
םילמתומישר 

1ע הר ה ה תרותב (א 

ד"דה הנפ 92 ימע ,הז ךדכ לש 'א תרבוחב ,דעוה ח"ודב ונדכזה רבכש יפכ 

םע רשקב םיחנומ עובקל העצהב םילשוריב דעוה תוריכזמ לא יאמשיק .ה .מ 

תאצוה) "השעמל הכלהל היתודוסי ,עקרקה תועידי" ,גרבנפייר ר"דה לש ודפס 

תוריכזמב ןכ דחא הדבענש תידוסיה המישרה תא ךרע אוה ףא .(םילשורי סמ .ר 

.דנישטרוט .ה .נ 'פורפהו הפיחמ גרבדלוג הידעס רמ תופתתשהבו ותופתתשהב 

(בכוכב םינמוסמ) םיחנומכ דעוה י"ע עבקנ רבכ םילמה לש ןבורש ,אצמי ןייעמה 

.שדוח ןטועימו 

,ךליאו 113 ימע ל"נה רפסב—תויועט תצקב המסרפתנ תאזה המישרה 

םצעב ןניאש תודחא םילמ המישרה ןמ ונאצוה ."םיחנומ תמישר" םשב 

.עקרקה תרותל םידחוימ םיחנומ 

.ןרמח האד ،ןוינימולא 

 Amonia  Ammoniak ןומא 

 Ammonjum...  Ammonium... ...ןוינומא 
 Flocks  Flocken ץינא 

 to coagulate  ausflocken (trans.) ץנא* 

 Alga  Alge הצא 

 Potassium  Kalium ןגלשא* 

 Alcah  Lauge תידוב* 

 Alcalinily  Alkalimtat תוינילקלא ,תויתירוב 

דעו ייע ועבקנש םיחנומ ןידכ ןניד ןיא יבו 'א תומישרב ןאב תומסרפתמה םילמה ,1 

(בכוכ) דחוימ ןמיסב שרופ אל חז םא ,ןושלה 
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 239 עקרקה תריתב םילמ תמישר 

 Sulfide  ...Sulfid יתירפג... 

 Slurf-Disease  Schorfkrankheit ברג 

 Adhesion  Adhasion (היזהדא) תוקיבד 'הקיבד 

 Clod  Knollen לולביז 

 Bleached  bleich ההד 

 to condense  kondensieren הבע 'סהד' 

 Transpiration  Transpiration העזה 

 Hydrolysis  Hydrolyse (הזיליהדה) תימימ הדדפה 

 Separation  Abscheidung השרפה 

 Attraction  Anlagerung (molekulare) תודמטצה

 to coagulate  koagulieren שדקתה 'שרקה' 

 to evaporate  verdunsten, verdampfen (intr) הדאתה
 Cohesion  Kohasion (היזהוק)הזיחאת 'תודכלתה 

 Resistance  Resistenz תודגנתה' 

 Weathering  Verwitterung תוחתי1דתה 

 to buffer  puffern (chem.) םרחה 

 regulate  regulieren תסו' 

 Phosphate  Phosphat ההדזי 

 Dune  Dime תילי1ה 

 Lichen  Flechte (bot) תיזזח' 

 Reduction  Reduction (chem.) רוזחי 

 Solidity  Festigkeit קזחי 

 Molecule  Molekul (הלוקלומ)הדורפ 'ןי1יקלח' 

 Acidity  Aziditat (תויצמח)'תוצימח 

 Sulforic Acid  Schwefelsaure תינתירפג הצמח' 

 Carbonic Acid  Kohlensaure תינמחפ הצמח' 

 Silicic Acid  Kieselsaure תינדי1צ הצמח' 

 Oxydation  Oxydation ןוצמח' 

 Cleavage  Zerkluftung רתב 

 Sulfate  Sulfat הרפג' 



ן_ דעו תולועפמ 

 Acidulation  Sauerung ץיצמח 

 Oxygen  Sauerstoff ןצמח 

 to oxidize  oxydieren ןצמח 

 loamy  lehtnig ירמח 

 Nitrate  Nitrat הקנח 

 Nitrite  Nitrit תיקנח 

 Nitrogen  Stickstoff ןקנח 

 Aluminium  Aluminium ןרמח 

 Gravel  Kies ץצח 

 Marl  Mergel דיסדח 

 Humid  humid בוחט 

 Moss  Moss בחט 

 Clay  Ton טיט 

 Peat  Torf לובכ 

 Compressibility  Kompressibilititat תושיבב 

 Titration  Titration לויכ 

 Inner tension  Binnendruck םינ؟-ץחל 

 Diluted  verdiinnt (Fluss) ליהמ 

 Fraser  Frase הצדחמ 

 Hydration  Hydration םוימ 

 Dimension  Dimension םידממ "דממ 

 Finding  Befund אצממ 

 Soluble  loslich םיסמ 

 Solubility  Loslichkeit תוסיסמ 

 Roller  Walze הליגעמ 

 Fraction  Fraction (chetn.) עטקמ 

 Concentrated  konzentriert (Saure, Losung) זכרמ 

העיבד 'ר עקשמ 

 Capillary  Kapillare המינ 

 Capillarity  Kapillaritat תוימינ 
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 Volume  Volumen חפב* 

 Mica  Glimmer ץיצנ* 

 Neutral point  Neutralpunkt תוימתס-תדקנ 

 Specific  spezifisch ילגס* 

 Regularly  regelmassig דידס• 

 Adsorbent  adsorbens חפי1ס* 

 Calcium  Kalzium ןדיפ* 

 Sedimentary rock  Sedimentgesteine עקעמ יעלס 

 Volcanic rock  Eruptivgesteine ץרפ יעלס 

 to adsorb  adsorbieren ח؛1ס• 

 Adsorbate  Adsorbat חפס• 

 to neutralize  neutralisieren (chem.) רחס• 

 Neutral  neutral (allgem.) ימתס• 

 Valence  Wertigkeit תויכרע• 

 Dispersion  Dispersion דוופ 

 Carbonate  Karbonat המחפ• 

 Carbon  Kohlenstoff ןמחפ• 

 Peptization  Peptisation ןוטפפ 

 Spat  Spat תלצפ• 

 Leguminous plants  Legummosae םייתינטק• 

 Silicate  Silikat הריוצ 

 Sticky  zah גימצ* 

 Schist  Schiefer החפצ 

 Quartz  Quarz הצרו؟■ 

 Glacier  Gletschei ןי1חרק• 

 Easily Soloble  leichtldslich סמת-לק• 

 Precipitation  Niederschlage (atmosph) ،עקעמ ،העי؟ר• 

 Concentration  Konzentration זמר 

 Deposition in...  Einlagerung (chem.) תופיצר ،הפיצר 

 Humus  Humus תיבובקר 
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 Humification Humifikation בובקר
 Heath Heide ערבאיהדע

 Potato-blight DOrrfleckenkrankheit ןיופדש

 Arid arid ןוחע
תודפלתה 'ר הזיחאת 

 Reaction Reaktion הבוגת

 Ferrous iron Eisenoxydul תילזרב תצמחת•
 Iron oxide Eisenoxyd תינלזדב תצמחת

 Proportion of Oehalt (דועיע)הלוכת
 Concretion Konkretion דיכלת

 Conglomerate Konglomerat טיקלת
 Purple clover Rotklee •םדא ןתלת

*םייתינטק האר 'םיילימרת 

 Expansion Quellung החיפת
 Formation Formation (bot., geol.) הרוצת*

 Suspension Suspension (chem.) ףיחרת

 to suspend suspendieren (chem.) ףחרת
 Buffer, Regulator Puffer (chem.) סירת

זוכר האר .תזכדת 

 Subsoil Untergrund תיתעמ'חיןועת*

؛תואבה תורעהה תא ךלמינבא .מ ריידה ונל איצמה וז המישרל 

הבש ,היגולואגל ןיגע םהב שי דשא םיחנומה הלאל קר תונווכמ יתורעה 

ימוסרפב יתשמתשה ,ןאכ םעיצמ יננה דשא ,םיחנומה ןמ הברהב .קסוע יננה 

"ץראהו עבטהי-ב ,'לארשי-ץדא תריקחל תירבעה הרבחה תועידי' ,".רדשהיב) 

.תירבעה הטיסרבינואב יתואצרהב ,הפ-לעבו (.קה .קה לש "רענל" תירפסבו 

קר םיכחמה 'ודכו םייפרגואג םייגולואנ םיחנומ לש בר דפסמ ם-יבותכב יתא 
.םמוסרפו םדודסל 
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