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	I
יע ּבֵ [ז] ֶמֶכר [נ], fi∆‹B° ְמִכיָרה

יע  [נ] ּבֵ Âƒ∂ רֹוְכלּות ‹O‰G≥;‚B °fi∆‹B
ְס2ַטה ַע(אְל)ּבַ

[נ]  ִחיּסּול ®‚∆›  ְמִכיַרת fio‰G¥‚≥ °fi∆‹B
אַעה ַד2 (ֶאִל)ּבְ ִפֶית ַתְס2

ַיִמין [נ] ֱאמּוִנים בּוַעת fi∆‹B†›  ׁשְ
יִלַיאר ּבִ [ז] יִליַאְרד b;‹∆‚¥∆‚B ּבִ

יְליֹון ּבִ [ז] יְליֹון æƒ›∆‚¥∆‚B ּבִ
ין ין- ּבֵ Ωfi∆‹B› ּבֵ

ין  [~ת] ּבֵ י ּתִ ׁשְ ין-ַיּבַ :≤I:‰b;‹̈fi ּבֵ ‹Ωfi∆‹B -
את (ֶאְל)ַקאַר3

ין  [~ת] ּבֵ ין-ִעירֹוִני æ ּבֵ ›_ ›∏fi≥: ‹Ωfi∆‹B -
ַלד ּוּבַ ַלד ּבַ

ַעם ִמן  ּפַ י Ã‹c ִמּדֵ fiZ›<‹√  ‹ª‚√> ‹Ωfi∆‹B -
אְנֶיה ַל(אל)ַת3 ַמַר3ה

[נ]  :≤∏S∞∏ ! ְרָאָיה «ß æ;øcB"  ‹º·‚∆‹B
ִי3ֶנה ּבַ

ּוֻהֶו3  ְך ּכָ ֵדי ּכְ `≤±! ּתֹוְך ∂’Z" ‹≤:‹a‹ºfi∆‹B
ֵהיּכ [ּוִהֶי3]

aØ≤±! בינתיים, TπøV ;∏º∆B" &
(ֶאְל)ַוְקת ַנְפס ִפי יָנַתִים ּבֵ יְנַתִים, ּבֵ

יּות ְבּ [ז"ר] ים ּתִ Iƒ›∆›B ּבָ

I
יְך Ø’∫! ִהְמׁשִ %µ∏ü" °‹B;‹F

ַלֲעקֹב>  <לעקוב, ָעַקב יְך>, <ְלַהְמׁשִִ
ע ַתאּבַ

טפלה)  (תוספת [ז] ְלַואי B;‹F‚° לוואי,
ע ַתאּבֶ

אֹוֵהד [ֲחִסיָדה], T ‹†‚B;‹FV °‚B;‹F ָחִסיד
[ְמַאְי3ֶדה] ד ְמַאֶי3 [אֹוֶהֶדת]

יֶכת], ּיֶ ְך [ׁשַ ּיָ ׁשַ - שייך, ‚∂ T ‹†‚B;‹FV °‚B;‹F
ַל- ֶעת], [ַתּבַ ע ַתּבַ ל ׁשֶ

ַהאר ּבְ ל, ַתַואּבֶ [ז] ְבִלין µ‹B;‹‹F ּתַ
:≤∏Ω∆∆S∆g! ֲארֹון _ºü" Iƒ›B;‹F

ַתאּבּות [ז] ֵמִתים
ַתְאַתא ם> <ְלַגְמּגֵ ם ְמּגֵ Ffi=‹F››=›› ּגִ

ְתַאַת3'ר ם> ֵ <ְלִהְתַרׁשּ ם ֵ c‰J‹=‹F› ִהְתַרׁשּ
[ז], ם רֹׁשֶ ª;g®ª" c∆‚Jfi=‹F»! רושם,

ַתְאִת'יר [נ] ָעה ּפָ ַהׁשְ
ַתאג' [ז] ֶתר Q;‹F ":≤∏¥±! ּכֶ

ַתאג' [נ] :≤†∏;b…! ּכֹוֶתֶרת «ß" &
[סֹוֶחֶרת] ַתאֶג'ר  T…‹c סֹוֵחר ‚N;‹FV c ‚N;‹F

[ַתאְג'ֶרה]

יָטן ְכׁשִ c ּתַ ‚ø:‹ƒ ‹Ofi≥: T›…‹c ‚N;‹FV ›c ‚N;‹F -
[ַג'ַואִהְרִג'ֶי3ה] ַג'ַואִהְרִג'י [ִ~ית]

¥›  ִסיטֹוַנאי fi∏ ›N T›…‹c ‚N;‹FV ›c ‚N;‹F -
[ַתאְג'ֶרת]  [ִסיטֹוָנִאית] ַתאֶג'ר

ֻג'ְמֶלה

∑‹®cfi›^ ִקְמעֹוַנאי T›…‹c ‚N;‹FV ›c ‚N;‹F -
[ַתאְג'ֶרה]  [ִקְמעֹוָנִאית] ַתאֶג'ר

(אִל)ְמַפַר3ק ּבִ

סֹוֵחר [ִ~ית], 	:i;‹∏≥fi ַיֲהלֹוָמן ›c ‚N;‹F -
ַתאֶג'ר ַאְלַמאז ַיֲהלֹוִמים [סֹוֶחֶרת]

ַאַג'אר [נ] ָרה ּכָ :≤\! ַהׂשְ b;¨†≥:" c∆ ‚Nfi=‹F
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<להידחות, üƒ∑" ‹µ_! ִנְדָחה ‰N‹=‹F

ְתַאַג3'ל חֹות> ְלִהּדָ
עיכוב, ִעּכּוב [נ], ה ִחּיָ ּדְ ∆µ דחייה, ‚Nfi=‹F

ַתְאִח'יר [נ] ָהָיה ַתְאִג'יל | ַהׁשְ [ז]

ר ּגֵ <ְלִהְתַאֵחר>, פיגר, ּפִ c› ִהְתַאֵחר ‰Z‹=‹F
ר> ְתַאַח3'ר <ְלַפּגֵ

ֻאס2ּול [ז"ר] EÂ̂‹=‹F ִנימּוִסים
[~ת]  י ַמְעּתִ T ‰∆‚C≈‚̂fi=‹FV ִמׁשְ ·«‚C≈‚̂fi=‹F

ֶי3ה] [ַתְאִדיּבִ י ַתְאִדיּבִ

ֵזק>  ְלִהּנָ <להינזק, ִנּזֹוק Ã‰̀‹=‹F ניזוק,
א ְתַאַז3

:÷RƒNb ! ִהְתַנְדֵנד «ß" ‹U ‹Nfib‹=‹F
ְתַמְרַג'ח <ְלִהְתַנְדֵנד>

[ז]  ֲאִריְך ∑†∆Ω! ּתַ H´√" \≈‚bfi=‹F
ַתאִריח'

[ז"ר], ִמים ַהּיָ ְבֵרי & ">b;CZ	:÷≈;∫! ּדִ
[נ] ַתאִריח' ִהיְסטֹוְרָיה

קֹורֹות [ז], ים ∆›;… ַמֲהַלְך ַחּיִ ‹Sfi≥: ›\≈‚bfi=‹F -
(ֶאְל)ַחַיאה [נ"ר] ַתאִריח' ים ַחּיִ

[ז]  לֹוֲעִזי ֲאִריְך :fi≤∏∆‚’›̂‚«· ּתַ \≈‚‚bfifi=‰G≥‹<
(ֶאְל)ִמיַלאִדי אִריח' (ֶאל)ַת3

[~ת]  ∆‰ T ִהיְסטֹוִרי ‚[≈‚bfi=‹FV ·« ‚[≈‚bfi=‹F
[ַתאִריִח'ֶי3ה] ַתאִריִח'י

ֵסד>  ְלִהּוָ <להיווסד, h› נֹוַסד ‰f‹=‹F
ס ְתַאַס3

[~ת] ַתאֶסע  יִעי ׁשִ †› T ּתְ ‚f;‹FV ° ‚f;‹F
[ַתאְסַעה]

ף ְתַאַס3 <ְלִהְצַטֵער> ©› ִהְצַטֵער ‰f‹=‹F

[ז], ִיּסּוד ∆Õ;kª@" h! ייסוד, ‚ffi=‹F
ַתְאִסיס [ז] ּנּון ּכִ כינון,

 !…b;∏†≥: «ß	i;f÷: °r√"&
ַתְאִסיס [ז] ּסּוס ּבִ ביסוס,

[נ] (ִויָזה [נ])  ָרה ®›c ַאׁשְ ‹f ›…‹c∆ ‚jfi=‹F
יֶרה ַתְאׁשִ

<להיקבע, ע HCJ" ‹µ! ִנְקּבַ ‰n‹=‹F
ֵרׁש> ּתָ <ְלִהׁשְ ֵרׁש ּתָ ִהׁשְ ַבע> ְלִהּקָ

ת) (ֻיְת'ּבֻ ת ַת'ַבּ

ֵטל ּבָ ֵפָלה], [ּתְ ֵפל "ß;‹F‚¿› ! ּתָ ¡‚ß;‹F
ִסיט  ערך) ּבַ (חסר ֵטָלה] [ּבְ

יבּות  ֲחׁשִ [ַחְסַרת] | ֲחַסר ִסיַטה] [ּבַ
[~ת], [ֻמִהֶמ3ה] | ַאְפִסי ֻמִהם3 ִמׁש

[ַסִח'יֶפה] ַסִח'יף [ְזִניָחה] ָזִניַח
ד ְתַעַו3 <ְלִהְתַאְקֵלם> π‹¥fí‹=‹F› ִהְתַאְקֵלם

((אְל)ַמַנאח') ַעַלא

ת>  <ְלַאּמֵ ת ִאּמֵ ! אימת, fiΩ‚∑" ‹_‰Ø‹=‹F
א>  ְלַוּדֵ <לוודא, א ִוּדֵ ט | וידא, 3 ַז2ּבַ

(ִמן) ד 3 ְתַאּכַ

[ז], J√" _∆‚Øfi=‹F∆¨ ! אימות, ִאּמּות
יד ַתְאּכִ [נ] ה ׁשָ ַהְדּגָ

אי  ַוּדַ ּבְ ּמּוָבן, בוודאי, Øfi=‰G≥;‚B‚∆_ ּכַ -
יד ְאִכּ (אל)ִַת3 ּבִ

עֹוֵקב ָאה], א [ּבָ T ‹∆‚≥;‹FV ּבָ „∂;‹F
[(ֶאְל)ַג'אֶיה] (ֶאְל)ַג'אי [עֹוֶקֶבת]

ְמֻקְלָקל T ®‚≥;‹FV מקולקל, ©‚≥;‹F
[ַנאְקַס2ה] ַנאֶקס2 [ְמקּוְלֶקֶלת],

 !\≥:  ∑ƒ∞R - Ω≈ƒ∞F" ©∆‚≥fi=‹F
ַתְאִליף [נ] ָבה ַהְרּכָ
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	I [ז]  ִחּבּור >^B»! חיבור, ©≥”∑" &
א ִאְנׁשַ

[ז] ַתְאִליף  ִצּוּות ;́‚π ציוות, ‹x ›©∆‚≥fi=‹F -
ַטאִקם

[נ]  ∆̈‚»· קֹוְמּפֹוִזיְצָיה ‚fƒ›∑ ©∆‚≥fi=‹F -
מּוִסיִקי ַתְאִליף

מּוָרה], [ּגְ מּור "µ∑;Ø" ! ‰∑;‹F! ּגָ ·∫;‹F
[ַח'אְלַס2ה] ַח'אֶלס2 ֵלָמה] [ׁשְ ֵלם ׁשָ

מּוְחָלט & "∑È¥≠! מוחלט,
[ַתאֶמ3ה] ַתאם3 [מּוְחֶלֶטת],

ר <ִלְקׁשֹור>  r_·! ָקׁשַַ b√;kF" ‹c‹∑?‹F
ֻמַאאַמַרה ט ַח'ַט3 ר) (ֶקׁשֶ

[נ] ַתַאאֻמר,  ֲחִתיָרה [נ], c›∑?‹F ַחְתָרנּות
ֻמַאאַמַרה

3ר ַפּכַ <ְלַהְרֵהר> µ‰∑‹=‹F› ִהְרֵהר
ַתְאִמים [נ] π∆‚∑fi=‹F ַהְלָאָמה

ַתְאִמין [ז] ּטּוַח ּבִ Ω∆‚∑fi=‹F ביטוח,
[ז]  י ְלאּוּמִ יּטּוַח º‚»· ּבִ ‹x‹√ Ω∆‚∑fi=‹F -

ַוַטִני ַתְאִמין

ר>, <ְלַהּדֵ ר ִהּדֵ i;C¥≥;B" ‹≠‰ª‹=‹F! הידר,
ְתַאַנ3ק, ר> ְנּדֵ <ְלִהְתּגַ ר ְנּדֵ ִהְתּגַ

ְנַדר ְתַר2

[ז"ר]  ַמְצּפּון ∆c ִייּסּוֵרי ‚∏ ‰s≥: ›D∆‚ªfi=‹F
ִמיר (ֶאל)ַד32 אּב ַעַז2

[נ], Gf@" DÂø‹=‹F†_:^! ִהְתּכֹוְננּות
ִאְסִתְעַדאד [נ] כּוָנה ּתְ

ם ּקֵ ּתַ ≤¥µ§k! ִהׁשְ - æ;gª@" ‹µ ‰ø‹=‹F
ר ֻהְכׁשַ הוכשר, ם>, ּקֵ ּתַ <ְלִהׁשְ

ְתַאַה3ל ָרה> ַהְכׁשָ ל <ְלַקּבֵ

ַתְאִייד [נ] ִמיָכה ּתְ [נ], fi=‹F≈‚∆_ ַאֲהָדה
[נ] ֲהָדִדית, ֲחִליִפין [ז"ר]  C‹F›;̂‹∂ ַהְחָלָפה

אֻדל ַתּבַ

ֲהָדִדי  אֹוֶפן <ְלַהֲחִליף> ּבְ ֶהֱחִליף ‹∂‹̂;‹C‹F
אַדל ְתּבַ

ק>  ֵ <ְלִהְתַנׁשּ ק ֵ µ‹C ִהְתַנׁשּ ›̈fi≥: ‹∂‹̂;‹C‹F -
אַוס ְתּבַ

אַרּכ ְתּבַ ֵרְך> <ְלִהְתּבָ ֵרְך b;‹C‹F›≥› ִהְתּבָ
<להתיימר, ר ִהְתַיּמֵ U› התיימר, ‰O‹C‹F
אֹות>  <ְלִהְתּגָ ָאה ִהְתּגָ ר>, ְלִהְתַיּמֵ

ְתַפאַח'ר

ַח3'ר <ְלִהְתַאּדֹות> ְתּבַ ה c› ִהְתַאּדָ ‰[‹C‹F
ַד3ל ְתּבַ ף> <ְלִהְתַחּלֵ ף C‹F›_‰∂› ִהְתַחּלֵ

ז>  ְזּבֵ <ְלִהְתּבַ ז ְזּבֵ b‰a‹C‹F› "∑;∂	:≤\! ִהְתּבַ
ַז3ר ְתּבַ

ִזיר ַתְבּ [ז] ְזּבּוז c≈‚afiC‹F ּבִ
:≤†’´ ! ִהְתַנֵער °È´" ‹<‰c‹C‹F

א ַר3 ְתּבַ <ְלִהְתַנֵער>
זיכוי, [נ], ּכּות F¿∏ ! ִהְזּדַ Ω∑"  ‹Œ‚cfiC‹F

ַראַאה ּבַ [ז] ִזּכּוי
ְתַג'ַמ3ל ט> ֵ <ְלִהְתַקׁשּ ט ֵ Q‰c‹C‹F› ִהְתַקׁשּ

:≤Õ«k! ִהְתָקֵרר …b:cR" ‹̂ ‰c‹C‹F
ַרד ן> ּבַ <ְלִהְצַטּנֵ ן ִהְצַטּנֵ <ְלִהְתָקֵרר>,

ֻרד) (ֻיּבְ

ן ( ִחְרּבֵ ְצָרָכיו <ַלֲעׂשֹות> ה d‰c‹C‹F› ָעׂשָ
ַר3ז ְתּבַ ן>) <ְלַחְרּבֵ

ע ֻר3 ַתּבַ [נ] רּוָמה Âc‹C‹F¢ ּתְ
[נ]  ֵאיָבִרים רּוַמת ;Õ ּתְ ‹sfiü‹÷fi: ›¢Âc‹C‹F -

אא (ֶאְל)ַאְעַד2 ע ֻר3 ַתּבַ
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ַמַלל [נ] ַעְממּות ּתַ Âc‹C‹F∫ ִהׁשְ

ֶר3ר ֻמּבַ [נ] ָקה c≈‚cfiC‹F ַהְצּדָ
ר ֵ ׂשּ ÃckB" ‹c	N∆_…! ִהְתּבַ ‰k‹C‹F

ר ׁשַ ִאְסַתְבּ ר> ֵ ׂשּ <ְלִהְתּבַ
ִמיְסיֹון [נ], ָפה ∆‚S∆g∑" c»! ַהּטָ fikfiC‹F

יר ׁשִ ַתּבְ [ז]

[~ת]  ∆‚T ‰≈‚c ִמיְסיֹוֵנִרי fikfiC‹FV ·»‚c‚∆ fikfiC‹F
יִרֶי3ה] ׁשִ [ַתּבְ יִרי ׁשִ ַתּבְ

ַלֲעקֹוב>, <לעקוב, ! ָעַקב ›°‹CfiG‹≈" ‹°‚C‹F
ע) (ִיְתּבַ ע ַתּבַ

ִקי ּבִ רֹד>, ִלׂשְ ַרד <לשרוד, À‰̈‹C‹F ׂשָ
ַד2ל3  ר> ּמֵ ּתַ <ְלִהׁשְ ר ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ַקא), (ִיּבְ

(ְיַד2ל3)

3ל ַתּבַ ל> <ְלַתּבֵ ל ּבֵ ּתִ µ‰C‹F› תיבל,
ְלֵהָרֵטב>, <להירטב, µ‰¥‹C‹F› ִנְרַטב
ל3 ִאְנּבַ ב> <ְלִהְתַרּטֵ ב ִהְתַרּטֵ

ְלַור ְתּבַ ׁש> ּבֵ ּגַ <ְלִהְתִ ׁש ּבֵ b‹ƒfi¥‹C‹F› ִהְתּגַ
ִליט ַתּבְ [נ] פּות ô∆‚¥fiC‹F ַרּצָ
ִליל ַתּבְ [נ] µ∆‚¥fiC‹F ַהְרָטָבה

ן ִתּבְ [ז] ֶבן ΩfiC‚F ּתֶ
ץ>  <ְלַאּמֵ ץ ִאּמֵ À‰º‹C‹F "√≤_:! אימץ,

א ַנ3 ְתַבּ

ַתְג'ִמיל [נ] טּות ְ Q›cfi¿‹C‹F ִהְתַקׁשּ
ִויל ַתּבְ [נ] ָנה ּתָ µ≈‚ƒfiC‹F ַהׁשְ

ַי3ן ְתּבַ ֵרר>, <ְלִהְתּבָ ֵרר Ω‰∆‹C‹F› ִהְתּבָ
ִייד2 ַתּבְ [ז] ִסּיּוד [נ], ָנה u∆‚∆fiC‹F ַהְלּבָ
ַתַסְלֻסל [נ] ְרִציפּות [ז], B;‹G‹F‹° ֶרֶצף

יל ַתְתּבִ [ז] ּבּול ּתִ µ∆‚CfiG‹F תיבול,

ִתִתן [ז] ק fiΩ‚G‚F ַטּבַ
ַתְתִויג' [נ] ָרה P≈‚ƒfiG‹F ַהְכּתָ

ְתַתאַוּב <ְלַפֵהק> ֵהק E‹Õ;‹K‹F› פיהק, ּפִ
ַתַסאֻקל [נ] ֵבדּות µ›́;‹K‹F ּכְ

[נ], %ÀºC∑" H∆‚CfiK‹F	æƒª;´! ְקִביָעה
ית ַתְסּבִ [ז], ִקּבּוַע קיבוע,

ה ֵח'יּבֶ [ז] ְסּכּול ô∆‚CfiK‹F ּתִ
ְך  ִהְתַחּנֵ יל>, ּכִ <ְלַהׂשְ יל ּכִ K‹F›̈‰©› ִהׂשְ

ְתַנַו3ר

[נ]  ָלה ּכָ ַהׂשְ ַהֲעָנַקת [ז], ְרּבּות fiK‹F̈‚∆© ּתִ
ַתְסִקיף

ֻתַג3'אר [ז"ר] ;b סֹוֲחִרים ‰O›F
:≤S∆;…! חוויות, «ß M^:ƒR" E‚b; ‹O‹F

ַתַג'אֶרּב [נ"ר] ֲחָויֹות
[ז"ר]  ִנּסּוִיים :≤\! ניסויים,  ∆∏¥ü" &

ַתַג'אֶרּב

ִתַג'אֶרה [ז] ִמְסָחר [ז], ;b›… ַסַחר ‹O‚F
[נ]  ¥›  ִסיטֹונּות fi∏ ›Ofi≥;‚B …‹b; ‹O‚F -

(אְל)ֻג'ְמֶלה ּבִ ִתַג'אֶרה

[נ]  ®›Æ‰c ִקְמעֹונּות ›∏≥fi;‚B …‹b; ‹O‚F -
(אִל)ְמַפַר3ק ּבִ ִתַג'אַרה

ִמְסָחִרי [~ת], ;T ‰≈‚b ִעְסִקי ‹O‚FV ·»‚b; ‹O‚F
[ִתַג'אִרֶי3ה] ִתַג'אִרי [~ת],

ִאְסַתְג'ַרא <ְלָהֵעז> c›› ֵהֵעז ‹f; ‹O‹F
<להזדווג, ג ּוֵ ִהְזּדַ ;∑›°› הזדווג, ‹O‹F

ְתַג'אַמע ג> ּוֵ ְלִהְזּדַ
אן ּכַ ּדֹוֶמה <ִלְהיֹות> ;h‹ª› ָהָיה ‹O‹F

ִמְתלֹו



ערבי-עברי צד 429

	I
ַוְחֶדה [נ] ;h›ª ֲאִחידּות ‹O‹F

ְלִכּוּון, לכיוון, י-, ַלּפֵ ;¬›- "ƒSª! ּכְ ‹O›F
ִלְקַראת- ַלַנאִחית-

ם ִהְתַעּלֵ ר>, <ְלִהְתַנּכֵ ר µ› ִהְתַנּכֵ ‹ø; ‹O‹F
ַטַי3ז ְתַג'אַהל, ם> <ְלִהְתַעּלֵ

יג>  <ְלַהּסִ יג ;√›S≥:" d_! ִהּסִ ‹O‹F
ְתַג'אַוז

ַלֲעקֹף>  <לעקוף, & "b;∆f…! ָעַקף
ק) (ֻיְסּבֻ ק ַסּבַ

[נ] ַתַג'אֻוז  בּול ּגְ ַגת √^ ַהּסָ ›_ ›R d ›√; ‹O‹F -
ֻחדּוד

ד ְתַג'ַד3 ׁש> <ְלִהְתַחּדֵ ׁש ̂› ִהְתַחּדֵ ‰_ ‹O‹F
[ז], ִחּדּוׁש _‚≈_ "j∆–! חידוש, fiO‹F

ַתְג'ִדיד [ז] ְחזּור ׁשִ
3ה ַסּבֶ [נ] ְנָאָצה [נ], _‚≈© ְקָלָלה fiO‹F
[נ]  ´;Eb! ֲחִתיָרה «ß" ©≈‚a fiO‹F

ַתְקִדיף, ַתְג'ִדיף

:≤S∆;…! ניסיון, «ß M^;R"  ‹B‚c fiO‹F
ה ַתְג'ֻרּבֶ [נ] חוויה, ֲחָוָיה [ז], יֹון ִנּסָ
[ז"ר]  יה ּוְטִעּיָ = ִניּסּוי ‹È ‹Z‹√  ‹B‚c fiO‹F -

ּוַח'ַטא ה ַתְג'ִרּבֶ

[נ]  ∆‰  ַהְדָמָיה ‚∏ fiø‹√  ‹B‚c fiO‹F -
ה  [נ]) ַתְג'ִרּבֶ (ִסימּוַלְצָיה

ַהה אּבְ ֻמַתׁשַ

ִהְתַעְרֵטל ט>, ֵ ׁשּ <ְלִהְתּפַ ט ֵ ׁשּ ̂› ִהְתּפַ ‰c ‹O‹F
ט ְתַז2ַל3 <ְלִהְתַעְרֵטל>

[נ]  b‰ƒ ַהְדָמָיה ‹o›∑ D≈‚c fiO‹F
ֻמַס2ַו3ר ַתְג'ִריּב [נ]) (ִסימּוַלְצָיה

[~ת], ִנּסּוִיי T ‰∆‚‚C≈‚c ניסויי, fiO‹FV ·«‚‚C≈‚c fiO‹F
ֶי3ה] [ַתְג'ִריּבִ י ַתְג'ִריּבִ

ָטה :≤\! ַהְפׁשָ …c∞ß %hB’∑" _≈‚c fiO‹F
ַתְג'ִריד [נ]

ַתְג'ִרים [נ] π≈‚c ַהְפָלָלה fiO‹F
[נ]  ה ֲחֻלּקָ flÕ:eN<"  ‹Œ‚e! חלוקה, fiO‰F

ַתְקִסים

ס ְתַג'ַס3 ל> <ְלַרּגֵ ל ִרּגֵ h› ריגל, ‰g ‹O‹F
ד ַתַג'ֻס3 [נ] מּות ּלְ π ִהְתּגַ Âg ‹O‹F

[ז]  ּלּום ּגִ גילום, [נ], ה ∆_ ַהְמָחׁשָ ‚g fiO‹F
ַתְג'ִסיד

א 3 ְתַדׁשַ <ְלַגֵהק> ֵהק ּגִ =› גיהק, ‰k ‹O‹F
 !EƒK≥:	%Æbƒ≥:	%_¥O≥:" _Â† ‹O‹F

ד ַתַג'ֻע3 [נ] טּות ִהְתַקּמְ
[ז], Cx∆†»! ִסְלסּול c†j" _∆‚† fiO‹F

ַתְג'ִעיד [ז] ְלּתּול ּתִ
ִקּמּוט :≤\! קימוט, Ω∆CO≥:" _∆‚† fiO‹F

ַתְג'ִעיד [ז]

ַתְג'ִפיף [ז], ִיּבּוׁש ®‚∆© ייבוש, fiO‹F
<לקפוא, ":≤P¥K! ָקַפא ‹_ ‰∏ ‹O‹F

ד ְתַג'ַמ3 ִלְקּפֹא>
ן>  ן <ְלִהְתַאּבֵ c! ִהְתַאּבֵ ·OSF" &

ְתַחַג3'ר

:≤¿’∫! ִנְקַרׁש %µŒ;g≥:" &
(ִיְג'ִמד) ִג'ֶמד ֵרׁש>, ְלִהּקָ <להיקרש,

ְלֵהָאֵסף>  <להיאסף, °› ֶנֱאַסף ‰∏ ‹O‹F
ץ>  <ְלִהְתַקּבֵ ץ ע | ִהְתַקּבֵ ְתַג'ַמ3

ִאְג'ַתַמע
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<להתייּפֹות, ה ִהְתַיּפָ µ› התייפה, ‰∏ ‹O‹F

ְתַזַי3ן ְלִהְתַיּפֹות>
ִאְג'ַתַמע <ְלִהְתַקֵהל> ¿›c› ִהְתַקֵהל fi∏ ‹O‹F

[נ]  ה ַהְקָרׁשָ [נ], ָאה ∆_ ַהְקּפָ ‚∏ fiO‹F
ַתְג'ִמיד

ִדיס ַתּכְ [נ] ∆° ְצִביָרה ‚∏ fiO‹F
[ז]  אּוְכלּוִסין ;æ ִריּכּוז ‰∞ Âg≥: ›°∆ ‚∏ fiO‹F -

3אן (ֶאל)ֻס3ּכַ ַתְג'ִמיע

ִיּפּוי ייפוי, [ז], ּוט ִקׁשּ ∆µ קישוט, ‚∏ fiO‹F
ַתְזִיין, ַתְג'ִמיל [ז],

j∆–! איגוף, Ωü	^;†GB@" DÂº ‹O‹F
ַתַג'ֻנ3ּב [נ] ע ּגָ ְנעּות ִמּמַ ִהיּמָ [ז], ִאּגּוף

<להתגייס, ס ּיֵ ִהְתּגַ º‰_› התגייס, ‹O‹F
ד ְתַג'ַנ3 ס> ּיֵ ְלִהְתּגַ

ַתְג'ִניד [ז] ִחּיּול [ז], ּיּוס º‚∆_ ּגִ fiO‹F
<להצטייד, ד ִהְצַטּיֵ ¿‰e› הצטייד, ‹O‹F

ְתַג'ַה3ז ד> ְלִהְצַטּיֵ
[ז] ַתְג'ִהיז  I‹‘?‚B ִמְכׁשּור e∆‚¿ fiO‹F

ַאאַלאת ּבִ

ר סייר, ִסּיֵ <ְלׁשֹוֵטט>, ƒ‰∂› ׁשֹוֵטט ‹O‹F
ְתַג'ַו3ל ר> ְלַסּיֵ <לסייר,

j∆–! ָחָלל «ß ¶b;ß D¨J" ©≈‚ƒ fiO‹F
ַתְג'ִויף [נ] ת ּגַ [ז],

 ) ְרפּוִאּיֹות [נ] ִתילֹות ;∑‚∆µ ּפְ ‹S‹F
ַתַחאִמיל [ז"ר]) ֵנרֹות

ב>  <ְלִהְתַחּבֵ ב ¥›À! ִהְתַחּבֵ ‹ü" ‹D‰C ‹S‹F
ִאְנַחּב3

ַחת, h∞ü" H	%À¥ü	Æƒß! ּתַ fiS‹F
ַתְחת ַחת ִמּתַ

 T ‰∆ ‚rfib‹<& ‹H fiS‹FV ·« ‚rfib‹<& ‹H fiS‹F -
י ַתְחת-ַאְרִד2 [~ת] ת-ַקְרָקִעי ּתַ

[ַתְחת-ַאְרִד2ֶי3ה]

ַתְחת- [~ת] י ת-ַיּמִ c ּתַ fiS‹Cfi≥: ‹H fiS‹F -
ְחר (ֶאְל)ּבַ

[ְזִמיָנה]  Âc™ ָזִמין ‹o‰G≥: ‹H fiS‹F -
ֶרה] [ִמְתַוְפ3 ִמְתַוֶפ3ר

ָקע ִמׁשְ [נ], נּות OF" c∏_! ִהְתַאּבְ ÂO ‹S‹F
ְלס ּכִ ַתַחֻג3'ר, [נ] ַאְבִנית [ז],

[נ]  ֶהָעָזה [נ], רּות ִהְתּגָ [ז], ר ̃_ ֶאְתּגָ ‹S‹F
י ַתַחִד3

ס ְתַחַד3 <ְלׂשֹוֵחַח> _‰M› ׂשֹוַחח ‹S‹F
י  [נ] ֶאְלַחּכִ ;æ ּדֹוְברּות ‹g‚¥‚B MÂ_ ‹S‹F

ְלַסאן ּבִ

ֵהֵעז רֹות>, <ְלִהְתּגָ ָרה _‰Ã ִהְתּגָ ‹S‹F
א ְתַחַד3 <ְלָהֵעז>

[ז], ִחּדּוׁש _‚≈L חידוש, fiS‹F
ַתְחִדית' [נ] מֹוֶדְרִניַזְצָיה

ַתְחִדיד [נ] ָרה ַהְגּדָ [נ], ָלה _‚≈_ ַהְגּבָ fiS‹F
[ז], ִאּתּור µ· איתור, ‹S‹∏≥fi: ›_≈‚_ fiS‹F -

(ֶאְל)ַמַחל3 ַתְחִדיד [ז] ִמּקּום מיקום,
[ז] ַתְחִדיד  ְקצּוב ∆ª:‹e‚∆‰  ּתִ ‚∏≥fi: ›_≈‚_ fiS‹F -

(ֶאְל)ִמיַזאִנֶי3ה

ַדאר ֵהר>, ְלִהּזָ <להיזהר, b‰a› ִנְזַהר ‹S‹F
אל(ֹו) ּבַ (ְיִדיר)

ְתַסַר3ח ְחֵרר> ּתַ <ְלִהׁשְ ְחֵרר ּתַ b‰c› ִהׁשְ ‹S‹F
ִהְתנֹוֵעַע <ָלנּוַע>, <ָלזּוז>, ָנע c‰≥› ָזז ‹S‹F

ְתַחַר3ּכ <ְלִהְתנֹוֵעַע>
ַלאַחק ִלְבלֹׁש> ַלׁש <לבלוש, Ã‰c ּבָ ‹S‹F
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י ַתַחִר3 [~ת] י ׁשִ ּלָ T ‰≈Ëc ּבַ ‹S‹FV ·»Ëc ‹S‹F

[ַתַחִר3ֶי3ה]

[ז]  ְחרּור ∑Èº¨ ! ׁשִ %^’B" c≈‚c fiS‹F
ַתְחִריר

ניסוח, [נ], ∑∞EƒG! ֲעִריָכה ·pª" &
ַנס32 [ז] ִנּסּוַח

[נ], ַהְמָרָדה [נ], u≈‚c ֲהָסָתה fiS‹F
[ז] ַתְחִריד2 ּסּוי ׁשִ שיסוי,

[ז]  ִזּיּוף [ז], ִסּלּוף c‚≈© סילוף, fiS‹F
ַתְזִויר

ַתְחִריּכ [נ] c‚≈± ֲהָנָעה fiS‹F
ַתְחִריּכ [נ] ה ִחיׁשָ & ":≤CÈ∆\! ּבְ

ַתְחִריּכ [ז] ִנּקּוד & "µ∆∞kF! ניקוד,
ִחְרַמאן [ז] º≈^" π≈‚c»! ֵחֶרם fiS‹F

ְתַחַס3ן ר> ּפֵ ּתַ <ְלִהׁשְ ר ּפֵ ּתַַ Ω› ִהׁשְ ‰g ‹S‹F
רּות ּפְ ּתַ [ז], ִהׁשְ ּפּור ׁשִ Ω שיפור, Âg ‹S‹F

[נ] ַתְחִסין ֲהָטָבה [נ],

ַתְחִסין [נ] ָחה ּבָ ∆Ω ַהׁשְ ‚g fiS‹F
:≤e:√≈ ! ִנְדַחק À≥@"	‹c ‰k ‹S‹F

3ר ְתַחׁשַ ֵחק> <להידחק, ְלִהּדָ
ְתַחַס32ן ר> ּצֵ <ְלִהְתּבַ ר ּצֵ Ω› ִהְתּבַ ‰o ‹S‹F

[ז], ּצּור ּבִ "∑ÀºC! ביצור, Ω∆ ‚o fiS‹F
ַתְחִס2ין [ז] מיגון, ִמּגּון

[ז]  ִחּסּון ∑wc! חיסון, _r" &
ַתְטִעים

ִאְעַדאד [נ] ∆c ֲהָכָנה ‚s fiS‹F
ץ ִהְתַנּפֵ ק>, <ְלִהְתַרּסֵ ק π› ִהְתַרּסֵ ‰È ‹S‹F

ַס3ר ְתּכַ ץ> <ְלִהְתַנּפֵ

ִרּטּוׁש ריטוש, [ז], ∆π ניפוץ, ִנּפּוץ ‚È fiS‹F
ַתְחִטים [ז]

ְרִעיִני  ּגַ [ז] ּצּוַח ּפִ ̀›b‚·«· פיצוח, π∆ ‚È fiS‹F -
ַתְחִטים	ַנַוִוי

[ז], ֶנֶכס [ז], √´∆∏ ! אֹוָצר eºØ"  ‹® fiS›F
ֻתְחֶפה [ז] ֵעֶרְך

<להסתייג, ג ּיֵ ִהְסּתַ ®‰ù› הסתייג, ‹S‹F
ְתַחַפ3ז2 ג> ּיֵ ְלִהְסּתַ

הסתייגות, [נ], ָגה ָ ®ùÂ ַהׂשּ ‹S‹F
ִאְחִתַיאט [נ] גּות ּיְ ִהְסּתַ

ְתַחַק3ק ם> ֵ ׁשּ <ְלִהְתּגַ ם ֵ ׁשּ ̈›≠› ִהְתּגַ ‰S‹F
(צדק)  ָלאֹור & "ü_∂! ָיָצא <ָלֵצאת>

(ֶאְל)ַחק3 (ִיְטַלע) ִטֶלע

ִאּמּות :≤Jƒ∆¨ ! אימות, ≠R" ≠∆‚̈ fiS‹F
ַתְחִקיק [ז]

ִמּמּוׁש מימוש, [נ], ָמה & "a∆®ºF! ַהְגׁשָ
(- (ּבִ ִקַיאם [ז] ַתְנִפיז,

ְחִקיר ּתַ [נ], :≤xck ! ֲחִקיָרה «ß" &
[ז] ַתְחִקיק

3ּכ ְתַחּכַ ֵרד> <ְלִהְתּגָ ֵרד ±› ִהְתּגָ ‰∞ ‹S‹F
ֵרב>, <ְלִהְתּעָ ֵרב ü;∏N ! ִהְתּעָ «ß" &

3ַס2ל ְך> ִאתַַ <ְלִהְתַחּכֵ ְך ִהְתַחּכֵ
ם 3 ַתַחּכֻ [נ] ָרה ּקָ π ּבַ Â∞ ‹S‹F

ַזַי3ן ט> ֵ <ְלִהְתַקׁשּ ט ֵ ¥‰À ִהְתַקׁשּ ‹S‹F
ַחאל(ֹו)

ַתְחִלֶיה [נ] ָלה ַהְתּפָ [נ], ָקה ¥‚∆›  ַהְמּתָ fiS‹F
[נ], ÈB∆–! ְרִחיָפה æ:c∆x" ≠∆‚¥ fiS‹F

ַתְחִליק [נ] ה ִאּיָ ּדְ דאייה,
[ז] (ָאָנִליָזה [נ])  ִנּתּוַח ¥‚∆µ ניתוח, fiS‹F

ַתְחִליל


