
קודקדה יחנומ תמישד 

؛םה הירבחש 'קודקד יחנומל הדעוה-תדובע ידפ םנה ןאב םימטדפתמה םיחנומה 

ןילי דוד ר"ד ןייטיוג •ד •ש רייד 
סחוימ נ"דב ףסוי 'ה רנישטרוט •ה ♦נ יפודפ 

לגס •צ •מ ברה ןילי םעוניבא 'ה 
•םייחיןב •ז ריד הריכזמו 

לע הינפל אבוהש דמוחה יפל—הלאה םיחנומה תעיבקב הקסע הדעוה 

לע ועבקנש םיחנומב השמתשהו ו"צדת ןויפ דע ה"צדת ןסינמ—הריכזמ ידי 

רמוחב םגו V ב"צרת תנשב הליעפ התיהש קודקד יחנומל תינמזה הדעוה ידי 

האצמוה םיחנומה תמישר •םינוש םינמזב םיניש םישנאמ דעול עיגהש תועצה 

•היתובישיב ונודינ םהיתורעהו הדעול ץוחמ םידחא םיחמומל המסרפתה ינפל 

.א 'ה ؛םהיתורעהב הדעוה תדובעל ועייסו תוריכזמה לאשמל ונענש הלאל 

ןיביי •ש 'ה 'יקסבוזרג י 'ה ,טענב .צ •ד ריד 'ןייטשפא קחצי ר"'דה ,ןינורבא 

תקלחממ ץיאוטנב ףסוי דמ םג .הדעוה תדות הזב הנותנ ץיבונועמש •ד יהו 

םיחנומה תכירעב חרטש רובעב בוטל רכזיי לארשי ץרא תלשממ לש -ןונחה 
•ריבחתב םיילגנאה 

'הקיטינופל םיחנומ תמישר "וננושל"ב םסרפתת תאזה המישרה דבלמ 

םירדענ קודקדה יחנוממ םיברש אופא אלפיי אלו 'התע הדעוה תקסוע םהבש 

•תאזה המישרהמ ןיידע 

ירפס בורב חיכשה רדסבו םיניינע יפל (2ללכ ךרדב םיכורע םיחנומה 

,תויבקע רדעהב םיקרפל היוקל החדכ לע תאז ןיעמ הקולחש יפ לע ףאו .קודקדה 

•תונושל רתויו םיתשב ית"יב-ףלא רודיסל םוקמ יד ןיאמ ןאכ הגיהנהל ונחרכוה 

וא םיאבומה 'םייזעולה םיחנומב שומישב תויבקע שקבל ןיא ןכ ומכ 

•םהב שומישהו ךרוצה יפל לכה ;תינמרגו תילגנאב וא דבלב תיניטל ןושלב 

ןילי דוד דיד ,ןייטשפא קחצי רייד ,ןייטשפא .נ י ,פודפ ؛זא ויה הידבה (1 

.ןילי םעוניבא ,הו ןילביד .י דיד לגס .צ .מ ברה ,םחוימ נ*דב ،!םוי ,ה 

ינמדג ביא יפל 'ד ,ג ,ב ריבחתבו ,,םייללכ םיחנוס"ב (2 
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םייללכ םיחנמ •א 

ableiten רזג 

Ableitung /(יביט-א ןבומב) -וריזג 

أبإاس1,مبءا;1 
 Analogie שקה
 anaاogy
 regelmassig רידס
 regular

 Regelmassigkeit תורידס
 regularity

 unregelmassig גרוח
 irregular

 Unregelmassigkeit תוגירח
 irregularity
 Wortschatz םילמ-דצוא
 vocabulary

 bestimmter—" אה תירבעב)תעדימ
 definite article (העידיה

 unbestimmter— " תמתיוס
 indefinite article

 Nomen םש

 abstractum "טשפמ

 concretum "שחומ

 primitivum "ירוהמ
 derivativum " רזגנ

 verbale " לעפמ רזגנ

 denominativum " םשמ רזגנ

collectivum יצובק םש 'ץובק-םש 
unitatis דדיחי*" 

 compositum " בכרמ
 bilitterale "יאנש

Formenlehre أ Morphology. .תורוצה-תרות ב 

Redeteile דובד-יהלח 
 parts of speech
Pronomen (םשה יונכ)יובכ 

personale ףוגה-" 
separatum דורפ" 

inseparatum רובח" 
demonstrativum זמיוד " 

relativum קקוז" 
interrogativum הלאש ,לאוש " 
indefinitum םתוס " 

reflexivum רזוח" 

reciprocum ןילמוג- ,למוג " 
Artikel תיות 
 article

 trilitterale "ישלש

 quadrilitterale " יעבר
 Substantivum םצע-מש

 Declinatio םש-תיטנ

 Casus רסחי

 Nominativus דוסי-תסחי

 Oenitivus "-לש

 Dativus "-לא

Accusativus תא- 

Vocativus יד؟יד؛?" 
 Ablativus "-ןמ-תיב
 Locativus "-םוקמ

Affix תשולש תא ללוכה גשומכ) תיפסומ 
(םיאבה סינייגעה 

Praefix תילחת 

Infi תיכות 

Suffix תיפוס 

Objektsuffix אשמד-" 
Possessivsuffix ן؛נקד-" 

Terminatio Endung םויס 
 termination
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Form הרוצ 

formieren ריצ 

Formation יריצ؟י 
Formans ןרוצ 
formativ ינרוצ 

Nominalform םע-לקעמ 
 noun form

Nominalbildung תומעיתרוצת 
 noun formation

Flexion, היטנ 
 inflexion

flektieren דטד 'רטנ 
 to inflect

flektiert יוטנ 
 inflected

 St
 stem

einfacher— לקי 
 simple —
gesteigerter— דבכי 
 intensive —

Wurzel עדע 
 root

Status בצמ 

" absolutus דרפנ (לש) " 

" constructus ךמסנ " 
" determinatus עדימ " 

(emphaticus) T؛؛ 
" indeterminatus םותס 

" pronominalis ייונ؟ י 
Genus ןימ 
masculinum רכז 

feminimum הבקנ 
neutrum ימתס 

Numerus רפסמ 

 singularis rrp
pluralis יובד 
gesunder Plural םלע יובד 
 sound plural

pluralis fractus רובע יובר 
 gebrochener lura

 broken plural
dualis גוז רפסמ 

Adjectivum ראת-סע 
Comparatio הכרעה 
Positivus תודרגה-ךרע 
Comparativus ןורתיה 
Superlativus תונוילעה " 
Elativus תודאמד ء 

Numerale דפסמ( םע) 

Cardinale ידוסי דפסמ 

Ordmale ידודס 

Multiphcativum ילפכ " 
Distributivum ינולפ 

Fractum ירובע ٠ 

Determinatio עודי תועימ 

Indeterminatio םותס תומתס 

Particula תילמ 

" negationistבויח-תילמ'הלילע " 
 affirmationis etc.

Adverbium לעפ؛ו-דאת(-תלמ) 
"locale םוקמ-תלמ 
" modale ןפא-תלמ 
" temporale ןמזיתלמ 
Praepositio םהייתלמ 
Conjunctio רועק-תלמ 
Interjectio האירק תלמ 
Paradigma בא-תמגד 
Verbum לעפ 

starkes gesundes םלע " 
 Verbum

 strong verb
defeciivum לולע" 

" derivativum רזגג ء 
" denominativum םעמ רזגנ " 
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 Verbum finitum םיסמ לעפ

 infinitum " םיסמ-אל

 mchoativum " ינגר-ז

 lterativum " יגלפכ

 " intensivum " ץרמנ

 " durativum •" דימתמ

 " causativum " םדוג

 " transitivum " איןוי

 " intransitivum " דמוע

 auxiliare רזוע"

 Conjugatio לעפ-תיטנ
Verbalstamm )לעפ 'לעפ،לקןג)ןנב 

('ודכו■ 

،תוימש תונושל קודקדב חנומ) הרזג 
יפל תומשו םילעפ לש גוס ושוריפש 

(שרושה תויתוא תונוכת 

Person ףוג 
 person

erste P 'תרבדמ 'רבדמ ן ןושאר י 
first p. תורבדמ םירבדמ 

zweite P 'תחכונ 'חכונ ןינש " 

secon p. תיןחכיןנ ،טיחכיןנ 

dritte P תרתסנ רתסנ ז ישילש" 

third P תור؟סנ םירתס} 

Modus ךדד 
indicativus יווח(-ךרד) 

 " conjunctivus, subjun- יולת
 ctivus

 " cohortativus " זודז

 " optativus " לוחא

 jussivus " דוקפ

תויטש תונושלב קר (٠ 

Modus energeticus קוזח(יךרד) 

" apocopatus עוטק " 

" conditional^ ה؛נתה 'יאנת " 
Infinitivus רוקמ 
" absolutus טלחמ 

constructus יוטנ 

Imperativus יווצ 

Permansivum ךשממ 
Tetnpus ןמז 
praesens .דוה 

perfectum, praeteritum רבע 

imperfectum םלשנ-אל 

plusquamperfectum דבעל דבע 

futurum דיתע 

" exactum םלשנ 'ד תעב רבע 

דיתעב 

 perfectum conse- דפהמ דבע
 cutivum*)

 imperfectum ךפהמ דיתע
 consecutivum*)

 Waw consecutivum *)ךופהה וו

 Participium ינוניב
 activi לעופ"

 passivi לועפ"
 past participle

 " reflexivi " רזוח

Genus verbi (לעפה)ןפא 
Activum ליעפ 

Passivum ליבס 

Reflexivum רזוח 

Medium ינןצמ 
.ירבעה קודקדל םינוונמ םיחנומ(•" 
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Syntax ריבחת •ג 

.ויקלחו טפשמה .א 

Satz טפשמ 
 sentence

ph ק 
 s bj kt
 subject
Pradikat אושנ 
 predicate

Copula דגיוא 
 copula
Erganzung המלשה לכ ללוכ) םילשמ 
completion ad-(K_ אי؛'"1؛' איהש 

 junct

Objekt אשמ 
 object
direktes — דשי " 
 direct —

indirektes — ףיקע י 
 -- indirect

Pradikativum אושנה םילשמ יאושנה 
 complement

pradikativ יאושנ 
 predicative
Attribut חפס 
 attribute

attributiv יחפס 
 atrributive

Apposition הרומת 
 appositio

adverbiale Bestimmung לעפה-ראת 
 adverbial adjunct

.טפשמה ינימ טוריפ .ב 

Absichtsatz הנוכ תילכת טפשמ 
 final clause

Adverbialsatz לעפה-ראח " 
 adverbial clause

 Adversativsatz דוגנ-טפשמ
 adversative —

 Akkusat1v-'w1^-n'_'"nK"n"
 satz, Dativ , Gen etc

 Anakoluth " תולוקנא םיאלכ
 asyndetischer— רשקמ-אל ٠
 Ausrufsatz האירק"
 exclamation—

 Bedingungssatz יאנת"
 conditional—

 Disjunktivsatz דרפה"
 disjunctive—
 einfacher— טושפ"
 simple—
 erweiterter— " בהרמ

 Fragesatz הלאש"
 interrogative—

 Hauptsatz " ירהע
 main—

 hypotheti (" א1ביי؛יא ןוגכ) הנתמ
 scher —

 Konsekutivsatz האצות"
 consecutive—

 Konzessivsatz רותו"
 concessive—

 koordinierter, " יוחא
 beigeordneter—

 coordinate—

 Nachsatz " הפיס

 apodosis—
 Nebensatz לפט"
 subordinate—

 negativer— "ילילש
 negative
 Nominalsatz "ינמש
 (nominal)

 Objektsatz "אשמ
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 positiver— יבויח טפשמ
 affirmative

pradikativer יאושנ י 
Relativsatz ד؛5ז-" 
 relative

Subjektsatz אשונ 
Substantivsatz םצע-' 
 noun clause

Syndetischer— דשקמ " 
Temporalsatz Zeit ןמז " 
 temporal—
Verbalsatz ילעפ" 
 verbal))
Vordersatz השיד-' 
 prodosis

ubergeordneter- דדוש" 
 mam (subordinating)—
untergeordneter— יולת 'דבעשמ " 
 subordinate —

Wunschsatz לוהא-" 
 optative—

zusammengesetzter— בכדמ " 
 compound,— complex—
zusammengezo- ללוכ 'םצמצמ " 

 gener—
 contract

Zustandsatz בצמ-" 

ריבחתב םייללכ םיחנומ 
.רתויב םיגהונה 

abhangen ל דבעשמ َ ב יולת .דיה 
 subandinate

Absatz הקס؟ו 
 paragraph

 Affirmation בויח
 affirmation

 Analyse תותב
 analysis

 Anrede أابو
 address

Asyndese דושק דסח 
 asyndeton
Attraction םירבדד רקיע לשמל) הדרג 
 ٢ attraction
consecutio temporum םינמזה ןווכ 
 sequence of tenses
Disjunktion דדפה 
 disjunction

Ellipse .רדסהה 'דוסח 
 ellipsis
Formel החסנ 
 formula

Gebrauch, Sprachge- ןושלה-שומש 
 brauch

 idiom

Inversion (סר؛>מ טפשמ) סורס 
 inversion

Kompositum בכדד 
 compound word
trennbares דירפ" 

untrennbares— דימצ" 

 Konstruktion הנבמ
 structure

 konstruieren חתנ (ב 'הנב (א
 a) construct,
 b) analyse

!Coordination (Beiordnung) דיחא 
 coordination

 Korrelation תוסחעוה
 Korrelativum תוסחיתה תלמ

 Negation הלילש

 Parenthese רגסד
 parenthesis

 Paronomasie (ל"על) ןושל לע ןושל
 paronomasia

 Periode תדו
 period ٦"

 Pleonasmus (ןושלה)רותי
 pleonasm
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 pleonastisch דיתי
 pleonastic
 Rede רובד

 direkte ٣
 direct

 indirekte ףיקע

regieren (konstruiert ךרצד 
 werden mit)

 govern

Relation הקז 
Relativum הקז-תלמ 
Satzlehre (יבגמה !בומב) טפשמד תדות 

substantivieren םצעה 

 Syndese רושק
 syndeton
 Syntax ריבחת
 syntax
 syntaktisch יריבחת
 syntactical
 uberordnen (לעיפ) דרוש

 Unterordnung דובעש
 subordination
 verbalisieren לעפה

 Wortfolge םילמ רדס

.(קספהינמים)רבחתל תפסות .ד 

 Abkurzungszeichen (םישדג 'שרג(/ "
 apostrophe

 Anfiihrungszeichen (ء) תיואכרמ "
 inverted commas

 Ausrufungszeichen (1)האירק-ןמיס
 exclamation-mark

 Bindestrich () ףקמ
 hyphen

 Doppelpunkl () םיתדקנ
 colon

 Fragezeichen (آ)הלאש ןמיס
 question-mark
 Klammer םירגוס
 brackets

 runde— () " םילגע
 round—

 eckige— []"םיעברמ
 square—

 geschweifte—أ j " إ םידמוצ'דמוצ

 Winkelklammer < > " םיוזמ

 interpungieren קספ
 punctuate

 Interpunktion קספה ינמיס (רלועפ)קוםפ
 punctuation

 Komma ()קיספ
 comma

Paragraph (Zei- (§)ףיעס .ףיעס-ומיס 
 (chen

 Punkt ()דדקנ
 full-stop ٠
 Semikolon ( ر קיספו דדקנ
 semicolon

 Trennungsstrich Ge- ()דירפמ
 dankenstrich

 dash
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