
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 



 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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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 - 


	Contents
	p. [333]
	p. 334
	p. 335
	p. 336

	Issue Table of Contents
	לשוננו㨠כתבⴅלחקר 퐅�픅�העברית 픅퐅휅픅�הסמוכים �퐬⁖潬⸠י∅퀬⁎漮 팧 טבת ג⤠灰⸠㈵㤭㌳�
	שער 팅��
	חקירות 턅�픅�
	שכך 퀅האוזן 턅את 퐅퀅픅혅� 퐅���והמסכת⁛灰⸠㈵㤭㈶㡝
	חידות �픅� 휅�픅팠לשון 픅휅�픅�שון 턅��של 퀅�혅בן �턠הבבלי⁛灰⸠㈶㤭㈸㍝

	להרחבת 퐅�픅�ולתיקונה
	דעתⴅ��בעניינים �픅��孰瀮′㠴ⴲ㤵�
	ללשון 퐅팅והעם⁛灰⸠㈹㘭㌰そ

	הערות 픅퐅픅�
	שבשתא �픅�דעל �孰瀮″〰ⴳ〲�
	על 퐅�픅והמלפפון⁛灰⸠㌰㈭㌰㍝
	לשתי 휅�픅לשון 픅�픅孰瀮″〴ⴳ〴�
	בשולי•חידושי �픅�בכתבי 턅��� ��턠בניאל לשוננוⰠכרך �Ⱐחוברת 턧⤠孰瀮″〴ⴳ〵�
	תיקון �מונחי ��퐢 턢לשוננו∠כרך 혅퐠עמ✠ㄶ㤠孰瀮″〵ⴳ〵�
	לזכרו �מדקדק 툅팅픅�孰瀮″〵ⴳ〶�

	מפעולות 픅팠הלשון
	מונחי ���⠅퐠ג✩⤠孰瀮″〷ⴳㄴ�
	מונחי 퀅�퀅픅�픅툅�孰瀮″ㄵⴳ㌰�
	מונחים �����ירור 픅퐅퐠חשמליים מעבודתה �הוועדה ��픅휅�תכניקה⤠孰瀮″㌱ⴳ㌲�

	תיקונים ��픅휅�פואהⰠרשימה 팧 כרך 혅퐠עמ✠㘳—㠲⤠孰瀮″㌲ⴳ㌲�
	תיקונים 픅퐅픅픅למונחי 퐅팅팅픅孰瀮″㌳ⴳ㌶�
	שער 퀅휅픅�



