Tanımlar Dizini
açı
çevreyi gören, 75
ardıl, 149
ayrık, 444
üçüncü türden, 459
altıncı türden, 459
beşinci türden, 459
birinci türden, 459
dördüncü türden, 459
eklentisi, 451
ikinci türden, 459
orta değer doğrunun
birinci, 445
orta değer doğrunun ikinci,
446

tabanı, 75
çizgi, 1
çokyüzlü açı, 524
düzkenarlı, 2
düzlem, 1
düzlem açısı, 1
düzkenar, 1
dar, 1
dik, 1
geniş, 1
düzleme dik
düzlem, 523
doğru, 523
düzlemle yapılan açı
düzlemin, 523
doğrunun, 523
dikdörtgen içerilen, 53
doğru, 1
çembere değen, 75
merkezden daha uzakta, 75
merkezden eşit uzaklıkta, 75

birim, 223
cisim, 523
benzer, 523
eşit ve benzer, 524
çarpmak, 224
çember, 1
çapı, 1
birbirine değen, 75
dilimi, 75
eşit, 75
merkezi, 1
yarı, 2
çember parçası, 75
açısı, 75
benzer, 76
içindeki açı, 75

eşölçekli, 333
karede, 333
uzunlukta, 333
yalnızca karede, 333
eşölçeksiz, 333
karede, 333
uzunlukta, 333
eşit açılı düzlemler, 523
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iki orta alan toplamı kenarı,
390
iki ortalı
birinci türden, 386
ikinci türden, 386
iki parçalı, 385
üçüncü türden, 399
altıncı türden, 400
beşinci türden, 400
birinci türden, 399
dördüncü türden, 400
ikinci türden, 399
irrasyonel, 333
alan, 334
doğru, 333, 334
küp, 525
küre, 524
çapı, 524
ekseni, 524
merkezi, 524
kadran, 53
karşılık gelen, 149
kare, 2
kare şekil kadar eksik, bkz
tümden verilen şekil
kadar eksik 213
kat, 147
koni, 524
benzer, 525
dar açılı, 524
dik açılı, 524
ekseni, 524
geniş açılı, 524
tabanı, 524
nokta, 1
onikiyüzlü, 525
oran, 147
üç kat, 149
çevrilmiş, 149
696

Öklid

çift, 148
çift kat, 148
çok kat, 149
aynı, 148
ayrışık, 149
bileşik, 208
birleşik, 149
daha büyük, 148
değiştirilmiş, 149
eşit, 148
eşit dış, 150
ters, 149
uç ve orta, 177
var, 147
orantı
kaydırılmış, 150
orta, 190
sürekli, 148
orantılı, 148
orta değer, 360
orta değer alan, 365
orta değer alanla orta değer
bütün üreten, 449
orta değer doğrunun birinci
ayrığı, 445
orta değer doğrunun ikinci
ayrığı, 446
öncül, 149
parça, 147
paralel, 2
piramit, 524
prizma, 524
rasyonel, 333
alan, 334
doğru, 333
rasyonel alanla orta değer
bütün üreten, 448
rasyonel artı orta alan kenarı,
389

Elemanlar
sınır, 1
sayı, 223
çift, 223
çift kere çift, 223
çift kere tek, 223
aralarında asal, 224
aralarında bileşik, 224
asal, 224
benzer cisim, 224
benzer düzlem, 224
bileşik, 224
cisim, 224
düzlem, 224
küp, 224
kare, 224
katı, 223
kenar, 224
mükemmel, 224
orantılı, 224
parçaları, 223
parçası, 223
tek, 223
tek kere tek, 223
sekizyüzlü, 525
silindir, 524
benzer, 525
tabanı, 524
tabanları, 525
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şekil, 1
çembere yerleştirildi, 123
çemberin dışına çizilmiş,
123
çemberin içine çizilmiş, 123
şekil dışına çizilmiş, 123
şekil içine çizilmiş, 123
benzer, 177
düzkenarlı şekil içine
çizilmiş, 123
yüksekliği, 177
tümden verilen şekil kadar
eksik, 213
tümleyen, 45
ufak, 448
üçgen
çeşitkenar, 2
dar açılı, 2
dik, 2
eşkenar, 2
geniş açılı, 2
ikizkenar, 2
üstün, 388
yüzey, 1
yirmiyüzlü, 525

697

