אפ (1 ליגט: 8± פונקט דער געגעבב. ז?ינענ ניע,
 פונקט פונעט אפשטאנד צום גל״כ איז ^0 ראד?ום איר אוג !/ פרנקט דער איז טער

 וו^ם ,0 פונקט אינעט צענטער טיטנ קרכיזליניע דער אם (2 אוג ,0 צענטער ביזג 4
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י

 דער קרכיזליניע; בעגעבענער דער פרג דץאמעטער צום ל״כ1 איז 081 ראדיום איר
קרייזליניעס. ביידע פרג א-־בערשני_יד-פרנקט דער דעריבער איז פונקט
 ד?א־ צוט יכ2גל איז וראם ראדיום, מיטב דררב פיות פיר קאנסטרריררנג. (2

 צענטער מיטב קרייזליניע באהילפיקע אייב קר״זליניע, געגעבענער דער פרג טעטער
 נעמענ- קרייזליניע, באהילפיקע צווייטע א דורם פיר פירג דערנאב ,0 פונקט אינעט

 אפשטאנד צום גלי_יכ איז וואט ,03 ראדיום מיטב צענטער, פארנ 4 פונקט דעט דיק
 8^ פתקטג די קרייזליניע. געגעבענער דער פרג 0 צענטער ביזנ 4 פונקט פתעט

 דעד טיט איבער זיב שני_ידט קרייזליניע באהילפיקע צווייטע די רועלכע איג ,8* ארב
 אי־ שנ?ידנ 08. אוב 08. גראדע די .0 צענטער מיטב פיר פארייניקנ ערשטער,

בא־ די זיינעג וועלכע ״</, אוב פונקסנ די את קרניזלתיע געגעבענע די בער
פרג רוערג דורכגעפירט קאנעג וראם אוב 4^ טאנבענטע צוויי פת ריר-פונקטנ

קרביזלתיע. גענעבענער דער צו 4 פונקט דרויסנדיקנ דעט

 באקומעג ,4 פונקט מיטב 8^ פונקט דעם פאריתיקג פיר ורעב דעררו״ז. (3
 אלם 4^ צי גלי_יכ איז 40 וועלכנ בא ,45נ0 י?ק2דר גלייכאקסלדיקג א פיר

 דעד איז דעט צ1כ ;4 פונקט אינעט צענסער מיטנ זליניע”קר דעד כת ראד?וםנ
 \08^ = 20^ איז קאנסטרתרונג דער לויט ודייל ,08^ פרג מיטב דער פונקט

 ,ד אי £08^ דרניעק כאקסלדיקג”גל אינעט איו 4^/ גראדע די אז דרינגט, דערפת
אלזא, פונקט אתעט 08^ צי פערפענדיקולער איז זי דה. הייב, די אי מעדיאנע
 איג 0^ ראדיום צום פערפענדיקולער איז 47<ג גראדע די דה. ±

 דער צו טאנגענטע א איז זי עם, הייסט זליניע,”קר דער אם ליגט וואם עק ז״נ
 די איז 4</2 אז יזנ,2דערוו אויב מעב קאנ אויפנ זעלבנ אפנ קרייזליניע. געגעבענער

 גע- דער צו 4 פרנקט דרויסנדיקג פונעט דורכגעפירט איז רואם טאנגענטע, צווייטע
קרביזליניע. געבענער

 הייסס </,2 את פונקטג יי וו צ את איבער זיב שני_ידנ יזליניעם2קר צוויי (4
 רעם פת דה. אופגאבע, ד^זיקער דער פת לייזונגעג צוויי מעגלעב ינענ2ם׳ז עם,

 צוויי דורכפירנ מעב קאנ קרגיזלתיע, דער דרוימב ליגט וראם ,4 פונקט געגעבענעם
קרכיזליניע. געגעבענער דער צו 4</2 אוב 4^/ טאנגענטע

 זי_ינע רואם ^פשניט, דער זיב רעכנע טאנגענטע דער פרג לענג אלם
<?.2 אדעי באריר-פונקט דער אוב 4 פונקט געגעבענער דער ז?ךנענ עקג

 פת דררכגעפירט זיינענ וואס טאנגענטע, פוב אייגנשאפט •9
פתקט. זעלבנ דעמ אוב אייב

 קרייזליניע א צו דורכגעפירט זגינעב רואם טאנגענטע, טעארעמע. ו.
גלייב. זטנעג קרייזליניע, דער דרויסב ליגט וועלכער פונקט, א פונ

(.184 )צייכ. באריר־פונקשב די ׳(/זלנענ2 אוב טאבנענט^ זי_יבענ את געגעבב: ס׳זיינעב
דערווי_יזנג זיב ס׳פאדערט

 בא גלגיב; ז?תענ 407<2 אוב ^0^ דרייעקג גראדורינקלדיקע די דעדריכז.
 אלם *(/ס יכ2גל איז 0^1 ארב ה־פאטענוזע געמיינזאטע א 04 ס”ז די איז זיי

אז דרינגט, גלי_יכ, זי_ינענ דרגיעקג די רואם דערפת, ראדיוסג.
04ן<//^=04</2 אז אויב, דרתגט דרייעקג די אט פת גלככקכיט דער פרג .2
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 דג ביל עם כנ2ווע ווינקל עם נ פו ביסעקטריסע די איז 0/1 דה.
ט. פרנק נ יי א פונ ארויס נ ע יי ג רואם טאנגענטע, יי וו צ

 סימעטריע־אקס די ז אי ^0 סעקאנטע דיצענטראלע אויספיר.
 נ ע נ י2 ז ם א וו טאנגענטע, די נ ד ל י ב עם וועלכג !/, ל ק נ י וו פונעם

 געגעבענער דעד צו 74 פונקט דרויסנדיקנ א פרג דורכגעפירט
ע. י נ י ל ז י2 ר ק

דעמ באשטימענ צו אם צענטער־זוכער. .3
 איגסטרומענט, אנ מיט מאל אנדערש אב זיב מעג

 דעד אם אנגעוויזנ איז קאנסטרוקציע זי_ינ וכעד. ז
 בא־ אינסטרומענט דאזיקער דעד .185 צייכענונג

 צונוים־ /,10 אוב /15 לייסמלעב צוויי פת שטייט
 א פוג אוב ווינקל, גראדנ א אונטער געפעסטיקט

 זי_ינער ראנד אית וואס />4£) לייסטל דריטנ
 גראדג פונעט ביסעקטריסע דעד מיט צונויפ פאלט

 אינסטרומענט דאזיקנ דעט פת ארבעט די ווינקל.
 פונעט ביסעקטרלסע די וואם דעט, אם זיב באזירט
 גייט טאנגענטע, צוויי בילדנ עם וועלכנ ווינקל,

קרייז. פונעט צענטער דורכב דורב
 צוויי צענטער־זוכער דעט צו לייגנ מיד ווענ

 באנוצט קריה א פת צענטער
ר נטע ע צ רופט טע וואם

זי_ינ געפינענ דארם טע וואם קרייז, צוט פאל
 לייסטל פונעם 7 קאנט דעט לענגוים מאל יעדעס דורב פירג את צענטער,

 שניידנ עם ווו פתקט, דעט את 0 צענטער זי_ינ מיד געפינענ גראדע, א ^0
קרייז. את דורכגעפירט זייגעג וואם גראדע, די איבער זיב

 איז באריר־פונקט דעמ את צענטער־זוכער פתעמ שפיצ צווישנ אפשטאנד דעד
 דורכגעפירט זי_ינענ רואם ראדיוסנ, די מאכמעם קרייז, פונעט ראדתם צום גלייב

 מים בילדנ קרליז, מיטנ צענטער־זוכער פתעט זי_יטנ די פרג באריר-פונקטנ די צו
קוואדראט. א זי_יטנ זי_ינע

נ. ע ג נ ו ב י א נ ו א ס ע ג א ר פ

 צענטראל־סיטעסרישב זייב קרי_יזליניע, דער אם ליגט וואס פונקט פארב מעב געפיבט וויאזוי ן,
ז פונקט
י סעקאנטע א פוב טאנגענטע א זיב אונטערשיידט וואם מיט .2
י טאנגענטע פאראלעלע צוויי צווישב אפשטאנד דער גלעב איז וואם צו .3

 אפ־ באריר־פובקט אינעט טיי־ט כארדעי א צו פאראלעל איז וואס טאנגענטע, א אז דערווימב, .4
צונוים. ציט כאררע די וואם בויגב, דעט דערהעלפט

 ראדמם זייער וואס קרעזליניעס, סוב צענטערם די סוב ארט געאמעטרישע דאס אזוינס איז וואס .5
צייכענונג. א מאכב י 71 פונקט געגעבענעט דורכב דורב גיי׳עב זיי וועב סט., 3 יזא
 אויב האלט וועלכע ע,רד?כ א קאנסטרוירב סט., 4 איז ראדלוס איר וואם קרייזליניע, א איב .6
 קאב כאררעס אזעלכע וויפל קרייזליביע. דער אפ געגעבב איז וואס 71 טקונפ דורכב דורב גייט אוב סט. 4

קאנסטרוירב? מעב
 ט טייל וואט בארד? א דורכפירב 0 מנשער מיטב קרייז א איב אינווייניק ^4 פונקט דורכב ך

אפדערהעלפט. / פונקט אינעט זיב
 אונגלניכע פערפענדיקולערע קעגנזי_יטיק צוויי דורכגעפירט זי_יבענ קרייזליביע דעד אפ 71 פונקט פונעט 8

לענג. זייער באשטימעב סט. 3 א£ צענטער פונעט דערווי_יטערט זיינעג וואם בארדעס,



 אייס פונקט איבעם 4/27 בראיע געבעבעבע די בארירב זאל וו$ם קרי״יזליביע, א דורכפירב .9
צעבטערס. זייערע ליבב והגלב ווו אנוהיזב, אוב דורכפירב, מעב קאב קרגיזליביעם וויפל סארשב,
 קרי_יזליגיעס צוויי דורכסירב = 5 001 זי_יט א מים \/8^0 קוואדראט א געגעבב ס׳איז סן

 דער צו טאבגעבטע אוב אייבער סוב כארדעס זי_יב גלי_יכצי_יטיק ז^לב קוואדראט פובעם ז?טב די אז אזוי,
צווייטער.

 סם. 5 אוב סם• 3 זייב זאלב ראדלוסב זייערע וואס קרייזליביעס, קאנצעבטרישע צוויי דורכפירב ן. ן
 טאנגענטע זייב זאלב וראם כארדעס, פאראלעלע צוויי קרעזליביע גרעסערער דער איב דערבאב ק$בסטרו?רב

גלי_יכ. זעבעב כארדעס דאזיקע די אז דערוהיע אוב קרייזליביע, קלעבערער והגר צו
 קירצססג זי_יב ק$בםטרו?רובג א דורב געפיבעב !( קר^זליביע. דעד דרויסב ליגט 4 פונקט דער ן,2

קרעזליביע, דער ביז אפשטאנד גרעסטב זעב אוב

 פוב אפשביט דער הייסט קרכזליביע א ביז פונקט א פוב אפשטאנד קירצסטער דער ג. נ ו ז יי וו ב א
 באעבסססער דער אוב פונקם געגעבעבער דעד זיץבעב עקב זלבע וואם סעקאבטע, צענטראלער דער

קרכזליביע. דעד סיט סעקאבטע דער פוב איבערשבכד־פובקם
 ראד?וס איר וואס קרכזליניע, דעד ביז 4 פובקם פובעם אפשטאנד גרעסטער דער איז וויפל אם (2

אפשטאגדי קירצסטב פובעט גרעסער איז
 דע פוג סבב 2 אם דערווייטערט זביבעב וועלכע פונקטב, פוב ארט געאמעטרישע דאם קאנסטרולרב (3

־/. = 5 0מ1 יזא ראד?ום איר וואס קרדזליביע, געגעבעבער
 צוויי בארירב וואס קרייזליביעס, פוב צענסערם די פוב ארט געאמעטרישע דאס אזוינס איז וואם .13

איבער. זיב שני_ידנ וואם (2 אוב פאראלעלע (1 )/£: אוב ^8 גראדע געבעבעבע
 פערפעבדיקו־ א טאבגעבטע, א דורכפירב —5 0מ1 איז ראדלוס איר וואס קרניזליגיע. א איב ן. 4
 גרויס ווי אוב דורכפירב טעב קאב טאבגעבטע וויפל אויספארשב, .4/77 גראדער געגעבעבער דער צו לערע

זיי. צווישב אפשטאנד דער איז
 וועלב טיר אויב אז דערווייזב, •4/27 טאנבעבנהג א דורכבעפירט איז 0 קרניזליביע דער צו .15

 פערפענדיקוליארב טאבגעבטע דער אם 45 דלאמעטער באליביקב פובעט 8 אוב 4 עקב די סוב אראפלאזב
 דה. דיאמעטער, צוט גלי_יכ זייב פערפעבדיקוליארב די אט פוב סוטע די וועט >88) = 1) אונ ^6=8
ן£. -|- א = 2׳/

 געגעבעבער א איב כארדעם גללכע פוב מיטבם די פוב ארט געאמעטרישע דאס אזויבם איז וואם ן. 6
ן קרעזליביע

ווינקלעג אויס מעב מעסט והאזוי ווא.
 והאזוי אוב קרי-יזליניע דער אפ שפיצ מיטב ווינקל א .1

אוים. אימ מעב מעסט
 צענטראלער א איז קרייזליניע א פונ צענטער אינ שפיצ מיטב ווינקל א ן.
 צווישנ איינגעשלאסנ איז וואם בויגנ, דורכנ אויסגעמאסטב ווערט אוב ווינקל

זי_יטנ.
 צענטער אינעם ניט ליע שפיצנ זייערע וואם ווינקלעב. באטראכטב וועלנ מיר

 אינווייניק אדער איר דרויסנ גופע, קרי_יזליניע דער אפ נאר קרייזליניע, דער פרנ
קרייזי אינעמ
 אוב קר^זליניע דער אפ ליגט שפיצ נ יי ז ם א וו ל, ינק וו א .2

ל. ינק וו נגעשריבענער”אר סט יי ה ם, ע ד ר א כ נ ע נ יי ז נ ט ?י ז ע נ יי ז
 זיב ט שפאר ער (,186 )צייב. ווינקל אריינגעשריבענער אנ איז

 צעג־ דער אנטשפרעכט בויגנ דעט קריהליניע; דער פוג בויגנ אפנ נ א
^0^ וויגקל טראלער
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 העלפט א צר גלירב איז ווינקל אריינגעשריבענער אנ טעארעמע. .3
 ררערט ער בויגנ, זעלבנ אפנ אג זיב שפארט וראם ררינקל, צענטראלג פרנעט

בריגנ. דאזיקנ דעט פרג העלפט א טיט אריסגעמאסטנ
(.186 )צייב. כארדעס זיינעב אוב רויבקל, אריינגעשריבעבער אב איז / ^80 :געגעבב ס׳איז

x,^0^
.7^80 =-----״  :דקרוויתב זיב ס׳פןזדערט

פאלב. מעגלעכע דר?י באזונדער באטראכטנ מירב דערווייז.
 54 ד?אמעטער דעד ז״נענ ווינקל ארי_ינגעשריבענעמ דעט סוג זי_יטנ די (1

 צענסער מיטב 0 פונקט דעט פארייניקב מיר ורעב (.187 )ציים. 5^ כארדע די ארג
 דער ;03—00 = ■/ ווייל ,300 יעק2דר גלי_יכאקםלדיקנ א מיר באקומענ ,0

 חר ;300 דרי_יעק פונעט ווינקל דרויסנדיקער א איז £00 ווינקל צענטראלער
עם; הייסט י_/3= /0 נאד /,£00= /8/+0 איז ריבער

£00/ 
—-— צו גלי_יכ /£30 אדער /8 איז דעריבער אוב _/,£00= 2/8

 אבער ,£0 בויגב מיטג אויסגעמאסטנ ווערט £00 ווינקל צענטראלער דער
 ווינקל, צענטראלג פונעט העלפט א צו גל*כ איז ודיגקל אריינגעשריבענער דער

 ער וועלכנ אפ בויגנ, פונעט העלפט א טיט אויםגעמאסטנ ווערט ער עם, הייסט
:אג זיב שפארט

—מיטנ אויםגעם$סטנ ווערט /£30

 כארדעם די זלנענ £30 ררינקל ארי^נגעשריבענעט פונעט זייטג די (2
 קתיז־ דער פרב 0 צענטער דער ליגט עם וועלכע צווישנ ,80 אונ 3£

(.188 )צייב. ליניע
 אריינגעשרי־ דעט צעקלאפט וועלכער ,30 דלאמעטער דעט דורב פירנ מיר

אונ אפ “ קלוויג צענטראלב דעט אוג / ץ אוב אפ וויגקל בענעם

אוג
2 2

עם, הייסס

2
2 + 2
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אלזא,

00^
פיטג אויסגעםאסטג ווערט /;45==^ —-------
22~

 די זגינענ £80 ווינקל ארי_ינגעשריבענעמ פונעם זי_יטנ די (3
(.189 )צייב. 0 צענטער ז*ט אייג פוג ליגנ וואס ,80 אוב

84 כארדעס

,^00=^00 — אוב

אבער
סס^

2 אונ /_080=-^=—-----

איז דעריבער אוב

/88רז ^/81-ר
_ ^000-^00

2 2 2

אלזא,

/24סס
— מיטנ אריסגעמאסטנ ווערט /£80 ; 7^80==------------

2 י ~ 2

 ניט איז פונעמאר^נגעשריבענעמווינקל גדיים די אויפפיר.
 ע נ יי ז אויסגעשטעלט נ ע נ יי ז עם י ו ז א ? וו ,נ ו פ ר ע ד ק י ג נ ע ה פ

 איז אוב קרילזליניע, דעד פונ צענטער דעם לעגאבע ז?יטנ
 ם א וו ווינקל, צענטראלנ ם ע נ ו פ ט פ ל ע ה א ו צ ב ץ ל ג ק י ד :ע ט ס

ל. ינק וו נגעשריבענער”אר־ דעד נ א זיב שפארט נ ג י ו ב נ י_י ז אפ

 אפ אנ זיב שפארנ וואם ווינקלעני אריינגעשריבענע .1 קאנסעקוחלנצב.
(.190 )צייב. גלייכ זיינענ בויגנ, זעלבג דעט. אוב אייג

 בויגג; זעלבג דעט ארג אייג אפ אב זיב שפאדנ אאוו. _/8. ^,8^ /,8
 עם׳ הייסט אימ, פת העלפט א מיט אויסגעמאסטנ ווערט זיי פת יעדערער

אאוו. _/8- _/8^ /,8% גלי_יכ: זיב צווישנ זיתענ זיי
 ע ק י ז א ד די כארדע דעד דורב את פתקסנ די פארייניקג פיות
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 באליביקנפונקט^אפנ א פרג זאגט, סע ווי מעב, זעט כארדע
.8 ל ק נ י וו נ ב ל ע ז מ ע ד אוב נ יי א ר ע ט נ ו א £36 נ 1 י ו ב

 דיאמעטער, אפנ אג זיב שפארט וואם ווינקל, ארייבגעשריכענער אנ .2
גראדער. א איז

 אפ אב זיב שפארט זיי יעדערערפת ווייל (,191 )ציים
 יז1 אוב אים פת העלפט א טיט אויסגעמאסמנ ווערט אוב 180ס פת בויגנ א

.90' גלי_יכ דעריבער

191 גייכ. 190 צייה.

 טאנגענ־ א פת צונויפגעשטעלט איז וועלכער ווינקל׳ א טעארעמע. .4
 ווערט באריר-פונקט׳ פונעט דורכגעפירט איז וואם כארדע, א פת את טע

 אייננע- זיי צווישג אין וואם בויגנ, פתעט העלפט א מיט אויסגעמאסטנ
שלאסנ.

(,192 )צייכ. כ^רדע א איז סאנגענטע, א איז ^8 געגעבב: ס׳איז

 £6מיטב אויסגעמאסטנ ווערם £8£6 דערווייזנ: זיב ס׳פאדערט
2

 איו דאג .60 ןן £3 גראדע באהילפיקע א דורה פירנ סיר דערוו?יז.
פאראלעלע צווישנ בויגנם אלם £0^= £6 את געקרייצטע אלם

.60 כארדע דער את £8 טאנגעגסע דער צווישג — גר$דע
 טיט אויסגעמאסטג ווערס דער אלזא,

£0^
, £3= £6 אוב בער$ ך־־—

טיט אויסגעטאסטנ מ ררינקל דער ווערט דעריבער
£6~

 טאנגענטע נ ר י פ כ ר ו ד .אופגאבע .5
 דער צו £ פונקט דרויסנדיקנ א פונ

 אויפג( )צווייטער קרי_יזליניע געגעבענער
(.193 )ציים.

 אוב 0 צענטער טיטג £ פתקט דעט פארייניקנ טיר דונג. ו? סטר אב ק
זי ד?אמעטער; א פאר 0£ ^נעמענדיק קתיזליניע, באהילפיקע א דורב פירב
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 פירג אוב 3 פונקטב די את קרי_יזליניע געגעבענע די איבערשני_ידנ וועט
 די מיר באקומענ ,3^ את >4 ארב 8 אוב 71 פונקטג די דורה גראדע דורב מיר

 9^81±031 את £3±08 אינדערעמעטנ, אוב £3 טאנגענטע געזוכטע
 געגע־ דער פרג ראד?וםנ די צו דה.

ווינקלעב די ררייל קריהליניע, בענער
 אלם וויגקלענ, גר^דע זי_ינענ 31 אוב 8

 וועלכע ווינקלענ, אר^נגעשריבענע
 0/1 חאמעטער אפנ אנ זיב שפארנ

 צענ־ איר רואם קרייזליניע, דער פרג
.0 פונקט אינעם זיב געפינט טער

האנסטרוירנא 745 ט שני פ א נעם געגעב פג א אופגאבע. .6
 ווינקל געגעבענעם אינזיכארמנדעט סעגםענט,וואםנעמט

(.194 )צייב. !<
 געגעבע־ אפנ את געלייזט איז אופגאבע די אז זאת, לאמיר ג. זוג ליי (1

 וואם ,£03 סעגמענט א קאנסטרערט כארדע א אפ ווי איז £3 אפשניט נעם
 פונקס אינעם דורכפירב מירג ווענ מ/. געגעבענעם דעם ארלג זיב אינ נעפט

 זיי ווי_יל _/,3£0=^£08—^01. באקומענ מיר וועלג ,£0 טאנגענטע א ?1
 דער .£8 בויגג זעלבנ דעם אוב איינ פת העלפט א פיט אוים זיב פעסטג

 זיב געפינט ,£03 סעגמענט דער געהערט עם וועלכנ צו קרית, פת צענטער
>03 אוב [^0 פערפענדיקוליארב די פת איבערשניידונג דער אם

 )צייב. אפשניט געגעבענעם פתעם 24 עק באם קאנםטרו?רונג. (2
דעם דורב את ^0±^4£) דורב פירנ מיר מיר קאנםטרו?רנ (194

 איג פונקט, דער .80 ±245 דורב מיר פירב ?45 $פשניט פונעט 8 מיטנ
 צענ־ דער איז איבער, זיב שניידנ 80 אוב ^0 פערפענדיקוליארנ די וועלכנ

 קריוזליניע א דורב דערנאב פירב פיר ווענ קריתליניע. געזוכטער דער פונ טער
 באליביקער א ^•03 סעגמענט געזוכטג דעם פיר באקופענ ,0.^ ראד?ום פיטג

 צום גלי_יכ איז וואם ווינקל, פונעט שפיצ דער זי_ינ קאנ ׳־" ^08 אפג פתקט
געגעבענעמ.

 אויסגע- ווערם ^03 בוית אפג שפיצ מיטג ווינקלענ די פת יעטווידער (3
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 געגעבענעט צוט גלייב ער איז דעריבער את ׳־", 24^ העלפט א מיט טאסטג
ץ<. ררינקל

 אפ- פונעט עק אינעט 2> געגעבענעם דעט קאנסטרוידנ זאל טע אויב (4
 סעג־ א געבנ קאנםטרר?רונג די וועט איני, פת זייט אנדערער דער אם 38 שניט

 דעט צו סימעטריש 38 אפשניט געגעבענעט דעט לעגאבע ליגט וואם מענט,
קאנסטרחרטנ. פר?ער

 פאלגנדיקג מאכנ צו דערלויבט אופגאבע דער אט פוג לייזונג די (5
:אויספיר

 וועלכעמע פונ פונקטנ, פונדי ארט געאמעטרישע אם ד
 געגעבענעט דעט אונטער 38 אפשניט געגעבענעט דעט זעט

 סעגמענטנ, ע ש י ר ט ע מ י ם יי וו צ נ ו פ בויגנם די נ ע נ יי ז ג<, ל ק נ י רו
 אוב דע ר א כ א אם י וו ,45 ט י נ ש אפ נ פ א קאנםטרו?רט נ ע נ ?י ז ם א וו
ווינקל. געגעבענעט מ ע ד נ יי ר א זיב נ י א נ ע מ ע נ ם א וו

 איז ווינקל, שארפנ געזוכטנ דעט ארייג נעמט וואם סעגמענט, דער (6
 איט טיילט עם וועלכע אם קרי_יז, פונעט סעגמענטב צוויי די פת גרעסערער דער

.38 כארדע געגעבענע די

 סעג־ געזוכטעד זי_ינ וועט טעמפער, א איז £ ווינקל געגעבענעי דער אויב
 38 כארדע די וועלכע אם סעגמענטנ, צוויי די פת קלענערער דעד זל_ינ טענט
קרייז. דעם טיילט

 אם־ געגעבענער דער וועט גראדער, א איז ווינקל דער וועג פאל, אינעט
 דאם דה. לי_יכ,1 זיינענ סעגמענטנ ביידע את דלאמעטער, דער זי_ינ 38 שנים

 דיאמעטער איר וואם קר^זליניע, א זית אזויארוט, וועט, ארט געאטעטרישע
*38 איז

 איז שפיצ זייב וואט וויבקל, א אוים מענ מעסט וו?אזוי .2
קרי_יז. אינעמ אינווייניק

 קרייז איגעט אינרוייניק שפיצ[איז ז?ינ וואם ודינקל, א טעארעמע. ו*
 איינ~ זיינענ וואם בויגנס, די פרג סומע האלבער א מיט אויםגע'םאםטנ ווערט

זייערע.:פארזעצונגענ. צווישנ אוב זייטנ זיינע צווישנ געשלאסג

• (195 )צייב. קרייז אינעט אינווייניק איז שפיצ זי_ינ רואם ווינקל, א איז >1440 געגעבג: ס׳איז

אויסגעמאסטנ^מיט ווערט ווינקל דער דערווייז□ זיב ס׳פאדזנרט
2

זיי ביז י פתעם זייטנ די פארלענגערנ וועלג מיר ז. יי וו ער ד
 את 1) את 8 פונקטנ די את קרייזליניע דער טיט איבערשניידג זיב רועלג

̂ 3031 דרייעק א באקומעג וועלנ מיר ,■30 כארדע די דורכפירב וועלנ טיר
דרויסנדיקער. א ^^^איז דעי וועלכג צו בענעגייע

דער נאר ^3^+0 צו גלעכ איז 3310 ורינקל דרויסנדיקער דער
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^80
מיטב. אויםגעמ$םסנ ווערט

2
מיס אויסגעמאםמנ ווערס ס_/ דער

2
עם, הייטס

מיט אויסגעמאטטנ הערט
~ 4^ - 30

2

קאנ קר^־ז אינעט אינווייניק שפיצ אטיט ווינקל יעטווידנ .2
כארדעם,צוויי בילדג עם וו^ם רוינקלענ,די פת איתעט ווי באטראכמג

 מעב
ווע:

איבער. זיכ שני_ידנ זיי
 איבערשני_יד-פתקס דעד וועב פאל, דעט איג

 איז צענטער, מיטב צונויפ פאלט כארדעס די פוג
 הייטט צענמראלער, א אויב יכצי_יטיק2גל ווינקל דער
 ווינקל צענטראלער א אויב אז זאת, קאנ טע עם,

 די פת סומע האלבער א טיט אוים זיב מעסט
 זי_ינע צווישב איתגעשלאסנ זי_ינענ רואם בויגנם,

פארזעצונגענ. זייערע את זי_יטנ
 כארדעם די פת איבערשני_יד-פתקט דער אויב

 זיב דערנעענטערט ער אז אזוי, ארט זי_ינ בייט
 איינער זיב פארקלענערט קרייזליניע, דער צו

 צווישג אי_ינגעשלאםנ איז וואט בויגנם, זיינע פת
איבערשני-יד־פתקט דער וועב את כארדעם, די

דערי־ נול, את פארוואנדלט כארדע די ווערט קרייזליניע,די דערגרייכט
 כארדעם, דורב געבילרעט איז וואט ווינקל, א וועגנ טעארעמע די בלייבט בער
פאל. געגעבענעט פארנ ריכטיק אויב

 שפיצ זייב וואס ווינקל, א אריס מעב מעסט וו?אזרי .3
קרי״יז. דעט דרויסב איז

 ווערט קרייז, דעט דרויסנ איז שפיצ ד_ינ וואס ווינקל, א טעארעמע. ו.
 אי_ינ• זיינענ רואם בריננס, די פת דיפערענצ האלבער א מיט אויסגעטאכטנ

ז?יטנ. זכינע צווישג געשלאסנ
 )/// ארב קרעז; דעם דרויסב יצ9ש מיטב דער :געגעבב ם*איז

(.196 •צייכ) סקקאנטע דיבעב

.---------------— מיס אויסגעמ$סטנ ווערט רער 5 דערווייזב זיב סיפאדערט

 צומי בילרנ ^2^ דעמ (1 פאלנ: י-ד באטראכטב וועלנ מיד דעדווייז.
 מיר כארדע באהילפיקע א דורכפירג לאמיר את 2144 — סעקאנטע
 דרויסנדיקער; א איז / דער וועלכנ בא ^,0 דרי_יעק א באקומעב

 אויסגע- ווערט / £00 $בער ; 21^ = ^^00 — אז דרינגט, דערפוג
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45 ~ 80
------- מיט אויסגעטאסטנ ווערט /4 ארג י------------- מיטב פאסטנ

2 2
, —----------?£ פיט אויםגעפאסטג ווערט / 44 דער עם,

2

הייסט

(.197 )צייב. 4! 5 סעקאנטע די אוב טאנגענטע די בילדנ / 44 דעם (2
 גע- צוויי אירע וואם סעקאנטע, א אלם 444 סאנגענטע די באטראכטב פיר
י4 פונקט איינ איב צוגויפגעגאסנ זיב האבנ קריהליניע דער פיט פונקטנ מיינזאמע

 געמאכט פר?ער ה^בג פיר רואם אויספיר, דעד בלי_יבט<ריכטיק דעריבער אוג
 2:44 דער אוב סעקאנטע, צוויי בילדנ עם וועלכנ ווינקל, א אויסמעסטנ וועגנ

45___׳־־' 40
.-------------------------- פיט אויסגעמאםטג ווערט

2
 זאל טע ווענ זעלבשטענדיק, אויב דערווייזנ מענ קאג פאל דאזיקנ דעם
:△4041 דעט באטראכטב זאל טע אונ (197 )ציים. 40 כארדע א דורכפירנ

2:0441 — 8/_^ =

(.198 )ציים. 415 אוב 444 טאנגענטע צוויי בילדב 2:44 דעט (3

 ארוט זיב דרייענדיק וועלנ, 445 אוב ^8 סעקאנטע די אז זאגנ, לאטיר
 אזרי־ ;445 אוב 4/4 טאנגענטע די פוג לאגע די פארנעטעג ,44 פונקט דעט

 —8^ בויגנ דער אוב ,405 בויגנ ביזנ שטימנ £8 בויגג דער רועט ארום
טאנגענ־ די בילדנ עם וועלכנ >2:44 דער וועט דעמלט אוב ,4£>5 בויגנ ביזנ

08^ —405^
----------------------------------פיט אויסמעסטנ זיב טע,

2

 טאנגענטע, יי וו צ בילדנ עם וועלכנ אווינקל, דעפיניציע.
ווינקל. ארופגעשריבענער סט היי

קלע־ איז קרייז, דעט דרויסב אי! 41 שפיצ נ”ז וואם ,2^4440 דער .2
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זאי קרייו, אעעט אעוויעיק איז שפיצ דע וואט דער אוב נער,
 בויגג אפנ נא זיב שפארט וו$ם רוינקל ארי_ינגעשריבענעמ פונעם גרעסער

(.199 )צייב.

.------------------------ מיט אויסגעמאטטנ ווערט דער (1

  מיטג אריםגעמאסטג ווערט דער (2
2 י

/! —
•------------------— מיטב אויסגעמאסטנ ווערט דער (3

איז דעריבער ארג ,--------------------------<----------<-----------------------— (4
2 2 2

איבונגעב. אוב פראגעס

 ס׳איז אויב וויבקלעב, זכדבע באשטימעב קרייזליגיע. א אם ליגב ררנחגק פונעט שפיצב די ן.
^80 דרנועק דער האט סארט א פאר וראם .;<£=60ס נ1א ^8 = 70ס אז באוומזט,

 פונעם ווינקלעב די באשטימעג .5: 8 :11 פארהעלטעניש דעד איב צעטיילט איז קריתלינהג א .2
קרייזליניע. רעד סוב טייל-פרגקטב די ז?יבענ שפיצב זי״ינע רואם ררייעק,
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תאם ווינקל, א קאנסטרולרב קרייזליביע א פוב הילם דער טיט 4 50 = מ געגעבב: ס׳איז .3
 (2 וויבקל, געגעבענעט דעט פוב העלפס א צו (1 :גלניב איז

5 ווינקלעב אריינגעשריבעבע צוויי סוב זעטב די .4
 אז דערוויהב, (.200 )צייב• פאראלעל זיינעב אוב

4101~ = 40~
 שארפב א פאר וואם אונטער אויסרעכעבעב, .5
 כארדעם די קרעז א איב איבער זיב שנית־ב ווינקל
 0 אוב ,0 ,5 ,4 פובקטב די אויב אוב 45

 פארהעלטעניש דעד איב קרלזליניע די טיילב
7 65 :2:3.

 גלעב איז ראדלוסב צוויי צווישב ווינקל דעד .6
די בילדב עם וואם ווינקל, דעט באשטימעב ןן.0ס

 פוב עקב די דורב דורכגעפירט זיינעב וועלכע טאנגענטע,
4ראד?ום דאזיקע די

ווינקל, געגעבענעט געטאפלטב צום

קרייזליניעס. צוויי פת לאגע רעלאטיווע צ.1וו
קרלזליניעם. עקסצענטרישע את קאנצענטרישע .1

 פאדשיידענע אדער צענטער געמיינזאמענ א האבנ קאנענ קרייזליניעם צוויי ן,
 צענטער, געמיינזאסענ א ה$בנ אס וו קר^יזליניעם, צענטערם.

 פיט צווייטער דער פונ איינע זיב אונטערשיידנ אוב הייסנקאנצענסרישע
(.201 )צייב. ־/ אונ ראדעסג זייערע פת לענג דער

202 צייב. 201 צייב.

 צוויי צווישנ א^נגעשלאסג איז וואט פלאכקדט, טייל דער
 פת דיפערענצ די ז-רינג,”קר הייסט זליניעם,”קר קאנצענסרישע

קרייז־רינג. פתעם ברייט די באשטימט 2? — •/ ראדי.וםנ זייערע
עקסצענטרישע. הייסנ צענטערם, פארשיידענע ה$בנ וואם זליניעם,”קר צוויי

 צוויי פת צענסערם די דורב דורכ גייט וואם (,202 )צייב. 00! גראדע די •2
צענטערם. די סוב ליניע הייסט קתיזליניעם,

 סימעטריע־ זייער איז קרייזליניעם צוויי פת צענטערם די פרג ליניע די
אקס.
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 ארב 0 צענטערם די צווישנ אפשטאנד דער איו 00(^1 אפשניט דעד
 צעג־ די פוג ליניע די אויב געוויינלעב איט מעג רופט יט2קורצק צוליב ארב 0!

טערם.
נול. גל?יכ צענטערם די פוב ליניע די איז קר?זזנ קאנצענטרישע אינ

 הייסנ ט, פונק געמיינזאמענ נ יי א בלויז האבנ וו^ם קרכזליניעם, •3
 ט. ק נ ו ר־פ י ר א ב הייסט פונקט געמייגזאטער זייער ארב ע-קרדזליניעם, ט נ ע ג נ א ט

 צווייטער, דער דרויסג ליגט איינע אוב זיב בארירג קרכיזליניעם צוויי וועג
 בארירם קרייזליניע אייב אבער אויב באריר; דרויסנדיקער א פ^ר דא קומט

 פאר דאב קומט צווייטער, דער איג אינווייניק זי ליגט דערבי! אונ צווייטע די
באריר. ר ע ט ם ק י נ יי וו נ י א אנ

 שני_ידנ פונקטנ, געמיינזאמע יי וו צ בלויז האבג וואם קרי?זליניעם,
 גע־ זייער איז איבערשני_יד־פונקטנ, די פארייניקט וואם גראדע, די איבער; זיב

בארדע. מיינזאמע
צוגוים. פאלב פונקטנ, געמיינזאטע דרי_י האבנ וואם קרייזליניעם,

 בא- איבערצוגעבג אפ אויסגענוצט טאנגענטע־קר?ץזנ ווערג טעכניק דער את
 דרויסנדיקנ א בא צאגרעדער. אוב רייב-רעדער פוג הילם דער מיס וועגונגענ

 ריכטונג, פארקערטער א איג צאנרעדער אוג רייב־רעדער די זיב דרייעג באריר
ריכטונג. זעלבער דער את אייג את —באריר אינווייניקסטג אנ בא

קרי_יזליגיעם. צוויי פת לאגע קעגנזלטיקע 2
 געמייג- א האבג קרייזליניעס פארשיידענע צוויי אויב טעאר^מע. •1

האבג צענטערם׳ זייערע פונ ליניע זייט אייג פת ליגט וואם פונקט, זאמענ

 זי_יט צווייטער דער פרב ליגט רואם פונקט, געטיינזאטענ צווייטנ א נאב זיי
 זיב שניית קרי_יזליניעם דאזיקע די דה. צענטערס, זייערע פונ ליניע

(.203 )צייב. איבער
 ביירע פוג סימעטריע־אקם די איז צענטערם די פונ ליניע די אינדערעמעסנ,

 אוג ג? פונקט צוט סימעטרישג א 3 פונקט א קאנסטרוירנ לאמיר קריןזליניעם.
 איז דאג קר^זליניעם; די פוב 01 את ס צענטערם די פיט פארייניקנ אים
 געהערט דעריבער סימעטריע, פת גרונט אפנ 0^ -- 0^8 את 0^ = 08

 איז ^8 את איבער זיב שניית קרייזליניעם די קר^זליניעס; ביידע צו 8
כארדע. געמייגזאמע זייער
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 פארשיי- צוויי פונ פונקט געמיינזאמער דער אויב קאנסעקווענצ.
 די זיב בארירנ צענטערם, די פת ליניע דער אפ ליגט קרייזליניעס דענע

 ליגט וואס פונקט׳ געמיינזאטענ איינ בלויז האבנ זיי דה. קרייזליניעס,
צענטערם. די פת ליניע דער אפ

 דאזיקע די אז נעמלעב, פארקערט, אז זאת זאלב מיד אויב אינדערעמעסנ,
 אפ ניט ליגט וראם פונקט, געמיינזאמענ צווייטג א נאב האבג קרייזליניעם צוויי
 דער־ דער פוג גרונט אפנ האבנ, זיי דארפג דאב צענטערם, די פוג ליניע דעד

 צווייטנ צוט סימעטרישג א פוגקט געמיינזאמענ דריטג א נאב טעארעמע, וויזענער
 דריי האבנ קרייזליניעם די וועלנ אזויארוט צענטערם. די פת ליניע דעד לעגאבע

 האבנ וואם קרייזליניעם, ווי_יל מעגלעב, ניט אבער איז דאם פתקטנ, געמיינזאמע
באדינג. דעט ווידערשפרעכט דאם את צונויפ, פאלנ פתקטג, געמיינזאמע דרי_י

 ליגט וועלכער פונקט, געמיינזאמענ איינ האבנ וואם קרייזליניעם, צוויי אלזא,
(.205 את 204 )צייב. זיב בארירג צענטערם, זייערע פת ליניע דעד אפ

 די ; את $ ראדתסנ סארשיידענע טיט קרכיזליניעם צוויי גע:עבנ ס׳זיינענ .2
 אריב צווייטער. דעד דרויסג מיינע לית את ניט זיב בארירנ קרכיזליניעם דאזיקע

 איבערוקנ את אומבאוועגלעב ראדיום טיטנ קרביזליניע די איבערלאזג זאל טע
 צענטערם, די פת ליניע דער לויט ־/ ראדיוס מיטנ זליניע”קר דער פת צענטער דעט

צווייטער. דעד לעגאבע איינע לאגעם פארשיידענע פארנעמענ יזלינעס2קר די קאנענ

 ליגט איינע את ניט, זיב בארירנ איבער, ניט זיב שנ?ידנ זליניעם”קר די (1
 001=4 צענטערם זייערע צווישנ אפשטאנד דער (.202 )צייב. צווייטער דער דרויסנ

•6־׳+?/>/ ,רצדץוסנ♦ זייערע פת סומע דעד פת גרעסער איז

 פונקטנ געמיינזאמע צוויי האבנ את ר ע ב י א זיב נ ד ” נ ש קר^יזליניעם די (2
 טיט 001=4 צווישנ יקי_יט1אפהענ די געפינענ צו קעדיי (.203 )צייב. 73 את ,4
 וועלכנ בא ,4001 עלן”די דעט באטראכטנ מיד וועלנ את ראדעסנ די
 קלענער (1 ז?יט באליביקע א איז דרכיעק א את ^,0■^^ את %£0= ,00^4

 דיפערענצ דעד פת גרעסער (2 את זי_יטנ איבעריקע צוויי די פת סומע דעד פת
 צענטערם די צווישנ אפשטאנד דעד איז דעריבער זי_יטנ, איבעריקע צוויי די פונ

 גרעסער את זליניעס”קר ביידע פת ראדתסנ די פת סוטע דעד פאר קלענער
את דיפערענצ. זייער פאר
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 )צייב. פונקט אינעם ר בארי דרויסנדיקג א האבג קדייזליניעס די (3
 ראדיוסג: זייערע פת סרסע דער צו יכ2ל1 איז 00(=!1 אפשטאנד דער (.204

^ + /=/?6 •
 ־פ9 דער (.205 )צייב. באדיר אינווייניקסטנ אב האבג קר?יזליניעם די (4

 רא- די פת דיפערענצ דעד צו יכ2גל איז 00!—61 צענטערס זייערע צווישג שטאנד
?/=/(. — ־/ ד?וםנ:
 צענטערס זייערע את צווייטער, דעד את אינווייניק ליגט קר^זליניע איינ (5
 די- דעד פאר קלענער איז 00} = <1 אפשטאנד דער (.206 )צייב. צתויפ ניט פאלנ

ראדיוסנ: די פת פערענצ
 צענטערם זייערע את צווייטער, דער את אתוויתיק ליגט יזליניע2קר איינ (6
^.—0 נול: יכ2גל איז צענטערם די צווישג אפשטאנד דעד (.20ד )צייב. צתויפ פאלנ

 צוויי בא כארדע געמיינזאמער דער פת אייגנשאפט .3
איבער. זיב שניית וואס קרי_יזליניעם,

 שניית וואם קריחליניעס, צוויי פוג כארדע געמיינזאמע די טעארעמע•
 טיילט את צענטערם די פת ליניע זייער צו פערפענדיקולער איז איבער, זיב
אפדערהעלפט. איר דורב זיב

̂ 3 (;208 ארעד 203 )צייכ. 01 קרימליניע די אוב 0 קרייזליניע די געגעבב: ס׳איז
צענטערס. די סוב ליניע די איז 001 כאריע, געמיינזאמע די איז

= ^8 $ אוב ^3 00! (1 :דערוו?יזנ זיב ס׳פאדערט

208 צייב.

 פארייניקנ וועלג מיר ז. י2 וו ר ע ד
 פת 3 את יד-פונקטנ2איבערשנ די
 0 צענטערס די פיט קר^זליניעס די

 צורי באקומענ וועלנ מיר ;0{ את
 את £08 דרתעקג גלעכאקסלדיקע

 יכע2גל צוויי ׳דעמ אכוצ את, £0^8
 בא ,300± את £00! יעקנ2דר

זייט, געמיתזאמע א איז 00! וועלכע
 •0^ = 0^ = ־/ את 0£ = 08^=

 די אט פת יט2יכק2גל דער פת
 פת יט2יכק2גל די ארוים דרינגט יעקנ2דר

 עם, הייסט £0!0 = £80!0 (2 את __£00! = _/800! (1 ווינקלענ: די
__•0! את _0 פתעט ביסעקטריסע די איז 00!

 צענטערם די פת ליניע די איז £0,8 ^£08 יעקנ2דר גליתאקסלדיקע די את
•£0= 08 (2 את £3 ± 00! (1 איז: דעריבער את ביסעקטריסע, זייער 00!

 וולאזרי ארב קרי_יזליניעם צוויי צו טאנגענטע געמייגזאמע .4

זיי. קאנטטררלרט מע
 -5א איז יזדיניעס,2קר צורי צו דורכפירנ קאנ מע וואם טאנגענטע, צאל די ן.
 ינענ2ז (209 )צייב. /!!—1 צייכענונג דער אם לאנע, קעגנריטיקער זייער פת הענגיק
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 צו טאנגענטע ווערנ דורכגעפירט קאנעג עם וראזוי פאלנ, מעגלעכע אלע עבראכט
זליניעם.”קר צוויי

 דעם פת אפהענגיקי_יט די ^נגעוויזב איז דא, גיבנ מיד וואס טאבעלע, דער אינ
 זיי- טאנגענטע צאל דער אוב קרביזליניעם צוויי פרג צענטערם די צווישנ אפשטאנד

קרייזליניעס. צוויי סוג לאגעס קעגנזייטיקע פארשיידענע בא ערע

 צאל די
 טאנ־
גענטע

קרייזליניעס צוויי סוב לאגע קעגנזעטיקע די
 אפשטאנד רער איז
פוב צענטערס די צווישג

קייייזליניעס צוויי

 גומער
לויטנ
סיידער

4
ניט זיב בארירב איבער ניט זיב שני_ידנ קריתליביעם די

.......................צווייטער דעד דדויסנ ליגט איינק ארג
^ > ־/ + 1

3 ...................באדיר דרו־סנדיקנ א ח$בנ קרעזליניעם די 4־
ן ^ < ־/ + !־/

2

2 ...............................איבער זיב שני_ידנ קתיזל־נ־עס די
־/>^(— !־/

3

1 .... באדיר אינווייניקסטג אג חאב: קרי_יזלינ־עס די (1 — ■ז — 4

0
 ;צווייטער דער איב אינווייניק ליגט קדלזליניע אייב

.......................צונויפ ניט פאלנ צענטערס זייערע
5

0
 צווייטער• רער איג אינווייניק ליגט קרייזליגיע איינ

...............................צונוים פאלנ צענטערם זייערע
6

 יי וו צ צו סאנגענטע געמיינזאמע קאנסטרוירנ אופגאבע. .2
וועג אוב $ ראדיוסנ פארשיידענע האבנ וואט יניעם, ל ז קרבי

 לע־ טאנגענטע פת לאגע דעד פת פאלג מעגלעכע צוויי באטראכט: וועלנ מיד
יזליניעס.2קר געגעבענע צוויי גאבע
 קאג־ א יזליניע,2קר באהילפיקע א דורכפירנ וועלנ מיד .1 נ ו ר י ו ר ט ם נ א ק (1

 וואס ראדיום, א מיט קרייזליניעס, געגעבענע די סוב גרעסערער דעד מיט צענטרישע
 דורכפירנ איר צו מיד וועלג 01 צענטער פונעט או: (,210 )צייכ. % — גלי_יכ איו

 את 00 ראד?וס א דורב מיר פירג 0 באריר-סונקט דורכנ ,0^0 טאנגענטע א
 געבעבענער דער מיט פונקט אינעם זיב איבערשני_ידנ זי_ינ ביז אים פארלענגערג

 פארייניקג מיר ווענ ,■0^811 0^ דורב מיד פירנ 0^ צענטער פונעט ;קריתליניע
 דורב ■י£8 טאננענטע דיגעזוכטע מיד באקומע: ,8 אוב ?1 פונקטנ די גראדער א מיט
8! טאנגענטע די זיב באקומם ק^נסטרוירונג מיג אזא
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 *כו ;0^ 11 0^3 אוב 0^ = 0 !8 איז קאנסטרוק־ונג דער לויט דערווייז.
 דערי־ אוב גראדעק, א איז £80^0 פירעק דעד עם, הייסט _/,• 0=2(1 איז דעס
 ם?וו >0^-8 אוב 0£ ראדיוסג די אלזא, גראדע; 3 ארג 4 ווינקלענ די זיינענ בער

 וויב- גראדע ^3 גראדער דעד מיט בילדנ ונקטנ,6באריר־ די צו דורכגעפירט ינענ2ז
יזליניעם.2קר ביידע צו טאנגענטע געטיינזאמע די איז £3 עם׳ הייסט קלענ;

 וועלנ מיר .1 נ ו ר י ו ר ט ס נ ק (2
 א ראדיוס מיטנ דורכפירנ

 קאנצענ- א קר^זליניע, באהילפיקע
 די פונ גרעסערער דעד טיט טרישע

 (;211 )ציים. יזליניעם2קר געגעבענע
 פירג יזליניע2קר דאזיקער דעד צו

 דורכנ ;0!0 טאנגענטע א דורם מיד
 א דורכ מיר פירג ס באריר-פונקט

 אי- וועט וועלכער ,00 ראדיום
יזלי-2קר געגעבענע די ידנ2בערשנ

דערנאם ;4 פונקט אינעט ניע 210 צייכ.
צענטער פונעט דורם סיר פירנ

 בא- ,3 אוב ?1 באריר־פונקטנ די פארייניקנ מיר וועג ,'0^8 11 00 ראדיום א 0!
^3 טאנגענטע געזוכטע די מיר קומענ

טאנגענטע געמיינזאסע צווייטע די מיר געפינענ קאנסטרוירונג סיג אזא דורם

212 צייב. 211 צייב.

 כוג ,0^ \\0^8 אוב 0^ = 0^3 איז קאנםטרו?רונג דער לויט יז.2דערוו
 / 24 דער גראדעק, א איז 64^0ג פירעק דער עם, הייסט ; / 0 = (1 איז דעט
 אוג 0 3 ראדעסנ די אז יט,2באט דאם אוב ווינקלענ, גראדע ינענ2ז _/3 דעי אוב

 פערפענדי- ינענ2ז י3 אוב ^4 פונקטנ די אינ דורכגעפירט ינענ2ז וואם ,0£
 טאג- געמיינזאמע א איז £8 אז דרינגט, דערפונ ^,3 גראדער דעד צו קולער
יזליניעם.2קר ביידע צו גענטע
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 איג- —צווייטנ אינעם דרויסנדיקע, טאנבענטע די הייסג פאל ערשטג אינעט
ע. ט ם ק י נ יי וו

 רימענ-גע, א בא זיב באגעגענעג טאנגענסע דרויסנדיקע ארב אינוויתיקסטע .3
 טאב- דרויסנדיקע די לויט גייט יב-ריםענ2טר דעד ורעב (.212 )צייב. שקיות פת טריב

 גייט טרייב-רימעג דער אבער וועב ;ריכטונג איינ את שקיות די זיב דרייעג גענטע,
 קעגנזעצלעכער דעד את שקיות די זיב דרייעג טאנגענטע, אתווייניקסטע די לויט

ריכטונג.
< נ. 7 ג נ ו ב י א אוב ס 7 ג א ר פ

 אלציינעט׳ אב ה$בנ רואם קרלזליניעס, צוויי צו טאנגענטע געמייבזאמע מעב קאנסטרולרט רויאזוי ן.
ראדיוסז

 פאר זיב טיט שטעלט וראם — 6 מ1£ איז ראדיוס איר וואס קרעזליביע, א געגעבב ס׳איז •2
זיי אויב — 2 ראדיוסב די מיט קרעזליניעם די סוב צענטערס די סוב ארט געאטעטרישע דאס

י מעגלעב זי_ינענ פאלב וואסערע י קרייזליניע געגעבענע די בארירב
 קאג־ דערנאב אוב סט. 5 אונ ♦ם= 8 ראד?וםנ די טיט קרי_יזליניעם קאנצענטרישע צוויי אנצייכענעב .3

 רא־ די זיינעב גרוים ווי קרייזליביעם. געגעבענע ביידע בארירב זאלב וואס קרי_יזליניעם, עטלקכע סטרוירב
? קרניז־רינג פונעט ברייט די גלי_יכ איז וואם צו י קר^זליניעס קאנסטרוירטע ני_י די טוב ד?וםנ
 ביט־גלניכע צוויי צו טאנגעבטע דרויסדיקע( )אדער אינווייניקשטע געטיינזאטע די אז דערווי_יזב, •4

צענטערם. די טוב ליביע דער אם איבער זיב שני_ידנ אוב גלי_יכ זיינעב קרלזליניעס
 דרוי־ געטייגזאטע די גלייב זי_ינענ קרי_יזליניעם צוויי סוב באריר דרויסנדיקב א בא אז דערווייזג, .5

 איינגע־ איז וואס טאבגעבטע, אינווייניקסטער געטייבזאמער דער טוב אפשניט דעד אוב טאנגענטע סנדיקע
טאנגעבטע. דרויסגדיקע די צווישב שלאסב

 מעטאד לויטב קאנסטרחרב אם אופגאבעם
ערטער. געאמעטרישע די פוב

קאנסטרררונג. אפ אופגאבעם פונ אנאליז •1
 היל© דעד טיט קאנסטרוירנ צו פאדערתג א איז קאנסטרמרנ אפ אופגאבע אנ ן.

 אייגב- באשטימטע פארמ^גט וואם פיגור, גע^מעטרישע א ווירע א אוב צירקל א פוי
אופגאבע. דער פת באדינג אינעט אנגעוויזג ינענ2ז וועלכע שאפטג,

פיר פאלגנדיקע פת באשטייס קאנסטרדרג אפ אופגאבע דער פת לייזונג פולע א
 אנאליזירב פת (1 טיילג:

 פת עם, הייסט את, אופגאבע די
 דער פת פלאג א צונויפשטעלג

 נ- א ק די אויססילג פת (2 לייזונג;
 פתעט (3 גופע; דונג סטרו?

 קאנםטרו?רטע די אז דערוועז,
 באדיג- אלע באפרידיקט פיגור

 פת (4 אופגאבע; דער פת גתגענ
 באדינגונגעג, די אויספארשב

 דער פת לייזונג די וועלכע בא
 אויב אוב מעגלעב, איז אופגאבע

 מענלעכע צ$ל די באשטימעג
213 צייב.אופגאבע. דעד פת לייזונגעג
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 ט י2 ז ער עב עב געג דער עקלויט”ן.קאנםטרו?רנאדר אופגאבע •2
 ר דע ט י ו ל נ ו א ט, יי ז ר ע ק י ז א ד דער וואםליגטבא,5לויטנווינקל ,61
(.213 )צייב. ל ק נ י וו נ יק דאז דעם קעגנ ליגט ם א וו ,1> יט2ז

 קאנסטרו. צו וויאזוי ווייס: מיד דעראופגאבע. פונ אנאליז (1 ג. זוג ליי
 פונעם זייט דער צר בלי_יכ איז וואט אפשניט פונעט עק באם 3 ררי־נקל א ירג
 דעד אוב ס או: # דרייעק פונעט שפיצג צוויי באוווסט ז״נענ אונדז דה. יעק,2די
 אפ ארג 3 ווינקל פונעט 34 זייט דער אם ליגג דארפ 71 שפיצ דריטער דעד __.3

 דער צו יכ2גל איז ראדיום ז^ג וו^ם ס, פונקט אינעט צענטער טיט: יזליניע2קר דעד

.4?( = 6 יט2ז
 אם- אנ אפ מיי ליית 4/77 גראדער באליביקער קאנםטרו?רונג.אפא (2
 .3 ווינקל א מיד קאנטטררירב 3 ינעמ2ז עק אפג אוב יכ2גל איז וואם ,30 שניט

 טיט: קרייזליניע א יכ2גל איז וואס ראדיוס, א טיט דורכפירג דערנאב וועלנ מיר
 ווינקל פונעם 34 יט2ז די איבערשני_ידנ וועט יזליניע2קר די ס. פונקט אינעט צענטער

 ,4 שפיצ פונעט לאגעם צוויי אזויארוט האבב מיד .4ג אוב 4 פונקטנ די את 3
<4*30 ארב 4£0דרייעקנ- צוויי אוב ,4! ארג 4 נעטלעב

 געששעלט זיינעג וו^ס באדינגונגענ, די באפרידיק: יעק:2דר ביידע יז.2דערוו (3
אופגאבע. דעד אי:

 פערפענדיקוליאר א דורכפיר: מיד וועלג פונקט פרנעט אויספארשונג. (4
 פונקט אינעם צענטער טימג יזליניע2קד די .3 ווינקל פונעט 34 יט2ז דעד אם 04.

 מיר האב: דאג אוב ס,42 יכ2גל איז ראדיוס איר אויב ,34 יט2ז די בארירנ וועט ס
יט2ז די איבערשנייד־נ קאג קרעזליניע די איז י2דערב לייזונג; אייב בלויז
ליי. צוויי מיר האבנ דאג ארג )אויב 4, ארג 4 פתקטג: צוויי איג 34

זונגענ:
 340 <3 ווינקלעב די טיט אוב 43 = 6 אוב 1) ,6ן יטנ2ז די טיט △ 430 (1

,-403 אוב
 ,3 ווינקלענ די טיט את 4^3 = ^ את 6 יטנ2ז די טיט \/4^30 (2
 גלייב- מדע פת באזים באט )ווינקלענ ^4-7^44^0 וו?יל ,-34^0= 180ס— 4

 יכ2גל איז יעק2דר דאזיקנ דעם סרג 4^03 וותקל דעד (;4*04 יעק2די אקסלדיקג
 געזוכטער דער איז דאג את לייזתג איינ בלויז סיר האבנ = 6/ אויב . '/ 4 —__3
 יס2ז די ידנ2איבערשנ יזליניע2קר די וועס ,6 אויב ;יכאקםלדיקער2גל א יעק2די

געזוכסער. דער ינ2ז וועט 4.30 יעק2דר דער את פתקט אייג את 34
 ביז 0 פתקס פת אפששאנד פתעט דה. 04״ פת קלענער איז אויב צולעצט,

 את 34 יס2ז די בארירנ ניט קרייזלתיע די ורעש ,3 ווינקל פתעט 34 יט2ז דער
 קיינ אשילע פאל דעט את א־פגאבע די האש דעריבער את איבערשנ^דג ניש זי וועט
ניס. לייזונג אייג

 ,ס, באזים עבענעט געג נ ס י ו ל ק ע י2 ר ד א קאנםטרו?רנ.2 אופגאבע
 מעד?אנע דער לויט נ ו א 4 = ג ל ק נ י וו אנטקעגנליגנדיקנ לויטנ

■.214 )צייב.
 איז אופנאבע די אז זאת, לאמיר אופגאבע. דער נ פו אנאליז לייזונג.

 םעד?אנע, ינ2ז איז 40 קאנסטרחרט. אין 430 עק2דר געזוכסער דער את געלייזט
 צוויי באשטימש יכ2גל איז וו$ס ,30 באזים געגעבענער דער באזים. זית איז 30

געגע- דעט מעג זעט 4 שפיצ דריטנ פונעט .430 יעק2דר פונעט את 3 שפיצג
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 סרב $רט געאמעטרישע ד$ם /.ג געגעבענעט דעט אונטער 30 —% באזיס בענעט
 געגע־ דעט אונטער 30 אפשניט געגעבענעט דעם זעט טע וועלכע פת פונקטג, די

אפג קאנסטרוירט אה וועלכער ,3£0 סעגמענט פתעט בויגנ דער איז בענעט
 זיב את נעמט וואם את 30 — 0 אפשניט

 בויגג אפג ליגנ דארם 71 פונקט דער
 אפשסאנד ער ז .3£0 סעגמענט פונעם
 0 מיטב דעט אונ 4 שפיצ דעט צווישנ

יכ2גל איז 30 באזים דעם פת
 ארט געאמעטרישע דאס —מ/3

 גלביכותיס זי_ינענ וואם פונקטנ, די פת
 זליניע,”קר די איז }/, פונקט פונעט
 ראד?רס מיטב דורכגעפירט איז וו^ס

 פונקט אינעט צענטער מיטב = ^3
 דארפ 4 פונקט דער עם, הייסט }/.

 אלז^ זליניע.”קר דער אט אט ליגג
שפיצ דריטער דער פונקט דער

ביידע צו געהערנ דארם £30 פתעט
 זליניע”קר דער צו את 3£0 כעגמענט

פת ד-פונקט”איבערשנ דער איז 4 שפיצ

עם׳ הייסט געגעבענעט דעט אר?ינ

214 צייכ.

 פתעט בריגנ צוט ערטער: געאמעטרישע
 דעד ס; פונקט אינעם צענטער מיטב

ערטער. געאמעטרישע דאזיקע די
 ק$נ- כארדע, א אפ ווי ,30 — 0 אפשניט געגעבענעט אפג קאנםטרו?רונג.

 ,/4 —״ געגעבענעם דעט ינ2אר זיב את נעמט וואם ,3£0 סעגמענט א סיר סטרחרג
 מיטב דעט י3 פונקט אינעט צענטער דעט טיט קרכיזלתיע א דודב מיר פירג דערנאב

 071^ מעדיאנע געגעבענער דער צו גל״כ אה וואם ראדתם, א טיט ,30 אפשניט פתעט
 איר וואס יזלינ־ע,2קר דער טיט 3^0 סעגמענט-בויגנ פונעט איבערשניה־-פתקט דער

 דעט מיר פאריתיקג יעק.2דר פונעט £ שפיצ דריטער דער איז ,מ/3 אה ראדיום
.£30 עק”די געזוכטב דעט סיר באקומענ ,0 את 3 טיט 71 פונקט

 דער פת באדינגונגענ די באפרידיקט \£30 קאנסטרוירנער דער יז.2דערוו
אוג ^3£0^- באזיס׳ זי_ינ אה ^ = אופגאבע:מ

 דע- קרכזליניעם, צוויי פת איבערשנכיד־פתקט דער איז 4 ג. נ ו ש ר אויספא
 אנגעגעבענע די בא קרמזליניעם די שטענדיק וועלנ צי אויספארשג, נייטיק איז ריבער

איבערשמידג. זיב באדינגונגעג
 א דורכ סיר פירנ קאנסטרוירט, אה 3£0 סעגמענס-בויגנ דער אז דעט, נאכ

 >71£ —171^ גלי_יכ אה וואס ראדתס, א טיט ס פונקט אינעט צענטער מיטג זליניע”קר
 בארירג קרייזלתיעם די (1 פאלנ: 3 פאלגנדיקע מעגלעב נעג”ז דערבי_י (;214 )צייב.

 ;פונקט געמייגזאטענ אית בלוין האבג קריהליניעס די דה. ,42 פונקס אתעם זיב
 דרי_יעק דאזיקער דער ,^,'30 עק”די אית בלוה ק^נסטרוירג קאנ טע עם, הייסט

 דרי_יעק. פתעט הייב די אויב איז 49£> מעד?אנע די את כאקסלדיקער,”גל א איז
 זלתיעם”קר די וועלב פאר קלענער איז ^/3 מעד?אנע געגעבענע די אדיב (2

 37יכ2גל צוויי באקומעג וועלב מיר את ,41 אוב פתקטג צוויי את ידנ2איבערשג זיב
 גרעסער אה מ/3 מעדיאנע געגעבענע די אויב (3 ^;30 אונ ^30 דרגיעקנ:

 דרייעק אזא קאנסטרוירב דג,”איבערשנ ניט זיב זלתיעם”קר די וועלנ ^^,0) פאר
מעגלעב. ניט אופגאבע די לייזנ אה דעריבער את ניט, טענ קאנ
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 ק$נםטרוץרנ מעב קאנ 30 ט”ז צווייטער דער פרג אויב אז באמערקנ, דארם טע
 בע- צום סימעטרישג א יעק2דר א אוב רריגקל דעם אי_ינ שליסט רואם סעגטענט, א

געבענעט.
 די פונ גל"כווייס איז ער עלב וו פונקט, א געסינעג ,3 אופגאבע

(.215 )צייכ. ^30 ק ע י_י ר ד מ ע ג ו פ 03 אוב ^0 ^,3 נ ס ״ ז

215 צייב.

 ווערטיקאלע פאר צוויי 3 פונקט באט בילדנ ^0 אוב ^3 גראדע די ג. נ ו ז יי ל
 אדער ליגט עק,”דר פונעם יסג2ז די פונ גל״כוו״ס איז וואם פונקט, דעד רוינקלענ.

 ביסעק- דעד אפ אדער ווינקלענ פאר איינ סוב ביסעקטריסע געמיינזאטער דער אפ
 דער אם אפשטעלב זיב טיר וועלנ אפריער ווינקלענ. פאר צווייטער דער פרג טריסע

 דורב פירנ מיר יעק.2דר געגעבענעם סונעם ווינקל אינווייניקססג פונעט ביסעקטריסע
 דערנאב פונקט; געזוכטער דער ליגנ דארפ עם וועלכער אם ביסעקטריסע די

 ליגג דארפ עט וועלכער אפ ,3 וויבקל פונעט 33, ביסעקטריסע די דורב טיר פירג
 געזוכטער דער .36 אוב 34. זייטנ די פונ גל״כוו״ט איז וואם פונקט, געזוכטער דער

 א־בער- זייער איז ער דה. ביסעקטריסעם, ביידע אס ליגג גל״כצ״טיק דארפ פונקט
,0 שנביד־פונקט

 אוב 0/14= 027 איז ביסעקטריסע א פונ אייגנשאפט דער לויט אינדערעמעסנ,
.0א—01^ אז מיר, זעענ גל״כק״טג, די אט מיר פארגל״כנ \0א=03

 אינווייניק ליגט דר״עק, א פונ יטנ2ז די סוב גל״כוו״ס איז וואם פונקט, דער
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 בי- צוויי באליביקע סוב יד-פונקט2איבערשנ מיטב צונויפ פאלט את יעק2דר אינעט
סעקטריטעס.

 גראדווינקל- די אז מיר, זעענ ס, פונקס מיטב 0 פרנקט דעט סארייניקנ מיר וועג
 • היפא געמיינזאמע א האבג זיי ותיל יכ,2גל ינענ2ז 00 % אוב 00א יעקנ2דר דיקע

 י-2ז יעקנ2דר די וויבאלד .0=א 0% איז דערוויזב, האבב מיר ווי את, 00 טענת?
גראדע די אז באטי_יט, דאס את , / 00=א 001^< דערפת׳ דרינגט גלי_יכ, געג
 דריט? די אלזא, ביסעקטריסע. די איז 00 דה• אפדערהעלפט, / 0 דעט טיילט 00

.0 פתקס דורכנ דורב אויב גייס 00 ביסעקטריסע

 אינ איבער זיב שניידג דרייעק א פת ביסעקטריסעם די אויספיר.
פונקט. אייג

 £80 דרי_יעק פתעט זייטנ די פת גלייכווייט אין רואם ,0 ט פתק דעט אויסער
 אינדערעטעסנ, אייגנשאפט. זעלבע די פארמאת וואם פונקטנ, י2דר נאב פאראנ זי_ינענ
 טע אוב 0 את 5 ווינקלעג די פת יטנ2ז די פארלענגערב זאל טע אשסייגער, אויב,

 ווינקלעג דרויסנדיקע פאר צוויי באקומענע די פת ביסעקטריסעם די דורכפירג זאל
 פת יט2יכוו2גל ינ2ז ,0^ פתקט דער איבערשעיד-סתקט, זייער וועט יעק,2דר פתעט

 הילפ דער טיט ^.0 אוב ,45 יטנ2ז די פת פארזעצתגעג די פת את 80 יט2ז דער
 ,215 צייכענתג דער פת זענ צו איז דאם ווי קאנטטרדרונג, אנאלאגישער אנ פת

.03 אוב 0^ פתקטנ צוויי נאב מעג געפינט

אופגאבעס. 2
 געסיבעב זיב זאל וועלכער פונקט דריטב דעט געפיבעב אוב £ פובקטב צוויי געגעבב ס׳זי_יבעב ך

פונקט פונעט # אפשטאנד אב אם אוב פונקט פונעט אפשטאנד אב אם
 א איב באי־ירט וראם אוב / פובקט געגעבעבעט א דורב דורב בייט וואס ק"ייזליביע, א דורכפירב •2

•4/77 בראדע געגעבעבע א 5 פובקט געגעבעבעט
^•ש אונ 4נו הייכב יי לויט ארנ ע טעז יעי לויט דרי-יעק א קאבסטרולרב •3
.4 אונ 110. הייכ דער לויט אונ ס באזים לויטנ ירלעק א קאבסטרוירב 4

 פוב ארוים גייעב וואס כארדעס, אלע פוב מיטבם די פוב (1 :ארט געאמעטרישע דאס געפיבעב . 5
 ■ וואט כארדעס, אלע פוב מיטבם די פוב (2 ;קרייזליב״ע געגעבעבער דער אם פובקט זעלבב דעט אוב אייב

קרי_יזליביע. דעד איב איבווייביק פובקט זעלבב דעט אוב אייב דורב דורם בייעב

אפשניטב. פראפארצלאנעלע
אפשניטנ. צוויי פרב מאם געמיינזאמע ו.
 לייגמנ וואם אפשניט, אפשניטנהייסטאזא געגעבענע מאםפוגצורי געמיינזאמע

אפשניטני צוויי געגעבענע די פת יעטווידג אם מאל צאל גאנצע א אוים זיב
צוויי געגעבנ ס׳זיינעג

4 ד—-----------------4---------------4 -0 ■ ■ 0 5 )צייב. 00 את £8 אפשניטג
. נ לייגט # אפשניט דער (;216
3 ^8 אפשניט אפג אוים זיב

אפשניט אטב את מאל 5
21*5 ציים. מאל: 3 סס
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00 = 3(1 ארב 43 = 0(1

 טייל יעטווידער סס. אוב 43 אפשניטנ די פת מאם געמיינזאמע די איז ס
 ,“ס/ י 5 4 ז2 לעמאשל• אפשניטג, צוויי פת מאם געמיינזאמער דער שת

 גאנצע א אוים זיב לייגט זי ווייל מאם, געמיינזאמע א זייערע אויב איז איר, פת
 קא־ אפשניסנ צוויי אז דרינגט, דערפת ;אפשניטג די פוג יעטווידנ אם מאל צאל
גרעסטע. די איז זיי פת איינע רואם מאסב, געמיינזאמע מענגע א האבב נענ

 ע כ ל ע וו ם, א מ געמיינזאמע א נ ב א ה אס וו נ, ט י נ ש פ א יי וו צ
 נ ם יי ה מאל, אל צ גאנצע א אפשניט נ עד י אם אויסלייגנ אב ק מע

נ. ט י נ ש פ א דורכמעסטלעכע
 דורכמעסט־ צוויי נ פו מאם געמיינזאמע די געפינענ אופגאבע.

 איז ”דערב ,00 אוב 43 אפשניטב צוויי געגעבנ ס׳זי_ינענ נ. ט י נ ש פ א לעכע
(.217 )ציים. 48 > 00

4

217 צייכ.

 אפנ 00 אפשניס קלענערב דעמ מאל עטלעכע אפ לייגנ מיר ג. זוב יי ל
 מאל דרי_י אוים איט אפ זיב לייגט ער אז זאת, לאמיר .43 אפשניס גרעסערנ

דה. ^3 < 00 אפשניט אב נאם בלי_יבט עם את
43 = 300^+8 י (1>

 דריי פתקט 43 אפשניט אפנ אויסגעלייגט זיב וואלס 00 אפשניט דער וועג
 אפשניטנ ביידע פת מאם געמיינזאמע די געוועג סס אפשניט דער וואלס מאל,

מאל. אייג 00 את את מאל דריי 43 את אנטהאלטנ זיב וואלט את
 זיכ לייגט רעשט, ערשטער דער ,88 אפשניט דער אז זאת, לאמיר ווייסער

 רעשט א נאה זיב באקומט דעם כוצ את מאל פיר 00 אפשניט אפג אוים
איז דאב +0 + 33

00 = 4X3 + 00 * (2)
 אפשניט אפנ רעשט, צווייטנ דעמ ,00 אפשניט דעט 0א ווייטער ליית מיר

 אפשניט אפג אויסגעלייגט זיב האט 00 אפשניט דער אז זאת, לאמיר \33
איז דאג מאל, דרי_י ^3

^3 = 31.0 י (3)

אפשניטנ. ביידע פת מאם געמיינזאמע די איז סס את
 (3) כקייט”גל דער פת ^,3 פת באטרעם דעמ אתטער שטעלנ מיר וועב

 00 פת באטרעם דעמ אתטער מיר שטעלב דעותאכ את (2) גלי_יכקייט דער את
מיר: באקוטעג (,1) גלייכקייט דער את

1300= 00-\-4,300 = 00
300+310-4200\ .3-3/]
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 געמיינזאמע די איז 1.0 עם, הייסט ,60-1380 אוב £8^=180 אלזא,
.60 אוב £8 אפשניטנ די פת מאם

 אי־ מאל צאל גאנצע א אויסגעלייגט ניט זיב וו^לט 1^0 אפשניט דער וועג
 געמית־ די געפינעב פוג אפעראציע די באדארפט מעב וואלט ,128 אפשניט געמ

 אוים- זיב וואלט רעשט באקומענער לעצטער דעד ביזוואנענ פארזעצג, מאם זאמע
 געשענ, סאפקאלסאפ מוז דאם מאל. צאל גאנצע א רעשט פאריקג אינעט געלייגט

דורכמעסטלעכע. 60 אוג £8 אפשניטג די זי_ינענ באדינג לויטנ ווי_יל
 זיב סיר איבערציית אפשניטג צוויי פת מאם געמיינזאמע די געפינענ באמ

 די את אי מאל צאל גאנצע א זיב אנטהאלט מאם געמיינזאמע זייער אז דערע,
 געפינענ באמ זיב באקומענ רואם רעשטנ, די פונ יעטווידב את אי גופע אפשניטנ

 יעדע־ איידער גרעסער זי_ינ ניט קאנ מאם געמיינזאטע די מאם; געמיינזאמע די
■/ רעשטנ. די פרנ רע

 “געמיינ קיינ ניט האבנ וואס אפשניטנ, צוויי אזעלכע טרעפנ זיב קאנענ דאב
 ־ כ ר ו ד ם ו א הייסג מאם, געמיינזאמע קיינ ניט האבנ רואם אפשניטנ, מאם; זאמע

מעסטלעכע.
 געוויינלעב זי_ינענ אפשניטנ גענומענע סטאם צוויי אז באמערקנ, דארם מע

דורכמעססלעכע. זי_ינענ זיי אז טרעפט, אויסנאט אלם בלויז אומדורכמעסטלעכע;
 ניט זיינענ אויג אונדזער את אויםמעםט־אפאראטנ די וואם דעט, מאכמעם

די באמערקנ ניט מאם געמיינזאמע די געפינענ באט מיר קאנעג פולקוט, גענוג
פראקטיק דער איג אז ארוים, זיב וול_יזט דערפאר את רעשטנ, קליינינקע גאר
 גע" א טיט אפשניטג צוויי פת מאם געמיינזאמע די געפינענ שטענדיק מעג קאנ

 אוט־ אז דערווייזנ, מענ קאנ אבער אפהאנדלונגענ דורב פינקטלעכקניט; נוגער
עקזיסטירנ. אפשניטנ דורכמעסטלעכע

 פת דיאגאנאל די את זייט די שפיל. י_י ב
 רואם ,£8(20 קרואדראט א געגעבנ ס׳איז מעסטלעב.

(.218 )צייב. דיאגאנאל די את ,ס האלט זייט זית
 דרייעק גראדווינקלדיקנ גלי_יכאקםלדיקנ פונעמ

אז דרינגט, £86
21 2> 1)2> 1)

 מאל אייג £6 = (1 את זיב אנטהאלט £8 — 0,
8^6 —11 רעשט א ניט את
דה.

 פא־ את 8^£^ ן £6 דורב פירנ מיר ווענ
 אז מיד, באקומענ י£1 את £ פונקטנ די רייניקג

 איז ^8£^0 דרי_יעק דעד אז את ^8£=! \8
 וו^ל גראדווינקלדיקער, א את גלי_יכאקםלדיקער א
,8,0— 0^ = 8=^ 8\ אז דרינגט, ^8^

 אנטהאלטנ זיב וועט 8^=^ רעשט דעד

אומדורכ־ ז?תענ קוואדראט א

218 צייב.

דרייעק פונעטס=45ס

ווניל מאל, צוויי 80 = (1 את
 א באקומעג נ$כ זיב וועט דעם כוצ את <^<^2^ את 8£1 = !<1

אלזא .8^0^= רעשט
+ ^1)1 — 1)
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 גלי_יכ־ א אוג גראדווינקלדיקער א אויב איז עם, הייסט ^,8.6 דרי_יעק דער
 אפהאנדלונ־ זעלבע די אנ איט צו ווענדנ מיר ווענ דעריבער, אוב אקסלדיקער,

מיר באקומענ געג,
0* = 202 -}-׳ ׳^3

אאוו.
 רעשטנ ווייסערדיקע די פונ איינער קייב אז ארוים, זיב ווי_יזט אזויארוט

 דעריבער ארב מאל, צאל גאנצע א רעשט פאריקנ אינעט ארים ניט זיב לייגט
אומדורכמעסטלעכ. 47 אונ ,ס אפשניטב די זי_ינענ

אפשניטנ. פוג פארהעלטעניש .2
 פאר־ זי_ינ געפינענ הייסט —אפשניט אב אויסמעסטנ .1

 פאר נ ע מ ו נ ע ג נ א איז אס וו ט, י נ ש פ א צווייטג א צו ש י נ ע ט ל ע ה
 ל, א צ די איז אפשניט אנ אויסמעסטג פרג רעזולטאט דעד מאם־איינם; א

 האבג מיר וועלכנ אפשניט, דער אויסגעלייגט זיב האט מאל וויפל רוייזט, רואם
אוים. מעסטב מיר רואם אפשניט, אפג מאם־איינם, א פאר גענומעג

 )צייב. מאם־איינס א פאר גענומעג איז 0, אפשניט דער אויב אשטייגער,
 צאל, די ;5 גלייב ,43 אפשגיט דעט אוים מערט וואם צאל, די איז (,216

 רואם צאל, די אז קלאר, ס׳איז ;3 גלי_יכ איז ,60 אפשניט דעט אוים מעסט רואם
.1 גלי_יכ איז ,47 אפשניט דעט אוים טעסט
 צווייער־ אפ פארגל?כנ צאלב, צוויי ווי פונקט מעג, קאנ אפשניטנ צוויי .2

 גרעסער איז אפשניט איע ל ווים אפ דערוויסנ, זיב קאנ טע אויפאנימ. ליי
 איינ מאל וויפל אינ זיב, דערוויסב אדער צווייטנ, פארנ קלענער אדער

 דער־ טאקע דעט דורב אוב צוויימג, פארנ קלענער אדער גרעסער איז אפשניט
צווייטג. אינעט אנטהאלטנ זיב אפשניט איינ וועט מאל וויפל זיב, וויסג

 טייל־פארהעל־ די מיר געפינענ אויפג צווייטג לויטג אפשניטג פארגלגיכנ באמ
אפשניטנ. צוויי צווישג פארהעלטעניש די פאשעט אדער טעניש

 רופט צווייטב צום ט י נ ש פ א אייג נ ו פ פארהעלטעניש די
 אייג אויס מעסט וואט ל, צא דער פונ פארהעלטעניש די נ ע מ

 רואם צאל, דער צו מאם־איינסנ, וואסער-ניט-איז איג $פשניט
מאם־איינסג. זעלבע די אינ אפשניט ייטב וו צ א ארים עםט2ב

 מעגלעב נעג”ז אפשניטנ צוויי צווישנ פארהעלטעניש די געפינעג באמ .3

פאלנ. צוויי
 אין אפשניטג דורכמעסטלעכע פוג פארהעלטעניש די ,1

 אפשניטב צרויי געגעבג נעג”ס׳ז ברוכצאל. א אדער צאל גאנצע א
 .0, $פשניט דער איז מאם געמיינזאמע זייער (;215 )ציים = 30 אוב 45 = 50

 טיילנ ,60 אוב 45 אפשניטג די צווישנ פארהעלטעניש די געפינעג צר קעדיי
 אפ ס, אפשניט דעם מיט 45 אפשניט דעט אוים מעסט רואם צאל, די מיר
 ע אפשניט זעלבנ דעם מיט 60 אפשניט דעם אויס מעסט רואם צאל, דער
באקומענ: מיר

45>£ס: = 5:3 אדער = |
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 דער :אזוי מעג לייענט אפשניטנ צוויי פרג פארהעלטעניש פארשריבענע די
 ,3 צו זיב פארהאלט 5 ווי ,67? אפשגיט צוט אזוי זיב פארהאלט £8 אפשניט

5 
*3־ גלי_יכ איז סס אפשניט צום £3 אפשניט פונעט פארהעלטעניש די :אדער

 אטשניטב אומדורכמעסטלעכע פונ פארהעלטעניש די .11
 80 אוב £3 אפשניטב די געגעבנ ס׳זייגעג צאל. דערנעענטערטע א ז אי

 מאם־איינס. פארנ ?/ס אפשניט קלענערנ דעט אגעמענ וועלנ מיד (.219 >צייכ.
 אויסגע- זיב האט ער אז זי_ינ, זאל ^.5 אפ סס אפשניט דעט אפ לייגנ מיר

רעשט א באקומענ נאכ זיב האט דערביץ אוב מאל, 3 ^3 אפשניט אפנ לייגט

 מיר וועלג ,3 פארשרייבנ מיר וועג ;סס פונ קלענער איז רואם 83

 ,00 אוב ^3 אפשניטג די פוג פארהעלטעניש פינקטלעכע קייב ניט באקומענ
 אפ וו״ל מאנגל, א מיט דערבי_י אוב פארהעלטעניש דערנעענטערטע זייער נאר
83 רעשט די אפגעווארפנ מיר האבג רעזולטאט דעט פארקי_ילעכיקנ צו

 פינקט־ מער א באקומעג צו קעדיי
אפשניטנ די פונ פארהעלטעניש לעכע

 אפ־ דעט מיד טיילג ,00 אוג
 כאלאקיט גלייכע 10 אפ סס שניט

 ני_יעמ א פאר \,§00 אב נעמעג אונ
 לאמיר אפשניטג. די פוג מאם־איינם

 או מאל 34 ^3 אפ אוים זיב לייגט
3.100 פאר קלענער

* ? 
4 --------•* ־ --------——

£ ................ז 0
219 צייב.

 מאם־איינם נייער דאזיקער דער אז זאגנ,
איז וואט ,83 רעשט א דעם כוג גיט נ

48
מאנגל א טיט 3׳4 אדעי ,3,4 00 < £3 < 3,5 00 :פארשרי_יבנ מיר

 זיינענ 3,5 אדער 3,4 פארהעלטענישנ די איבערפלום. אג מיט 3׳5 אוב

 מאס, גענומענער דער פונ איינם 0,1 ביז פינקטלעכק^ט א מיט אויסגערעכנט
 ־9א צווישנ פארהעלטעניש די אויטרעכענענ באמ אויב אזוי צאלנ, צעטיילג באט ווי

 איז רעשט די ווענ מאנגל, א מיט גענומעג פארהעלטעניש די ווערט שניטג
 וועג איבערפלום, אנ מיט אוג מאס-איינם, גענומענעט האלבנ א פאר קלענער

מ^ם־איינם. גענומענעט האלבנ א פאר גרעסער איז רעשט דער

 [^3 אפשניטג די פוג פארהעלטעניש פינקטלעכע מער נאכ א באקומענ צו קעדיי
 לאמיר כאלאקיט. גל?ץכע 100 אפ סס אפשניט דעם מיר צעטיילג סס, אוב

 עם אוג מאל 3 88 רעשט דער אפ אויסגעלייגט זיב האט 0,01 00 אז זאגנ,
.0,01 00 פוג קלענערע א רעשט, א באקומענ נאכ זיב האט

 א טיט ^=־^3,43 אדער 3,43 00 < ^8 < 3,44 00 פארשר^בב: מיד

איבערפלום. אג טיט ^^3,44 אדער טאנגל

̂ 8 אפשניטנ די צווישג פארהעלטענישנ די ז״נעג 3,44 אוג 3,43 צאלנ די
 מאנגל, א טיט — איינע ,0,01 ביז פינקטלעכקי_יט א טיט אויסגערעכנט סס, אוב
איבערפלום. אנ טיט —צווייטע די

 דריבנערע נאב אפ מאם־איינם אויסגעוויילטג דעט צעטיילנ זאל טע וועב
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 וועלב אאוו., כאלאקים 10 000 אפ אדער 1000 אפ לעמאשל כאלאקים, דעציפאלע
 וואט פעריפינקטלעכע, אלצ אב אפשניטנ די פת פארהעלטעניש א באקומענ פיר

 ברוב- דעצימאלער פער?אדישער ניט אומענדלעכער, אנ דורב אויסגעדריקט איז
צאל.
 אזויארוט איז אפשניטנ אומדורכמעסטלעכע צוויי פת פארהעלטעניש די .4

צאל. איראצ?אנעלע אנ
 גלי_יכע, פאר זיב רעכענענ אפשניטג אופדורכמעסטלעכע פת פארהעלטענישנ צוויי

 פאר־ דאזיקע די פת באטרעפנ צאליקע דערנעענטערטע די גלי_יכ ם׳זי_ינענ אויב
 פינקט־ גראד אלציינעמ באליביקנ א מיט אויסגערעכנט ינענ2ז וואם העלטענישנ,

 אב פיט אדער מאנגל א פיט אדער גענומענ זיינענ ביידע ורעב את לעכקי_יט,
ורעב אשטייגער, איבערפלוס.

= 7,5 את =^7,5
(>1 נ!

5 = 7,52 את ? = 7,52
5 1)

,€ =7,524 את 0 =7,524

איז דאב אאוו.,
ע €
1כ ־־ 6/

 אירא- אדער ראצץאנעלע א איז אפשניטנ צוויי פת פארהעלטעניש די אלזא,
 צו קעדיי אפשניט, צווייטג דעם קייפלענ דארפ טע וועלכער אפ צאל, צלאנעלע
ערשטנ. דעם באקופענ

פראפארציע. געאמעטרישע אפשניטנ. פראפארצ?אנעלע .3
^—0 = ^ ^0 = 19 = 2 = (1 — 4 אסשניטג: פיר געגעבנ ם׳זי_ינענ

 צוויי פת פארהעלטעניש די נעמענ זאל מע אויב (.2190 )צייכ• =^=£</3 את
 צוויי, איבעריקע די פת פארהעלטעניש די את 60 את ^8 אפשניטנ

וועט £</, את
4/77 6 ס רר״ £8 4 ס

2 08 3 />£

פארהעל- די פת יעטווידע
הייסט ,2 יכ2גל איז טענישנ 4._____ .

 ינעג2ז פארהעלטענישנ די עם,
איז דעריבער את גלייב,

4/77 _ 45 
סס —

-----—ש 3 , " ----------------צ 6

219 צייכ.

-----;;צ

 פיט פארייניקט זי_ינענ אם וו פארהעלטענישנ, גלייכע יי וו צ
)טיילונג־(פראפארציע, געאמעטרישע הייסג גלי_יכ־צייכנ, א

פראפארציע. געאמעטרישע א איז ־־>£^7^ גלייכקי_יט די
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פא־ אדער ^8 אפשניט דער אזוי: מעב לייענט גלי_יכקי_יט די

,/</. צו זיב פארהאלט ווי ,€0 צו זיב פארהאלט ,£8 שעט
 פיר יעטווידע ניט גלידער. 4 פת באשטייט פראפארציע געאמעטרישע א

גלי_יכ זי_ינענ וואם אפשניטג, לעמאשל, ;פראפארציע געאמעטרישע א בילדנ אפשניטנ
10 8"

 אפשניטנ די ,4= 5 -לור עירציפראפא געאפעטרישע א בילדג סט., 10 ,8 ,5 ,4

 געאמעטרישע קייב ניט בילדג סמ.> 7 את 6 ,5 ,4 גלי_יכ, זי_ינענ וואט אבער,
 פאר- גלי_יכע צוויי קית צונויפשטעלב ניט מענ קאנ זיי פונ ווייל פראפארציע,
העלטענישנ.

 פרא־ געאמעטרישע א בילדנ אפשניטנ, פיר אויס מעסטג וואס צאלנ, אויב
 ־ ר א פ א ר פ זל_ינענ זיי אז אפשניטנ, פיר אזעלכע וועגנ מעב זאגט פארציע,

ל. ע נ א ? צ
 נ ע וו פראפארצ?אנעלע, הייסנ אפשניטנ פיר דעפיניציע.

 געאמעטרישע א נ ד ל י ב ,ם י ו א יי ז נ ט ם ע מ ם א וו ,נ ל א צ די
פראפארציע.

ריב- איז פראפארצלאנעל, זיינענ 6/ את 6 ,0 אפשניטנ 4 אויב אלזא,
מ 6

.61 £•. = :?< 6/אדער :גלייכקייט די טיק

 מינים פראפארציע. געאמעטרישער א פת אייגנשאפטנ .4
פראפארציעם.

 בא־ פראפארציע געאמעטרישער א פת גרונט־אייגנשאפט די .1
 גלידער ע ט ם ק ע אירע נ ו פ פראדוקט דער וואם דערינ, שטייט

גלידער. מיטלסטע אירע נ פו קט דו פרא צוט כ כי ל ג איז
 בער־ אי מענ קאנ פר^פארציע געאמעטרישער א אינ .2

 גלידער, מיטלסטע די (1 ער, ד לי ג עקסטע די (1 שטעלנ
גלידער. ; ט ס ל ט י ם די אי ע ט ם ק ע די אי איינצי״יטיק (3

 מיטל- די מעג פראפארציעקאנ געאמעטרישער א אינ,3
 אוג עקסטע די. נ ו פ ט ר א אפנ אוועקשסעלנ גלידער ע ט ם
ע. ט ס ל ט י מ די נ ו פ ארט נ פ א ע ט ס ק ע י יד

 די וועלכער בא פראפארציע, געאמעטרישע א פראפארציע. געקייטלטע .4
 דער געקייטלטע. הייסט אלציינע, זי_ינענ גלידער מיטלסטע די אדער עקסטע

 ל- ט מי דער הייסט פראפארציע געאמעטרישער געקייטלטער א פת גליד אלציינער
 די פוג מיטל־פראפארצ?אנעלעד אדער גליד געאמעטרישער

ר. ע ד ל* ג ע ר ע ד נ א יי וו צ
פראפארציעס. געקייטלטע זי_ינענ 6 :0 — :א אדער # 6 = א : <7

 :מיר האבג פראפארציע א פת גרונט־אייגנשאפט דער פיט העסקעט את
.1) = ^ איז דערפת =

 קוואדראט־ווארצל צוט גלייכ איז צאלנ צוויי פרג מיטל-געאטעטרישע די
פראדוקט. זייער פת
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 אויב פראפארציעס. געדרונגענע .5
 67 ס

 ביידע פת אדער צוגעבג = פראפארציע

 דער פת טיילב ביידע צו זאל מע

“אראפ פראפארציע דער פת טיילנ

ווערנ: צעשטערט ניט גל?כק?ץט די דערפונ וועט ,1 צו נעמענ

דה. —אדער £4-1 = 44־1
1} 6/ א --- 67—

67— א € — ן/1ץ ג< 4־ 6 __ € 4־ \ז/
~5~ { ) י 4 ~~ 4

 (,11) אפ )!( פראפארציע געדרתגענע די גלידערווייז צעטיילנ פיר ורעב
פראפארציע: געדרונגענע א נאב באקומענ זיב וועט

67 -4 א__-46£?
.ס — 1כ 0 — (1

 פארהאלט פארהעלטעניש ערשטער דער פת גלידער די פדנ סומע די
 צווייטער דער פת גלידער די פת סומע די ווי אזוי, דיפערענצ זייער צו זיב

דיפערענצ. זייער צו זיב פארהאלט פארהעלטעניש

פמרהעלטענישג. גלייכע ריי א פת אייגנשאפטנ .6

 פאר- פארהעלטענישנ, גלגיכע ריי א געגעבנ בדאיז אויב טעארעמע.
 סו- דעד צו פארהעלטעניש דער פת פארגלידער די פת □וטע די זיב האלט

 זיב פארהאלט פארגלידער די פוב יעטווידער ווי אזוי, נאבגלידער די פת טע
נאכגליד. זי_ינ צו

מ _•£ קגעגעבב: ס׳איז
5 — מ <7

61+ זז1ק ס _ £:דערווי_יזנ זיב ס׳סאדערט
1) ־־ך־ 6/ —4־ 0 (1

ח1 € 67
את — = # אויב איז דאג אז זאגנ, לאמיר ז. י_י וו ר ע ד

צונויפ לייגג סיר ווענ = את ח1 = ז11^ (.1 = ^ את ~ =

 פיר את גלי_יכקי_יטנ דאזיקע די פת טיילב לינקע די אוב רעכטע די גלירערוו^ז
 די אויסער £ קייפלער געפיינזאסענ דעמ טייל רעכטג דעמ את ארוים טראגג

איז ערפת ד 4־ " מיר: בנ?ה קלאמערני

, ^4^4ס>+^
מ אבער

איז דעריבער את

67 4• 4־ 4־ ק__67 £
£- (£1- ז1~
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 די איבער שני_ידנ וואט גראדע, פאראלעלע פוב אייגנשאפט .5
ווינקל. א פוג זידטב

 גראדע פאראלעלע מיט 340 ווינקל פונעמ זי_יטנ די איבערשניידב לאמיר
 אויסגע- אלציינם זי_ינענ וואם אפשניסנ, די (;220 )צייב. אאוו. 1(3 י0£ ,30

 הייסנ פאראלעלע, זעלבע די אוב אייב לעגאבע רויבקל פרג זי_יטנ די אם שטעלט
אויסגעשטעלטע. אנטשפרעכיק

 זי_יגענ 00 אוב ([3 ,40 ארב 45 ,£0 אוב 30 ,40 אוב 4</ אפשניטנ די
 £3 אדער £0 אוב 4</ אפשניטנ די אפשניטנ; אויסגעשטעלטע אנטשפרעכיק

אויסגעשטעלטע אנטשפרעכיק קייב ניט זי_ינענ 4/1 אוב £3 03 אוב
אפשניטנ.

 צוויי טיט ווינקל א פת זי_יטנ די איכערשני_ידנ זאל טע ווענ טעארעמע.
 אפ אפשניטנ צוויי באליביקע פת פארהעלטעניש די איז גראדע, פאראלעלע

 אנטשפרע- צוויי פונ פארהעלטעניש דער צו גלייב ווינקל פונעט זייט אייג
 די עם, הייסט את, זייט צווייטער דער אפ אפשניטנ אויסגעשטעלטע כיק
 זיינענ ווינקל, פת זי_יטנ די אפ באקומעג זיב האבנ וואס אפשניטנ, פיר

פראפארציאנעל.

<221 )צייה. 30 £)£]( ^34 געגעבמ ס׳איז

40 43 48 46 48 )?4,
'4£ = 40^ '36=08^ ^ = 08^ זיכ פ?יערט׳ס

 סאם געמיינזאמע א איז אפשניט געוויסער א אז זאגג, לאמיר ז. י_י וו ר ע ד
 ,4£ = ןמ7 איז דעמלט ,4^ זייט דער אפ £0 את 4£ אפשניטנ די פת

 40 זייט אם-דער טייל-פתקטנ די דורכ .40 = (1ז1 + 3) (1 ניא £0 —
 אפ־ די \0£ צר אויב עם, הייסט ,30 צו פאראלעלע גראדע, דורב מיר פירג

 אם צעקלאפנ אנטשפרעכיק זיב וועלג ^3 זי_יט דער אם 03 את 40 שניטנ
 מיר וועלב אפשניט יעדנ פת לענג די אפשניטג; זיב צווישנ כע”גל מ אוב

 .43 = זז(1 +3)3 אונ 03 = ז1ק ;60— "1? איז דאג פיט באצייכענענ
עם: הייסט
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>£!/_£!/ אןנ 40 _ זז1)ז _ חז 148^חז_קחז_
'80 ~ 08 08 ~ קח ח ' 80 קח ח '
48 נ״א 48__ מ/(4ק)מ־ ___1ח-\-ח .40__)ח-\-חז( ק__1ח-\-ח ןן

'80 08 08 ־־־ קח ח י 80~־ קח ח

40 _48 אונ 48 ח(1 + ק)ח ח2ח^ 40 ח(1ק)ח-\- !ק + ח ״ן
48~ 40 י 08 ~ קחז מ/ '48— ח1ק ~ ח1

אפשניטנ. אומדורכמעסטלעכע פאר אויב ריכטיק איז טעארעמע די

 גראדע צוויי מיט איבערשנגית באט אויב )פארקערטע(. טע^רעמע
 אפ- באליביקע צוויי פת פארהעלטעניש די איז ווינקל א פוב זייטנ די

 אנטשפרעכיק צוויי פוג פארהעלטעניש דער צו גלייב זייט אייג אפ שניטג
 גראדע אזעלכע זי_ינענ זי_יט, צווייטער דער אפ אפשניטג אויסגעשטעלטע

פאראלעל.
(.222 )צייב. 48_40 . ,פונ זי_יטנ די איבער שני_ידנ 1)8 אוב 80 געגעבב: ס׳איז

_ 08 80
■80 11 08 •* דערווי_יזנ זיב ס׳פאדערט

 דער צו פאראלעל ניט איז 80 גראדע די אז זאגנ, לאמיר דערווי_יז.
 דורכנ דורב גייט וואם ,08 גראדע אנדערע געוויסע א אז את 08 גראדער

 פונקט אינעמ [/8 זי_יט די איבער שני_ידט את 08 פאראלעל איז ,0 פונקט
 אפ באקומעג זיב טעארעמע דירעקטער דער מיט העסקעמ את וועלנ דאב .8

40 48 
~'8ס־~ס8 אז אזרי אפשניטני פראפארצ?אנעלע 3^0 ווינקל פתעמ זייטנ די

 געגעבענער דער מיש פראפארציע באקומענע די פארגלייכנ מיר וועג
40

 פראפארציעם, צוויי את אז באשלום, צום מיר קומענ ;ץ^׳—

פראפארציע

רועלכע בא

 דה. גלי_יכ, זי_ינ גלידער פערטע די אויב מוזג גלייכ, זי_תענ גלידער דריי
 מיטב צתויפ פאלט 8 פתקט דער וועג דאנ> בלויז מעגלעב איז דאם ,08=03

.3 פונקט
 אז באטי_יט, דאס את ,3 פתקט מיטב צתויפאלב מוז 8 פתקט דעד אלזא,

 ניט איז ,08 צו פאראלעל ניט איז 30 אז געמאכט, האבג מיר וואט האנאכע, די
.30\\08 דה. ריכטיקע, קייג
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 א פוג זייטנ די איבער שניית גראדע פאראלעלע אויב טעארעמע.
 גראדע, פאראלעלע די פרג אפשניטג די פוג פארהעלטעניש די איז ווינקל,

 דער צו גלייב ווינקל, פונעט זייטנ די צווישנ איינגעשלאסנ זיינענ וואם
 רעכענענדיק ווינקל-זייט, יעטווידער אפ אפשניטנ די פוג פארהעלטעניש

 גראדע פאראלעלע די פונ איבערשנייד-פונקטנ די ביז ווינקל שפיצ פונעט
ווינקל. פונ זי_יטנ די טיט

(.223 )צייב. 56־ 11 08 ; / 840 ■ בנ7געג ס׳איז

י 0£ = 40 = 4£ י" יס7י”'־
 ז אי דאב י)[8|| גראדע באהילפיקע א דורב פירנ מיר דערווי_יז.

טיט איבערגעשניטנ איז ער ^;56 ווינקל דעט באטראכטנ לאמיר ==£)[.

 מיט 80 סיר פארבייטנ ^' = ^4 יעם הייםט ארנ עד$גר פאיאלעלע
34 80

'8£ס~4 מיר באקומעב גלי_יכ, איט צו איז וואט £)£, אפשניט אג
, 30 40 י 45 י 40

אל'?׳ =£ס• 'אי יעייב׳גי אונ '2=ס £^
0^ 3_/]30

 אוט־ זיינענ אפשניטנ די וועג פאל, דעט ניא אויכ ריכטיק איז טע^רעמע די
דורכטעסטלעכע.

 איבער שני_ידנ וואם גראדע, פאראלעלע פת אייגנשאפטנ •6
בינטל. א פרב שטראלב די

 מיט-פאראלעלע שטראלנ בינטל א איבער שני_ידט טע ווענ טעארעמע.
אפשניטנ צוויי באליביקע פוב פארהעלטעניש די (1 זיב: גראדע\באקומט

 צו גלי_יכ איז שטראל אייג אפ
 אנט־ די פונ פארהעלטעניש דער

 אפשניט: אויסגעשטעלטע שפרעכיק
 די (2 אוג שטראל צווייטנ א אפ

 גראדע׳ פאראלעלע די פוג אפשניטנ
 צווישנ אי_ינגעשלאםנ זי_ינענ אם וו

 זיב פארהאלטנ שטראלנ, באזונדערע
 די ווי אזוי׳ אנדערג צוט איינס

 שטראל, באליביקי א פונ אפשניטנ
 צווישנ אי_ינגעשלאסנ זיינענ וואם

 דער אוג בינטל פונעט צענטער
פאראלעל. אנטשפרעכיקער

(224 )צייב. \/\^4\\3א >0 צענטער מיטב שטראלב בינטל א ;געגעבב ס׳איז

= דערויייזג־ זיכ יערטםפ? 40~־ 08 8^ 0^ ^8 00 £8 ( *
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 800 ווינקלענ בילדנ בינטל פונעם שטראלנ צוויי יעדערע ז. י2 וו ר ע ד
 פארא- צתיי מיט איבערגעשניטנ נענ”ז ווינקלענ דאזיקע די ;80א אוב 008
 ווינקלעג די פת זייטנ די אפ אפ שני_ידנ וועלכע ,441 אוב 8א גראדע לעלע

איז דעריבער ארג $פשניטנ, פראפארצ?$נעלע

00 _ 04 . 0£ 044.00_ 0£,
' £8 ~ 44א '00~ £8 '48" 00

:מיד באקומענ פראפארציעם, די אט זיב צווישנ פארגלי_יכנ מיר ווענ

044 08 00 0/1
48־־ 00~ £8~ 44א

 דערווי_יזנ צו קעדיי טעארעמע; דער פוב טייל ערשטער דעד דערוויזג ס׳איז
 אינ פראפארציעם, צונויפשטעלנ מיד וועלב טעארעמע, דער פת טייל צווייטנ דעם

 שני_ידנ רואם גראדע, פאראלעלע די פת אפשניטג די אריינגייג וועלנ עם וועלכע
וועלב מיר י80א אוב 008 ,800 ווינקלענ די פת זייטב די איבער

22-92-92 22-92-22^
'£44 ~0£~ 044 י 0£ ־־ 00 ־־ 08 '40 ־־ 04 “ 00 ומענ:קבא

אז א?ינ, מיר געפינעג פראפארציעם, דאזיקע די מיר פארגלייכג

80 08 8א _ 0א
40 ־־08 ~£44־־ 044

טעארעמע. דער פת טייל צווייטער דער דערוויזב אויב ס׳איז

 איבורייניקסטנ אנ פוב ביסעקטריסע דער פוב אייגנשאפט .7
דרייעק. א איב ווינקל

 דרייעק א איג ווינקל אינווייניקסטג אנ פת ביסעקטריסע די טעארעמע.
 די צו פראפארציאנעלע כאלאקיט, אפ זייט; אנטקעגנליגנדיקע די צעטיילט

זי_יטנ. איבעריקע צוויי
(.225 ייכ.3) ביסעקטריסע; די איז •י^^80 :געגעבב ס׳איז

.40:00 = 48 .■ 80 ג דערוועזב זיב ס׳פאדערט

 80 פאראלעלע די בא ווינקלענ
 קסטע אינווייני אלם / = 808
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 מיר פירנ 0 שפיצ דורכנ .ז יי וו ר ע ד
 ביז 80 צו פאראלעל 08 גראדע א דורב
 טיט 8 פויקט אינעם זיב איבערשנ״דנ איר
.45 זייט דער פרג פארזעצתג דער

 08 את 80 גראדע פאראלעלע די
 את 21^ פונעמ טנ־ז די רעביא שני_ידנ

 אפ־ פראפארצ?אנעלע אם זיי צעשנכידב
איז דעריבער את שניטג,

 808 דיכעק אינעט . ^0: 00 =4.8:88
 שטאפלדיקע אלם _/8—.ס^ סיר: האבג

 את •48 סעקאנטע דער את 80 אוב
פא־ זעלבע די בא ווינקלענ געקרייצטע



,>£3= £3 הייסט אבער .33 סעקאנטע דער אונ ראלעלע
 נענ”ז זיי ,333 דרי_יעק טונעם באזים באם זיב געפינענ ווינקלעג דאזיקע די

.33= 33 אוב גלגיכאקסלדיקער א איז 333 עק”דר דער עם, הייסט גל״ב,
 33 אפשניט דעם פראפ^רציע באקומענער דער אינ יטנ2-פארב פיר ורעב

 דרייעק פונעמ זייט די איז 50 גלי_יכ אים צר איז רואם ,5ס ^פשניט מיטב
פיר: באקומענ ^{,33

3-33^ = 0-03^

אפשניט. פראפארצ?אבעלנ פערטב א מעב קאנסטרו?רט וו?אזוי .8
 נ ב גע ע ג ס׳זיינעב אופגאבע.

 פערטנ א נ ר ? ו ר ט ם נ $ ק (.226
זיי. צו פ$רצ?$נעל

226 צייב.

וועט דאב ,5^ 11 03 דורכ פירג אונ 3

 )צייב. אונ אפשניטנ-^, דרי_י
פרא- נ יי ז ל $ ז אס וו ם, י נ ש פ א

 קאנ־ דארם מע קאנםטרו?רונג.
 בא- זאל וואם %, אפשניט אזא סטרוירנ
 . 0:א = 6:? % פר^פארציע די פרידיקנ

 ווינקל וואטער־ניט־איז א נעמענ לאמיר
 זייסב ז?ינע פוב איינער אפ אוב 363
 נאכאנאנד 4 שפיצ פונעם מיר וועלג

 ,03 = 6 ^,0 = 0. אפשניטנ: אפלייגנ
 אפ־ אנ —זייט צווייטער דער אפ אוב

 דורב פארייניקב פיר ,'£3 = 6 שניט
אוג ס פונקטנ די 03 גראדער דער

33 = x פערטער געזוכטער דער זיינ
אפשניט. פראפארצ^נעלער

<•x•.6 = 1:6 איז דעריבער ,33 11 30 אינדערעמעסנ,

 געגעבקנער דער איב אפשניט אנ מעב צעטיילט וחאזוי .9
פארהעלטעניש•

 צע־ (,227 )צייב. !( וואסאיזגלכב ,33 ט ני ש פ ן* עם ד אופגאבע.
 ר ע יי ז וואט ,33 אוג ^3 אפשניטנ יי וו צ אזעלכע אם טיילנ

 פוג פארהעלטעניש דער צו גלייב זייג זאל פארהעלטעניש
מ. אוג מ; צ$לג געגעבענע יי וו צ

 דער פונ באדינג לויטנ ק^נסטרוירונג.
.43:33 = ח1ז'1 איז אופגאבע

 אוב 4 גל?יכ איז זז1 אז זאגנ, לאמיר
 א קאנםטרו?רנ מיר לענג-איינסג. 3 גלייב איז

 איינ אם גריים; באליביקער א פונ / 340
 אנ שפיצ פונעט אפ פיר לייגנ ז?ץנער זייט

 לייגנ צווייטער דעד אס אונ ,43 = 0 ^פשניט
 ארג ^3 = 1ז1 $פשניטנ נאכאנאנד $פ פיר

 גרא- א מיט פארייניקנ פיר •30 = .^
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 $ דורב מיר פירג £ טייל-פונקט דעט דורב את 0 אונ 8 פונקטג די דער
 אינעם ^8 איבערשניידג וו^ט £0 גראדע די ; 80 צו פאראלעל £0 גראדע
 פארהעלטע- דער את 1X8 צעטיילג וועט 0 פונקט דאזיקער דער .0 פונקט

ח.1 :ז1 ניש
 £0 ££ מ/

€8~ £0^ 11 איז דעריבער אונ 11 ^0 אינדערעמעסג,
ב. ע ג נ ו ב י א אוב ס ן ג א ר פ

 א־ז שניטנ2א צוויי פוב פארהעלטעב־ש די ורעב אפשביטב, פיר פר$פ$רצי$נעל זי_ינ וזעלב צי ן.
ד 41,4 : 12 כגל- איז צוויי אנדערע די פוב פארהעלטעניש די אוב 62.1 518 גלי_יכ

טיילב זיב זאל זי_יט די וועלכב איב >74/ פונקט א םעפונ ט-ז א איינער אפ געפינענ .2
זי_יטנ. איבעריקע צוויי די צו פראפארצל^נעלע יכאל$קימ אפ

זיי- פערימעטער דעי־ ן :4 ווי זיב פארהאלטב דרי_יעק גלללכאקסלדיקב א שוב זי_יטנ די 3
זללטב. די געפינעב סט. 4,5 כל-ג איז 8 נער

:פר^דוקטב די פוב גלמכקכדט דער סוב פראפארציעס מעגלעכע אלע צונויפשטעלב .4
.12.8 = 16 .6 (2 = 772. ח (1

 ק$נםםרולרנ —8ש1ב1 אוב ע ב=5 וחס האלטב זי_יטנ זלינז וואס גראדעק, א געגעבג ס׳איז .5
 גלייט זי_ינ זאל זענע זי_יט אייג :גר^דעק געגעבענעט טיטב גלי_יכגרוים זללב זאל רואם גראדעק, א

קאנסטרולרונג. א דורב געפינעב זליט צווייטער דעד פוב לענג די אוב — 6 וחס
 בא־ פונעט רעכענענדיק זעט־ליביע, זי_ינ ־-#.16 ומס יםבאז א טיט דרי-יעק א געגעבב ס׳איז .6

 זיינעב טייל־פונקטב די דורכ אוב ,2 :3 : 5 פארהעלטעניש דעד איב כאלאקיט דרע אם צעטיילט איז זים,
 גרא־ ד^זיקע די פוב אפשניטב די פוב לענג די אויסרעכענעב באזיס. צום פאראלעלע גראדע, דורכגעפירט

זללט־ליניעס. די צווישנ אללנגעשלאסג זי_ינענ וואס דע,

228 כ. יי צ

 מיר את פיגור דער שת פארם די אי_ינ מיר
 או וואס פארם, פארקלענערטער א איג פיגור
גריים. איר מיט בלויז גופע

פיגורב. פרב ענלעכקעט
פילעקנ. ענלעכע •1

 אוים קומט עם ווענ אדער ערד־פלאצ, אנ פונ פלאג א צייכענענ באם ו.
 צייכע־ דער אם מעב גיט מאשע־דעטאלנ, פת צייכענונג טעכנישע א מאכג צו

 פונעט קאנטרר א בלויז 1נונ
 מאשינ־ דער פת אדער פלאצ

 פארקלענערטער א איג דעטאל
 גע־ ניט בלי_יבט דערבי_י פארם,

 אלע איג אי_ינגעהיס את ענדערט
 דער פת פארם די פראטים

פיגור. פארגעשטעלטער
 אית את פארקלענערנדיק

 מאל צאל זעלבער דער את
 אויסמעםטתגענ לתעאלע אלע
 איבערלאזנ־ את פיגור דער פוג
 גרייסג די געענדערט ניט דיק
 היטב ווינקלעג, אירע אלע פת

 דער פת אפבילד אב באקומענ
פיגור דער פת זיב צערשיידט
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 אב 48008 פילעקנ צוויי געגעבב זי_ינענ 228 צייכענונג דער אפ •2
 זי_ינענ זיי בא ווינקלענ די יטנ;2ז צאל זעלבער דעד אוב אייב מיט 4.8.0.0.82

*£0^=0. '£8 = £8. = כ:-יגל םיידער ויטנל
 די פת פארהעלטענישג די גל״כ ינענ2ז דעם כוצ ׳21=^ 2!^^ י_/0 — £0.

זייטנ: אויסגעשטעלטע אנטשפרעכיק
,1 _ 1^1^   1^1^   1^1^- __ 1^1^

* ~ 84 ~ 08 ~ 00 ~ 80 ~ 48
^נלעכע. הייסנ פילעקב צוויי אזעלכע

 ארג נ יי א נ ב א ה יי ז אויב ע, כ ע ל נ ע נ ם יי ה נ ק ע ל י פ יי וו צ
 אנטשפרעכיק. נ ע נ ?י ז נ ע ל ק נ י וו ע ר ע יי ז נ, ט י_י ז ל א צ ע ב ל ע ז די

פראפארצ?אנעל. נ ע נ יי ז ע ר ע יי ז נ ט י_י ז ע ש י ג א ל א נ א די אוב כ י_י ל •ג
 אנט־ ליגנ עם וועלכע בא סנ,”ז די הייסב פילעק א פת זייטג אנאלאגישע

צייכב מיטג מענ באצייכנט ענלעכקי_יט ווינקלענ♦ גלייכע שפרעכיק
4.8.0.0.8. פילעק דער אזוי: מעג לייענט ^48008״

>48008 פילעק צום ענלעב איז
 הייסט פילעקנ ענלעכע צוויי פת זי_יטנ אנאלאגישע פת פארהעלטעניש די

ט. נ ע ? צ י ם ע א ט-ק י2 ק כ ע ל נ ע
8 74  די ינענ2ז ,...11 —! איז פילעקנ פת יס-קאעפיציענט2ענלעכק דעד אויב

48
 פראטפאל א איז גלי_יכקייט אז אויספיר, דעם טיר מאכנ דערפת גלי_יכ. פילעקנ

ענלעכקייט. פת
דרי_יעקנ. פת ענלעכקלט .2

 אנטשפרעכיק זיינעג יי ז בא עב וו ענלעכע, הייסנ עקב יי ר ד
 פראפאר- זיינענ אנאלאגישעזייטנ די אוב לעב ינק וו די כ יי ל ג
ל. ע נ א ? צ

ווינקלענ. גלי_יכע קעגנ ליגג יעקנ2דר פוב זייטב אנאלאגישע
 א איג זייטנ די פת איינער צו פאראלעלע א גראדע, א טעארעמע.

געגעבענעט. צוט ענלעב איז וואם דרייעק, א אפ איט פת שננידט דרגיעק׳
(.229 )צייב• 1{ 6774 ;△74^ ־ געגעכב ס*איז

ן^=^, (ג •דה 00 △4^ ־ דערווייזנ זיב ם׳פןןדערט
^.0 __ .80 _ ^8 

04 80 ~ 84 *
0 די זי_ינענ 4^0. דרי_יעק באט ז. י_י וו ר ע ד

דרי_יעק באט וותקלענ די צו גלי_יכ דוינקלענ
/ \ געמיינזאמער, א איז 8 ווינקל דעד :480

/ \ 4 שטאפל- אלם את /41 = _^4

\ טעארע- דעד פת גרונט אפנ ווינקלענ. דיקע
ן .םלך בנ$ה שטראלנ בינטל א נ1ווע מע

ע :4—--------------------כל 4
6-ז4!

229 צייה. 84 ־־ 80~ 04

\^80^ 0צ480 ענלעכ, זיינעג דרי_יעקנ די עם, הייסט
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דרייעקנ. פת ענלעכקי_יט פת סימאבימ דרי_י .3
נ. ק ע יי ר ד נ ו פ ענלעכק^יט פונ נ ע מ י ם מער ש ר ע .1

 אנטשפרעכיק זנינענ דרייעק אייג פדנ ווינקלענ צוויי אויב טעארעמע.
ענלעב. דרייעקנ אזעלכע זנינעג דרטעק, צווייטנ א פוג ווינקלעג צוויי צו גלייב

.(230 )צייב. אונ געגעבב: סיאיז

^^33 דערווי_יזנ: זיב ם־סאדערט

 אן עם< הייסט י_8£^/=31 אוג //1 =2^1 איז באדינג לויטנ ז. יי וו ר ע ד
לאמיר •2/^ ביז ווינקלענ געגעבענע די פונ סומע־דערגאנצונג אלם אויב

 זייט דער אפ 3 שפיצ פונ אפלייגנ
 גלי_יכ איז וו^ם ,3£ אפשניט אנ 36
 ,££1| ס/ דורכפית אוג ,5^ צו

̂ £3 £ ^△באקומענס^ מיר וועלב
 אין זיי בא וו״ל צ£>£3£/^=115^1

 בא־ לויטב .3£=£31 ,3£=3^
 אבער ; =£^£4^= אוג דינג

אויב אז עם, הייסט \£33£ \630
 אימ צו איז וואס ^3^ דרי_יעק דער

.633 דרי_יעק צום עגלעב איז גלייב,
 גלי_יכנ א צו ,האבג וואס דרייעקנ, גראדווינקלדיקע .1 קאנסעקווענצב.

ענלעב. זיינענ ווינקל, שארפג
 שפיצ באט ווינקל גלייכג א צו האבנ וואם דרייעקנ, גלייכאקסלדיקע .2

ענלעב. זיינענ באזים, באט אדער
ענלעב. זיינענ דרייעקנ גלייכזייטיקע .3
דרי_יעקנ. פוב ענלעכקייט פוב סימעב צווייטער .2

 צו פראפארציאנעל זי_ינענ דרכיעק אייג פוג זייטנ צוויי אויב טעארעמע.
 איינגעשלאסג זיינענ וואם ווינקלעג, די אוג דרניעק צווייטג א פונ זייטג צוויי

ענלעב. דרייעקג די זיינענ גלייב, זיינענ זייטנ, דאזיקע די צווישנ

(.231 )צייב• ^1^= אדנ אונ △^4^0 : ס<איז

־△!^51^1 דערוולזב: זיב סים^דערט

 אפלייגב לאמיר ז. צ וו ר ע ד
 245 זייט דער אפ שפיצ פונעט

 דורב־ אוג £^ = \3^ אפשניט אב
 באקו־ מיר וועלב ££, ][ 3£ פית
 פונ ££^, ^\/30 מעב
 דרייעקג די פוב ענלעכקייט דעד

 ־פאי עב־ "( די,״ט:

£3 3 24
(2) םיר בנאה ^!^׳1 מיט £^ (1) פראפארציע דער ניא מיר בייטנ
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 איז רואם פראפ^רציע, דער מיט (2) פראפארציע די פארגלכיכג מיר ווענ
 אלציעע, גלידער דריי זיתענ זיי בא אז מיר, באטערקב באדינג, אינעט געגעבנ

• 43=4^ דה. גלי_יכ, זי_ינ גלידער פערטע די אויב מוזג דעריבער אוב
באדינג, לויטנ ^1 = ייז בא ייי-יל — △71

 שוע עם האבג טיר ווי ,43 =4^^ אוב קאגםטרו?רונג דער לויט 43 = 4^3'
 איז וואם ,4^31€1 דרצעק דעד עם, הייסט , ^4£3 ^430 ;דערוויזג

^480 צום ענלעב איז ^,4£3 צום גל^ב
 זיינענ עם אויב ענלעב, זיינענ דרייעקג גראדווינקלדיקע קאבסעקווענצ.

קאטעטב. זייערע פוג פארהעלטענישב די גלייב
□ ק ע כי ר ד נ ו פ ענלעכקייט נ ו פ נ ע מ י ס דריטער .3

 צו פראפארציאנעל זכינעג דרייעק איינ פונ זייטנ דרכי אויב טעארעמע.
ענלעב. דרייעקנ אזעלכע זיינענ דרכיעק, צווייטנ א פונ זייטג דרכי

4^8 ^8^
(.232 )צייב• = = !^,-3^ אוב געגעבב: ס׳איז

•△7!^#ג* ^^80 דערווי_יזנ: זיב ס׳סאדערט

 אפלייגג לאמיר .ז ” וו ר ע ד
48 זי_יט דער אפ 4 צ שפי פעלט

 אונדורכ־־ 4£ = 4131 אפשניט :ע
איז דאב ,£3 || 30 פירנ
דעד פע . \{4£3 ^30

£3
^8 30

 דרינגט, דרכיעקב די פת ענלעכקייט

אז

 ער- דעד אע פארבכיטב מיר ווענ
 מיט ££ פארהעלטעניש שטער

מיד: באקומענ ^,8^
£3 _ 43 -

(2) 80 40 43

 מיט (2) פראפארציע די פארגלכיכנ מיר ווענ

 אז אויספיר, צומ מיר קומעג באדינג, אינעט

געגעבג איז וואם פראפארציע, דעד
^^4 43
איז, דערפונ ^ = ^-0

.£1:=€1.3 איז דעופוג נ1א = אוג -£^4^
* 75( . זר/ . 1 *

 זי_יםנ דרי_י די צו גלייכ זענעג 4£3 דרי_יעק פונעט זייטנ דריי די אלזא,
 אבער \/,4£3= \/4131?(1 אז באטי_יט, דאם ,4.^^ דרייעק פונעט
 צו איז וואם >4131£1 דרי_יעק דער אויב אז עם, הייסט \£,4£3 ^430

430 דרי״יעק צוט ענלעב איז גלייב, איט

 באזיס דער אויב ענלעב, זיינענ דרייעקנ גלייכאקסלדיקע קאנסעקווענצ.
 אוג כאזים צוט פר^פארצראנעל זיינענ דרייעק איינ פוג זייט-ליניע די אוג
צווייטנ. פונעט זייט-ליניע דער צו
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הייכנ די פרג פראפארצ?אבעלקי_יט .4

 4די אויב ענלעב, זיינענ דרייעקנ גראדווינקלדיקע צוויי טעארעמע, .4
 דער צו פראפארציאנעל זיינענ דרייעק אייג פת קאטעט א את היפאטענוזע
צווייטנ. פתעט קאטעט א צו את היפאטענוזע

(.233 )צייב• — 5251 ;△4^0! אונ 2X30^8 איז׳ס

נע △450 :דזרווכזב זיב ס׳פאדערט

 אג 5/1 היפאטענוזע דער אפ 8 שפיצ פתעמ אפלייגב לאמיר ז. יי וו ר ע ד
 עם, הייסט ,△555 00 △450 •551140 דורכפירג את 38—3.\ אפשגיט

55 55
 די טיי פארגיענב ^-; =

 דער מיט פראפארציע באקומענע
 אוים- צוט מיר קומעג געגעבענער,

 עם, הייסט .55=5101 אז פיר,
 דער לויט △ 555= △ 4^0!

 אבער קאטעט. א אוב היפאטענוזע
 עם, הייסט ,△555^450
 וואם "415101 דרייעק דער אויב
 צוט ענלעב איז גלי_יכ, אימ צו איז

/•150 דדי_יעק

ענלעכע איב זי_יטנ די פרג אוב
דרי״יעקני

 פראפארציאנעל ז?ינענ דרי_יעקנ ענלעכע פת הייכג די טעארעמע. ו•
זייטנ. אנאלאגישע די צו

<.234 )צייב• הייכג די זי_ינענ !^5! איב 80 ; △450 △!ס!^!/ •' געגעבב ס׳איז

515! — 4!5ז _ 5!0ן △1△ .זניידערוו זיב ס׳פאדערט
* 55 ־־ 45 ־־ 50 40 ־ ־ 9

 דינעב ^13101 אוב 2X80 דרייעקב גראדוויגקלדיקע די דערווי_יז.
 זייערענ^\ פת .//1^/^=41 ווינקל: שארפב גלי_יכג א צו האבב זיי ווי_יל ענלעכע,

2^3, 3.0, 0,2,^ 8־0, 4,8.
דל את = = ?בזי ס§ך> ־=35־ אז ׳דייננט

אויב איז ריבער
,\0_ .8,0 ,8_/\, ,3.0 
2X8 80 ־־ 80 ~ 04
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 פאר יעטווידער צו פראפארציאגעל זי_ינענ דרי_יעקנ ענלעכע פת הייכנ די דה.
ז^טג. אנאלאגישע

 ביסעקטרי־ אנאלאגישע די עב נ יי ז עקג”דר ענלעכע איג .2
 אנאלאגישע די צו פראפארצ?אנעל נעם מעד?א אוב ס סע

נ. ט יי ז
 בא־ צו אופגאבע געאמעטרישע א לייזנ באם אויס אונדז קומט עם ווענ •3

 צו־ פראפארציע די צוועקמעסיק איז דרי_יעקנ, פונ ענלעכקייט דער מיט זיב נוצנ
 לינעאלע די זי_ינ זאלב פארהעלטעניש איינ פונ גלידער די אז אזוי, נויפשטעלנ
 פארהעלטעניש צווייטער דעד פונ גלידער די אוב דר^עק, אייב פת עלעמענטג

דרי_יעק. צוריימנ פונעט עלעמענטנ אנאלאגישע די זית זאלג אבער

 עג־ פרב אייגנשאפטב די אפ באזירט זייבעב וראם איבסטררמענטנ, .5
דרי_יעקנ• לעכע

 ל ק ר י צ ל יי ט א מיט זיב מענ באנוצט צייכענונג־ארבעטנ בא טיילצירקל. •1
ינ2ז ;כאלאקימ גלייכע אפ אפשניטב צעטיילג צום אים באנוצט מע (.235 )צייב.

 דרי_יעקנ. פת ענלעכקייט דער אפ באזירט איז קאנסטרוקציע
 ,03 את £0 פיסלעכ צוויי פת כאשטייט טיילצירקל דער
 די לענגוים שפיצנ; שארפע פיסלעב די ה$בנ זי_יכנ ביידע פת

 זיינענ פיסלעב די את דורכשניטנ, געמאכט נעג”ז פיסלעב
 געפינעג צו קעדיי .0 שארניר באוועגלעכנ א מיט פארייניקט

 דריטל א זאת, לאמיר טיילצירקל, א פת הילם דער מיט
 אזוי, 0 שארניר דעמ מעב פארפעסטיקט ,4477 אפשניט פונעמ

 עם קעדיי ; 00 פאר גרעסער מאל דריי זי_ינ זאל 30 אז
 40 פיסלעב די אם זיינענ אפצוציילנ, באקוועמ זי_ינ זאל
 שאדניר דעם פארפעסטיקט מע טיילונגענ. אנגעקריצט 03 אוב
 את 3 פיסלעב, די פת עקב די אוועק שטעלט מע אוב 0

 וועט דאג אפשניט, פונעמ ?7 אוב 47 פונקטנ די את ס,
1

. 3 א^ גלי_יכ זי_ינ את 0 עקב די צווישנ אפשטאנד דער
235 צייכ.

00 0/1
אבער ך>^0 = 03 איז רפרנעד ^>00^^800 אינדערעמעסנ,

1 1 /.0 1
אדער = 30 איז דעריבער את — 3 עם, הייסט ,00— 3 03

>80 = א^ ורכיל ,0^ — $

 אפ־ מעגלעכקגיט די ניט גיט מאסשטאב לינעאלער א קווער-מאכשטאב. .2
 ווערט אומבאקוועמלעכקי_יט די אט מאסשטאב־איינם; פונעם כאלאקים דריבנע צולייגג

 קאנ מע וועלכג מיט קווער-מאסשטאב, פתעמ הילפ דער מיט באזייטיקט
 קווער- א פת קאנסטרוקציע די איינס. אנ פת הונדערטלעכ אוב צענטלעב אפליית

.236 צייכענונג דער אם געגעבנ איז מאסשטאב
דרייעק פתעט .0\/ = 0,1 5.4 ;5^ איז קווערשניט אפנ מאם־איינס דער
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 בנ?ה >40 צו פאראלעלע גראדע, דורכגעפירש ז?עענ עם וועלכג איב ,400
 פונעמ אפשניטנ פאראלעלע איבעריקע די ;0-0154 אדער £<? = 0,104 מיר:

 מאס־ דעם פרג 0,02, 0,03 י• •040 גלי!כ אנטשפרעכיק זי_ינענ 800 דרלעק
•54 איינם

 פאדערט עם ב. א שט ם א ר־ם ע וו ק מיטב זיב באנוצט ע מ וי ?אז וו
צירקל פונעט שפיצ איינ 2,35 88 אפשניט אב אפליית אשטייגער, זים,

 אין דאב א, פונקט אינעם — צווייטג דעט אוב ,41 פונקט אפנ אנ מיר שטעלנ
^.41 = :ג = 2,35

̂ 8,^388 ,0711=254 ווו = 0711 + 80 + א8 אינדערעמעסג,
איז דערפת ^,080 ^^008 ווי_יל ,8£> = 0,05 8(/

5 80 _ 00
10 “ 04 “ 04

איי דעויבער אונ ,£4 = 0,1 54 אבער ,50 = ^£4 ?ם> םטייה

0,0554=50•
א*8/1 = 2 + 0,3 + 0,05 = 2,35 אלזא׳

קאנסטרר?רט מע וו?אזוי .6
רי_יע ד א נםטרו?רנ9 ק •1 אופגאבע

נ ט י_י ז ע נ י_י ז ם א וו (,237 )ציים. 450

פיגורנ• גראדליניקע ענלעכע
 דרי_יעק צום ענלעכג אנ ק,

 קלע־ מ$ל 3 אינ נ יי ז לב א ז
 פונעט זי_יטנ די פאר נער

.450 דרי_יעק געגעבענעם
 פונ איינע קאנםטרו?רונג.

 פונעם ,40 אשטייגער זלטנ, די
 דרי! אפ מיר טיילנ 450 דרי_יעק
 טייל-פונקט דורכנ את כאלוקים גלייכע

 א ,80 גראדע א דורב מיר פירג 8
 פונעם 45 זי_יט דער צו פאראלעלע

 א באקומענ מיר ;450 דרי_יעק
געגעבענעם. צום ענלעכג אג ^,800

גלי_יכ- ,אלם ^800 △450
דרגיעקג. ווינקלדיקע
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 א קאנםטרו?רנ $פשניט געגעבענעמ אפנ .2 אופגאבע
(.238 )צייב. 430 ק ע י_י ר ד געגעבענעט מ ו צ נ כ ע ל נ ע אב ק, ע י_י ר ד

 זייט דער טיט אנאלאגישער אג אפשניט, אב איז קאנםטרו?רונג.
.430 דרי״יעק פונעמ £4

 פונקט באט אוב 0*4! =61 אפשניט אנ $פ מיר לייגג 3131 גראדער דער אם
 באט אוב ,24 ווינקל צוט גלי_יכ איז וואם /,11 ווינקל א מיר קאנםטרו?רנ 4!

 באקומעג מיר ס; ווינקל צום גלי_יכ איז וואם ווינקל א —פונקט
430^ !0!3!4

>5

238 צייב.

 האבנ וואם דרי_יעקנ, אלם ענלעכע זיתענ דרייעקג ד$זיקע די אינדערעמעסג,
ווינקלעב. יכע2גל אנטשפרעכיק צוויי צו

 אריינשרייבג (239 )צייב. △ 245£ געגעבענעם נעמ אי .3 אופגאבע
 אפנ ליגנ נ ל א ז נע יי ז נ צ י 6 ש צוויי אז י, אזר קוואדראט א

 יניעם זי_יט-ל די אפ —שפיצנ יי וו צ איבעריקע די באזים,\אונ
דרי_יעקי מ נע פו

 פונעט 43 זייט דער אפ א פונקט באליביקנ א פוג לאמיר לייזונג.
 קוואדראט א קאנםטרו?רנ אוג 40 צו 7\7< פערפענדיקוליאר א דורכפירנ דרי_יעק

 דרגיעק פונעט 4 שפיצ פונעם .311( צו גלי_יכ איז זייט זי_ינ וואם ,38313
 אי- איר ביז 431! גראדע א דורכ מיר פירנ קוואדראט פונעט 31 שפיצ דורכנ

 דורם מיר פירנ דערנאב ;31! פונקט אינעמ 30 זל_יט דער מיט זיב בערשניידנ
 געזוכטנ דעם באקומעג מיר !(/!א; ±40 אוב 31!3! || 40 י41!£!±40

קוואדראט.
די וואם דערפונ, גראדעק. א איז !^31!13! אינדערעמעסנ, דערווייז.

714,4 !300
 ־דער '310~ 414 מיי: בנ'$י אינ דרי_יעקג

מיר: האבנ ענלעכע, זיינענ 43131 אונ 24^7^ דרי_יעקנ די וואם פת,
] 41!8!==31!3! 31 !א! .31!4
קאנסטרוי־ דער מיט העסקעמ את ״~7777 עם׳ הייסט *—*—ק = ——

314 3131 3131 .311 1 
 אויב איז דעריבער אונ קוואדראט, א פרג זי_יטנ אלם 318 = 3131 איז רונג

קוואדראט. א איז 3!8!3!31! גראדעק דער דה. ,31!0=!31!31!
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ענלעכקייט• פרנ צענטער אויסגעשטעלטע. ענלעב פילעקנ, .7
געגע צום ענלעכב אב פילעק, א קאנסטרו?רנ אופגאבע,

מ. ע נ ע ב
 נעמעג לאמיר קאנסטרו?רונג.

 פת ארג 5 פונקט א £8608 פילעק
(.240 )צייכ. שפיצג זי_ינע

 דעו פרג סמאב אפ: אינדעדעמעסנ,
מיד: בג הא

88 _ 501 _ .6
88 80 ” 6'

 געגעבענעמ אינעם אינווייניק ערגעצ-ווו
דורב שטראלב דורכפירנ מיר וועלג אימ

 שטראלב, די פת איינעמ אפ
 נעמעג מיר וועלב ,524 אם אשכייגער

 קא: פונקט דאזיקג )דעמ 24 ך פונקט א
 דרויסג אדער אינווייניק נעמעג מע:
 וועלג את פילעק( געגעבענעמ דעמ

 פאראלעל 6.8. גראדע א דורכפיר:
 אינעמ באגעגענע: איר ביז £8 צר

 דורכג ;83 שטראל דעם 8. פונקט
 גראדע א דורב מיר פירג 3. פונקט

 בא־ איר ביז 36 צו פאראלעל 8.6.
 אינעם 86 שטראל דעה געגענעב

 דורב מיר פיר: דערנאב •6. פונקט
 דעט את 11 08 ׳6.0. || 60

 ;41 מיט מיי פארייניק: 8. פונקט
 ^,8^6̂ 161 פילעק א באקומע: מיר
 פילעק געגעבענעס צו"־ ענלעכב אג

8608^
שטראל: בינטל א וועגב טעארעמע י

5/1 י 88

= 11־ ל-רו אז באטכיט, דאס
1 1 86 5/4

עם׳ הייסט אאוו. ^11^ ,24^11/15
אוב זייטג, פאראלעלע מיט ווינקלעב צלם אאוו. ^6^ — ^6

524 ־־ ^8 ~'83 ־־ 36 ~ 86
^6 5£1 ^0,_80_ ^0^6
60 80 ~ 03 י 88 8^

אז דרינגט, פארהעלטעניש: די אט פת יכקי_יט2גל דער פת

= 3.6. ^6.0. ^ס_ =3^
י £3־ 30 60^ 08 ^8~

 ווינק־ גלי_יכע אנטשפרעכיק האבג 63608 את ^3^6.0^ פילעקב די
עם, הייסט פראפארציאנעל; זיינעג זי_יטנ אנאלאגישע זייערע את לעב
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ענלעב־ נ1פ צעגטער הייסט 5 פתקט דעד 4 £8000
אויסגעשטעלטע. ענלעב הייסנ גופע פילעקנ די אוב קי_יט>

 אשטייגער אנדערנ, דעט לעגאבע פילעק אייג ארט פונעט רירב זאל טע ורעב
 ניט דערפוב פילעקג די פת ענלעכקייט די וועט זיי, פרג איינעט טאב קער א

 אנאלא- זייערע נעמלעב, אויסשטעלונג, ענלעכע זייער אג נאי ווערנ זיי לי_יזת;
 די פארייניקג וואס שטראלנ, די ארג פאראלעל, זי_ינ ניט וועלב זי_יטנ גישע

 אוג איינ דורב דורכגיינ ניט וועלנ ווינקלענ, גלייכע אנטשפרעכיק די סונ שפיצג
ענלעכקייט-צענטער. זייער פארלירנ פילעקג די פונקט; זעלבנ דעט

 גלי_יכקי_יט (1 איז: פילעקנ פת ענלעכקייט פאר באדינג נויטווענדיקער א
 אנאל$גי- זייערע פת פראפ$רצ?אנעלקי_יט (2 ווינקלענ, אנטשפרעכיקע זייערע פת
 אג האבנ דעט כוצ נאב דארפנ פילעקנ אויסגעשטעלטע כ ע ל נ ע עיטג. שע

ענלעכקי_יט־צענטער.

פילעקב. ענלעכע פונ אייגנשאפט .8
דעט בעסער איז מאסשטאבנ פארשיידענע את פלאנ א איבערצייכענזגנ באט

 טיללנ באזונדערע אפ צזגקלאפנ פלאג געגעבענעט
 פלאג דעט אנדערב. נאכנ איינם

אפ געוויינלעב טענ צעקלאפט
 פת גרונט את דרייעקנ.

 ליגנ איבערצייכענענ מיג
מעארעמעם. צרויי גנדיקע
די טעארעמע. •1

אזא
פאל-

דיא־
 דורכגע־ זכינענ וואם גאנאלנ,

 די פת שפיצג די פוג פירט
 רינקלענ גלייכע אנטשפרעכיק

 ענלעב את ענלעכע צוויי את
 צע־ פילעקנ, אויסגעשטעלטע

אית אפ פילעקג די קלאפנ

איבערצייכענענ זיי דערנאב אוג

241 צייב.

דרי_יעקנ. אויסגעשטעלטע ענלעכ אוב ענלעכע צאל זעלבער דער את
דה (,241 )צייב• ^8^^^ ס׳איז

אאיו- △51 = 2:5 !(
^!5! 8^
715 “ 80

אאוו.

דיאג^נאלג, אנא^גישע ינענ זי אוג אוג (3

;△?115101 ^<△?155 (1 דערוועזב: זיב כ׳פאדערט
;△>110101 צ/ 0 (2
3) 405△^ 0151<!!△•

^.^1 = באדינגאיז לויטנ ווייל ^△^50 דערווי_יז.
אבזגד ,△^0^ ./,=403 אז דרתגט, ענלעכקי_יט זייער פת^!-;1- —^£1

איזדעט כרצ — / 400 דעריבער איז =
3^ 
אזויווי את ,30

1,£(0_ !0!3 
׳ 30 €0

.0^^ 
'~ סס 740
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■△^1^,0, אתאת = £ ס€^ וויבאלד

^^^^£^£08 אז דערוויזנ, ווערט אויפב זעלבנ אפנ

 זיינענ פילעקג ענלעכע פוג דיאגאנאלנ אנאלאגישע קאנסעקווענצ.
זייטנ: אנאלאגישע די צו פראפארציאנעל

אאוו - 8^^ _ ^£1 - 2121 -
£0 00 £0 80 "" £8

 דורב זיב צעקלאפג פילעקג צוויי אויב )פארקערטע(. טעארעמע .2
 אויס- ענלעב אוג ענלעכע צאל אלציינער אב אפ דיאגאנאלנ אנאלאגישע די

ענלעב. פילעקנ אזעלכע זיינענ דרייעקנ, געשטעלטע

△ △ ^80 :געגעכב ס׳איז
1^101^ △

88^ △ 1^1^!■^ △

(.241 )צייכ. אויסגעשטעלטע עבלעב ארב

דה. ^^8088 דערווי_יזנ: ס׳סאדערטזיכ
אאוו.

74 ן 5; 8^01 0[-8\)
*אאיי = =

 ענלעכע ד_ינענ £80 ארב £18101 דרי_יעקנ די רו^ם דערסונ, דערווי_יז.
 ענלעכקעט דער סוב ^.£10181 — ^£08 (1) אוב = אז דרינגט,

 ^ס^ס^^} —_/£00 (2) אז דרינגט, £00 אוב £10101 דרעעקנ די פונ
 _/\01= ^/01^ מיר, האבנ (,2) אוב (1) גלייכקייטנ די גלידערווייז צונויפ לייגנ מיר
 פת ווינקלענ איבעריקע די פונ יכקי_יט2גל די דערוויזנ ווערט אויפג זעלבנ אפנ
פילעקנ. די

 די ארוים דרינגט £80 אוב ^8£^0^ דרייעקג די פרנ ענלעכקי_יט דעד פונ
נעמלעב: זי_יטנ, זייערע פוג פר^פ^רצ?אנעלקייט

^_£^8\^_
£8 ~ 80 ~־ £0

מיר: האבב }£0ס אוב ££±0^ עקנ1דרי די פונ ענלעכקי_יט דער פונ

£0 ־־ 00

מיר: באקומעג לי_יכקייטנ,1 צוויי לעצטע די מיר פארגלי_יכנ

 !8£, _ 8^ _ ^ס
00 80 £8

 זייטג איבעריקע די פרג פר$פארצ?אנעלקי_יט די דערוויזנ ווערט אויפנ זעלבנ אפנ
פילעקנ. ביידע די פוג

^8^0^^ £8008 אלזא׳
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 פזרימעטערם די צווישנ פארהעלטעניש .9
פיגורב. ענלעכע פרנ

 די ווי זיב פארהאלטג פילעקג ענלעכע פת פערימעטערם די טעארעמע.
פילעקנ. די פרג זייטג אנאלאגישע

(.241 )צייב. ^3^8^00^3688 געגעבב: ס׳איז

^1^1 4~ ^1^14־ 01^1 + ^1^1 ־־ד ^■!^■1  ^1^1:ר.רווי_יזנ זיב ס׳ס^דערט
"* 36 ~ 43 ~ 88+84 + 86+68 + 43

̂ 8^0^ את ^8608 פילעקג די פת ענלעכקי_יט דער פת ז. וויי ער ד
סיר: ה$בנ

* = £,\ = ,0,8 = ,0,0 = ,8,0 = ,3^,
3[ 3(3 (313) 3)33 13./\

 :מיר האבג פארהעלטענישנ גלכיכע ריי א פונ אייגנשאפט דער פרג גרונט אפנ

^_8_ 4^ + .0.8 + + ^8 + .8^
86 “ 8^ ~ 8£+-08<-\-6£-\-86 + 48

 געגעבענע די פוג פעריטעטערם די זיינעג 8 אוג ווו • ? = אדער

פילעקג.
 מ צאל באליביקער א מיט פילעקב ענלעכע פאר ריכטיק איז טעארעמע די

 עג־ פאר דה. ,3 גלי_יכ איז וועג פאל, דעט את ריכטיק אויב איז זי זי_יטנ;
יעקנ.2דר לעכע

 ענלעכע פוב שעטעכב די צווישנ פארהעלטעניש .10
פילעקב. את דרייעקנ

 גלייכנ א צו האבג וואם דרי-יעקנ, צוויי פוג שעטעכב די טעארעמע. •1
 וואם זייטנ, די פונ פראדוקטג די ווי צווישנאנאנד זיב פארהאלטב ווינקל,
ווינקלעג. דאזיקע די איינ שליסג

(.242 )צייכ. = אונ צ/ ^86 :געגעבג ס׳איז

צ ^8^6:דערווי_יזנ זיב ס׳פאדערט
5! ^■1^1 * !^■6ן

מיר ווענ .ז י_י וו ר ע ד
 ע־1גע די את דורב פירב

 הייכנ די דרייעקנ בענע
 מיר את ס1ס1 ארב 08

 שעטעב דעט באצייכענעג
 דורב 480 דרי_יעק פונעט

 דרליעק דעט פת את צ
 האבנ צ,ג דורב ^8^
:מיר
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00 £8 00 -43 5
5! “ “ ^81 י

פאר־(2) אז

אב צו האבב אוב גראדווינקלדיקע ינענ2ז זיי ווייל ,△ £00 \/ ^0^0!
 דרינגט, ענלעכקי_יט זייער פונ ; / .4 — / ווינקל, שארפנ גלייכג אנטשפרעכיק
0^00

די (1) גלמיכק^ם דער איב פארבי_יטנ מיר ורעב

גלייב, איר צו איז וואם פארהעלטעניש דער מיט העלטעניש

:מיר באקומעב ׳-

40 48 _ 8 48-40 5
8~^ 4.^4^ דער$ 8±~־ 4,84,0,

 זיינעג זי_יטנ די וועג דעמלט, זיב מענ באנוצט פארמולע צווייטער דער מיט
צאלב. דורכ אויסגעדריקט

. / 4 4־2!^ = 2/^ וועג פאל, דעט אינ ריכטיק אויב בלייבט טעארעסע די

 די ווי זיב פארהאלטג דרניעקג ענלעבע פוג שעטעכנ די טעארעמע• .2
זייטנ. אנאלאגישע די פונ קוואדראטנ

(.243 )צייה. ^^18^ געגעבב: ס־איז

:דערווי_יז> זיב ס׳ס^דערט
2^)? 72)74 5

'5! ־־ !^!2 ~ ~ 8^^

,£3 = ^3, = הייסס ,△ £80^ ^^3.0, דערווייז.
איז דעריבער ארג

8 _ 43.^0 _ £8 ^0
8,~ —

243 ייכ.3

אבער

 דריך־ די פוג ענלעכקייס דער פוג
אז דרינגט, עקב

80
־־־ 4,^ ־־ 8^ '2י

 גלמיכקייט דער אינ מיר פארבייטנ
 מיט פארהעלטענישב די פונ איינע (1)
 דער פוב פארהעלטעניש באליביקער א

סיר: באקומעג (,2) גלייכקייט

 £8 8£8

1־ 80 ־
־ ^8 ־־1^1^51-

איז דעריבער
5 _ £8* _ 802

^812~\0?~~ 3^
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 די ווי זיב פארהאלטג פילעקג ענלעכע פוג שעטעכג די טעארעמע. .3
ז?יטנ. אנאלאגישע די פונ קוואדראטג

(.241 )צייב• £8638 געגעבב: ס׳איז

861 £82 5
• 5! = ך4?5?2 - ^־2 '•׳= זנ:־זיכיעיייי יעיט*ם׳ס

 אנטשפרע־ די פת דורכגעפירט זי_ינענ רואם ד?אגאנאלנ, די דורב ז. יי וו ר דע
 דער אוב איע אם פילעקג געגעבענע די זיב צעקלאפנ /,11 אוב £ שפיצג כיקע

 את 400 ,4.3.0. אוב 430 דועיעקג: ענלעכע אנטשפרעכיק צאל זעלבער
 או דרינגט, דרייעקג די פת ענלעכקי_יט דער פת <4.0.3. את 403, 4.0.0.

302 8^ 002 ו
; 2 0.0 ~ ^8 * 2 3.0\-4.3~ .8.0^.

0) 432 302 0^5

:מיר האבנ פילעקג די פרג ענלעכק״ט דער פת

34 _ 03 _ 00 _ 30 _ 43 
4.3. 3.0. ~ 0.0. 0^3[ ־3^4.־

אדער
342_ 002 _ 302_ 432

<2) 3.4.2 ~ 0.0.2 ~3.0.2 4.3.2

:מיר האבג (,2) אוב (1) רייעג די פת פארהעלטענישג די סיר פארגלי_יכנ
432____________________80^

2^!1^ !0^!£! (,0,1^, ,3,0^,

 באקו־ פארהעלטענישג גלייכע ריי א פת אייגנשאפס דער פרג גרונט אפג

מיר: מעג
4- ^€0 ־~| ^80___________^8€0£__ _432 _302

,^8,0+,4־ !ס^!^ ^18:0ס,1פ1 8.0^

נ. ע ג וב ב י א אוב ם ע ג א ר ם
 ־ י ד נ ע פ ר ע פ ק י כ ע ר פ ש נט א פיט קב דרייע כ ע ל נ ק נ;נ זע אס וו ן.פאר

? נ ט יך ז פאראלעלע אדער קולערע
 די כאטש קווארראט, א אוג גרארעק א ם־גררב עילעכע פאר רעבענענ ניט מעי קאב פארוואס 2

י גראדע אלם גלי_יכ זיי בא זענעב יוינקלעב
 ענלעכע קייב ניט <20 שז־ א מיט ראט: א או: זייט א מיט קווארראט א זענעג פארוואם .3

י פראפארצלאנעל זיענעג זייעיע זעטנ די כאטש פיגורג,
 די ארעד גלי_יכ זי_ינ זאלג ווינקלענ זייערע אז גענוג, א״ז ענלעב, זעג זאלנ דרי_יעקנ צוויי קעדיי 4

 מיט ם־לעקג צוויי אז באדינגרננעי, דאזיקע די פ־נ איינע גענוג איז צי פראפארצלאגעל. זי_ינ זאלנ ז;יטנ
ז עילעב זי_ינ זאלנ זעט: צאל זעלבער דעד אוג איינ

 שטראלנ ב־נטל א פונ ה־לם דעד ט מ ארג פארט באלימקער א פינ £8? דרי-יעק א קאנסט'וירנ .5
• 1,5 גל־כ א-ז £ ענלעכקעש־קאעפיציענט דעד דרי_יעק; איט צר ענלעכג אנ קאנםסרוירנ

 ארים־ .£0 = 9 מז< א*ל 86 = 8 וטס ,£8 = 6 תז< :זי-י^ די זי_ינענ £86 יי^ז אינעט .6
== 2,5 יי׳זנ דרי-יעק, איט צו ענלעכנ אנ פת זיישג די רעכענעג
 פראפארצלאנעל זי_ינענ וואם כאלאקיט, אש קעגנעיטיק זיב טיילג טראפעציע א פת דיאנאנאלנ די ך

דערווילזג. באזיסג. די צו
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 טעדיאנעס אוב וו־נקלעג די סרב שפיצג די פרג דורכנעפירט זלנענ £3^ דרי־יעק אינעט .8
 אב דרעעק געגעבענעם פונעט אפ שמירט גרארע די אז דערווי_יזנ, (.244 •צייכ) אינ .474!

.2: ן סארהעלטעניש רער את זיב טיילנ אוב !££ מעדיאנעם די אז את דר^עק, ענלעכג
אוב 6 !5,7 (2 ;12 ארב 8,19 (1 :גלי!כ זענעג זעטנ זייערע רואם דרי_יעקנ, ררי_י געגעבב ס׳זכנענ .9

.24 אוב 20 ;25 (3 57,2
זי_ינענ דרעעקב די אט פת וועלכע באשטימעב,

 ערשטב פונעם זלטנ די צר פאראלעל זיינעג ז?סנ
י ענלעב גראדעקב דאזיקע די זי_ינענ צי זיי. פרג

ענלעב.
 איז !( באזים זעג וואס דרייעק, א את סן.

 איד סט., !5 גל?כ איז הייה די אוב סט. 10 גלעב
 קורא־ פונעט שפיצב צוויי קווארראט; א אריעגעשריבנ

 ויי צ די ארג דרי_יעק פונעט באזים אס: ליגב דראט
 געסי. דרי_יעק. פונעט זייטב די אם — שפיצב אנדערע

קוואדראם-זי_יט. דעד פת לענג די נענ
 צוויי־ ארי_ינגעשריבנ זי_ינענ ווינקל א איב ן. ן

 די ;באדיר דרויסנדיקג א האבב וואט קרעזליניעס,
 שפיצ פונעם אם שטייענ קריחלתיעס די סוב צענשערס

 ראדלוסג די באשטיטעב סט. 3 ונא •“ס 9 אם יייבקל
קרי.יזליניעס. דאזיקע די פרג

 געפינם £8(2)[ גראדעק אינעם אינרוייניק ן.2
 זי_ינ? רואם (^£,2^ ק7גראד צווייטער א זיב
אפשטאנד זעלבב דעט אוב אית אם זיב געםינעג אוב

 צווישג פארהעלטענישב קעגנזעטיקע מעטרישע .%7וו
דרי_יעק• א פרב עלעמענטנ די

דרייעק. א פרג עלעמענטנ די צווישג $פהעבגיקעט ו.
 בא- ווערט דריץעק באליביקנ א פוג וויבקלעב די צווישג $פהענגיקי_יט די .1
יכקייט:2גל דעד דורב שטיסט

1)2 = ^€

 א $פהענגיק?ןט: ס^לגנדיקע עקזיטסירט דרלעק א פונ זייטנ די צווישג •2
 פאר גרעסער אוב טומע דער פאר קלענער איז דריהנק א פרג זייט באליביקע

זענע. זי_יטנ צוויי איבעריקע די פוג דיפערענצ דער

א>^♦—ארג

 פ^לגנ־ זגקזיסטידט דרי_יעק א פוג ווינקלעג די צווישג ארב זי_יסנ די צווישג .3
אפהענגיק^ט: דיקע

 אוג, ווינקל גרעסערער א ליגט דרי_יעק א אינ זייט גרעסערער דער קעגג
אויב :ז?ט גרעסערע א ליגט דריןעק א אינ ווינקל גרעסערנ דעם ןגנ7ק פארקערט,
איז אויב ; £8 > ׳^4 איז >30

 צא־ באשטימטע קייב א״נ ניט לנ37שט סעארעמעם אויסגערעכנטע פר?ער די
 קלעמענטנ, די את דרי_יעק א פת זייכנ די צווישנ ט יי ק י ג נ ע ה ם א ליקע

 די פוג פראיעקציע דער מיט הייב, דער מיט — פארבונדנ ז^נעג זיי וועלכז! מיט
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 ארב דרייעק א פת זייטנ די צווישג כיאו ארג אאוו., מעד?אנע דער מיט ז?יטנ,
ווינקלענ. זיינע

 את בלויז דאזיקג דעם פארפילג ווילטער, דא גיבנ סיר וואם טעארעמעם, די
 עלעמעגטנ לינעאלע באזתדערע צווישנ אפהענגיקייט צאליקע די אי_ינ שטעלנ

 זייטג די צווישב אפהענגיק״ט צאליקער דער יעכ2ש איז וואם ;דרייעק א פת
 אינ דערלערנט אפהענגיקייט דאזיקע די ווערט דרייעק, א פת ווינקלענ די אוב

טריגאנאמעסריע. איג — מאטעמאטיק פת אפטייל םפעצ?עלנ א

 עלעמענטנ די צווישב פארהעלטענישב ישעגנזכיטיקע מעטרישע .2
דרי_יעק" גראדווינקלדיקנ א פוב

 ווינקל גראדג שפיצ פונעט דורכגעפירט איז וואם חייב, די טעארעמע. .1
 וואם דרייעקג, צוויי אפ איט צעטיילט היפאטענוזע, דעד צו דרייעק א איג

דרייעק. געגעבענעט צוט ענלעב זיינעג אוג זיב צווישב ענלעב זיינעג

(.245 )צייכ. 88 ±48 ; £488(^1 \ {±488 געגעבנג ס׳איז

{.±488 △ 888 ס △ 480 ־ דערווייזב זיב ד?רם?ס׳ם

דרי?עקנ: גראדווינקלדיקע די באטראכסג לאמיר ז. יי וו ר ע ד
 עם, הייסט געמיינזאמער, א דער איז זיי בא .£±480 את £±400 (1

. ^4££^△45?( ענלעכ: זיי זי_ינענ דעריבער את גלי_יכווינקלדיקע, ז??נענ זיי
איז זיי בא \/.45£ את £±800 (2

, 0 הייסס ז??נענ, זיי געמיינזאמער, א ^4 דעי
זיי מננ-ז דעריבער את גל^כווינקלדיקע, עם,

/ .△5ע^^△45^ ענלעב:
3) £±4X20 פת יעדערער .£±080 את /

/ געגע־ צום ענלעב איז עקג2דר דאזיקע די

/ —------£--------------------------------זיי זענענ דעריבער את ,45^ ק7”דר בענעם
_ אנדערג. צום איינער ענלעכ * * •

,£±080 ^80£± את £±400 /^£430
•£±400\£^080 עם, הייסט

 גראדג שפיצ פונעט דורכנעפירט איז וואם הייב, די טעארעמע. .2
 פרא- די צווישנ מיטל-פראפארציאנעלע די איז היפאטענוזע, דער אפ וויגקל

היפאטענוזע. דעד אפ קאטעטג די פוג יעקציעס
(.245 )צייב. 88 .48± £ 408 = (1 ?△ 488 געגעבה ס׳איז

,48.08 — 08י'88 דערווי_יזנ: זיב ס׳סאדערט

 דרינגט 080 את 400 דרייעקג די פת ענלעכקעס דער פת דערוו??ז.
00 40

 דער- 00=08 דה, יטנ־ז עגישל?אנא זייערע פונ פראפארצ?אנעלקלט די אררים

 גענומענ ווערט דערביי ,00 — ^40 . 08 איז דערפת ,00^ = 40,08
 עם ווי_יל ווארצל, פונעם באטרעם אריפמעטישער דעד בלויז ווי_יטער סיי דא סיי

ריכטונג. זי_ינ ניט את אפשניט פונעם לענג די בלויז אכט איג ענוםענ1 ווערט
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 דער צווישג טיטל-פראפארציאנעלע די איז קאטעט יעדער טעארעמע. .3
היפאטענוזע. דער אפ פראיעקציע זי_ינ את זזיפאטענוזע

 (245 )צייב. £30 את 400 דרי_יעקנ די פת ענלעכק״ט דער פת (1 ז. יי וו ער ד
איז דערפת ,/4^2 — £3 • 60 $דער 6360 = 60>' 60 אז ■דרינגט,

0737760 = ^24.

אז דרינגט, 630 את 030 דרי_יעקנ די פת ענלעכקי_יט דער פת (2

 >03.^7־63703 איז דערפת £3=' 63.03 אדער 63 ו 03 = 03 ו 03
 צווישנא- זיב פארהאלטנ קאטעטג די פת קוואדראטג די קאנסעקרוענצ.

היפאטענוזע. דער אפ פראיעקציעס זייערע ווי נאנד
.03~ = 63 > 03 את X^2 = 63 • 60 :אינדערעמעסג

 פיר: האבנ צווייטער, דער אם גלי_יכקי_יט איינ גלידערווי״יז מיר צעטיילג

60__ 60< 3_^ 602 
'03־־* 63 >03־־ 03

 איז היפאטענוזע דער פת קוואדראט דער )פיטאגארס(. טעארעמע .4
קאטעטג. די פת קוואדראטג די פת □ומע דער צו גלייב

(.245 )צייכ. :געגעבג ס<איז

.40 4 ?(#2 = 4£2 דערוולזג: זיב סיםאדערם

. 08* = 63.03 (2 אוב .4ס2 = 63 . 60 (1 ר(. ע ט י ר )ד ז יי וו ר ע ד

 פיר: ה$בנ גלייכקי_יטנ, צוויי דאזיקע די גלירערווי_יז צתוים לייגג פיר >וענ

(60708)68 =63.03 + 60< 63 = *08 *+60,

 >60* 7 032=6 8 • 63 = 682 איו דעריבער את ,60-03 = 63 אבער
 דרייעק גראדווינקלדיקנ פתעט 2ייט1 די פת לענג די באצייכענענ זאל טע אויב

אזוי: טעארעמע דאזיקע די קורצ טעג פארשריןבט את א דורב אנטשפרעכיק
:אזוי עם לייענט טע את 4־
 די פת הוואדראטנ די פת □וטע די איז דרגיעק גראדווינקלדיקג א את

 פת קוואדראט צוט גלי_יכ די.קאטעטג, פת לענג די אוים דריקג וואט צאלני
היפאטענוזע. דער פרג לענג די אוים דריקט וואס צאל, דער

 דיפע־ דער צו גלייכ איז קאטעט אית פת קוואדראט דער קאנטעקווענצ.
קאטעט. צווייטג פתעט את היפאטענוזע דער פת קוואדראטג די פת רענצ

^ = ■0 ^'1^2 ארעד זיא דערםונ

.1) = — ^2 אדער 62:<=2—את
 א דרי_יעק א פת זי_י״נ די צווישג אויב )פארקערטע(. טעארעמע .5

 גראד־ א דרי-יעק דער איז = 02 אפהענגיקתט די עקזיסטירט 0 את
•ווינקלדיקער.

̂ 24־62=^2 אוב דרי_יעק א ם־נ עיטב רי זיינענ אוב ,0 נ געגעבב ס׳איז

גראדווינקלייקער. א איז דרי^עק דער דערווייזב: זיב ס׳ס^דערט

 קא־ ז?ץנע וואם דרי_יעק, גראדווינקלדיקג א קאנםטרו?רנ לאמיר .ז יי וו ר ע ד
.מ/ דורב באצייכענעג מיר וועלג זיינע היפאטענוזע די את את (1 זי_ינענ טעטג
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די אט מיר פארגלגיכג 7מ2 זי_ינ טעארעמע פיטאג^רם לויט וועט דאג
 אויספיר, צום מיר קומעג ,ס2 4- *א = ס2 גלייכקי_יט געגעבענער דער מיש גלדכק?ץט

 דער׳ אוב דרי_יעק געגעבענער דער עם, הייסם .0 — 111 אדער ס2 — וח2 אז
 דעד איז דעריבער אוג זי_יטנ, דרגי לויט גלי_יכ זייגעג דר?ץעק גראדווינקלדיקער

גראדווינקלדיקער. א דר^עק געגעבענער
 פרג אייגע איז איר( צו פארקערטע די )אוג טעארעמע באטראכטע די .6

 דאזיקע די אז האלט, מע געאמעטריע; דער איג טעארעמעם וויכטיקססע די
 רופס דערפאר את פיטאגאר, פילאסאם גריכישער דער אנטדעקט האט טעארעמע

 אפהעג- צאליקע די אז פעסטגעשטעלט, איז עם טעארעטע". ,פיטאגארם זי מעג
 באשטימט ווערט וועלכע דר^עק, גראדווינקלריקג א פת זי_יטנ די צווישג גיקגים

 פיטאגארם עגיפטער, די געוווסט שריג האבג טעארעמע, געגעבענער דער דורב
י ט ים עג הייסט 5 את 4 ,3 פת זגיטג טיט דריךעק גראדווינקלדיקער א לערער.

 גראדג א קאנםטרו?רנ אם פלעגג ערד־אויסמעסטער אוראלטע די דרייעק. ער ש
 צעסיילג קנופג טיט זיי פלעגג שטריקל א :מעטאד פאלגנדיקג אנווענדג ווינקל

 אוב. צונויפבינדג זיי פלעגג שסריקל פתעט עקג די כאלאקימ, גלי_יכע 12 אם
 עק,”דר א פוג פארם דער איג ערד דער אם שסריקל דאם אנצ?ענ פלעקלעב מים
 צווישג זיב פלעגם דעמלט ;טיילונגעג 5 אוב 4 ,3 האלטג ז^לג זייטב זיינע וו^ם

ווינקל. גראדער א באקומעג טיילתגעג, 4 את 3 האלטג וואם זדטג, די
 גאנצע מיס אויםגעמ$םטנ ווערג זגטג זייערע וו^ס דרי_יעקנ, גראדוויגקלדיקע

 פיסאג^רישזג — גופע צאלג די אוג נ, ק ע ?ץ ר ד פיטאגארישע הייסג צ^לג,
את. 15 ;25 את 24 ,7 ; 10 את 8 ,6 ;13 את 12 ,5 ;5 אוג 4 ,3 לעטז^של, צאלג,

צ^לג. פיטאג^רישע זי_ינענ אארו. 26 אוג 24 ,10 ; 15 אוג 12 ,9 ; 17

 עלעמענטב די צווישב $פהעגגיק?ט מעשרישע .3
דרייעק• שרעגווינקלדיקנ א פרב

 שארפב א קעגג ליגט וואם זייט, דער פת קוואדראט דער טעארעמע. ר.
 איבע- צוויי די פרג קוואדראטנ די פת סוטע דער פאר קלענער איז ווינקל,

 די אט פוג איינע קייפלעג פרנ פראדוקט פארטאפלטג דעט אפ זי_יטנ ריקע
 פת זיב כאקוטט וואם זייט, צוויימער דער פוג פראיעקציע דעד אפ זי_יטנ
ז?יט. ערשטער דער אפ איר,

פת קציע7פראי די איז ;שארסער א איז - ר5דז ; △ :געגעבב סיאיז
(.246 )צייב. 1) אם

ב=ב ל(2-ן-^2 _ 2 מ/א דערוועזב: זיב סיפארערט

 ,80 !} הייב די 8 ווינקל פוג שפיצ פונעס דורכפירג ל^טיר .ז יי וו ר ע ד
 את 40—ח1 \80^ את £80 דרגעקג גר^דווינקלדיקע צוויי באקוטעג מיר

^•0 זיןס דער אם 48 זייס דער פרג פר^יעקציע די
מיר: האבנ △ 800 פונעם

^ = ז/2 + ז/-א(7)2 (1)
סיר: ה$בנ △ ^30 פונעם

ןן2—0•—///“(2)
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 ניי* די סאכב את (2) את (1) גליןכק?ץסנ די לידערוו*ז1 צרנויפ לייגנ סיר
גאכאנאגד: באקופעג פיר ;איבערבילדתגעג יטיקע

ס2 = א( — מ/)2 _ ^2 ^;2 ן/2 ן/2 ן^)2 ^2 _ ^2

^.2 = א2 + — 2מ/א אדער #2 — א2 — 2מ/א 4־ מ/2 4־ — מ׳2

 טעטפנ דעט קעגג ליגט וואס זייט, דער פת קוואדראט דער טעארעמע. .2
 פת קוואדראטג די פת סוטע דער פאר גרעסער איז דרייעק, א פת זוינקל

 פת איינע קייפלעג פת פראדוקט פארטאפלטנ אפנ זייטנ צוויי ^איבעריקע
 באקוטט וואם זייט, צווייטער דער פת פראיעקציע דער אפ זייטג :אט'די

זייט. ערשטער דעד פת פארזעצונג דער אפ איר פת זיב
(.247 )צייכ. טעמפער א איז ר דע ;△ ^30 :געגעבב איז1ס

^^א־־צע.2^ דערוודזב: זיב ס׳סאדערט

 דעם פת פארזעצונג דער אם דורב מיר פית 3 שפיג פונעם דערווייז.
 דרייעקג: גראדווינקלדיקע צרויי באקומענ מיר י30 — ^ ד.ייכ די .באזים

 דער אם \/3 ז?ט דער פת פראיעקציע די איז ^0 = זז1^;03 את 3^0
.00 = א 4־ ״ ^0 ם-ז דער פת פארזעצתג
מיד: האבג \{800 פתעם

^2 = ^ + (א4)מ'־2 (1)
:מיר האבג △ ^03 פתעם

ן/2 = 6?2 — 7מ2 (2<)
 ניי־ די מאכנ את (2) את (1) יכקי_יסנ2גל די גלידערווייז צונויפ לייגנ פיר

נאכאנאנד: באקומענ פיר ;איבערבילדונגעג ׳טיקע

׳^2 4־ = ן/2 + ^( 4־ מ/)2 4־ £2 — מ/2
 <22 = א( 4־מ/)2 4־6:2 —7722

— ל2 4־ 4־ זמ2 4־
אדער

= א2 4־ £2 4־
 וואס זי_יט, דער פת קוואדראט פונעט פארמולע די פארגלכיכנ מיר ורעב .3
 זי.יט, דעי פת קוואדראט פונעמ פארמולע דער מיט ווינקל, שארפב א קעת ליגט
בלויז זיב אונטערשיידנ זיי אז מיר, באמערקנ וותקל, טעמפנ א קעגג ליגט וואס
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 וועלב טיר איינער, אינ סארייגיקנ מזגג קאג ם$רםולעם ביידע גליד. לעצסנ מיטב
באקוטעג: דאג

^2/7 _]_ 2£. £2 = #2

 איר אם אדער א זניט דקר אם 0 זיץט דער פת פר^יעקציע די איו ח1 ווי
 בא־ דארם סע וועלכע זייט, די ווענ טענ, נעמט מינוס צייכנ דעם פארזעצונג;

 ליגט- זי ענ1ו —פליום צייכב דעט את ווינקל, שארפג א קעגג ליגט שטימעג,
ווינקל. טעמפנ א קעגג

 אנהייבג (246 )צייב. £3€ דרננעק שארפווינקלדיקנ אינעם מירב אויב .4
 ס׳באוועגט ווי ריכטונג זעלבער דעד לויט 3 פונקט אדום \/3 זייט די דרייענ

 די את פארנרעסערנ אלצ זיב דעד וועס זייגער, א פרג וו״זער דעד זיב
אלצ זיב וועט = א זייט דעד אם £3 = 0 זי,יט דער פת זז1 פראיעקציע

 גראדג א איג ווערג פארוואנדלט לעם$ם, וועט, דער ורעב פארקלענערג;
 פיסאג^רס באקוטענ וועלנ פיר אוב נול, גלייב זלג פר^־עקציע די וועס ווינקל,

טע^רעמע.
^2א^2_1^_2 םיר: בנ^ה ס;8—א84^־2 —אתדערעטעסנ,

 מיד וועלג (247 )צייב. ^3^ דרלעק טעטפרוינקלדיקנ אינעט $בער וועג
 עם׳ וועלכער נ אי ריכטונג, דער ?ענג 3 פונקט דעם ארוס ^3 זייס די דרייענ

 פרזך די אי ^71 דעד אי וועס דאנ זייגער, א פת ווייזער דער זיב באוועגט
 דער וועב את •ארקלענערנ, <לצ זיב ^3^6 זייס דער פת זז1 יעקציע

 זז1 פר^יעקציע די וועט ווינקל, רןדנ1 א את ווערג פארוואנדלס לעס^ם, וועס,
אל־ סעןרעטע: פיפוג^רס באקוסעג וועלנ מיד את נול, גל?יכ זי_ינ
 טיר־ וו^ס סע^רעטעם, צוויי די •ת •ראא־פאל א איז סעארעסע פיסאג^רס ז^,

באטראכס. נ$רוו$ם האבנ
גיבנ סעארעמעם באסראכסע צוויי די את סצ^ר^מץ פיסאג^רם .5

 2פ$רג ינ2ז דרי_יעק פונעם זלטנ תגעב>נ> די לויט באשטיסזגג צו מעגלזגכקיץס די
ווינקלע□ זיינע צו בענעגייע
איז: ^3^ דרי״יעק אינעם אויב

;עארפווינ^לדיקער א דר^ ד?ר איז ^2א<2^-|- (1
;גרןדווינקלדיקער א דיכע^ דער איז — (2
טעםפווינקלדיקער. א דרל>ק דעד איז (3

 פוב קוואדראס דעמ פארגלי_יכנ צז געגוג איז פאל באזונדערנ יעטווידג את
 איבעריי צוויי די סוג קוואדראטנ די •ונ סופע דעד פיט זייט גרזנסערער דער
ז?יסנ. קע

 נ. ט יי ז ע ג ?? ז ם א וו דרלעק, ארט דעם באשטיטענ אופגאבע. .6
סם. 4 אונ סם. 9 סט., 13 גליץב נ 7 נ יי ז

 געגע־ דער אז רעכענענ, דארם טע עם, הייסס ,13ג> 92 + 42 לייזונג.
טעמפווינקלדיקער. א איז דרי_יעק בענער

 קאנ־ ניט דרי_יעק קית אבער טענ ק$נ אופגאבע דער פת אנגאבנ די לויט
 קאנ־ צו אם נייטיק איז וואס באדינג, דער $פגעהיט ניט איז דא ווייל סטרחרג,
 ז^ל־ זייט גרעסערע די אז פ^דערט, באדינג ד^זיקער דער דרייעק; א טטרוירג

 דער־ את זיינע; זייטג איבעריקע צוויי די פת כומע די איידער קלענער, זית
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 גלכב איז זי_יט גרעסערע די דה. ,13=9 4־4 איז אופגאבע געגעבענער
טעגלעב. ניט אבער איז ד#ס זייטנ, איבעריקע צוויי די פת סומע דער צו

 נעמט סע איידער פר?ער, אז באוו^זט, אופגאבע דער אט פוג אנאליז דער
 איבער- זיב מעב. מוז זייטג, זיינע לויט דר^עק ארט דעה וועגג אורטיילנ זיב

 סוב אנגאבג די לויט דרייעק א קאנססרחרנ צו מעגלעב ביבלאל איז צי צי_יגנ>
אופגאבע. דער

 נויטווענדיקער א באדינג א איז 132>9-)-־42 באדינג דער אלזא,
גע נ יי ק ניט $בעד דרייעק, □עטפווינקלדיקנ א פוג עקזיסטענצ דער "פאר

 ז$גנ, ק$נענ ז$ל טע גענוג, זלנענ צוזאמענ באדינגונגעג ביידע ער. וגנדיק ג
טעמפווינקלדיקער. א איז דרניעק דער אז

 נ זי-יט די את דיאגאנאלנ די צווישנ אפהענגיקייט .4
פאראלעלאגראט• א פת

 אפארא־ אינ דיאגאנאלג די פת דיקוואדראטג פוג דיסומע טעארעמע.
זייפג. זי_ינע פרג קוואדראטג די פת סוטע דער צו גלי_יכ איז ׳לעלאגראט

(.243 )צייכ. \\)[80£ אוב ע/ || 08 ; פאראלזלאגראם א איז געגעבנ: ס׳איז

•71 ס2 + 80 = ^״^2 4־ 80 4־ + >4)/2 זנ:וי-רעד זיב ם״פןןדערס

 0 אונ 0 שפיצנ די פרג ז. יי וו ער ד
 דורב־ ל#טיר £300 פאראלעל$גראם פונעם
 באקומעג מיר /ס;7 את 08 הייכג פירג

 088 את 0£8 דר^עקנ גראדווינקלדיקע
 ודיל גלי_יכ> ז?נענ דרי_יעקנ ד#זיקע די

 דע־ את = £038 את 0£ = 03
.£8 = 88 איז ריבער

מיר: האבג ^£80 פונעט
(1) 8.88^2 + 802 + £82 = £02

מיר: ה#בנ \/£80 פונעט
(2) £8 . 2£8 — 482 + ££* = £02

 88 מיס £8 את 08)2 טיט £82 (2) גלי_יכקי_יט דער איג מיר םארבי_יטנ
:מיר באקוטענ גלייכקייסנ, ביידע גלידערווי_יז צונויפ לייגג אוג

£02888 = £82 + 3(8 + 4־

דרי_יעק• א פת הייב די את מעד?אנע די אריס מעב רעכנט רויאזרי .5
 דר*עק א פוג םעד?אנע די אויסרעכענענ .1 אופגאבע

.1249 )צייב. 6 אוג א נ ט יי ז יי ר ד ע נ יי ז ט וי יל
 £0זן=14 מעד?אנע א דורב מיר פירנ £80 דיכעק אינעם לייזונג.

 ;£8) צו יכ2גל איז וו^ם ,08 #■שניט אג פ#רזעצונג איר אפ #פ נ1ליי את
 פארא- א באקומעג מיר ,0 אוג 3 פונקטג די טיס פיר פארייניקנ 8 פונקט דעם

 ד?אג#־ די את ע, את א גלייב זיינעג זייטג זיינע וו#ם ,6380 לעל#גראמ
.2מ13 צוג — •נאלג

170



 א נ אי זייטג די אוב ד?אגאנאלנ די סוג אייגנשאפט דער פוב גרונם אפנ
פיר: האבנ פאראלעל^גראם

דער1ן
,4?מ/ = 2א24-2^2(-12 אדער ,4/72%+ ^2 = 2א2 4־ 2^2

אין דערפוב
2 — 2^±2£^—

4
2אדער מ/3

______________, 1 מז.3= 2
איז אנאלאגיע דער לויט

_______________ '1 

7721, = ־2____4־

ע־ סר י או .2 אופגאבע

אוג

 די כענעג
 דרייעק א

 ז^טנ דריי
(.250 )צייב.

שפיצ פונעם ג. נ ו ז יי ל
 די דורכפירג פיר רועלב 5

80 = ^ דחיעק סונעפ הייב

______________; 1
=—/^2^2 + 2א2 כב

 פרג כ יי ה
 ע נ יי ז ט י ר ל
אוב 1) ,61

אוג
פיט

^0 באצייכענענ וועלב
■771.

: פיר האבנ △ ^80 פונעם
— — מ/2 (1)

 וואם אויסדרו^ אג פיט פארבכסג פענ דארם 171
פיר: ה^בנ△^!/ סותם דרי״יעק. פונעם זייטנ די

— 0 ארב א אנסהאלם

פיר: ׳תפיתנ ד?רםרנ

(2)

דעם
(1) ^ייט

 באטרע• תפונענעם
באיןופענ: פיר ארג

—ד/2\2

>/24^־2—
'מ״ 2א

גלייכ- דער איב אונטערפיר שטעלג !7! אר1 (2)

(3)

ותג

(2^)2
(2א<7)2א(--2 + ^-^2)2

(2£)2
בא~ קייפלערם, אם (3) ברוכצ^ל ד^ר •וג צייל^ר ד^ם צ?גלידעדנ פיר

פיר: ?ופעג

(2)אג
^2> =

^([4^־8—ג<2] • 1^2—
(2ץ*
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 איז וואם אויסדרוק, יעטווידנ קייפלערס אם דערנאב צעגלידערנ סיר ווענ
מיר: באקומעג קלאסזגרנ, קתאדראסע די אינ איינגעשלאסנ

~ (2)א2
דה. ,2ק דורב מיר באצייכענעג דר?עק פונעם פערימעטער דעמ

איז דאב —

(5)
11— (1 => 2? — 262 = 2(/?—(1) 
(1-\-1> — €=23 — 26 = 2(/7—6:)

62 + <7—א = 2/7—2א = 2?/()א-

; א = 2/7 — 62,
€, — 2/1 = 11-\-1;)
€ = 2ק — 3,

 אריס־ באקוסענע די מיס (4) ללכק?ץס1 דער אינ קייפלערס די סיר פארבייטנ
מיר: ד.$בנ (,5) דרוקנ

2/7.2/(7—62.)2/(7 — )א .2/(7—6)?
״־*. =---------------------4*5----------------------

איז: דערפונ

לא; = 7^ ק( — ק()^ — ק( — )£(6)
:אנאל^גיע דער לריס גדר ז^בנ א3 ארג פאר

________________________ 2
־א; = ?(—)^ >—)א

א•3 = —//^7 /(7—62) /(7—)א /(7-67)
 קייפלערס די פוב איינער קייג אז דערווייזנ, צו איבער נאב בלייבט עם

 א געווענ א וואלט אנדערש נעגאטיווער, קייב ניס איז ק — ? ק, — א ,3 — 0,
צאל. ׳פיקטיווע
 סומע די איידער קלענער, זיינע זי_יט איינ איז דרי_יעק באליביקנ א אינ

 ביידע צו צו מיר גיבנ !(. < א 4־ 0 איז דעריבער אוב איבעריקע, צוויי די פרג
 ,2<^2/7 אדער 2(1 < (14־ ^+א מיר האבנ צו אומגל^כקייט דער פונ טיילנ

 אזוי פונקט ;צאל פאזיטיווע א ק — <2 איז דעריבער אוב ,62 < ק איז דערפונ
 אז באטייט, דאס צאלג; פאזיטיווע ק — ס אונ ?/ — א צאלנ די אויב זיינענ

צ^ל. פאזיטיווע א איז ווארצל אונטערנ אויסדרוק דער

 דריי זלנע לויט דרי_יעק א פרב שעטעב דעמ באשטימט מע וו?אזרי .6
פארמולע. העראנם ז?יטנ.

 ט וי ל דרי-יעק א פוג שעסעב דעט באשטימענ אופגאבע.
€. אוג א ,62 זי_יטנ יי ר ד זי_ינע

אבער ,5△ = ג. נ ו ז יי ל

_______________________2_ .

 עם: הייסט דר^עק, פונעם פערימעטער האלבער א איז ווו
 .ס . 1 2 __________

י5 △ — 2 /(~7—62) )א~ק( /(7—67)
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:מיר באקומענ םארקירצונג דער באב

איינסב. קוו. 5△“ {3 — )^ (3 — 13

 פונעם נאמעב אפנ ע, ל ו ם ר א ם ם נ א ר ע ה הייסט פארמולע דאזיקע די
אלעקסאנדריע. פונ העראג מאסעמאסיקער גריכישג

ג. 7 ג נ ו נ י א ארב ס ע ג א ר פ
 זאל סע אויב פ^רט, באשטיססער א פת דרי_יעק בראדוויגקלדיקנ א ק$נםטרו?רנ מעב ק$נ צי ן.

 ה־סא־ די צעעלאסט רוערם עם וועלכע אס אפשביסב, די ב( היסאטענוזע, זי_ינ סוב נ$ר לענג די א( וריסנ:
י וותקל גר^דב צישם ■ושם דורכגעפירס איז וו$ס הייה, דער דורב סענוזע
 יייסב זייגע אויב באקוטעג, זיב וועט וויגקלעב דיגע סוב ארט דער לוים דרלעק א פאר וואס .2
י סנג 4 סם., 6 סם., 10 י סם. 6 סם., 5 סם., 4 האלסב

 קאטעט אייג •וג פר^יעקציע די את סט. 8 גלעב ן/0 הייב די איז דרייעק גרןדווינקלדיקנ א את .3
דררעק. פוגעט ז׳ץטג די באשטימעב סם. 6 גלויב איז היפןןטענוזע דעי־ אם

 געריכטעט זץגעב אוב פובקס אית צו אנגעורענדס זלגעב קג. 2,4 את קג. 3,2 נ1ס קרעסטג צוויי .4
רעזולסאגטע. זייער ■ת בייים די געפינעב אנדערער. דעד צו אייגע ודינקל בדארב א אדנטער
 את סעוץאגעס די אויסרעכעגעב סם. 11 אוב סם. 10 סם., 8 גל?יכ ז?גענ דר?עק א פרג זלסנ די •5

הייכב. די

קרי_יז. א איב אפשניטנ פראפארצ?אנעלע ^¥1וו
 א פרב דורכגעפירט איז וואט פערפענדיקוליאר, א פוב אייגנשאפט ו;

טער.7ד?אמ צומ קר?יזליניע דער אם פובקט
 וואסער- א פת דורכגעפירט איז וואם פערפענדיקוליאר, א טעארעמע• .1

 מיטל־פראפאר- די איז דיאמעטער, צוט קרייזליניע דער אפ פונקט ניט-איז
 צוויי די פת יעדערע אוב דיאמעטער, פתעט אפשניטנ די צווישנ צואנעלע
 דואמעטער, פונעמ עקב די מיט פונקט דאזיקב דעט כארייניקב וואם כארדעס,

 פראיעקציע. דער אוב די^מעטער דעט צווישב מיטל-פראפארציאנעלע די איז
דואמעטער. אפב כארדע דער פוב

(251 )צייס. כארדעס זץנעב את 1 דלאמעטעד; א איז געגעכג: ס׳איז

1) 08 00' 2) 70 ^08:דערווי_יזב זיב ס׳פ^דערט

 גראד- א איז דריץעלן דעד דעדווייז.
 אפב אב זיב שפארט דער ווייל ווינקלדיקער,

 03 אוב .^0 הייכ> זי_ינ איז סס ד?אמעטער;
 די )פוב כארדעם די פת פראיעקציעם די זיינעב

 היפאטענוזע(, דער )אפ ד?אמעטער אפג קאטעטג(
:איז דעריבער

ס^_0ס
'08^80^ ־'70~75{2 ''70^08^

 אם- אנ ק?נסטרוזרנ ן. אופגאכע .2
 מיטל-פראפ^רצץאנעלנ א סשני

אוב (1 אפשניסב גזגגעבענע יי וו צ צווישב
(.252 )צייב.
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 נאכאנאנדיקב א את $פ מיד לייגנ 214/7 גראדער א אפ קאנססרוץרונג.
 אג את גלכב איז רואם ,4?/ אפשניט אג 4 פונקט געווימב א פת סיידער

 מיד פירג ד?אמעכער, א פאר ^8 אנעפענדיק א. גל?ץכ איז רואם ,03 ט אפשנ
 פערפענדיקו־ א דורב מיר פירנ 0 פרנקט אינעמ את האלב־קרכזליניע א דורב
 קרכזליני?^ דער סיט 0 פתקט אינעט זיב איבערשנכדג זיינ ביז .45 צר יא■
אפשניט. געזוכטער דער זי_ינ ^x = 0 וועס דאב

אוב > = 06 יעי5 ס:x=x>^: ווירקלמ,

 צוויי פוג מיטל־אריפמעסישע די אז דערווי_יזג, .2 פ-אכע א
 מיטל-געא־ די ר דע יי א ר סע רע ג איז א ארג 62 צ^לנ ע כ לכי ג ט נ
לב. צא זעלבע די סרב ע ש טרי ע מ

 די אנטשפרעכנ אפשניטנ גלככע קייג ניט צוויי אז זאגנ> לאמיר ג. נ ו ז יי ל
 פת מיטל־פראפארציאנעלע די קאנםטרו?רנ לאמיר (.252 )ציים £ את ע צאלנ

.00 = \1 (11) אוב (1 צאלנ די

0, ־4־־
 איז י—— דה. א, את (1 צאלנ די פת אבער מיסל-אריפמעטישע די

הייסס . ־־^ = ^0 = ז צייכענונג, דער פת זענ צו איז ד$ם ווי גלייב,

דר?ך גר^דווינקלדיקנ פרנעס ת. גליךכ אויב ד$כ איז 00 $בער — ■ן עם,

רימואיז7,^=נ/ש,ד אוב ^0 = -^^ אז דרינגס, €00

(1 ־4" ■ן--
יה

 איידער גרעסער, איז צ$לנ ניט-גלמכע צוויי פוג מיטל-אריפמעטישע די
צאלנ. זעלבע די פרג טיטל-געאפעטרישע די

איז דאג ויכל >00 צו גלייב 00 אויב איז ,61 גל?כ איז א אויב

0x1 \ 1 = (1 ^דער.)
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 וועלכע כארדעם, פת אפשניטנ פוב אייגנשאפט .2
איבער. זיב שבי_ידב

 צוויי געגעבנ ד_ינענ קרייזליניע געגעבענער דעד איג אויב טעארעמע.
 דעד איז פתקט, איינ אינ איבער זיב שני-ידג וואם כארדעס, עטלעכע אדער

 )בא- קאנסטאנטע א כארדע באליביקער א פו: אפשניטג די פת פראדוקט
 פונעט אפשניטג די פרג פראדוקט צוט גלייב איז וועלכע גדיים(, שטענדיקע

 זעל־ דעט דורב קרייזליניע געגעבענער דעד איג דורב גייט וואם דיאטעטער,
פונקט. ביקג

איז כ/ םער;7ד?אם דער איז £5 כארדעם; זלנעב )/£ את :געגעבב ס׳איז
(.253 •ייכ5) איבערשנ^ד־פונקט זייער

.5/1 .93 = 93.90 — 93.99 ,י דערווי_יזנ זיב ס׳פ^דערט

באקו־ מיר ,5/9 אוג ^3 כ$רדעם באהילפיקע דורכפירג לאמיר דערווי_יז.
 גליןכווינקלדי- זיינעג דר?ץעקנ דאזיקע די .390 אוג £93 דר?יעקנ צרויי פעג
ווערג ווז^ם ווינקלעג, אריינגעשריבענע אלם _/3 — _/3 אוב = £0 קע:

 בויגנם; .זעלבע די אוב אייג מיס אויםגעטאסטנ
 זייער פוג ענלעב; זיינעג יעקנ2דר די עם, הייסט

אז דרינגט, ענלעכק?יט
.96.93 = 93.90 $דער 96:90=90:93

 דעט את ?15 כארדע די באסראכטג מיר וועג
 שניידנ וועלכע כארדעם, צוויי אלם 39 ד?אמעטער

 דעט, פוג גרונט אפנ מיד באקומעב איבער, זיב;
:דערוויזג נארוואם האבנ מיד רואם

93.99 = 93^.9

253 צייב.יעטרוי־ צו בענעגייע גילטיק איז זעלב> דאם

דררכנ דורב גייט וואם כארדע, דעד
 קי״ז געגעבענעט א אינ דורכ פירט טע וועג איז דעריבער את ,9 פונקט

 דעד וועט פונקט, זעלבג דעט את אייב איג איבער זיב שנ?דנ וועלכע כארדעם,
 איז זי קאנסטאנטע; א זי_ינ כארדע יעמווידער פת אפשגיטנ די פונ פראדוקט

 איג דורב גייט וועלכער ד?אמעטער, פונעט אפשניטב די פת פראדוקט צוט גלייכ
פונקט. זעלבנ דעם דורב קריחליניע געגעבעגער דעד

 איבער זיב שני_ידנ וואט סעקאנטע, פרג אייגנשאפט .3
קרי_יז. דעמ דרויסנ

 (.254 )צייב. ^3 סעקאנטע א דורכגעפירט איז 4 פונקט דרויסנדיקנ א פת .1
 די איז קרניזליניע, דעד את אינווייניק ליגט וואם סעקאנטע, דעד פרג טייל דעד

 געגעבענעמ ביזג קרייזליגיע זייט יענער אפ 6/1 פ^רזעצתג איר ;56 כארדע
 סעקאנטע. דער פוג טייל דרויסנדיקער הייסט פדגקט דרויסנדיקב

 לענג דער פאר $נ מעב נעסט 83 ^€-^ = ^3 אפשניטנ ביידע פרג סרפע די
םעקאנסע. דעד פת
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 סרייז דעט דרויסנ פתקט זעלבנ דעט את אית פת אויב טעארעמע. .2
 יעט- פת פראדוקט רער איז טאנגענטע, א את סעקאנטע דורכגעפירט זי_ינענ
 גלי_יכ איז את קאנסטאנטע א טייל דרויסנדיקנ איר אפ סעקאנטע ווידער

טאנגענטע. רער פת קוואדראט צוט
זייער איז נ/ ;סאנגעבטע א אח ;סעקאנטע זכינעב אוב : גקגעבג ס׳איז

(•255 •כ)ציי איבערשנמד־פונקט

^נ/ .— 1X2 . 80 — 88(6 זנ:-רווידע זיכ ס׳פ^רערם

255 ייכ.1

 זייערע ז^נעג 90 ארג 98 טעקאנטע, זיינעג את 96. ז. ?י וו דעד
 וועלג מיר ,80 את 60 כארדעם באהילפיקע דורכפירג לאמיר טיילג. דרויסנדיקע

 צוויי צו האבג דרייעקג ד^זיקע די .809 אוב 609 דר?יעקנ צוויי באקומעג
 ווינקלעג, אר^נגעשריבענע זיינעג _/0 את 2^ ווינקלענ, גלייכע אנסשפרעכיק

 אוב ,80 בויגנ זעלבב דעם את אית פת העלפס א מיט אויםגעם$םסנ ווערג וואם
 דע־ אוג גל?יכווינקלריקע, ינ7ךמ זיי עם, הייסס געטיינזאמער, א איז _^9 דער

אז דרינגס, ענלעכק?ץס זייער פת עגלעכע. ריבער
,>4£ ־99

.9.^98 = 99.90 אדער =
98 90

 זי אז אזוי, 9 פונקט דעם ארום דרייענ 9€ סעקאנט? די זאל טע אויב
 איבערשנייד־פתקסנ די וועלב ,99 סאגגענסע דעד פת לאגע די פארנעטענ ז$ל
 סע־ די דערנעעבסערנ; זים ס, את ס קרייזליניע, דער טיס סעקאנסע דעד פת

 וועט 90 אירער סייל דרויסנדיקער דער את קלענער ווערנ וועט 90 קאנטע
 דרויסג־ איר אי סעקאנטע די אי וועט </ באריר־פונקט אינעט גרעסער; ווערג

 פאר־ מיר ווענ דעריבער, את ,919 סאנגענסע דער צר גל?ץכ זי_ינ טייל דיקער
 90 $פשניטנ די פרג יעסווידנ 96.98 = 9(2.90 גל?ץכקייט דער את ביץסנ

 $דער 9£ . 98 = 91( .98( מיר: באקוטעב ,98( אפשניט טיטג 90 את
^9 = 98 ^.9.

:אלזא
989 = 90.90 = 96.98

 דורכגעפירט איז וואס סעקאנטע, יעטווירער פאר גילטיק איז זעלבע דאס
 דרויסנ־ איר אם סעקאנטע א פונ פראדוקט דער איז דעריבער ,9 פתקט פתעט

 איינ פרג דורכגעפירט זםנענ וואס סעקאנטעם, אלע פאר ק$נםטאנטע א טייל דיקנ
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 ק^נסטאנטק ד^זיקק די קרייז; בקבקבקנקם דקם דרויסב פרנקס זקלבב דקם את
 פו־ דררכבקפירט איז וו^ם טאנבקנטק, דקר סוב קוואדראט צום גלייב איז
פרנקט. זקלבב נעם

 קרייז א דרויסג פונקט זעלבג דעט אוג איינ פרג אויב קאנסעקוועבצ. .3
 די טאנגענטע די איז סעקאנטע, א אוג טאנגענטע א דורכגעפירט זיינענ

 דרויסג- איר אוג סעקאנטע גאנצער דער צווישג טיטל־פראפארצואנעלע
טייל. דיקנ

עם׳ הייסט ,8.^88 —8^ רוירקלקב,

 סי־ אוב עקטטער דער אינ ןפעניט אב מעב צןיטיילם והאזוי .4
פארהעלטעניש. טלטטער

 סיטל אונ ר ע טס ק ק דקר אינ ט י שב י 9 אב לב יי ס צק .1
אפשניט, אסנ קט רב ם א קב נ פי ע ב הייסס —פארהקלסקניש ער סס

 ל ז בישנים דקר רועלכב איג
 ברעסערער דקר אז אזוי, ם קי

 ויסל־ורן- די זייג ז^ל טייל
 באנצג צרוישב ם$רצ?ןןנקלע

 קלענקרב ז?ינ ארג $םשניס
טייל.
 ם ק ד נ ל יי ט ע צ אופגאבע. .2

 איג לועגים בקנעבקנקט
 סיסלםסער אוב עקססקר דעד

פארהקלסעניע.
דקר איז רגב. ז ליי

 אז ז$בנ, לןםיר #•שניט. בקבקבקגקר
פרנקט בעזרכסקר דקר איז ס

 דקם באצייכענקב סירב (.256 )צי׳יב.
זייג סייל קלענקרקר דקר רועש דאנ

x
- איז אואגאבע דקר ■ת באדינג

כאלא־ צוויי אי צעטיילג זיב

ם'יט 74•ונ טייל גרעסערנ
מיטנ העסקעם אע ^8 = <1 — %

אדער x2 = ■^^ (0, — )* $דער -

 דער־ = x2 4־ אויםנ: ןאא א■ גלייכקכס די ןט איבערשרייבג ל^סיר
^. = x ((1^-x)' איז פת

 קדייזליניע, בקוויסער א צר טאנגקנסע א איז ^8 = 0, אז $נעםענ, לןסיר
1^-x) את טקקאנסע א איז x וועלג דעם כוצ טייל; דרויסנדיקער איר איז 

 זית (1 וזעט דאג צענסער, דורכג דורכ בייש סקקאנטע די אז $נעםענ, נ^כ טייר
קר?ןזליניע. דקר פת דיאמעטער דקר

 דקר אוב טאנגקנטק א איז 745 = 67 אז אנקשקנדיק, קאנםטרו?רונג.
 פקרפקנ־ א 8 פתקס אינקם דורב סיר פירג באריר־פונקט, דקר איז 8 פרנקט

 גל?יכ איז רואם ,88 ^פשניט אב אפ אים אם לייבב ארב ?45 צר דיקוליאר
 אפדקרהקלפט, 88 צקטיילב מיר רוקב קרייזליניק. דקר פרב ד?אםקטקר צרם —# צר
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 וואט ראדתם, מיטב וליניע”קר א דורכ פירנ ארב 0 צענטער דעט סיר געטינענ
 טעקאנטע א 0 צענטער דורכנ דורב מיד פירנ דערנאם ,03 גלע־כ איז
 ס^ = x גלייכ טעקאנמע דער פת 40 טייל דרויטנדיקער דער איז דאב

 מיד באקומענ ס!/, לי_יכ1 איז וואט ,40 אפשניט אב ^8 אם אם מיר לייגב
 תר את אפשניט דעט טיילט וועלכער ,0 פונקט געזוכטנ דעט ^8 אפשניט אפנ

פארהעלטעניש. מיסלטטער את עקסטער
—ס^ = x ,4£ = ס + * אבער ^.8^.0 = ^ ווירקלעכ,

איז דערפת אדעי _|-x) x = ^( איו דעריבער אוב
(2 = 0? — ^( = (1(0, — x^דה ׳ (x — x'>((^ — x.)^\

 אם־ דעם בארירס וואט זליניע,”קר באהילפיקע א קאנםטרו?רנ זאל טע רועב
 באקומענ זיב 48 אפשניט אפנ וועס ,4 זיינעם עק צווייטנ אינעם 48 שנים
 אינ 48 אפשניט געגעבענעט דעט צעטיילנ וועט וועלכער ,01 פונקט איינ נאם
פארהעלטעגיש. טיטלטטער אוב עקטטער דער

 אינ אים טיילנ וואט פוגקטנ, צוויי פאראב ז?ינענ 745 אפשניט אפנ אלזא,
 זיי־ את פונקסג דאזיקע די פארהעלטעניש. מיטלסטער אוב עקסטער דער
 גלייכקייס די .48 אפשניט פונעם מיטב דעט לעגאבע טיטעטרישע נענ

1 = x'1^^^x^אזוי איבערשת?בנ טעג קאנ באקומענ, פריער האבנ מיר וועלכע ו: 
:פיר באקוטעג , x בענעגייע גלייכונג די אט לייזג מיר רוענ .%2 4־ 8* — = 0

ווארפג גלייכתג דער פת ווארצל נעגאטיות דעט " — — -^±1/ ^+2
*״1 •2 2 א 2/

 ריכטונג, זייג ניט את x אפשניט פתעט לענג די באטראכטג מיר ווייל אפ, מיר
באקומעג: מיר את

)!(?יעי -=* 2("/+1^+')

פת היפאטענוזע דער צווישנ דיפערענצ די איז x אפשגיט דער עם, הייטט
,ס

 ,0^80 דרי_יעק )דער ,ס את ־2־ נענ”ז קאטעטנ זיינע וואט דרי_יעק, גראדווינקלדיקנ א

דה. {,00 אפשניט )דער אפשניט פתעט העלפט א נ1א

(.256 )צייב. x = &0 — סס = ^0 = ^0

 בא- פאר געפרגעג האבנ מ־ר וואט אריטדרוק, דעט איבעד מיר בילדנ
:מיו־ קומעג

-•!—ז^5 ^5-1
2 5 2 ־ 2־־־

ס:^.5^5:3 עם׳ הייטס 0,62ע אדער

אינונגענ, אוב סראגעס
 גליןב ימנ2ז וואס כאלוקים, אם ב/ פזנקש אינעם זיב טיילט קריץזליניע א פוב ד?אטעטער דער ן.

 אירער טייל אייב ווןןס כ^רדע, א פונקט זעלבב דורכב דורכם־רב ניט מעב ק$נ פארוו^ס סט. 6 אוב סם. 4
סם.ז 3 גל*כ זייב ז^ל

 סט. 25 אוב י20 6 גל?ןכ ז?ינעב אייג^ר ונ8 $פשניטנ די איבער. זיב שנ?ןרג כ$רדעס צוויי 2
 דעד פרב לענג די גע>ינעג ן, : 2 ווי זיב סארהאלטב כןןרדע צווייסער רער פז־נ #פשנימב די

כן$דרע. צודייעער
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 רכ־1ד איז וו^ם טאנגענטעי די אז פארלענגערני זי טענ דארם ל ווים אם סש. 5 האלם כ$רד? א .3
ן סם. 6 האלסב זאל ז<זםשנ־ם פאדלענגערטג עק פרנעם געסירס

 ראד?ום צום פערפענדיךלער כ^ידע א דורכגעפירט איז איז ראדלום זי_ינ רואם קר?ז, א איב •4
 קרי_יזליניע דעד סונ טייל א פאר וואס באשטיטענ, ארב כארדע דעד סוב לענג די געפ-נעב טיט:. זי״יב א־נ

צונוים. ציס כארדע די וואם בויגב, דעד אוים פאכט

פילעקנ. ארומגעשריבענע אונ אריעגעשרלבענע
דר?עקנ. ארומגעשריבענער אוב אר^נגעשריבענער .1

 ־ ז ל ר ק א אם נ ג י ל נ צ פי ש ע נ ל ז ע ל א אם רו ק, ע ל י ם א .1
 הייסט גופע קרלזליניע די פילעק, ר ע נ ע ב י ר ש ע ג נ ל ר א סט יי ה ע, י נ י ל

 (.25ד )צייב. פינפעק ארלנגעשריבענער אנ איז 48008 ארומגעשריבענע.
קרלזליניע. געגעבענער דער פוב כארדעם זלנעב ?/ס... ,30 .48 — זלסג זלגע

ע ג מ ו ר א הייסט קרלזליניע, די בארירב זייטב זלנע אלע רואם פילעק, א
 ארלנגעשריבענע. הייסט אלייב קרלזליניע די פילעק, ר ע נ ע ב י ר ש

 — זייטג זלנע פינפעק. ארומגעשריבענער אב איז (258 )צייב. £8008
קדייוליניע. דער צו סאנגענסע ז?ינענ — ...80 >80 ,48

מעג קאב דרייעק יעטווידנ דנ2 שפיצג דרגי די דורכ .2
איינע. נאר דערכיי אוב קדגיזליניע א דורכיירג
 רואם ,480 פונעם שפיצג די ,0 איג 8 ,4 •רנקסג דריי דודב

 בל ער ד את קדלזליניע א דורכפירב מעב 1$^ גר^דער. אייג א* ני■ ליגנ
איינע. נ$ר

 ^רלזליניע ארומגעשריבענער דער ■וג צענטער דער
 וו^ם פערפענדיקוליארג, די פרב איבערעניידונב דער א■ ליגט

 ז?יסנ באליביקע צוויי פונ מיטבם די דורב דורכבעטירס זלנעב
 דער צו דורכבעפירט אין וו$ם ■ערפענדיקוליאר. דער ק. ע ל ר ד ם ע נ ו פ

 אדוט- דעד פוב צענטער דודכג דורב אריב גייס סיסב, איר דורכ זייט דריטער
קןרלזליגיע. געשריבעגער
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 די צו דורכגעפירט זי_ינענ וואט פערפענדיקוליארג, די ק^נסעקווענצ.
 — פונקט אית אינ איבער זיב שני_ידנ פיטנס, זייערע דורב דרייעק א פת זייטנ

קרייזליניע. ארומגעשריכענער דעד פונ צענטער אינעט
:ליגט קרי_יזליניע ארוטגעשריבענער אג פת צענטער דער

 א איז דרייעק דער וועג עק,”דר נעם אי אינווייניק (1
(;259 )צייב.

שארפווינקלדיקער

 גר$ד־ א ז אי דר?ךעק דעד ווענ פיסנ, איר איג היפ^סענוזע, דער אפ (2
(;260 )צייב. ווינקלריקער

 סעמפווינקלריקער א איז דר?עק דער וועג דר^עק, דעם דרויסנ (3
(.261 )צייב.

 קרייז- א ארמנשרמבג טענ קאג דרגיעק יעטווידנ אינ טעארעפע. .3
איינע. נאר דערבכי אוג ליניע

(.262 ייכ.3) △ 7450 דעי •־ געגעבב ס־איז

איינע. נ^ר דערבי_י אוב קרעזליניע א ארי_ינשר?בנ מעב קא: △^450 אעעט :דערוויךז: זיב ס׳פ^דערש

 קרייזליניע א ארי_ינשרי_יבנ ז. ווי_י ר ע ד
 פת לאגע די געפינענ הייסט דרי_יעק א את
 ראתום. איר פרג לענג די את צענטער איר
 טאנ- זי_ינענ ^30 דרביעק פונעם זי_יטנ די

 טאנ- קרכיזלתיע, געזוכטעי דער צו גענטע
 זעלבער דער את איינ צו אבער גענטע

 אפ צענטער איר פת אפ שטייענ קרי_יזליניע
 ראדתס; צום גלי_יכ איז וואם אפשטאנד, אנ

 צענ־ דעט געפינענ צו קעדיי איז, דעריבער
 קריחליניע, ארכינגעשריבענער אג פת טער

 איז וואם פונקט, א געפינענ טענ דארפ
דרייעק. פונעט טנ”ז די פת יט2גל?ןכוו

 פונ גלגיכווי_יט איז וואם פונקט, דער
 פתקט דער איז דרי_יעק, נעם פו ז?יסנ די
 צוויי איבער זיב שני_ידנ עם ווו ,0

 דרייעק. פונעם ביםעקסריסעס באליביקע
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 אריןנ־ איז רואם קריהלתיע, דער פת צענטער דער איז 0 פתקט דער
 יעט- איז קרכיזלתיע דאזיקער דער פונ ראדתם דער דרייעקן אינעט געשריבנ

 דורכגע־ זיינענ וואם ,0א אדער 0^1 ,07<—פערפענדיקוליארג די פת ווידער
 וואם דרכיעק, פונעם זי_יטנ די דר?יעק. פונעט יטנ2ז די צו צענטער סונעט פירט

 גייענ רואם אוב 0א את 0א1 ׳0א ראד?וסנ די צו פערפענדיקרלער ז?ינענ
 זלנענ קרייזליניע, דער אם ליגנ וועלכע א, את ן/4 עקנ זייערע דורב דורב

קרייזליניע. דער צו טאנגענטע
 ניט ק$נ דרי_יעק, זעלבנ דעט איג אר^נבעשריבענע אג קרייזליניע, צווייטע א

 איבער זיב שנייז־נ זיינע ווינקלענ צגויי פת ביםעקסריסעם די וו״ל זיי^ נעמאלט
פונקט. אייג את בלויז

 ליגט את 80 זי_יטנ די פונ גל^כוו^ס איז וועלכער >0 פונקט דער
/.0 פתעם ביסעקסריסע דער אפ אויב

 פונקטנ, דריי נאב פאראנ זיינענ 0 פתקט דעם אכוצ אז בארווסס, ס׳איז .4
 דרייעק. דעם דרויסג לתג זיי דרייעק; פתעט זייטנ די פרג גלייכווייט ז?תענ וואט

 בא־ יעדערע וואם קרייזלתיעס, דריי פת צענסערם די זיינענ פתקטג דאזיקע די
 זי_יטנ. איבעריקע צוויי די ■ת פ^רזעצונגענ די את דרעעק •ונעם זיןט אייג רירט

 בענעגייע אלזא, (.215 )צייב. דרויסנ-אריינגעשריבענע הייסנ קר^זליניעם אזעלכע
 דורב גייט וואם קרייזליניע, ארומגעשריבענע אית (1 סיר: האבנ דרביעק א צו

 וואם קרייזליגיע, אריינגעשריבענע איינ (2 דרלעק, פונעם שפיצנ דריי אלע דורב
 קרייז־ דרויםנ-ארי_ינגעשריבענע 2יי (3 את דרלעק, פתעט זי_יסנ דריי אלע בארירט
ליניעם.

פירעה. ארי_ינגעשריבענעמ אב בא ורינקלענ די פרב א-יגנשאפטנ .2
 פת פומע די איז פירעק אריתגעשריבענעט יעטווידנ את טעארעמע. .1

 הייסט, דאם ווינקלענ, גראדע צוויי צו גלי_יכ ווינקלענ אנטקעגנליגנדיקע די
.2^ צו

(.263 )צייכ. פירעק ארי_ינגעשריבענער אב איז געגעבג: ס׳איז

^.8 ^/0 = 2(1 אוב ,4 + זנ:-רוויעד זיכ ס׳פ^דערט

 ארכינגעשרי- אנ אלם ^,4 דער ז. כ וו ר ע ד
008^

את -—-— מיטנ אויסגעמ^סטנ ווערט בענער,

 ,מיטנ אויסגעמאסטנ ווערט _/0 דעד

 0 את 4 וותקלענ די פונ סומע די עם, הייסט
סומע דער טיט אויסגעמ^סטנ ווערט

0^8 — 008^
2^2

האלבער א טיט דה. עראך

.24/ $דער =^18^ זאי דעריבער את קרייזלתיע,
^8^ ^0= 2(1 אז דערוויז^ ווערס אויפג זעלבג אפנ
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 די פוג סומע די איז פירעק א אינ אויב )פארקערטע< טעארעמע .2
 דורכפירג שפיצנ זיינע דורב מענ קאנ ,24/ גלי_יכ ווינקלעג אגטקעגנליגנדיקע

קרי-יזליניע. א
(;263 )צייכ. פירעק א איז ^5(7)/ געגעבב: ס׳איז

# + 2: >£ = 24/ אוב 4־ 8.0—

 {/800 פירעק םו:עם )/ אוג £ שפ״צב די דררב :דערוולזג זיב ס׳סןדזרס
קרניזליניע. א דורכסירב נ7מ ק$ןנ

 פית £800 פירעק פונעמ 0 את 8 £, שפיצנ דיי? דורב דעדווייז.
 ורעם קרייזליניע דאזיקע די אז דערווי_יזנ, רועלב מיר קרייזליניע. א דורב מיר

 פונקט דער אז זאת, ז$לנ מיר וועג אינדערעמעסנ, ■0 שפיג דורכג דורכגית אויב
 זליניע,”קר דעד דרויסג אדער אינווייניק נאד קריהליניע, דער אפ ניט ליגט 0

 אוג, £80 בויגג פתעם העלפט א מיט אויסגעפאסטנ ניט 0 ווינקל דער ווערט
 גלי_יכ געווענ ניט וואלס ס את 8 ררינקלענ די פת סרמע די אז הייסט, ד^ס

 ר דע מוז דעריבער את באדינג, דעט ורידערשפרעכט דאם אבער ,24/ ארעי 180ס
 וואם קרייזליניע, די אז באטייט, דאם את קרייזליניע, דער אפ לית 8) פונקט

 דער ס. פונקט דורכנ דורב אויב גייט ס, את 8 פתקטנ די דורכ דורב גייס
פירעק. ארי_ינגעשריבענער אנ איז £8(80 פירעק
 קוואד- א גראדעק, א זי_ינ: קאנענ אריינגעשריבענע קאנסעקווענצ. .3
 אנטקעגג־ זייערע פרג סומע די ווייל טראפעציע, גלייכזייטיקע א את ראט

.24/ גלכיב איז ווינקלעג ליגנדיקע
 אריינגעשריבענע, קייג זי_ינ ניט קאנענ ראמב א את פאראלעלאגראט א

.24/ גלייב ניט איז ווינקלענ אנטקעגנליגנדיקע זייערע פת □וטע די מאכטעס

פירעק. ארומגעשריבענעמ אג בא זי_יטב די פרב אייגנשאפטנ .3
 צוויי פונ סוטע די איז פירעק ארומגעשריכענעט אג בא טעארעמע. .1

זייטג. איבעריקע צוויי די פת סוטע דעד צו גלי_יכ זי_יטנ אנטקעגנליגנדיקע

^264 )צייכ. ק7פיר ר7שריב/ג7ארוםג א: את :ממג: ס־את

4~ = 4 5 80 :רערוולזב זיב •־•^רערם



 צו טאנגענטע ינענ2ז פירעק ארומגעשריבענעם אג פת זי_יטנ די דערוו״ז.
 פונקט זעלבנ דעם אוג איינ פת דורכגעפירטע טאנגענטע, צוויי זליניע.”קי דעד

אין דעריבער גללים, ז^נענ קר^זליניע, א צו

א£ 88=3 ,א 08 = 044, אס=אס1
פיר: באקופענ יטנ,2יכק2גל דאזיקע די גלידערווייז צונוים לייגג מיר ווענ

א£+0-\-א 38 + 08 = +א£ 3~]-א 0^ +
אדער

£3+00 = 30 + £0

 פוג סופע די וואם פירעק, א ניא פענ קאנ קר^זליניע א אריינשרייבג .2
 איבעריקע צוויי זי_ינע פוג סופע דעד צו גליים איז זייטנ אנטקעגגליגנדיקע זיינע
זייטג.

 את בלויז קרלזליניע א ינשרייבנ2אר מעב קאנ פאראלעלאגראמענ אלע פוג
קוואדראט. א איג את ראמב א

דרלעק. א פת את פילעק ארומגעשריבעבעמ אב פרג שעט;כ .4
 גלייב איז פילעק ארומגעשריבענעט אג פרג שעטעב דער ט?$רעמע. .1

 אריינגע- דער פרג ראדיום אפנ פערימעטער זית פת פראדוקט האלכנ א צו
קרייזליניע. שריבענער

;.עקמ אררפגעשריבענזגר אב איז ^3008 ג געגעבב ס׳איז
 ;קריתליניע ארי_ינגעשריבענער דער פוב ראדיום דער איז ־/

(.265 )צייב. ־עקמ סונעם פערימעטער דער א־ז

1 _ץ איו זיץנער שעטעב דער :דערוריןזנזיב ס׳פ^דערט
“ 2

 פיט קרייזליניע דעד פת 0 ר5צענט? דעם פאריניקג פיר וועב דערווי_יז.
עקג•”דר מ אפ פילעק דעט פיר צעקלאפב ,£8008 פילעק פונעם שפיצנ די

^08 = 2^♦^^ 8^00-^-=,30ז,

8 \/ ס^8 + △ 000־1־ ••• = 30 -ך-

י5ם= דער? = עם׳ הייסט

 אין דרייעק ארומגעשריבענעט אנ פת שעטעב דער קאנסעקווענצ. .2
דרייעק. פתעט פעריטעטער האלבער א איז ק ווו• ,8+ = 3^

 בא־ ?<. אוב £ נענ יי ז עק”דר א פונ נ ט זי_י די אופגאבע. .3
 קרי_יז־ נגעשריבענער”ר א דעד פוג ־/ ראד?ום דעט שטיפעג

ע. י ג י ל
5 א/  פ^רפולע העראנם לויס $בער ץי~—^ עם, הייסט ,8=^3^' ג• זוג ליי

,5△ = ^^ ס?(—)א איז
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איז דעריבער אוב

ק(—)£ 1^—^) ע(—0)
ע \ ?

איבובגקב, אוב ם 7 ג א ר פ
 זילנע וו^ס זק7םיר א פונ שסיצג אלע דורב קרלזליניע קייב דורכפירג ניט מעב ק^נ פארוואם ן.

י 2 ג 3 ג 4 5 5 ויי סיידער לריטנ זיב פארהאלסב ווינקלענ
 פארהאלטב זלסב די ודעלכב בא פירעק, א איב קרעזליניע קייב ארי_ינשרי_יבנ ניט נ7מ קאג פארוואס .2

ז 1 : 2:3:4 ויי סיידער למסג זיב
ראדלוס דער _ 4> ארג € אונ £ זילכג די :געגעבנ ס<זיךנענ ודענ דרלעק א קאנססרמרנ 3

קר^זליניע. ארוטגעשריבענער דעד פרג
 רא. דער _ % ארג / # דעי זלס די :געגעבנ ם<זלנענ וועג ך]/3^ ק ל? ר ד א קאנסטרו?רנ .4
קרכזליניע. ארוטגעשריבענער דעד פונ זעום
 רא־ דער _ ץ אונ / דעי זי_יט די :געגעבג ס<זי_ינענ ורעב ק7דרי_י א קאנטטרוירב ,5
קרכזליניע. שריבעבער7ארי_ינג דער פרג וץוס

פונ ראדיוס דעד _ ץ אוג 5 אוב געגעבג: נ7ס׳זלנ וועג דילזק א קאנסטרו?רנ 6
קרלזליניע. ארלנגעשריבענער דער

 ארוטגע־ דער פיג ראדיום רעם אונ ע באזים זלג לוים דרילען גלניכאןסלדיקנ א קאנסטרולרג .7
קרייזליניזי, שריבענער

 אריינגעשריבענער דעד פוג ראד?רם דעם ארג ע זילט דעד לריט ראטב א קאנםשרו?רנ •8
קריתליגיע.

 6 גללב נ 7 יי: ז סיידער, נאכאנאגדיץג איג גענופעג ׳ק7םיר ארוטגעשריבעגעם אג פרג זילסג דריי .9
זי_ינע. זיץט פערטע די באשטיטענ סט. 5 מ.>0 4 •י150

ארוטגעשרי־ דער סוב ראדלום דער איז ווו ,0 . = 2:/?/0 ז“א דרמזנק באליביקג א איג ©ן.

עם. דערוולזג ^רלזליניע. בענער
אז באוו?יזנ, אונ 2/^/1 פארפילע דעד טיט זיב באנוצנ ן. ן

דרלעק. סונעפ פאב7ש דער איז 5 ווו >5 £^= ארעד

פילעקב. רעגלמעסיקע
פילזסנ. רעגלמעסיקע .1

 אלע (2 ארב כ יי ל ג נ נע כ ז זיךטג אלע (1 וועלכב: בא פילעק, א ,1
רעגלסעסיקער. סם יי ה גלי_יכ> ז^נעג ווינקלענ

 רעגלמעסיקע פונ מוסטערג ז?ץנענ קרואדראט א אוב דרכעק גלי_יכזי_יטיקער א
 פילעק; רעגלמעםיקער ^נרופנ ניט מעג ק#נ ראסב א אדער גראדעק א פילעקג.

 בא גל?כ, ניט זי_ינענ ^בער סג”ז די גללב, ווינקלעג אלע זיינעג נראדעק' א בא

גל^כ. ניט זיינענ ווינקלעג די אבער גלייב, זייטנ אלע זי_ינענ ראסב א
 ,26מ(/—2) לייכ1 איז מ-עק אנ בא ווינקלענ אינווייניקסטע די פת סומע די •2
 גלי_יכ איז ^-עק רעגלמעסיקנ א סוג ווינקל אינווייניקסטער יעדער עם, הייסט

 איז פילעק באליביקנ א בא ווינקלעי דרויסנדיקע די פת סוטע די .2~^(/2)
מ
מ-עק רעגלמעסיקנ א בא רוינקל דרויסנדיקער יעדער איז דעריבער את גלייב
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 ק$נ מ־עק רעגלפעסיקג א בא וויגקל איגווייניקסטב דעם
אינווייניקסטער דעד ווינקל: דרויסנדיקג שכיינישנ זענ לויט

 אויסרעכענענ ננ7ם
גלייב איז ווינקל

.26/ — — =26/[ 1— -46/
!1

 פעריפע־ זי_ינ איז גל?כ איז מ-עק רעגלמעסיקג א פת זי_יט די אויב •3
.9—זס1 כ”גל 9 סער

 אייננז^פענדיקע הייסנ זדטג צ^ל זעלבער דער את אייג פיט פילעקג
 נלניב זנינעג עם אויב גלייכי זיינענ פילעקנ אייננאמענדיקע רעגלמעסיקע

זייטנ. זייערע

 את ארי״ינגעשריבענע רעגלמעסיקע מענ קאנסטרו?רט וו?אזוי •2
פילעקנ. ארומגעשריבענע

 וואסער-ניט-איז א אפ צעטיילט איז קרייזליניע א אויב טעארעמע. .1
 די נאכאנאנד פארייניקנ וואם כארדעם, די (1 איז: כאלאקיט׳ גלריכע צאל

 טאג- די (2 פילעק; רעגלטעסיקנ ארכינגעשריבענעט אנ בילדג טייל־פונקטנ,
 רעגלטעסיקב א בילדג טייל-פונקטג, די איג דורכגעפירט זי_ינענ וואם גענטע,

פילעק. ארומגעשריבענעט
גלי_יכע אם צעטיילס קרייזליגיע די איז . . . ,3 פונקטב די אינ :געגעבב ס׳איז

_____________________________(.266 )צייב• כאלאקיט
ארי_ינגעשרי־ רענלמעסיקנ א בילדג . , . )[^ כארדעס די :דערוולזנ זיב ס׳םאדערט

רעגלפעסיק א — . . . טאנגענטע די (2 אוב בענעט
פילעק. ארומנעשריבענעם

 טייל-פתקטנ די סיידעד נ$כאנאנדיקנ א אע פארייניקנ פיר וועג (1 .ז יי וו ר ע ד
פילעק ינגעשריבענעפ2אר אג פיר באקופענ כארדעם, פיט קר^זליניע דעד פוג

 אויב זי_ינענ דעריבער אוב גלי_יכ, זי_ינענ ,30 ^.3 בויגנם די ^.30039
 ^.3 = 30 — 00 גלי_יכ:... זיב צווישג בויגנם, גלי_יכע צרנוים ציעג וואם כארדעם, די

ווערנ ורעלכע רוינקלעב, ארי_יגגעשריבענע אלם — :(/ איז:.״ דעם וצ
 פילעק ארי_ינגעשריבענער דעד אין דעריבער ארג בויגנם. גלי_יכע טיט אויסגעטאסטג

רעגלפעסיקער. א יכ,2גל דינענ ווינקלעב די את יטנ2ז די וועלכנ בא
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 קרייז- דער פת ס,.. ׳0 ,8 ׳4 טייל־פונקטנ די כ דור דורב פירב מיר רועב (2
 נדרי_יעק די .8^800 פילעק ארומגעשריבענעם אנ מיר באקומעג טאנגענטע, ליניע
 רוינקלענ זייערע ס״.\0 ,30 ,48 באזימב יכע2גל האבג .,.0340 ,880 ^8.8

 ז?ינענ באזיסג, די צו בייליגנדיקע די £803 £< 180 . £883 , £838
 די עם, הייסט בויגנם; יכע2גל פיט עפאסטנ1אויס וו׳ערנ זיי מאכטעם גל״ב, אויב

גלייב. זיב צוויש: (2 אוב גלייכאקסלדיקזן (1 ינענ2ז יעקנ2דר
צז דרינוט, דר?עקנ די פת יט2יכק2גל דער פת

 ארג ,88 = 834= 348= ״. אדער 38=88= 88 = 80= 031 = 340 = :•
/.= = - אז ׳יכאי

 8834880 פילעק ארומגעשריבענעם פתעם וותקלעג די אונ יטנ2ז די אלזא,
רעגלפעסיקער, א איז פילעק דעד עם, הייסט גל״ב, זי_ינענ

 אב אדער ינגעשריבענעם2אר אב פילעק, רעבלמעסיקג א קאנסטרוירג דאם .2
 כא- יכע2גל אפ קר?יזלתיע א סיילב את ם$פקאלםאפ באשטייט ארופגעשריבענעם,

למקימי

 ארי_ינ. טענ האג פילעק רעגלמעסיקג יעטווידנ איג (1 טעארעמעם. .3
 ארוט- אג דורכפירנ טענ קאנ שפיצג זיינע דורכ (2 אוב *קרניזליניע א שרייבנ

קרייזליניע. געשריבענע

(.267 )צייב• ק7פיל רעגלפעסיקזר א איז ^30033 •י געגעבב ס׳איז
.38 = 38 = 00 — ••• אוב £3^ £8 — £0 = •״

 קרביזדיניע, א ארייבשרי_יבב נ7מ קאב פילעק רעגלמעסיקב א איב י( :דערוועזב זיב ס׳סאדערס
קררזליביע. ארומגעשריבעגע אב דורכפירב נ7ם קאב שפיצב ינ?2ז דורב (2

 וויסג מעג דארם קר^זליניע, א פילעק א אינ יבנ2נצושר2אר קעדיי (1 נ. ז יי וו ר ע ד
 אריע- אב פוג צענטער דעד ראדעם. איר פוג לענג די אוג צענטער איר פוב לאגע די

 פונעם סנ2ז אלע פת גלדכוו^ט איז וו^ם פונקס, א איז קריץזליניע געשריבענער
 אפ לית י30 אוג £3 ז^טג די פת יכווייט2גל נענ”ז וו^ם פונקטג, די פילעק.

 זייטג די פת כוו*ט2גל ינענ2ז רו^ם פונקטנ, די ;3 פתעט ביסעקטריסע דער
 איבערשנייד- דער עם, הייסט פתעמ^^; ביסעקמריסע דער אם ליגנ סס, את 80

 £8 ז?תנ די פוג טערס2ררו7ד אלצייגם איז ביסעקטריסעם ביידע פוג 0 פתקט
.00 אוג 80

 00 יטנ2ז די פת גלי_יכותיט אויב איז 0 פונקט דער אז דערוו^זב, וועלב מיר
 פוגעם ביסעקטריסע דער אם ט1לי ער אז הייסס, ד^ם את פילעק, פונעם 08 אוב
 דעס באטראכטג אוב שפיצל/ טיטג 0 פתקט דעם מיר פארייניקג דעם צוליב , ס/

 איז זיי בא יל2וו יכ,2גל זיינעג דרייעקג דאזיקע די . ^800 דעם אוב \/000
 כ-2גל דער פת . £008 — £000 את 80 = 00 געפיינזאמע, א 00 יט2ז זי

 ,£080— אבער ,£030=£000 אז דרינגט, דד^עקג די אט פת ק?יט

 א פת וויגקלעג אלם , £0 — £8 יל2וו £000 — ^-5 אויב אז עם, ה*יסט

_^0 פתעם ביסעקטריסע די 00 איז ,£000— וויבאלד פילעק; רעגלבעסיקג

 ביסעק־ אויב ז?ינענ 0^ את 03 ,08 אז דערוויזנ, ווערט אויפב זעלבג אפנ
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 דעד ז0 פונקט דעד אז יט,2באט דאס אוב פילעק, פתעט ווינקלענ די פת טריסעם
 גלמכ-י איז פילעק, פונעם ווינקלענ אלע פוג ביסעקטריסעם די פרג יד-פתקש2איבערשנ

 ארגינגע־ דער סוג צענטער דעד איז ער עם, הייסט ז^טנ; ז?ץנע אלע פת וו^ט
 גע- דעד פת ראדיום צום י07\ = 00 = 0711 = .... = ק קרייזליניע. שריבענער

זליניע.”קר זוכטער
 אז דריננט, ...000 ,800 ^,08 דרייעקנ די פת גלי_יכקי_יט דעד פת (2

 אלע פת גלי_יכוו?יט איז 0 פונקט דער אז באטי_יט, דאם ,•07\ = 08 = 00 —...
 זליניע,”קר ארוטבעשריבענער דער פת צענטער דער איז ארג פילעק פונעמ שפיצב

.8 איז ראד?ום זי_ינ וואם
...08= .001 — 8

 את ארומגעשריבג זיינענ וואם קרייזליניעם, די פת צענטערס די אויספיר.
 הייסט 0 פתקט דער צונוים. פאלנ פילעק, רעגלפעסיקנ א איג אריינגעשריבנ

 פונעט ...0£ ,08 אפשטאנד דער פילעק. רעגלמעסיקנ א פוג צענטער
 די .ע ם ע ט א פ א זי_ינ הייסט פילעק רעגלמעשיקג פונעם זייטנ די ביז 0 פתקט

 אריינגעשריבענער 'דעד פת ראדתם דער גלייכצייטיק איז פילעק א פת אפאטעמע
קרייזליניע.

פילעקנ. אייבנאמענדיקע רעגלמעסיקע פרב אייגנשאפטנ •3
 ווי_יל ענלעב, זי_ינענ פילעקנ אייננ^סענדיקע רעגלמעסיקע .1
פראפארצ?$נעל. זיינעג זי_יטנ זייערע את גלי_יכ זיינעג ווינקלעג זייערע

 פאר־ פילעקנ אייננאמענדיקע רעגלמעסיקע פת זתטנ די טעארעמע. .2
 אר^ינגעשריבענע אדער ארומגעשריבענע די פת ראדיוסג די ווי זיני האלטב

קרעיזליניעס.
(;268 •ייכ)ג פילעקב יי פוב זי_יטנ צ?ןל די איז ח געגעבב: ס׳איז

פילעקב; די סוב זכיטב די זי_ינעב אוב
ארוט־ די פונ ראדיוסב די זי_ינענ אוב ...,08 אוב 0,4

 די סוב ראד?וסב די זענענ 0!/׳!/] אוב 0/1/ קרי_יזליניעס; געשריבענע
אפאטעמזם. די אדער קרייזליניעס ארי_יגגעשריבענע

/04 ? 04 8^\
• = 0=^0^,7, :”ייי-”י יני ׳^יי׳י״0
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 איז 808 את 8,0181 דרי_יעקנ גלייכאקסלדיקע די את .דערווי_יז

זיי- דרי_יעקנ די עם, הייסט ~-י גלי_יכ איז זיי פת יעדערער ווי_יל ׳ £ — 8 0

 :דרינגט דרייעקנ די פרג ענלעכקי_יט דער פת ;△ 808 ליס△ 24^0^8^ ענלעכע, נענ
081 _ 08 _ 88 
+8^0־^^ 0^

 ארצ?$נעל3$פר זי_ינענ פילעקנ איינגאמענדיקע רעגלטעסיקע פרג זי_יטנ די דה.
אפ^טעפעם. די צו את קרייזליניעס ארומגעשריבענע די פת ראתוסנ די צו

 אייננאמענדיקע רעגלטעסיקע פונ פערימעטערם די קאנסעקווענצ. .3
 קרייזליניעש ארוטגעשריבענע די פת ראדיוסג די ווי זיב פארהאלטג פילעקנ

אפאטעטעם. די ווי אדער
 זיינענ ^8^+^^ את 880088 פילעקנ אייננאמענדיקע רעגלמעסיקע

:ארצ?אנעל3פרא זי_ינענ זייטנ אנאלאגישע זייערע אז הייסט, דאם את ענלעכ,
88 + 80 4־ 08 88 88 80 00

 נעי^ ' ^ + ^1 + ^101״•+ אבעי '4,3-,8,0-,0,0--,

48 8. 041 40 48 041 40 _ 8
י 8, 4,0, ~ 0,41, 'אי ׳ 4,8, ~ 4,0, ־ 0,41, אזויוו, את י 8, ־ 4,8,

פילעק. רעגלמעסיקב א פת שעטעב .4

 א צו גלייב איז פילעק רעגלטעסיקנ א פת שעטעב דער טעארעמע.
אפאטעטע. דעד אפ פערימעטער זי_ינ פת פראדוקט האלבנ

יזלנק זדם די איז רעגלמעסיקער א געגעבג; ס׳איז
אפאטעמס; די איז ז?יסנ; זדנע סוג צאל די איז מ

(.269 )צייכ• סעריטעסער זי_ינ איז

•5 = ־1 ם '11 ז'א ז/־?? םםונע כ7שעס דעד :דערווייזג זיב ס׳פאדערט
ם 2 ,ה

5

269 צייב.

 פת שפיצג די פארייניקנ מיר וועג ז. י_י וו ר ע ד
 באקוסענ צענטער, זעג מיט מ־עק רעגלמעסיקג א

 שע־ דער דר?יעקנ; גליןכאקסלדיקע גלייכע ז1 מיר
איז זיי פוג יעסווידנ פת טעב

5 = 2 ״ס

 כצייטיק”גל את דו־כיעק פתעט הייב די איז ווו
 זיב, באקומט דערפת פילעק; פתעם אפאטעמע די
איז פילעק גאנצנ פונעט שעטעב דער אז

איז דעריבער את פילעק, פתעט פעריפעטער צוט אכער

1 ?
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 ארי_ינגעשריבענעט רעגלמעסיקנ א פוג שעטעב דעד .1 קאנסעקווענצב.
 אפא- דעד אפ פעריטעטער זי_ינ פוג פראדוקט האלכג א צו גלי_יכ איז פילעק
טעטע:

ס 1 /
סל* — 2^ח

 גלייכ איז פילעק ארומגעשריבענעט רעגלמעסיקנ א פת שעטעב דער .2
 קרייז- דער פוג ראדלום אפנ פערימעטער זי_ינ פת פראדוקט האלכנ א צו
ניע. לי

1 . 1
6" — זך ="^זך

 זיב פארהאלטנ פילעקג אייננאטענדיקע רעגלמעסיקע פת שעטעבנ די .3
 ראהוסנ די פונ קוואדראטג די ווי אדער זייטנ, זייערע פוג קוואדראטג די ווי
(.268 )צייכ. קרי-יזליניעס אריינגעשריכענע אדער ארומגעשריבענע די פת

 פילעקג; רעגלמעכיקע אייננאמענדיקע זיינענ ^3^0^^ את ^33033
 3 אפאטעטעם, ^ס-זייערע את 041 ראדיוסג, זייערע זייגענ ^0^ את £0
שעטעכנ. זייערע —את

 זיב סארהאלטנ דעריבער אוג ענלעב, זי_ינענ פילעקב אייננאמענדיקע רעגלמעסיקע
טנ:2ז זייערע םת קוראדראטנ די ווי שעסעכנ זייערע

(1) 3^1^  1*^
5

 די ווי זיב פארהאלטג פילעקב אייננאמעגדיקע רעגלמעסיקע פת $בער זיימג די
קחיזליניעם: ארומגעשריבענע אדער אר^נגעשריבענע די פת ראדיוסנ

£3 ־־ 04 0^1
 אז אויספיר, צום פיר קופעג (,2) אוב (1) טג”גלדכק די כג”פארגל כיר ווענ

^^0 ^0 
5־ 452'- 042 041/

 וו?אזוי קר״זליניע. א איב ארענגעשריבענער אב קוואדראט, א .5
אויס מעב דריקט ווזאזוי אוב איט מעב קאנסטרר?רט

ראד?ום. דורכב זייט ז?ינ
 ראדיוס איר רואם קר^זליניע, א איג בנ”יגשר2אר אופגאבע.

ראדץום. דורכב ע4ט”איז^/,אקוואדראטאונאויםדריקנז^נז
)צייב. דורב פירב מיר קאנסטרוץרונג. (1

 רםענדיקולערע7• צוויי קרכיזליניע דער את (2ד0
 צעטיילט קרכיזליניע די ;30 את ד?אםעטערם

 פארייניקנ סיר וועג כאלוקים. יכע2גל פיר אפ זיב
 8 באקומעב דיאבעטערם, די פת עקג די נאכאנאנד

 פירעק, רעגלמעסיקג נגעשריבענעמ”אר אג סיר
 גלגיב זייגענ זבינע יטנ2ז די ווי_יל קרואדראט, א דה.

 בויגנם, גלי_יכע צונוים ציענ וו^ם כ^רדעס, אלם
 גראדער, א איז ווינקלעג :ייגע פונ יעדערער את

דיאמעטער. אם: א: זיכ שפארט ער תייל
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 £03 עק2די גר^דווינקלדיקג פונעם ט. י! ז די אויסרעכענענ אם ד (2
: מיר געפינענ

,£82 = 2#2 $דער £82 = £02 + 302

.4£ = /?/2איז~ דערפוג
 פירעק רעגלמעסיקנ עם ינגעשריבענ2אר אב פזנ ט2ז די

איז

^4 = ^/ 2

 מע וו?אזרי זעקטעק. רעגלמעסיקער ארכינגעשריבענער אב .6
 זלט זי_יב אויס מעב דריקט וו?אזוי ארב מיא קאגסטרו?רט

ראד?רם• דעמ דררב
 אדירם ר איר רואם ,יזליניע2קר א אינ ארי_ינשרי_יבנ אופגאבע,

 זכס נ יי ז ארימדריקב אוב זעקסעק רעגלמעסיקנ א איז
ראדיום. דורכנ

אנ פרג יט2ז די איז (271 )ציים. £3 אז ז^גג, לאמיר אנא?יז. ג. נ לייזר

^.£03^= = 60ס איז דאג זעקסעק, רעגלמעסיקג ינגעשריבענעם2אר

:יכאקסלדיקער2גל א איז ±££08 דעד
 זיי פרג יעדערער ארג ./-£./5 ,0£=08 = %

.60ס האלט
 עם, הייסט כווינקלדיקער,2גל א איז ±££03 דער

איז דעריבער אוב גלייכזייטיקער, א אויב
8= 30 = £0 = £3

עגל- ר ינגעשריבענעם2אר נ א פרנ ט יי ז די
איז זעקסעק מעסיקג

=^6^

 סוג ראדיום צרם כ2גל איז וו^ם צירקל, פרג צעגעם מיטב קאנסטרוירונג.
 זעקם נ^כאנאגד יזליניע2קר געגעבענער דער אפ אם מיר לייגנ יזליניע,2קר דער

 כ$ר- א מיט בויגג יעטווידג פרג עקב די פארייניקג וועלג מיר ורעב בויגנם. יכע2גל
זעקטעק. רעגלמעשיקג געזוכטנ דעם באקומעג מיר וועלנ דע,

 קאנ~ מע וויאזרי דרלעק. רעגלמעסיקער ארלנגעשריבענער אב .7
ראד?וס. דורכג זייט זי_ינ •ם או דריקט מע וחאזרי ארב אימ םטרו?רט

 ראדיום איר. וראם יזליניע,2קר א אינ יבנ2ינשר2אר אופגאבע.
 זילט נ י2 ז אויסדריקנ אוב יעק2דר רעגלמעסיקנ א איז
ם. אדיו ר נ כ דור

 כאלא־ יכע2גל זעקם אם מיר צעטיילנ קריחליניע די ק$נםטרולרונג. (1
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 באקומעג כ$רדעם, טיט טייל־פונקטג די איינעם איבער פארייניקנ מיר ורעב קיט.
 וועלכג בא (,272 )צייב. £50 דרי_יעק רעגלמעסיקנ געזוכסג דעט מיר
 צ?ענ וואם כ$רדעם, אלם £8 = 80=0£

בויגנם. יכע2גל צונוים
 ווענ זי_יט. די אויהרעכענענ דאם (2

 פארייניקג את £0 דיאטעטער דעט דורב פירג מיר
 גראד־ א מיר באקוטעג ,3 טיט ס פונקט דעם

 ווינקל גראדג א טיט £30 יעק2די ווינקלדיקג
 דרי״יעק גראדווינקלדיקנ סתעט .3 שפיצ באם

 ;£82 = ^0~"08" מיר: האבב £30
 איז דעריבער את ,03=3( את £0-23

<£8- = 032 = 4?/צ - = 33?

^3—^3 איז דערפת

 אררמגעשריבענער אב פת ראד?רםנ די ארים מעב דריקט וחאזוי .8
 פרג שעט^ב דעט את הייב די קרניזלינ-ע, ארי-ינגעשריבענער ארב

זי_יט. זייב דררב דרי-יעק רעגלמעסיקב א
 £3 ז?ץנע ט2ז די (.273 )צייכ. £30 יעק2די רעגלטעסיקער א געבעבנ ס׳איז

.קר?*זליניע ינגעשריבענער2אר דער פת ראדעם דעד איז — ז ;גל*כ איז

 עם, הייסט ,£80 דרי_יעק
נ1קע ליגט וואם — ז

 ארום- דעד פרג ראד?רס דעד איז 0£ ^0^ — ^
 הייה; די איז 0=^11 יזליניע;2קר געשריבענער

שעטעב. ינ2ז איז 5
ז?ם די אויסרעכענענ ואס (1

ט,1דריג דערסת ; £3 = 0^, = 3 דרי-יעק פוגעם
אז

¥3 613
~3 ~““¥3~

 גראד- אינעם ׳/. אויסרעכענענ ד$ם(2
 הי&^טענרז? די איז £0£1 דריזעק ווינקלדיקנ

 אינעט £^ פתעט ביסעקטריסע די £0 = 3.
 קאטעט דעד איז דעריבער את , £0^ :=30נ
#ע1טענו$6הי האלבער א צו יכ2גל ,30ס פת ררינקל א

3 3_^ 3 /3" 1/?_
2“2 י 3 ——

3 = (2
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= = איז הייב די ן/. אויסרעכענעג ד^ם (3
ס

איז דעריבער ,0^ = 7־ •= ^ *י* 00 = ?/ = 27• ^בער

מ=*+4=1•5 *"

=*2=־׳+-׳3־׳ (2

* = 3ז=3 = (3

איז קוו.-אייגםג איג 5 שעטעב דער .5 אויסרעכענעג ד$ם (4

ס 1 £ 1 ^3\ _ ^3 2 5=2=*־< 2 ““־2 = —־־,

 א ארב קוואדראט ארומגעשריבענעם אב מעב קאנסטרו?רט והאזוי .9
 אויס דריקט מע ווזאזוי אוב דרי״יעק ארומגעשריבזינעט רזיגלכקסיקנ

ראד?ום. דורכנ ז?יטנ זייערע
 קוואדראס ארומגעשריבענעם אג קאנםטרו?רנ .1 אופגאבע

 נ- ר* א ר דע פרג 7־ ראד?ום רכב דו ז״ט נ יי ז קב י ויסדר א אוג
קריןזליניע. געשריבענער

 ארייג סיר שרייבנ / איז ראד?ום איר רואם קרכזליניע, א איג לייזונג.
 זיי־ ביז מאנגענטע דררב סיר פירג שפיצג זי_ינע דורב (.274 )צייב. קוואדראט א

 קיואדראט ארומגעשריבענעם אב באקומענ מיר ;איבערשנכידונג קעגנזי_יטיקער ער
 פוג ד?אמעטער צום — 08 צר גלייב איז 1^8 — 1^) זיינע ז?יט די

איז דעריבער ארג זליניע,”קר דער

= 27־

 ארומגעשריבענעם רעגלמעסיקג א קאנםטרו?רנ •2 אופגאבע
 ר ע ד פרג 7־ ם דיו א י נ כ ר ו ד ט ” ז זי_ינ אויסדריקנ אונ ק ע ?י ר ד
.ע י נ י ל ז ” ר ק ר ע ג ע ב י ר ש ע ג נ י_י ר א
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 ארי_ינ מיר שרייבנ / איז ראד?רם איר רואם קרייזליגיע, דער אע .לייזונג
 טאנגענסע דורב מיר פירג שפיצג זנינע דורב (.2ד5 )צייב. דרייעק רעגלמעסיק: א

 אררט- רעגלטעסיקג א באקומענ מיר איבערשני_ידונג, קעגנז״טיקער זייער ביז
 £ באריר־פונקטנ די זענעג דרי_יעק אינעט דרי_יעק געשריבענעם

אוב £1< = ££4 ורעל ,1^1 ארב זייטנ די פוב מיטנם די 8 אוב
דדייעק פונעט מיטל-ליניע די איו 423 = 03 אז דרינגטי דערפונ ;88 = 1/8£

^• = 2^ איז דערפונ ^,(אדעי-^^ £8 = ^ ^גער

 צוויי איג איז דרייעק ארוטגעשריבענעמ רעגלטעפיקנ א פרב יט2ז די
 איג ארגינגעשריבב איז וואט דרניעק, א פוב זניט דער פוב גרעסער מאל
קרייזליניע. זעלבער דער

^3 = 2־/ ץ 3

 אררמג׳ע- רעגלמעטיקב א פרג זייט די אויס מעב רעכנט רוזאזרי .10
 ארי_ינגע־ אייבנ^מענדיקב אב פרב זי_יט דער לריט פילעק שריבעבעם

ראחרס• דעמ לויט אוב פילעק שריבענעמ

 רע־ ענעט אריינגעשריב אב סרב זייט דער לריט אופגאבע. .1
 נ ו פ מ1זי די אריסרעכענעג ס ו י ד א ר לויטג נ ו א פילעק גלמעסיקנ

פילעק. רעגלמעסיקנ ארומגעשריבענעט אייננאמענדיקנ נ א
זי_ינענ (269 )צייב. אונ £8(30... פילעקנ די זוגג. ליי

 איז זי_יט די ענלעכע. זיעעג זיי עם, הייסט אייננאמענדיקע, אוב רעגלמעסיקע
געגעבענע דל פרג ענלעכקעט דעד פרג גלי_יכ איז £8 זי_יט די יכ2גל

(1) איז ,דערסוג —=— אז דרינגט, פילעקג
!1 (1^ ז/

,6־״ גלי\כ איז 88 קאטעט זי_ינ רו^ס ,088 עק”דר גראדווינקלדיקנ פרנעט

2 \ / 2------------/'
^2 —(2) איז דערפרג ;ן/2_ריפ באשטימענ

 גלי_יכ־ דער אינ (2) 11 פאר אויהדררק געפונענעט דעט אונטער מיר שטעלב
טיח: באקומענ (,1) קי_יט

 (1^ זייט געגעכעגער דעי לויט סעגלעכקייט די גיט פארמולע דאזיקע די .2
 באשטימעג 8 דאדיום לויטג אוג פילעק ארענגעשריבענעט רעגלטעסיקב א סוג

פילעק. רעגלמעסיקג ארוטגעשריבענעט אייננאמענדיקב אג פ־י 6״ זייט י ז
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 איב דערהייבג פארמולע באקומענער דער פת טיילג ביידע ז$ל מע אויב .3
* באקוטעג: מיד וועלנ באשטימעג את קוואדראט

_____

 רע־ א פוג ״>/ .זי_יט געגעבענער רער לויט דערלויבט פארמולע דאזיקע די
 זניט די באשטימעג £ ראדתם לויטנ את פילעק ארומגעשריבענעט גלמעסיקג

פילעק. רעגלמעסיקג ארענגעשריבענעט אייננאמענדיקנ אג פת
 רום־ א רעגלמעסיקג א סוב זי_יט די אויסדריקג אופגאבע. .4

ע ג נ יי ר א אב פרנ % ראד?ום עט ד רב דו זעקסעק געשריבענעם
.ע י נ י ל ז יי ר ק ר ע נ ע ב י ר ש

 דער טיט באנוצג זיב מיר וועלב אופגאבע, די לייזב צו קעדיי ג. זוב יי ל
:פארמולע

/ן ^2__

 כ גליי אוסגאבע דעד פת באדינג לויטג איז פילעק פתעט מ דיטג צאל די
אין דעריבער את 06 = ?/ עם׳ הייסט ,6

02
= _^__ 2־^3

־־-^ ^3 3

 ר?גלמעסיקנ א פרב זגיטג צאל די מענ פארטאפלט וויאזוי .11
פילעק. ארלנגעשריבענעמ

 רעגלמעסיקג א פוב זי_יטנ צ$ל די פארטאפלעב אופגאבע. .1
 דורב 02ם ט יי ז נ יי ז אויסדריקנ אוב פילעק אריינגעשריבענעט

?/. אוג 6ןמ
 די איז ^8 = 61^ אז זאת, ל$מיר (1 לייזונג.

 ־עק/1 ארי_ינגעשריבענעמ רעגלמעסיקנ א פת זייט
 אריינגעשרי- אב קאנסטרתרנ צו קעדיי (.2ד6 )צייב.

 זיינ איט בא זאל זייטב צ$ל די וואס פילעק, בענעט
 געגעבענעט, באט איידער גרעסער, מאל צוויי את
 קריהליניע די צעשיילנ מעב באדארפ טנ,”ז דה•
 בוית, דעט צעטיילנ מיר כאלאקיט. גלי_יכע 2/1 אפ

 י^3 זי_יט דעד אנטשפרעכט וואט ,45 אשטייגער
די את איז דאג אפדערהעלפט,

 ינגעשריבענעמ2אר אב פת זייט די איז כ^רדע
זייטנ. 2מ פארמאגט וואס פילעק,
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 שארפווינקלדיקנ דעט מיר באטראכטנ ,2\0 = (1^ אויסצורעכענענ קעדיי (2
 דער $ט פת קוואדראט דער גל?יכ איז וו^ם צו םארשרי_יבנ, מיר את

:זייס
2X0 — /402 + 00 — 200.00

דעד א
= 0 4־ — 2^ • 00 = 20 -20 00

מיר: געפינענ £00 דרי״יעק גראדווינקלדיקנ פונעט

2 " / 2\ / '/
סס = -30- = ץ ?/2—(“״1 = ' ^“־ד־־־

 אויסדרוק, דעם מיש 00 גל^כקייט פאריקער דעד את פארבליטג מיר וועג
מיר: באקימעג ,00 פאר געפונענ נארוואם ה$בנ מיר וואם

־״,״ ־= 2-?/ - 2?/?//ן2 -

אדער

/ן= 20—2?/ /ן 0—

 נ ט יי ז אל צ די פארטאפלעב נ פו פארמולע די פארמולע, די אט
 דעד לויט דערלויבט אריינגעשריבענעממ-עק, נ ק י ם ע מ ל ג ע ר א נ ו פ

 רא־ לויטנ את ז/־עק ארי_ינגעשריבענעמ רעגלמעסיקנ א פת זייט געגעבקנער
 פילעק, אריינגעשריבענעם רעגלמעסיקנ א פת זייט די באשטימענ דתם
 זייטנ צאל די איירער גרעסער מאל צוויי את איז זי_ינע זליטב צאל די וו^ם

מ־עק. פונעם
 אר^נגעשריבענעם רעגלמעסיקנ א פת זייט די אויסדריקג יל. פ ש יי ב .2

?/. דורב צוועלפעק

. ג נ ו ז יי ל

ס122 = 2?/ —2?/ ץ

^; = ווי_יל?/0 "

ן<12 = ^ 20- 0 \ 3 = ^ /) "2 - ׳ץ 3 י

1,,ווי __________ \_$דער ׳\6—ע 2 ו2וו_ל ^,12 — ־2^(6 — ץ2)
.2 — ׳ג 3 =2 ״

איבוננזלנ. אוב ם ע ג א ר ם

 זי_ינ אוישרריקב ארב אכטעק םעסיקנ5רעג א איז ראדלום זיי: וואם קריה, א איב ארי_ינשרי_יבנ ן
ראד?וס. דורכב זי_יט

 אכטעק פירעק, דרי_יעק, ארי_ינגעשריבענעמ רעגלמעסיקנ א פוב <2 ז?יט געגעבענער דער לויט 2
קרייז. פונעט ראדיום דעט באשטימ׳ענ
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 צוועלפעז, ^כטע? רעגלמעסיקער א ארי_יבגעשריבנ איז איז ראדיוט זי_ינ וראם יז>2קר א אינ •3
ד?אג$נאלנ. זייערע באשטימעב

 פו ראדיום ד?מ באשטימעב גלגיב איז זעקסעק ארומגעשריבענעם רעגלמעסיקב א סוב זי_יס די _4
קרי״יז. ?מ נ

אכטעק. רעגלמעהיקב א קאנסטרוירב # ריט געגעבענער דעד לו־ט י5
 אריךננעשרימ־ רעגלמעסיקב א טוב זי_יט די באשטיטעב גלעב איז קרי_יז א פוב ראדלוס דזלר .6

^5—1 אז באוווסט, ס׳איז אויב טינפעק, בעט

 רעגל־ א (3 קוואדראט, א (2 דרי_יעק, רעגלמעסיקב א (1 קץנםטרו?רנ: ;/ אפ^טעטע דעד לויט .7
זעקסעק. מעסיקנ

!xx פוב שעטעב דער אוב קרי_יזליניע א פוב לענג די 
קרי_יז. א

 פערי־ די מיט קרייזליניע א פרב לענג די מעב פארגלייכט וויאזרי .1
 ארב ארי-ינגעשריבענע רעגלמעכיקע פרג מעטערס

פילעקג. ארומגעשריבענע

את פונקטנ צוויי זי_ינענ עקנ ערע

277 צייב.

 אפ ארופלייגנ דורב קרביזליניע א פונ לענג די אויסמעסטנ דירעקט ן.
 אפשניט אנ אלם מאם, לינעאלע א ווי_יל ניט, מעג קאנ מאם לינעאלע א איר
 באשטימט דעריבער ליניע; קרוכער א מיט צונויפאלנ ניט קא: גר^דער, א פוג

 די צויסמעסטנדיק אויפנ, אומדירעקטנ אנ אפ קרייזלתיע א פונ לענג די מעב
פילעקנ. ארומגעשריבענע אונ אר^נגעשריבענע רעגלמעסיקע פרג פערימעטערם
 שגיכעס א האבג וואם טעארעמעם, די באטראכטנ צו צר טדעטנ מיר איידער

 בא- מיר וועלנ קרייזליניע, א פת לענג דעו־ וועגנ פארמולע די ארויספירנ צומ
זיי־ וואם ליניעס, פארשיידענע פרג לענגענ די צווישנ אפהענגיקייט די טראכטנ

 גע־ ם׳זי_ינענ אז זאת, לאמיר
 ליניעס געבראנענע צוויי געבנ

 וועל־ פת ץ^03 את ^50 3
 ארומנעמענ- אנ איז ^3003

 ארום־ אג איז 3363 את דיקע
 עקג זייערע ;געבראכענע גענומענע

.3 את 3 פתקטג די ז*נענ
 קיר־ איז 3303 געבראבענע ארומנענומענע די אז באורית, וועלב מיר

 זייערע וואם ,36063 געבראכענער ארומנעמענדיקער באליביקעד א פת צער
צונויפ. פאלג 3 את 3 עקג

 געבראכענער דער פת 30 זגיט די פארלענגערג מיר ורעב אינדערעמעסנ,
 36003 געבראכענער דער מיט זיב איבערשניידנ ביזג זייטנ ביידע את 3308

33^310!03 מיר: האת (,2דד )ציים.

1<3-^30 ^-06^<1<8 ץ 30 + 00 + 03

03 ^00>^ 03
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 באקו- אוםגל?ץכק?סנ, נעבעבענע די !:'ידערוו^ז צונוים לייגג סיר וועג
פיר: מעג

+ +05 ^<4^־+^- + ^ + ^+^4־
+ 0£ 4^־5

 1^8 אומגליןכקי_יט דער פרג טיילג ביידע סוג אר$פ נעמענ מיר רוענ ^דער,
אוג 4^/4־ ^5 = £8 אז אכס, איג דערבי_י נעמענ אוג 08 אוג
מיר: האבנ ,00 + 18 = 08

08 + 00 +80 + £8> 08 +£8+80

 קיר- איז געברןכענע ארומגענומענע דרויסנדיקע א דה.
אי ם א וו געבר^כענער, ארומנעמענדיקער יעטווידער פאר צער

 ארומגענו־ דער פוג עקנ די מיט צונוים סאלג עקג רע
מענער.

 וועג פאל, דעמ אינ ריכטיק אויב פארבל^בט געז^גט, ה$בנ מיר וואם ד^ם,
 בויגג א מאכמעם קריןזליניעם, ז?ץנענ ארומגענומענע די אדער ארומנעמענדיקע די

 צאל גרויסער א מיס געבראכענע א אלם באטראכטג מעג קאנ קריהליניע א סוג
לענג. קליינע א גאר האבנ וואם גלייער,

 געבראכע־ דער סוג קירצער איז (278 )צייב. 00^8 בויגנ דער אשטייגער,
 ;08 אוב 00 — סאנגענטע צוויי פוג צונויפגעשטעלט איז וועלכע ,008 נער

 דה. ,0088 געבר^כענער דער פונ קירצער 00^8 בויגנ דער איז אזוי פונקט
. 5)0! + 4<-2^4־ 55

 ארי_ינגעשריבענעמ רעגלמעסיקג א פת פערימעטער דער טעארעמע. .2
 דערנעענטערט אוב קרייזליניע דער פוג דענג דער פאר קלענער איז פילעק

פילעק. פונעט זי_יטנ צאל די פארגיאפלט טע מער וואם איר צו זיב
קריתליניע דעד פוב לענג די איז אנ פונ בערימעטער דעד איז :געגעבנ ס׳איז

(.277ע )צייב.

ז.1 ז?טנ צ$ל די םארט$פלענ באפ £ צו זיב דערנעענטערט ארב :דערווכיזב זיב כדפ^דערט
עק”דר ארגינגעשריבענעם רעגלמעסיקנ א פוג יט2ז די איז £8 .ז יי וו ר ע ד

 וועג .348 גל??כ איז פערימעטער ז?ע ^,80
 ,80 ^,8 בויגנם די אפדערהעלפט צעטיילנ פיר
 8 ארג 8 ,0 טייל-פונקטג די פארייניקנ אוג 0^

 א מיר באקומענ בויגנם, דאזיקע די פת עקנ די טיט
 וואם זעקסעק, ארגינגעשריבענעם רעגלמעסיקנ

 פארג גרעסער איז — 6^0 פערימעטער ינ2ז
 נגעשריבעכעם”אר רעגלמעסיקנ פונעם פערימעסער

 סיר: ה?בנ £08 דרי-יעק פונעם ווירקלעב, דרי_יעק.
 דערי- אוג ,£0=08 אבער ,£0 + 08 + £8
 טיילג ביידע מיר קייפלעג ;2£0> £8 איז בער
:מיר באקומענ ,3 אפ יט2יכק2אומגל דער פוג

 ווי_י- צעטיילנ מיר וועג ^.6 > אדער 6£0 > 3£8
...80 ,88 ,08 ,£0 בויגנס די אפרערהעלפט טער

277^ צייב.

197



בויגנם, דאזיקק די סוג קקג די פיט תקסנ8טייל- די פארייגיקג אוג
 519 פקריסקסקד ז?ץנ וו^ם צווקלפקק, אר?ץנגקשריבקנקר רקגלפקסיקג א סיר באקופקג

 דרמקק פונקם אינדקרקפקסנ, ק.ס] > י_ק •קריפקסער פארג גרקסקר איז
 ;24׳א > איז דקריבקר את ס%, = #^בקר— 40 :פיר ה$בנ

 אז פיר, באקרסקג ,6 אם אוםגל?ןכקיץט דעד פת סיילג ביידק פיר קייסלקב
ק.12 > 56 דער9 ,12/1/0 64£>

 נצ-באקו- יקטווידג פוג זייטג צאל די פארטאפלקג ווי_יטקר זאלב פיר ווקג
 רקגלפק־ א פת פקרימקטקר דקר אז איבקרצי_יגנ, זיב פיר רועלג פילעק, פענקם

 צאל די איז עם גרקסקר רואם גרקסקר, אלצ איז פילקק אר?תגקשריבקנעם סיקג
זי_יסנ. ז?תק פת

 ־3פז דקר איז ווו ^2ם^> אין ביכלאל > 56 ;56 > 53 האבג: פיר
 52״ את זי_יסנ, מ מיט פילקק אר^ננקשריבקנקם רקגלפקסיקג א פת ריפקסקר

זייטנ. 2/2 פיס פילקק א פת ■קריפקטקר דקר איז
 אר?ץנ־ רקגלפקפיקנ א פת ז״טנ צאל די פארסאפלקג פיר פער רואם אלזא,

 דקרנקקנטקרט את פקריפקטקר זי_ינ ווקרט ר ע ס ע ר ג אלצ פילקק, גקשריבקנקם
 קר פארבליץבט דאב אבקר קר^זלתיק, דקר פת לקנג דקר צו מקר אלצ זיב

איר. פת ר ק ג ע ל ק

 אלם פילעק, אריינגקשריבקנקט רקגלפקסיקב א פת ז?*טנ די אינדקרקפקסנ,
 דקריבקר את צתוים, צ?קנ זיי ווקלכק בויגנם, די פאר קלקנקר ז?יגקנ כארדקם,

 אלק פת סומק דקר פאר קלקנקר פילקק פונקם סנ”ז אלק פת סומק די איז
 רקגל־ א פת פקריפקטקר דקר אז דרינגס, דקרפת קריןזליניק; דקר פת בויגנם

קר?ץזליניק. דקר פוג לקנג דקר פאר קלקנקר איז פילקק ארעגגקשרייקנקמ פקסיקג
 דקר פונ לקנג די באצייכקנקג פיר אריב

 באקופע- דקם מקג רוקט ס, דררב קרייזליגיק
ק•ס < ^ • אזוי פארשרייבג אויספיר נקם

 די פארט^פלקג אומבאגרקנקצסג אג בא
 אריינגקשרי־ רקגלמקסיקנ א פרג זייטנ צאל

 ק־8 ז?ינ זיב דקרנקקנסקרס פילקק, בקנקם
 דקר פרג לקנג דקר צר אזויפיל אם ריפקסקר

צררישג דיפקרקנצ די אז קרלזליניק,
 דקם את קרייזליניק דקר פרג לקנג דקר

 ווילס איר ווייס ווי קלייג ווקרס פקרימקטקר 4
ר.9ג

פת פעריטעטער דער טע^רעמע. .3 278 •כי*
 פילעק ארומגעשריבענעט רעגלטעסיקנ א

 צד זיב דערנעענטערט את קרייזליניע דער פת לענג דער פאר גרעסער איז
זיימנ. זיונע פת צאל די פארטאפלט טע טער וואם איר

(.278 .1) קרייזליניזג דער סוב לענג די — ; .עקמ סוב פעריפעסער — :געגעבנ ס׳איז

ן/. זלסב צ$ל די פארסאפלעג באט צו זיב דערנעענטערט אוב דערווי_יזנ: זים סיסארערם

 דרייעק ארומגקשריבקנקם רקגלפקפיקנ א פת זייט די איז ^8 4 יי וו ר ע ד
 בוימם, די אפדקרהקלפט טיילנ פיר .345 גל?ץכ איז 53 פקרימקטקר זית ,450

198



 זי_יטנ. די סוב ץ אוב 8 .0 באריר־פרנקסג די צורישג איינגעשלאטנ ז?ץגענ וראם
 די דררב דררב פירג ארג קרייזליניע, דעי מיט ^3^ דר״עק אררטגעשריבענעט פרנעם

 אררטגע־ רעגלמעסיקג א באקומענ מיר טאנגענטע; את 31 טייל-פתקטג
 קלענער איז 56 = £6</ פערימעטער זיע וראם ^,8^43130 זעקסעק שריבענעם

 האבג ,6X1< 34431 דרייעקנ די פרג :אינדערעמעסנ < 3$ >3* פת
בא- דאם את ,5^ < ^^ 4־ 05 ;443/ < 5414־ מיר:
 את ,33/ את 3/4 ,48 אוב 4% אפשניטנ די פת סרמעם די אז טייט,
 טיט מעב יט2פארב ,450 יעק2דר פרנעם זייטנ די פת אפ ידנ2שנ טיר רואם ,05

 פארטאפלעג .56 < 53 איז דעריבער את ,5^ ארג 4431 ,%8 אפשניטג קלענערע
 זעקם- ארומגעשריבענעט רעגלטעסיקנ א פת זייטג צאל די אויפנ זעלבנ אפג מיר
 פערי- ינ2ז רואם צורעלפעק, אררמגעשריבענעט רעגלמעסיקב א מיר באקרמענ עק,

 דה" זעקסעק, ארומגעשריבענעט פתעט פערימעטער פארנ קלענער איז טעסער
.5מג<5מביכלאל אאוו.; 512<56

 אדום" רעגלמעסיקנ א פת טנ2ז צאל די פארטאפלעג מיר מער וראם אלזא,
 דער־י את פערימעטער זייג זיב פארקלענערט סער אלצ פילעק, געשריבענעם

 עד פארבללבט דאב נאר קרייזליניע, דעד פת לענג דעד צו אלצ זיב נעענסערט
קרייזליניע. דעד פת גרעסער
.5ט>0 אזוי: מעג פארשריןבט אויטפיר דאזיקג דעם
 ארוס- רעגלטעםיקג א פת ז!טנ צאל די פארטאפלעג אומבאגרענעצסנ אב בא

 דעד צר דערנעענטערג זיב אזויפיל אפ פערימעסער עע ורעם פילעק, געשריבענעם
 דעכו נ1פ פערימעטער צווישג 5״ — 0 דיפערענצ די אז קרכזליניע, דעד פרג לענג

קליע. נישסיק ווערט קר^זליניע דעד פרג לענג דעד אוב פילעק ארומגעשריבעגעט
 סיר,. באהויפסג געזאגס, דא האבנ סיר רואם אלצ, סרמירג מיר וועג 4

 פערי־ פארג גרעסער איז יזליניע2קר דער פרג לענג די דה. ס^11<0<511 אז
 פארג קלענער איז ארג פילעק אתונגעשריבעגעם רעגלטעסיקנ א פרג מעטער

 די זיב ענדערנ דערבע ;פילעק אררמגעשריבענעט רעגלמעסיקנ א פרג פעריטעטער
 די פארטאפלענ מיד מער רראם אז אזרי, פילעקג דאזיקע די פרנ פערימעסערם

 קרייז- דער פת לענג דעד צר זיב זיי דערנעענסערג מער אלצ זייערע, זייטנ צאל
געענדערט" ניט צייט גאנצע די בלייבם קרייזליניע דעד פת אבער לענג די ליניע,

 את גדיים( )באשטעבדיקע קאנסטאנטע א וועגב באגריפ .2
גדיים. פארענדערלעכער א ררעגב

 את ארלנגעשריבענעט רעגלמעסיקג א פרג 5ט את פערימעטערם די ו.
 זיי־ יטנ2ז צאל די פארטאפלענ ארמבאגרענעצסג אג בא פילעק אררמגעשריבענעם

 פת לענג דער צר טער ארג מער אלצ זיב דערנעענטערנ את זיב ענדערג ערע
 קרייזליניע; דער טיט גלייב רוערג געשטרעבט רראלטג זיי ררי קרייזליניע, דער

 גאנצג פת מעשעב את את ניט, זיב ענדערט קריתליניע דער פרנ אבער לענג די
 ינגעשרי-2אר פרנעט סי! פילעקנ, די פת ז!סנ צאל די פארטאפלענ פת פראצעם

געענדערט. ניט זי פארבליןבט אררמגעשריבענעט, פתעם ם! בענעט
 נעטט ארפגאבע געגעבענער דער פרג באדינגרנגעג די את רראם גריים, א .2

גריים; פארענדערלעכע הייסט באטרעפג, פארשיידענע אנ צייט גאנצע די זי
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 זי היס אופנאבע דעד פת באדינגונגעג זעלביקע די בא וואט ^בער, גריים די
 ארעד גריים באשסענדיקע חייסס באטרע^ איר אי_ינ ציים גאנצע די

ק^נסטאנטע.
 ארום־ אנ פת את אר?תגעשריבענעם אג פת את >/ס פערימעטערם די

 זייסג זייערע פונ צ$ל די פארטאפלענ אוטבאגרענעצסנ אג בא פילעק ■געשריבענעט
 דער פת לענג די את נ, ם יי ר ג ע כ ע ל ר ע ד נ ע ר א פ פת בי״ישפיל א זיינעג

קןזנססאנטע. א ם, יי ר ג באשטענדיקע א איז 0 קרזץזליניע
 בא- די את גרייסג פארענדערלעכע פת את קאנססאנטע פת ב?ץשפילנ ♦3

אופגאבע. זעלבער דער את אית פת עננג■דינגו
אריבערטר^גנ ז^ל טע ותג (.2ד9 )צייס £30 דרי_יעק א געגעבנ ס׳איז (1

 איבער־־ />15 באזים זיינ צו פאראלעל איז וואס גראדער, א לויט 0 שפיצ ז״ג
 די גרייסג: פארענדערלעכע זייג דא וועלנ אומבאוועגלעב, באזים דעט לאזנדיק

 יעסווירג סוג גריים די דרייעק, פתעם פערימעטער דער זיןט־לתיעם, זיתע פרג לענג
 וויג־ זיינע אלע פת סומע די באזים, ז?ינ זית: אבער וועלנ קאנסטאנטע תתקל;

שעטעכ. זית את הייב די ,2/* גלי_יכ איז וועלכע קלענ,
 (;280 )צייב. א איז ראד?ום איר וואם קרייזליניע, א געגעבנ ס׳איז (2

 אפ- דעי מ־עק, אריינגעשריבענעם רעגלמעסיקנ א פת זייט די איז £3 = ^
דורב באצייכענעג זי וועלג מיר אפאטעמע; די איז 0^1 ן £3 שניט

 40^=מ מיר באקומענ ^-עק, פונעם זי_יטנ צאל די פארטאפלענ מיר ווענ
 באצייכענענ וועלנ מיר וועלכע אפ^טעמע, די — 0א^_]_0 אפשניט אנ את

דורכ
 אבער י01< > 0/14 אז מיר, האבג 0^1^ דרי_יעק גר^דווינקלדיקנ פונעם

 פאר גרעסער אוואדע אס איו דעריבער את אס, פת טייל א בלויז איז אס
 די פארטאפלט טע מער וואם דה. ן/,211ז/>ס י0א^0א1 אלזא, .0^1

 את גרעסער אלצ ווערט זי אפאטעמע, די אלצ שט^גט פילעק, פונעט זי_יטנ צאל
 א ראד?ום פונעם לענג דער צו לענג איר לויט זיב דערנעענטערט את גרעסער

איט. פת קלענער דאב פארבלי_יבנדיק קרייזליניע, דער פת
 זי_יטנ צאל די פארט$פלענ אומבאגרענעצטנ באט ן/ט אפאטעמע די איז אזויארוט

 א איז אבער קרי_יזלתיע דער פת ראדתם דער גריים, פארענדערלעכע א פילעק פתעט
 דער את ראדתם פתעט לענג דער צווישנ א — דיפערענצ די את קאנסטאנטע,
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 גרוי- גאר א בא את קלענער אוג קלענער אלצ ווערט אפ^טעטע דער •רג לענג
קליע. נישטיק זי ווערט זכסנ ןל1 טעי

 פערי־ די פרב לימיט אלם קריהליגיע לימיט. רועגנ באגריפ .3
פילעקנ. ארומגעשריבענע אוב אריינגעשריבענע פת מעטערם

 שטי_יגט פילעק ארי_ינגעשריבענעמ רעגלמעסיקנ א פע פעריטעטער דער ן.
 דערנעענטערט ער אוב זי_יטנ זיינע פת צאל די פארטאפלענ אוסבאגרענעצטנ באם

 צווישג דיפערענצ די ווערט דערבי״י קרייזליניע; דעד פונ לענג דער צו זיב
 רעגל־ א פע פערימעטער דעט אוב קרייזליניע געגעבענער דעד פת לענג דעד

 צאל די ווערט עם גרעסער וו^ם קלענער, אלצ פילעק ארי_ינגעשריבענעמ מעסיקב
 פארגרע־ אומבאגרענעצטנ אנ בא את פילעק, ארי_ינגעשריבענעמ דעט פת זייטג
נול. צו דיפערענצ די שטרעבט זייטג צאל די סערג

 אוט־ באט פילעק ארומגעשריבענעט רעגלמעסיקנ א פת פערימעטער דער .2
 צו אויב זיב דערנעענטערט ז?יטנ זיינע פת צאל די פארט$פלענ באגרענעצטנ

 די- די קלענער; אלצ $בער ער ווערט דערבי_י קריהליניע, דער פת לענג דער
 אלצ ווערט קרייזליניע דער פת לענג דער את פערימעטער זי_ינ צווישנ פערענצ
 פילעק, ארומגעשריבעגעט פונעט זי_יטנ צ$ל די ווערט עם גרעסער וו^ם קלענער,

 דיפערענצ די שטרעבט זייטנ צ^ל די פארגרעסערנ אומבאגרענעצטנ אנ בא את
נול. צו

 ניט איז פילעק א פת זי_יטנ צ$ל די פארטאפלעג אומבאגרענעצטנ באט .3
 אע קעסיידער האלט וועלכער פילעק, אריינגעשריבענעט אנ פת פערימעטער דער

 וועל־ פילעק, ארומגעשריבענעט אנ פת פערימעסער דער ניט זיב, פארגרעסערנ
 דער צו גלי_יכ ווערנ ניט קאנענ זיב, פארקלענערנ את קעסיידער האלט כער
ט. י מ י ל זייער איז קרייזלעיע די קריהליניע. דער פת לענג

 ס יי גר פארענדערלעכע א וועלכער צו קאנסטאנטע, די .4
 קאנם־ דער נ ש צווי דיפערענצ די אז אזוי, זיב דערנעענטערט

ב א איר לויט נ א ק ם יי גר פארענדערלעכער דער נ ו א טאנטע
 נ יי ז ניט ס׳זאל סער א וו א פונ קלענער ווערנ ם יי גר ר וטע לי א ם
 קלע־ נ ב י_י ל ב ר א פ כ א נ ר ע ד נ ו א ם יי גר פארגעבענער ט י ו ר א פ

טארענדערלעכערגריים. מענלימיטפונדער רופט איר, נ ו פ נער
 ארדנ־ די פת פערימעטערם די פת לימיט דער אזויארוט איז קרי_יזליניע א

 פאר- אומבאגרענעצטנ באט פילעקנ רעגלטעסיקע ארומגעשריבענע את געשריבענע
זייטג. זייערע פת צאל די טאפלענ
,117711\—0 ,11171 = 0 אזוי: טענ פארשרלץבט האנאכע דאזיקע די

 )דער 1117168 ווארט לאט^נישנ פונעם פארצייכענונג פארקירצטע א איז ווו
גרענעצ(. — איז דערפונ ט?טש

 די ווערט פילעק א פת זי_יטנ צאל די פארטאפלענ אומבאגרענעצטנ אנ בא
 קלע־ את קלענער אלצ 0 את דיפערענצ די את את צווישנ דיפערענצ

 פת פערימעסער דער אז אנגענומענ, איז דערפאר אט קליע. נישטיק ביז —נער
 גרויסער א גאר טיט פילעק ארוטגעשריבענעם אג פוג $דער אריינגעשריבענעט אנ

קרי_יזליניע. דער פת לענג דערנעענטערסע די איז זייטנ צ$ל
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 פארקלענערג נ י א האלם ם $ וו ם, יי ר ג פארענדערלעכע א .5
 “ווא א איידער קלענעד, סארבלייבג אוב ווערג ק$נ אוג זיכ
 ד- נ ע ם ו א ט ם יי ה ם, יי ר ג פארגעבענע ס י ו ר $ ם נ יי ז גיס ס׳זאל סער
ע. נ יי ל ק לעב

 אומענד־ אג שטרעבט זיב, ענדערנדיק אז אויסדריקג, זיב ^נגענומעג איז עם
 אוטענדלעב סוג ביישפילג לימיט. איר איז נול אז נול, צו גרייס קליינע לעב

 ארומגעשריבענער אג פוג ראדתם צווישנ דיפערענצ די ז?נענ: גרייסג קליינע
 נגע-”אר איז וואם פילעק, רעגלמעסיקנ דעם סוג אפאטעטע דער אוג קריהליניע

 ;זכדסנ צאל די פארסאפלענ אוטבאגרענעצטג באם קתיזליניע, דער איג שריבנ
 פונעם פעריסעסער דעם אוג קר^זליניע דער פרג לענג דער צווישנ דיפערענצ די

 ארומגעשרי- פונעם פערימעסער צווישנ דיפערענצ די פילעק, ארי_ינגעשריבענעם
 באדינגת- זעלביקע די בא קרייזליניע דער פונ לענג דער אוב פילעק .בעגעם

עם: פארשר^יבט סע ענ.1
אופבאגרענעצסג אג בא [ גריים קליינע אוסענדלעב אג ז אי — .ן/

 זייסג צאל די פארסאפלעג | גריים קליינע אוסענדלעב א: איז 6—
פילעי^ רעגלסעסיקג א פת גריים קליינע אוסענדלעב אג איז €

 קרי.יזליניע. א פרב לענג די אוים מענ נם רעב וויאזוי .4
". צאל די

 מיס יניע ל ז יי ר ק א פוג לענג די אויסמעםטג ן.דירעקכ
 ווערט קרייזליניע א פוג לענג די ניט. מעג קאג מאם ליגעאלער א

 רעגל- א פרג פערימעסער דער שטרעבס עם וועלכג צו לימיט, אלם באשטימט
 אומבאגרענעצסג באם פילעקן ארומגעשריבענעם אדער ר?נגעשריבענעמא ■מעסיקב

פילעק, פונעם ז?ןטנ צאל די פארטאפלענ
 רעגל־ א פת פערימעטער דעט אוים מענ רעכנט דערפונ, ארויסגייענדיק .2

 גרויסער א גאר מיט פילעק ארומגעשריבענעמ ^דער ארי_ינגעשריבענעמ מעסיקג
 פרג לענג דער פאר אב מענ נעמט רעזולטאט באקומענעט דעם את זייטג צאל
 רעגלמעסיקנ א פת זייטג די פוג לענג די אויסרעכענעג באם קרייזליניע. דער

 3פו ראד?ום געגעבענעט לויטנ פילעק ארומגעשריבענעט אדער אריעגעשריבענעם
פארמולעם: די טיט זיב מעג באנוצס קרי_יזליניע דער

את =

 קר?יז- דער פוג ראדיום געגעבענעם לויטנ אויסרעכענענ פת רעזולטאט דער
 ארייג- רעגלמעסיקע די פת פערימעטערם די אויב אוב זייטנ די פוג לענג די ליגיע

 קע- רוערט זייערע זייסנ צאל די וואם פילעק^ ארומגעשריבענע את .געשריבענע
 פערי- די פרג דיפערענצ די טאבעלע. דער את געגעבג איז פארטאפלס, ער סייד

 רעגל־ אייננ^מענדיקע ארכגגעשריבענעט אג את ארוטגעשריבענעם אג פת >טעטערם
•0,00001 ביז •ינקסלעכקכס א טיס געגעבג איז פילעקג ־סעסיקע



 — ח
 צאל די

זייטב

 — <2 ם
 פונעט זי_יט די

 ארמננעשרימנעם
פילעק

 פעריטעטער דעד
 אריןנגע־ נונעט

פילעק שריכקנעט

—
 פונעם זייט די

ארומגעשריבענעם
פילעק

 פערימעטזנר דעד
 ארומגעי פונעט

פילעק שריבעבעט

 — 7^0 — זז?/
דיפערענצ די

 פע־ די צווישב
רימזןטזנרם

6 1,0000000 7? 6,00000 7? 1,1547006 7? 6,92820 7? 0,92820 7?

12 0,5176381 7? 6,21166 7? 0,5358984 7? 6,43078 7? 0,21912 7?

24 0,2610524 7? 6,26526 7? 0,2633050 7? 6,31932 7? 0,05406 7?

48 0,1308063 7? 6,27870 7? 0,1310869 7? 6,29217 7? 0,01347 7?

96

192

0,0654382 7? 6,28206 7? 0,0654732 % 6,28543 7? 0,00337 7?

0,0327235 7? 6,28290 7? 0,0327278 7? 6,28375 7? 0,00085 7?

384 0,0163623 7? 6,28311 7? 0,0163628 7? 6,28333 7? 0,00022 7?

768 0,0081812 7? 6,28317 7? 0,0081813 7? 6,28322 7? 0,00005 7?

1536 0,0040906 £ 6,28318 7? 0,0040906 7? 6,28319 7? 0,00001 7?

 פארט^פלט ווערט עם סער וו$ם אז באווייזס, סאבעלע דער פוג אנאליז דער
ווערט אוב ר נע קלע ווערט (1 איז: פילעק פונעט זייטג צאל די
צאליקע די (3 ;ר ע נ ע ל ק ווערט אוב ר ע נ ע ל ק ווערט 7>ט (2 ;ר ע ם ע ר ג

 אג- צום איינם ביסלעכווייז זיב דערנעענטערב את "ק ארג פוג באטרעפנ
 אוב ארוסגעשריבענעט פונעט פעיימעטערם די צווישנ דיפערענצ די (4 דעת;

קלענער. אוב קלענער אלצ ווערט פילעקג ארי_ינגעשריבענעמ
 אייב צו ביסלעכווייז צו גייענ פערימעסערם ביידע זי_ינ; טאקע דארם אזוי

 צונויפ־ שטרעבג זיי קרייזליניע, דער פת לענג דער צו —לימיט זעלבנ דעם אוב
קתיזליניע. דער פת לענג דער טיט גלי_יכ ווערג איר, טיט זיב צוגיסנ

 פוג פערימעטערס די צווישנ דיפערענצ די אויב אז פארשטענדלעב, גאנצ ס׳איז
 זי_יטנ 768 בא פילעקנ אריינגעשריבענעט את ארומגעשריבענעט אייננאמענדיקע

 געגע־ דער פת לענג דער צווישנ דיפערענצ די איז ,0,000057? בא גלייב איז
 אדער פילעק אריינגעשריבענעט דעט פוג פערימעטער דעט את קרייזליניע בענער

 דער את פילעק ארומגעשריבענעט פונעט פערימעטער דעט צווישג דיפערענצ די
 קאנ דעריבער את ,0,00005?/ פת קלענער קרגיזליגיע געגעבענער דער פת לענג
 פעריטעטער דעט קרי_יזליניע דער פת לענג דער פאר אנעמענ דערנעענטערט טענ
 צאל די וואם פילעק, ארומגעשריבענעט אנ פת $דער אריינגעשריבענעט אג פת
 זי_יטנ, צאל די זענ ס׳וועט גרעסער וואס גרויסע; א גאר איז יטנ2ז זי_ינע פת

דערנעענטערונג. די זי_ינ וועט פינקטלעכער אלצ
 1 איז ראדיום איר וואם קרייזליניע, א גענומענ אשטייגער, ס׳איז, אויב

פט. 0,05 ארוס אויספאכנ ז/=768 בא /4 —"י/ דיפערעגצ די וועס מעםער,

 0נ00005מז=0,0050111=0,05 מ1ת1
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 וואם קרייזליניע, דער פרג לענג די אז קלאר, ס׳איז מילימעסער. סאכאקל דה.

 אב פת פערימעטער פונעם אונטערשיידנ זיב רועם מעטער, 1 איז ראדעם איר
גריים. קלענערער א אם נאב פילעק ארומגעשריבענעט אדער ארבינגעשריבענעט

 קרי_יז־ דער פרג לענג די וועט 0,0001 ביז פינקטלעכקי_יט א מים אלזא,
 דה. ,6,2832?/ גלייכ אומגעפער ז?ת ?/, איז ראדתם איר וואס ליניע,

/?6,2832>=

 פת ?/ ראדיום דעט פארבי_יטנ מיר ררעלנ אויסדרוק געגעבענעם אינעט אויב
וועלנ ?/ אנשטאט דה. ס, דיאמעמער איר פת העלפט א טיט קרי_יזליניע דער

ס
באקוטעג: מיר וועלנ ,—־$ נעמענ מיר

ס = 6,2832?/ = 6,2832 =3,1416 0

 בא- ע י נ י ל ז י_י ר ק א נ ו פ ס לענג די אז באווייזט, פארמולע לעצטע די
.3,1416 צאל דער אפ ד?אטעסער איר קייפלענ דורב זיב קומט

 אויסצורעכענענ פאר ריכטיק אויב בלייבט =^3,1416כ/ פארמולע די .3
פארמולע דער פת ד?אמעטער. נ ק בי לי א ב א מיט קרייזליניע א פת לענג די

ס
פת לענג די אז באוויהט, פארהעלטעייש דאזיקע די ^^־.3,1416 מיר: האבנ

מאל. 3,1416 את אומגעפער תאמעטער איר פת גרעסער איז קר^יזליניע דער
 איר את קרניזלתיע דער פת 0 לענג דער צווישג פארהעלטעניש די

.3,1416 גלי_יכ אימגעפער איז וראם קאנכטאנטע, א איז ס דיאמעטער

 אם גריכישנ מיטג באצייכענענ צו אנגענומעג איז קאנסטאנטע דאזיקע די
 דאזיקע די ארי_ינ פ־רנ מיר ווענ זע. = 3/416 עם, הייסט פי"(," זיכ )לייענט

דעד פת לענג די אוים דריקט וואס פארמולע, דער מיר גיבנ באצייכענונג,
ס

דה. =<2#?/ אדער זע=< >£ אדער — זע אויסזענ: פאלגנדיקג קרייזליניע,

 דיאמע- איר פת גרעסער מאל זע את איז קרתזלתיע דער פת לענג די
ראדרוס. איר פת גרעסער מאל 2* את אדער טער

 נים קאנ זי עם, הייסט את, צאל איראצ?אנעלע אג ז^איז צאל די .4
 מיר אויב ברוכצאל. ראציאנעלער שום קייג טיט פ־נקטלעכ ווערג אויסגעדריקט

 א פת פערימעטעד דעט קרי_יזליניע דער פת ס לענג דער פאר אנגענומענ האבג
 ,768 איז זי_יטנ זיינע פת צאל די וואס פילעק, ארומגעשריבענעם רעגלטעסיקנ

 איבערפלום אנ טיט 3,1416 צאל דערנעענטערטע די זע פאר באקוטעג מיד וועלנ
.0,0001 ביז פינקטלעכקיךט א מים את

 לענג די אויסצורעכענענ באם אנצונעמענ גענוג איז צוועקנ פראקטישע פאר
.0,01 ביז פינקטלעכקייט דער מיס זע ^3,14 קריחליניע: דער פת

פארקער־ א צאל, א מיט זיב באנחת צו אויס קומט אופגאבעס לייזג באם
1 1

פינקטלעב- דער מים - = 0,318 ^־; ברוכצ^ל דער מיט דה. זע צו טער
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 פינקטלעכקכס דער טיט 0,32 לייכ1 איז מזגג רזנכנט — •0,001 ביז קייס
זה י י

.0,01 ביז

 מאטעטאטיקער די אינטערעסירט חאט קרליזליניע א פוב לענג די אויסרעבענעב ווענב פראגע די 5
 לענג די אז רעכענענ, פלעגג יידב אוב באבילאנער אמאליקע די יאר. טויזנט עטלעכע פרב מעשעב איב
 דעד פיב מאטעמאטיקער גרעשטע די פת איינער דלאטעשערס. אירע דרע 11 גלללב איז קרליזליביע א סוב

 דער פוב לענג די אויסרעכענעב באט .3 ~ צאל די פאר געפינעב האט ד ע ט י כ ר א צללט אלטער

 א־ ט בא ברב. דאזיקה רעש איב אנגעוויזב איז וראם מעטאד, זעלבב מיטב באניצט זיב ער האט קרללזליניע
נ א ל ר ד א .3,1416 ?ילצ יי 71 פאר מיר טרעפ: אראבער די בא שפעטער אוב אינדוסג די בא נ ע יי ט א ל

פארשרליבט מע ;פארגעדענקעב צו לללכט זייער איז צאל דאזיקע די * — געפונעב: האט י צ ע ט

 אם ציפערנ דרלל לעצטע די טיילט טע אוב ן 13355 צאלב אומיקע דרלל ערשטע די מאל צוויי נאכאנאנד
דרלל. ערשטע די

 דער פינקטלעכקללט. גרויסער א טיט אויסגערעכנט געוועב צאל די איז מיטלאלטער איב שויג
 פיבקטלעכקללט א מיש אויסגערעכנם האש (16^3— 1540) וולעט* מאטעמאשיקער סראנצויזישער

 אויסגערע. האט !(711 — 1649) לודאלם מאשעמאטיקער דעטשישער דער צייכב. דעצימאלב צענטב ביזב
 לודאיפ-צאל. רופב אנגעהויבב גופע צאל די מעב האט דעט באב צייכנס. רעצימאלע 35 מיט 71 כנט

 ענג־ דער אשטיינער, >7ז סיג באטרעשנ פינקטלעכע מער פארגלליכב צום ביט געגעבב מעב האט שיעטער
 אז זאגב, מעב מוז דאב צייכנם. 707 אויסגערעכבט האט (1882 — 1812) שאנקס מאטעטאטיקער לישער

 מע וואס מ־, קאלאסאלע די נים בארעכטיקנ אוב נוצב ווייניק ברענגעג אויסרעכענתגעג מיניט דאזיקע די
צאל. שאנקם מיט ניט זיב באנוצט זיב, פארשטיים קייבער, געפאסערט; דערוש האט

 פארבתדב דערמיט זללנעב וואש פראגנ, טעארעסישע די זללנעב וויכטיקער את אינטערעסאנטער סאב א
 נ כ י_י ל ג ם י ו א וועגנ איפגאבעס סאלגנריקע אופמערקזאטקללט די צוגעצויגב זיב צו האבב נאב אמאל גאר שוינ

 לענג דער צו גלללב זללב זאל לענג זללב וואש אפשניט, גראדליניקג א קאנסטרולרנ דה. , ע י נ י ל ז לל ר ק א
 א קאנשטרולרג דה. ז, יי ר ק א סוג ר ו ט א ר ד א וו ק דעי וועגב אוב קרללזליביע, געגעבעבער רער פת

 דער- אז זיב פארשטייט קרללז. געגעבענעט פונעט לב שעט צוט גלללב זי_ינ שעטעבזאל זללב וואס קווארראט
 — אינסנרומענטב צוויי טיט בלויז ווערב געטאכס קאנסטרולרובג די זאל פאלב ביירע איג זיב, פאדערש ביי

 קרללזליב־עם אוב גראדע דורכפירב טיט בלויז אויסזוטענ יארס טע דה. צירקל, א טיט את ווירע א טיט
 אפ־ אנ קאנסטרוירג קאנעג זאלב סיר וענ1 פארבונרב. ענג זיב צודישנ זללבעב אופגאבעם ביידע דאזיקע די

 דאזיקנ דעט בעמעג סיר תעב איז קרליזליניע א פת לענג רער צו גלללב זללב זאל לענג זללב וראם שניט,
 א באקוטעב מיר וואלסנ יהייכ זייב אלם ראדיום פונעט תעלפש א ארג גראדעק א פוב באזיס אלם אפשנים
 קווא־ גלי_יכגרויסנ א את גרארעק דעט פארוואנדלענ ;קרללז געגעבענעט מיטנ גלללכגרויס איז וואם גי־אדעק,

מאכנ. געקענס שויב עווקליד האט ראם ; שווער ניט שריב איז דראש

 שטארק האט קרללזליניע א אויסגלעכנ ורעגב את קרללז א פת קוואדראטור דער וועגנ ארשגאבע די
 רא־ דעט אנ נעמענ סיר וועג באריטסע. באזונדערם די אויב דערונטער געאטעטערם, פיל אינטערעהירט

 דורג אויסדריקב זיב האלב־קרללזליביע א פת לענג די וועם מאס־איינם, א פאר קי־ללזליניע דער פת דלום
 אוב צירקל א פת הילם דער מיס קאנסטרולרנ זאל מע דעמ,אז את דעריבער באשטיים זאב די צאל רער

 קאנסטרו־ פת טעגלעכקללט די צאל דער דורב אויסדריקב זיב זאל לענג זללב וואט יאםשניט אנ ווירע
 האט 1768 יאר את שויג צאל דעד פת כאראקטער פת אפהעבג־ק דעריבער איז אפשניש אזא ירב

 איראצלאנעלע סאב א צאל. איראצלאנעלע אנ איז 7! אז באומת. לאמבערט מאטעטאטיקער דללטשישער רער
 קוואד־ א קאנסטרולרב טיר ווענ אשטייגער. ווירע. א את צירקל א טיט קאנסטרולרג מענ קאנ אבער צאלג
 אס־ אב מיר באקומענ דלאגאנאל, זי_ינ דורב סירב את לענג־אייבה( )א 1 גלי_יכ איז זללט זי_ינ וואס ראם,

 וועל־ אכשעק, רעגלמעסיקב א פוב זללט די ן•^/2 אלצ דורכ איים זיכ דריקס לענג זי_ינ וואש שניט,
צאל רער דורב אויס זיב דריקט איינס. גלללב איז ראדלוס זללג וואס קרללז, א את ארללנגעשריבנ איז כער

 " צאל די ומרע. א את צירקל א טיט קאבסטרולרנ אויב מעג קאנ אפשניט ראזיקג דעט ;
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 פומפ^ריקג העלפט צוויתזער דעד איב קאנססרולרונג. קאמפליצירטע סער א יז$גנ צו אזוי האם, $בער
 ןףיציעם,6$ר8 סעססשטעלנ א?תגעגעבנ (1873) ערמיטג מאטעמאטיקער פראנצויזישנ רעם זיב האס יארהונדערם

 אפשנים, אב אז אופגעדעקט, (1882) לינדעמאג מאטעמאטיקער דלטשישער דער ה^ט גרונם זייער אם וואס
 שפעטער קאנסטרוירנ. ניט ווירע אוב צירקל א סיס מעב קאג >71 צאל דער דורב אויסגעדריקס איז וואס
 אב־ אזויארוט איז איצט דערוולז. דאזיקב דעט פארפולקוטס אוג פאריינפאכט טאטעטאטיקער סאב א האבג

 נים טעג קאג ווירע א אוב צירקל א טיט קרייז א פת קוואדראשור די אז פעסטגעשסעלט, סאליוט
^נסטרוירג.

 סוג הילם דעד טיט דה. אינסטרוטענטג, קאמפליצירטע מער פוב הילם דעד טיט אז באטערקג, מיד
 געוווסס באב טעג האט דאס נאד קאנסטחץרונג, דאזיקע די מאכנ יא מענ קאנ קרוטע, קאטפליצירסע מער
צלסג. אלטע די איג

 ראדיוסנ זייערע ווי זיב פארהאלטג קרייזליניעס צוויי טעארעמע. .6
דיאמעטערס. אדער

אובי קר^זליניעס, פרג לענגעג די — את £ געגעבג: ס׳איז
דלאםעטערס. את ראד?וסנ זייערע — )2£ אונ ^/2

1^( 1?? !0

ג--. = ל1 — 1 ;רערווייזב זיב •*פארערט
2^ 2^ £2

^. = 2?/זע2 = ^ ?<,1 = 27?/ז1 = ?/זע1 דערווייז.
:סיר האבג צווייטער, דער אם גלייכקייס ערשסע די גלידערווי_יז סיר טיילג

£\ 0^ '0. 2x1^

בויגנ. א פרג לענג די .5

ם א וו מ,ס פוב בויגג א נ פו לענג דיעב מ י שט א ב .1 אופגאבע
(.281 )צייב. £ ז אי ראד?ום נ יי ז

 11 האלט וו$ם ?,15 בויגג דעט לייזונג.
 צענט- א אנטשפרעכט (,~ ?45 = מס) בויגנ־גראדוםנ

 ווינקל־גראדוסנ 11 האלט וו^ם ווינקל, ראלער
 בויגג־גראדום איינ פונ לענג די /^(. ^03 = מס)

 £8 בויגנ דער $בער -^ך, — גלי_יכ איז

גלייכ איז 6/ לענג זי_ינ עם, הייסט /.1ס האלט

 אויב אז באטייט, דאם ;אייננ^מענדיקע זי_ינ דארפנ 360 אוג 71 צאלב די
מינוסנ. איג פארוואנדלענ אויב 360ס מענ דארם מינוטנ, איג געגעבנ איז 11

 ווינקל, צענטראלג פונעם גדיים די באשטימעג .2 אופגאבע
 דא- צום כ יי ל ג איז וועלכער נ, ג בוי א אנטשפרעכט ער וו^ם
קרייזליגיע. דער פוג ד?ום
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ס 180ס • 0 *1^11
לויטנ ;11 = —— סיר: האבנ (1 = פארמולע דעד פת .ג נ ו ז יי ל

עם: הייסט ,61 = % איז אופגאבע דער סרב באדינג

 ז י א נ ג י ו ב נ ?* ז נ ו ם לענג די אם וו ווינקל, צענטראלער א
 דערנעענטערם איז ראד?אנ דער .נ א י ד א ר סט יי ה ,ם ו ? ד א ר צום כ יי ל ג

.5דס1׳ד44,״8 גלייב ראד?אנ דער איז פינקסלעב מער ;57ס18׳ גלייב

סעגמענט. א פרב סעקטער, א פת קרעז, א פת שעטעב .6
 פילעקב ארומגעשריבענע אוב אריןנגעשריבענע רעגלמעסיקע פת שעטעכג די .1

 פארענדערלעכע זנננענ זייערע זי_יטנ צאל די פארטאפלעג אומבאגרענעצסנ באט
 פוב שעטעב דעד וועט זייטג צאל די פארטאפלענ אוטבאגרענעצסנ באמ גרייסג.

 אבער שעסעב דער פארגרעסערנ, זיב פילעק אריינגעשריבענעם רעגלמעסיקג א
 פאר־ ביידע דאזיקע די פארקלענערג. זיב וועס פילעק ארומגעשריבענעט אנ פרג

 אנדערער, דער צו איינער בעהאדראגע זיב דערנעענסערג גרייסנ ענדערלעכע
 שטרעבנ, זיי וועלכג צו לימים, דער לימיט. זעלבב דעט אוב אייג צו שטרעבנדיק

 דער איז ז יי ר ק א פוג עב עט ש דער אלזא, קרניז. פת שעטעב דער איז
 אריינגעשריבענע רעגלמעסיקע סונ שעטעכנ די פוג טיט לי

 נ ט ני ז ערע יי ז נ פו צאל די ב ע וו פילעקנ, ארומגעשריבענע אוג
.ט ר ע ס ע ר ג ר א ם אומבאגרענעצט רוערט

 שעטעב דעט ־</, דורב קרייז פונעט שעטעב דעט באצייכענענ זאל מע אויב
א פת שעטעב דעמ אוב 5ארומג דורב פילעק ארומגעשריבענעט רעגלמעסיקנ א פת

ךנג2אר םג אר! אר״נג י אריעג^• ^<^<טגאר-איז "5אריינג דורכ עקפיל ארנננגעשריבענעט רעגלמעסיקג

 דיפערענצ די ווערט פילעקנ, די פת זי_יטנ צאל די פארטאפלט מע מער וואם
 פילעק, ארכינגעשריבענעט את ארומגעשריבענעמ דעמ פת שעטעכג די צווישנ

די בא אז זיב, פארשסייט קלענער. את קלענער אלצ בעהאדראגע ,5אררמג — 5אריינג

פונ קלענער 5ארןמג — ׳א את </—5אריינג דיפערענצ די איז באדינגונגענ דאזיקע

אריינ^-ארוס^• נצעיעדיפ

 פת שעטעב דעט ז קרני א פוג שעטעב פארג אנ מעב נעמט דעריבער
 א גאר מיט פילעק ארומגעשריבענעט אדער ארי_ינגעשריבענעמ רעגלמעסיקב א

זייטנ. צאל גרויסער
איז פילעק ארומגעשריבענעט רעגלטעסיקנ 21 פת שעטעב דער

 אומבאגרענעצט ווערם פילעק פונעם זי_יטנ צאל די ווענ ^•םגארו — 2 ארומג^

 דער צו — ליטיס זי_ינ צו פילעק פתעט ^ארומגפעריטעטער דער שטרעבט פארטאפלט,

 זייג צו 5ארןפג שעסעב זלג אויב שטרעבס גלייכצייטיק זליניע,”קר דער פת לענג

קרייז, פונעם שעסעב צום </, ליפים
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בא א מיט פילעק א פאר ריכסיק איז 5ארוםג = אדו^ £ גללכקלט די

 צאל, גרויסע א ג$ר איז מ ווענ דאב, אויב ריכטיק איז זי זי_יטנ; צאל ביקער ל
 קליי־ אזא אם ־א פת 5ארוטג אוב ס, פת >£ארומג אונטער זיב שיידט דעמלט אבער

 ב גל די איז דעריבער לייגג; ניט אכט קייב איר אפ בעג מע וואם גריים, ער
 לימיט זי_ינ מיט פארבייטג /כארןמג וועלג מיר וועג דאב, אויב ריכטיק קי_יט

אלזא, </. לימיט זי_ינ מיט 5ארוטג ארב

(1) $

דה.
 דער פת פראדוקט האלבנ א צו גלייב איז קרייז א פת שעטעכ דער

ראדיוס. אפנ קרייזלתיע זי_ינ פת לענג

. כיר: באקומעב ,2?/זע מיט (1) פארמולע דער אינ מיר פארבייטנ

=</ ?/ש-'- =1 2?/* • £ =

מיט ?/ פארבי_יטנ מיר וועלב גלי_יכקי_יט געבראכטער לעצט צום דער את אויב

ס
פארמולע: די קריה א פת שעטעב פארב באקרמעג מיר וועלב

_[ 2 נ 4 4
אלזא,

אדער ?/זע=</2

 ראדלוס זי_ינ פת קוואדראט צוט גלי_יכ איז קרטז א פת שעטעב דער (1
צאל דער אפ געקייפלט

 פוג קהאדראט נערטל א צו גלי_־כ איז קרייז א פת שעמעב דער (2
זע. צאל דער אפ געקייפלט דואמעטער, זית

 די ווי זיב פארהאלטנ קרי_יזנ יי צוו פת שעטעכג די קאנסעקווענצ.
 די- זייערע פת קו;אדראטנ די ווי אדער ראדיוסנ זייערע פת קוואדראטג
אמעטערם.

 ^/2 את קרייזנ, צוויי פת שעטעכנ די זגינענ אוב אינדערעמעסנ,
עם: ד״ייסט ד?אמעטערם, זייערע זי_ינענ 02 את 0^ ראד?וםנ, זייערע זי_ינענ

=.ב -=1 ־,ס*
 :טיר האבנ גלי_יכקיןטנ, די אט נליוערווייז מיר צעטיילנ

^1=_^ ,?׳■2,ס..2
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 האלבג א צו גלייכ איז סעקטער א פוג שעטעב דער טעארעמע. .2
ראדיום. אפנ כויגג דיג פרנ לענג דער פוג ראדוקט

(.282 )צייב. איז ראדלום זייב וד$ס ?רכז, א בנ:7בעג ס׳איז
.ז• האלם ^03 סעקטער דער ^8 = 0 בויגב סוג לענג די

283 צייב.

סעקס^• = 4־ זנ:־דזגריו זיכ יערטאם׳ם

 א סוב שעטעב דעד
1

קרייז פונעט שעטעכ

גלייב איז ?/, איז ראד?ום זלג וואט קרייז, א פת </ שעטעב דעד .ז יי וו ר ע ד
 אוים מאכט ,1ס גלי_יכ איז בויגג זעג וו^ס טעקטער,

7?/ז2
פו־ שעטעב דעד * גלי_יכ איז ער אז הייסט, דאם אוב

גלי_יכ איז ,7זס האלט ?15 בויגב זי_ינ וואט ,£03 סעקטער געט

^8״= = ד80 ב,י* =־ע%־־ 360 ־־2־י־80־

איז דעריבער אוג

5 =4^־ . סעקט 2

 (,283 )צייב. ££13 טעגמענט פונעט שעטעב דער סעגמענט. א פוג שעטעב .3
 ווערט £3 כארדע דער טיט אוב ££13 = 0, בויגג מיטב באגרענעצט איז וואט

 דעט טיט £03 טעקטער פונעט שעטעב צווישנ א$דיפערענצ ווי אויטגערעכנט
 וואט י£03 דרי_יעק גלייכאקטלדיקנ פונעט שעטעכ דעט אוב־ <1 בויגב זעלבנ

ראד?וםנ. צוויי די דורכ אוב £3 כארדע דער דורב זיב בילדעט
 £03 טעקטער פת שעטעכ צוט גלי_יכ איז ££13 טעגמענט פונעט שעטעכ דער

את (^13 גלי_יכ איז טעקטער פת שעטעכ דער ;£03 דרי_יעק פתזט שעטעכ דעט אנ

1
שעטעב דער איז דעריבער את (^1^ גלי_יכ איז דרי_יעק פונעט שעטעב דער

1 ס 1
כ-גל סעגמענט פתעט

 דעד ם, זי א ב נ יי ז £3 כארדע די הייסט (283 )צייה. /\]13£ סעגמענט אינעט
 טעגמענט, פת באזים מיטב דורכנ דורב גייט וואט ,0£}=^[1 דיקוליארנערפ^פ

טעגמענט. פת ל יי פ אדער כ יי ה הייסט

1—195 209



.נ ע ג נ יבו א אוב ס ע ג רא

 איייג ראדלרש רעט זאל טע אדיב קרניזליניע, א פרג נג7ל די פארגרעסערנ זיב רועט וויפל אם ן.
י ם. ן אש סארגרעסערנ

 רעגלטעסיקב א איב ארכינגעשריבג איז רואם קרי_יזליניע, דעד פרג לענג די איז מאל וויפל אינ .2
ן קר?ץזליניע ארומגעשריבענער דער פת לענג דער פאר קלענער דרדעק,
 רענלמעס״קער א ארי_יגגעשריבנ ס׳איז וועלכג איג קר?/ א פרג שעטעב דער איז מאל וויפל איב .3

י דרי_יעק דאזיקנ דעם אינ ארי_ינגעעריבנ איז וואס קרי_יז, פת שעטעב פארב גרעסער ק>7דרי_י
 נאי מעטער ן נלי_יכ איז ראד?ום זי_ינ וואס בויגג, געגעבענער דער איז וויפל אם אתסרעכענעג, ,4

בויגג. דעט צונוים ציט וואס כארדע, דער פת גרעסעד י120ס האלם םאוו
 דערנעעג־ איז ,0,0! ביז פינקטלעכקי_יס דער טיט אויסגערעכנט (האלב־קרי_יזליניע א פת לענג די .5
עם. דורכקאנטראלירנ גללב מערם

 סוג פארותיז זיב בארירנ מעטער, 3,0 גלי_יכ איז ראדתס זייער רואם קרכיזליניעם, גלי_יכע דרנו .6
קרי_יזליניעס. די צווישג דרי_יעק "קרומליניקנ" דעט פוב שעטעב דעמ באשטימענ דרויסנ.
ריאפע- נ ע ז?ץנ 2?( אוב 2צ ,23 ק ע י_י ר ד נ ק די ל ק נ י וו ד א ר ג א נ ו ם נ ט יי ז י ד 7

אם ס ר י ו ר ט ס נ א ק איז אס וו ,ז י_י ר ק פונעם כ ע׳ שעם רער .נ ז י_י ר ק סוג ס ר ע ט
זב יי קר די סוג סוטעפונדישעטעכב דער ו צ כ י_י ל ג ז י א , ע ז ו ׳נ ע ט א פ י ה דער

דערוויוזג. .נ ס ע ט א ק די אפ ט ר ו? ר ם ס נ א ק נ ע נ יי ז אס וו
 דרריסנ. סיב זיב בארירנ טעטער, !י0 כגלי- איז ראדלוס זייער וואס יקרי_יזליניעס גללכע צוויי .8

 אויסרעכענעג ארג אפדערהעלפט קריהליניעס געגעבענע די צעסיילם וואם קריוזליניע, דריטע א דורכפירנ
קרי_יזליניעס. דרי_י אלע פוג טייל געמיינזאטענ דעם פונ שעטעב רעט

 קרייז־ קאנצענטרישער א מים צעטיילט איז מעטער, 2 גלעב איז ראדלוס ז?ינ וואס יקרי_יז א .9
קאנצעיטרישער^קרכזליניע. דער פת ראדלום דעס באשסימעג אפדערהעלפט. ליניע

כ י_י ל ג איז רינג א דערווייזנ,אזדערשעםעכפרניסן
אינווייניקססערראד?רם. זלנענדערדרויסנדיקעראוגדער נ ו א ו וו
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טערמינעב וויכטיקסטע

 )אויכדע־ איבערפלום
...(אב מיט כענעב

זי_יטנ אנאלאגישזג

8814110) 03651108 
36886 £ ).״

6x040186811510
 010ק0851

 0ק0188036- )זי_יט> ר — אנטקעגנליגנריקע
)830x38- 88 * ווינקל(

 (010ק083, סזץ3)
0ק01380ח030ג8- )זי_יטי ר _ אנטקעגנריקע

ווינקל(

 פיגור ארומגעשריבענע
 ארופלייג־מעטאד
פיגור ארלנגעשריבענע

 אפשטאנד
 אפשניט

ליניע( )א אפקלאפג

 אוטגללכקעט
אומדורכטעסטלעכ

 גראדע )א אויסטעסטונג
 אויסטעססונג, אייג האם ליניע

אויסמזנם־ צוויי •י- פלאכקדס א

 838־ 5111 (010ק083,
 תץ04)

 088038834 4קץקמ)3
86888(8330 516104 

 688038838 4קץתא)3
300108886?

 01ק6308
 ח סק 86 ש 118315
 (3888)מ

 !16ק3868ס10ס
 1 !60083>!16ק4\10

 1׳13186ק6886
ק(33א6)ק

דר* —קערפעו א סונגעג,
אויסנהגסטונגעג(

 ים אז ב
 באיייר־פונקס

 בויגג
 ב*ליגנדיקע

 געבראכענער א פוב גליד
פראפארציע א פוג גליד

דרעעק גלי״יכאקסלדיקער

 גלככגרויס
 גללכווייס

ק7דר* ר7גל*כז*סיק

 גללכצונויסגעשטעלטע
נ7םארם געאמעטרישע

פראפארציע געדרוננענע

 גענייגטע
פראפארציע געקייטלטע

ווינקלעב געקרייצטע

ווינקל( ,7)ליני ר — גראדע

 דורכמעסטלעב
דערגאבצ־ווינקל

008083886 
104X3 8803888

 11ק846)831886
80183808 38680

 4368 -סקח
 ח0ק888

?3880664ק688518
קז6ץ 1־03 58 81(

?38808638X0 
?3880X4336880

 ?3880010ק08888
̂ 6X1־03 58 8 8

83688518 388000013?
 ?60861ק8460886

 06ק 1351
 סקח838ס483מ
זסקח1קס88מ

 1־13 8308838
 96ק:ו6ק51883מ

קח0ח0ק88מ
 ?13 8 ק6 013 6 >8311|8 6

Xי^3 5^
ז$קח183-מ 08

(38888, X ז0ז; )
 0083146ק8!40

408038816358518
)1־03

40833316350780 דקרוועז
40833376350780 הייפעב ד?מ פוב דערוו*ז

פילעק דרויסנעקיקער

 האלבקרלז
 האלב־קרי-יזליניע

וויבקלעב ווערטיקאלע

 זייט־ליניע
 טאנגענטע

 טעמפווינקלדיקער
 ווינקל טעמפער

ליטיט
)אויסרעכענעג מאנגל

7מיםל־ליני
 נאכגליד

 סעקאנטע
 נלעכקי_ים7

פארגאנצ-ורינקל

גרייס פארענדערלעכע

 פארגליד
פילעק

 צאל פיקטיווע
פלאכקייט

)נלי״יכקלט קאנגרוענצ

)באשטענריקע קאנסטאנטע

 07 8ק078880ז0
8518X83518 1^801־0־

X0035888
x03קx8סח

X3<80^75קX08ח03
קת078808030>88516

X35'ז^
'5080838 070ק083

!<3031635838 
7X00X00358518 
7X008 x^■03 
7106463

1־1640013108 ••♦(א טיט
.( . 0 8048036886)

6^64888 38888 
000364X^01.88 4368 
668X0X38 
0040686 
008038816458513

 X1־0ו.
06ק6868838 8638־

4883
 X0X88 4368ק064514
518000X003 5888 
518811106 48030 
0300X0015

?38680180 פיגורב( פ׳־נ
 (4)ק^״ג

0001088838
 גרייס(

)פוג קאנסטרוץרונג

 קאנשעקוועמ
 קרעז

 קרייזליניע
 צעממר־זומגר

רייסוויגקל

פיגורג(

 פיגורג רעגלמעסיקע
 רעזולטאנשע
)צאלב, רעלאטיווע

06886^0001 
 (4)קץת״>

06407886
1ץק<0

0x78^80)1<¥ק
 11687ק080831635
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אינהאלט
נט־נאגריסנ. גרו גז^שזטרישן ר. י מנם י א

 ם$רםענ 7טריש7ןןט7ג זיב בילדב וויאזוי 2 (.3 )ז. ר7רפ7ק ר7כריש7ןימ7ג א ארב סיזישער א .1
 אוב 7טרי7אם7ג אזוינס איז רואם .4 (.6 ף. אויבערשלאכג אוב ס7ליני טינ־מ .3 (.5 )ז. באוועגונג דורב

(.7 )ז. טיילט7אי_ינג זי ורערט ווי

.7 י נ י ל ע ד $ ר ג ן.

 גר$דער א גנ7רו ם7אמ?0אק ב (.8 )ז. ליניע 7קרופ .7ליני 7נ7בראכ7ג אפשג־ט. שטראל. גראדע. .1
 סעסס וויאזרי .5 (.11 וז. $פשניטנ ר73א* אקטב .4 (.11 )ז. אפשניטב נ7מ פארגלמכט וולאזרי 3 (.9 )ז.

^13 ף. קרי_יז אוב קרי_יזליניע .6 (.12 ף• ן!סשנ־טנ אריס נ7מ

נ. ע ל ינק וו ן.1
 גלי_יכקדט 47ווינקל נ7ט מארגלמכט וויאזוי .2 (.15 )ז. איט באצייכנט 7מ וויאזוי אוב ווינקל א .1

 (.17 )ז. ווינקל ר7גרןןד א אוב ר7וויקלט7םאנאנדערג א 3 (.16 )ז. נ7ווינקל סוב אומגלמכקמט אוב
 נ7ווינקל איבער אקטנ .6 (.21 )ז. טראנטפ^רטיר .5 (.18 ף. אייגנשאפטג 7זי_ינ אוב ווינקל ר7נטראל7צ .4

 7רעם$7ם וועגב באנדים אייגנשאסטנ. זייערע אוב נ7ווינקל שכיינישע .7 (.22 )ז. נ7ווינקל במליגנדיקע
(.28 ף. ר־ווינקלזנ(7)ש נ7ווינקל 7רטיקאל7וו .9 (.26 )ז. 7נייגט7ג אונ נדיקוליאר7רפ7פ 3 (.23 )ז.

קנ.7דרי_י ןןן.
 ק7דריך א איב ס7לינ־ .3 (.31 ף. קנ7דרי_י פת קלאם־סיקאציע .2 (.29 ף. סיגורנ 7גר^דליניק .1

 זי_ינע דרייעק. ר7גלי_יכאקסלדיק .5 (.33 ף. ק7דרי_י א סוב זי_יטנ די צווישב בגיקי_יט$7פה די 4 (.32 )ז.
(.35 )ז. 7טרי7אקם־סים .6 (.34 ף. אייגנשאפטנ

ק□7דרמ פרג נצ(7)קןןנגרו גלעכקעט <\ן
 ק$נ־ אם גרונט־אופגאבעם 3 (.38 )ז. )קאנגרוענט( גללב זי_ינענ קנ7דרי_י נ7וו סימונים דרי_י .1

(.41 ף. סשררלרונג

ק. ע יי ר ד א נ ר פ ווינקלעג די אוב נ ט לי ז די ישב וו צ ט י_י ק י ג נ ע ה 5 א די
 זייסג די צווישנ <!פתענגיקי_יט .2 (.46 ף. אייגנשאפטג זלנע ; דרלעק א איב ווינקל דרויסנדיקער .1

(.48 )ז. דרכיעק א פיב נ7ווינקל די ארנ

.7 ט ג יי נ ע ג ג ו א ר א י ל ו ק י ד נ ק פ ר 7 פ < ן
(.51 )ז. גענייגטע אוב פערפענדיקוליאר .2 (.50 )ז. גראדער א אם פונקט א פת 7קצי7פראי .1

(.53 )ז. דרי_יעקנ גר^דוויבקלדיקע פת גלי_יכקי_יט .4 (.52 )ז. ם7קצי7פראי זייערע אוב 7נייגט7ג .

דע. <ן ר ג לע לע א ר א פ

 ־7ג נ7זי_ינ רואם ווינקלעב, .3 (.56 )ז. פאראלעלע וועגב 7אקס?ןןמ .2 (.55 )ז. גראדע פאראלעלע .1
 (.60 )ז. 7גראד פוב לקי_יט7פאראל פת ס^מאניט .4 (.58 )י. סעקאנטע א אוב 7ל7פאראל צוויי דררב בילדעט

 אייגנ־ די .6 (.63 )ז. רייסווינקל א אוב 7וויר א פת הילם דעד טיט גראדע פאיאלעלע ק$נםטרו?רנ .5
 א את ווינקלעב סוב אייגנשאפטב .7 (.63 )ז. זי_יטנ פאראלעלע כיק7אנטשפר טיט ווינקלעב פת שאפט

 אייגב־ .9 (.65 )ז. זי_יטנ פערפענדיקרלערע כיק7אנטשפר טיט ווינקלעב פת אייגנשאפט 3 (.64 וז. דרגיעק
 (.66 )ז. גר^דע סאראלעלע טיט רגעשניטנ7איב זי_ינענ וראם גראדע, פאראלעלע בא אפשניטנ פוג ט שא

(.68 )ז. כאלאקיט 7גללכ אש אפשניט אב צעטיילב .10



ג. ק ע ל י ם אוב ג ק ע ר י ם ף\.11
 באשטימעו וו^ם ־םימ$נימ .3 (.70 )ז. אייגבשא&טב זללנע אוב פאראלעלאגראט .2 (.69 )ז. פירעקב .1

 סיטעט־ צענטראלע .5 (.73 )ז. פאראלעלאגראט א מעב קאנסטרוירט וולאזרי .4 (.72 )ז. םא'אלעלןןגראמ א
 קאב־ וויאזוי .8 (.77 ף. אייגבשאפטג זללנע גר$רעק, .7 (.76 )ז. דרעעק א איב מיטל־ליניע .6 (.75 )ז. ריע

 איי־ זללנע אוב ו־ןןטב .10 (.78 )ז. גר^דעק א סוב סימעטריע-אקסב .9 (.78 )ז. גראדעק א מעב סטרולרט
 אייגנשאפטב זללבע אוב קוואדראט .12 (.80 ף. ראמב א מעב קאנסטרולרט וויאזוי .11 (.79 )ז. גבשאפטב

 פת אייגנשאפטב .15 (.82 )ז. טראפעציע .14 (.81 )ז. קוואדראט א כעב ק^נכטרולרט וויאזרי .13 (.81 ף.
 (.83 ף. טראפעציע א איג זללט־ליניעס די פוב מיטל־ליניע .16 (.83 ף. טראפעציע גלעכאקסלדיקער א
 (85 ף. פירעק א באשטימעב וו^ס עלעמעבטב, צ$ל די .18 (.85 )ז. כראפעציע א מעב קאבסטרולרט וולאזוי .17
(.89 )ז. וובקלעב זללנע פת אייגנשאפט די פילעק. .19

. פיגורנ. גר^דליביקע ב ו 11 שעטעכב יץן
(.91 )ז. קוואדראט א פוב אוב גר^דעק א סוב שעטעב .2 (.90 )ז. שעטעכב אויס מעב מעסט וויאזוי .1

 פאראלעלאגראם א פוב שעטעב .4 (.93 )ז. פיגורב גלללכגרויסע אוב גלללכצונויפגעשטעלטע גלללכע, .3
 פילעק א פת שעטעב .7 (.98 ף. טראפעציע א פת שעטעב .6 (.95 )ז. דרללעק א פוב שעטעב .5 (.־94 )ז.
 אנדערע את פיגורב גר^דליניקע מעב פארוואנרלט וויאזוי .9 (.98 ף. טע^ר>טע פיטאג^רם .8 (.98 )ז.

(.100 ף. זיי טיט גלללכגרויס זללנעב וואס פיגורו,

ערטער. גע^מעטרישע ץ.
(.105 ף. ערטער גע^מעטרישע .2 (.104 ף. פונקטב פוב ארט גע^מעטריש אלם ליניע די .1

ז. לל ר ק אוב ע י נ י ל ז לל ר ק צ.1
 כארדע. א צו פערפענדיקולער איז וואס דלאמעטער, א פוב אייגנשאפט .2 (.107 )ז. קרללזליביע .1

 פאראלעלע צווישב אללנגעשלאסב זללנעב וו^ס בויגנס, פת אייגנשאפט .3 (.108 )ז. קרללז א איב סיטעטריע
 צע- וולאזוי בויגב. א פוב אוב קרללזליניע א פת צענטער רעט מעב געפינט וולאזוי .4 (.110 וז. כ^רדעם

 (.111 )ז. בויגנם אוב כארדעס צווישב ^פהענגיקללט .5 (.110 ף. אפדערהעלפט בויגב א מעב טיילט
 לאגעס פארשיידענע .7 (.112 ף. צענטער פונעט אפשטאנד זייער טיט כארדעס צווישב אפהענגיקליט .6

 (.113 ף. )בארירנדיקע( ׳טאנגענטע אוב )שנללדנדיקע( סעקאנטע קרללזליניע. א לעגאבע גר$דער א פת
 דורכגעפירט זללנעג וו^ס טאנגענטע, פוב אייגנשאפט .9 (.115 )ז. טאנגענטע דורם מעב פירט וולאזוי .8

(.116 ף. פונקט ■עלבב רעט אוב אייב פוב

נ. ע ל ינק וו אויס מעב מעסט י ר ז א ל וו ץ.11
 (.118 ף. אוים איט מעב מעסט וולאזוי אוב קרללזליניע דעי אפ שפיצ מיטב ווינקל א .1

(.123 )ז. קרללז אינעט אינווייניק איז שפיצ זללב וואס ווינקל, א אוים מעב טעהט וולאזוי .2
(.124 ף. קרללז דעט דרויסב איז שפיצ זללב וואם וויבקל, א אוים מעב מעסט וולאזו־ .3

קרללזליניעס. יי וו צ פוב גע א ל רעלאטיווע ן^.!1
 קרללזליניעס צוויי פת לאגע קעגנזללטיקע .2 (.127 ף. קרללזלת־עם עקסצענטרישע אוב קאנצענטרישע .1

 (.13• )ז. איבער זיב שנללרג וו$ם קרללזליניעם, צוויי בא כארדע געמייגזאמער דער פת אייגבשאפט .3 (.128 )ז.
(.130 וז. זיי ק^נסטרולרט טע וולאזוי אוב קרללזלת״עם צוויי צו טאנגענטע געמיינזאמע .4

די נ פו מעטאד לויטב קאנכטרולרב אפ אופגאבעס
ר. ע ט ר ע ע ש י ר ט ע ט א ע ג

(.137 ף. אוטגאבעס .2 (.133 )ז. ק^נהטרולרב אפ אופגאבעס סוב אנאליז .1

טב. י נ ש פ $ פראפארצלאנעלע
 פרא־ .3 (.140 )ז. אפשניטב סוב פארהעלטעניש .2 (.137 ף. אפשניטב ציויי סוב מאם געמיינזאמע .1

 פרא־ געאמעטרישער א פת אייגנשאפסג .4 (.142 )ז. פךאפארציע געאמעטרישע אפשניטב. פ^רצלאנעלע
 די יבער א שבללרב וואס גראדע, פאראלעלע פוב מייגנשאפט .5 (.143 )ז. פראפ^רציעס מביט פ^רציע.

 פוב שטראלב די איבער שנללדב וואס גראדע, פאראלעלע ת ג אייגנשאפט .6 (.145 )ז. ווינקל א סוב זייטנ
(.148 )ז. דרללעק א איב ווינקל איגווייב־קםטב אב בוב ביגעקטריסע רער פת אייגבשאפט .7 (147 ף. בינטל א



 נועב וירט סטר ק$נ וולאזרי .8
געגעבענזלר דער איג ןפשגיט

 אפשניט לנ1פר$פ$רצלאמ רענ7פ א
(.149 )ז. פארהעלט^ניש

אב מעבצעטיילט רויאזרי .9 (.149 )ז.

ג. פיגור נ ו פ ט לל ק כ ע ל נ ע ף\ץ.

 ענלעב־ פוב סימאניט דרלל .3 (.151 ף. דרללעקב סוב ענלעכקללט .2 (.150 )ז. פילעקב עילעכע .1
 דרללעקג ענלעכע איב זללטב די פרג אוב הייכב די פוב פר^פ^רצלאנעלקללט .4 (.152 )ז. דרללעקב פוב קללט

 (.155 ף. דרייעקב ענלעכע פוב אייגנשאפטב די אם באזירט זללנענ וואם אינסטרומענטג, .5 (.154 )ז.
 אויסגעשטקלטע. נלעכ7 פילעקב, .7 (.156 )ז. פיגורב גראדל-ניקע ענלעכע קאנסכרולרט 7מ וויאזוי .6

 די צווישב פארהעלטעניש .9 (.159 )ז. פילעקב ענלעכע פת אייגנשאפט .8 (.153 )ז. ?נלעכקללט פת צענטער
 דרללעקב ?נלעכע פוב שעטעכב די צווישב פארהעלכעניש .10 (.161 )ז. פיגורב ענלעכע פת פערימעטערס

(.161 )ז. פילעקג את

די ישב וו צ פארהעלטענישב קעגנזללטיקע מעטרישע ןן/וץ.

ק. ע ע ר ד א נ ו פ ג ט עב מ ע ל ע

 פארהעלטענישב גנזללטיקע7ק טעטרישע .2 (.164 )ז. דרייעק א פת עלעמענטב די צווישב אפהענגיקללט .1
 ־7על די צווישב אפהע־גיקללט כעכרישע .3 (.165 )ז. דרללעק גראדווינקלדיקב א פת עלעמזנטב די צווישב
 פת זללטב די אוב דלאגאנאלב די צווישב אפהעבגיקילט .4 (.167 )ז. דרללעק שרעגווינקלדלקב א פת מענטב

 דרלל־ א פוב הייב די את מעדלאנע די אויס מעב רקכנט וולאזוי .5 (.170 )ז. פאראלעלאגראט א
 הער$נ־ זליטב. דריל זילגע לויט דרללעק א פוב שעטעב דעט באשטימט טע וולאזוי .6 (.170 )ז. עק

(.172 )ז. פ?ןרטולע

ז. יל קר א איב אפשניט: פראפארצלאנעלע ־^ץ.1ז!

 קרללז־ דער אם פונקט א פת דורכגלפירט איז וראם פערפענדיקוליאר, א פת אייגנשאפט די .1
 א־בער זיב שנללדב וועלכע כארדקם, סוב $פשניטנ פת אייגנשאפט .2 (.173 )ז. כץר7דיאמ צוט לתיע

 וולאזוי .4 (.175 )ז. קרללי דעט דרויסב ר7איב זיב שנללדב וואש סעקאנטע, נ פו אייגנשאפט .3 (.175 )ז.
(.177 )ז. ניש7ט?7פארה מיטיככ/ר זוב ר7קנכ7 ר7ד את בעביט ז אב טדב צעכיילט

עקב. פיל ארומגעשריבעבע אוב ארללבגעשריבעבע ץ.1צ

 אב בא רריבקיעב פת איתנשאגטב .2 (.179 )ז. דרללעקב ארומגעשריבעבער אוב ארללנגעשריבענער .1
 (.182 ף. פירעק ארומגעשריבעבעט אב בא זללטב די פת אייגנשאככב .3 (.181 )ז. פירעק ארייבגעשריבעגעם

(.183 )ז. דרעעק א פוב אוב פילעק ארומגעשריבענעט אב פת שעטעב .4

ב. ק ע ל י ם רעגלטעסיקע צץ.

 אוב ארללבגעשריבענע סיקע7רעגלפ כעב ק^בסטרוירט וויאזוי .2 (.184 )ז. פילעקב רעגלמעסיקע .1
 (187 )ז. פילעקב אייבבןמעבדיקע טיקע7רעגלט פת אייגנשאפמב 3 (.185 )ז. פילעקב ארומגעשריבעבע

 קרללזליניע א איג ארללנגעשריבענער אב קווארראט, א .5 (.188 )ז. פילעק רעגיפעסיקב א פת שעסעב .4
 ארללב־ אב .6 (.189 )ז. ראדלוס דורכב זי_־ט זללב אויס זיב דריקט וולאזוי את איט פעב קאנסטרולרט וולאזוי

 זללט זליב אוים מעב דריקם וולאזוי אוב איט קאנסטרולרט טע וולאזוי זעקסעק. רעגלטעסיקער געשריכענער
 איט קאנסטרוירט מ! וולאזוי דרללעק. רענלמעסיקער ארללנגעשריבענער אב .7 (.190 )ז. רארלום דעט דורב

 ראדלוסב די אוים מעב דריקט וולאזוי .8 (.190 ף. ראדלום דורכב זללט זללב אויס דריקם מע וולאזוי אוב
 רעגלפעסיקב א פוב שעטעב דעט פת הייב די קרללזליניע, ארעבגעשריבענער אוב ארומגעשריבענער אב פוב

 א אוב קוואדראט ארוטגעשר־בענעט אב מעב קאנסטרולרט וולאזוי .9 (.191 )ז. זללט זללב דורכ דרללעק
 (.192 )ז. ראדלוס דורכב זללטב זייערע אריס טעג דריקט וולאזוי אוב דרייעק ארומגעשריבעגעט ר?גלמעסיקנ

 פוב זללט רער לויט פילעק ארומגעשריבענעט גלטעםיקנ7ר א פוג זללט די אויס כעב רעכנט וולאזוי .10
 מעב סארט^פלט וולאזוי .11 (193 )ז. ראדלוס דעט לויט את ק7פי? ארעמעשריבענעט איתבאפענדיקב אב
(.194 )!. סילעק ארללנגעשריבעגעט רעגלטעסיק: א פת זייטב צאל די



ז. ע ר ק א נ ו פ כ ע ט ע ש רזו ג ו א ע י נ י ל ז י_י ר ק א נ ו פ לענג די צ\.1
 ארי_ינ־ רעגלטעסיקע פוג פערימעטערס די מיט קרי_יזליניע א פרג ל^נג די מענ פארגלי_יכט וולאזוי ו.

 גדיים( )באשטעגדיקע קאנסטאנטע א וועגג באגרים .2 (.196 .1) סילעקב ארומגעשריבענע אוב געשריבענע
 די פוב לימיט אלם קרכיזליניע לימים. וועגג באגרים .3 (.199 .1) גדיים פארענדערלעכער א וועגב אוב

 אוים מעב רעכנט וויאזוי .4 (.201 .1) פילעקנ ארומגעשריבענע אוב ארץנגעשריבענע פוב פערימעטערס
א פוב שעטעה .6 (.205 )ז. בויגב א פת לענג די .5 (.202 ף. צ^ל די קרי״יזליניע. א פרג לעגג די

(.207 )ז. העגמענט א פרג סעקטער, א פונ קרעז

טערמיגעג. וויכטיקסטע
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