
ןושלה דעו תולועפמ 

.ףרגלטו ןופלט ,למשחל םיהגומה תומישרב םיגוקת 

דעו לבק ףרגלטו ןופלט ,למשחל טיחנומה תומישר םסרפתה ידחא 

רובעל ץוחנל אצמו הלא תומישרל תועצהו תודעה םינוש םידדצמ ןושלה 

תודחא תובישיב •ועמשנש תורעהה לב םע בשחתהלו ןהילע םעפ דוע 

•נ •ח תופתתשהב ,ביבא-לתו הפיחבש ףרגלטו ןופלט ,למשחל תודעוה לש 

הבישי הרדוס הנורחאלו תוטרפב חנומו חנומ לב לע ונדו ובש ,קילאיב 

םינבהל טלחהו קילאיב .נ •ח תופתתשהב ל"נה תודעוה יתש לש תפתושמ 

תודחאל (א :הלא םיגוסמ םה םייונשה •ןלהל םיאבה םייונשה תא תומישרב 
םידחא םיירבע םיחנומ (ב •ירבע םוגרת אצמוה תומישרב וראשנש תורזה םילמהמ 

תואיגש (ג .לוצלצה דצמ וא ןושלה קודקד דצמ םימיאתמ רתויב ופלחה 

דוע ףסונ המישרב ןתנה חנומל (ד •ונקות תומישרב ולפנש תודחא סופד 
.נ •ח לש םוגרתה והז הלא תובישיב שדחתנש רתויב בושחה שודחה •דחא 

:דאתב םישמתשמ ויה םדוקש םוקמב :קילאיב 
•רבו ילגס לקשמ :דמאל שי (הקיסיפב) ימצע לקשמ םוקמב ,לשמל .ימצע 

םוקמב  תויהל ךירצ  רפסמ  דומע  המישר 

הנרבממ  םורק   29  4 א 

הלקת  תוקל הלקת   41  5  ٠٢

רוטרנג  (ללוחמ) רוטרנג   45  4(  ٠٢

דוטקידנא  ןמזמ   49  6  ٠،

רובח  רושק   60  7  ٠٢

קיספ-עג  קיספ-קיחד   69 و   ٠،

ןוחטב  חטבמ   87  9  ٠

רגהמ  ١٣ רגהמ   90  10  ٠

טלקמ 'טלוק  טלוק   91  *  ٠٢

(ןי1פלטה)וק  (ףרגלט) הרוש   99  11  ٠٢

לוורש  דמצמ   104  ٠٢  ٠٢

לב^ה-תילתמ  לבבה-ילת   116  12  ٠١

הזבל  תובר   117  ٠٢  ٠٢

Academy of the Hebrew Language
 is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to

Lšonénu: A Journal for the Study of the Hebrew Language and Cognate Subjects / /       - :
www.jstor.org

http://www.jstor.org
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□וקמב  תויהל ךירצ  רפסמ  דומע  המישר 

"תוערפ  םירובחה תערפ  1ل7   12 א 

החיתמ-תעבט  לוליבס 'החיתמ-תעבט  1ا8   4C

היטוח חתממ  םיטוח-חתממ   132  11 4؛ 

םיפופל-דפמא  תוכירכ-דפמא   2  * יב 

רליחטנוק  רלודטנוק 'טילש   7  15  4(

קפוד  םעופ   15 4؛ 

יביטקאיר םדז  יביטקאיד לטב םדז   16  16  4(

קיספמ  קספמ   18  4،  4،

טנגמלאל  טונגמ לטב   19  4،  ٠

(דדיפ)ןיזמ  (דדיפ) סנרפ  ت2   17  4(

תיאמצע הארשה  תרזוח הארשה   38  18  4C

ינויצקדנא לילס  האדשה-לילס   40  4(  41

דוטקדנא  ןרשמ   41  4،  4،

ילע ידיוא ישאר ףיעס  ילע 'ידיוא 'ישאר וק   47  4(  4C

הריסמ יתחת  הריסמ יתחת 

תללי  הקיפס קפסה   61  20  4(

תלליה לפוכ  קפסהה םרוג   68  4(  4(

תימצע תודגנתה  תילגמ תודגנתה   75  21 4؛ 

יוור  הוד   77  4(  ٠٢

טגש  טנש   80  22  ٠٢

הטמ  חתפמ   83 ء   4(

בולש  לוכש   84 4؛  4ء 

הפפל 'ףופל  הכירכ   85  ٠  4،

 BHmOK  BHTOK  4،  4،  4(

הכירכ  ףופל   86  4، 4؛ 

דיו،؛ ךוסא  ריוא ריחנ   2  23  ٠

דדבמ לילג  דודב לילג   17  24 ג 

בק  תשק   18  4،  ٠

ינוק לוורש  יאנוק דמצמ   28  25  ٠

הנורוק  הרטע   32  26  4(

 Dead "  Dead parts  38  ٠  ٠٢

קתנמ  קתמ   40  27  ٠

רת?  תתךיןע   47  28  41
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םוקמב  תויהל ךירצ  דפסמ  דומע  המישר 

זחא  זחא   50  28 .ג 

םירזבא  םישימשת 'םירזבא   51 ٠؛  4؛ 

ה^טב  דפר   54  ٠  4(

לבכה קדה  לבכה ספות   59  29 4؛ 

סיפדמ לבקמ  זרמ בתכמ   63  ٠  4،

הדיגס טוח  הדיגס (= טוח)   65  4،  4،

קתפ  קתפ   68  ٠  4(

וכ  הוכ   74  30  4(

ןוגכ  המקה 'תוננוכ   77  <

, '- רדסמ  ןקתמ   82  31  4(

רוכילשמ  דוא ליטמ   88  *  4(

הצרפ  הצידפ   92  32  4(

שיטב  שיטב   94  4،  4(

ץח  ןויפדה ץח   101  33  4C

ןרמ  לג   105  <  4،

ריבגמ  וידד הדונמ   124  35  4،
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