
ןושלה דעו תולועפמ 

- טיעבצה יחנומ תמישו 

'יחממל הדעוה ידבח ייע דצרת-אצדת תונש ךשמב הרבח תאזה המישרה 

רבח היה הדעוה לש הצדמה .(ביבא לת - םלשורי) העיבצה תבאלמו מיעבצה 

'ןילק •ש ימורמ 'ןואדב .נ ריד 'ןילי דוד ؛הדעוה ירבח 'ןילביר ףסוי ריד דעוה 

תומלשה .ןהב -מ 'קינלמ •ש 'םחוימ ףסוי 'ןייטשטא קחצי ריד 'יקסבוחינרשט .ט ריד 

תומוקמב}•אדיסש לואשו ןמטוגטוחנ יקילאיב-נ.ח؛ביבאלתב הדעוה ירבח י"ע ושענ 

[.ט טיעבודמ טידגוסב תוטעמ תורעה יתפסוהו דוקינב וא ביתכב יתנקת םידחא 

•רויצהו העיבצה ירישכמו םייללכ םיגשומ ،א 

impragnieren םטא؟ םן?א 

impragmert םטא 
fressen עלב לבא 

durchschlagen עקב 
gestreift [דקע] םסמ דרב 
Nuance [תיגרד ןוג תב] םינוג ؛ا ןוג 

verblassen ה.דן 
verblasst, blass ההד 
Wachs גנוד 

wachsen دوأ 
entfarben עבצ גפה 

eine stelle (חדק םוקמ רייש) חרקה 

 unangestnchen lassen

phosphorisieren רדהז (أ) 
Aussehen (םיצפחל סחיב) תוזח 

.ןוג תוכימסבו םייוניכב ןו$ (١ 

glatt קלח 
Farbstoffe עבצ ידמח 

Sgraffito הצירח 
חרק ר אולט 

<בי$י דוחזק ןוגב םיפוריצב) ביצי 

 echtfarbig, bestandig

 Orund עצמ 'עצי'
 Orundierer עצי

 Erundieren עצי

 lackteren הבל 'תובל

 Lackierer יאבל יכל

 bunt, vielfarbig ןוגמ
 Vertreiber, Fleiz הקילחמ
ירויצל(דוקמ הביקנלשתילגלג)הדירחמ 

(הביתכ תונוכמלו תוצמל 'םידח 

grund؛ert إلإلو 

This content downloaded from 132.64.55.119 on Thu, 15 Mar 2018 13:23:48 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ןושלה ٦٠٦ ء4 

aecken spachteln [עבצב הפח] הפוח עבצב עבצ  טטלמ 

 lasieren ףקש " 
 "

 Spachtel [תירמ 'ע] תימלמ 

 Farbe עבצ   lackiert הכלמ 

fressend،- مباسا؛ء 
 "

 gefleckt רמנמ 

דמחה לכאמ 
 W

 gefarbt עבצמ 

 durchschlagende עקוב 
 n  geputzt חצחצמ 

 trariende עמוד  (םירויצב טשהמ) דייצמ 

 fette ןשד 
י 

עצי ד עצמ 

 phosphorisierende ידודהז  Stnchzieher [וקוקמ] הוקמ 

 Deck הפוח   schraffiert [וקוקמ] .רוקמ 

 reine דוהמ  חרק ר חדקמ 

 magere שוחכ   Aussehen האדמ 

 blendende קיהבמ   hohes .רבנ 

 tsolierende דדובמ   tiefes קמע 

 desinfizierende אטחמ 
 "

 stumpfes ההק י 
 Grund עצמ   Anstreicher חשמ 'חרמ 

 streichbare חידמ   anstreichen חשמ חרמ 

 susse םיענ קותמ   angestrichen חושמ 'חודמ 

 feunge דיהנ  ص   streichbar חידמ 

קותמ  ד םיענ   Spatet, spachtet,  Spaten תירמ
 matte םומע 

,י 

'חרמ 'ד חשמ 'חשמ 

 satte הוד   technischer Zeichner טטרשמ

 gesattigte יוור   //  Skizze, Entwurf [םשרמ] ,רותמ 

 frische ןנער 
 "  ein stich ms— ל היטנ 

 lasierende ףקש 
م/ 

 getupft דקנ 

 Ausfarbung העבצ   Pigmente םינממס 

םש ינועבצ םידיהב םיעבצל ללוכ   Lineal לגרס 

 gemischte Farben םיכותפ םיעבצ   linieren לגרס 

 Bltd הרוצ   feuerfest שאה ינפב דמוע 

 ein BiJd entwerfen, הרוצ י  רוצ   Ton ןיע 
 (umreissen) טישקת יע רוטע 

 blank חצ  דרב 'ד םספ 

 d. Putzen חוצחצ   gemischt ךות؟ 
 farben ע"בצ 
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إإ5 פייג*ח יחנומ 

putzen חצחצ 
Malerej רויצ 

malen ריצ 

schraffieren [וקוק] הוק 
Schraffterung 1ווקוק1 יווק 
unangestrjchen אולמ חרקמ חרק 

 geflickt

technische Ze]chnung טוטרש 
konturieren ראת 

Kontur ראת 

Kontunerer ראת 

d Kontuneren הריאת 

skizzieren (היתה) .דית 

skizziert יוות חותמ היתמ 

pausen דרחת 

Ornament רוטע טישקה 

טיזא (ב 

rot המדאמלא 

rot sem (םדא) םלא 

farben םדא 

, werden םדאה 

הגרדהב םדא ךפה םדאו ךלה םדאתה 

hellrot ריהב םדא 
hochrot הבג י 

tlefrot קמע י 
d. Rubinrot םדא 

d Zinnoberrot רבנג םדא 
d Rosarot םידרו 

d Diamantrot םלהי 

dZtegelrot םינבל " 
d Granatrot םינומד י 

braunrot ٢٥١١؛ 

 d Purpurrot ןמגדא
 rosa הדרודלו

 dRosa תודדו

 rosa tarben דדו

 rosa werden דרוה

הגרדהב דרו ךפה דרוהו ךלה דרותה 

 feuriges Rot תירהו
הקמע 

 rotbraun םדא-מוח

 hochrot הצמח ץמח
 Karmin 5ןימר
 lieischrot, blutrot הקמט קמס
 blutrot sein (קממ) קמס

 farben קמס
 blutrot werden קימסה
הגרדהב קמס ךפה 'קימסהו ךלה קמתסה 

םינפה לע םדא עבצ םיש (קרש) קרס 

 krapprot, karmlnrot האופ
 braunlich rot המחש 'םחש
 scharlachrot ינש
 Mennige דשש
 menntsieren דשש

grun הקרי קרי 
(םוחו קרי תברעת) רוכע קרי 

 trubgrun

 tiefgrun " קמע וא זע
 grasgrun אשד קרי
 olivengrun "תיז
 palmengrun רמת

 d Grungelb ןוקרי
 grungelb יגוקדי
 d. Grim תוקונ
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ןומלה ١٠١ 

grunlich תקדקדי קדקדי 
d Orunhchsem תוקרקרי 
grun sein (קדיי קדי) קדי 

farben קדי עבצב עבצ קדי 

(קירוא) קדוה 

werden קידוהו ךלה קדיתה 

לחצה תנוכת תוליחכ 

Blaue לספ 

blau התפילח؟ 
tiefblau קמע - זע לחכ 
schwarzblau רחש-לחכ 

blaulich לסלחכ 
Blaulichkeit תולילחפ 
blau sein (לסכ) לחכ 

blau farben לחכ עבצב עבצ - לחכ 

bJau werden לחכ ךפה לח?ה 
הגדדהב ליחכהו ךלה - לחכתה 

١١؟ <ה 
ןבלל דחא עבצ תכיפה"הנבלס 

blass (םינפל סחיב קרי דוח 
blass werden דוח 

sHberfarbig 'הפפכ 'ףסכ 
d. Weisse 'ןבל 

םידגב ץהגמ 'םינבל סבוכ - ןבל 

weiss (ןבל וא ןבל תוכימס)ןבל 
grauweiss דופא-ןבל 
perlenweiss דד-ןבל 
silberweiss ףסכ ןבל 
marmorweiss ש.יש-ןבל 
schneeweiss גלש-ןבל 
permanentweiss ביצן ןב؛ 

 ewigweiss

stumpfweiss ההקןבל 
brillantweiss דיהזמ ןבל 
gelblich weiss םיתכמןבל (.ד 
blendend weiss זע ןבל 
trubes , דוכע ןבל 
weisslich ןבגבל 
Weisse דחא םצע םשל תוכימסב)הנבל 

("דיפסה תנבל- ומכ 

Zinkweiss ץבא תנבל 
Titanweiss ןטיט תנבל 
Bleiweiss תדפוע תנבל 
weisslich ןבל תצק-ינונבל 

ןבל לש דגדד-תינונבל 

תינונבלה תנוכת - תונינבל 

 d Weisslichsein

 d. Weisssein ןבלה תנוכת-תונבל

םינבל דשוע ןבול 

 bleichen weiss tunchen ןבל
 weiss farben

(דמוע לעופ)ןבל ךפה ןיבלה 
 weiss werden

םיינחור םינינעב)ןיבלד 
weissmachen (אצוי לעופ 

blass םינפל סחיב קר ןיבלד 
'הגדדהב ןבל תושעד-קלתד 

ןיבלדו ךלד 

Weisslackierung ןבל יוכל 
weiss lackiert ןבל דכלמ 
weiss lackieren ןבל תוכל 

רפא (٦ 

aschgrau דרופא רפא 
aschgrau ידופא 
[silberigrau רבס בס 
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87 هأءتت؛ا יתממ 

zinkgrau ץבא 3ه 
perlorau דד-ב؟ 
 bleigrau תרפוע-בס
 stahlgrau דלפ-בס
 d Graue תוביש תוביס

 ergrauen ביס

grau machen (אצוי לעפ) ביסה 
werden (דמוע )בי؟ה 

הגרדמב ביסהו ךלה הביע ךפה בית؟ה 

בה צ (ז 

gelb בהצ 
dGelb בהצ 

gelbhch בהבהצ 
בהצה תגופת — תוביהצ 

gelb sein בהצ 
" machen בהצ 

gelb werden (דמוע לעפ) ביהצה 
" machen (אצוי " ) ביהצה 

ביהצהו ךלה ,הגרדהב בהצ ךפה בהטצה 

goldgelb בהז - בהצ 
chromgelb ימורב 
safrangelb יעירה " 

ימוכדפ 

zitrongelb ינומיל 
orangegelb זפגו 

גדת 

gebraunt ףז؟' 
ףזש ךפה ףזתשה 

רחע(ח 

אהש ד ן؟ומז 

Lampenruss הךוג؟ סי| 

Schwarze רוחש 

Bleischwarze, ץבא " 
Bnllantschwarze תקר؛1 י 
Druckerschwarze העבטה רוחש 

" םיסיפדמה 

Russschwarze סיס 
schwarz הדהש ,דחש 

echtschwarz ביצי " 

neutralschwarz םתס " 

schwarzblau רחש לחכ 

blaulich schwarz ןדומז 
םידוחשהיגוסל ךיישה — ידחש 

Schwarzlichkelt תירורחש 

 schwarzhch רחרחש

 Pechschwarze תפז תורחש

 Raben—" ברוע "

 Kohlen—םחפ "

 Wolken—רדק ( ١ "
 schwarz seln דחש

schwarz machen דחש 

schwarz werden (דמוע לעפ) רחשה 
machen (אצוי לעפ) רחשה 

•דחשהו ךלה 'הגרדהב רחש ךפה רחתשה 

לכת (ט 
(לפתה) תלכתה תנוכת-תוליכת 

d Himmelblau לפת 

hellblau himmelblau הלכת לפת 

לפתה תנובת— תולילכת 

לפת דיד (לבת) לפת 

תלכת لأ؛ي-לפת 

לבת ךפה — לפתה 

הגרדהב ל?תהו ךלה - לפתה 
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