
קודקדה יחנומ תמישד 

؛םה הירבחש 'קודקד יחנומל הדעוה-תדובע ידפ םנה ןאב םימטדפתמה םיחנומה 

ןילי דוד ר"ד ןייטיוג •ד •ש רייד 
סחוימ נ"דב ףסוי 'ה רנישטרוט •ה ♦נ יפודפ 

לגס •צ •מ ברה ןילי םעוניבא 'ה 
•םייחיןב •ז ריד הריכזמו 

לע הינפל אבוהש דמוחה יפל—הלאה םיחנומה תעיבקב הקסע הדעוה 

לע ועבקנש םיחנומב השמתשהו ו"צדת ןויפ דע ה"צדת ןסינמ—הריכזמ ידי 

רמוחב םגו V ב"צרת תנשב הליעפ התיהש קודקד יחנומל תינמזה הדעוה ידי 

האצמוה םיחנומה תמישר •םינוש םינמזב םיניש םישנאמ דעול עיגהש תועצה 

•היתובישיב ונודינ םהיתורעהו הדעול ץוחמ םידחא םיחמומל המסרפתה ינפל 

.א 'ה ؛םהיתורעהב הדעוה תדובעל ועייסו תוריכזמה לאשמל ונענש הלאל 

ןיביי •ש 'ה 'יקסבוזרג י 'ה ,טענב .צ •ד ריד 'ןייטשפא קחצי ר"'דה ,ןינורבא 

תקלחממ ץיאוטנב ףסוי דמ םג .הדעוה תדות הזב הנותנ ץיבונועמש •ד יהו 

םיחנומה תכירעב חרטש רובעב בוטל רכזיי לארשי ץרא תלשממ לש -ןונחה 
•ריבחתב םיילגנאה 

'הקיטינופל םיחנומ תמישר "וננושל"ב םסרפתת תאזה המישרה דבלמ 

םירדענ קודקדה יחנוממ םיברש אופא אלפיי אלו 'התע הדעוה תקסוע םהבש 

•תאזה המישרהמ ןיידע 

ירפס בורב חיכשה רדסבו םיניינע יפל (2ללכ ךרדב םיכורע םיחנומה 

,תויבקע רדעהב םיקרפל היוקל החדכ לע תאז ןיעמ הקולחש יפ לע ףאו .קודקדה 

•תונושל רתויו םיתשב ית"יב-ףלא רודיסל םוקמ יד ןיאמ ןאכ הגיהנהל ונחרכוה 

וא םיאבומה 'םייזעולה םיחנומב שומישב תויבקע שקבל ןיא ןכ ומכ 

•םהב שומישהו ךרוצה יפל לכה ;תינמרגו תילגנאב וא דבלב תיניטל ןושלב 

ןילי דוד דיד ,ןייטשפא קחצי רייד ,ןייטשפא .נ י ,פודפ ؛זא ויה הידבה (1 

.ןילי םעוניבא ,הו ןילביד .י דיד לגס .צ .מ ברה ,םחוימ נ*דב ،!םוי ,ה 

ינמדג ביא יפל 'ד ,ג ,ב ריבחתבו ,,םייללכ םיחנוס"ב (2 

 404
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405 ןושלה דעו תולועפמ 

םייללכ םיחנמ •א 

ableiten רזג 

Ableitung /(יביט-א ןבומב) -וריזג 

أبإاس1,مبءا;1 
 Analogie שקה
 anaاogy
 regelmassig רידס
 regular

 Regelmassigkeit תורידס
 regularity

 unregelmassig גרוח
 irregular

 Unregelmassigkeit תוגירח
 irregularity
 Wortschatz םילמ-דצוא
 vocabulary

 bestimmter—" אה תירבעב)תעדימ
 definite article (העידיה

 unbestimmter— " תמתיוס
 indefinite article

 Nomen םש

 abstractum "טשפמ

 concretum "שחומ

 primitivum "ירוהמ
 derivativum " רזגנ

 verbale " לעפמ רזגנ

 denominativum " םשמ רזגנ

collectivum יצובק םש 'ץובק-םש 
unitatis דדיחי*" 

 compositum " בכרמ
 bilitterale "יאנש

Formenlehre أ Morphology. .תורוצה-תרות ב 

Redeteile דובד-יהלח 
 parts of speech
Pronomen (םשה יונכ)יובכ 

personale ףוגה-" 
separatum דורפ" 

inseparatum רובח" 
demonstrativum זמיוד " 

relativum קקוז" 
interrogativum הלאש ,לאוש " 
indefinitum םתוס " 

reflexivum רזוח" 

reciprocum ןילמוג- ,למוג " 
Artikel תיות 
 article

 trilitterale "ישלש

 quadrilitterale " יעבר
 Substantivum םצע-מש

 Declinatio םש-תיטנ

 Casus רסחי

 Nominativus דוסי-תסחי

 Oenitivus "-לש

 Dativus "-לא

Accusativus תא- 

Vocativus יד؟יד؛?" 
 Ablativus "-ןמ-תיב
 Locativus "-םוקמ

Affix תשולש תא ללוכה גשומכ) תיפסומ 
(םיאבה סינייגעה 

Praefix תילחת 

Infi תיכות 

Suffix תיפוס 

Objektsuffix אשמד-" 
Possessivsuffix ן؛נקד-" 

Terminatio Endung םויס 
 termination
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קודקדה יחגומ תטישר 406 

Form הרוצ 

formieren ריצ 

Formation יריצ؟י 
Formans ןרוצ 
formativ ינרוצ 

Nominalform םע-לקעמ 
 noun form

Nominalbildung תומעיתרוצת 
 noun formation

Flexion, היטנ 
 inflexion

flektieren דטד 'רטנ 
 to inflect

flektiert יוטנ 
 inflected

 St
 stem

einfacher— לקי 
 simple —
gesteigerter— דבכי 
 intensive —

Wurzel עדע 
 root

Status בצמ 

" absolutus דרפנ (לש) " 

" constructus ךמסנ " 
" determinatus עדימ " 

(emphaticus) T؛؛ 
" indeterminatus םותס 

" pronominalis ייונ؟ י 
Genus ןימ 
masculinum רכז 

feminimum הבקנ 
neutrum ימתס 

Numerus רפסמ 

 singularis rrp
pluralis יובד 
gesunder Plural םלע יובד 
 sound plural

pluralis fractus רובע יובר 
 gebrochener lura

 broken plural
dualis גוז רפסמ 

Adjectivum ראת-סע 
Comparatio הכרעה 
Positivus תודרגה-ךרע 
Comparativus ןורתיה 
Superlativus תונוילעה " 
Elativus תודאמד ء 

Numerale דפסמ( םע) 

Cardinale ידוסי דפסמ 

Ordmale ידודס 

Multiphcativum ילפכ " 
Distributivum ינולפ 

Fractum ירובע ٠ 

Determinatio עודי תועימ 

Indeterminatio םותס תומתס 

Particula תילמ 

" negationistבויח-תילמ'הלילע " 
 affirmationis etc.

Adverbium לעפ؛ו-דאת(-תלמ) 
"locale םוקמ-תלמ 
" modale ןפא-תלמ 
" temporale ןמזיתלמ 
Praepositio םהייתלמ 
Conjunctio רועק-תלמ 
Interjectio האירק תלמ 
Paradigma בא-תמגד 
Verbum לעפ 

starkes gesundes םלע " 
 Verbum

 strong verb
defeciivum לולע" 

" derivativum רזגג ء 
" denominativum םעמ רזגנ " 
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407 ןושלה דעו תולופפמ 

 Verbum finitum םיסמ לעפ

 infinitum " םיסמ-אל

 mchoativum " ינגר-ז

 lterativum " יגלפכ

 " intensivum " ץרמנ

 " durativum •" דימתמ

 " causativum " םדוג

 " transitivum " איןוי

 " intransitivum " דמוע

 auxiliare רזוע"

 Conjugatio לעפ-תיטנ
Verbalstamm )לעפ 'לעפ،לקןג)ןנב 

('ודכו■ 

،תוימש תונושל קודקדב חנומ) הרזג 
יפל תומשו םילעפ לש גוס ושוריפש 

(שרושה תויתוא תונוכת 

Person ףוג 
 person

erste P 'תרבדמ 'רבדמ ן ןושאר י 
first p. תורבדמ םירבדמ 

zweite P 'תחכונ 'חכונ ןינש " 

secon p. תיןחכיןנ ،טיחכיןנ 

dritte P תרתסנ רתסנ ז ישילש" 

third P תור؟סנ םירתס} 

Modus ךדד 
indicativus יווח(-ךרד) 

 " conjunctivus, subjun- יולת
 ctivus

 " cohortativus " זודז

 " optativus " לוחא

 jussivus " דוקפ

תויטש תונושלב קר (٠ 

Modus energeticus קוזח(יךרד) 

" apocopatus עוטק " 

" conditional^ ה؛נתה 'יאנת " 
Infinitivus רוקמ 
" absolutus טלחמ 

constructus יוטנ 

Imperativus יווצ 

Permansivum ךשממ 
Tetnpus ןמז 
praesens .דוה 

perfectum, praeteritum רבע 

imperfectum םלשנ-אל 

plusquamperfectum דבעל דבע 

futurum דיתע 

" exactum םלשנ 'ד תעב רבע 

דיתעב 

 perfectum conse- דפהמ דבע
 cutivum*)

 imperfectum ךפהמ דיתע
 consecutivum*)

 Waw consecutivum *)ךופהה וו

 Participium ינוניב
 activi לעופ"

 passivi לועפ"
 past participle

 " reflexivi " רזוח

Genus verbi (לעפה)ןפא 
Activum ליעפ 

Passivum ליבס 

Reflexivum רזוח 

Medium ינןצמ 
.ירבעה קודקדל םינוונמ םיחנומ(•" 
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קודקדה יחנומ תמישר 408 

Syntax ריבחת •ג 

.ויקלחו טפשמה .א 

Satz טפשמ 
 sentence

ph ק 
 s bj kt
 subject
Pradikat אושנ 
 predicate

Copula דגיוא 
 copula
Erganzung המלשה לכ ללוכ) םילשמ 
completion ad-(K_ אי؛'"1؛' איהש 

 junct

Objekt אשמ 
 object
direktes — דשי " 
 direct —

indirektes — ףיקע י 
 -- indirect

Pradikativum אושנה םילשמ יאושנה 
 complement

pradikativ יאושנ 
 predicative
Attribut חפס 
 attribute

attributiv יחפס 
 atrributive

Apposition הרומת 
 appositio

adverbiale Bestimmung לעפה-ראת 
 adverbial adjunct

.טפשמה ינימ טוריפ .ב 

Absichtsatz הנוכ תילכת טפשמ 
 final clause

Adverbialsatz לעפה-ראח " 
 adverbial clause

 Adversativsatz דוגנ-טפשמ
 adversative —

 Akkusat1v-'w1^-n'_'"nK"n"
 satz, Dativ , Gen etc

 Anakoluth " תולוקנא םיאלכ
 asyndetischer— רשקמ-אל ٠
 Ausrufsatz האירק"
 exclamation—

 Bedingungssatz יאנת"
 conditional—

 Disjunktivsatz דרפה"
 disjunctive—
 einfacher— טושפ"
 simple—
 erweiterter— " בהרמ

 Fragesatz הלאש"
 interrogative—

 Hauptsatz " ירהע
 main—

 hypotheti (" א1ביי؛יא ןוגכ) הנתמ
 scher —

 Konsekutivsatz האצות"
 consecutive—

 Konzessivsatz רותו"
 concessive—

 koordinierter, " יוחא
 beigeordneter—

 coordinate—

 Nachsatz " הפיס

 apodosis—
 Nebensatz לפט"
 subordinate—

 negativer— "ילילש
 negative
 Nominalsatz "ינמש
 (nominal)

 Objektsatz "אשמ
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40و ןושלה דעו תולועפמ 

 positiver— יבויח טפשמ
 affirmative

pradikativer יאושנ י 
Relativsatz ד؛5ז-" 
 relative

Subjektsatz אשונ 
Substantivsatz םצע-' 
 noun clause

Syndetischer— דשקמ " 
Temporalsatz Zeit ןמז " 
 temporal—
Verbalsatz ילעפ" 
 verbal))
Vordersatz השיד-' 
 prodosis

ubergeordneter- דדוש" 
 mam (subordinating)—
untergeordneter— יולת 'דבעשמ " 
 subordinate —

Wunschsatz לוהא-" 
 optative—

zusammengesetzter— בכדמ " 
 compound,— complex—
zusammengezo- ללוכ 'םצמצמ " 

 gener—
 contract

Zustandsatz בצמ-" 

ריבחתב םייללכ םיחנומ 
.רתויב םיגהונה 

abhangen ל דבעשמ َ ב יולת .דיה 
 subandinate

Absatz הקס؟ו 
 paragraph

 Affirmation בויח
 affirmation

 Analyse תותב
 analysis

 Anrede أابو
 address

Asyndese דושק דסח 
 asyndeton
Attraction םירבדד רקיע לשמל) הדרג 
 ٢ attraction
consecutio temporum םינמזה ןווכ 
 sequence of tenses
Disjunktion דדפה 
 disjunction

Ellipse .רדסהה 'דוסח 
 ellipsis
Formel החסנ 
 formula

Gebrauch, Sprachge- ןושלה-שומש 
 brauch

 idiom

Inversion (סר؛>מ טפשמ) סורס 
 inversion

Kompositum בכדד 
 compound word
trennbares דירפ" 

untrennbares— דימצ" 

 Konstruktion הנבמ
 structure

 konstruieren חתנ (ב 'הנב (א
 a) construct,
 b) analyse

!Coordination (Beiordnung) דיחא 
 coordination

 Korrelation תוסחעוה
 Korrelativum תוסחיתה תלמ

 Negation הלילש

 Parenthese רגסד
 parenthesis

 Paronomasie (ל"על) ןושל לע ןושל
 paronomasia

 Periode תדו
 period ٦"

 Pleonasmus (ןושלה)רותי
 pleonasm

This content downloaded from 132.64.55.119 on Thu, 15 Mar 2018 13:43:08 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



קודקדה יחנומ תמישר 410 

 pleonastisch דיתי
 pleonastic
 Rede רובד

 direkte ٣
 direct

 indirekte ףיקע

regieren (konstruiert ךרצד 
 werden mit)

 govern

Relation הקז 
Relativum הקז-תלמ 
Satzlehre (יבגמה !בומב) טפשמד תדות 

substantivieren םצעה 

 Syndese רושק
 syndeton
 Syntax ריבחת
 syntax
 syntaktisch יריבחת
 syntactical
 uberordnen (לעיפ) דרוש

 Unterordnung דובעש
 subordination
 verbalisieren לעפה

 Wortfolge םילמ רדס

.(קספהינמים)רבחתל תפסות .ד 

 Abkurzungszeichen (םישדג 'שרג(/ "
 apostrophe

 Anfiihrungszeichen (ء) תיואכרמ "
 inverted commas

 Ausrufungszeichen (1)האירק-ןמיס
 exclamation-mark

 Bindestrich () ףקמ
 hyphen

 Doppelpunkl () םיתדקנ
 colon

 Fragezeichen (آ)הלאש ןמיס
 question-mark
 Klammer םירגוס
 brackets

 runde— () " םילגע
 round—

 eckige— []"םיעברמ
 square—

 geschweifte—أ j " إ םידמוצ'דמוצ

 Winkelklammer < > " םיוזמ

 interpungieren קספ
 punctuate

 Interpunktion קספה ינמיס (רלועפ)קוםפ
 punctuation

 Komma ()קיספ
 comma

Paragraph (Zei- (§)ףיעס .ףיעס-ומיס 
 (chen

 Punkt ()דדקנ
 full-stop ٠
 Semikolon ( ر קיספו דדקנ
 semicolon

 Trennungsstrich Ge- ()דירפמ
 dankenstrich

 dash
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ןושלה וווו תולש391 

.(הקיטינופ) יוג،ךה-תדותב םיחנומ תמישר 
440 ימע .ז ךדב "וננושל"ב קודקדהייחנומל אובמב דכזנ דבכש יפכ 

התוא ידי לע תבוח םה ףא .קודקדה-יחנומל ךשמהב ולאה םיחנומה םימסדפתמ 

.ה .נ יפודפ 'ןטיוג ד .ש ד"ד םימדוקה םידבחה לע .הדעוה 
ףסוי יה /ןילי דוד יפודפ '•ןילי םעוניבא 'ה 'דנישמדוט 
.מ ד"דה :וז הדותל םיחמומב הדעול ופסונ /•לגס ،צ .מ בדהו סחוימ 

תועצהה ןכו םייניטלהו םיינמדגה םיחנומה .לבדג .א ד"ד 'בגהו ןמפדב 

תיעוצקמה תחפסה ךותמ םייח-ןב .ז ד"ד ידי לע וטקול םיידבע םיחנומל 

לבדג .א 'בגה ייע השענ ילגנאה םמוגדת .םיקדפ השמחל םנינע יפל וקלחתנו 
.לגס.צ.מבדהי"עהגוהו 

ושדתשנ דבב /ידמל הדיעצ איה הז עוצקמב תידבעה תדוסמהש יפ לע ףא 

הדוסמב התובשחתה לב םע"— חדכה התאד הדעוהש /םימיאתמ יתלב םיחנומ הב 

םשכ "תוא" הלמב שומשה תא תלטבמ איה /לשמל 'חז םעטמ .הנממ תונשל - וז 

העונתל םג ןווכמה דבלב בתכל ןמיס אלאתוא ןיא ידהש/"טננוסנוק"ל 

.(טננוסנוק) דוצעלו (תוחנה י"והא תויתואב ןוגב) 

،בתכה תדותל ףא םיחנומ עובקל הדעוה תעדב 

םייללכו םייטסוקא םיחנומ .א 
Phonetikj Phonetics יוגההיתדות 

phonetischj phonetic ייוגה 
Phonologie, Lautlehre; phonology (םיאגה-)מייגה*תדיות 
Aussprache, pronunciation היגה '(١٦١٠٠ 'יזנכשא אטבמ ןוגכ יללכ ןבוםב) אטבמ 

aussprechen; to pronounce הנה /אטב 

.בתכב ויתועד תא עיבהו ،הדעוה לש תודחא תובישיב קד תישיא תופתתשה ףתתשה 

 227
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ןושלה דעו תוליעפמ 228 

 Resonanz, resonance הדוהת

 Kesselraum, Resonanzraum הדוהתה-ללח

 Schwingung; vibration הדונת
 Schwingungszahi, number of vibrations תלדונתה-רפסמ

 Schali, sonority (ליוקה-תועמעה) עמע
 Schallfulle, Schalls_ עמעה-קזח
 Kiang; timbre לילצ

 Klangfarbe; timbre; quality לילצה-ןיוג
 Qerausch; noise הלמה

 Gipfel (Silben— ر Akzent—رر culminating ,(וכו הרבהה—،םעטה) ،בג
 point (of accent or syllable)

 Qualitat; quality תוכיא
 Quantitat; quantity תומכ

 Dauer; duration ךעמ
 Tempo (ינמז קלח ؛ןבומב) (תיטמז) הנמז ،י1פמט
 Takt (Sprech —, Atem—, etc.); tact (of speech...) בצק
 Hiatus; hiatus (קיחד :רוציקבו) תי1עונת-קיחד
 Hiatustilgung קיחדה-קולס

םהיתולועפו רובדה ילכ •ב 
 Atmung; breathing (ללוכ ןבומב) דמיענ
 Atmungsorgane,Resp1rationsapparat; דמיעניילכ

 organs of breathing

 inspiratio; Einatmung; inspiration הפיאע

 exspiratio; Ausatmung, expiration הפיעג

 Ausatmungsstrom, breath הפיענה טרז

 larynx; Kehlkopf; larynx ןי1דג
 Kehlkopfverschluss, glottal stop ןיחגה רכס ،ןי1דגה תמיתס

 epiglottis٠ Kehlkopfdeckel ןיודגה הסכמ
 trachea; Luftrbhre; windpipe הנק
 Ringknorpel, cartilago cricoidea, cricoid (!סוחס אלו)תעבטה-םוחסח

 cartilage
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cartilago thyroidea; Schildknorpel (Adams- ؛רוציקבו ،סירתהיסוחסח 
apfel); thyroid cartilage םירת 

 cartilago arythenoidea, Giesskannenknorpel, ןיותיקה-סוחסח
 stellknorpel; arythenoid cartilage

 processus vocalis أ Stimmfortsatz לי1קהדיז
 chordae vocales; stimmbander; vocal chords לוקהיירתימ
 glottis (vera); Stimmritze; Banderglottis; voice glottis ליוקהיקדס

 glottis respiratoria, Atemritze, Knorpel המישנהיקדס
 glottis; breathing glottis

 falsche stimmbander, Taschenbander; ל)קה-ירתימ 'תורתימ
 false vocal chords םימדמה

 falsche Stimmritze, glottis spuria, false glottis תיוירתימה קדס

 Ansatzrohr; bronchical tube '®רפיו

 Kehlraum, laryngal cavity, larynx ןיחגה ללח
 pharynx; Rachenraum, pharynx עיול

 Mundhohle, Mundraum, mouth cavity ,דפה ללח

 Munddach; roof of mouth הפה-ןופס ،הפה-גג
 Nasenhohle, Nasenraum; nasal cavity ףאהיללח
 maxilla; Kiefer; jaw תסל

 maxilla superior; Oberkiefer; upper jaw הנללע תסל
 maxilla inferior, Unterkiefer, lower jaw הניותחת תסל

 Kieferwinkel; jaw-angle תותסלה-תיוז

 Hochgaumen; roof of palate ךחה-ימע
 palatum molle; weicher Gaumen; soft palate ךד ךח
 palatum durum; harter Gaumen; hard palate הזע'ק ךח
 velum; Gaumensegel; velum ןי1ליו

 arcus pharyngopalatinus, hinterer Gaumen תשק) תירי1חאה ךחה תשק

 bogen; pharyngo-palatal arch (ךחהו עיולה

 arcus glosso palatinus, vorderer Gaumen תשק) תימדהה ךחה-תשק

 bogen, glosso palatal arch (ןןןן,דן مى،روآ

 uvula; Zapfchen; uvula לבנע
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 alveolae (alveolae dentium); alveoles םי3שה*תיומוג

 Ztinge: tongue ןי1של
 Zungenbein; OS hyoideum; tongue-bone ןיושלה-םצע
 Zungenflache; blade of tongue ןושלה-חטש
 Zungenrucken; ridge of tonge, dorsum ןיושלה-בג
 corona, Zungensaum; rim of tongue ןושלה-תפש
 Znngenspitze; point of tongue ןושלהידח
 Zungenwurzel; root of tongue ןושלה-שדש
 Zahne, teeth (תיוניותחתו תיוניוילע) םי3ש

 Lippen, hps םיתפש

 Lippenspalte םיתפשה קדס
 Rundung der Lippen, rounding of lips םיתפשה"תליגע

 Spreizen (Ausdehnung) der Lippen, expan םיתפש (קושפ) קשפמ
 ding of lips

 spreizen d Lippen (,dehnen), to expand the lips םיתפשה תא קשפ

 Vorstulpung der Lippen, protrusion of lips םיתפש תציגק
 Ruhelage, Indifferenzlage (der Sprachorga החונמ בצמ

 ne); natural position

 Artikulation; articulation רובדהיךותח

 Artikulationsstelle; place of articulation אצי1מ ,ףותחה-םיזקמ

 Artikulationsbasis; basis of articulation ןותחה-סיסב

 artikulieren; to articulate (דובדה תא) ך11ח

 artikulierter (Laut); articulated (sound) ךתחנ- /ךותח (.דגה)

 Schnalzlaut, Saugelaut, click ץומצמ — /ץמצממ (הגה)
 stimme; voice ללה

 leise Stimme; low voice 1٦١٥? ؛V
 laute Stimme; loud voice ٥٦ ؛■١?
 hohe Stimme; high-pitched voice ۶وذأ ١?
 tiefe Stimme; low-pitched voice קמ؟ לוק
 Stimmstarke; strength of voice ליוקה-קזת
 Vollstimme; full voice לוקה-אלמ /אלמ לוה
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Fliisterstimme أ whisper השיהל-לוק 
flustern ש؛זל 

 Murmelstimme (Halbstime), murmured לומלמ 'ןטר ,הניטר (ליוק)
 voice

 murmeln; to murmur למלמ '١٥٦

יטסוקאה םכרעו םאצומ יפל םייגה •ג 

 Laut, Phonemj sound, phonem הגה

 iautlich, phonetical ,הגהבש) יאגה 'ייגה
(םייגהבש 

 Vokal؛ vowel העינת

 offener Vokal؛ open vowel החווד העונת

 geschlossener Vokal; closed vowel הצופק העונת

 heller Vokal, clear vowel (1 ןוגכ) הריהב העונת
 dunkler Vokal; obscure vowel (u, 0 ןוגכ) ההכ העונת
 langer Vokal, long vowel הכרא העונת

 kurzer Vokal, short vowel הדצק העונת
 Halbvokal, konsonantischer Vokal; half vowel העונת"ןב

 Vokahsmus; vocalism תי1עונת-ףורצ
 Konsonant, consonant (רייאזו םרז רצענ םננוסנוקה ךותחב) רוצע

 (Laut) labialer, labial (sound) םיתפש—'יתפש (הגה)

 bilabialer; bilabial יתפשייד

 labiodentaler; labiodental ינש-יתפש

 dentaler ؛ dental םינש - 'ינש

 interdentaler; interdental ינש-ןיב
 alveolaerr, supradentaler; alveolar, su- ،(י،נוטונאהןבו0באל)י^-בג

 pradental דגנב םיקמ אוה בוגש בג

.יוכו •ך0ס" יובבכ וב תעגונ ؛ושלחש /םינשה ושתבמ 

 palataler; palatal דחהי/יכח

 prapalataler; prepalatal ימדק*י?ה
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 postpalataler; postpalatal ירלחא-יכח

 kakuminaler, celebraler, cacuminal, celebral יכח*םי1ר /יכח-ימש

 koronaler; coronal ינועל-תפע

 (Laut) dorsalerj dorsal (sound) יני1יעל-בג (הגה)
 laryngaler, guttaraler; laryngal, guttural יגיתג
 lateraler; lateral ידצ

 velarer(prae ,post—)( velar (pre-, post-) (יר)חא—/ימדק-)יגוליו

 uvularer; uvular ילבנע

 glottaler; glottal יקדס
 nasaler; nasal יפא

 pharyngaler, pharyngal יעייל
 Verschlusslaut; םתוס

 explosiver, explosive (-١ p د ١٠ 'ג 'ייגכ) ץצופ'
 jmplosiver; implosive ץוצפ-דב

םחפנ םתייגה תעשבש אלא םדוקב ונמנש סייגת םתוא לע לת הזה חנומה) 

יפל — Akten תינמדג ןוגכ םיפוריצב דיחיכ ,דוע חתפנ אלו םאצומ 

.(t הגהת תייגהל הגוהה דנוע ותחיתפ ילכו אצומ םתסנ—םיבר לש םאמבט 

 Momentanlaut; momental יעגר

 Dauerlaut, durativer, durative ךיעממ
 Gerauschlaut; noice-sound ילמה

 Sonorlaut (lmnr); sonorous sound ללייצ
 frikativer, spirant, Reibelaut, Engelaut; fricative, spirant ךכיןזו

 (ch ٠ תינמרגב ,היושר 'ב ןוגכ)

affrikativer; affricata ךכחמ 
(ס+ח) ידצ ןונב ,אצומה ،ןחוש ךכוח הנה םע םתוס הגה לש הגיזמ) 

(םיזנכשאה לש םאטבמב 

 sibilant, Zischlaut, sibilant קריוע

 assibilierter; assibilant

 emphatischer أ emphatic ד؟ימ
 stimmhafter; voiced media י؛"לצ
 stimmloser; unvoiced, voiceless, tenuis ٥١٥؟
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 aspirierter Laut, Zitterlaut; trilled דעור

 (Laut) aspirata, aspirata ףשנמ (הגה) 

 gehauchterj blowed ףיענ 

 gelispelter; lisped ןענשמ 

 gemurmelter; murmuted למלממ 'ןטי1ד 

.םיפורצה תדות ،٦ 

 Lautverbindung, combjnation of /םיאגה-,םייגה-ףורצ 
 sound

 Emsatz; beginning תחתפא 

 fester Emsatz, check glottid, glottal catch הקזח תחתפא 

 leiser Emsatz, clear glottid, clear begennmg הלק תחתפא 

 gehauchter Einsatz, gradual glottid הפישנ תחתפא 

 Absatz; pause, stop תקפפא 

 Qleitlaut, Ubergangslaut, gild רבעמ הגה 

 Diphtong; diphtong העינת-יד 

 steigender Diphtong; rising, ascending diphtong>רלי1ע העינת-יד

 fallenderDipthong; falling, descending diphtong תדרוי העונת-וד

 schwebender Diphtong, suspended, הליהש העונת יד 

 level diphtong

 Triphtong, triphtong העונתדולת 

 labiahsieren; to labialise תתפע 

 Labialisierung; labialisation תותפש 

 paiatalisieren, mouillieren; to palatalise ךכנח 

 Palatalisierung; palatalisation ךובנה 

 pharyngalisieren; to pharyngise עלעל 

 Pharyngalisierung; pharyngisation עולעל 

 nasalieren; naseln; to nasalise ףפנא 

 Nasalierung, nasalisation ףופנא 

 velarisieren; to velarise ןלי 

 Velarisierung; velarisation ןילו 
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 laryngalisieren; to laryngise ןרג

 Laryngalisierung; laryngisation ןורג
 Reduction; reduction טוצמצ

 b) Silbenbildung, formation of syiiabies תיחבה-תדוצת

 Silbe; syllable הרבה

 zweigipflige SUbe, syllable with two םיבג-תרבה
 culmination points

 Drucksilbe, stressed syllable ץחל תרבה
 silbisch; syllabic יתרבה

 silbig, syllabic (mono ,dy ,etc) (ء יימ ייחא הר ה ןכ) הדבה ןב

 Silbenglieder, members of syllable הדבה-ירבא

 Silbengrenze, limit of syllable הרבה לובג

 Silbengruppe; group of syllables תיחבהיתצבק
 Silbentrager; bearer of syllable (הרבהה תא חתופה רוצע) הרבה-אשיונ

 Anschlufi; connection הפיצר

 fester Auschlufi; firm counection הקבד הפיצר
 loser Anschlufi; lose connection החוד הפיצר

 Gemination; gemination, reduplication הלפכה
 Anlaut; initial sound יעיר הגה
 im Anlaut ישירכ

 Inlaut; medial sound יעצמ הגה

 im Inlaut יעצמכ

 Auslaut; final sound יפיט הגה
 im Auslaut יפיסכ

 Akzent; accent םעט

 Akzentzeichen, accent sign םעט רוציקבו םעטהךמים

 zweigipfliger Akzent, accent with two םיבג-טעט
 culminating points

 schwebender Akzent; suspended, level accent ףחרמ םעט

 Silbenakzent; syllabic accent הרבז1-מעט
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 Wortakzent; word-accent הלמ-םעט

 Satzakzent ر accent of phrase טפשמ םעט

 freier Akzent, free accent ישפח םעט

 gebundener Akzent עובק םעט

 psychologischer Akzent; psychological accent יגולוכיספ םעט

 physiologischer Akzent; physiological accent יגולויסיפ םעט

 traditioneller Akzent, traditional accent יתרוסמ םעט

 rhythmischer Akzent, rhythmic accent יבצקמ םעט
 Einheitsakzent; group accent יציבק םעט

(.(הדי לע םרגנה וא ,החא הדיחיל תודחא םילמ תופרטצהל םרונח םעט 

 Ton (melodischer Akzent); tone (melodic accent) ןוגג
 Ton (einzelner); tone (single) הניגנ

 fallender Ton; falling, descending tone תדרוי הניגנ

 steigender Ton; rising, ascending tone הלוע הניגנ
 Tonhdhe; pitch הניגניהבג

 Intonation; intonation (יחי חומעטהה ؟ורצ) הנגנה

 Druck (expiratonscher Akzent), stress ץחל
 (expirating accen )

 Druckstarke; strength of stress 1ץהל,ד-קז؛
 Emphase; emphasis ץתנ

 Dehnung; lengthening הכראה

 Proklisis; proclisis הפידר
ןמעטה תלעב-,תרבח לע תנעשנ ןהמ הנושארהש םילמ יתש לש ףורצ) 

(תחא חלמ יוגהה-חניחבט ןנה ןהיתש 

 proklitisch; proclitic תפדור הלמ
 Enklisis; enclisis הפידע

(יכנל דמאנש המ ןייע Proklisis (.הינשה איה םעטה—תלומו הלמה ןאכ אלא 

 enklitisch; enclitic תפדוע הלמ

This content downloaded from 132.64.55.119 on Thu, 15 Mar 2018 13:50:01 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ןושלוז דעו תולועפמ 236 

תונושו םייגה יפולח .ה 

 Lautwechsel, change of sounds םיאגה-,םייגה ףולח
(ן ( אתלמרא ؛ תימרא ,הנמלא : תירבע ןוגכ 

 spontaner Lautwechsel; spontanous יעפח ףולח
 change of sounds

 bedingter Lautwechsel; conditioned הנתמ ףולח
 c ange of sounds

 Lautwandel, sound mutation םיאגה— םייגה-תונתעה

 Lautverschiebung٠ sound— shifting םיאגה— םייגה תקיתע

((,אתלת ت תימרא <؛ مالث •תיברע ح -שילש תירבע ןוגכ ,ירומשה ,יתמיש ףולח 

 d Laut verschiebt sich von zu , the לא ןמ קתענ הגהה
 sound shifts from... to

 Lautsubstitution, substitution of sounds םיאגה ,םייגה-תרמה

 Lautgesetz, phonetic law יאגה /ייגה קח
 Antizipation, Vorausnahrne, Vorwegnahrne; anticipation םדקמ
 Assimilation; assimilation תומדה

 progressive Assimilation, progressive וינפלעל—'תינמיודקתומדה
 assimilation

 regressive Assimilation ر regressive וידחאשל— ,תינרוחא תומדה
 assimilation

 totale Assimilation; total assimilation הרומג תומדה

 partielle Assimilation, partial assimilation תיקלח תומדה

 reziproke Assimilation; reciprocal assi- ןילמוג-'תידדה תומדה
 nidation

 Assimilation in Kontaktstellung, assimi עגמב תומדה
 lation of two sounds immediately folio

 wing one another

 Assimilation in Fernstellung; assimila- דדפמב תומדה
 tion of two sounds separated from one

 another

 Dissimilation, dissimilation (י םומזע

אטבל ישקה ינפמ ،םמש תילאמש ןישב התוא םיאטבמ שיש "שמ^'מ תרזגב הלמה (1 

תומדה ןמ הכופה תעפות איה תאזו חז רתא הזב ן"יש םימעפ 
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 Umlaut, vowel mutation םיאגה ,םייגה םואת

 Ablaut, ablaut, vowel gradation (change םיאגה ,סייגה תוסו
 of radical vowels in verbs)

 Haplologie; haplology (ז'לז תומוד תורכה יתש םוקמב תחא הרבה יוטב) דח-וד

 Synkope, syncope העונת תעלבה

 Apokope; apocope העטקה

 kontrahierenj to contract ץוב

 Kontraktion, contraction תוצופתה ץופ
 Metathesis: metathesis םודס
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קודקדה יחנומל תופסוהו םינוקית 

רוזחל ןושלה דעוול לארשי תסנכ לש ךוניחה תקלחמ העיצה א"שת רדאב 

'ח ךרכ '410 404 ימע 'ז ךרכ "וננושל'' 'ע) עבקש קודקדה יחנומ תא קודבלו 
.תונורחאה םינשב םירומה ןויסנ רואל (237-227 ימע 

תא וינפל איבתש ךוניחה תקלחממ שקיבו וז העצהל םיכסה ןושלה דעו 

קודקדה יחנומל הדעווה ןהב ןייעתש ידכ 'תורבסומו תוקמונמ 'היתועצהו היתולאש 
.היתובישיב ןהב ןודתו 

ךונח רמ לש טרופמ ריכזת ןושלה דעוול ךוניחה תקלחמ הרסמ ב"שת באב 

םהיתורעה ףוריצב אוהו--45-40 ימע "ןושל ינינע" סרטנוקב םייתניב ספדנ—ןולי 
ישדחב הדעווה ינוידל דוסי שמיש ץרפ 'י 'רד לשו ,ל"נה הדעווה רבח 'ןייטיוג ירד לש 

תרותבש םיחנומה תקידבב העש יפל המצמטצה הדעווה .ב"שת זומת — טבש 

ףיסות דועו 'רפסה יתבב דמלנה רמוחב םילולכ רקיעב םהש 'ריבחתהו תורוצה 
.יוגיהה יחנומב ןייעל 

יפורפ 'ר ני שטרו ט ה"נ'פורפ —ןושלה דעו םעטמ ؛ופתתשה הדעווב 
עשוהי ירד י- ךוניחה תקלחמ םעטמ !וטוסאק ד"מ יפורפ 'לגס צ"מ 
הדעווה ריכזמ .(ןושלה דעו רבח) ר אל ק 'ב 'רדו ץרפ 'י 'רד 'ןמטוג 

.םייח-ןב 'ז 'רד היה 

ליצ ימע ם פ ד נ 
יזעול חנומ ירבע חנומ 

עדמה םש ١ הריזג etymology 405 (יביטקא ןבוטב) ןןדיןג 
הריזגה תרית (יביפפ ןבימג) תוריזג 

(١ גירח  ص 

 irregular גרוח 

קובד יוגכ   pronomen mseparatum רובח יובכ 

ידדה יוגכ  ص   pronomen reciprocum ילמוג - ,למוג יובכ ןי

םתסמ יוגכ   0

 pronomen indefinitum םתוס יובכ 

תמתסמ תיות 
 0  indefinite article תמתוס תיות 

םתסמ בצמ   406  status mdeterminatus םותס בצמ 

הלופט   405  affix (prae-, in-, suffix :ללוכ) תיפסומ 

יגוז <רפסמ>   406  dualis יגוז רפסמ 

 gradat10= הגרדה
 u

==-הכרע،ד לע ףסוח comparatio؛ 

 gradus י^=הגךד

לבא רידס וניאש רידסיאל :ןוגכ ،הלילשה ךרדב ןיינעה תעבהל תדגנתמ הדעווה ץא (ا 

.רידס תמועל גירח :עבקנ ،הדוצב ודוגיגל ליבקמ חנומה אהיש ידכו .טושפה חנומה ונממ ףידע 
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ל"צ  ימע  ספדנ 

יזעול חנומ  ירבע תנומ 

טועפה תגרד   406  positivus תודדגה"ךדע 

רתויה"תגרד   "

 comparativus ן1רתי3-ךרע 

גלפמה תגדד  ص 

 superlativus תונוילעה ןרע 

הלעמה-תגדד   n  elativus תודאמה"ןרע 

בויח-<؛؛תלמ  م/ 

 particula affitmationis בויח"תילמ 

أهأمس (ة תלמ 
ص   particula negations הלילש תילמ 

(8לעפה-דאת   //  adverbium לעפה"ראת ("תלמ) 

(؛،לעפה-דואת   408  adverbial adjunct לע؛5ה"ראת 

לעפה-רואת-טפשמ   a  adverbial clause לעפה"ראת"טפשמ 

שרפמ לעפ   407  verbum finitum םיסמ לע؛) 

שדפמ-אל לעפ   u  verbum infintum םיסמ"אל לע13 

יחותפ לעפ   ٠  verbum inchoativum ינגרד לעפ 

ידוןח לעפ   tf  verbum Iterativum ינלפ5 לעפ 

יווא-ןרד 
ص   modus optativus לוח ךדד 

(*רבחתמ רוקמ 
 ft  infmitivus constructus יוטנ ר1קמ 

n0menverbi=*ws'£_ :ףסוה 
= הלעפ-טש :ףסו, 

 nomen actionis

זיתעב،ש) דבע plusquamperfectum םלענ ,דיתעב דבע 
דיתעב 

(טילמד ףתצ phrase 408 תיקוספ 
יאול " attribute חפס 

יאול ,יאול ،ש " attributive יחפס 

יוואיטפשמ " optative clause לוהא-טפשמ 
יווח-טפעמ " :ףסוה 

 affirmative sentence

יווציטפשמ " :ףסוה 
 imperative clause

תילכת טפשמ ٠ final clause ,דנוכ-,תילכת טפשמ 

הדדב disjunction 409 דדמה 
הךףביטפשמ disjunctive clause 408 דרפהיטפשמ 

.יקודקד גוס םשכ אלו ,"הריעז הלמ/, תועמשמב קר שמשת תילמ (2 

.ב"ויכו ןפואה-רואית ,םוקמה-דאות ,ןמזה-ראות ןוגכ ,"לעופה، תלמ טמשות םיפוריצבו 3 

:ןוגכ ךמסג רבחתמ רוקמו ,עומשל בהוא :ןוגכ ,ד רפ د רבחתמ רוקמ םיניחבמ (4 
.המודכו ובכשב ,ןוראה עוסגב 
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 abhangen; subordinate היה /'د יולת היה
דבעשמ 

"יי ٠٠٠ 
יוחא coordination 409 היהא 

to coordinate ==הה^ ؛ףסוה 
החאמ טפשמ coordmate clause 408 יוח$ טפשמ 

uberotdnen 410 רדוע :קוחמ 
דבעשמ טפשמ subordinating clause 409 רדוע טפשמ 
דבעשמ טפשמ י subordinate clause יולת—/דבעשמטפשמ 

==דבעשמ היה 
 to be subordinate

יולת היה 

 t d pendT

to subordinate = דבעש ٠ .٦٠٦٦ 
co^ex clause, 409 compound ,complex clause בכרמ טפשמ 

 Satzgefuge

= דבהמ טפשמ 

 compound clause,
 Satzreihe

טפשמ - דוחי טפשמ ףסוה 
,דדובמ ונממ קלחש 

קלחה .שארב דמוע 

שארב דמועה 
,דוחי קלח ארקיי 
םכחה ؛ןוגכ 

.ושארב ויגיע 

אוהש טפשמ-דביא •ףטוד 
טפשמ לש קלח 
ןוגכ ,רחא ףיקמ 
בכרומ טפשמ לש 

לש וא רבוחמ וא 

.תרווחמ 

== טיק יאגת ؛ףסוה 
 real condition

==לטב יאגת :ףסוה 
 ureal condition

םילמק (ירדס) ךופה inversion 409 ٠١٦؟ 
[<םי?$؛ץ> ךופה י metathesis סוד5 ןכו1 

ריס؟ י ellipsis הד؟ח3 ,דוסח 
םי،ע-םש؛> ךופה " substantivieren טצעק 

לעפ^ ךופה " vetbalisieren ל1ז؟ה 
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ןושלה דעו תולועפמ 

ליצ ימע ם ם ד ג 

יזעול חנומ ירבע חנומ 

הזומר הקז correlation 409 תוסחיתה 
הקזח זמור ص correlativum תוסחיתהה תלמ 

= הקזה"םילשמ ؛ףסוה 
 Beziehungswort دٌ،اء ן

.(רועיש םהל ןיאש םירבד ולא ;ןוגכ) 

תירבעה ןושלה דעו תועידימ 

.הנש םינומש ואלמ ,ןיטשפא קחצי ר"דה ,ןושלה דעו רבחל — 

.הנש םיעבש ואלמ ,ץ שול ם םוחנ 'סורפה ,ןושלה דעו רבחל — 

תובותכה רצוא" ורפס דעב ג"שת תנשל קילאיב סרפב הכז ץ ש ו ל ם ם ו ח נ 'סורפה — 

.קיליאב דסומ עויסב "ריבד" תרבחו ןושלה דעו י"ע רואל אציש ,"תויקיניפה 

דעו לש ןב דז،עילא ,ןושלה 

.ורכזל 

ןושארה ואישנ תריטפל הנש םירשע ואלמ — 

שדקות "וננושל" לש הבורקה תרבוחה .ל"ז הידוהי 

.ל"ז ןיל  י דוד  'פורפה ,ןושלה דעו אישנ תריטפל הנש האלמ — 

.ל"זסחוימ נ "רב  ףסוי  'ה ,ןושלה דעו לש קיתו רבח םילשוריב רטפנ — 

.ל"ז רציבוטפא  רודגי  בא 'םורפה ,ןושלה דעו רבח םילשוריב רטפנ - 
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