שלה דעו תו
הקיסומ ■mm
)'٠ב המישר(
תכשל ،תירבעה ןושלה דעו לא ןמפוה 'ש רמ הנפ ה"שת תנש תישארב
םוסרפ לגרל ול םישורד ויהש ,הקיסומה עוצקמב םיחנומ המכ שקיבו ,ביבא-לת

:ה"ה הירבחש ,תיערא הדעו הבכרוה ותעצה יפל ילקיסומה ךוניחה לע ורפס
דעווה ריכזמ ,דשטוק 'יו ,םיחמומ ןמפוה ישו ץיבוקסוב 'א ,ןושלה דעו רבח ,שרב 'א

תובישי המכב הנד הדעווה .יקסנולש 'א רמ םג ףתתשה תחא הבישיב ,ביבא-לתב

רזוח תרוצב היתועצה וחלשנ םינוידה םות ירחא .ןמפוה רמ י"ע שגוהש ירמוחב
הנייעו הדעווה הרזח ,םהיתורעה ולבקתנש ירחאו .םיחמומלו ןושלה דעו ירבחל
,ןמריש 'חו ןיביי יש ,לאומש ןבא 'י ר"ד ה"הל התדות תא העיבמ הדעווה .רמוחב
,ס''הבב הקיסומל םירומה תצעומלו ןייטשדלוג 'א ,ןומולס 'ק ה"ה ,ןושלה דעו ירבח

הדעווב הדובעה םות םע .רזוחב לולכה רמוחל םהיתורעה תא וחלשו וליאוהש
תדמוע תאז תינכתש רחאמ .הקיסומל םלשו ףיקמ ןולמ לש ותאצוה תלאש הררועתנ

ןהו ןושלה דעו ירבח ןח ,םיפסונ םירבח ףוריצב תאזה הדעווה ךפהית ,םשגתהל
.ופקיה לכל רמוחב ןודתו בושת רשא ,העובק הדעוול ,הקיסומל םיחמומ

 barףקמ ן  accompanimentיוול

barre I accompagnement
Balken j Akkompagnement, Begleitung

Hat

ל1מב

touch

I

ה^יקג

آتغأه0إ touche-
 Be؛ Anschlag

הו to accompany 5بchromatic ,

chromatique I accompagner

begleiten, a kompagnieren

 chordדךק, 8לילצת

accord

chromatisch

ינלט;ד

Akk d

dto

dutonique
diatonisch

הקלס natural cancel
ךרא ,ךשמ أ ئ duration, length

duree

 Auflosungszeichen Quadratأ

ה؟דק  unaccented beat, weak pulse,י
anaciusis

)Dauer (der Noten

ה؟ dissonance, discord
ر dissonance

anacrouse

Dissonanz

)Auftakt (leichter Zeitwert

 bass clefהיחתפמ ,סג-סתפמ
clef de fa

Bass-Schlussel

וו

cross

hock

croche
Fahnchen

רדס יפל הכורע וז המישר .آل8سآل 7ימע )ח"פדת( 'ו תרבחמ ןושלה דעו חונורכז ןייע )٠
.םיינמרגה םיחנומה לש ב"אה
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notation

השמח

(staff,

notation

portee

Notierung

Funflimensystem, Liniensystem, System

 קספ"דpause rest

silence

Pause

 סומתר ב؟קמrhythm
rythme

fi

םיפס(נ םיוק,  רזע יוקleger lines, added
lines

lignes supplementaires, lignes additionel
les, lignes postiches, lignes accessoires

 לורטניא חורinterval

Rhytmus

intervalle

ةالوو

clef

cle, clef

Intervall (Tonentfernung)

ד؟؟נה،1 intonation

1 Shi

intonation

 חת؟גמ"ינויצkeysignature
armature

Intonation

 هوروto intone

Schlusselvorzeichnung

ento

 ة ןיכסto tune

accorder

intonieren

 ליל؟sound

stimmen

son

התכה

2

tune

accordage

Klang

קמ/ ת ؟keyboard, pianokeyboard

clavier

stimmung

ألور ל؛ר0 st m, neck
queue
strich Stiel

Klaviatur

סננוסנוק, דוכל- תו؟(קconsonant

consonant

Konsonanz
הבת

measure

mesure

 )ותד( שארhead
tete

Takt

 ה؟תה וקbar

Kopf

הןיד

diese

Taktstrich

sharp

Kreuz

 הכתה ינויצtime signature, key signature
לקשמ

signes de mesure
Taktvorzeichnung
Met

שקמ

touche

Key

Taste

 ןויעtemperament

note

ות

note

Note
to

note

temperament

noter

Temperatur

notieren

הות

1 دد ימע 'ח ךרכ "וננושל ( יוגיהה יחנומב וליאו2) < סישל שיו הנגנ ה עבקנ،לדבהל ב

 לש תוארוההintonation תונשלבבו הקיסומב. 2 ء 'ןיכ אלו،ص ימע 'א המישדבכ أاا
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triplet ןושילש

tempo, speed (time) בצק, ופמט

triolet

tempo

Triole

Tempo (Zeitmass)

compass ןלזן!ד ףקד

tetrachord

diapason etendue
Umfang (Diapason)

accidentals ינמיס-יארע
accidents

tetrachord "ףקרטט
etrakord

ton

ילןוט

לוס חתפמ, ( )רונכ חתפמtreble clef

Violinschlussel

ןוט

Ton

Versetzungszeichen, Akzidentalien
clef de sol

tone

tonal

أ

t

ona

tonality תוילבט

tonahte

Uolta (time) רעש

T ltt

Volta

key, scale, דויזמה ךרד לע( ךרד,

Volte

signature ןויצ

armature

Vorzeichnung

 הפין؛עמwell tempered, equal

mode )רועמה, סודלמ

ton mode

Tonart

pitch tune הגג-טה1הבנ ן-לילצה

hauteur, acuite

temperament
bien tempere

ם؟ם
wohltemperiert j gamme (echelle)

count, beat, pulse  המעפI

scale

 اTonleilei

temps -to transpose רגעה

Zahlzeit, Schlagzeit, Pulsschlag ! transpon

space ( םיריוא 'ד( ריואI transition הךבעה

interligne  أtransition, transposition

Zwischenraum ;Transposition

