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Les mathématiques

Lexique hébreu - français

inégalité i-shiviyone אי�שוויו� ִ �ְוי �� ִאי	

ellipse élipsa אליפסה ְ �ָסה ֶאִלי

algèbre alguébra אלגברה ְ �ָרה ַאְלֶ �

cylindre gualile גליל ָ �ִליל

hauteur guova גובה ֹ �ַב �

circonférence hékèfe haîguoule הק��העיגול ֶהֵ ��	ָהִע � �ל

multiplication hakh'pala, kéfèle הכפלה, כפל �ֶפל ֶ ָ �ָלה,  ַהְכ

géométrie han'dassa הנדסה ַהְנָ !ָסה

hypothèse hash'âra, hanah'a השערה, הנחה ְ �ָעָרה, ַהָ $ָחה ַה

angle aigu zavite h'ada זווית חדה ָזִוית ַחָ !ה

angle droit zavite yéshara זווית ישרה ָ �ָרה ָזִוית ְי

angle obtus zavite kéha זווית קהה ָזִוית ֵקָהה

angle plat zavite sh'touh'a זווית שטוחה ְ �ט �ָחה ָזִוית 

addition h'iboure חיבור ִח � �ר

division h'ilouke חילוק ִח ( �ק

soustraction h'issoure חיסור ִח * �ר

puissance h'èz'ka חזקה ֶחְזָקה

arithmétique h'èshbone חשבו� �� � � ְ ֶח



calcul h'èshbone, h'ishouv חשבו�, חישוב ְ � � ��, ִח  + �ב ֶח

cube (puissance 3) h'ezka shlishite חזקה שלישית ִ �ית ְ �ִלי ָחְזָקה 

cône h'aroute חרוט ָחר �ט

bissectrice h'otsé zavite חוצה�זווית ח �ֵצה	ָזִוית

hypoténuse yétère יתר ֶיֶתר

plus grand que yotère guadole m- יותר גדול מ� ָ �ד �ל מ	 י �ֵתר 

plus petit que yotère katane m- יותר קט� מ� י �ֵתר ָקָט� מ	

perpendiculaire mé'ounakhe, 

anakhi
מאונ�, אנכי 1אָ 0ְ$, ֲאָנִכי ְמ

losange méôuyane מעויי� 1עָ �2 ְמ

polyglone métsoulâ מצולע ָ (ע 1צ ְמ

quadrilatère méroubâ מרובע ָ �ע ְמ1ר

triangle méshoulashe משולש � ) ָ� 1 ְמ

équation mishva'a משוואה ְ �ָוָאה ִמ

paramètre métsade מצד ֵמַצד

rectangle malbène מלב� �� ֵ ַמְל

conclusion maskana מסקנה ַמְסָקָנה

degré maâla מעלה ַמֲעָלה

parallèle mak'bile מקביל ִ �יל ַמְק

parrallélogramme mak'bilite מקבילית ִ �יִלית ַמְק

parallélépipède mak'bilone מקבילו� ִ �יל �� ַמְק

rayon mah'ogue, radiouss מחוג, רדיוס ָמח �ג, ַרְדי �ס

point nékouda נקודה ְנ1קָ !ה



hauteur du triangle nitsave ניצב ָ 4ב ִנ

médiatrice nitsave-tikhone ניצב�תיכו� ִ 5יכ �� ָ 4ב	 ִנ

inconnue néêlame �נעל ֶנֱעָל6

volume néfah' נפח ֶנַפח

cercle îguoule עיגול ִע � �ל

pyramide piramida פירמידה ִ �יָרִמיָדה

moins pah'ote פחות ָ �ח �ת

axe tsire ציר ִציר

côté tsélâ צלע ֵצַלע

droite kave yashare קו ישיר ָ �ר ַקו ָי

diamètre kotère קוטר ֹקֶטר

volume koubiya קוביה ִ �ָ 2ה 1ק

puissance carré ribouâ רבוע ִר � �ַע

 carré ribouâ ריבוע ִר � �ַע

égalité shivyone שוויו� ִ �ְוי ��

surface shétah' שטח ֶ �ַטח

égal à shavé l' שווה ל� ַ �ֵ �ה ל	

racine shorèshe שורש ֹ �ֶר �

racine carrée shorèshe méroubâ שורש מרובע ַ �ע ֹ �ֶר � ְמ1ר

médiane tikhone תיכו� ִ 5יכ ��



Lexique français - hébreu

addition h'iboure חיבור ִח � �ר

algèbre alguébra אלגברה ְ �ָרה ַאְלֶ �

angle aigu zavite h'ada זווית חדה ָזִוית ַחָ !ה

angle droit zavite yéshara זווית ישרה ָ �ָרה ָזִוית ְי

angle obtus zavite kéha זווית קהה ָזִוית ֵקָהה

angle plat zavite sh'touh'a זווית שטוחה ְ �ט �ָחה ָזִוית 

arithmétique h'èshbone חשבו� �� � � ְ ֶח

axe tsire ציר ִציר

bissectrice h'otsé zavite חוצה�זווית ח �ֵצה	ָזִוית

calcul h'èshbone, h'ishouv חשבו�, חישוב ְ � � ��, ִח  + �ב ֶח

 carré ribouâ ריבוע ִר � �ַע

cercle îguoule עיגול ִע � �ל

circonférence hékèfe haîguoule הק��העיגול ֶהֵ ��	ָהִע � �ל

conclusion maskana מסקנה ַמְסָקָנה

cube (puissance 3) h'ezka shlishite חזקה שלישית ִ �ית ְ �ִלי ָחְזָקה 

cylindre gualile גליל ָ �ִליל

cône h'aroute חרוט ָחר �ט

côté tsélâ צלע ֵצַלע

degré maâla מעלה ַמֲעָלה

diamètre kotère קוטר ֹקֶטר



division h'ilouke חילוק ִח ( �ק

droite kave yashare קו ישיר ָ �ר ַקו ָי

ellipse élipsa אליפסה ְ �ָסה ֶאִלי

géométrie han'dassa הנדסה ַהְנָ !ָסה

hauteur guova גובה ֹ �ַב �

hauteur du triangle nitsave ניצב ָ 4ב ִנ

hypothèse hash'âra, hanah'a השערה, הנחה ְ �ָעָרה, ַהָ $ָחה ַה

hypoténuse yétère יתר ֶיֶתר

inconnue néêlame �נעל ֶנֱעָל6

inégalité i-shiviyone אי�שוויו� ִ �ְוי �� ִאי	

losange méôuyane מעויי� 1עָ �2 ְמ

moins pah'ote פחות ָ �ח �ת

multiplication hakh'pala, kéfèle הכפלה, כפל �ֶפל ֶ ָ �ָלה,  ַהְכ

médiane tikhone תיכו� ִ 5יכ ��

médiatrice nitsave-tikhone ניצב�תיכו� ִ 5יכ �� ָ 4ב	 ִנ

parallèle mak'bile מקביל ִ �יל ַמְק

parallélépipède mak'bilone מקבילו� ִ �יל �� ַמְק

paramètre métsade מצד ֵמַצד

parrallélogramme mak'bilite מקבילית ִ �יִלית ַמְק

perpendiculaire mé'ounakhe, 

anakhi
מאונ�, אנכי 1אָ 0ְ$, ֲאָנִכי ְמ

plus grand que yotère guadole m- יותר גדול מ� ָ �ד �ל מ	 י �ֵתר 

plus petit que yotère katane m- יותר קט� מ� י �ֵתר ָקָט� מ	



point nékouda נקודה ְנ1קָ !ה

polyglone métsoulâ מצולע ָ (ע 1צ ְמ

puissance h'èz'ka חזקה ֶחְזָקה

puissance carré ribouâ רבוע ִר � �ַע

pyramide piramida פירמידה ִ �יָרִמיָדה

quadrilatère méroubâ מרובע ָ �ע ְמ1ר

racine shorèshe שורש ֹ �ֶר �

racine carrée shorèshe méroubâ שורש מרובע ַ �ע ֹ �ֶר � ְמ1ר

rayon mah'ogue, radiouss מחוג, רדיוס ָמח �ג, ַרְדי �ס

rectangle malbène מלב� �� ֵ ַמְל

soustraction h'issoure חיסור ִח * �ר

surface shétah' שטח ֶ �ַטח

triangle méshoulashe משולש � ) ָ� 1 ְמ

volume néfah' נפח ֶנַפח

volume koubiya קוביה ִ �ָ 2ה 1ק

égal à shavé l' שווה ל� ַ �ֵ �ה ל	

égalité shivyone שוויו� ִ �ְוי ��

équation mishva'a משוואה ְ �ָוָאה ִמ


