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.(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 
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 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
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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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