
א
הֿבהַאעווַאַא
תוירבה–תֿבהַאסע*ירבַאה–סעווַאַא
םוקמה–תֿבהַאםעקָאמַאה–סעווַאַא
לארׂשי–תֿבהַאלָעארס*יי–סעווַאַא
שֿפנ–תֿבהַאשעֿפענ–סעווַאַא
הבר–הֿבהַאעבַאר–עווַאַא
ֿבהובַא קחצי 'ר : רואמה–תרונמווַאהובַא
אבַאעבַא
הדגַאעדָאגַא
אּתדגַאעטעדַאגַא
הלגעעלָאגַא
הדוגַאעדוגַא
קינהדוגַאקינעדוגַא
לארׂשי–תדוגַאלעָארס*יי–סעדוגַא
ןוגעםינוגַא
הנוגעענוגַא
חמׂשאו–ליגָאךעמסעעוו–לגָא
ןשבה–ךלמ–גועןשָאַבאה–ךעליימ–גָא
שֿפנ–תמגעשעֿפענ–סעמגַא
ןוגעןגָא
ֿבגַאוועגַא
אחרוא–ֿבגַאעכרוא–וועגַא
קידאחרוא–ֿבגַאקידעכרוא–וועגַא
2 דעדַא

םדָאםָאדָא
המדַאעמָאדַא
יד–ילב–דעַײד–ילב–דַא
יד–ילב–דעַײד–ילעב–דַא
ארימג–דעערימג–דַא
הזה–םויה–דעעזַאה–םָאיַאה–דַא
םויה–דעםעַײה–דַא
םלוע–ןודַאםעליוא–ןיודַא
ינודַאיניודַא
ונברו ונרומ וננודַא : ר"ומדַאונייַבארעוו ונייריומ ונייניודַא
ןודָאםיניודַא
לודגה–ןודָאםיליודַגאה–םיניודַא
'הםעשיודַא
םעז–רוֿבעי–דעםַאַאז–ריוווַאַאי–דַא
םויה–דעםעַײדַא
רידַארידַא
רידַאםירידַא
תוכלמה–יצח–דעסעכלַאמַאה–יצַאכ–דַא
המרח–דעעמרָאכ–דַא
ק"ּפל–דעקַאּפַאל–דַא
םימשל–דעם*יַאמָאשַאל–דַא
ןטק–טרּפל–דע : ק"ּפל–דעןָטאק–טַארּפיל–דַא
הנטק–הטורּפל–דע : ק"ּפל–דעעַנאטק–עטורּפיל–דַא
םימש)ה(–ֿבל–דעם*יַאמָאשַ)אה(–וועל–דַא

ןובשחל–דעםבשזעכעל–דַא
יתמ–דעַײסָאמ–דַא
ר"ומדַארָאמדַא
)הנש–(םירׂשעו–האמ–דע)ענָאש–(םירסעעוו–עיימ–דַא
ןודָאןדָא
ךדקֿפב–ןודָאָאכעדקָאֿפעב–ןדָא
לודגה–ןודָאלדָאַגאה–ןדָא
תורודה–לּכ–ףוס–דעסעריודַאהלָאק–ףָאס–דַא
םדָאםעדָא
ןושארה םדָאןשיָראה םעדָא
רדָארעדָא
אברדַא / הברדַאעבַארעדַא
–אברדַא / הברדַאו–הברדַאעַבארעדַאעוו–עבַארעדַא
אברדַאו
'א רדָאףעלַא רעדָא
'ב רדָאסייב רעדָא
רדָאו רדָארעדָאייוו רעדָא
ןַאּכ–דעַןאק–דַא
 םירמוא ןַאּכ–דעלדָאגַאה–סעבַאשעב םירמָא ַןאק–דַא
לודגה–תבשב
םחל–רּכיּכ–דעםעכעל–רעקיק–דַא
אברדַא / הברדַאעבַארדַא
הֿבהַאעווַאהַא
תוירבה–תֿבהַאסע*ירַבאה–סעווַאהַא
םוקמה–תֿבהַאםעָקאמַאה–סעווַאהַא
לארׂשי–תֿבהַאלָעארס*יי–סעווַאהַא
שֿפנ–תֿבהַאשעֿפענ–סעווַאהַא
הבר–הֿבהַאעַבאר–עווַאהַא
תולהָאסעלָאהָא
…ו…וא
רבועםירָאבוא
רבוערעבוא
1ֿ בָאווָא

2ֿ בָאווָא

דֿבעםידָאווַא
ונייה–םידֿבעונ*ָיאה–םידָאווַא
ינענּכ–דֿבעםינַײנק– /םיַנאַאנק–םידָאווַא
הידֿבעעידַאווָא
יאדווַאעדַאווַא
ֿבוט–ןֿבאסעוויוט–םינָאווַא
ןיד–תיב–ֿבַאן)ד(זעב–ווַא
תודֿבעסעדווַא
תולזמו–םיֿבכוּכ–דֿבועסעלָאזַאמוא–םיוָואכיוק–עדווָא
םימחרה–ֿבַאםימכַאָראה–ווַא
אדֿבוע / הדֿבועעדווּוא
הדוֿבעעדיוווַא
היוזב–הדוֿבעעיּוזב–עדיוווַא
הרז–הדוֿבעערָאז–עדיוווַא
ארובה–תדוֿבעעריוַבאה–סעדיוווַא
שדוקה–תדוֿבעשעדיוַקאה–סעדיוווַא



םשה–תדוֿבעםעשַאה–סעדיוווַא
ךרּפ–תדוֿבעךערעּפ–סעדיוווַא
ןוועסעניוווַא
ןכֿבוןייכווּוא
האמוטה–תוֿבַא–יֿבַאעמוטַאה–סָאווַא–יווַא
רודגיֿבַארעדגיווַא
הדֿבַאעדייווַא
לֿבָאםילייווַא
תולֿבַאסעלייווַא
םימותי–יֿבַאםימיוסעי–יווַא
הריֿבעערייווַא
–םדָא–ןיבש תוריֿבעםעקָאמַאל–םעדָא–ןייבעש סערייווַא
םוקמל
–םדָא–ןיבש תוריֿבעערייווַאכעל–םעדָא–ןייבעש סערייווַא
ורֿבחל
ונּכלמ–וניֿבָאונייקלַאמ–וניווָא
םולשיֿבַאםעלָאשיווַא
לֿבָאלווָא
שָאר–יוֿפחו–לֿבָאָשאר–יּֿופַאכַאוו–לווָא
עטלֿבָאעטלווָא
הלוועעלווַא
1 הלועעלווַא

ןוועןווָא
ףגנ–ןֿבאףעגענ–ענווַא
תוֿבָאסעווָא
ויתוֿבַא–תוֿבָאווָאסיוווַא–סעווָא
וניתוֿבַא–תוֿבָאונייסיוווַא–סעווָא
ריווַארעווַא
רֿבערעווָא
ןמז–רֿבעַןאמז–רעווָא
ןריווַאןרעווַא
וניֿבָא םהרֿבַאוניווָא םָאהָארווַא
םהרֿבַאםָארווַא
וניֿבָא םהרֿבַאוניווָא םָארווַא
למהרֿבַא : םהרֿבַאלמערווַא
םולשֿבַאםעלָאשווַא
ףדועףעדיוא
להואםילָאהיוא
עצב–ֿבהואעצעב–וועהיוא
לארׂשי–ֿבהואלעָארס*יי–וועה יוא
לארׂשי–ֿבהואלעָארס*יי–עוועהיוא
להואלעהיוא
תולזמו–םיֿבכוּכ–דֿבועסעלָאזַאמוא–םיווָאכיוק–דעוויוא
ןַײז ֿרבוערעוויוא
לטֿבו–רֿבעלטָאווּוא–רעוויוא
תד–לע–ֿרבועסַאד–לַא–רעוויוא
1 לטב–ֿרבועלטָאברעוויוא

2 לטב–ֿרבועלטָאברעוויוא

עצינלטב–ֿרבועעצינלטָאברעוויוא
קינלטב–ֿרבועקינלטָאברעוויוא

רחוסל–ֿרבוערעכיוסעל–רעוויוא
ןַײז עמש–תאירק–ֿרבועעמשירק–רעוויוא
ןַײז העוֿבש–ֿרבועעּוווש–רעוויוא
רזוערעזיוא
לארׂשי–רכועלעָארס*יי–רעכיוא
2 םלועסעמָאליוא

3 הלועםיליוא

2 הלועעליוא

3 הלועעליוא

ןַײז הלועעליוא
המימּת–הלועעמימט–עליוא
ןַײז הֿפי–הלועעֿפָאיעליוא
ןַײז הרוּתל–הלועעריוטַאל–עליוא
ןַײז הלודגל–הלועעלודגיל–עליוא
1 םלועםעליוא

2 םלועםעליוא

ואולמו–םלועעיולמוא–םעליוא
םלוג–םלועםעליוג–םעליוא
תוליצַאה–םלועסעליצַאָאה–םעליוא
אבה–םלועעבַאה–םעליוא
ןוימדה–םלועןעימידַאה–םעליוא
הרמיזה–םלועערמיזַאה–םעליוא
הזה–םלועעזַאה–םעליוא
עצינהזה–םלועעצינעזַאה–םעליוא
קינהזה–םלועקינעזַאה–םעליוא
ןוּתחּתה–םלועןטכַאטַאה–םעליוא
והוּתה–םלועעיוטַאה–םעליוא
הניגנה–םלועעניגענַאה–םעליוא
ןוילעה–םלועןעילעָאה–םעליוא
תמאה–םלועסעמעָאה–םעליוא
ךוֿפה–םלועךעֿפָאה–םעליוא
תוחצחצה–םלועסעכָאצכַאצַאה–םעליוא
לֿפשה–םלועלֿפָאשַאה–םעליוא
רקשה–םלוערעקעשַאה–םעליוא
אלמ–םלועעלָאמ–םעליוא
ןוילע–םלועןעילע–םעליוא
2 םלועסעמעליוא

תומלועסעמעליוא
ןוילעה–םלועםיניוילעָאה–סעמעליוא
ןוילע–םלועםיניוילע–סעמעליוא
ןטק–םלועןטָאק–םעליוא
ןַײז לגר–הלועלגער–עליוא
וּתעד–לע–דמועעטַאד–לַא–דעמיוא
ורובידב–דמועערובידעב–דעמיוא
ודרמב–דמועעדרימעב–דעמיוא
ןַײז ןויסנב–דמועןעיוסינעב–דעמיוא
רמוערעמיוא
הׂשועו–רמואעסיועוו–רעמיוא
גנועגעניוא
ינחור–גנועינכור–געניוא



תבש–גנועסעבַאש–געניוא
סנואסעניוא
שנועשעניוא
ןעלטבסיואןעלטַאבסיוא
ךיז ןהנעטסיואןענַײטסיוא
תואסעיסיוא
תומיּכחמ תויתואסעמיקכַאמ סעיסיוא
תועבורמ–תויתואסעָאבורעמ–סעיסיוא
ןרדססיואןרעדַאססיוא
שיא–ותואש*יא–עסיוא
שיאה–ותואש*יָאה–עסיוא
םוקמה–ותואםעקָאמַאה–עסיוא
םוקמ–ותואםעקָאמ–עסיוא
םיֿתפומו–תותואםיסֿפָאמוא–סעסיוא
ןַײז קסועקעסיוא
הווצימב–קסועעווצימעב–קעסיוא
רוביצ–יכרצב–קסוערעביצ–עכרָאצעב–קעסיוא
עגר–ותואעגער–עסיוא
)וימורמב–(םולש–הׂשוע)ווָאמיורמיב–(םעלָאש–עסיוא
ןצגשסיואןצעגיישסיוא
עצב–ֿבהואעצעב–וועיוא
לארׂשי–ֿבהואלעָארס*יי–ווע יוא
לארׂשי–ֿבהואלעָארס*יי–עוועיוא
להואלעיוא
ןֿפואםינַאֿפיוא
םינֿפואםינַאֿפיוא
ןֿפואןֿפיוא
ףועסעֿפיוא
םיאמט–תוֿפועם*יעמט–סעֿפיוא
םירוהט–תוֿפועםיריוהעט–סעֿפיוא
רצוארעציוא
רצואסערציוא
ץקועץעקיוא
ןַײז רקוערעקיוא
םירה–רקועםירָאה–רעקיוא
ןַײז שרושה–ןמ–רקועשעריושַאה–ןימ–רעקיוא
רואריוא
זונגה–רואזענָאגַאה–ריוא
חרואךעריוא
ןוגה–חרואןגָאה–ךעריוא
עטחרואעטכעריוא
םייח–חרואם*יַאכ–ךעריוא
רשוערעשיוא
המודכועמיודכוא
םחרי–ילואםעכַארעי–ַײלוא
הנימ–אקֿפנ יַאמלוענימ–עקֿפַאנ ַײמלוא
קידתוברּתבמואקידסעברַאטעבמוא
קידתונמחרבמואקידסענָאמכַארעבמוא
ןחמואןייכמוא
תונמואסענמוא

המואעמוא
ןושלו–המואןשָאלעוו–עמוא
)די–(ןמוא)דַאי–(ןעמוא
םלועה–תומואםעליוָאה–סעמוא
ךיז ןענֿעבנגרעטנואןענעוונַאגרעטנוא
לוקרעטנואלָאקרעטנוא
ףקוּת–הנתנוףעקיוט–ענַאסנוא
ןיצקועןיצקוא
חרּפ אֿברועךערָאּפ עוורוא
םימוּתו–םירואםימוטעוו–םירוא
לאירואלע*ירוא
ןיזיּפשואןזיּפשוא
לזאזעלזָאזַא
הרהזַאערָאהזַא
ֿבוזעּת–ֿבוזעוויוזַאט–וויוזַא
רישי–זָארעשָאי–זָא
תוזעסעזַא
םינּפ–ףצוחמ–תוזעםענָאּפ–ףעצוכעמ–סעזַא
םינּפ–תוזעםענָאּפ–סעזַא
עטמינּפ–תוזעעטמענָאּפ–סעזַא
םינּפ–תוזערעמענעּפ–סעזַא
לאירזעלע*ירזַא
הּתַאָאטַא
ונּתרחב–הּתַאונָאטרַאכעב–ָאטַא
קינונּתרחב–הּתַאקינונָאטרַאכעב–ָאטַא
תיארה–הּתַאָאסייָראה–ָאטַא
ונּתרחב–הּתַאוָנאטַראכעוו–ָאטַא
הרטעערָאטַא
אקיּתעעקיטַא
הּתַאעטַא
ןימוי–קיּתעןימיוי–קעטַא
–ןבא ייחב ונבר : תוֿבֿבלה–תוֿבוחעדוקעּפ–ןביא
הדוקּפ

דוביאדעביא
רוביערעביא
רָאי–רוביערעביא
ןרזחרעביאןרעזַאכרעביא
ךיז ןרזחרעביאןרעזַאכרעביא
לוגיעםילוגיא
לוגיעלגיא
ּתירֿבעטירוויא
ירֿבעערוויא
שטַײט–ירֿבעערוויא
ןוֿבזעןווָאזיא
ןוֿבזעסעניוווזיא
לאערזי–קמע : קמעלעערזיא
הרבסהרעבייאערָאבזַאהרעבייא
לוקרעבייאלָאקרעבייא
לגעלגייא
ֿבהזה–לגעוועהָאזַאה–לגייא
1 דעדייא



תויודעסעיּודייא
דע–יּפמ–דעדייא–יּפימ–דייא
הדעעדייא
תודעסעדייא
עטתודעעטסעדייא
ךיז ןתודעןסעדייא
טֿפַאשתודעטֿפַאשסעדייא
היאר–דעע*יר–עדייא
היאר–דעע*יר–דייא
הגותו–לֿבאעגוסעוו–לווייא
רֿבארעווייא
יחה–ןמ–רֿבאַײכַאה–ןימ–רעווייא
רֿבאםירווייא
ודגנּכ–רזעעדגענעק–רעזייא
הכיאעכייא
תוכיאסעכייא
לאלייא
םימחר–אלמ–לאםימכַאר–עלָאמ–לייא
תומקנ–לאסעמָאקענ–לייא
תודלוּת הלאסעדלָאט עלייא
תינוליַאסינעלַײא
ןונחו–םוחר–לאןונַאכעוו–םוכַאר–לייא
המיאעמייא
תוומ–תמיאסעווָאמ–סעמייא
ארוביצד–אתמיאערוביצעד–עסעמייא
קמעקעמייא
לאערזי–קמע : קמעלעערזיא–קעמייא
הכבה–קמעעכָאבַאה–קעמייא
ןיאןייא
סנוא ןיאסעניוא ןייא
הנוֿבּת ןיאו הצע ןיאענּוווט ןייעוו עצייא ןייא
םיניעם*יַאנייא
תיב–ןיאס*יַאב–ןייא
הרירב–ןיאעריירב–ןייא
טכשוחעגנַײאטכעשיוכעגנַײא
עצינערה–ןיעעצינערָאהנייא
קינערה–ןיעקינערָאהנייא
ֿבקעי–ןיעוועקנַאי–ןייא
ָאב ןיאו אצוי ןיאָאב ןייעוו עציוי ןייא
ןריזחנַײאןרעזַאכנַײא
דגנ הנוֿבּת ןיאו המכח ןיאדעגענ ענּוווט ןייעוו עמכָאכ ןייא
יל–ןיאיל–ןייא
רעשל–ןיארעַאשעל–ןייא
רּפסל–ןיאו רעשל–ןיארעּפַאסעל–ןייעוו רעַאשעל–ןייא
לארׂשיל לזמ ןיאלעָארס*ייעל לזַאמ ןייא
ףוס–ןיאףָאסנייא
לארׂשי–וניאלעָארס*יי–ענייא
ונניאונענייא
הארינ–וניאערינ–ענייא
הנוע ןיאו לוק ןיאעניוא ןייעוו לָאק ןייא

הוודח–תעעוודעכ–סייא
תוׂשעל–תעסיוסַאַאל–סייא
וׂשעוועסייא
קסעקעסייא
ךיז ןקסעןקעסייא
הרצ–תעערָאצ–סייא
ֿבקעיל–הרצ–תעוועקנַאיעל–ערָאצ–סייא
ןוצר–תעןצָאר–סייא
עןעַײא
ןיעןעַײא
דוֿפאדעֿפייא
עלֿעפועעלעֿפייא
תעדה–ץעסַאַאדַאה–ץייא
םייחה–ץעם*יַאכַאה–ץייא
תונליאו–םיצעסענָאל*יעוו–םיצייא
םייח–ץעם*יַאכ–ץייא
הצעעצייא
הֿבוט–הצעעוויוט–עצייא
ןהצעןעצייא
ךיז ןהצעןעצייא
ֿבקעוועקייא
ֿבוריעםיווּורייא
ןיֿבוריעןווּורייא
ֿבוריעווערייא
ןילישֿבּת–ֿבוריעןלישֿפַאט–ווערייא
ןימוחּת–ֿבוריעןעמוכט–ווערייא
הֿבהל–שאעווָאהעל–שייא
שיא–תשאשיא–סעשייא
עצינשיא–תשאעצינשיא–סעשייא
קינשיא–תשאקינשיא–סעשייא
ליח–תשאל*יַאכ–סעשייא
יוליעם*יוליא
שDייוליעש*יוליא
יוליעעליא
םאםיא
םעםיא
לאונמעלעונָאמיא
תוהמאסעָאמיא
םשה–הצרי–םאםעשַאה–עצר*יי–םיא
יתמיא וישכע אל םאַײסָאמייא ווָאשכַא יול םיא
קיזי אל ליעוי אל םאקיזַאי יול ל*יָאי יול םיא
םירענה–לּכ–םעםירָאענַאה–לָאק–םיא
ןּכ–םאןייקמיא
ןיעב–ןיען*יַאעב–ן*יַא
יוניעם*יוניא
םישק–םייוניעםישָאק–ם*יוניא
ןיע תחּת ןיען*יַא סעכַאט ן*יַא
ןינעםינָאיניא
ןינעןעיניא
יוניעעניא



רמתיארעמָאסיא
רוסיאםירוסיא
ייסיא*י*יסיא
רוסיארעסיא
רסיארעסיא
גח–ורסיאגַאכ–ערסיא
ֿבויאווע*יא
הרוׂשב–ֿבויאערוסּפ–ווע*יא
רייארע*יא
ארבּתסמ–אכּפיאערבַאטסימ–עכּפיא
קינארבּתסמ–אכּפיאקינערבַאטסימ–עכּפיא
שוּפיעשעּפיא
ןנברד–אלטציאןענָאבַארעד–עלעטציא
ֿבוּכיעםיווּוקיא
ֿבוּכיעוועקיא
רקיערעקיא
–רקיערעקיא
םירקיעה–רקיעםירק*יָאה–רעקיא
הׂשעמה–רקיעעסַײמַאה–רעקיא
יּתחכש–רקיעיטכַאכָאש–רעקיא
רקיעםירקיא
הריבה–ריעעריבַאה–ריא
טלקימה–ריעטעלקימַאה–ריא
הכולמה–ריעעכולמַאה–ריא
היֿבוֿברעעיווּוווריא
)לארׂשיב–(םאו–ריע)לעָארס*יעב(–םייעוו–ריא
טלקימ–ריעטעלקימ–ריא
שיאשיא
רשי–שיארעשָאי–שיא
ֿבושח–שיאוועשָאכ–שיא
ןמיהמ–שיאןעמייהעמ–שיא
שיא–יּפמ–שיאשיא–יּפעמ–שיא
השיאעשיא
העונצ–השיאעונצ–עשיא
םעה–דחַאםָאָאה–דַאכַא
ֿבָאחַאווָאכַא
תחַאו–תחַאסַאכַאעוו–סַאכַא
שורוושחַאשערייוושַאכַא
םינרּתשחַאםינָארטשַאכַא
רבכעםירָאבכַא
רבכערעבכַא
שָארבכעשָארעבכַא
תודחַאסעדכַא
ארובה–תודחַאעריובַאה–סעדכַא
רוחָאם*יַאריוכַא
ץוחַאץוכַא
רזכַאםירָאזכַא
תוירזכַאסעירָאזכַא
רזכַארעזכַא
יחָאיכָא

הזיחַאעזיכַא
םיניע–תזיחַאם*יַאנייא–סעזיכַא
לארׂשי–ינב–וניחַאלָעארס*יי–יינב–ונייכַא
הליכַאעליכַא
היּתשו–הליכַאע*יטשוא–עליכַא
הרצל–חָאערָאצעל–םיכַא
ןלכַאםינָאלכַא
ןלכַאןעלכַא
ןעלכַאןעלכַא
הרצל–חָאערָאצעל–ךָא
הינסכַא / אינסכַאעינַאסכַא
רוחָארעכָא
רחַארעכַא
הׂשעמה–רחַאעסַײמַאה–רעכַא
םינש–האמ–רחַאםינָאש–עיימ–רעכַא
ןורחַאםיניורכַא
תומ–ירחַאסיומ–יירכַא
תוירחַאסעַײרכַא
לּכה–תולכּכ–ירחַאלַקאה–סיולכיק–יירכַא
ןורחַאןערכַא
ֿביֿבח ןורחַא ןורחַאוויווָאכ ןערכַא ןערכַא
חסּפ–לש–ןורחַאךעסייּפ–לעש–ןערכַא
םימיה–תירחַאםימָאַיאה–סערכַא
לַאלַא
לועלָא
לעלַא
ןוסכלַאןסכַאלַא
המּכו–המּכ–תחַא–לעעמַאקעוו–עמַאק–סעכַאלַא
רחשה–תולערעכַאשַאה–סָאלַא
יתמח–לעו יּפַא–לעיסָאמַאכ–ַלאעוו יּפַא–לַא
ותמח–לעו וּפַא–לעעסָאמַאכ–ַלאעוו עּפַא–לַא
םתמח–לעו םּפַא–לעםעסָאמַאכ–ַלאעוו םעּפַא–לַא
ףלאםיֿפָאלַא
ךוֿפטַא ּתֿפטַאד לעךוֿפטַא טֿפייטַאַאד לַא
–תעד–לעסַאַאדלַא
ומצע–תעד–לעעמצַא–סַאַאדלַא
הדוֿבעה–לעו הרוּתה–לעעדיווַואָאה–ַלאעוו עריוטַאה–לַא
םינֿבַאה–לעו םיצעה–לעםיָנאוַואָאה–ַלאעוו םיציָיאה–לַא
םיציבה–לעו םיצעה–לעםיצייַבאה–ַלאעוו םיציָיאה–לַא
םיסנה–לעםיסיַנאה–לַא
וחישמ–לעו 'ה–לעעכישעמ–ַלאעוו םעשַאה–לַא
ףולַאםיֿפולַא
הנקיז–תעל ונכילשּת לַאענקיז–סייעל ונייכילשַאט לַא
ןקנקב לּכּתסּת לַאןקנַאקעב לקַאטסיט לַא
ןטׂשל הּפ חּתֿפּת לַאןטָאסַאל עּפ ךַאטֿפיט לַא
יַאנּת–לעַײנטלַא
ירָאווצ לעו ילעירָאווַאצ ַלאעוו ַײלָא
םכינב–לעו–םכילעםעכיינב–ַלאעוו–םעכיילַא
םולש–םכילעםעלָאש–םעכיילַא
ונילעוניילָא



םולשה–םהילעםעלָאשַאה–םעיילַא
םד–תלילעםַאד–סעלילַא
אוש–תלילעווָאש–סעלילַא
הילעע*ילַא
המשנ–תילעעמָאשענ–סע*ילַא
ונובשח–לעעניובשזעכ–לַא
ןובשח–לעםבשזעכ–לַא
אטח–לע)יסָאטָאכעש( טעכלַא
םימש–תוכלמ–לועם*יַאמָאש–סעכלַאמ–לָא
הנמלַאענָאמלַא
טושקד–אמלעטיושקיד–עמלַא
ןמלַאןעמלַא
ריזחהל תנמ–לערעזכַאהעל סַאנעמ–לַא
סרּפ לבקל תנמ–לעסַארּפ לבַאקעל סַאנעמ–לַא
 לבקל אלש תנמ–לעַסארּפ לבַאקעל יולעש סַאנעמ–לַא
סרּפ
םולשה–הילעםעלָאשַאהעלָא
םולשה–וילעםעלָאשַאוועלָא
לבָאנשה–וילעלבָאנשַאה–וועלָא
יַאוולהַײוועלַא
לולעלעלָא
יַאמלַאַײמעלַא
אףעלַא
ףולַאףעלַא
ףלַאףעלַא
תיב–ףלַאסייבֿפעלַא
רדנסּכלַארעדנַאסקעלַא
ןודקומ רדנסּכלַאןדָקאמ רעדנַאסקעלַא
םולשה–הילעםעלָאשעלָא
םיכרד–תשרּפ–לעםיכָארד–סעשָארָאּפ–לַא
הסנרּפ–לועעסָאנרַאּפ–לָא
יּפ–לעיּפלַא
לרוג–יּפ–לעלריוג–יּפלַא
ןיד–יּפ–לעןיד–יּפלַא
םהיניד–יּפ–לעםעהייניד–יּפלַא
עֿבטה–ךרד–יּפ–לעעוועטַאה–ךערעד–יּפלַא
קחדה–יּפ–לעקַאכטַאה–יּפלַא
תועט–יּפ–לעסעָאט–יּפלַא
רשוי–יּפ–לערעשיוי–יּפלַא
הריקח–יּפ–לעעריקכ–יּפלַא
הרקימ–יּפ–לעערקימ–יּפלַא
סנ–יּפ–לעסענ–יּפלַא
הרֿבס–יּפ–לעערָאווס–יּפלַא
לכׂש–יּפ–לעלכייס–יּפלַא
טשּפ–יּפ–לעטַאשּפ–יּפלַא
ֿבור–יּפ–לעוָואר–יּפלַא
זמר–יּפ–לעזעמער–יּפלַא
הּפ–לעעּפ–לַא
םיֿפלַא–יֿפלַאםיֿפָאלַא–ייֿפלַא
ֿבוט–רתויה–דצ–לעווָאטרעסיויַאה–דַאצלַא

םינּפ–לּכ–לעםענָאּפל)ָא(קלַא
אוֿבת–אלש הרצ לּכ לעיוווָאס–יולעש ערָאצ לָאק לַא
םשה–שודיק–לעםעשַאה–שעדיקלַא
ןּכ–לעןייקלַא
ןּכ–לעןקלַא
יֿבצה–ןרק–לעיווצַאה–ןרעק–לַא
 לעו ןושאר ןושאר לעןערכַא ןערכַא ַלאעוו ןשיר ןשיר לַא
ןורחַא ןורחַא
תחַא–לגר–לעסעכַא–לגער–לַא
םעםַא
קלמעםיקיילָאמַא
קלמעקעלָאמַא
רמָארַאמָא
ץרָאה–םעץערָאמַא
אתַײרואד–ץרָאה–םעָאסַײריועד–ץערָאמַא
רֿפסה–םערֿעפייסַאה–םַא
דומעםידומַא
ןומעןיומַא
ארומַאם*יָאריומַא
ארומַאעריומַא
ןמָאןיימָא
הלס–ןמָאָאלעס–ןיימָא
ןוצר יהי ןכו ןמָאןצָאר יהעי ןייכֿפ ןיימָא
יח לארׂשי םעַײכ לָעארס*יי םַא
ךמעָאכמַא
ןוֿבנו–םכח–םעןוָואנעוו–םעכָאכ–םַא
ןונמַאןענמַא
דומעדעמָא
ןנע–דומעןענָא–דעמַא
ךווּתה–דומעךעוָואטַאה–דעמַא
שאה–דומעשיָיאה–דעמַא
ןנעה–דומעןעָנאעה–דעמַא
שא–דומעשיידעמַא
סומעסעמָא
אזיזּפ–אמעעזיזעּפ–עמַא
קומעקעמָא
ץרָאה–םעםיצַארעמַא
שיצראה–םעשיצַארעמַא
תוצראה–םעסעצַארעמַא
ןקמעםינָאקמַא
ןקמעןקמַא
תוקמעסעקמַא
ףרוע–השק–םעףעריוא–יישק–םַא
וונעםיווָאנַא
הוונעעווָאנַא
שיאםישָאנַא
שנועםישָאנָא
ֿבושח–שיאםיווּוש)ַא(כ–םישָאנַא
ףטו םישנ םישנַאףַאטעוו םישָאנ םישָאנַא
סוניגורדנַאסעניגיורדנַא



יכונָאיכיונָא
סונָאםיסונַא
)עשרה( סוכויטנַא)עשָארַאה( סעכָא*יטנַא
ינעינָא
חתּפב–ינעךעסעּפַאב–ינָא
ןוגה–ינעןָגאה–ינָא
ןטקה–ינַאןטָאַקאה–ינַא
תווינעסעווינַא
ןויֿבאו–ינעןעיוועעוו–ינָא
ינעם*י*ינַא
ןוגה–ינעםינוַגאה–ם*י*ינַא
ןויֿבאו–ינעםיניויוועעוו–ם*י*ינַא
אּכודמ–ינעם*יָאקודעמ–ם*י*ינַא
ןימאמ–ינַאןעמַײמ–ינַא
אּכודמ–ינעעקודעמ–ינָא
תוינעסע*ינַא
המלש ינַאעמיולש ינַא
םיינעבש–ינעם*י*ינַאַאבעש–ינָא
ןריזחנָאןרעזַאכנָא
ךיז ןשודיחנָאןשעדיכנָא
וונעווענָא
סונָאסענָא
ןרוּכישנָאןרעקישנָא
–ישנַאעשנַא
הׂשעמ–ישנַאעסַײמ–עשנַא
הלודגה–תסנּכ–ישנַאעליודגַאה–סעסענק–עשנַא
ונמולש–ישנַאוניימיולש–עשנַא
תואסָא
קסעםיקָאסַא
ֿתבטב–הרׂשעסעווייטעב–ערָאסַא
תוכלמ–יגורה–הרׂשעסעכלַאמ–עגורַאה–ערָאסַא
םינושאר–הרׂשעםיניושיר–ערָאסַא
תואב–תואסָאעב–סָא
אתוסַאעסוסַא
1 רוסָאםירוסַא

הרוסַא : 1 רוסָאערוסַא
הֿפיסַאעֿפיסַא
הלואגד–אּתלחתַאעלועגעד–עטלַאכסַא
אּתכמסַאעטכַאמסַא
הנסַאענסַא
דיתעדעסָא
ןידה תא לוטל דיתעןידַאה סע ליוטיל דעסָא
1 רוסָארעסָא
2 רוסָארעסָא

ריזח–רוסָארעזַאכ–רעסָא
רבדל–רוסָארעבַאדעל–רעסָא
םחרל–רוסָאםעכַארעל–רעסָא
ןרסַאןרעסַא
ןמה–ינב–תרׂשעןעמָאה–יינב–סערעסַא
תורבידה–תרׂשעסערבידַאה–סערעסַא
םיטֿבשה–תרׂשעםיטָאוושַאה–סערעסַא

הֿבושּת–ימי–תרׂשעעווּושט–יימעי–סערעסַא
ןקסעםינָאקסַא
הווצימב–קסועסעווצימעב–םיקסָא
רוביצ–יכרצב–קסוערעביצ–עכרָאצעב–םיקסָא
ןקסעןקסַא
הרּכסַאערעקסַא
ףועףָא
טרמוחעגּפָאטרעמיוכעגּפָא
יקיּתוּפַא / אקיּתוּפַאעקיטיוּפַא
סרוקיּפַאםיסרָאקיּפַא
שיסרוקיּפַאשיסרָאקיּפַא
תוסרוקיּפַאסעסרָאקיּפַא
סרוקיּפַאסעריוקיּפַא
עטסרוקיּפַאעטסעריוקיּפַא
ןשרוחּפָאןשעריוכּפָא
ןכשוחּפָאןכעשיוכּפָא
ןעיחּפָאןעַײכּפָא
ןעלשמּפָאןעלשָאמּפָא
ס)ו(ּפורטוּפַאםיסּפָארטעּפַא
תוסּפורטוּפַאסעסּפָארטעּפַא
ס)ו(ּפורטוּפַאסעּפָארטעּפַא
ןרטּפּפָאןרעטַאּפּפָא
אטישּפַאעטישּפַא
וליֿפַאעליֿפַא
ןמוקיֿפַאןעמיוקיֿפַא
ֿרפאו–ֿרפערֿעפיָיאוו–רעֿפָא
אעַראד–אֿרפעערַאעד–ערֿפַא
תומצעסעמָאצַא
תושֿביה–תומצעסעשייוועַיאה–סעמָאצַא
יתצעיסָאצַא
תוֿבצעסעווצַא
עצינתוֿבצעעצינסעווצַא
קינתוֿבצעקינסעווצַא
תוליצַאסעליצַא
תוריצעסעריצַא
ץצוק–ץָאץעציוק–ץָא
רקעםירָאקַא
הרקעערָאקַא
תורקעסערָאקַא
תומדקַאסעמָאדקַא
םידורֿבו םידוקנ םידוקעםידורווּוא םידוקענ םידוקַא
ם"וּכעםוקַא
סוניקואסענָאיקָא
אֿביקעעוויקַא
הדקעעדייקַא
קחצי–תדקעָקאכצ*יי–סעדייקַא
רקערעקָא
תיבה–תרקעס*ַיאַבאה–סערעקַא
ֿברקע לזמווערקַא
ֿברקעווערקַא



ןערקעןערקַא
ןשקעםינָאשקַא
תונשקעסענָאשקַא
ןשקעןשקַא
עטנשקעעטנשקַא
ךיז ןענשקעןענעשקַא
הֿברעעווָארַא
ןיכרעןיכָארַא
םרַאםַארַא
ימרַאימַארַא
שימרַאשימַארַא
םירהנ–םרַאם*יַארַאהַאנ–םַארַא
טררַאטַארָארַא
םיעברַאם*יָאברַא
םינב–העברַאםינָאב–עָאברַא
םירוט–העברַא : םירוטה–לעבםירוט–עָאברַא
הברַאעברַא
הברַא : ב"חאב ש"דע ך"צדעברַא
םירוט–העברַא : םירוטה–לעבםירוט–עברַא
ןיד–תיב–תותימ–עברַאן)ד(זעב–סעסימ–עברַא
םלועה–תוניּפ–עברַאםעליָואה–סעניּפ–עברַא
תוֿפנּכ–עברַאסעֿפנַאקעברַא
תוסוּכ–עברַאסעסיוק–עברַא
)םלועה–(תוחור–עברַא)םעליָואה–(סעכור–עברַא
הגורעעגורַא
2 ֿברעםיוורָא

תוֿברעסעוורָא
ןורָאסעניורַא
ןרטּפסיורַאןרעטַאּפסיורַא
תוירעסעיורַא
2 רורָאםירורַא

הרורַאערורַא
י"רַאירַא
ןענעֿבנגרעבירַאןענעוונַאגרעבירַא
2 ֿברעםיוויירַא

תוֿברעסעוויירַא
לרעםיליירַא
תילרעסעליירַא
ןענעֿבנגנַײרַאןענעוונַאגנַײרַא
ךיז ןענעֿבנגנַײרַאןענעוונַאגנַײרַא
ן)ענ(עֿבשינַײרַאן)ענ(עוושַאינַײרַא
תוירעסעַײרַא
םימי–תוכירַאםימָאי–סעכירַא
הירַאעירַא
הירַא לזמעירַא
הרוֿבחבש–ירַאערּוווַאכַאבעש–ירַא
חרואםיכרָא
ןוגה–חרואםינוגַאה–םיכרָא
יחרּפ–יחרָאעכרָאּפעכרָא
לרעלרָא

עטלרעעטלרָא
הלרעעלרָא
המרעעמרָא
ןרהַאןרַא
ןורָאןרָא
ןהּכה ןרהַאןעיוַקאה ןרַא
שדוק–ןורָאשעדיוקנרָא
ֿבורע : ב"חאב ש"דע ך"צדווערָא
2 ֿברעווערָא

ןַײז ֿברעווערָא
עטֿברעעטווערָא
עצינֿברעעצינווערָא
קינֿברעקינווערָא
ןלבק–ֿברעןעלבַאק–ווערָא
רוחב–םערָא : רוחברעכָאב–םערָא
טלקימ–ריעטעלקימ–ערָא
1 רורָארערָא

2 רורָארערָא

הצרָאעצרָא
)ונלזג ונדגב( ונמשָא)ונלַאזָאג ונדַאגָאב( ונמַאשָא
רושַארושַא
רשועםירישַא
רישעםירישַא
תורישעסערישַא
הרומשַאעריומשַא
יַאדמשַאַײדעמשַא
רשָארעשָא
רישערעשָא
רצי–רשַארעצָאי–רעשַא
לרצי–רשַאלרעצָאי–רעשַא
ריּפַאּפ–רצי–רשַאריּפַאּפ–רעצָאירעשַא
ונתוֿבַא ו… אל רשַאונייסיוווַא ו… יול רעשַא
הּפשַאעּפשַא
זנּכשַאזַאנעקשַא
יזנּכשַאיזַאנעקשַא
תיזנּכַשא–הרֿבה : הרֿבהסיזַאנעקשַא
שיזנּכשַאשיזַאנעקשַא
רעזנּכשַארעזַאנעקשַא
ירשַאיירשַא
ןימאמה ירשַאןעמַײמַאה יירשַא

ב
…ב…ַאב
ןעלוועַאבןעלווַאַאב
הליכַאבעליכַאַאב
לעבלַאַאב
ילעבילַאַאב
הלעבעלַאַאב
הדימעבעדימַאַאב



הׂשעמ–אֿבבעסַײמ–עבָאב
)ונלזג ונדגב( ונמשָאונדַאגָאב
דגובםידגָאב
רגובםירגָאב
תרגובסערגָאב
ןעמדַאבןעמַאדַאב
ןחדבםינָאכדַאב
שינחדבשינָאכדַאב
תונחדבסענָאכדַאב
ןחדבןכדַאב
ןענחדבןענעכדַאב
הסונמו–קודבעסונעמוא–קעדָאב
םיברה–וניתונוועבםיבַארָאה–ונייסעניוווַאב
לֿבבלווָאב
ילֿבבילווַאב
הרוחס–לֿבבעריוכס–לווָאב
הנוק–לֿבבםיניוק–לווָאב
הנוק–לֿבבעניוק–לווָאב
ארתב–אֿבבערסַאב–עווָאב
הׂשעמ–אֿבבעסַײמ–עווָאב
אעיצמ–אֿבבע*יצעמ–עווָאב
אמק–אֿבבעמַאק–עווָאב
שֿפנ דע םימ וָאבשעֿפענ דַא ם*יַאמ וָאב
יּתעמש ינזָאביטַאמָאש ַײנזָאב
יוזבעזָאב
ָאֿבֿבו הזבָאווַאווּוא עזַאב
טמעטַאבטמַאטַאב
םיּתבםיטַאב
ןחדבםינָאכטַאב
שינחדבשינָאכטַאב
תונחדבסענָאכטַאב
ןחדבןכטַאב
ןענחדבןענעכטַאב
לטבלטָאב
לטוֿבמו–לטבלטּווומוא–לטָאב
ןלטבםינָאלטַאב
שינלטבשינָאלטַאב
תונלטבסענָאלטַאב
םישישב–לטבםישישעב–לטָאב
ן)ענ(עלטבן)ענ(עלטַאב
ןלטבןעלטַאב
–תיבעטָאב
םימותי–תיבםימיוסעי–עטָאב
שרדמ–תיבםישָארדימ–עטָאב
תסנּכה–תיבסעסענק–עטָאב
ן)ענ(עקדבן)ענ(עקטַאב
םהה–םימיבםייהָאה–םימָאיַאב
ןושאר–תיבןשיר–ס*יַאב
ינש–תיבינייש–ס*יַאב
רוחבםירוכַאב

טנחַאבטנייכַאב
רוחברעכָאב
רעצעזה–רוחברעצעזַאה–רעכָאב
עטרוחבעטרעכָאב
רוחבםירעכָאב
ץערוחבץערעכָאב
–לעבלַאב
הריֿבע–לעבערייווַאלַאב
עצינהריֿבע–לעבעצינערייווַאלַאב
קינהריֿבע–לעבקינערייווַאלַאב
הלווע–לעבעלווַאלַאב
אינסכַא–לעבעינַאסכַאלַאב
ןוסכלַאבןסכַאלַאב
תוירחַא–לעבסעַײרכַאלַאב
ןלעבםינָאלַאב
תונלעבסענָאלַאב
ןקסע–לעבןקסַאלַאב
שיּתבה–לעבשיטַאבלַאב
טייקשיּתבה–לעבטייקשיטַאבלַאב
עטתיבה–לעבעטסָאבלַאב
רׂשב–לעברעסָאבלַאב
ןוחטב–לעבןכָאטיבלַאב
חוטב–לעבךעוטעבלַאב
יכב–לעביכעבלַאב
תירב–לעבסירבלַאב
אמזוג–לעב עמזוגלַאב
ףוג–לעבףוגלַאב
הוואג–לעבעווַײגלַאב
עטהוואג–לעבעטעווַײגלַאב
עצינהוואג–לעבעצינעווַײגלַאב
קינהוואג–לעבקינעווַײגלַאב
ןרבד–לעבםינָארבַאד–לַאב
ןרבד–לעבןערבַאדלַאב
רֿבד–לעברעווָאדלַאב
ןשרד–לעבםינָאשרַאד–לַאב
ןשרד–לעבןשרַאדלַאב
רעשרד–לעברעשרַאדלַאב
העד–לעבעיידלַאב
ןוימד–לעבסעניוימיד–לַאב
ןוימד–לעבןעימידלַאב
ןיד–לעבןידלַאב
קודקיד–לעבקעדקידלַאב
ץרא–ךרד–לעבץערעכערעד–לַאב
הזעה–לעבעזָאהלַאב
םירוטה–לעבםירוטַאהלַאב
הסנכה–לעבעסָאנכַאהלַאב
םיחרוא–תסנכה–לעבםיכרָא–סעסָאנכַאה–לַאב
האוולה–לעבעָאוולַאהלַאב
האצמה–לעבעָאצמַאהלַאב
סנה–לעב ריאמסענַאה–לַאב



העּפשה–לעבעָאּפשַאהלַאב
האצוה–לעבעָאציוהלַאב
ןורּכז–לעבןרָאקיזלַאב
הלובחּת–לעבעלובכַאטלַאב
תילכּת–לעבסעלכַאטלַאב
עצינתילכּת–לעבעצינסעלכַאטלַאב
ףיקּת–לעבםיֿפיקַאט–לַאב
עסקַאט–לעבעסקַאטלַאב
ףיקּת–לעבףעקַאטלַאב
תיחשּת–לבסיכשַאט–לַאב
העיֿבּת–לעבע*יווטלַאב
הֿבוט–לעבעוויוטלַאב
עצינהֿבוט–לעבעצינעוויוטלַאב
הוואּת–לעבעווַײטלַאב
עצינהוואּת–לעבעצינעווַײטלַאב
קינהוואּת–לעבקינעווַײטלַאב
הנעט–לעבענַײטלַאב
ךנּת–לעבךַאנעטלַאב
עקוּת–לעבעייקעטלַאב
הליֿפּת–לעבעליֿפטלַאב
הליֿפּת–לעבסעליֿפט–לַאב
העיקּת–לעבע*יקטלַאב
העיקּת–לעבסע*יקט–לַאב
ףיקּת–לעבםיֿפיקט–לַאב
הֿבושּת–לעב עווּושטלַאב
הֿבושּת–לעב)ס(עווּושט–לַאב
עטהֿבושּת–לעבעטעווּושטלַאב
עצינהֿבושּת–לעבעצינעווּושטלַאב
קינהֿבושּת–לעבקינעווּושטלַאב
ירֿבע–לעבערווילַאב
לֿבוי–לעבלוויוילַאב
עטלֿבוי–לעבעטלוויוילַאב
ץעוי–לעבץעיוילַאב
עטצעוי–לעבעטצעיוילַאב
סוחDיי–לעבסעכ*יילַאב
עטסוחDיי–לעבעטסעכ*יילַאב
קסע–לעבקעסיילַאב
שואDיי–לעבשע*יילַאב
הצע–לעבעציילַאב
תלוכי–לעבסעליוכעילַאב
םירוסי–לעבםירוסעילַאב
תומולח–לעבסעמיולַאכלַאב
הנותח–לעבענעסַאכלַאב
ֿבוח–לעבוויוכלַאב
יח–לעבַײכלַאב
ֿבייח–לעבוועַײכלַאב
ןובשח–לעבםבשזעכלַאב
דסח–לעבדעסעכלַאב
ןושל–לעבןשָאל–לַאב
שדוק–ןושל–לעבשעדיוקנשָאל–לַאב

היגמ–לעבע*יגַאמלַאב
לזמ–לעבלזַאמלַאב
תקולחמ–לעבסעקיולכַאמלַאב
תוֿבשחמ–לעבסעווָאשכַאמלַאב
ריטֿפמ–לעברעטֿפַאמלַאב
חילצמ–לעבךע*ילצַאמלַאב
הרוחש–הרמ–לעבעריוכשערָאמ–לַאב
תיחשמ–לעבסיכשַאמלַאב
חומ–לעבךעיומלַאב
תֿפומ–לעבסעֿפיומלַאב
םומ–לעב םומלַאב
ףסומ–לעבףעסומלַאב
רסומ–לעברעסומלַאב
חלצומ–לעבךעלצומלַאב
הדימ–לעבעדימלַאב
תודימ–לעבסעדימלַאב
שוחימ–לעבשעכיימלַאב
היחמ–לעבעיכימלַאב
המחלמ–לעבעמָאכלימלַאב
הווצימ–לעבעווצימלַאב
החּפשמ–לעבעכָאּפשימלַאב
טּפשימ–לעבטעּפשימלַאב
םזגמ–לעבםעזַאגעמלַאב
עטמזגמ–לעבעטמעזַאגעמלַאב
קדקדמ–לעבקעדקַאדעמלַאב
ֿבוט–גזמ–לעבווָאטקעזעמלַאב
לּפוטמ–לעבםילָאּפוטעמ–לַאב
לּפוטמ–לעבלּפוטעמלַאב
רבחמ–לעברעבַאכעמלַאב
ףשכמ–לעבףעשַאכעמלַאב
הכָאלמ–לעבעכָאלעמלַאב
הצילמ–לעבעצילעמלַאב
ןגנמ–לעבןגַאנעמלַאב
סנרֿפמ–לעבסענרַאֿפעמלַאב
עצינוֿפמ–לעבעצינוֿפעמלַאב
קנוֿפמ–לעבקענוֿפעמלַאב
תואיצמ–לעבסע*יצעמלַאב
אנקמ–לעבענַאקעמלַאב
לבוקמ–לעבלבוקעמלַאב
ןלעבןלַאב
עטנלעבעטנלַאב
הליענ–לעבעלינלַאב
ןויסנ–לעבןעיוסינלַאב
ןוחצנ–לעבןכָאצינלַאב
סנ–לעבסענלַאב
סנ–לעב ריאמסענ–לַאב
דוס–לעבדָאסלַאב
לכׂש–לעבלכייסלַאב
עטלכׂש–לעבעטלכייסלַאב
החמיׂש–לעבעכמיסלַאב



עטהחמיׂש–לעבעטעכמיסלַאב
עצינהחמיׂש–לעבעצינעכמיסלַאב
–לעבעלַאב
הריֿבע–לעבסערייווַא–עלַאב
הלווע–לעבסעלווַא–עלַאב
ירֿבע–לעבערוויא–עלַאב
הצע–לעבסעצייא–עלַאב
אינסכַא–לעבסעינַאסכַא–עלַאב
תוירחַא–לעבסעַײרכַא–עלַאב
קסע–לעבםיקָאסַא–עלַאב
ןקסע–לעבםינָאקסַא–עלַאב
תיבה–לעבםיטַאבעלַאב
שיּתבה–לעבשיטַאבעלַאב
טייקשיּתבה–לעבטייקשיטַאבעלַאב
ןעוועּתבה–לעבןעוועטַאבעלַאב
תיבה–לעבסָאבעלַאב
עטתיבה–לעבעטסָאבעלַאב
רׂשב–לעבסרעסָאב–עלַאב
ןוחטב–לעבןכָאטיב–עלַאב
חוטב–לעבםיכוטעב–עלַאב
יכב–לעביכעב–עלַאב
לתיבה–לעבלסעבעלַאב
תירב–לעבןסירב–עלַאב
הלגע–לעבעלָאגעלַאב
אמזוג–לעבסעָאמזוג–עלַאב
אמזוג–לעב)ס(עמזוג–עלַאב
ףוגה–לעבףוגעלַאב
ףוג–לעבםיֿפוג–עלַאב
הוואג–לעבסעווַײג–עלַאב
ןרבד–לעבםינָארבַאד–עלַאב
רֿבד–לעברעווָאד–עלַאב
ןשרד–לעבםינָאשרַאד–עלַאב
העד–לעבסעייד–עלַאב
ןוימד–לעבסעניוימיד–עלַאב
ןיד–לעבםיניד–עלַאב
קודקיד–לעבקעדקיד–עלַאב
ץרא–ךרד–לעבץערעכערעד–עלַאב
הסנכה–לעבעסָאנכַאה–עלַאב
םיחרוא–תסנכה–לעבםיכרָא–סעסָאנכַאה–עלַאב
האוולה–לעבסעָאוולַאה–עלַאב
האצמה–לעבסעָאצמַאה–עלַאב
העּפשה–לעבעָאּפשַאה–עלַאב
האצוה–לעבסעָאציוה–עלַאב
ןורּכז–לעבןרָאקיז–עלַאב
הלובחּת–לעבסעלובכַאט–עלַאב
תילכּת–לעבםיסיילכַאט–עלַאב
תילכּת–לעבסעלכַאט–עלַאב
ףיקּת–לעבםיֿפיקַאט–עלַאב
עסקַאט–לעבסעסקַאט–עלַאב
העיֿבּת–לעבסע*יווט–עלַאב

הֿבוט–לעבסעוויוט–עלַאב
תוֿפסוּת–ילעבסעֿפעסיוט–עלַאב
הוואּת–לעבסעווַײט–עלַאב
הנעט–לעבסענַײט–עלַאב
ךנּת–לעבךַאנעט–עלַאב
הליֿפּת–לעבסעליֿפט–עלַאב
העיקּת–לעבסע*יקט–עלַאב
ףיקּת–לעבםיֿפיקט–עלַאב
הֿבושּת–לעב)ס(עווּושט–עלַאב
לֿבוי–לעבסלוויוי–עלַאב
ץעוי–לעבםיצעיוי–עלַאב
סוחDיי–לעבםיסוכ*יי–עלַאב
סוחDיי–לעבסעכ*יי–עלַאב
שואDיי–לעבשע*יי–עלַאב
תלוכי–לעבסעליוכעי–עלַאב
םירוסי–לעבםירוסעי–עלַאב
ֿבייח–לעבםיווָאיַאכ–עלַאב
יח–לעבם*יַאכ–עלַאב
תומולח–לעבסעמיולַאכ–עלַאב
הנותח–לעבענעסַאכ–עלַאב
ֿבוח–לעבסעוויוכ–עלַאב
דסח–לעבםידָאסכ–עלַאב
ןובשח–לעבסעניובשזעכ–עלַאב
שדוק–ןושל–לעבשעדיוקנשָאל–עלַאב
ןושל–לעבסעניושעל–עלַאב
לזמ–לעבסעלָאזַאמ–עלַאב
תקולחמ–לעב)ן(סעקיולכַאמ–עלַאב
תוֿבשחמ–לעבסעווָאשכַאמ–עלַאב
ריטֿפמ–לעברעטֿפַאמ–עלַאב
תֿפומ–לעבםיסֿפָאמ–עלַאב
חילצמ–לעבםיכילצַאמ–עלַאב
הרוחש–הרמ–לעבעריוכשערָאמ–עלַאב
תיחשמ–לעבםיסיכשַאמ–עלַאב
חומ–לעבסעכיומ–עלַאב
חומ–לעבךעיומ–עלַאב
םומ–לעב)םי(מומ–עלַאב
ףסומ–לעבףעסומ–עלַאב
רסומ–לעברעסומ–עלַאב
תודימ–לעבסעדימ–עלַאב
שוחימ–לעבםישוכיימ–עלַאב
שוחימ–לעבןשעכיימ–עלַאב
היחמ–לעבסעיכימ–עלַאב
המחלמ–לעבסעמָאכלימ–עלַאב
הווצימ–לעבסעווצימ–עלַאב
החּפשמ–לעבסעכָאּפשימ–עלַאב
טּפשימ–לעבטעּפשימ–עלַאב
קדקדמ–לעבםיקעדקַאדעמ–עלַאב
ֿבוט–גזמ–לעבווָאטקעזעמ–עלַאב
לּפוטמ–לעבםילָאּפוטעמ–עלַאב
רבחמ–לעבםירבַאכעמ–עלַאב



ףשכמ–לעבםיֿפשַאכעמ–עלַאב
הצילמ–לעבסעצילעמ–עלַאב
ןגנמ–לעבםינגַאנעמ–עלַאב
סנרֿפמ–לעבםיסענרַאֿפעמ–עלַאב
תואיצמ–לעבסע*יצעמ–עלַאב
אנקמ–לעבםינַאקעמ–עלַאב
לבוקמ–לעבםילָאבוקעמ–עלַאב
הליענ–לעבעלינ–עלַאב
ןויסנ–לעבסעניויסינ–עלַאב
סנ–לעבםיסינ–עלַאב
ןוחצנ–לעבסעניוכצינ–עלַאב
דוס–לעבסעדיוס–עלַאב
לכׂש–לעבלכייס–עלַאב
החמיׂש–לעבסעכמיס–עלַאב
ןדחּפ–לעבםינָאדכַאּפ–עלַאב
הסנרּפ–לעבעסָאנרַאּפ–עלַאב
ןרשּפ–לעבםינָארשַאּפ–עלַאב
לעוּפ–לעבםילַאיוּפ–עלַאב
ןודקּפ–לעבסעניודקיּפ–עלַאב
הטילּפ–לעבסעטיילּפ–עלַאב
הקדצ–לעב)ס(עקָאדצ–עלַאב
הרוצ–לעבסערוצ–עלַאב
קלבקעלָאב
הלבק–לעבעלָאבַאק–עלַאב
חוּכ–לעבסעכיוק–עלַאב
חוּכ–לעבךעיוק–עלַאב
ירק–לעבערייק–עלַאב
סיּכ–לעבםיסיק–עלַאב
ןורשיּכ–לעבסעניורשיק–עלַאב
האירק–לעבע*ירק–עלַאב
ןמחר–לעבםינָאמכַאר–עלַאב
תונמחר–לעבסענָאמכַאר–עלַאב
םימחר–לעבםימכַאר–עלַאב
תירחש–לעבםיסיירכַאש–עלַאב
תירחש–לעבסערכַאש–עלַאב
םש–לעבסעמייש–עלַאב
םש–לעבםעש–עלַאב
עֿפש–לעבעֿפעש–עלַאב
ןדחּפ–לעבןדכַאּפלַאב
הסנרּפ–לעבעסָאנרַאּפלַאב
ןרשּפ–לעבןערשַאּפלַאב
לעוּפ–לעבלעיוּפלַאב
ןודקּפ–לעבןדָאקיּפלַאב
הטילּפ–לעבעטיילּפלַאב
הּפ–לעבעּפלַאב
הקדצ–לעב עקָאדצלַאב
עטהקדצ–לעבעטעקָאדצלַאב
הקדצ–לעבסעקָאדצ–לַאב
הרוצ–לעבערוצלַאב
הרוצ–לעבסערוצ–לַאב

הלבק–לעבעלָאבַאקלַאב
ךחרּכ–לעבךָאכרָאקלַאב
החרּכ–לעבעכרָאקלַאב
וחרּכ–לעבעכרָאקלַאב
ךחרּכ–לעבָאכעכרָאקלַאב
יח הּתַא ךחרּכ–לעבַײכ ָאטַא ָאכעכרָאקלַאב
חוּכ–לעבךעיוקלַאב
ארוק–לעבעריוקלַאב
ןסעּכ–לעבןסַײקלַאב
עטנסעּכ–לעבעטנסַײקלַאב
ירק–לעבערייקלַאב
סיּכ–לעבסיקלַאב
ןורשיּכ–לעבןערשיקלַאב
ירק–לעבירעקלַאב
האירק–לעבע*ירקלַאב
תונמחר–לעבסענָאמכַארלַאב
םימחר–לעבםימכַארלַאב
ןמחר–לעבןעמכַארלַאב
תירחש–לעבסערכַאשלַאב
םש–לעבםעשלַאב
ֿבוט–םש–לעבווָאטמעשלַאב
עֿפש–לעבעֿפעשלַאב
רבדמברעבדימַאב
םירומַא םירֿבד המבםירומַא םירָאווד עמַאב
ןבםינָאב
רכז–ןבםירָאכז–םינָאב
רכז–ןבםירָאכס–םינָאב
רשאברעשנַאב
ןכב–רשאבןייכעב–רעשנַאב
ליג–תבליג–סַאב
הנעיה–תבענַײיַאה–סַאב
ֿברה–תבווַארָאה–סַאב
םימשה–תבם*יַאמָאשַאה–סַאב
םינוקז–תבםינוקז–סַאב
םיֿבוט–תבםיוויוט–סַאב
םיעשיּת–תבםישיט–סַאב
הנעי–תבענַײי–סַאב
לארׂשי–תבלעָארס*יי–סַאב
היתבעיסַאב
הדיחי–תבעדיכעי–סַאב
עקדיחי–תבעקטיכעי–סַאב
הּכלמ–תבעקלַאמסַאב
המענ–תב תלחמעמַײנ–סַאב
םינוקז–תבםינוקס–סַאב
רׂשברעסָאב
םיגדו–רׂשבםיגָאדעוו–רעסָאב
םדו–רׂשבםָאדעוורעסָאב
רשּכ רׂשברעשָאק רעסָאב
ןויצ–תבןע*יצ–סַאב
ןהּכ–תבןעיוק–סַאב



םיעֿביש–תבםיוויש–סַאב
םינומש–תבםיניומש–סַאב
עֿבש–תבעוועשסַאב
השקבעשָאקַאב
לּכ–לּכמ–לּכבלָאק–לקימ–לקַאב
יקבעקָאב
הרוּת–ירדח–לכב יקבעריוט–ערדעכ–לָאכעב עקָאב
תומכח–עֿבשב יקבסעמכָאכ–עוועשעב עקָאב
דרב : ב"חאב ש"דע ך"צדדָארָאב
ןישנוע–רבןישנָארַאב
ֿבר–יב–רבווַארעברַאב
תעד–רבסַאַאדרַאב
ןירוא–רבןעירורַאב
תוכירַאבסעכירַאב
2 אבה–ךורבעבַאכרָאב

םשה–ךורבםעשַאכרָאב
אוה–ךורבוכרָאב
אוה–ךורבוכרָאב
וכרבוכרָאב
חרובםיכרָאב
ישֿפנ יכרבישֿפַאנ יכרָאב
ן)ענ(עחרבן)ענ(עכרַאב
לזמ–רבלזַאמרַאב
ןנימ–רבןַאנימרַאב
1 הווצימ–רבעווצימרַאב

2 הווצימ–רבעווצימרַאב

רוחב–הווצימ–רברעכָאב–עווצימרַאב
1 הווצימ–רבסעווצימרַאב

2 הווצימ–רבסעווצימרַאב

ןנימ–רבןענעמרַאב
שנ–רבשַאנרַאב
אכמס–רבעכמַאסרַאב
דוס–רובדוס–רָאב
לכׂש–רבלכייסרַאב
ירבערָאב
ךורבךערָאב
1 אבה–ךורבָאבַאכערָאב

2 אבה–ךורבעבַאכערָאב

הּתַא–ךורבעטַא– / ָאטַא–ךערָאב
םשה–ךורבםעשַאכערָאב
תמאןייד ךורבסעמע)ָאה( ןעַײד ךערָאב
אצמינה–ךורבעצמינַאה–ךערָאב
םוי םוי םשה ךורבםיוי םיוי םעשַאה ךערָאב
אוה–ךורבוה–ךערָאב
ינרטּפש ךורבינַארטָאּפעש ךערָאב
יל–ירביל–ערָאב
רורברערָאב
ררובםירערָאב
תוררובסערערָאב
שמשּכ–רורבשעמעשַאק–רערָאב

אּתגולּפ–רבעטקולּפרַאב
אבכוּכ–רבעבכָאק–רַאב
אבזוּכ–רב ןועמש : אבכוּכ–רבעבזוק–רַאב
ןשבןשָאב
רשאברעשַאב
ןכב–רשאבןייכעב–רעשַאב
הדיגבעדיגב
תוכלמב–הדיגבסעכלַאמעב–עדיגב
הקידבעקידב
ץמח–תקידבץעמָאכ–סעקידב
אביוב
דגובדעגיוב
ןַײז דגובדעגיוב
רגוברעגיוב
ןַײז קדובקעדיוב
ןַײז ץמח–קדובץעמָאכ–קעדיוב
ןַײז רחוברעכיוב
טלובטעליוב
זעובזעיוב
ןַײז לעובלעיוב
ןַײז םיעיקר–עקובם*י*יקער–עייקיוב
חרובךעייריוב
ארובעריוב
םלוע–ארובםעליוא–עריוב
שאה–ירואמ–ארובשייָאה–עריועמ–עריוב
המדַאה–ירּפ–ארובעמָאדַאָאה–ירּפ–עריוב
ןֿפגה–ירּפ–ארובןֿפָאגַאה–ירּפ–עריוב
ררוברעריוב
םינּפ–תשובםענָאּפ–סעשיוב
םינּפ–תשוברעמענעּפ–סעשיוב
העובעּוב
רוברוב
אתַײרואד–רובָאסַײריועד–רוב
רובםירוב
אתַײרואד–רובָאסַײריועד–םירוב
השובעשוב
יוזבם*יוזב
…ב…יב
תולד–ידגבסעלַאד–עדגיב
ֿבוט–םוי–ידגבוועטנָאי–עדגיב
תוכלמ–ידגבסעכלַאמ–עדגיב
ישמ–ידגבישעמ–עדגיב
הנוהּכ–ידגבענוהעק–עדגיב
תבש–ידגבסעבַאש–עדגיב
הלזגבעלייזגיב
–תרזגבסערייזגיב
הֿבנגבעוויינגיב
שילש–תועמדבשעלָאש–סעָאמדיב
ָאּכילדבָאקיילעדיב
רואיבםירו*יב



ןויזבןעיוזיב
ןויזבסעניויזיב
ןיּפנַא–ריעזבןיּפנַא–רייזיב
ןויזב–יזבןעיוזיב–עזיב
ןויזב–יזבסעניויזיב–עזיב
ןוחטבןכָאטיב
ומיחרו–וליחדבעמיכרוא–עליכטיב
לוטיבלטיב
םירֿבא–לוטיבםירווייא– / םירָאווייא–לטיב
שיה–לוטיבשעיַאה–לטיב
הרוּת–לוטיבעריוט–לטיב
תומימּתבסעמימטיב
הימּתבע*ימטיב
יַאנּתבַײנטיב
ןח–תואושּתבןייכ–סעושטיב
בזייב
תיבזייב
ןיבןייב
םוקמל םדָא ןיבםעקָאמַאל םעדָא ןייב
ורֿבחל םדָא ןיבערייווַאכעל םעדָא ןייב
םינמזה–ןיבםינַאמזַאה–ןייב
םירצמה–ןיבםירָאצמַאה–ןייב
תושמשה–ןיבסעשָאמשַאה–ןייב
 / ולאמׂשל ונימי ןיבעליומסוא / עליומסיל ענימעי ןייב
ולאמׂשו
ֿבירעמל–החנימ–ןיבווערַײמעל–עכנימ–ןייב
וניבל–וניבענייבעל–ענייב
רוׂשעל–אסּכ–ןיברעסָאעל–עסעק–ןייב
בסייב
תיבסייב
–תיבסייב
תעבסייב
םייחה–תיבם*יַאכַאה–סייב
שדקימה–תיבשעדגימַאה–סייב
דוֿבּכה–תיבדעווָאקַאה–סייב
תורֿבקה–תיבסערָאווקַאה–סייב
אסיּכה–תיבעסיקַאה–סייב
תסנּכה–תיבסעסענקַאה–סייב
)…ל–(דעוו–תיב)…ַאל–(דַאַאוו–סייב
םימכחל–דעוו–תיבםימָאכַאכַאל–דַאַאוו–סייב
ֿבקעי–תיבוועקנַאי–סייב
הכלנו וכל ֿבקעי–תיב : ו"ליבָאכליינעוו וכעל וועקנַאי–סייב
םימותי–תיבםימיוסעי–סייב
םחל–תיבםעכעל–סייב
הׂשעמ–תעבעסַײמ–סייב
1 הציבםיצייב

1 הציבעצייב

ןשַײבםינָאשַײב
תונשַײבסענָאשַײב
ןשַײבןשַײב

ידכביידכיב
המצעֿבו–הדוֿבכבעמצַאעווּוא–עדיוווכיב
ומצעֿבו–ודוֿבכבעמצַאעווּוא–עדיוווכיב
תלוכיבסעליוכיב
תודיחיבסעדיכיב
ללכבלַאלכיב
תוֿבישחבסעווישכיב
לובליבםילובליב
לובליבלבליב
םד–לובליבםַאד–לבליב
תוחומה–לובליבסעכיומַאה–לבליב
ההלבעהליב
ו"ליבוליב
יּתליביטליב
קּפוסמ–יּתליבקעּפוסעמ–יטליב
םעלבםעליב
הרהמבערייהמיב
ונימיב–הרהמבוניימעיעב–ערייהמיב
םינמוזמבםינָאמוזמיב
ןמוזמבןעמוזמיב
ימיביימיב
הליחמבעליכמיב
הרומג–הליחמבערומג–עליכמיב
החונמבעכונמיב
הרוסמבעריוסמיב
המיבעמיב
תואיצמבסע*יצמיב
1 םוקמיבםעקמיב

2 םוקמיבםעקמיב

ונינקזֿבו–ונירענבוניינייקזיווּוא–וניירָאניב
ןינבםינָאיניב
ןינבןעיניב
הליל–ןבעלַײלניב
הניבעניב
םניבםעניב
ץֿפח–תטיקנבץעֿפייכ–סעטיקניב
תחַא–המישנבסעכַא–עמישניב
הקישנבעקישניב
תוכזבסוכסיב
הז–תוכזבעז–סוכסיב
האיבע*יב
לאוגה–תאיבלעיוגַאה–סע*יב
רואיברע*יב
ץמח–רועיבץעמָאכ–רע*יב
שויבשע*יב
תניחֿבבסעניכֿפיב
הדעו–םע–יֿנפבעדייעוו–םַא–יינֿפיב
הדעו–להק–יֿנפבעדייעוו–לָאָאק–יינֿפיב
הדעו–םע–לּכ–יֿנפבעדייעוו–םַא–לָאק–יינֿפיב
טֿרפבטַארֿפיב



תויטֿרפבסעיטָארֿפיב
טורטוֿרפבטערטיורֿפיב
תועיֿבקבסע*יווקיב
םירוּכיבםירוקיב
ללּכבלַאלקיב
ֿבתּכבווַאסקיב
םילוח–רוקיבםיליוכ–רעקיב
הזימרבעזימריב
ןוזמה–תּכרבןזָאמַאה–סעקריב
םינהּכ–תּכרבםינַאהעק–סעקריב
–תושרבסושריב
הגגשבעגָאגשיב
הקיּתשבעקיטשיב
תונכשבסענייכשיב
תומלשבסעמיילשיב
רוכברָאכב
עטרוכבעטרָאכב
רוכבםיריוכב
הרוכבעריוכב
תורוכבסעריוכב
הניחבעניכב
היכבע*יכב
תורודל–היכבסעריודעל–ע*יכב
ריחבריכב
הריחבעריכב
ז"עלבזַאלב
–ילבילב
אמזוג–ילבעמזוג–ילב
יַאנּת–ילבַײנט–ילב
הנוֿפי–ילבענוֿפעי–ילב
הטרח–ילבעטָארַאכ–ילב
אנקסמ–ילבענָאקסַאמ–ילב
רדנ–ילברעדיינ–ילב
קֿפס–ילבקעֿפָאס–ילב
הנווּכ–ילבענָאווַאק–ילב
הנעט–םוש–ילבענַײט–םוש–ילב
קֿפס–םוש–ילבקעֿפָאס–םוש–ילב
הרירב–תילבעריירב–סעלב
ליג–תבליג–סיונב
םינוקז–תבםינוקז–סיונב
ֿבקעי–תונבוועקנַאי–סיונב
לארׂשי–תבלעָארס*יי–סיונב
םינוקז–תבםינוקס–סיונב
ןויצ–תבןע*יצ–סיונב
םדָא–ןבםעדָאיינב
םיינע–ינבם*י*ינַא–יינב
םיעבַרא–ןבם*יָאברַאיינב
תיב–ןבס*יַאביינב
תירב–ןבסירביינב
ליג–ןבליגיינב

תעד–ןבסַאַאדיינב
רוד–ןברָאדיינב
ֿברה–ןבווַארָאהיינב
גוז–ןבגוזיינב
םינוקז–ןבםינוקזיינב
םיֿבוט–ןבםיוויוטיינב
הרוּת–ןבעריוטיינב
םיעשיּת–ןבםישיטיינב
לארׂשי–ןבלעָארס*יי–יינב
דיחי–ןבםידיכעי–יינב
השמ–ינבעשיומ–יינב
ךלמ–ןבםיכָאלעמ–יינב
חנ–ןבךעיונ–יינב
םיאיֿבנ–ינבם*י*יווענ–יינב
םינוקז–ןבםינוקסיינב
אמיק–ןבעמָאיַאק–יינב
םינמחר–ינבםינָאמכַאר–יינב
םיֿעביש–ןבםיווישיינב
םישיש–ןבםישישיינב
םינומש–ןבםיניומשיינב
םדָא–ינבםעדָאיענב
ריע–ןבר*יענב
םימׂשבםימָאסב
סקיב–םימׂשבסקיב–םימָאסב
םילותבםילוסב
הלותבעלוסב
הרוׂשבערוסב
הֿבוט–הרוׂשבעוויוט–ערוסב
הער–הרוׂשבָעאר–ערוסב
…ב…עב
הֿבהַאבעווַאהַאעב
יּתעמש ינזָאביטַאמָאש ַײנזָאעב
אמלעבעמלַאעב
טושקד אמלעבטיושקיד עמלַאעב
הּפ–לעבעּפלַאעב
דגבםידָאגעב
יולגבעלָאגעב
אצי וּפגב אוֿבי וּפגבעצייי עּפַאגעב עווָאי עּפַאגעב
ןיֿפוליגבןֿפוליגעב
יוליגבעליגעב
הנירב הליגבענירעב עליגעב
שָאר–יוליגבשָאר–עליגעב
הירטמיגב / אירטמיגבעירטַאמיגעב
דגבדעגעב
תולדבסעלַאדעב
ייח ךימדב*יַאכ ך*יַאמָאדעב
תעדבסַאדעב
קחודבקעכיודעב
הדֿבוע הווה ידידבעדווּוא עווַאה ידידעב
העדבעיידעב



תחַא–העדבסעכַא–עיידעב
לד)ה(–לידבלַאדַאלידעב
דֿבעידבדעווע*ידעב
קוידבקע*ידעב
תיבה–קדבס*יַאבַאה–קעדעב
ֿבַגא–ךרדבוועגַא–ךערעדעב
אמזוג–ךרדבעמזוג–ךערעדעב
ֿעבטה–ךרדבעוועטַאה–ךערעדעב
הצלה–ךרדבעצָאלַאה–ךערעדעב
לשמ–ךרדבלשָאמ–ךערעדעב
סנ–ךרדבסענ–ךערעדעב
ללּכ–ךרדבלַאלק–ךערעדעב
ךתולעהבעכסיולַאַאהעב
הגרדהבעגָארדַאהעב
הענכהבעָאנכַאהעב
האוולהבעָאוולַאהעב
הלהבעלָאהעב
הדמתהבעדָאמסַאהעב
הֿפקהבעֿפָאקַאהעב
ץיקהבץעקָאהעב
רהברַאהעב
הֿבחרהבעווָאכרַאהעב
המהבעמייהעב
םדָא–תרוצב המהבםעדָא–סערוצעב עמייהעב
הסג–המהבעסַאג–עמייהעב
הקד–המהבעקַאד–עמייהעב
םהיּפ–לֿבהבםעהיּפ–לוועהעב
רּתיהברעטעהעב
חרכהבךערכעהעב
יקדיצ–ןהביקדיצ–ןעהעב
ילש–ןהבילעש–ןעהעב
תעדה–חסיהבסַאַאדַאה–ךעסעהעב
םּכסהבםעקסעהעב
םלוּכ–םּכסהבםעלוק–םעקסעהעב
יאדוובעדַאוועב
תחַא–תֿבבסעכַא–סַאוועב
סנואבסעניועב
עגרה–ותואבעגערַאה–עסיועב
דמעמ–ותואבדעמַײמ–עסיועב
עגר–ותואבעגער–עסיועב
העש–התואבָאש–עסיועב
ןֿפואבןֿפיועב
לוזבלָאזעב
עצינהשובזעבעצינעשובזעב
קינהשובזעבקינעשובזעב
ןיד–תיבןדזעב
קדצ–ןיד–תיבקעדעצ–ןדזעב
ׂשמש–ןיד–תיבםיסָאמַאש–ןדזעב
ׂשמש–ןיד–תיבסעמַאש–ןדזעב
בוטש–ןיד–תיבבוטש–ןדזעב

הלעמ–לש–ןיד–תיבעלַײמ–לעש–ןדזעב
ךיּפַא–תעזבָאכעּפַא–סעייזעב
לוז)ה(–ליזבלָאז)ַאה(–ליזעב
ןיד–תיבןזעב
קדצ–ןיד–תיבקעדעצ–ןזעב
ׂשמש–ןיד–תיבםיסָאמַאש–ןזעב
ׂשמש–ןיד–תיבסעמַאש–ןזעב
בוטש–ןיד–תיבבוטש–ןזעב
הלעמ–לש–ןיד–תיבעלַײמ–לעש–ןזעב
ןֿפואה–הזבןֿפיוָאה–עזעב
ןושלה–הזבןשָאלַאה–עזעב
םשה–תרזעבםעשַאה–סערזעב
ךרבתי–םשה–תרזעבךערָאבס*יי–םעשַאה–סערזעב
ךוּתבךָאטעב
…ה–תילכּתבַאה–סעלכַאטעב
האניׂשה–תילכּתב : …ה–תילכּתבעניסַאה–סעלכַאטעב
תוטשּפה–תילכּתב : …ה–תילכּתבסעטשַאּפַאה–סעלכַאטעב
ר"ּתיברַאטעב
רּתיברַאטעב
תרוּתבסעריוטעב
2 חוטבםיכוטעב

תוחוטבסעכוטעב
1 חוטבךעוטעב

2 חוטבךעוטעב

תולוחמֿבו–םיּפוּתבסעליוכמיווּוא–םיּפוטעב
ֿעבטבעוועטעב
רּתיברעטעב
דיבדַאיעב
םידיבם*יַאדָאיעב
הקזח–דיבעקָאזַאכ–דַאיעב
המר–דיבעמָאר–דַאיעב
הֿבחר–דיבעווָאכער–דַאיעב
האלמו–הֿבחר–דיבעיילמוא–עווָאכער–דַאיעב
םיעדויבםידיויעב
רקויברעקיויעב
וּתעבעט*יעב
ןֿפוא–ןיאבןֿפיוא–ןייעב
הרירב–ןיאבעריירב–ןייעב
יתיָאר יניעביס*יָאר ַײנייעב
לּכ–רסוחֿבו–םוריעבלָאק–רעסיוכווּוא–םערייעב
םאבם*יעב
רוסיאברעס*יעב
השוריבעשורעיעב
רקיעברעק*יעב
ג"רדחבגַארדַאכעב
םירדח–ירדחבםירָאדַאכ–ערדַאכעב
אתורֿבחבעסורווַאכעב
הקזחבעקָאזַאכעב
הרזחבערָאזַאכעב
ןֿפוא–לכבןֿפיוא–לָאכעב



לארׂשי–תוצוֿפּת–לכבלעָארס*יי–סעצוֿפט–לָאכעב
הרוּת–ירדח–לכב יקבעריוט–ערדעכ–לָאכעב
םניח–יצחבםעניכ–עצָאכעב
ותּפרחבעסָאּפרַאכעב
הּפרחבעּפרַאכעב
םינֿבלֿבו–רמוחבםינייווליווּוא–רעמיוכעב
יתוקחבַײסיוקוכעב
שוחבשוכעב
ֿבוט–יכבוויוט–יכעב
ןכבןייכעב
–ןבא ייחב ונבר : תוֿבֿבלה–תוֿבוחעדוקעּפ–ןווע עַײכעב
הדוקּפ

םרחבםערייכעב
םניחבםעניכעב
ןוזּפחבןזָאּפיכעב
ןכבןעכעב
–תקזחבסעקסעכעב
ז"עלבזַאלעב
שחלבשעכַאלעב
הּתַא–ןושלבָאטַא–ןשָאלעב
דיחי–ןושלבדעכָאי–ןשָאלעב
הביח–ןושלבעביכ–ןשָאלעב
רוהנ–יגס–ןושלברעָאניגעס–ןשָאלעב
םיבר–ןושלבםיבַאר–ןשָאלעב
אלביולעב
אמזוג–אלבעמזוג–יולעב
םיעדוי–אלבםידיוי–יולעב
–ילבילעב
אמזוג–ילבעמזוג–ילעב
יַאנּת–ילבַײנט–ילעב
הנוֿפי–ילבענוֿפעי–ילעב
הטרח–ילבעטָארַאכ–ילעב
אנקסמ–ילבענָאקסַאמ–ילעב
רדנ–ילברעדיינ–ילעב
קֿפס–ילבקעֿפָאס–ילעב
הנווּכ–ילבענָאווַאק–ילעב
הנעט–םוש–ילבענַײט–םוש–ילעב
קֿפס–םוש–ילבקעֿפָאס–םוש–ילעב
שֿפנו–ֿבלבשעֿפענָאוו–וועלעב
הרירב–תילבעריירב–סעלעב
הנּתמבענָאטַאמעב
שיא ןיאש םוקמבשיא ןייעש םעקָאמעב
דיזמבדיזיימעב
אלימבעליימעב
ויתווצימבווָאסיוווצימעב
)הוושה–(חקמב)עווָאשַאה–(ךעקעמעב
ךשמבךעשעמעב
ןבןעב
םדָא–ןבםעדָאנעב
קָאנבקָאנעב
םיעבַרא–ןבם*יָאברַאנעב

תיב–ןבס*יַאבנעב
העוקּפ–ןבעוקעבנעב
תירב–ןבסירבנעב
ליג–ןבליגנעב
תעד–ןבסַאַאדנעב
רוד–ןברָאדנעב
הדינה–ןבעדינַאה–ןעב
ֿברה–ןבווַארָאהנעב
םלועבש–גהונבםעליוָאבעש–געיונעב
רכז–ןברעכָאזנעב
גוז–ןבגוזנעב
םינוקז–ןבםינוקזנעב
םיֿבוט–ןבםיוויוטנעב
הרוּת–ןבעריוטנעב
םיעשיּת–ןבםישיטנעב
דיחי–ןבדעכָאינעב
ןימינבןעמָאינעב
ריקי–ןברעקַאינעב
לארׂשי–ןבלעָארס*יי–ןעב
אתוחינבעסעכינעב
סומינבסעמינעב
תומיענבסעמינעב
אצמינבעצמינעב
ריע–ןברינעב
ךלמ–ןבךעליימנעב
ןומימ–ןב השמ ונבר : ם"במרןָאמַײמ–ןעב
חנ–ןבךעיונ–ןעב
טֿבנ–ןב םעֿבריטָאווענ–ןעב
הרומו–ררוס–ןבעריומוא–רעריוס–ןעב
אריס–ןבעריס–ןעב
םינוקז–ןבםינוקסנעב
עגונבעייגענעב
תונמאנבסענָאמענעב
העוקּפ–ןבעוקעּפנעב
ןויצ–ןבןע*יצנעב
אמיק–ןבעמָאיַאק–ןעב
םיֿעביש–ןבםיווישנעב
םישיש–ןבםישישנעב
םינומש–ןבםיניומשנעב
דוסבדָאסעב
תודוס–דוסבסעדיוס–דָאסעב
ךותבךָאסעב
ןימלע–תיבןעמלַאסעב
םכותבםעכיוסעב
םלוע–תיבםעליוסעב
אימשד–אּתעיסבעַײמשעד–עטַא*יסעב
תוֿפי–םינּפ–רֿבסבסעֿפָאי–םענָאּפ–רעווייסעב
רתסברעסייסעב
שרדמ–תיבשערדעמסעב
לּכה–ךסבלקַאכעסעב



תוליחמ–ףלאבסעליכעמ–ףעלעעב
יתנומאביסָאנומעעב
הנומאבענומעעב
המלש–הנומאבעמיילש–ענומעעב
תמאבסעמעעב
םצעבםעצעעב
ךרעבךערעעב
שֿפנ–יחּפבשעֿפענ–ייכַאּפעב
תוטשּפבסעטשַאּפעב
לעוּפבלעיוּפעב
שממ–לעוּפבשעמַאמ–לעיוּפעב
םילגרו–םידי–טושיּפבם*יַאלגַארעוו–ם*יַאדָאי–טעשיּפעב
אלמ–הּפבעלָאמ–עּפעב
דחא–הּפבדעכע–עּפעב
יבמוֿפביבמוֿפעב
שוריֿפבשערייֿפעב
הנּתוה שוריֿפבענטוה שערייֿפעב
איסהֿרפבעיסערעֿפעב
האווצבעָאווַאצעב
לאלצבלעלַאצעב
–תרוצבסערוצעב
םדָא–תרוצבםעדָא–סערוצעב
רוביצברעביצעב
םוצמיצבםעצמיצעב
הלבקבעלָאבַאקעב
הנווּכבענָאווַאקעב
תואירבה–ווקבע*ירבַאה–ווַאקעב
האירבה–ווקבסע*ירבַאה–ווַאקעב
םולשהו–םייחה–ווקבםעלָאשַאהעוו–ם*יַאכַאה–ווַאקעב
דוֿבּכבדעווָאקעב
לודג–דוֿבּכבלדָאג–דעווָאקעב
קידוֿבּכבקידעווָאקעב
תולוק–ילוקבסעליוק–עלָאקעב
תולוק–ילוקבסעליוק–לָאקעב
םר–לוקבםָאר–לָאקעב
ןַאּכבןַאקעב
ק"קבקַאקעב
ֿבורקבווערָאקעב
שָאר–דֿבוּכבשָאר–דעוויוקעב
חוּכבךעיוקעב
ןוויּכבןוויקעב
יקבם*י*יקעב
וסעּכב וסוּכב וסיּכבעסַײקעב עסיוקעב עסיקעב
האיקבע*יקעב
תואיקבסע*יקעב
רוציקברעציקעב
השודק–הליהקב : ק"קבעשיודק–עליהעקעב
רשקברעשעקעב
םיברבםיבַארעב
םע–ֿבורבםַא–ווָארעב

קידתוֿבחרבקידסעווכַארעב
עטעקַאנה ךּתב לחרבעטעקַאנַאה ָאכטיב לכָארעב
הנטקה ךּתב לחרבָאנַאטקַאה ָאכטיב לכָארעב
ןוצרבןצָארעב
שָארבשָארעב
ובורו–ושארבעבורעוו–עשיורעב
םלוע–לש–ומורבםעליוא–לעש–עמורעב
שדוקה–חורבשעדיוקַאה–ךעורעב
ילג–שירביילעג–שיירעב
הירבעירעב
ךיז ןהירבןעירעב
האלֿפנ–הירבעָאלֿפינ–עירעב
שהירבשעירעב
טֿפַאשהירבטֿפַאשעירעב
טייקשהירבטייקשעירעב
חוורבךעווערעב
זמרבזעמערעב
וּתעשב / הּתעשבעטַאשעב
םּתעשבםעטַאשעב
חלשבךַאלַאשעב
םולשבםעלָאשעב
הוולשו–םולשבעוולַאשעוו–םעלָאשעב
תעשבסַאשעב
קחדה–תעשבקַאכטַאה–סַאשעב
הׂשעמ–תעשבעסַײמ–סַאשעב
תוֿפּתושבסעֿפטושעב
גגושבגעגיושעב
ןֿפוא–םושבןֿפיוא–םושעב
ט"שעבטשעב
תוכַײשבסעכַײשעב
ןיעו–ןשבן*יַאָאוו–ןיישעב
תומכח–עֿבשב יקבסעמכָאכ–עוועשעב
תוכלמו–םשבסעכלַאמוא–םעשעב
ורמוא–םשביורמָא–םעשעב
תוכלמו–םשבסעכלַאמעוו–םעשעב
ֿעפשבעֿפעשעב
היכרבעיכַארב
1 הכרבעכָארב

2 הכרבעכָארב

הלטֿבל–הכרבעלָאטַאוועל–עכָארב
תוכרבסעכָארב
1 זגורבזעגיורב

2 זגורבזעגיורב

ץנַאט–זגורבזעגיורב
ךיז ןזגורבןזעגיורב
םיאורבם*יורב
האירבם*יורב
םיָאבה–םיכורבם*יָאבַאה–םיכורב
םיֿבשויה–םיכורבםיוושיויַאה–םיכורב
הירורבעירורב



רודלּפמורּת ףסוי ּתירב : ר"ּתיברָאדלעּפמורט ףעסָאי טירב
אתַײרבעסַײרב
הרירבעריירב
תישארבסעשיירב
תירבסירב
השדח–תירבעשָאדַאכ–סירב
הלימ–תירבעלימסירב
האירבע*ירב
תואירבסע*ירב
םלוע–תאירבםעליוא–סע*ירב
ףוגה–תואירבףוגַאה–סע*ירב
םלועה–תאירבםעליוָאה–סע*ירב

ג
יאבגם*יָאבַאג
תוָאבגסעָאבַאג
יאבגעבַאג
עטיאבגעטעבַאג
גוגמו–גוגגעגָאמוא–גָאג
גוגמ–גוגגָאגעמגָאג
דגדָאג
1 לודגלדָאג

2 לודגלדָאג

ןלדגםינָאלדַאג
תונלדגסענָאלדַאג
לארׂשיב–לודגלעָארס*יעב–לדָאג
קידלודגקידלדָאג
רודה–לודגרָאדַאה–לדָאג
עלדגעלדָאג
ןלדגןעלדַאג
עטנלדגעטנעלדַאג
תולדגסעלדַאג
ןרֿבגםינָארווַאג
לאירֿבגלע*ירווַאג
ןרֿבגןערווַאג
תורֿבגסערווַאג
)ונלזג ונדגב( ונמשָאונלַאזָאג
ןלזגםינָאלזַאג
שינלזגשינָאלזַאג
תונלזגסענָאלזַאג
ן)ענ(עלזגן)ענ(עלזַאג
עווטסיווועלזגעווטסיווועלזַאג
עיווועלזגעיווועלזַאג
ןלזגןעלזַאג
עטנלזגעטנעלזַאג
לאוגםילַאיָאג
יוגם*יָאג
רומג–יוגםירומג–ם*יָאג
שDייוגש*יָאג

חלגםיכָאלַאג
לגלגםילַאגלַאג
לגלגלגלַאג
)םלועב( רזוח)ה( לגלג)םעליוָאב( רעזיוכ)ַאה( לגלַאג
תילגסעילָאג
תוחלגסעכלַאג
דע–לגדע–לַאג
חלגךעלַאג
תולגסעלָאג
–תולגסעלָאג
לֿבב–תולגלווָאב–סעלָאג
הניכשה–תולגעניכשַאה–סעלָאג
םירצמ–תולגם*יַארצימ–סעלָאג
תומצע–לש–לגסעמָאצַא–לעש–לַאג
םגםַאג
םּתַא–םגםעטַא–םַאג
הֿבוטל וז םגעוויוטעל וזמַאג
רומגרעמָאג
ֿבנגםיווָאנַאג
ןענעֿבנגןענעוונַאג
ןדע–ןגןדיינַאג
ןוּתחּתה–ןדע–ןגןטכַאטַאה–ןדיינַאג
ןוּתחּת–ןדע–ןגןטכַאט–ןדיינַאג
שהֿבנג / שיֿבנגשיוויינַאג
הֿבנגעוויינַאג
ֿבנגווענַאג
עטֿבנגעטווענַאג
ןוָאגןעָאג
תרגרגסערעגרַאג
םרוגםימרָאג
2 שורגשערָאג

תוימשגסע*ימשַאג
קידתוימשגקידסע*ימשַאג
רדגםירָאדג
1 לודגםיליודג

2 לודגםיליודג

לארׂשיב–לודגלעָארס*יעב–םיליודג
הלודג : 1 לודגעליודג
רודה–לודגרָאדַאה–עליודג
רֿבגרַאווג
םילַא–רֿבגםילַא–רַאווג
שלח–רֿבגשעלַאכ–רַאווג
לוֿבגלּוווג
הרוֿבגערּוווג
תודע–תיֿבגסעדייא–סע*יווג
ריֿבגריווג
עטריֿבגעטריווג
שיריֿבגשיריווג
עטניריֿבגעטנריווג
אמזוגסעָאמזוג



אמזוגעמזוג
קידאמזוגקידעמזוג
יוגיוג
רומג–יוגרעמָאג–יוג
ןַײז ֿרבוגרעוויוג
ןַײז רזוגרעזיוג
ןַײז תינעּת–רזוגסענָאט–רעזיוג
םלוגםימָאליוג
הלוגםיליוג
הלוגעליוג
–ילוגעליוג
םלוגםעליוג
דרֿפס–ילוג : –ילוגדרַאֿפס–עליוג
למוגלמיוג
ןַײז זנוגזעניוג
ן)ענ(עסוגן)ענ(עסיוג
ססוגסעסיוג
ןססוגןסעסיוג
היוגעיוג
לאוגלעיוג
לאוגםילעיוג
קדצ–לאוגקעדעצ–לעיוג
לרוגסעלָאריוג
לרוגלריוג
קידלרוגקידלריוג
םרוגםעריוג
ןַײז םרוגםעריוג
ןַײז סרוגסעריוג
ןשוגןשיוג
ףוגףוג
הׂשעמה–ףוגעסַײמַאה–ףוג
אֿפוגעֿפוג
רזגרַאזג
ןיד–רזגןידרַאזג
הלזגעלייזג
הריזגערייזג
)ט"ּתו( ח"ּת–תריזג)טַאטעוו( ךַאט–סערייזג
הווש–הריזגעווָאש–ערייזג
רוביגםיריוביג
שירוביגשיריוביג
רוביגרעביג
שירוביגשירעביג
ףודיגםיֿפודיג
םינב–לודיגםינָאב–לדיג
ןידיג ה"סשןדיג
ףודיגףעדיג
רויגםירו*יג
ןיטיגןיטיג
ןתוואגםינָאסווַײג
ןתוואגןסווַײג

הוואגעווַײג
תואגסעייג
סעַײגסעַײג
ןתוואגםינָאסֿפַײג
ןתוואגןסֿפַײג
שוריגםישורייג
רגםירייג
שוריגשערייג
1 שורגשערייג

לוגליגםילוגליג
לוגליגלגליג
שֿפנה–לוגליגשעֿפענַאה–לגליג
תוליחמ–לוגליגסעליכעמ–לגליג
גלש–לוגליגגעלעש–לגליג
יוליגם*יוליג
ןוילגןעיוליג
ןוילגסעניויליג
ןוילגןעיליג
יוליגעליג
תוירע–יוליגסעַײרַא– / סעיורַא–עליג
והילא–יוליגוהָאילע–עליג
הניכש–יוליגעניכש–עליג
אירטמיגעירטַאמיג
גלמיג
למיגלמיג
רויגרע*יג
אסריגסעָאסריג
אסריגעסריג
אתוקניד–אסריגעסעקנַאיעד–עסריג
חולגםיכולג
הלילגעלילג
רמגרַאמג
ֿבוט רמגווָאט רַאמג
הֿבוט המיתח רמגעוויוט עמיסכ רַאמג
רומגםירומג
הרומג : רומגערומג
דסח–תולימגםידָאס)ַא(כ–סעלימג
)םי(דסח–תולימגםידָאס)ַא(כ–סעלימג
דסח–תולימגדעסעכ–סעלימג
)םי(דסח–תולימגדעסעכ–סעלימג
הזינגעזינג
יַאנגַײנג
שהֿבנג / שיֿבנגשיוויינג
הֿבנגעוויינג
הסיסגעסיסג
והילדגוהָאילַאדעג
הילדגעילַאדעג
הלודגעלודעג
ידגידעג
ידג לזמידעג



רדגרעדעג
םונהיגםענעהעג
ריֿבגריוועג
עטריֿבגעטריוועג
שיריֿבגשיריוועג
עטניריֿבגעטנריוועג
רודה–ינואגרָאדַאה–ייניועג
ןוָאגםיניועג
שינואגשיניועג
תונואגסעניועג
הלואגעלועג
עזגעזעג
טגטעג
ןטגןטעג
ןיטיגןטעג
חולגךעולעג
ארמגערָאמעג
ןדע–ןגםעדיינעג
שהֿבנג / שיֿבנגשיוויינעג
הֿבנגעוויינעג
םונהיגםענעג
החרסעגעכָארסעג
רגרעג
עטרגעטרעג
קדצ–רגקעדעצ–רעג
םשרג / ןושרגןשרעג
ןטחשעגןטכָאשעג
םשגםעשעג
קודצ–יברד–תרגורגקעדָאצ–יבַארעד–סערגיורג
םנורגםעניורג
2 שורגםישורג

השורגעשורג
םשגםימָאשג

ד
תעדסַאַאד
להקה–תעדלָאָאקַאה–סַאַאד
2 ןרבדןרעבַאד

1 ןרבדםינָארבַאד

1 ןרבדןערבַאד

םיגדםיגָאד
םיגד לזמםיגָאד
שוגדשעגָאד
שגדשעגָאד
ֿבודווָאד
דודדיווָאד
ךלמה דודךעליימַאה דיווָאד
רחַא–רֿבדרעכַארעווָאד
לודג–רֿבדלדָאג–רעווָאד

השודקבש–רֿבדעשודקיבעש–רעווָאד
אקוודעקווַאד
ןיידםינָאיַאד
תוניידסענָאיַאד
וניידוניייַאד
תוקחדסעקכַאד
2 תולדםיסיילַאד

דטעלַאד
ּתלדטעלַאד
ּתלד לע ּתלדטעלַאד לַא טעלַאד
תומַא ּתלדסעמַא טעלַאד
2 תולדסעלַאד

1 תולדסעלַאד

ןוֿפלדםינָאֿפלַאד
ןוֿפלדןֿפלַאד
םד : ב"חאב ש"דע ך"צדםָאד
םדםָאד / םַאד
םדםימָאד
הדינ–םדעדינ–םַאד
אנוׂש–םדםינָאסמַאד
אנוׂש–םדעניוסמַאד
קׂשמדקעסעמַאד
ןדןָאד
ןַײז ןדןַאד
לאינדלע*ינַאד
תדסַאד
ףדףַאד
ףדםיּפַאד
אקוודעקֿפַאד
הקדעקַאד
הקדה–ןמ–הקדעקַאדַאה–ןימ–עקַאד
רודרָאד
תורוד–רודסעריוד–רָאד
יקדרדעקעדרַאד
דמלמ–יקדרדםידמַאלעמ–עקעדרַאד
דמלמ–יקדרדדעמַאלעמ–עקעדרַאד
לובמה–רודלבַאמַאה–רָאד
רבדימה–רודרעבדימַאה–רָאד
הגלֿפה–רודעגָאלֿפַאה–רָאד
םורדםערָאד
םולש–יּכרדםעלָאש–עקרַאד
ןשרדםינָאשרַאד
ןשרדןשרַאד
ן)ענ(עשרדן)ענ(עשרַאד
לגדםילָאגד
שוגדםישוגד
שגדםישייגד
אמגודסעָאמגוד
אמגודעמגוד
הרוּת–רֿבדעריוטרַאווד



םירֿבדםירָאווד
םילטב–םירֿבדםילייטב–םירָאווד
ווגב םירֿבדווייגעב םירָאווד
םילטב–םירֿבדםילייטעב–םירָאווד
לודג–רֿבדםיליודג–םירָאווד
 םידמועה םירֿבדםעליולעש–עמורעב םידמָאָאה םירָאווד
םלוע–לש–ומורב
ןתויווהּכ–םירֿבדןסָאיָאווַאהעק–םירָאווד
ןתויהּכ–םירֿבדןסיויעק–םירָאווד
השודקבש–רֿבדעשודקיבעש–םירָאווד
המכח–רֿבדעמכָאכרַאווד
לוח–רֿבדלָאכרַאווד
תוכלמ–רֿבדסעכלַאמ–רַאווד
הקדצ–רֿבדעקָאדצרַאווד
רקש–רֿבדרעקעשרַאווד
הרוֿבדעריוווד
האיֿבנה הרוֿבדע*יווענַאה עריוווד
ךיז ן)ענ(עקֿבדן)ענ(עקייווד
תוקֿבדסעקייווד
ֿבודוויוד
םירקש–ֿרבודםירָאקש–רעוויוד
ןַײז החודעכיוד
קחודקעכיוד
ןַײז קחודקעכיוד
ןַײז תבש–החודסעבַאש–עכיוד
םמודםעמיוד
ֿקפודקעֿפיוד
רודסעריוד
ןַײז סרודסעריוד
ןכודןכוד
ןענכודןענעכוד
סוּכודםיסקוד
סוּכודסעקוד
סוּכודםיסעקוד
קובידםיקוביד
רובידםירוביד
קובידקעביד
רובידרעביד
םימיה–ירֿבדםימָאיַאה–ערוויד
הרוּת–רֿבדעריוט–ערוויד
המכח–רֿבדעמכָאכ–ערוויד
לוח–רֿבדלָאכערוויד
תוכלמ–רֿבדסעכלַאמ–ערוויד
םייח–םיקולא–ירֿבדם*יַאכ–םיקיולע–ערוויד
הקדצ–רֿבדעקָאדצ–ערוויד
רקש–רֿבדרעקעש–ערוויד
הגאדעגַײד
ן)ענ(הגאדן)ענ(עגַײד
ללּכה–תגאדלַאלקַאה–סעגַײד
הסנרּפ–תגאדעסָאנרַאּפ–סעגַײד

רתוהו–ידרעסיוהעוו–ַײד
העדעייד
ןיידןעַײד
ֿקפדקעֿפייד
אקיידעקַײד / עקייד
הטמלדעטַאמליד
הלעמלדעלַײמליד
ןוימדסעניוימיד
ןוימדןעימיד
ןידןיד
ןובשחו–ןידםבשזעכעוו–ןיד
הרוּת–ןידעריוטניד
הנידעניד
אתוכלמד–אנידעסעכלַאמעד–עניד
תונוממ–ינידסענעמָאמ–עניד
תושֿפנ–ינידסעשָאֿפענ–עניד
תורשּכ–ינידסערשַאק–עניד
הצידעציד
קודקידםיקודקיד
תוינע–יקודקידסע*ינַא–עקודקיד
קודקידקעדקיד
הרידעריד
קחדקַאכד
הלילדעלילד
יאמדַײמד
…ד…עד
לגדלגעד
ונַײהדענַײהעד
רֿבד : ב"חאב ש"דע ך"צדרעוועד
אתַײרואדעסַײריועד
ילדילעד
ילד לזמילעד
ןואיל–יד השמ 'ר : רהוזןָאעל–עד
ך"צד–ןמיס ַא זיא'ס : ןמיסךַאצעד
ב"חאב ש"דע ך"צדבַאכַאעב שַאדַא ךַאצעד
ק"קדקַאקעד
השודק–הליהקד : ק"קדעשיודק–עליהעקעד
ן)ענ(עגרהרעדן)ענ(עגרַאהרעד
)טש(רקיע רעד : רקיע)טש(רעקירעד
ךרדךערעד
ֿבגַא–ךרדוועגַא–ךערעד
םלוע–ךרדםעליוא–ךערעד
םלועה–ךרדםעליוָאה–ךערעד
עֿבטה–ךרדעוועטַאה–ךערעד
רשיה–ךרדרעשָאיַאה–ךערעד
ךלמה–ךרדךעליימַאה–ךערעד
לכׂשה–ךרדלכייסַאה–ךערעד
םולשה–ךרדםעלָאשַאה–ךערעד
ךלמ–ךרדךעליימ–ךערעד
ץרא–ךרדץערעכערעד



םולש–ךרדםעלָאש–ךערעד
ןסעּכרעדןסַאַאקרעד
ן)ענ(עזגררעדן)ענ(עזגַאררעד
ךרדםיכָארד
שרדשַארד
השרדעשָארד
קנַאשעג–השרדעשָארד
שורדשורד
לגרה–תסירדלגערָאה–סעסירד
םיֿבׂשעו–םיָאשדםיווָאסַאוו–ם*יָאשד

ה
…ה…ַאה
וניזאהוניזַאַאה
)ימרַאה( ןֿבלימַארַאָאה
הדגהעדָאגַאה
חסּפ–לש–הדגהךעסייּפ–לעש–עדָאגַאה
םגהםַאגַאה
ההגהעָאגַאה
ההבגהעָאבגַאה
הבגהעבגַאה
המדקהעמָאדגַאה
ןוגהםינוגַאה
הנוגה : ןוגהענוגַאה
ןוגהןגָאה
סדהםיסַאדַאה
הסדהעסַאדַאה
השגדהעשָאגדַאה
ותוכלמ–דוהעסוכלַאמ–דָאה
תוכלמ–דוהסעכלַאמ–דָאה
סדהסעדָאה
לסדהלסעדָאה
רדהרעדָאה
הגרדהעגָארדַאה
הכרדהעכָארדַאה
ןרדהןערדַאה
םינּפ–תרדהםענָאּפ–סערדַאה
םינּפ–תרדהרעמענעּפ–סערדַאה
1 לֿבהםילָאווַאה

הנֿבהענָאווַאה
הרֿבהערָאווַאה
הלדֿבהעלָאדווַאה
םלוע)ה(–תויווהםעליו)ָאה(–סעיוווַאה
םילֿבה–לֿבהםילָאווַאה–לייווַאה
היווהעַײווַאה
היוועהעַײווַאה
הנמזהענָאמזַאה
הזעהעזָאה
הרּכזהערָאקזַאה

תומשנ–תרּכזהסעמָאשענ–סערָאקזַאה
הקּתעהעקָאטַאה
הווקיּתהָאווקיטַאה
רקיהרעקָאיַאה
הזמ ונל אצויהעזימ ונָאל עציויַאה
ונירֿבדמ אצויהוניירָאוודימ עציויַאה
הזמ אצויהעזימ עציויַאה
ןכּתיהןכָאט*יַאה
ונניא דליהונענייא דעלעיַאה
יּתחכש רקיעהיטכַאכָאש רעק*יָאה
הנכהענָאכַאה
הטמ–םותחהָאטַאמ–םעסָאכַאה
הדבכהעדָאבכַאה
הטלחהעטָאלכַאה
הסנכהעסָאנכַאה
םיחרוא–תסנכהםיכרָא–סעסָאנכַאה
הלּכ–תסנכהעלַאק–סעסָאנכַאה
הענכהעָאנכַאה
הטמ–םותחהאטַאמ–םימוסכַאה
הזרכהעזָארכַאה
הערכהעָארכַאה
הרשכהערָאשכַאה
הכלהעכָאלַאה
יניסמ השמל הכלהַײניסימ עשיומעל עכָאלַאה
הצלהעצָאלַאה
השבלהעשָאבלַאה
האוולהעָאוולַאה
)ק(ינטיעלה)ק(ינייטילַאה
יַאמלהַײמלַאה
יַאוולהַײוועלַאה
יכדרמ–השמ ךלהעכטרָאמ–עשיומ ךעלָאה
1 ללהלעלַאה

היוללהָאיּולעלַאה
יַאמלהַײמעלַאה
לידֿבמהל)י(דווַאמַאה
ליּפמהלּפַאמַאה
הּפמה : א"מרעּפַאמַאה
ןומהןיומַאה
םע–ןומהםַא–ןיומַאה
1 איצומהעציומַאה

2 איצומהעציומאה

ץילמהץיליימַאה
ךלמהךעליימַאה
הנוכמהענוכמַאה
הנוכמהענוכעמַאה
ןמהןעמָאה
עשרה ןמהעשָארַאה ןעמָאה
שַאט–ןמהשַאטנעמָאה
םסרוֿפמהםעסרָאֿפעמַאה
םסרוֿפמהםעסרוֿפעמַאה



האצמהעָאצמַאה
איֿבנהיווָאנַאה
החנהעכָאנַאה
ל"נהלַאנַאה
האנהעָאנַאה
הגהנהעגָאהנַאה
ליעל רּכזינה : ל"נהלייעל רעקסינַאה
האיֿבנהע*יווענַאה
ילימ–ינהעלימ–ענַאה
הגׂשהעגָאסַאה
לוֿבג–תגסהלּוווג–סעגָאסַאה
הרבסהערָאבסַאה
הלחתהעלָאכסַאה
הדמתהעדָאמסַאה
רּכזהלמ–סהרעקסַאהעלימ–סַאה
הלּכׂשהעלָאקסַאה
המּכסהעמָאקסַאה
הרּכזהערָאקסַאה
תומשנ–תרּכזהסעמָאשענ–סערָאקסַאה
הארתהעָארסַאה
ריּתהש הּפה רָסאש הּפהרעטיהעש עּפַאה רעסָאעש עּפַאה
ךוּפיהםיכָאֿפַאה
ךֿפהםיכָאֿפַאה
החטֿבהעכָאטֿפַאה
הרוטֿפהעריוטֿפַאה
אלֿפו–אלֿפהעלעֿפָאוו–עלֿפַאה
הקֿספהעקָאסֿפַאה
ךוֿפהךעֿפָאה
קידצהקידַאצַאה
הלצהעלָאצַאה
החלצהעכָאלצַאה
הרֿיפצהעריֿפצַאה
שודקהשעדָאקַאה
אוה–ךורב–שודקהוכרָאב–שעדָאקַאה
הֿפקהעֿפָאקַאה
הציקהָאציקָאה
השחּכהעשָאכקַאה
)לּכמ–(לּכב–לּכה)לקימ–(לקַאב–לקַאה
לקעלֿפ–לּכמ–לּכב–לּכהלקעלֿפ–לקימ–לקַאב–לקַאה
ןכומ לּכהןכומ לקַאה
הדּפקהעדָאּפקַאה
התקעצּכהעסָאקַאצקַאה
ֿברהווַארָאה
םלוע–תרהםעליוא–סַארַאה
עשרהעשָארַאה
ן)ענ(עגרהן)ענ(עגרַאה
תיבה–רהס*יַאבַאה–רַאה
םיתיזה–רהםיסייזַאה–רַאה
גרוהםיגורַאה
גורהםיגורַאה

–יגורהעגורַאה
הגירהעגירַאה
)תשדוקמ( ּתַא–ירה)סעשעדוקעמ( טַא–יירַאה
תועֿבגו–םירהסעָאווגוא–םירָאה
ןושארהןשירָאה
הֿבחרהעווָאכרַאה
קידהֿבחרהקידעווָאכרַאה
תעדה–תֿבחרהסַאַאדַאה–סעווָאכרַאה
ריעׂש–רהר*יעס–רַאה
גורהגערָאה
ךשוח–ירהךעשיוכ–ערָאה
הֿבּכרהעווָאקרַאה
האשרהעָאשרַאה
הדֿבַא–ֿתבשהעדייווַא–סעווָאשַאה
הרעשהערָאשַאה
שֿפנה–תָראשהשעֿפענַאה–סערָאשַאה
העבשהעָאבשַאה
החגשהעכָאגשַאה
הנוילע–החגשהעניוילע–עכָאגשַאה
תיטרּפ–החגשהסעטָארּפ–עכָאגשַאה
הנּתשהענָאטשַאה
המלשהעמָאלשַאה
הטמשהעטָאמשַאה
'דםעשַאה
'הםעשַאה
ונליצי םשהונייליצַאי םעשַאה
םמד / ומד םוקני םשה : ד"יהםָאמָאד / יומָאד םָאקנ*יי םעשַאה
ךרבתי–םשהךערָאבס*יי–םעשַאה
ונרמשי םשהוניירעמש*יי םעשַאה
םחרי םשהםעכַארעי םעשַאה
העּפשהעָאּפשַאה
המּכשהעמָאקשַאה
הֿפקשהעֿפָאקשַאה
ןידה אוהןידַאה וה
דוהדיוה
האדוהעָאדיוה
העדוהעָאדיוה
1 ודוהעדיוה

2 ודוהעדיוה

הווהעוויוה
ךלוהךעליוה
ןכלוהןכעליוה
ליכר–ךלוהל)י(כָאר–ךעליוה
ֿבר–ןוהווַאר–ןיוה
הֿפסוהעֿפָאסיוה
האצוהעָאציוה
ךרדה–תוָאצוהךערעדַאה–סעָאציוה
הארוהעָאריוה
תוירוהסע*יריוה
גרוהגעריוה



ןגרוהןגעריוה
תושֿפנ–גרוהסעשָאֿפענ– / סעשַאֿפענ–געריוה
אנעשוהענַײשיוה
הבר–אנעשוהעבַאר–ענַײשיוה
עשוהעיישיוה
סודרוהסעדרוה
רודיהםירודיה
רודיהרעדיה
הייה
אהייה
דדיהדעדייה
העידיה–אהע*ידעיַאה–ייה
ֿבטיהוועטייה
לכיהםילָאכייה
לכיהסעלָאכייה
לכיהלכייה
שדוקה–לכיהשעדיוקַאה–לכייה
אצמיּת–אכיהעצמיט–עכייה
ונַײהענַײה
ךה–ונַײהךַאה–ענַײה
םויהםעַײה
ונצמַאּת–םויהונייצמַאעט–םעַײה
ךוּפיהךעּפייה
קידכוּפיהקידכעּפייה
אלוליהעלוליה
אגניחו–אלוליהעגניכעוו–עלוליה
תוכליהסעכליה
אחישמיל–אתכליהעכישמיל–עסעכליה
ךוליהךעליה
2 ללהלעליה

ןקזה ללהןקָאזַאה לעליה
הנהייניה
תודדובתהסעדעדיובסיה
תוננובתהסענעניובסיה
תולגתהסעלַאגסיה
תוררועתהסערעריוסיה
ּתורדּתסהטורדַאטסיה
תוקלּתסהסעקלַאטסיה
תוקּפּתסהסעקּפַאטסיה
תוקזחתהסעקסַאכסיה
תוֿבַײחתהסעווַײכסיה
תוֿבהלתהסעווַײלסיה
תונמתהסענַאמסיה
תודגנתהסעדגַאנסיה
תולצנתהסעלצַאנסיה
תוגהנתהסעגַײנסיה
תולעּפתהסעלַײּפסיה
תוֿברקתהסעוורַאקסיה
תוממורתהסעמעמיורסיה
ךוּפיהםיכוּפיה

תוכרטצהסעכרַאטציה
רוהריהםירוהריה
הריֿבע–רוהריהערייווַא–ערוהריה
הֿבושּת–רוהריהעווּושט–ערוהריה
רוהריהרעריה
הריֿבע–רוהריהערייווַא–רעריה
הֿבושּת–רוהריהעווּושט–רעריה
תולדּתשהסעלדַאטשיה
תוכּפּתשהסעכּפַאטשיה
ֿבלה–תוכּפּתשהוועלַאה–סעכּפַאטשיה
שֿפנה–תוכּפּתשהשעֿפענַאה–סעכּפַאטשיה
הרעהערָאעה
שדקהםישיידגעה
שדקהשעדגעה
 טוידהםיטיוידעה
 טוידהטעידעה
שָארב ֿץפוק טוידהשָארעב ץעֿפיוק טעידעה
לדֿבהםיליידוועה
לדֿבהלדוועה
1 לֿבהלוועה

2 לֿבהלוועה

םילֿבה–לֿבהםילָאווַאה–לוועה
קידמילֿבה–לֿבהקידמילָאווַאה–לוועה
קזיהסעקייזעה
קזיהקעזעה
רּתיהםירייטעה
רּתיהרעטעה
אקסיע–רּתיהעקסיא–רעטעה
הארוה–רּתיהעָאריוה–רעטעה
הטיחש–רּתיהעטיכש–רעטעה
תויהסיויעה
חרכהךעיירכעה
חרכהךערכעה
רשכהםיריישכעה
רשכהרעשכעה
ךשמהםיכיישמעה
ךשמהךעשמעה
…ןה …ןהןעה
קדצ–ןהקעדעצ–ןעה
הֿפסוהעֿפָאסעה
טעב–ֿבסהטעבעסעה
תעדה–חסיהסַאַאדַאה–ךעסעה
דּפסהםידייּפסעה
דּפסהדעּפסעה
םּכסהםעקסעה
םלוּכ–םּכסהםעלוק–םעקסעה
דֿספהםידייסֿפעה
קֿספהםיקייסֿפעה
דֿספהדעסֿפעה
הבורמ–דֿספהעבורעמ–דעסֿפעה



קֿספהקעסֿפעה
ךֿפהךעֿפעה
תורֿקפהסערייקֿפעה
1 רֿקפהרעקֿפעה

2 רֿקפהרעקֿפעה

האצוהעָאצעה
ףקיהםיֿפייקעה
ףקיהףעקעה
לגרהםילייגרעה
לגרהלגרעה
עֿבט הׂשענ לגרהעוועט עסַאַאנ לגרעה
עֿבט הׂשענ לגרהעוועט עסַײנ לגרעה
גרהגערעה
ןיע–ףרהן*יַא–ףערעה
אנעשוהענַײשעה

ו
…ו…וו
דעוודַאַאוו
תוצַרא–עבַרא–דעווסעצָארַא–ַאברַא–דַאַאוו
דעווםידַאוו
וווָאוו
ווָאווווָאוו
ןרּתווםינָארטַאוו
תונרּתווסענָארטַאוו
ןרּתווןערטַאוו
עטנרּתוועטנערטַאוו
ןמה אוֿביוןעמָאה עווָאיַאוו
ולכאיוולכָאיַאוו
הינקרוּפ–חמציוענָאקרוּפ–ךעמצַאיַאוו
להקיולעהקַאיַאוו
שגיושעג*ייַאוו
חרֿביוךערוו*ייַאוו
ךליוךעליייַאוו
אציועציייַאוו
אריועריייַאוו
ֿבשיווועשיייַאוו
ָארקיוָארק*ייַאוו
אראוערייָאוו
חלשיוךעלש*ייַאוו
קידורתי–דחיוקידערס*יי–דעכ*יַאוו
וצצורתיווצעציורס*יַאוו
יחיויכעיַאוו
וקעציווקַאצ*יַאוו
קיתווםיקיסָאוו
קיתווןקיסָאוו
קיתווקעסָאוו
ןנחתאוןענַאכסעָאוו
יּתשועטשַאוו

ק"ודוקָאדוו
םוחר–אוהוםעכַארּווו
יודיוום*יודיוו
יודיוועדיוו
לוקרעדיוולָאקרעדיוו
לוקרעדיווסעליוקרעדיוו
רוּתיווםירוטיוו
רוּתיוורעטיוו
רדָאורעדָאייוו
יהיויהַײוו
םויה יהיוםיויַאה יהַײוו
ןוצר יהיוןצָאר יהַײוו
אתזיועסָאזַײוו
תיֿב : תיבסייוו
ךתקדצועכסָאקטיצייוו
טשווטעשייוו
חוּכיווםיכוקיוו
חוּכיווךעוקיוו
דלוודַאלוו
…ו…עוו
ךומּכ ךערל ּתֿבהָאוָאכיומָאק ָאכַאיערעל ָאטווַאהָאעוו
םלוּכ–לעוםעלוק–לַאעוו
אזימרב אמיּכחל ידועזימריב עמיקכַאל ַײדעוו
ןיֿבמל ידוןוויימַאל ַײדעוו
ןוֿבנל ידוןווָאנַאל ַײדעוו
לק אצמתו קיידו : ק"ודולַאק עצמיסעוו קעַײדעוו
ונניא דליהוונענייא דעלעיַאהעוו
היַאר–ָאהועַײר–ָאהעוו
תינשהוסעניישַאהעוו
םויהוםעַײהעוו
הכרבה–תאזועכָארבַאה–סיוזעוו
ונניאוונענייעוו
תורכוסערָאכעוו
ונתנוונסָאנעוו
ּתסווטסעוו
המודּכועמיודעקעוו

ז
ֿבהזווָאהָאז
ֿבוהזוועהָאז
רוהט–ֿבהזרעהָאט–וועהָאז
ריהזו–ריהזרעהָאזעוו–רעהָאז
םיֿבזםיווָאז
תוכז)ן(סע*יכָאז
1 רכזרעכָאז

תורכזסערכַאז
ל"זלַאז
לוזלָאז
ןמלזןעמלַאז



ֿבנזווענָאז
ל"צזלַאצַאז
1 ןקזןקָאז

2 ןקזןקָאז

ליגרו–ןקזלגָארעוו–ןקָאז
חרזךערָאז
ןעקרזןעקרַאז
הלוגסעלוגז
ותגוזיוסָאגוז
יתגוזיסָאגוז
ךתגוזעכסָאגוז
תוגוזסעגוז
םיחֿבזםיכָאווז
ןלוֿבזןלּוווז
הרכׂש וזו הרוּת וזָארָאכס יוזעוו ָאריוט יוז
ןַײז הכוזעכיוז
ןַײז לרוגב–הכוזלריוגעב–עכיוז
ללוזלעליוז
אֿבוסו–ללוזעוויוסעוו–לעליוז
קינאֿבוסו–ללוזקינעוויוסעוו–לעליוז
הנוזעניוז
הּכונח–תאזעקונַאכ–סיוז
רהוזרעיוז
הניכשה–וויזעניכשַאה–וויז
גוויזםיגּווויז
גוויזגעוויז
ֿבאזווייז
2 רכזרעכייז

ןברוחל–רכזםברוכעל–רעכייז
הכרֿבל קידצ רכזעכָארוועל קידַאצ רעכייז
זןעַײז
ןייזןעַײז
הכרֿבל םנורכזעכָארוועל םָאניורכיז
הכרֿבל הנורכזעכָארוועל עניורכיז
הכרֿבל ונורכזעכָארוועל עניורכיז
תונורכזסעניורכיז
לוזליזםילוזליז
לוזליזלזליז
הּפליזעּפליז
ןורּכזןרָאקיז
הנקיזענקיז
1 הנקזענקיז

1 רכזםירָאכז

הירכזעירַאכז
תירב–רוכזסירב–ריוכז
תוכז סוכז
תוֿבָא–תוכזסעווָא–סוכז
ומצע–תוכזעמצַא–סוכז
םויקה–תוכזםע*יקַאה–סוכז
)ונילע( ןגי ותוכז)וניילָא( ןגָאי עסוכז

)ונילע( ןגי םתוכז)וניילָא( ןגָאי םעסוכז
היכזע*יכז
ןמזןַאמז
תורימזסערימז
ֿבנזםיווָאנז
תונזסונז
הכב הזו הכב הזיוכעב עזעוו יוכעב עז
הּכב הזו הּכב הזיוקעב עזעוו יוקעב עז
עגרה–הזעגערָאה–עז
ֿבוהזםיווּוהעז
תוריהזסעריהעז
רמזרעמעז
םק הזו לֿפונ הזםָאק עזעוו לֿפיונ עז
ערזערעז
שרזשערעז
2 ןקזםינָאקז

3 הנקזענָאקז

1 ןקזםינייקז

2 הנקזענייקז

םיערזם*יָארז
לֿבבורזלווָאבורז
העירזע*ירז

ט
תוכלמה–תעבטסעכלַאמַאה–סַאַאבַאט
ןישודיק–תעבטןשוד)י(ק–סַאַאבַאט
ץרָאה–רובטץערָאָאה–רובַאט
גּתגַאט
גּתןגַאט
רוהטרעהָאט
ז"טזַאט
עירזּתע*ירזַאט
ערוצמ–עירזּתעריוצעמ–ע*ירזַאט
ןעוטםינַאיָאט
ךוּתךָאט
–ךוּתךָאט
הלובחּתעלובכַאט
םינוּתחּתםיניוטכַאט
םיער–םיאולחּתם*יָאר–ם*יולכַאט
תילכּתםיסיילכַאט
תילכּתסעלכַאט
האניׂש–תילכּתעניס–סעלכַאט
םינונחּתםינונכַאט
םוחנּתענכַאט
ןונחּתןענכַאט
המחלמ–יסיסכּתעמָאכלימ–עסיסכַאט
1 תחּתסעכָאט

2 תחּתסעכָאט

תוכוּתה–לּכ–ךוּתסעכיוטַאהלָאק–ךָאט



רוביד–ידּכ–ךוּתרעבידיידעק–ךָאט
םיכירכּתםיכירכַאט
ךעטש–םיכירכּתםיכירכַאט
טישכּתםיטישכַאט
טישכּתןטישכַאט
טישכּתטעשכַאט
לטלַאט
רטמו–לטרעטָאמוא–לַאט
תודלוּתסעדלָאט
רטמו–לטרעטָאמעוו–לַאט
ןילּתםינָאילַאט
תילטםיסיילַאט
ןטק–תילטםינַאטק–םיסיילַאט
ןילּתןעילַאט
דומלּתדומלַאט
ילֿבב–דומלּתילווַאב–דומלַאט
ימלשורי–דומלּתימלַאשורעי–דומלַאט
דימלּתםידימלַאט
קהֿבומ–דימלּתםיקָאווּומ–םידימלַאט
הדימלּתעדימלַאט
םכח–דימלּתםימָאכַאכ–עדימלַאט
דימלּתדעמלַאט
םכח–דימלּתםעכָאכ–דעמלַאט
קהֿבומ–דימלּתקעווּומ–דעמלַאט
הרוּת–דומלּתעריוטעמלַאט
הלט לזמעלָאט
1 יולּתעלָאט

2 יולּתעלָאט

רֿבדב–יולּתרעווָאדעב–עלָאט
תילטסעלַאט
ןטק–תילטןטָאק–סעלַאט
1 םעטםַאט

2 םעטםַאט

םּתםַאט
הרמּתערַאמַאט
םלש)י(נו–םּתםעלשינעוו–םַאט
1 אמטעמָאט

2 אמטעמָאט

דימּתדעמָאט
עטַאוועמּתעטַאוועמַאט
זומּתזעמַאט
ןעמּתןעמַאט
קינאמטקינעמָאט
רמּתרעמָאט
תיצמּתםיסייצמַאט
תיצמּתסעצמַאט
אנּתם*יָאנַאט
ך"נּת / ךנּתךַאנַאט
שיכנּתשיכַאנַאט
ה"בצנּתעבצַאנַאט

ןנבר ונּתןָאנָאבַאר ונָאט
תינעּתםיסיינַאט
םוחנּתםעכנַאט
אנּתענַאט
ארב–אנּתערַאבענַאט
תינעּתסענָאט
הֿבושּת–תינעּתעווּושט–סענַאט
רוביצ–תינעּתרעביצ–סענַאט
תועטסעָאט
סוֿפדה–תועטסוֿפטַאה–סעָאט
ּתףָאט
ווּתףָאט
לֿפטלֿפָאט
ןֿספּתםינָאסֿפַאט
ןֿספּתןסֿפַאט
ן)ענ(עֿספּתן)ענ(עסֿפַאט
סוֿפּתסעֿפָאט
ק"ּתקַאט
הנקּתענָאקַאט
ףיקּתףעקַאט
וּתעדב–ףיקּתעטַאדעב–ףעקַאט
לוש–תוברּתלוש–טוברַאט
לוש–תוברּתלוש–סוברַאט
תוברּתסעברַאט
םוגרּתםעגרַאט
סולקנוא–םוגרּתסעלקנוא–םעגרַאט
םיעֿבישה–םוגרּתםיווישַאה–םעגרַאט
ןתנוי–םוגרּתןסעניוי–םעגרַאט
ןושל–םוגרּתןשָאל–םעגרַאט
ינש–םוגרּתינייש–םעגרַאט
תומוערּתסעמורַאט
ירתסד–יּתרּתערסַאסעד–עטרַאט
תווצימ ג"ירּתסעווצימ גַאירַאט
לוגנרּתםיליוגענרַאט
לוגנרּתלגענרַאט
הרהטערַאט
טערב–הרהטטערב–ערַאט
דורטדערָאט
תורהטסערַאט
החּפשמה–תרהטעכָאּפשימַאה–סערַאט
לביטש–הרהטלביטש–ערַאט
)םיֿפלַא( ט"ּפרּת)םיֿפָאלַא( טַאּפרַאט
תוֿפרטסעֿפרַאט
ךילשּתךעלשַאט
השודק–ישימשּתעשודק–עשימשַאט
)הטימה–(שימשּת)עטימַאה–(שעמשַאט
ק"רשּתקַארשַאט
םוהּתםָאהט
תורהטסערָאהט
ו"טוט



טֿבשב ו"טטַאוושיב וט
ריעה–יֿבוטר*יָאה–ייווּוט
היֿבוטעיווּוט
םוי–לוֿבטםָאי–לּוווט
הנוֿבּתענּוווט
האוֿבּתעּוווט
הליֿבטעליווט
העיֿבּתע*יווט
ןיע–ת)ו(עיֿבטן*יַא–סע*יווט
הירֿבטעירעווט
רגוּתרעגיוט
הּפב–תֿעבוּתעּפעב–סַאַאוויוט
והוֿבו–והוּתויוווָאוו–ויוט
ֿעבוּתעייוויוט
ןַײז הּפב–ֿעבוּתעּפעב–עייוויוט
ֿעבוּתםיוויוט
היֿבוטעיוויוט
ןַײז לֿבוטלוויוט
ןעלֿבוטןעלוויוט
הֿבוטעוויוט
האנה–ֿתבוטעָאנַאה–סעוויוט
ללּכה–ֿתבוטלַאלקַאה–סעוויוט
ןכוּתןכיוט
םינינעה–ןכוּתםינָאינ*יָאה–ןכיוט
החכוּתעכעכיוט
םימואּת לזמםימיוט
םימואּתםימיוט
תוֿפסוּתסעֿפעסיוט
ךיז ןַײז העוטעיוט
והוֿבו–והוּתעיווועיוט
ןַײז םעוטםעיוט
ןַײז םעט–םעוטםַאט–םעיוט
ןעוטןעיוט
ןַײז ֿספוּתסעֿפיוט
1 הרוּתעריוט

2 הרוּתעריוט

דחא םוקמב הלודגו הרוּתדעכע םעקָאמעב עלודגוא עריוט
םייח–תרוּתם*יַאכ–סעריוט
ןשָקאל–תרוּתןשקָאל–סעריוט
השמ–תרוּתעשיומ–סעריוט
תמא השמ–תרוּתסעמע עשיומ–סעריוט
הלוּכ–הרוּתעלוק–עריוט
הּפ–לעבש–הרוּתעּפלַאבעש–עריוט
ֿבתּכבש–הרוּתווַאסקיבעש–עריוט
ֿבשוּתםיווָאשיוט
ֿבשוּתםיוושיוט
ֿבשוּתוועשיוט
םוטמוטםעטמוט
האמוטעמוט
תועיֿביטסעיוויט

עשרה סוטיטעשָארַאה סעטיט
הוואּתעווַײט
הֿבּתעווייט
תֿבטסעווייט
2 םעטםימַײט

םימעטםימַײט
ןמיּתןעמייט
גונעּתםיגונַײט
הנעטענַײט
הנעמו–הנעטענַײמוא–ענַײט
גונעּתגענַײט
ןהנעטןענַײט
תועיֿבּתו–תונעטסע*יווטוא–סענַײט
וקיּתוקייט
ףּכיּתףעקייט
דימו–ףּכיּתדַאי*ימוא–ףעקייט
היחּתעיכיט
ךרדה–לוטליטךערעדַאה–לטליט
םיליהּתםיליט
החמיּתעכמיט
ֿתפוניטסעֿפיוניט
קוניּתסעקיוניט
לתקוניּתלסעקיוניט
ןבר–תיב–לש–תוקוניּתןָאבַארסייב–לעש–סעקיוניט
ףוניטףעניט
קוניּתקעניט
שדחתּתשעדַאכסיט
הּפיטעּפיט
םיה–ןמ–הּפיטםַאיַאה–ןימ–עּפיט
החורס–הּפיטעכורס–עּפיט
שּפיטשעּפיט
שּפיטםישּפיט
השּפיטעשּפיט
תושּפיטסעשּפיט
הלֿפיּתעלֿפיט
תראֿפּתסערעֿפיט
ןוקיּתםינוקיט
רהוז–ינוקיּתרעיוז–ענוקיט
ןוקיּתןקיט
תועוֿבש)–ליל(–ןוקיּתסעּוווש )–לייל(–ןקיט
תועט–ןוקיּתסעָאט–ןקיט
תוצח–ןוקיּתסָאצכ–ןקיט
הדריטעדריט
ףוריטםיֿפוריט
אחריט / החריטעכריט
ףוריטףעריט
תעדה–ףוריטסַאדַאה–ףעריט
תוחבשּתסעכָאבשיט
תרובשּתסעריובשיט
יבשיּתיבשיט



םיעשיּתםישיט
העשיּתעשיט
ֿבָאב–העשיּתווָאבעשיט
ירשיּתערשיט
קחדקַאכט
םוחּתםוכט
ֿבשומה–םוחּתוועשיומַאה–םוכט
תבש–םוחּתסעבַאש–םוכט
הנוכּתענוכט
תלכּתסעלייכט
תליחּתסעליכט
הניחּתעניכט
םיתמה–תיחּתםיסיימה–סע*יכט
הילּתע*ילט
הלטעלט
תוא–תנומּתסָא–סענומט
הרומּתערומט
הכימּתעכימט
תומימּתסעמימט
הימּתע*ימט
2 אמטם*יעמט

יַאנּתם*יָאנט
1 םיָאנּתם*יָאנט

2 םיָאנּתם*יָאנט

העונּתעונט
יַאנּתַײנט
טג–יַאנּתטעג–ַײנט
רוהטםיריוהעט
 / ותמשנ יהּת : ה"בצנּתם*יַאכַאה ריורציב ערורצ עסָאמשינ יהעט
םייחה רורצב הרורצ התמשנ

היֿבטעיוועט
עֿבטעוועט
תועטםיסועט
לתחּת וויטונימיד : 1 תחּתלסעכעט
1 תחּתרעסעכעט

לּתלעט
ֿביֿבָא– / ֿביֿבַא–לּתוויווַאלעט
םלוע–לּתםעליוא–לעט
ך"נּת / ךנּתךַאנעט
ה"בצנּתעווצַאנעט
טסעט
תיטסעט
חֿפטךעֿפעט
הוצּתעווַאצעט
הלקּתעלָאקעט
חרּתךַארעט
ץוריּתםיצורעט
עטחרּתעטכערעט
ץוריּתץערעט
קיּפסמ–ץוריּתקיּפסַאמ–ץערעט
חֿפטםיכָאֿפט

ץָראה–תוצוֿפּתץערָאָאה–סעצוֿפט
לארׂשי–תוצוֿפּתלעָארס*יי–סעצוֿפט
לֿפטםילייֿפט
ןיליֿפּתןליֿפט
הליֿפּתעליֿפט
רוביצב–הליֿפּתרעביצעב–עליֿפט
הּכז–הליֿפּתעקַאז–עליֿפט
ךרדה–תליֿפּתךערעדַאה–סעליֿפט
הסיֿפּתעסיֿפט
קינהסיֿפּתקינעסיֿפט
המוקּתעמוקט
הֿפוקּתעֿפוקט
זומּת–תֿפוקּתזעמַאט–סעֿפוקט
תֿבט–תֿפוקּתסעווייט–סעֿפוקט
ירשיּת–תֿפוקּתערשיט–סעֿפוקט
ןסינ–תֿפוקּתןסינ–סעֿפוקט
העיקּתע*יקט
הלודג–העיקּתעליודג–ע*יקט
ףּכ–תעיקּתףַאק–סע*יקט
ףיקּתםיֿפיקט
תוֿפיקּתסעֿפיקט
דורטםידורט
המורּתעמורט
תומורּתסעמורט
העורּתעורט
הֿפורּתעֿפורט
ףירטףיירט
לוסּפ–ףירטלסָאּפ–ףיירט
ןֿפירטןֿפיירט
קַאינֿפירטקַאינֿפיירט
הֿפירטעֿפיירט
עצינהֿפירטעצינעֿפיירט
רענֿפירט : ןֿפירטרענעֿפיירט
םיֿבׂשעו–םיָאשדםיווָאסַאוו–ם*יָאשט
הֿבושּתעווּושט
הרורב–הֿבושּתערורב–עווּושט
ןח–תואושּתןייכ–סעושט
הקושּתעקושט

י
1 תודהיסעדַאַאי

דומעידיומַאַאי
השביעשָאבַאי
הבבי ןוא הּכּכי זיא םיא ַײב : הּכּכיָאבעבַאי
החנַאו–ןוגיעכָאנַאַאוו–ןגָאי
1 דידַאי

2 דידַאי

1 דים*יַאדָאי

םידים*יַאדָאי



תחַא–דיסעכַאדַאי
ןעדיםינָאדַאי
תונעדיסענָאדַאי
הקזחה–דיעקָאזַאכַאה–דַאי
עדויםידָאי
ןעדיןדַאי
ןח–עדויןייכ–עדָאי
ןגנ–עדויןייגַאנ–עדָאי
ֿרפס–עדוירעֿפייס–עדָאי
1 ןוויןווָאי

2 ןוויןווָאי

הנֿביענווַאי
ומוי אוֿביעמיוי עווָאי
ןיין*יַאי
רמושמה–ןיירעמושמַאה–ן*יַאי
ךסנ–ןייךעסענ–ן*יַאי
ףרׂש–ןייףערָאס–ן*יַאי
ןיסירֿפק–ןייןסירֿפַאק–ן*יַאי
וקולחיוקיולַאכַאי
וידחיוועדכַאי
דֿבכויטעווכָאי
והולכאיוהולכָאי
ןעלכיןעלכָאי
ןסחיםינָאסכַאי
תונסחיסענָאסכַאי
ןסחיןסכַאי
עטנסחיעטנסכַאי
ךיז ןענסחיןענעסכַאי
דיחידעכָאי
רודב–דיחירָאדעב–דעכָאי
ונימב–דיחיענימעב–דעכָאי
דֿבכוידעוועכָאי
דֿבכויטעֿפכָאי
תדלויסעדלָאי
טוקליםיטוקלַאי
טוקליטעקלַאי
םויםָאי
םיםַאי
'א םוי : אףעלַא םָאי
סוניקוא–םיסענָאיקָא–םַאי
'ב םוי : בסייב םָאי
'ג םוי : גלמיג םָאי
'ד םוי : דטעלַאד םָאי
לודגה–םילדָאגַאה–םַאי
ןידה–םויןידַאה–םָאי
ןוכיּתה–םיןיוכיטַאה–םַאי
חלמה–םיךַאלעמַאה–םַאי
שורקה–םישערָאקַאה–םַאי
חרקה–םיךַארעקַאה–םַאי
'ה םוי : הייה םָאי

'ו םוי : וווָאוו םָאי
הלילו–םויעלַײלָאוו–םָאי
םויםימָאי
תוירבדימו–םימיסעירָאבדימוא–םימַאי
םינשו–םימיםינָאשעוו–םימָאי
ֿבוט–םויםיוויוט–םימָאי
םיָארונ–םימים*יָארענ–םימָאי
קידמיָארונ–םימיקידמ*יָארענ–םימָאי
לריזח–םיךעלמירייזַאכ–םַאי
לריזח–םילרעזַאכמַאי
ףוס–םיףוסמַאי
רוּפיּכ–םוירעּפיקמָאי
ןטק–רוּפיּכ–םויןטָאק–רעּפיקמָאי
המלש לש םיעמיולש לעש םַאי
2 תודהיסעדנַאי

ֿבוט–םויםיוויוטנָאי
ֿבוט–םויוועטנָאי
ןֿבוט–םויןוועטנָאי
רוּפיּכ–םוירעּפיקנָאי
ןטק–רוּפיּכ–םויןטָאק–רעּפיקנָאי
ֿבקעיוועקנַאי
וניֿבָא ֿבקעיוניווָא וועקנַאי
םותיםעסָאי
קידמותיקידמעסָאי
ףסויףעסָאי
הנייר הליד ףסויענייר עלעד ףעסָאי
קידצה ףסויקידַאצַאה ףעסָאי
ןרעוו וּתעדמ–אציעטַאדימ–עצָאי
רצויסערצָאי
ריקיריקַאי
ז"הנקיזָאהענקַאי
הּכּכיָאקעקַאי
ןרקיםינָארקַאי
ןרקיןערקַאי
תורקיסערקַאי
דרויםידרָאי
ןדריןדרַאי
דירידירַאי
אטח–אריטעכ–ערָאי
ודוה–םוריעדיוה–םערָאי
םימש–ארים*יַאמָאש–ערָאי
שרויםישרָאי
ן)ענ(עשרין)ענ(עשרַאי
ש"י / 1 שישַאי
ֿבשויםיוושָאי
להוא–ֿבשוילעיוא–עוושָאי
ןשונ–ןשיןשיונ–ןשָאי
רשירעשָאי
חוּכ–רשייךעיוק–רעשַאי
שישישעשָאי



ןרשיםינָארשַאי
תונרשיסענָארשַאי
ןרשיןערשַאי
ידוי
דוידוי
תידוהיסידוי
תידוהיסעדוי
לֿבוילוויוי
ןנחויןענעכיוי
יאּכז–ןב ןנחויַײקַאז–ןעב ןענעכיוי
אמויעמיוי
ארגּפד–אמויערגַאּפעד–עמיוי
הלילו–םמויעלַײלָאוו–םעמיוי
ןתנויןסָאניוי
הנויעניוי
ןתנויןסעניוי
ןַײז קנויקעניוי
ףסויףעסיוי
הנייר הליד ףסויענייר עלעד ףעסיוי
קידצה ףסויקידַאצַאה ףעסיוי
לאוילעיוי
ץעויץעיוי
יֿפויעֿפיוי
ללּכה–ןמ–אצוילַאלקַאה–ןימ–םיציוי
אצויעציוי
ןַײז אצויעציוי
ןֿפוד–אצויןֿפיוד–עציוי
סנכנו–אצויסענכינעוו–עציוי
ללּכה–ןמ–אצוילַאלקַאה–ןימ–עציוי
םירצמ–יאצוים*יַארצימ–עציוי
רצוירעציוי
םיתרשמ–רצוי)ווָאסרָאשעמ רעשַאוו( םיסרָאשעמ–רעציוי
דרוידעריוי
העד–הרויעייד–עריוי
שרוישעריוי
עטשרויעטשעריוי
רצע–שרוירעצע–שעריוי
ֿבשויוועשיוי
להוא–ֿבשוילעיוא–וועשיוי
שָאר–ֿבשוישָאר–וועשיוי
רשוירעשיוי
םוביםעב*יי
לדגילַאדג*יי
שוּתDייםישוט*יי
רוּתDיירעט*יי
שוּתDיישעט*יי
המ ילע רוֿבעיָאמ ַײלָא רעווַײי
הלעיעלַײי
אֿביו–הלעיעווָאיעוו–עלַײי
שואDיישעייי

ערה–רציערָאה–רעצייי
ֿבוט–רציוויוט– / ווָאט–רעצייי
ושי)ירציונַאה( ושייי
דוחDייםידוכ*יי
היחיעיכ*יי
דוחDיידעכ*יי
סוחDייסעכ*יי
ווירב–סוחDייסעכ*יי
ומצע–סוחDייעמצַא–סעכ*יי
ךיז ןסוחDייןסעכ*יי
םמש–חמיםָאמש–ךַאמ*יי
םרכזו–םמש–חמיםָארכיזעוו–םָאמש–ךַאמ*יי
1 ומש–חמייומש–ךַאמ*יי

2 ומש–חמייומש–ךַאמ*יי

ורכזו–ומש–חמייורכיזעוו–יומש–ךַאמ*יי
עצינומש–חמיעציניומשכַאמ*יי
קינומש–חמיקיניומשכַאמ*יי
םמש–חמיםָאמעש–ךַאמ*יי
םרכזו–םמש–חמיםָארכיזעוו–םָאמעש–ךַאמ*יי
1 ומש–חמייומעש–ךַאמ*יי

2 ומש–חמייומעש–ךַאמ*יי

רכׂשׂשירעכ)ס(ָאס*יי
רוּכזירעקס*יי
ךוב–רוּכזירעקס*יי
ילארׂשיילייָארס*יי
לארׂשילעָארס*יי
ןורתיסעניורס*יי
ורתיערס*יי
תילארׂשיסילייערס*יי
ןורתיןערס*יי
שואDיישע*יי
חּֿתפיךַאטֿפ*יי
קחציקָאכצ*יי
וניֿבָא קחציוניווָא קָאכצ*יי
יקחצי המלש 'ר : י"שריקָאכצ*יי
ןוזגריןזָאגר*יי
והימריוהָאימר*יי
והימריע*ימר*יי
הארDייער*יי
אטח–אריטעכ–ער*יי
דוֿבּכה–תארDיידעווָאקַאה–סער*יי
םשה–תארDייםעשַאה–סער*יי
םימש–תארDיים*יַאמָאש–סער*יי
םימש–ארים*יַאמָאש–ער*יי
ינקשיינייקָאש*יי
ושי)ירציונַאה( וש*יי
2ֿ בושDייםיווּוש*יי

עצינֿבושDייעצינווּוש*יי
קינֿבושDייקינווּוש*יי
לאעמשילעָאמש*יי



1ֿ בושDייוועש*יי

2ֿ בושDייוועש*יי

תעדה–ֿבושDייסַאַאדַאה–וועש*יי
ךיז ןֿבושDייןוועש*יי
םיּפּכ–תעיגים*יַאּפַאק–סע*יגעי
וּפּכ–תעיגיעּפַאק–סע*יגעי
ויּפּכ–תעיגיוועּפַאק–סע*יגעי
םיּפּכ–עיגים*יַאּפַאק–ע*יגעי
קינמיּפּכ–עיגיקינמ*יַאּפַאק–ע*יגעי
וּפּכ–עיגיעּפַאק–ע*יגעי
ויּפּכ–עיגיוועּפַאק–ע*יגעי
עודיעודעי
לּכל–עודילקַאל–עודעי
דידידידעי
ידידיידידעי
ןמאנ–דידיםינָאמענ–םידידעי
הידידיעידידעי
ןמאנ–דידיןעמענ–דידעי
עדויעיידעי
ןַײז עדויעיידעי
לּכה–עדוילקַאה–עיידעי
ןח–עדויןייכ–עיידעי
ןגנ–עדויןייגַאנ–עיידעי
ֿרפס–עדוירעֿפייס–עיידעי
עדוי–וניאש–עדויעיידעי–ענייעש–עיידעי
העידיע*ידעי
ידוהיידוהעי
תידוהיסידוהעי
הדוהיעדוהעי
דיסחה הדוהידיסָאכַאה עדוהעי
יוולה הדוהייוויילַאה עדוהעי
יבּכמה הדוהייבַאקַאמַאה עדוהעי
איׂשנה הדוהייסָאנַאה עדוהעי
ןתנוהיןסעניוהעי
שאוהישעיוהעי
עשוהיעושיוהעי
יהייהעי
רוא–יהיריוא–יהעי
ןוצר–יהיןצָאר–יהעי
תומֿביסעמָאוועי
2 ןוויםינָאוועי

שינווישינָאוועי
ךכרֿביָאכעכערָאוועי
תלוכיסעליוכעי
דיחיםידיכעי
הלוגס–ידיחיעלוגז–עדיכעי
לאיחילע*יכעי
לאקזחילקסעכעי
דליםידָאלעי
הלליעלָאלעי

ונדמליעניידמַאלעי
השיא–דוליעשיא–דולעי
דלידעלעי
םיעושעש–דלים*יושַאַאש–דעלעי
–ימייימעי
אקוניעקונעי
הקיניעקינעי
דוסידָאסעי
דוסיסעדיוסעי
םותיםימיוסעי
המותיעמיוסעי
םירוסיםירוסעי
םיער–םירוסים*יָאר–םירוסעי
הֿבהַא–לש–םירוסיעווַא)ה(ַא–לעש–םירוסעי
ראוּת–ֿתפירעיוטסַאֿפעי
היֿפהֿפיע*יֿפייֿפעי
היֿפהֿפיעֿפייֿפעי
ֿתפיסעֿפעי
שֿפנה–תאיצישעֿפענַאה–סע*יצעי
םירצמ–תאיצים*יַארצימ–סע*יצעי
המשנ–תאיציעמָאשענ–סע*יצעי
הריציעריצעי
תואיצמה–רקיסע*יצמַאה–רַאקעי
ןקרוּפ–םוקין)ָא(קרוּפ–םוקעי
לאיתוקילע*יסוקעי
יריקייריקעי
טֿבנ–ןב םעֿבריטָאווענ–ןעב םָאווָארעי
לאימחרילע*ימכַארעי
םחוריםעכורעי
םילשורים*יַאלָאשורעי
…ד–םילשוריעד–ם*יַאלָאשורעי
אטילד–םילשוריעטילעד–ם*יַאלָאשורעי
ימלשוריימלַאשורעי
השוריעשורעי
דירידירעי
הדיריעדירעי
וחיריעכירעי
העיריע*ירעי
2 שישעי

והיעשיוהָאיַאשעי
םירמוא שיםירמָא שעי
םירמוא–שיםירמָא–שעי
עשוהיעושעי
העושיעושעי
תומחנו–תועושיסעמָאכענעוו–סעושעי
הֿבישיעווישעי
היעשיעַײשעי
שישיםישישעי
ןיַאמ–שין*יַאעמ–שעי



כ
ד"בחדַאבַאכ
עצינדבחעצינדַאבַאכ
קינדבחקינדַאבַאכ
רעדבחרעדַאבַאכ
אגחסעָאגַאכ
ףיסָאה–גחףיסָאָאה–גַאכ
םירוּכיבה–גחםירוקיבַאה–גַאכ
תוצמה–גחסעצַאמַאה–גַאכ
הגיגחעגיגַאכ
אגחעגָאכ
יגחעגַאכ
רדחםירָאדַאכ
ןקותמ–רדחםינָאקוסעמ–םירָאדַאכ
שדוחםישָאדַאכ
 תושדחסעשָאדַאכ
ארדב–דחערָאדעב–דַאכ
אידג–דחעידַאג–דַאכ
ג"רדחגַארדַאכ
םירדח–ירדחםירָאדַאכ–ערדַאכ
הרוֿבחערּוווַאכ
1 רֿבחםירייווַאכ

העדל–רֿבחעיידעל–םירייווַאכ
 1 הרֿבחערייווַאכ
הווחעווַאכ
ֿרבע–ֿתפׂש–יֿבֿבוחרעווייא–סַאֿפס–עוועווָאכ
ןויצ–ֿבֿבוחןע*יצ–עוועווָאכ
תעד–תווחסַאַאד–סעווַאכ
2 רֿבחרעווָאכ

1 רֿבחרעווַאכ

ןירָאטרֿבחןרָאטרעווַאכ
 עטרֿבחעטרעווַאכ
שירֿבחשירעווַאכ
רעווַאל–רֿבח ןצעמע טימ ןַײז : 1 רֿבחרעווַאל–רעווַאכ
ּפַאל–רֿבח ןצעמע טימ ןַײז : 1 רֿבחּפַאלרעווַאכ
העדל–רֿבחעיידעל–רעווַאכ
ךיז ןרֿבחןרעווַאכ
טֿפַאשרֿבחטֿפַאשרעווַאכ
קוקֿבחקוקווַאכ
 אתורֿבחעסורווַאכ
ל"זחלַאזַאכ
 ןזחםינָאזַאכ
שינזחשינָאזַאכ
תונזחסענָאזַאכ
קזחקַאזַאכ
הקזחעקָאזַאכ
הרזחערָאזַאכ
ץ"שה–תרזחץַאשַאה–סערָאזַאכ
ריזחםירייזַאכ

 ןזחןזַאכ
 עטנזחעטנזַאכ
ריזחרעזַאכ
 עטריזחעטרעזַאכ
 ַײריזחַײרעזַאכ
שיריזחשירעזַאכ
ןרזחןרעזַאכ
 עצינריזחעצינרעזַאכ
קינריזחקינרעזַאכ
רזוחםירזָאכ
הֿבושּתב–רזוחעווּושטיב–םירזָאכ 
אטחם*יָאטַאכ
יָתאטחיסָאטָאכ
 אטוחםיטָאכ
םירוענ–תאטחםירוענ–סעטַאכ
ףטחףעטַאכ
 2ֿ בייחםיווָאיַאכ
 טייחםיטָאיַאכ
לייחסעלָאיַאכ
הנויחענויַאכ
לייחל*יַאכ
םייחם*יַאכ
העש–ייחָאשעיַאכ
שDייחש*יַאכ
הכרֿבל םנורכז ונימכח : ל"זחעכָארוועל םעניורכיז וניימָאכַאכ
 םכחםימָאכַאכ
 קיּתע–םכחםיקיטַא–םימָאכַאכ
גלֿפומ–םכחםיגָאלֿפומ–םימָאכַאכ
1 המכחעמָאכַאכ

 תמכחסעמייכַאכ
 תינמכחסינַאמכָאכ
 תינמכחסע*ינַאמכָאכ
2 המכחעמכָאכ

ךיז ן)ענ(המכחן)ענ(עמכָאכ
דומלּתה–ימכחדומלַאטַאה–עמכַאכ
עקנַאשזעלה–ימכחעקנַאשזעלַאה–עמכַאכ
לארׂשי–ימכחלעָארס*יי–עמכַאכ
 תינוציח–המכחסעניוציכ–עמכָאכ
תרּתסנ–המכח : ן"חסערעטסינ–עמכָאכ
…ה–תמכח…ַאה–סעמכָאכ
הנוכּתה–תמכחענוכטַאה–סעמכָאכ
תודהיה–תמכחסעדַאַאיַאה–סעמכָאכ
דיה–תמכחדַאיַאה–סעמכָאכ
ןובשחה–תמכחםבשזעכַאה–סעמכָאכ
–ןובשחה–תמכחעדידמַאהעוו–םבשזעכַאה–סעמכָאכ
הדידמהו
ףוצרּפה–תמכחףעצרַאּפַאה–סעמכָאכ
ןווי–תמכחןווָאי–סעמכָאכ
 תינוציח–המכחסע*יניוציכ–סעמכָאכ
 םכחםעכָאכ



 קיּתע–םכחקעטַא–םעכָאכ
הלילב–םכחעלַײלַאב–םעכָאכ
ערהל–םכחערָאהעל–םעכָאכ
גלֿפומ–םכחגעלֿפומ–םעכָאכ
ןַײז לחלַאכ
הלוחם*יָאלַאכ
 תַאלחסַאלַאכ
ףלחםיֿפָאלַאכ
קלחםיקָאלַאכ
תושלחסעשָאלַאכ
קידתושלחקידסעשָאלַאכ
םולחסעמיולַאכ
 ץולחםיצולַאכ
הצולחעצולַאכ
הקולחעקולַאכ
 שולחםישולַאכ
הלילחעלילָאכ
סחו–הלילחסַאכעוו–עלילָאכ
ןעילחןעילָאכ
הצילחעצילַאכ
הלחעלַאכ
ללחלעלָאכ
םולחםעלָאכ
דעומה–לוחדיומעלַאכ
דעומה–לוחדיומעלָאכ
ןעמולחןעמעלָאכ
ףלחףעלַאכ
 ץולחץעלָאכ
 שולחשעלָאכ
ןשלחןשעלַאכ
האיר–שולחעייר–שעלָאכ
 ןֿפלחםינָאֿפלַאכ
תונֿפלחסענָאֿפלַאכ
 ןֿפלחןֿפלַאכ
קלוחםיקלָאכ
םחםַאכ
ןוממ–דמוחןעמָאמ–עדמָאכ
רומחר)ע(יומַאכ
רומחםיריומַאכ
שירומחשיריומַאכ
רׂשע–השימח)טַאוושיב( רעסָאשימַאכ
ישימחישימַאכ
םישימחםישימַאכ
הרוּת–ישמוח השימחעריוט–עשמוכ עשימַאכ
ץמחץעמָאכ
רומחרעמַאכ
 לזייא–רומחלזיירעמַאכ
היננחעינַאנַאכ
2 ךונחךיונַאכ

הֿפונחעֿפונַאכ

הּכונחעקונַאכ
תיבה–תּכונחס*יַאבַאה–סעקונַאכ
ףנוחםיֿפיינַאכ
 עצינשוֿפינחעצינשוֿפינַאכ
 קינשוֿפינחקינשוֿפינַאכ
הֿפינחעֿפינַאכ
קינהֿפינחקינעֿפינַאכ
 עצינתוֿפינחעצינסעֿפינַאכ
 קינתוֿפינחקינסעֿפינַאכ
הּכונחעקינַאכ
אנחענָאכ
הנחענַאכ
2 ךונחךענַאכ

ןנחןענָאכ
ןֿפנחםינָאֿפנַאכ
ףנוחםיֿפנָאכ
ןֿפנחןֿפנַאכ
ן)ענ(עֿפנחן)ענ(עֿפנַאכ
ןַײז סחסַאכ
ןַײז סחסָאכ
דסחםידָאסַאכ
ןנד–ןתחןַאנעד–ןַאסַאכ
לֿבויה–ןתחלוויויַאה–ןַאסַאכ
 ןתחםינַאסַאכ
אגרד–תוחנעגרַאד–סָאכ
הלילחו–סחעלילָאכעוו–סַאכ
םולשו–סחםעלָאשעוו–סַאכ
דיסחדיסָאכ
עקדיסחעקדיסָאכ
ערעלסַאחערעלסַאכ
ערעילתח / ערולתחערעלסַאכ
ן)ענ(עמתחן)ענ(עמסַאכ
 ןתחןסָאכ
לָאמ–ןתחןסָאכ
רוחב–ןתחרעכָאב–ןסָאכ
תישארב–ןתחסעשיירב–ןסָאכ
ןנד–ןתחןַאנעד–ןסָאכ
הרוּת–ןתחעריוט–ןסָאכ
הלּכ–ןתחעלַאקנסָאכ
לדיסחלדעסָאכ
םינב–ךוׂשחםינָאב–ךעסָאכ
הטמ–םותחעטַאמ–םעסָאכ
הנותחענעסַאכ
רסחרעסָאכ
1 העד–רסחעייד––רעסָאכ

2 העד–רסחעייד––רעסָאכ

קינהעד–רסחקינעייד–רעסָאכ
ףכ : ףּכףָאכ
יֿנפחינֿפָאכ
תוכלמה–רצחסעכלַאמַאה–רַאצַאכ



ףוצחםיֿפוצַאכ
הֿפוצחעֿפוצַאכ
 רצחסערייצַאכ
תוכלמה–רצחםיכָאלעמ–סערייצַאכ
תוֿפיצחסעֿפיצַאכ
הציצחעציצַאכ
יצחעצָאכ
רֿבד–יצחרעווָאד–עצָאכ
שדוח–יצחשעדיוכ–עצָאכ
םניח–יצחםעניכ–עצָאכ
ךל יצח יל יצחךָאל עצָאכ יל עצָאכ
ףוצחףעצָאכ
ףצוחמ–ףוצחףעצוכעמ–ףעצָאכ
 רצחרעצָאכ
לתבש–יצחלסעבַאש–עצָאכ
ךלש יצחו ילש יצחךָאלעש עצָאכעוו ילעש עצָאכ
קוחקָאכ
ֿרבעי–אלו–קוחרעווַאי–יולעוו–קָאכ
הריקחעריקַאכ
השירדו–הריקחעשירד)עוו(–עריקַאכ
ןהריקחןעריקַאכ
לקוחלקָאכ
לארׂשיל–קוחלעָארס*יעל–קָאכ
 ןרקחםינָארקַאכ
רּכוחםירקָאכ
 ןרקחןערקַאכ
ןענרקחןענערקַאכ
הטרחעטָארַאכ
םרחםימָארַאכ
םרחסעמָארַאכ
תומרחסעמָארַאכ
הנוֿברחעניווורַאכ
תסורחסעסיורַאכ
 ץורחםיצורַאכ
הצורחעצורַאכ
םימוטרחםימוטרַאכ
דרחםידיירַאכ
 ףירחםיֿפירַאכ
תוֿפירחסעֿפירַאכ
ףַא–ןורחףַא–ןרָאכ
דרחדערָאכ
ֿבורחווערָאכ
ֿברחנו–ֿבורחווערכענעוו–ווערָאכ
 ףירחףערַאכ
 ץורחץערָאכ
הּפרחעּפרַאכ
דושחםידושַאכ
 2ֿ בושחםיווּושַאכ
תוֿבישחסעווישַאכ
 תוכשחסעכשַאכ

םיָאנומשחם*יָאנעמשַאכ
דושחדעשָאכ
1ֿ בושחוועשָאכ

 2ֿ בושחוועשָאכ
שלושמה–טוחשעלושמַאה–טוכ
הרדשה–טוחערדעשַאה–טוכ
שדוחשעדיוכ
 ֿבוחוויוכ
ןויצ–ֿבֿבוחןע*יצ–וועוויוכ
תוֿבֿבלה–תוֿבוחסעווָאוולַאה–סעוויוכ
הזוחםיזיוכ
הזוחעזיוכ
קזוחקעזיוכ
ןקזוחןקעזיוכ
רזוחרעזיוכ
ןַײז רזוחרעזיוכ
הֿבושּתב–רזוחעווּושטיב–רעזיוכ
ןַײז הֿבושּתב–רזוחעווּושטיב–רעזיוכ
 אטוחםיטיוכ
 אטוחעטיוכ
 איטחמו–אטוח)םיבַארָאה סע( יטכַאמוא–עטיוכ
ןַײז לגעב–אטוחלגיי)ע(ב–עטיוכ
םטוחםעטיוכ
ןאטוחןעטיוכ
תינלוחסענַאליוכ
שֿפנה–ילוחשעֿפענַאה–יליוכ
הלוחםיליוכ
ןּכוסמ–הלוחםינָאקוסעמ–םיליוכ
לֿפונ–הלוחםילֿפיונ–םיליוכ
םילֿפונ–ילוחםילֿפיונ–יליוכ
הלוחעליוכ
ןַײז הלוחעליוכ
עטַאווהלוחעטַאוועליוכ
םלוחםעליוכ
זָאנ–םלוחםעליוכ
ןּכוסמ–הלוחןקוסעמ–עליוכ
לֿפונ–הלוחלֿפיונ–עליוכ
קלוחקעליוכ
ןַײז קלוחקעליוכ
ןוממ–דמוחןעמָאמ–דעמיוכ
רמוחרעמיוכ
ילויה–רמוחילו*יה–רעמיוכ
ףנוחףעניוכ
םתוחםעסיוכ
תוכלמה–םתוחסעכלַאמַאה–םעסיוכ
רּכוחרעקיוכ
 רקוחרעקיוכ
ןַײז רקוחרעקיוכ
ןַײז שרודו–רקוחשעריודעוו–רעקיוכ
 רקוחםירקיוכ



שרוחשעריוכ
ןשוחןשיוכ
טּפשימ–ןשוחטעּפשימ–ןשיוכ
ןַײז דשוחדעשיוכ
ןַײז םירשּכב–דשוחםיריישקיב–דעשיוכ
ךשוח : ב"חאב ש"דע ך"צדךעשיוכ
1 ךשוחךעשיוכ

2 ךשוחךעשיוכ

הלֿפַאו–ךשוחעלייֿפַאַאוו–ךעשיוכ
תוקלקלחו–ךשוחסעקַאלקַאלכַאוו–ךעשיוכ
םירצמ–ךשוחם*יַארצימ–ךעשיוכ
ןכשוחןכעשיוכ
אלולטו–אכוחעלולטוא–עכוכ
אלולט–אכוחעלולט–עכוכ
ןילוחןילוכ
השלוחעשלוכ
שמוחםישָאמוכ
שמוחשעמוכ
ארמוחערמוכ
 הּפוחעּפוכ
ןישודיקו–הּפוחןשוד)י(קעוו–עּפוכ
ץוחץוכ
ץָראל–ץוחץערָאָאל–ץוכ
רדגל–ץוחרעדעגַאל–ץוכ
הנחמל–ץוחענכַאמַאל–ץוכ
ֿעבטה–ךרדל–ץוחעוועטַאה–ךערעדעל–ץוכ
הזל–ץוחעזעל–ץוכ
הּפצוחעּפצוכ
 עצינהּפצוחעצינעּפצוכ
קינהּפצוחקינעּפצוכ
קוחםיקוכ
תקחסעקוכ
ןברוחסעניוברוכ
ןברוחםברוכ
ןושאר–תיב–ןברוחןשיר–ס*יַאב–םברוכ
ינש–תיב–ןברוחינייש–ס*יַאב–םברוכ
רוטַארעטיל–ןברוחרוטַארעטיל–םברוכ
ןברוחןברוכ
ןושאר–תיב–ןברוחןשיר–ס*יַאב–ןברוכ
ינש–תיב–ןברוחינייש–ס*יַאב–ןברוכ
רוטַארעטיל–ןברוחרוטַארעטיל–ןברוכ
הֿברוחעוורוכ
 שוחשוכ
םעטה–שוחםַאטַאה–שוכ
שושימה–שוחשעשימַאה–שוכ
חירה–שוחךעיירַאה–שוכ
היארה–שוחע*ירַאה–שוכ
העימשה–שוחע*ימשַאה–שוכ
קידמישוחקידמישוכ
םישוחםעשוכ

 רוביחםירוביכ
רֿבקה–טוביחרעווייקַאה–טעביכ
ןויצ–תביחןע*יצ–סעביכ
קושינו–קוביחקעשינעוו–קעביכ
 רוביחרעביכ
 דודיחםידודיכ
שודיחםישודיכ
תוָאלֿפנו–םישודיחסעָאלֿפינעוו–םישודיכ
הרוּת–ישודיחעריוט–עשודיכ
 דודיחדעדיכ
לקדחלקעדיכ
שודיחשעדיכ
ךיז ןשודיחןשעדיכ
ֿבויחםיווּו*יכ
ןויזחןעיוזיכ
קוזיחםיקוזיכ
ןויזחסעניויזיכ
קוזיחקעזיכ
רובידה–ךוּתיחרעבידַאה–ךעטיכ
1 יחַײכ

י"ח / 2 יחַײכ
רדחרעדייכ
רדחמ–םיֿנפל–רדחרעדייכימ–םינֿפיל–רעדייכ
דחוימ–רדחדעכויעמ–רעדייכ
ןקותמ–רדחןקוסעמ–רעדייכ
םיקו–יחםעַײקעוו–ַײכ
ֿבלחוועלייכ
ןֿבלחןוועלייכ
קלחקעלייכ
אבה–םלועל–קלחעבַאה–םעליועל–קעלייכ
ן"חןייכ
ןחןייכ
עלעבירג–ןחןייכ
לדנחלדנייכ
ךיז ןעלדנחןעלדנייכ
קידווענחקידווענייכ
1 היחעַײכ

2 היחעַײכ

םדָא–ייחםעדָא–עַײכ
םלוע–ייחםעליוא–עַײכ
1ֿ בייחוועַײכ

 2ֿ בייחוועַײכ
התימ–ֿבייחעסימ–וועַײכ
 טייחטעַײכ
תויחסעַײכ
הרׂש–ייחערָאס–עַײכ
הער–היחעָאר–עַײכ
ֿץפחץעֿפייכ
םרחםערייכ
םשרג–ונברד–םרחםָאשרעג–ונייבַארעד–םערייכ



לטיווק–םרחלטיווק–םערייכ
שֿפנ–ףורחשעֿפענ–ףערייכ
שרוחשערייכ
ןטקו הטוש שרחןטָאקעוו עטיוש שערייכ
קשחקעשייכ
 לוליחםילוליכ
ףוליחםיֿפוליכ
 קוליחםיקוליכ
תועד–יקוליחסעייד–עקוליכ
 לוליחלעליכ
הרוּתה–לוליחעריוטַאה–לעליכ
תמה–לוליחסעמַאה–לעליכ
דוֿבּכה–לוליחדעווָאקַאה–לעליכ
שדוקה–לוליחשעדיוקַאה–לעליכ
םשה–לוליחםעשַאה–לעליכ
שדוק–לוליחשעדיוק–לעליכ
תבש–לוליחסעבַאש–לעליכ
ףוליחףעליכ
ןֿפוליחןֿפעליכ
 קוליחקעליכ
ךוניחךעניכ
1 ךונחךעניכ

רוסיחרעסיכ
ֿבויחווע*יכ
תויחסע*יכ
ךיז ןתויחןסע*יכ
ןוציחםיניוציכ
תוינוציחסע*יניוציכ
ןוציחןציכ
 קיריחקעריכ
האיר–שולחעייר–עשולכ
הצילחעצילכ
םירמחםירָאמכ
המימחעמימכ
קידתומימחקידסעמימכ
ישימחישימכ
םישימחםישימכ
הֿפונחעֿפונכ
 עצינשוֿפינחעצינשוֿפינכ
 קינשוֿפינחקינשוֿפינכ
הֿפינחעֿפינכ
קינהֿפינחקינעֿפינכ
 עצינתוֿפינחעצינסעֿפינכ
 קינתוֿפינחקינסעֿפינכ
דסחםידָאסכ
1 העד–רסחעייד–רַאסכ

2 העד–רסחעייד–רַאסכ

שהעד–רסחשעייד–רַאסכ
םינב–ךוׂשחםינָאב–עכוסכ
הטמ–םותחעטַאמ–םימוסכ

 עינרַאדיסחעינַראדיסכ
דיסחםידיסכ
שידיסחשידיסכ
םלועה–תומוא–ידיסחםעליָואה–סעמוא–עדיסכ
זנּכשַא–ידיסחזַאנעקשַא–עדיסכ
תודיסחסעדיסכ
המיתחעמיסכ
טלעג–המיתחעמיסכ
הֿבוט–המיתחעוויוט–עמיסכ
ןקז–תמיתחןָקאז–סעמיסכ
הוודחעוודעכ
הריצי–ילֿבחעריצעי–עלוועכ
הדיל–ילֿבחעדייל–עלוועכ
חישמ–ילֿבחךע*ישעמ–עלוועכ
 הירֿבח / איירֿבחעַײרוועכ
2 הרֿבחערוועכ

ןַאמ–הרֿבחערוועכ
ןורֿבחןערוועכ
 קינהרֿבחקינערוועכ
אשידק–הרֿבחעשידעק–ערוועכ
ןובשחסעניובשזעכ
ןובשחםבשזעכ
שֿפנה–ןובשחשעֿפענַאה–םבשזעכ
קדצ–ןובשחקעדעצ–םבשזעכ
ןענובשחןענעבשזעכ
ןוושחןוושזעכ
אטחטעכ
הנבלחענבלעכ
קנחקענעכ
חסעכ
 תיחסעכ
ןורסחןרָאסעכ
סיּכ–ןורסחסיק–ןרָאסעכ
דסחדעסעכ
תמא–לש–דסחסעמע–לעש–דעסעכ
ןורסחםיניורסעכ
ןורסחסעניורסעכ
תו)י(צֿפחסעצֿפעכ
ֿץפחםיצָאֿפכ
ֿץפחםיצייֿפכ
תוצחסָאצכ
ףוצחםיֿפוצכ
הֿפוצחעֿפוצכ
 רצחסערייצכ
תוכלמה–רצחםיכָאלעמ–סערייצכ
תוֿפיצחסעֿפיצכ
הציצחעציצכ
הריקחעריקכ
השירדו–הריקחעשירד)עוו(–עריקכ
ןהריקחןעריקכ



הטרחעטָארכ
םרחםימָארכ
םרחסעמָארכ
תומרחסעמָארכ
תסורחסעסיורכ
 ףירחםיֿפירכ
תוֿפירחסעֿפירכ
דשחדַאשכ
דשחםידָאשכ
ששחשַאשכ
ששחםישָאשכ
ץמח–ששחץעמָאכ–שַאשכ
ששחסעשָאשכ
דושחםידושכ
 2ֿ בושחםיווּושכ
תוֿבישחסעווישכ

ל
…ל…ַאל
רמועב–ג"לרעמיועב–גַאל
דבַאלו–גורהלדעבַאעלוא–גערַאהַאל
ווַאלווַאל
אקווד–ווַאלעקֿפַאד–ווַאל
)ימרַאה( ןֿבל)ימַארַאָאה( ןווָאל
לזאזעללזָאזַאל
טולטָאל
ןחקלםינָאכטַאל
ןחקלןכטַאל
ןענחקלןענעכטַאל
םידוהילםידוהעיַאל
םידחַאלםידָאכַאל
עצינמידחַאלעצינמידָאכַאל
קינמידחַאלקינמידָאכַאל
םיָאצחלם*יָאצַאכַאל
ןיָאצחלן*יָאצַאכַאל
ןכלןייכָאל
ןיטולחלןטולכַאל
אמחלעמכַאל
ןכלןכָאל
שחלשעכַאל
ןדמלםינָאדמַאל
תונדמלסענָאדמַאל
םידמולםידמָאל
שידמולשידמָאל
ןדמלןדמַאל
תודמולסעדמָאל
לדעמַאל
דמלדעמַאל
ווָאוו–דמלווָאוודעמַאל

עצינווָאוו–דמלעצינווָאוו–דעמַאל
קינווָאוו–דמלקינווָאוו–דעמַאל
טוהלטעָאל
טוהלרעָאל
ג"ּפלגַאּפַאל
ק"ּפלקַאּפַאל
יקוֿפַאלעקוֿפַאל
ןוצלןצָאל
ןחקלםינָאכקַאל
ןחקלןכקַאל
ןענחקלןענעכקַאל
תע לּכלסייא לקַאל
ןושלןשָאל
ערה–ןושלערָאה–ןשָאל
רכז–ןושלרעכָאז–ןשָאל
דיחי–ןושלדעכָאי–ןשָאל
הֿבקנ–ןושלעווייקענ–ןשָאל
היקנ–ןושלע*יקענ–ןשָאל
רוהנ–יגס–ןושלרעָאניגעס–ןשָאל
1 שדוק–ןושלשעדיוק–ןשָאל

2 שדוק–ןושלשעדיוק–ןשָאל

םיבר–ןושלםיבַאר–ןשָאל
אליול
םכילע–אלםעכיילַא–יול
קידמכילע–אלקידמעכיילַא–יול
ונילע–אלוניילָא–יול
לארׂשי ןמלַא אללעָארס*יי ןעמלַא יול
רעי אלו םיבוד אלרַאַאי יולעוו םיבוד יול
יד–אלַײד–יול
םלועמ םירֿבד ויה אל : ם"דהלםעליועמ םירָאווד ויוה יול
ארֿבינ אלו היה אלערווינ יולעוו עיוה יול
ארד רשכוה אלערָאד רעשכוה יול
הוולםיוויול
הוולעוויול
טולטיול
חלצוי–אלךעלצוי–יול
דקּפי אלו רכזי אלדעקָאּפ*יי יולעוו רעכָאז*יי יול
טלמי אלטעלָאמ*יי יול
)טלעג–(ץרחי–אלץערכעי–יול
ןרמולןרעמיול
דומחת–אלדעמכַאס–יול
ֿבונגית–אלווענגיס–יול
הׂשעת–אלעסַײסיול
ףאנית–אלףעניס–יול
חצרית–אלךעצרעס– / ךעצריס–יול
הׂשעת–אלעסעסיול
שרל–געולשָארעל–געיול
יּתלדיֿפ–אליטלַאדיֿפיול
יּתלליֿפ אל : יּתלדיֿפ–אליטלָאליֿפ יול
ןּכש–לּכ–אלןעק)ע(שלָאק–יול



יּכ–אליקיול
חולסעכול
ֿבלולםיווָאלול
ֿבלולוועלול
חולךעול
אירול קחצי 'ר  : י"רַאעירול
…ל…יל
םלוע)ה(–תאירבלםעליו)ָאה(–סע*ירביל
יַאנגלַײנגיל
רמג ידילרַאמג יידיל
רמג ידילרעמעג יידיל
1 יווליווייל

2 יווליווייל

תוחלסעכייל
תוחלץעכייל
םירומיש)ה(–לילםירומיש)ַאה(–לייל
אליעלו–אליעלעליילוא–עלייל
קידאליעלו–אליעלקידעליילוא–עלייל
רמאלרעמייל
ןרמאלןרעמייל
האלעייל
ץלםיצייל
דוֿבכלדיוווכיל
הרואכלעריוכיל
חיוורישכלךע*יוורַאיעשכיל
ֿביחרישכלוועכרַאיעשכיל
תילילסיליל
םיה–תנידמלםַאיַאה–סענידמיל
דומילםידומיל
דומילדעמיל
קדצ)ה(–תנילקעדעצ)ַאה(–סעניל
תוכזלסוכסיל
הילעע*יל
לודג–טרּפללדָאג–טַארּפיל
ןטק–טרּפלןטָאק–טַארּפיל
םיֿנפלו–יֿנפלםינֿפילעוו–ַײנֿפיל
הדעו–םע–לּכ–יֿנפלעדייעוו–םַא–לָאק–יינֿפיל
ןידה–תרושמ–םיֿנפלןידַאה–סערושעמ–םינֿפיל
תותימצלסעסימציל
יוקילם*יוקיל
יוקילעקיל
המח–יוקילעמַאכ–עקיל
הנֿבל–יוקילענָאוועל–עקיל
חיוורישּכלךע*יוורַאיעשקיל
ֿביחרישּכלוועכרַאיעשקיל
חֿבשלךַאוושיל
המשלָאמשיל
יַאמלהַײמל
…ל…על
הׂשעמה–רחַאלעסַײמַאה–רעכַאעל

ןמז–רחַאלןַאמז–רעכַאעל
םינש–האמ–רחַאלםינָאש–עיימ–רעכַאעל
דיתעלדעסָאעל
אוֿבל–דיתעלעווָאל–דעסָאעל
יבגלעבַאגעל
ירמגלערמַאגעל
רמועב–ג"לרעמיובגעל
תורוד–רודלסעריוד–רָאדעל
אמגודלעמגודעל
תורודלסעריודעל
אבהלעבַאהעל
ם"דהלםַאדַאהעל
לידֿבהללדווַאהעל
תולדֿבה ףלא לידֿבהלסעלָאדווַאה )ייֿפלַא( ףעלע לדווַאהעל
סיעכהלסעכַאהעל
עצינסיעכהלעצינסעכַאהעל
קינסיעכהלקינסעכַאהעל
גורהלו–דימשהלגערַאהעלוא–דימשַאהעל
ךוּפיהלךעּפייהעל
ֿבלוועל
ֿבלסעווָאוועל
הלטֿבלעלָאטַאוועל
הנֿבלענָאוועל
ןונֿבלןענָאוועל
שוֿבלשּווועל
שוֿבלןשּווועל
ֿבוט–ֿבלווָאטוועל
ןתיוולןסָאיוועל
2 יוולם*י*יוועל

היוולעַײוועל
עדוי ֿבלעיידעי וועל
תומלועלסעמָאליועל
םלועלםעליועל
דעו–םלועלדעָאוו–םעליועל
חקיּת םלועלךעקיט םעליועל
תומלועלסעמעליועל
)םלוע–(רכזל)םעליוא–(רעכייזעל
תורוד–ןורכזלסעריוד–ןערכיזעל
ןורּכזלןרָאקיזעל
הער–תוברּתלעָאר–סעברַאטעל
שימשּתלשעמשַאטעל
הֿבוטלעוויוטעל
ֿתבוטלסעוויוטעל
ללּכה–ֿתבוטללַאלקַאה–סעוויוטעל
 הּפוחל הרוּתל : ןַײז לדגמםיוויוט–םיסַײמלוא עּפוכעל עריוטעל
םיֿבוט–םיׂשעמלו

דוביאלדעב*יעל
םיה–רֿבעלםַאיַאה–רעווייעל
שמשה–יניעלשעמעשַאה–ענייעל
הנקיז–תעלענקיז–סייעל
וננינעלוניינָאינ*יעל



ןוחטב–רתילןכָאטיב–רעסעיעל
ףקוּת–רתילףעקיוט–רעסעיעל
קוזיח–רתילקעזיכ–רעסעיעל
ידוד–הכלידיוד–ָאכעל
הליחּתכלעליכטַאכעל
1 םייחלם*יַאכעל

2 םייחלם*יַאכעל

םולשלו–םייחלםעלָאשעלוא–ם*יַאכעל
םולשלו–םיֿבוט–םייחלםעלָאשעלוא–םיוויוט–ם*יַאכעל
תועדה–לכלסעיידַאלָאכעל
תוחּפה–לכלסעכָאּפַאלָאכעל
שחלםישָאכעל
דוחלדוכעל
הכלנו וכל ֿבקעי–תיב : ו"ליבָאכליינעוו וכעל
הֿבוחלעוויוכעל
הננרנ–וכלָאנענַארענ–וכעל
ךל–ךלָאכעלכעל
םחלםעכעל
סלקלו–געללסעלעקלוא–גַאַאלעל
לזמללזַאמעל
םשה–ןעמלםעשַאנַאמעל
תמאה–ןעמלסעמעָאה–ןַאמעל
ועדי–ןעמלודייי–ןַאמעל
ואריו–ועמשי–ןעמלור*ייעוו–ועמש*יי–ןַאמעל
ןיע–תיארמלן*יַא–סערַאמעל
לשמללשָאמעל
יַאמלהַײמעל
יַאמלַײמעל
הלעמלעלַײמעל
עֿבטה–ןמ–הלעמלעוועטַאה–ןימ–עלַײמעל
לכׂשה–ןמ–הלעמללכייסַאה–ןימ–עלַײמעל
הׂשעמלעסַײמעל
םרּפסימלםָארָאּפסימעל
ןירדהמלןירדַאהעמעל
ךמלךעמעל
יונליונעל
הּתע–תעלעטַאסעל
ףוסלףָאסעל
הרירב תילעריירב סעל
ןייד תילו ןיד תילןעַײד סעלעוו ןיד סעל
ןיגוריסלןגורייסעל
ךרעלךערעעל
תוחּפלסעכָאּפעל
םינּפלםענָאּפעל
ֿבוט–ֿבלווָאטֿפעל
יֿפליֿפעל
יּתעד–יֿפליטַאדיֿפעל
הז–יֿפלעזיֿפעל
ומוּת–יֿפלעמוט–יֿפעל
ויׂשעמ–יֿפלוועסַײמ–יֿפעל

ךרע–יֿפלךערע–יֿפעל
העש–יֿפלָאשיֿפעל
קידהעש–יֿפלקידעָאש–יֿפעל
ץלץעל
ץלםינָאצעל
תונצלסענָאצעל
ןצלןצעל
ןעוועצלןעוועצעל
דוֿבּכלדעווָאקעל
ֿבוח–ףּכל ןַײז ןד : ןַײז ןדוויוכ–ףַאקעל
תוכז–ףּכל ןַײז ןד : ןַײז ןדסוכס–ףַאקעל
ֿבורלווָארעל
הערלעָארעל
ןוצרלןצָארעל
םילשוריב האבה הנשלם*יַאלָאשוריב ָאבַאה ָאנָאשעל
 וֿבתּכּת הֿבוט הנשל)ומייסָאכעסעוו( ּוווייסָאקיט עוויוט ענָאשעל
)ומתחתו(
ןושלסעניושעל
ותטישלעסָאטישעל
םשלםעשעל
דוחDיי–םשלדעכ*יי–םעשעל
םימש–םשלם*יַאמָאש–םעשעל

מ
המַאמ
המָאמ
םיקמעמםיקַאמַאַאמ
ונייח המו ונָא המעניייַאכ עמוא ונָא ָאמ
םיליּפעמםיליּפַאַאמ
הרעמערַאַאמ
לובמלבַאמ
ןעלובמןעלבַאמ
ךּכב–המךַאקעבַאמ
ןַײז ליבגמליבגַאמ
דיגמםידיגַאמ
תודיגמסעדיגַאמ
היגמם*י*יגַאמ
הֿפגמעֿפייגַאמ
היגמע*יגַאמ
ןַײז היגמע*יגַאמ
דוד–ןגמדעווָאד–ןגָאמ
דיגמדעגַאמ
עקדיגמעקדעגַאמ
אׂשמ)ו(–עגמעסַאמעגַאמ
ידמַײדָאמ
ןיעידומןידָאמ
עדמעדַאמ
ךָאד–המךעדַאמ
הגרדמעגיירדַאמ



ךירדמםיכירדַאמ
ךירדמךערדַאמ
ןַײז ךירדמךערדַאמ
…רהמ…רַאהַאמ
ל"רהמלַארַאהַאמ
ם"רהמםַארַאהַאמ
ףיש ם"רהמםַארַאהַאמ
ָא"שרהמָאשרַאהַאמ
ל"שרהמלַאשרַאהַאמ
רוצ–זועמרוצ–זיוָאמ
לזמסעלָאזַאמ
קיזמםיקיזַאמ
ןקיזמןקיזַאמ
לזמלזַאמ
ֿברקע לזמווערקַא לזַאמ
הירַא לזמעירַא לזַאמ
הכרב–לזמעכָארב–לזַאמ
ידג לזמידעג לזַאמ
םיגד לזמםיגָאד לזַאמ
ילד לזמילעד לזַאמ
1ֿ בוט–לזמווָאטלזַאמ

2ֿ בוט–לזמווָאטלזַאמ

הלט לזמעלָאט לזַאמ
םימואּת לזמםימיוט לזַאמ
םינזָאמ לזמם*יַאנזָאמ לזַאמ
ןטרס לזמןטרַאס לזַאמ
הלותב לזמעלוסּפ לזַאמ
תשק לזמסעשַאק לזַאמ
רוש לזמרָאש לזַאמ
םינזָאמם*יַאנזָאמ
םינזָאמ לזמם*יַאנזָאמ
קיזמקעזַאמ
ןַײז קיזמקעזַאמ
ןַײז ריהזמרעזַאמ
םימעטמםימַאטַאמ
הנּתמענָאטַאמ
עבטמעייבטַאמ
ֿבוט–המוויוטַאמ
וֿבוט–המעוויוטַאמ
ףיטמםיֿפיטַאמ
קיּתעמםיקיטַאמ
ןַײז החדמעכטַאמ
ןומטמםיניומטַאמ
ןומטמןעמטַאמ
רתסב–ןּתמרעסייסעב–ןטַאמ
הרוּת–ןּתמעריוט–ןטַאמ
םדו–רׂשב–תנּתמםָאדעוו–רעסָאב–סענטַאמ
די–תנּתמדַאי–סענטַאמ
םניח–תנּתמםעניכ–סענטַאמ
םיהולא–תנּתמםיהיולע–סענטַאמ

םיהולא–תנּתמםיקיולע–סענטַאמ
1 הטמעטַאמ

ןַײז םיעטמםעטַאמ
הטמ–הטמעטָאמ– / עטַאמ–עטַאמ
תוטמסעטַאמ
תּתמסעטַאמ
יעסמו–תוטמעסַאמוא–סעטַאמ
והיתּתמוהָאיסעטַאמ
יעסמ–תוטמעסַאמ–סעטַאמ
ףיטמףעטַאמ
ןַײז ריּתמרעטַאמ
ןַײז םד–ריּתמםַאד–רעטַאמ
ןַײז רדנ–ריּתמרעדיינ–רעטַאמ
סיּפדמםיסיּפטַאמ
סיּפדמסעּפטַאמ
ןַײז חירטמךע*ירטַאמ
אתינורטמעסינערטַאמ
תיֿפי–המסעֿפָאיַאמ
דDיי–תיֿפי–המסעֿפָאיַאמ
לדיל–תיֿפי–המסעֿפָאיַאמ
קינתיֿפי–המקינסעֿפָאיַאמ
רקי–המרעקָאי–ַאמ
רקוי–המרעקיוי–ַאמ
קינהׂשעי–המקינעסַײיַאמ
םימם*יַאמ
םינורחַא–םימםיניורכַא–ם*יַאמ
םייח–םימם*יַאכ–ם*יַאמ
ףוס–םהל–ןיאש–םימףָאס–םעהָאל–ןייעש–ם*יַאמ
ונלש–םימונָאלעש–ם*יַאמ
ןַײז דיבכמדעבכַאמ
תוקזחמסעקָאזכַאמ
רוזחמםיריוזכַאמ
ןַײז ֿבטומל–ריזחמוועטומעל–ריזכַאמ
ןַײז קיזחמקעזכַאמ
ןַײז הֿבוט–קיזחמעוויוט–קעזכַאמ
רוזחמרעזכַאמ
הקולחמעקיולכַאמ
תקולחמסעקיולכַאמ
הלחמעלכַאמ
המענ–תב תלחמעמַײנ–סַאב סעלכַאמ
רימחמםירימכַאמ
שינַאדמחמשינַאדעמכַאמ
רענַאדמחמרענַאדעמכַאמ
תמחמסעמכַאמ
ןַײז ץימחמץעמכַאמ
רימחמרעמכַאמ
חרוא–סינכמםיכרָא–עסינכַאמ
הנחמענכַאמ
חרוא–סינכמךעריוא–סענכַאמ
ןַײז חרוא–סינכמךעריוא–סענכַאמ



עטחרוא–סינכמעטכעריוא–סענכַאמ
זַײוותונחמזַײווסענכַאמ
סכומםיסכָאמ
החמעכָאמ
ןּתוחמםינָאטעכַאמ
טֿפַאשתונּתוחמטֿפַאשענָאטעכַאמ
עטתנּתוחמעטסענעטעכַאמ
רכומםירכָאמ
ןַײז עירכמע*ירכַאמ
ןַײז ֿבירחמווערכַאמ
ןַײז זירכמזערכַאמ
ןַײז עידומו–זירכמע*ידיומוא–זערכַאמ
ןַײז םירחמםערכַאמ
ןַײז םלוע–םירחמםעליוא–םערכַאמ
םיֿרפס–רכומםירָאֿפס–ערכָאמ
הֿבשחמעווָאשכַאמ
הרז–הֿבשחמערָאז–עווָאשכַאמ
הֿבוט–הֿבשחמעוויוט–עווָאשכַאמ
ןתוֿבשחמןסעווָאשכַאמ
הער–הֿבשחמעָאר–עווָאשכַאמ
עטֿפשכמעטֿפיישכַאמ
הֿפשכמעֿפיישכַאמ
רישכמםירישכַאמ
ןירישכמןירישכַאמ
ןַײז לישכמלשכַאמ
רישכמרעשכַאמ
ךיז ןַײז רישכמרעשכַאמ
ןַײז למלַאמ
תוומה–ךאלמסעווָאמַאכ)ע(לַאמ
יכָאלמיכָאלַאמ
תרשה–יכַאלמסערָאשַאה–ייכַאלַאמ
ךאלמםיכָאלַאמ
םולשה–ךאלמםעלָאשַאה–עכַאלַאמ
הלבח–ךאלמעלָאבַאכ–עכַאלַאמ
ןוילע–ךאלמןעילע–עכַאלַאמ
שובלמםישובלַאמ
שובלמשעבלַאמ
ןַײז שיבלמשעבלַאמ
ןַײז ליענמו–שיבלמלינַאמוא–שעבלַאמ
םימורע–שיבלמםימורַא–שעבלַאמ
ןַײז םימורע–שיבלמםימורַא–שעבלַאמ
ןהריג–הלעמןערייגלַאמ
1 הוולמםיוולַאמ

תיבירב–הוולמסיבירעב–םיוולַאמ
1 הוולמעוולַאמ

תיבירב–הוולמסיבירעב–עוולַאמ
רקשל יל המרעקַאשעל יל ַאמ
1 תוכלמסעכלַאמ

2 תוכלמסעכלַאמ

קידתוכלמקידסעכלַאמ

העשרה–תוכלמעָאשערָאה–סעכלַאמ
עשרה–תוכלמעשערָאה–סעכלַאמ
לארׂשי–תוכלמלעָארס*יי–סעכלַאמ
הדוהי–תוכלמעדוהעי–סעכלַאמ
םימש–תוכלמם*יַאמָאש–סעכלַאמ
ןלמןלַאמ
1 אלמעלָאמ

2 אלמעלָאמ

–אלמעלָאמ
ןַײז עלמעלַאמ
ןלזג–אלמןעלזַאג–עלָאמ
ןהריג–הלעמןערייגעלַאמ
הלודג–אלמעלודעג–עלָאמ
ןמה–אלמןעמָאה–עלָאמ
שודגו–אלמשעדָאגעוו–עלָאמ
םעט–אלמםַאט–עלָאמ
ךאלמךעלַאמ
המוד–ךאלמעמיוד–ךעלַאמ
לאוגה–ךאלמלעיוגַאה–ךעלַאמ
המודה–ךאלמעמיודַאה–ךעלַאמ
עישומה–ךאלמע*ישיומַאה–ךעלַאמ
םולשה–ךאלמםעלָאשַאה–ךעלַאמ
המח–אלמעמייכ–עלָאמ
ןח–אלמןייכ–עלָאמ
הלבח–ךאלמעלָאבַאכ–ךעלַאמ
ןוילע–ךאלמןעילע–ךעלַאמ
ןעלמןעלַאמ
החמיׂש–אלמעכמיס–עלָאמ
סעּכ–אלמסַאַאק–עלָאמ
םימחר–אלמםימכַאר–עלָאמ
החיצר–אלמעכיצער–עלָאמ
לאיּכלמלע*יקלַאמ
1 הּכלמעקלַאמ

2 הּכלמעקלַאמ

תוקלמסעקלַאמ
אשידק–אּכלמעשידעק–עקלַאמ
ָאֿבש–הּכלמָאווש–עקלַאמ
תונישלמסענישלַאמ
ןַײז ןישלמןשלַאמ
תושממסעשָאמַאמ
רזממםירייזמַאמ
תרזממסערייזמַאמ
רזממרעזמַאמ
הדינה–ןב–רזממעדינַאה–ןעב–רעזמַאמ
עטרזממעטרעזמַאמ
שירזממשירעזמַאמ
םיקּתממםיקַאטמַאמ
ןַײז ץילממץעלמַאמ
ןושל–עמַאמ : ןושלןשָאלעמַאמ
ןוממןעמָאמ



חרוק–ןוממךעריוק–ןעמָאמ
שממשעמַאמ
ןַײז איצממעצמַאמ
ןַײז ךישממךעשמַאמ
1 ןמןַאמ

האנ–המעָאנ–ַאמ
רמָאד–ןַאמרַאמָאדנַאמ
אוהד–ןַאמוהעדנַאמ
גיהנמםיגיהנַאמ
רודה–גיהנמרָאדַאה–עגיהנַאמ
הנּתשנ–המענַאטשינ–ַאמ
ךשֿפנ–הממךעש)ֿפ(ענָאמ
גיהנמגענַאמ
רודה–גיהנמרָאדַאה–גענַאמ
הֿפי–הנמעֿפָאי–ענָאמ
ונייח המו ונָא המעניייַאכעמ–ענָאמ
סמסַאמ
אׂשמסעָאסַאמ
ישילשה ןימינב תועסמישילשַאה ןעמָאינעב סעָאסַאמ
ןַײז ריבסמרעבסַאמ
ןַײז ןיטׂשמןטסַאמ
דימתמםידימסַאמ
הדימתמעדימסַאמ
דימתמדעמסַאמ
ןותמןסָאמ
ןַײז הנתמענסַאמ
יעסמעסַאמ
אׂשמעסַאמ
ןַײז גיׂשמגעסַאמ
ןַײז לוֿבג–גיסמלּוווג–געסַאמ
תכסמסעכעסַאמ
ןּתמ–אׂשמןטַאמעסַאמ
םינּפ–אׂשמםענָאּפעסַאמ
הדֿבּכ–אׂשמעדייווק–עסַאמ
2 רסומרעסָאמ

רוסמרעסָאמ
רסמרעסַאמ
ןרסמןרעסַאמ
דיּפסמםידיּפסַאמ
דיּפסמדעּפסַאמ
ןַײז דיּפסמדעּפסַאמ
אנקסמענָאקסַאמ
ליּכׂשמםיליקסַאמ
ליּכׂשמלקסַאמ
םיּכסמםעקסַאמ
ןַײז םיּכסמםעקסַאמ
ןַײז ריּכזמרעקסַאמ
ךיז ןַײז ריּכזמרעקסַאמ
ןַײז תומשנ–ריּכזמסעמָאשענ–רעקסַאמ
רוסמםירסָאמ

ןַײז חירסמךע*ירסַאמ
ןַײז הרתמערסַאמ
רתומסערסָאמ
סוָאמסעָאמ
תועמסעָאמ
םיטיח–תועמםיטיכ–סעָאמ
ןיטיח–תועמןטיכ–סעָאמ
רואמרעָאמ
הלוגה–רואמעליוגַאה–רעָאמ
הלּפמעלָאּפַאמ
תלוּפמסעליוּפַאמ
יעשּפ המישיּפ ַאמ
ליּפמלּפַאמ
ןַײז ליּפמלּפַאמ
דניק–ליּפמלּפַאמ
ןעלּפמןעלּפַאמ
ליּפמךעלעּפַאמ
ןַײז חיטֿבמךע*יטֿפַאמ
ריטֿפמרעטֿפַאמ
ןַײז ןיחֿבמןכֿפַאמ
ןַײז גילֿפמגעלֿפַאמ
תוׂשעל–אילֿפמסעסַײל–עלֿפַאמ
ֿתפומםיסֿפָאמ
ןַײז קיֿספמקעסֿפַאמ
ןַײז ותנשמ–קיֿספמעסָאנשימ–קעסֿפַאמ
ןַײז ריצֿפמרעצֿפַאמ
ןַײז ריֿקפמרעקֿפַאמ
ןַײז קידצמקעדצַאמ
ןַײז ןידה–קידצמןידַאה–קעדצַאמ
הֿבצמעווייצַאמ
ןַײז ליצמלצַאמ
ןַײז חילצמךע*ילצַאמ
–יאצומעצָאמ
הצמעצַאמ
רעסַאוו–הצמעצַאמ
ֿבצמוועצַאמ
תבש–יאצומסעבַאש–עצָאמ
הרומש–הצמערומש–עצַאמ
יבּכמיבַאקַאמ
רעייבּכמרעייבַאקַאמ
ןַײז םידקמםעדקַאמ
ךיז ןַײז םידקמםעדקַאמ
ןַײז שידקמשעדקַאמ
ןַײז שיחּכמשעכקַאמ
הּכמעקַאמ
 הֿבותּכ אל רשַא הּכמעריוטַאב עווּוסק יול רעשַא עקַאמ
הרוּתב
םוקמםעקָאמ
לודג–םוקמלדָאג–םעקָאמ
תוינערוּפל–םוקמסעינָארוּפעל–םעקָאמ



טלקימ–םוקמטעלקימ–םעקָאמ
החונמ–םוקמעכונעמ–םעקָאמ
שודק–םוקמשעדָאק–םעקָאמ
תוּכמסעקַאמ
תוירזכַא–תוּכמסעירָאזכַא–סעקַאמ
הנידמ–תּכמענידעמ–סעקַאמ
תורוכב–תּכמ : ב"חאב ש"דע ך"צדסעריוכּפ–סעקַאמ
חצר–תוּכמךעצער–סעקַאמ
ףקמףעקַאמ
רוקמרעקָאמ
הֿבוט–ריּכמעוויוט–רעקַאמ
הרוּתב הֿבותּכ אלש הּכמעריוטַאב עווּוסק יולעש עקַאמ
דיּפקמםידיּפקַאמ
דיּפקמדעּפקַאמ
ןַײז דיּפקמדעּפקַאמ
ןַײז ֿבירקמווערקַאמ
ןשקמםינָאשקַאמ
ןשקמןשקַאמ
ןַײז השקמעשקַאמ
דליל–השקמדעלייל––עשקַאמ
…רהמ…רַאמ
הכרעמעכָארַאמ
יתוברו ןנברו ןנרמַײסיובַארעוו ןָאנָאבַארעוו ןָאנָארָאמ
שער–המשַארַאמ
ןַײז הרוּת–ץיברמעריוט–ץעברַאמ
ישַא–בר)–ר(ב–רמעשַאבערעברַאמ
ןַײז ליגרמלגרַאמ
אֿבט–אתינגרמעווַאט–עסינגרַאמ
ןַײז שיגרמשעגרַאמ
דרומםידרָאמ
תוכלמב–דרומסעכלַאמעב–םידרָאמ
רעחיוורמרעכיוורַאמ
ןַײז חיוורמךע*יוורַאמ
יכדרמעכטרָאמ
קידצה יכדרמקידַאצַאה עכטרָאמ
ןיע–תיארמן*יַא–סירַאמ
םירמםעירַאמ
ןַײז ֿביחרמוועכרַאמ
ןוושחרמןוושזעכרַאמ
ןַײז קיחרמקעכרַאמ
תווממ–רמסעווָאמימ–רַאמ
שֿפנ–רמשעֿפענרַאמ
הארמערַאמ
םהרֿבַאד–הירמםָאהָארווַאד–ערָאמ
ארתַאד–ארמערסַאד–ערָאמ
הלוּכ–אמלעד–הירמעלוק–עמלַאעד–ערָאמ
ארתַאד–ארמערסַאעד–ערָאמ
רעחיוורמרעכיווערַאמ
םוקמ–הארמםעקָאמ–ערַאמ
תומוקמ–הארמסעמיוקעמ–ערַאמ

שֿפנ–רמשעֿפענ–ערָאמ
תרמסערָאמ
ןהּכ–הארמןעיוק–ערַאמ
רורמרערָאמ
ןַײז שיערמשערַאמ
ןַײז םלוע–שיערמםעליוא–שערַאמ
הרוחש–הרמעריוכשערָאמ
תעשרמסַאשרַאמ
ןַײז עיבשמע*יבשַאמ
חיגשמםיכיגשַאמ
חיגשמךע*יגשַאמ
ןַײז חיגשמךע*יגשַאמ
ןַײז הוושמעוושַאמ
ןַײז ןיּתשמןטשַאמ
תיחשמםיסיכשַאמ
תיחשמסעכשַאמ
לשמלשָאמ
לשומםילשָאמ
הּפיּכב–לשומעּפיקעב–םילשָאמ
ןַײז םילשמםעלשַאמ
ןַײז שילשמשעלשַאמ
רבשינה–סרחּכ–לשמרעבשינַאה–סערעכעק–לשָאמ
תועמשמסעָאמשַאמ
םכמש המםעכיימש ַאמ
עמשמעמשַאמ
ךמש המָאכעמש ַאמ
והשמוהעשַאמ
ןַײז עיּפשמע*יּפשַאמ
ןַײז ליּפשמלּפשַאמ
אּתנּכשמעטנַאקשַאמ
ןוּכשמסענָאקשַאמ
הקשמסעָאקשַאמ
ןוּכשמןקשַאמ
הקשמעקשַאמ
ר"רהומרַארַאהומ
ןַײז לטומלטומ
ֿקפסב–לטומקעֿפָאסעב–לטומ
רּתומרעטומ
העדומעָאדיומ
ןיעידומן*י*ידיומ
םידומםידיומ
ןַײז עידומע*ידיומ
הדומעדיומ
ןַײז הדומעדיומ
ךיז ןַײז הדומעדיומ
ןַײז הדוותמו–הדומעדַאווסימוא–עדיומ
ינַא–הדומינַא–עדיומ
חיכומםיכיכיומ
חיכומךע*יכיומ
2 לחומלכיומ



ןַײז לחומלכיומ
חומסעכיומ
סכומסעכיומ
רכומרעכיומ
םיֿרפס–רכומםירָאֿפס–רעכיומ
קינמיֿרפס–רכומקינמירָאֿפס–רעכיומ
דלומדעליומ
ןַײז דילומדעליומ
ךלומךעליומ
רעכלומרעכעליומ
ןַײז ףיסומףעסיומ
ןַײז רסומרעסיומ
רתומרעסיומ
ןַײז העדומ–רסומעָאדיומ–רעסיומ
ךיז ןַײז שֿפנ–רסומשעֿפענ–רעסיומ
הז ֿבתּכ רסומ : ז"ּכומעז ווַאסק רעסיומ
רתומסערסיומ
דעומדעיומ
ןטק–דעומןטָאק–דעיומ
ֿבאומוועיומ
חומךעיומ
1 לחומלכעיומ

ךיז ןחומןכעיומ
להומלעיומ
לעמ–להומלעמ–לעיומ
טֿפַאשלהומטֿפַאשלעיומ
ֿתפומסעֿפיומ
2 איצומהעציומ

איצומעציומ
ןַײז איצומעציומ
הלטֿבל–ערז–איצומעלָאטַאוועל–ערעז–עציומ
ןַײז ןח–אצומןייכ–עציומ
ןַײז זעל–איצומזַאַאל–עציומ
ןַײז ותנש–איצומעסָאנש–עציומ
ןַײז ער–םש–איצומַארמעש–עציומ
–ריקומעריקיומ
–ריקומרעקיומ
ונרומענייריומ
בר ֿברה ונרומ : ר"רהומבער ווַארָאה )ענייבַארעוו( ענייריומ
בר ֿברה ונרומ  : …רהמבער ווַארָאה ענייריומ
ארומעריומ
דרומדעריומ
ןַײז דרומדעריומ
תוכלמב–דרומסעכלַאמעב–דעריומ
קידארומקידעריומ
ךרד–הרומךערעד–עריומ
הארוה–הרומעָאריוה–עריומ
ןַײז רּתיה–הרומרעטעה–עריומ
ונירומ–הרומענייריומ–עריומ
םיכוֿבנ–הרומםיכּוווענ–עריומ

הארוה–הרומעָארעריומ
לשומלשיומ
הּפיּכב–לשומעּפיקעב–לשיומ
השמעשיומ
ֿבשומוועשיומ
םיצל–ֿבשומםיצייל–וועשיומ
םינקז–ֿבשומםינייקס–וועשיומ
ונבר השמענייבַאר עשיומ
קזחומקעזכומ
)ןמוזמו–(ןכומ)ןעמוזמוא–(ןכומ
םרחומםערכומ
םומםומ
רמומםירָאמומ
החמומםיכמומ
החמומעכמומ
עט)נ(החמומעט)נ(עכמומ
רמומרעמומ
סיעכהל–רמומסעכַאהעל–רעמומ
ןוֿבָאּתל–רמומןווָאעטעל–רעמומ
רמומםירמומ
ףסומםיֿפָאסומ
ףסומףעסומ
1 רסומרעסומ

רוטַארעטיל–רסומרעסומ
לּכׂשה–רסומלקסַאה–רעסומ
ןרסומןרעסומ
קינרסומקינרעסומ
ֿרפס–רסומרעֿפייס–רעסומ
ֿרפס–רסומםירָאֿפס–רעסומ
םּכסומםעקסומ
1 גלֿפומםיגָאלֿפומ

2 גלֿפומםיגָאלֿפומ

1 גלֿפומגעלֿפומ

2 גלֿפומגעלֿפומ

הרוּת)ב(–גלֿפומעריוט)ַאב(–געלֿפומ
רֿקפומםירָאקֿפומ
רֿקפומרעקֿפומ
תרֿקפומסערעקֿפומ
חלצומםיכָאלצומ
חלצומךעלצומ
ז"ּכומ / זּכומזַאקומ
רחואמו םדקומרעכועמוא םעדקומ
ץע–תּכומץע–סעקומ
הצקומעצקומ
סואימ–תמחמ–הצקומסע*ימ–סעמכַאמ–עצקומ
השקומעשקומ
השרומםישרומ
השרומעשרומ
ןרעוו הוושומעוושומ
םלשומםימָאלשומ



םלשומםעלשומ
תמלשומסעמעלשומ
ןרעוו עּפשומעּפשומ
…מ…ימ
םוי–דועבמםָאי–דָאבימ
תיבל–תיבמס*יַאבעל–ס*יַאבימ
הדילו–ןטבמעדיילעוו–ןטעבימ
שדקימשעדגימ
וּפּכ–עיגימעּפַאק–ע*יגימ
היּפּכ–עיגימָאעּפַאק–ע*יגימ
ויּפּכ–עיגימוועּפַאק–ע*יגימ
וגימעגימ
רודל רודמרָאדעל רָאדימ
רבדימסעירָאבדימ
2 רבדמרעבדימ

רבדימרעבדימ
אתַײרואדמעסַײריודימ
ומויב םוי ידמעמיויעב םָאי יידימ
ושדוחב שדוח ידמעשטָאכעב שעדיוכ יידימ
עדוי–ימעיידימ
וּתבשב תבש ידמעטַאבַאשעב סעבַאש יידימ
ןידימןעידימ
הדימעדימ
היוזב–הדימעיּוזב–עדימ
הֿבוט–הדימעוויוט–עדימ
הנוגמ–הדימענוגעמ–עדימ
תודימסעדימ
ןידה–תדימןידַאה–סעדימ
םימחרה–תדימםימכַארָאה–סעדימ
םודס–תדימםָאדז–סעדימ
הדימ דגנּכ הדימעדימ דעגענעק עדימ
ןנברדמןענָאבַארדימ
םימֿב–ימו שאֿב–ימם*יַאמַאוו–ימוא שייָאוו–ימ
)םיכלוהה( ימו ימ)םיכליוהָאה( ימָאוו ימ
טועימםיטו*ימ
חבזמסעכייבזימ
חבזמךעייבזימ
ןרעוו גוודזמגעווַאדזימ
רומזימםיריומזימ
רומזימרעמזימ
יחרזמיכָארזימ
2 חרזימםיכָארזימ

1 חרזימךערזימ

2 חרזימךערזימ

ךוּתמךָאטימ
הׂשעמה–ךוּתמעסַײמַאה–ךָאטימ
קוחׂש–ךוּתמקָאכס–ךָאטימ
ןַײז הלועו–רמּתמעליועוו–רעמַאטימ
2 הטמעטימ

הטימעטימ

דימדַאי*ימ
דיל–דימדַאיעל–דַאי*ימ
תומי ימסעמָאי ימ
םינדעמםינַאדַײמ
ךלמ–ינדעמךעליימ–ענַאדַײמ
םיכלמ–ינדעמםיכָאלמ–ענַאדַײמ
םידאמםעדַײמ
ןנבר ירמאקד יַאמןענָאבַאר ערמַאָאקעד ַײמ
ןיציבר ירמאקד יַאמןצעב ער ערמַאָאקעד ַײמ
ןיֿבמןוויימ
ןַײז ןושלב–ןיֿבמןשָאלעב–ןוויימ
עטניֿבמעטנוויימ
ןַײז רוביד–לּכ–ןיֿבמרעביד–לָאק–ןוויימ
ןַײז ריֿבעמרעווַײמ
קובי–רֿבעמקעבַאי–רעווַײמ
ןַײז הלחנ–ריֿבעמעלכַאנ–רעווַײמ
ןַײז הרדס–ריֿבעמערדעס–רעווַײמ
אמעט יַאמעמַײט ַײמ
ןַײז ֿביטמוועטיימ
ןַײז םולח–ֿביטמםעלָאכ–וועטיימ
קיּתעמקעטַײמ
ןַײז קיּתעמקעטַײמ
היחי ימעיכ*יי ימ
לכאמםילָאכַײמ
תורוסַא–תולכאמסערוסַא–סעלָאכַײמ
שוחימםישוכיימ
לכאמלכַײמ
1 לחומלכיימ

ןַײז תוֿפרט–ליכאמסעֿפרַאט–לכַײמ
םיכלמ–לכאמםיכָאלמ–לכַײמ
ךיז ןַײז ןיכמןכיימ
יתיּת–אכיהמעסייט–עכיימ
שוחימשעכיימ
ותלעמעסָאלַײמ
שדוקב ןילעמשעדיוקַאב ןלַײמ
אלימעליימ
הלעמעלַײמ
ןַײז הריג–הלעמערייג–עלַײמ
1 ךלמךעליימ

2 ךלמךעליימ

הּפיּכב–ךלמעּפיקעב–ךעליימ
דסח–ךלמדעסעכ–ךעליימ
םיכלמה–יכלמ–ךלמםיכָאלמַאה–עכלַאמ–ךעליימ
ןויֿבא–ךלמןעיווע–ךעליימ
ןַײז םילעמםעלַײמ
ץילמץעליימ
רשוי–ץילמרעשיוי–ץעליימ
עטרשוי–ץילמעטרעשיוי–ץעליימ
1 תודמעמסעדָאמַײמ

2 תודמעמסעדָאמַײמ



רמאמםירָאמַײמ
ל"זח–רמאמלַאזַאכ–ערָאמַײמ
ןימאמםינימַײמ
דמעמדעמַײמ
ןימאמןעמַײמ
ןתיממןסעמיימ
ןַײז קימעמקעמַײמ
רמאמרעמַײמ
רגסומה–רמאמרעגסומַאה–רעמַײמ
קיטסירמאמקיטסירעמַײמ
ל"זח–רמאמלַאזַאכ–רעמַײמ
הנימ–אקֿפנ יַאמענימ–עקֿפַאנ ַײמ
הנעמענַײמ
ןושל–הנעמןשָאל–ענַײמ
ןַײז שינעמשענַײמ
םיׂשעמםיסַײמ
תמםיסיימ
וׂשעי–אל–רשא–םיׂשעמוסָאעי–יול–רעשַא–םיסַײמ
םוי–לכב–םיׂשעמםָאי–לָאכעב–םיסַײמ
םיעוּתעּת–הׂשעמם*יוטַאט–םיסַײמ
םיֿבוט–םיׂשעמםיוויוט–םיסַײמ
ער–הׂשעמם*יָאר–םיסַײמ
חידמו–תיסמךע*ידעמוא–סיסיימ
ומוּת–יֿפל–חיסמעמוט–יֿפעל–ךע*יסיימ
1 הׂשעמעסַײמ

2 הׂשעמעסַײמ

לכיב–הׂשעמעסַײמ
ןנוא–הׂשעמןעניוא–עסַײמ
הׂשעמ–ךוּתב–הׂשעמעסַײמ–ךָאטעב–עסַײמ
תישארב–הׂשעמסעשיירב–עסַײמ
םיעוּתעּת–הׂשעמם*יוטַאט–עסַײמ
וידי–יׂשעמווָאדָאי–עסַײמ
ידי–יׂשעמַײדָאי–עסַײמ
רבדימ–יתמרעבדימ–עסיימ
הווצימ–תמעווצימ–עסיימ
הֿבּכרמ–הׂשעמעווָאקרעמ–עסַײמ
ארונ–הׂשעמעריונ–עסַײמ
1 םיסנ–הׂשעמםיסינ–עסַײמ

2 םיסנ–הׂשעמםיסינ–עסַײמ

אלֿפינ–הׂשעמעלֿפינ–עסַײמ
1 הׂשעמסעסַײמ

ןטׂש–הׂשעמןטָאס–עסַײמ
םודס–הׂשעמםָאדס–עסַײמ
רׂשעמרעסַײמ
ער–הׂשעמַאר–עסַײמ
ינש–רׂשעמינייש–רעסַײמ
היהש–הׂשעמעיוהעש–עסַײמ
רׂשעמסערסַײמ
תורׂשעמסערסַײמ
1 האמעיימ

2 האמעיימ

עדוי–ימעיידעי–ימ
ריאמרעיימ
סנ)ה(–לעב ריאמסענ)ַאה(–לַאב רעיימ
ןל עמשמ ָאק יַאמןָאל עמשַאמ ָאק ַײמ
יַאה ילוּכ יַאמַײה עלוק ַײמ
ליקמלקיימ
ן)ענ(איקמן)ענ(עקיימ
ןרקעמןרעקַײמ
ךיראמםיכירַײמ
הרעמעריימ
הרעמערַײמ
ֿברעמווערַײמ
ֿבירעמווערַײמ
ךיראמךערַײמ
ןַײז ךיראמךערַײמ
ןַײז )םינשו–(םימי–ךיראמ)םינָאשעוו–(םימָאי–ךערַײמ
ןַײז ֿבישמוועשיימ
ןַײז םולש–ֿבישמםעלָאש–וועשיימ
ןַײז רישעמרעשַײמ
לאכימלעָאכימ
ץוחמץוכימ
ץרָאל–ץוחמץערָאָאל–ץוכימ
ריעל–ץוחמר*יָאל–ץוכימ
הנחמל–ץוחמענכַאמַאל–ץוכימ
ֿעבטה–ךרדל–ץוחמעוועטַאה–ךערעדעל–ץוכימ
ֿבּתכימםיווָאטכימ
ֿבּתכימוועטכימ
1 היחמעיכימ

םיסנכמם*יַאסענכימ
הכימעכימ
לושכימםיליושכימ
לושכימלשכימ
…מ לודג ונל ימ…ימ לדָאג ונָאל ימ
המחלמעמָאכלימ
גוגמו–גוג–תמחלמגעגָאמוא–גָאג–סעמעכלימ
אתוחידבד–אתלימעסעכידביד–עסלימ
הלימעלימ
אתוחידבד–אתלימעסעכידביד–עלימ
אמלעד–ילימעמלַאעד–עלימ
ליעלמלעלימ
ערלמַארלימ
םיקמעממםיקַאמַאַאמימ
אליממעליימימ
1 ןימןימ

2 ןימןימ

2 ןמןימ

םימשה–ןמם*יַאמָאשַא)ה(–ןימ
ןקז דעו רענמןקָאז דַאעוו רַאַאנימ
ןידה–ןמןידַאנימ



םּתסה–ןמםַאטסַאנימ
דצה–ןמדַאצַאנימ
גהנימםיגָאהנימ
הרוּתה–ןמעריוטַאה–ןימ
רחֿבומה–ןמרעכֿפומַאה–ןימ
ץוחלו–הֿפׂשה–ןמץוכַאלעוו–עֿפָאסַאה–ןימ
לעוּפה לא חוּכה ןמלעיוּפַאה לע ךעיוקַאה ןימ
רכז–ןימרעכָאז–ןימ
ןינמםינָאינימ
ןינמןעינימ
החנימעכנימ
הלודג–החנימעליודג–עכנימ
הנטק–החנימענַאטק–עכנימ
הֿבקנ–ןימעווייקענ–ןימ
םּתס–ןימםַאטס–ןימ
גהנימגענימ
םלועה–גהנימםעליוָאה–גענימ
הנידמה–גהנימענידעמַאה–גענימ
ןשי–גהנימןשָאי–גענימ
תוטש–גהנימסוטש–גענימ
תונימסענימ
תוינטיק–ינימ יילרעלַא : תוינטיקסעינטיק–ענימ
ךמׂש ימָאכמָאס ימ
ךיז ןַײז ףסַאתמףעסַאסימ
ךיז ןַײז קסעתמקעסַאסימ
תווצימב–קסעתמסעווצימעב–קעסַאסימ
רוביצ–יכרצב–קסעתמרעביצ–עכרָאצעב–קעסַאסימ
םיקסעתמםיקסַאסימ
תווצימב–קסעתמסעווצימעב–םיקסַאסימ
רוביצ–יכרצב–קסעתמרעביצ–עכרָאצעב–םיקסַאסימ
ךיז ןַײז דדובתמדעדיובסימ
ךיז ןַײז ןנובתמןעניובסימ
ךיז ןַײז רבגתמרעבַאגסימ
ךיז ןַײז קבדתמקעבַאדסימ
ךיז ןַײז הדוותמעדַאווסימ
ךיז ןַײז חּכוותמךעייקַאווסימ
ךיז ןַײז ררועתמרעריוסימ
ךיז ןַײז ףגּתסמףעגַאטסימ
םּתסמםַאטסימ
אמּתסמעמַאטסימ
אמּתסמעמָאטסימ
טעומב–קּפּתסמטעומעב–קעּפַאטסימ
טעומב–קּפּתסמטעומעב–םיקּפַאטסימ
ךיז ןַײז דחיתמדעכַאיסימ
ךיז ןַײז סחיתמסעכַאיסימ
ךיז ןַײז ץעיתמץעַאיסימ
ךיז ןַײז שאיתמשעַאיסימ
סמםיסימ
יניסמַײניסימ
ךיז ןַײז רבחתמרעבַאכסימ

ךיז ןַײז ןווכתמןווַאכסימ
ךיז ןַײז ןּתחתמןטַאכסימ
ךיז ןַײז ןנחתמןענַאכסימ
ךיז ןַײז םּכחתמםעקַאכסימ
רחסימםירָאכסימ
ךיז ןַײז ֿבייחתמוועַײכסימ
ךיז ןַײז ושֿפנב–ֿבייחתמעשֿפַאנעב–וועַײכסימ
רחסימרעכסימ
דגנתמםידגַאנסימ
שידגנתמשידגַאנסימ
תודגנתמסעדגַאנסימ
דגנתמדעגַאנסימ
ךיז ןַײז לצנתמלצַאנסימ
התימעסימ
הקישנב–התימעקישניב–עסימ
הנושמ–התימענושעמ–עסימ
ללּפתמלעלַאּפסימ
ןַײז ללּפתמלעלַאּפסימ
רּפסימםירָאּפסימ
רּפסימרעּפסימ
לודג–רּפסימלדָאג–רעּפסימ
ןטק–רּפסימןטָאק–רעּפסימ
ךיז ןַײז אנקתמענַאקסימ
ךיז ןַײז קחרתמקעכַארסימ
ןַײז םערתמםעַארסימ
טועימטע*ימ
סואימסע*ימ
סוָאמו–סואימסעָאמוא–סע*ימ
ךיז ןסואימןסע*ימ
טייקסואימטייקסע*ימ
שודקה–ויּפמשעדָאקַאה–וויּפימ
םולש–יּכרד–ינּפמםעלָאש–עקרַאד–יינּפימ
ותיב–חתּפמעסייב–ךעסעּפימ
דצמדַאצימ
הווצימעווצימ
ץנַאט–הווצימעווצימ
הׂשע–תווצימעסַײא–סעווצימ
הׂשעת–אל–תווצימעסעסיול– / עסַײסיול–סעווצימ
הׂשע–תווצימעסע–סעווצימ
ךיז ןַײז ףרטצמףערַאטצימ
תֿפנצמסעֿפענצימ
םירצמם*יַארצימ
ירצימירצימ
תירצימסירצימ
תירצימסע*ירצימ
שירצימשירצימ
םינומדקמםיניומדַאקימ
ָאנד–תמדקמָאנעד–סעמדַאקימ
לודג–דעו–ןטקמלדָאג–דַאעו–ןטָאקימ
םינימה–לּכמםינימַאה–לָאקימ



אוהש–םינימה–לּכמוהעש–םינימַאה–לָאקימ
ֿבוט–לּכמווּוט–לָאקימ
אוהש–םינימאמ–לּכמוהעש–םינימַײמ–לָאקימ
ןּכש–לּכמןקשלָאקימ
המּכמעמַאקימ
םימעט )המּכו–(המּכמםימַײט )עמַאקעוו–(עמַאקימ
םינש )המּכו–(המּכמםינָאש )עמַאקעוו–(עמַאקימ
ק"קמקַאקימ
שדקמשעדקימ
תוָאווקימסעָאווקימ
הווקימסעָאווקימ
הווקימעווקימ
חוּכמךעיוקימ
לעוּפה לא חוּכמלעיוּפַאה לע ךעיוקימ
טלקימםיטָאלקימ
טשרמולּכמטשרעמיולקימ
טלקימטעלקימ
השודק–הליהקמ : ק"קמעשיודק–עליהעקימ
ץקמץעקימ
תצקמה–ןמ–תצקמסעצקימַאה–ןימ–סעצקימ
תולודג–תוָארקמסעליודג–סעָארקימ
הרקימםירקימ
הרקימערקימ
םירמםעירימ
האיֿבנה םירמע*יווענַאה םעירימ
םשה–הצרי–םאםעשעצרימ
תעשרמסַאשרימ
תבשל–תבשמסעבַאשעל–סעבַאשימ
תוינומדק–םינשמסעיניומדַאק–םינָאשימ
םושמםושימ
םולשה–יּכרד–םושמםעלָאשַאה–עקרַאד–םושימ
ןיע–תיארמ–םושמן*יַא–סירַאמ–םושימ
דערסיורַא רעשינָאריא  : תרשמסַארושימ
ךיז ןַײז לדּתשמלדַאטשימ
ךיז ןַײז חטּתשמךעייטַאטשימ
ךיז ןַײז ףּתּתשמףעטַאטשימ
תישארב–ימי–תששמסעשיירב–יימעי–סעשיישימ
הלעמו–ומכשמעלַײמָאוו–עמכישימ
תחלשמסעכַאלשימ
תונמ–חולשמסענָאמ–ךעיולשימ
ילשמעלשימ
רמשימםירָאמשימ
תרומשמסעריומשימ
רמשימרעמשימ
תוינשמסעַײנשימ
הנשימענשימ
הנשמענשימ
הרוּת–הנשימ : הקזחה–דיעריוט–ענשימ
ךלמל–הנשימךעליימַאל–ענשימ
ךרבש–ימךערייבעשימ

ונלשמונָאלעשימ
טּפשימםיטָאּפשימ
םיטּפשמםיטָאּפשימ
)ער(עטחּפשמ)ער(עטכַאּפשימ
החּפשמעכָאּפשימ
טּפשימטעּפשימ
ןטּפשימןטעּפשימ
לקשימםילָאקשימ
אּתנּכשמעטנַאקשימ
תלוקשמסעליוקשימ
לקשימלקשימ
ןּכשימןקשימ
המהב–ֿבּכשימעמייהעב–וועקשימ
ר)ו(כז–ֿבּכשימרעכָאז–וועקשימ
קחמקַאכמ
1 ךלמםיכָאלמ

םיכלמםיכָאלמ
ותמוק–אלמעסָאמיוק–יולמ
תוחנמסעכָאנמ
המעמ
…מ…עמ
הֿבהַאמעווַא)ה(ַאעמ
–תֿבהַאמסעווַא)ה(ַאעמ
יכדרמ–תֿבהַאמעכטרָאמ–סעווַא)ה(ַאעמ
ןַײז דבַאמדעבַאעמ
תעדל–ומצע–דבַאמסַאַאדַאל–עמצַא–דעבַאעמ
ךיז ןַײז תעדל–ומצע–דבַאמסַאַאדַאל–עמצַא–דעבַאעמ
ןַײז ןוממ–דבַאמןעמָאמ–דעבַאעמ
ןַײז ןגעמןגַאעמ
תוריחל תודֿבעמסערייכעל סעדווַאעמ
דוגרּפה–ירוחַאמדעגרַאּפַאה–ייריוכַאעמ
ןַײז דחַאמדעכַאעמ
ןַײז סנַאמסענַאעמ
ןַײז ףסַאמףעסַאעמ
ןַײז ןוממ–ףסַאמןעמָאמ–ףעסַאעמ
ןַײז לּכעמלקַאעמ
ןַײז ֿבּכעמוועקַאעמ
ןַײז האירקה–ֿבּכעמע*ירקַאה–וועקַאעמ
םלועה–תוניּפ עברַאמםעליוָאה–סעניּפ עברַאעמ
ץרָאה–תוֿפנּכ עברַאמץערָאָאה–סעֿפנַאק עברַאעמ
הלּפכמה–תרעמעלייּפכַאמַאה–סערָאעמ
םיצירּפ–תרעמםיצירּפ–סערָאעמ
ןַײז רערעמרערַאעמ
ןַײז לדגמלדַאגעמ
ןַײז םזגמםעזַאגעמ
ןַײז הלגמעלַאגעמ
ןירימט–הלגמןרימט–עלַאגעמ
ןַײז םגמגמםעגמַאגעמ
ןרעוו לגלוגמלגלוגעמ
הנוגמענוגעמ



1 םשוגמםעשוגעמ

2 םשוגמםעשוגעמ

קידמשוגמקידמעשוגעמ
ןַײז רייגמרעַײגעמ
ךיז ןַײז רייגמרעַײגעמ
הליגמעליגעמ
הכיא–תליגמעכייא–סעליגעמ
רּתסא–תליגמרעטסע–סעליגעמ
תור–תליגמסור–סעליגעמ
ךיז ןַײז קבדמקעבַאדעמ
1 רבדמרעבַאדעמ

העדומעָאדעמ
קדקדמקעדקַאדעמ
ןַײז קדקדמקעדקַאדעמ
רבודמרעבודעמ
הנידמענידעמ
רעייג–הנידמענידעמ
םכח–הנידמםימָאכַאכ–ענידעמ
םכח–הנידמםעכָאכ–ענידעמ
–תנידמסענידעמ
לארׂשי–תנידמלעָארס*יי–סענידעמ
ןַײז עידומע*ידעמ
שרדמםישָארדעמ
שרדמשערדעמ
ןַײז רדהמרעדַאהעמ
ןירדהמה–ןמ–ןירדהמןירדַאהעמַאה–ןימ–ןירדַאהעמ
הלּכ דעו לחהמָאלָאק דַאעוו לייכָאהעמ
ךלהמךעלַאהעמ
ֿבר–ךלהמווַאר–ךעלַאהעמ
ןַײז הנהמענַאהעמ
ןַײז ךּפהמךעּפַאהעמ
ןַײז רהרהמרע)ה(רַאהעמ
רדוהמםירָאדוהעמ
רדוהמרעדוהעמ
המוהמעמוהעמ
תוהמסוהעמ
אמעט–יַאהמעמַײט–ַײהעמ
האלהו םויהמעלָאהָאוו םעַײהעמ
תוריהמסעריהעמ
תרבועמסערעבועמ
ןַײז הזֿבמעזַאוועמ
ןַײז לטֿבמלטַאוועמ
ןַײז רּתוומרעטַאוועמ
ןַײז רּתומרעטַאוועמ
ןַײז לבלֿבמלבלַאוועמ
ןַײז רׂשֿבמרעסַאוועמ
ןַײז הרוׂשב–רׂשֿבמערוסּפ–רעסַאוועמ
ןַײז ראֿבמרעַאוועמ
ןַײז רעֿבמרעַאוועמ
ןַײז ץמח–רעֿבמץעמָאכ–רעַאוועמ

ןַײז הלוח–רקֿבמעליוכ–רעקַאוועמ
הזוֿבמעזּווועמ
ןרעוו הזוֿבמעזּווועמ
ןַײז הזֿבמו–הזוֿבמעזַאוועמוא–עזּווועמ
שיוֿבמשעיּווועמ
ןרעוו לבלוֿבמלבלּווועמ
םסוֿבמםעסּווועמ
ןרעוו להוֿבמלעּווועמ
קידלהוֿבמקידלעּווועמ
ןַײז שייֿבמשעַײוועמ
ןיֿבמםיניוועמ
תוניֿבמסעניוועמ
קידמיואמקידמעיּועמ
דחא רועמדָאכע ריועמ
ןַײז ררועמרעריועמ
תוירבה–םע–ֿברועמסע*ירבַאה–םיא–ווערועמ
ןַײז גווזמגעווַאזעמ
ןַײז לזלזמלזלַאזעמ
ןַײז הנזמענַאזעמ
ןַײז הּכזמעקַאזעמ
ןַײז זרזמזערַאזעמ
הזוזמעזוזעמ
תונוזמסעניוזעמ
2 ןמוזמםינָאמוזעמ

1 ןמוזמןעמוזעמ

2 ןמוזמןעמוזעמ

הניכשה–וויזמעניכשַאה–וויזעמ
ֿבוט–גזמווָאטקעזעמ
ןורטטמןערטַאטעמ
םילטלטמםילעטלַאטעמ
ןילטלטמןלעטלַאטעמ
ןַײז אמטמעמַאטעמ
ןַײז רהטמרעַאטעמ
ךיז ןַײז לּפטמלּפַאטעמ
לּפוטמםילָאּפוטעמ
לּפוטמלּפוטעמ
ףרוטמםיֿפָארוטעמ
ףרוטמףערוטעמ
ֿתפרוטמסעֿפערוטעמ
שטשוטמשעטשוטעמ
ןַײז םבימםעבַאיעמ
דסימםידזַאיעמ
ןַײז רּתימרעטַאיעמ
ךיז ןַײז דחימדעכַאיעמ
ךיז ןַײז סחימסעכַאיעמ
דסימדעסַאיעמ
ןַײז דסימדעסַאיעמ
ןַײז שאימשעַאיעמ
ךיז ןַײז שאימשעַאיעמ
ךיז ןַײז ֿבשימוועשַאיעמ



ןַײז דיעמד*יעמ
סחוימםיסָאכויעמ
סחוימסעכויעמ
עטסחוימעטסעכויעמ
תסחוימסעסעכויעמ
ֿבשוימוועשויעמ
קידֿבשוימקידוועשויעמ
ןַײז )םינּפ–(זיעמ)םענָאּפ–(ז*יעמ
םיל–רֿבעמםַאיעל–רעווייעמ
ןידה–םוי–תמיאמןידַאה–םָאי–סעמייעמ
ןַײז םייַאמםעַײעמ
ןַײז ןייעמןעַײעמ
הליעמעל*יעמ
אמויד–ינינעמעמיויעד–ענָאינ*יעמ
לבחמםילָאבַאכעמ
לבחמלבַאכעמ
לבחמםילבַאכעמ
ןַײז דבכמדעבַאכעמ
ןַײז ֿבבחמוועבַאכעמ
ןַײז קשנמו–קבחמקעשַאנעמוא–קעבַאכעמ
רבחמרעבַאכעמ
ןַײז רבחמרעבַאכעמ
רבחמםירבַאכעמ
שדחמשעדַאכעמ
ןַײז שדחמשעדַאכעמ
שדחמםישדַאכעמ
ןַײז ןווכמןווַאכעמ
שדחמםישטַאכעמ
ןַײז ללחמלעלַאכעמ
ןַײז םשה–ללחמםעשַאה–לעלַאכעמ
ןַײז שדוק–ללחמשעדיוק–לעלַאכעמ
ןַײז תבש–ללחמסעבַאש–לעלַאכעמ
ןַײז םש–ללחמםעש–לעלַאכעמ
םימש–םש–ללחמ)עיסערעֿפעב( ם*יַאמָאש–םעש–לעלַאכעמ
ןַײז ךנחמךענַאכעמ
ןַײז רסחמרעסַאכעמ
ןַײז רּפכמרעּפַאכעמ
ןַײז םינּפ–רּפכמםענָאּפ–רעּפַאכעמ
קחמקַאכעמ
ןַײז ףדגמו–ףרחמףעדַאגעמוא–ףערַאכעמ
ףשכמףעשַאכעמ
עטֿפשכמעטֿפעשַאכעמ
ףשכמםיֿפשַאכעמ
2 דבוכמםידָאבוכעמ

1 דבוכמדעבוכעמ

2 דבוכמדעבוכעמ

ןּתוחמםינָאטוכעמ
טֿפַאשמינּתוחמטֿפַאשמענָאטוכעמ
טֿפַאשתונּתוחמטֿפַאשסענָאטוכעמ
טֿפַאשינּתוחמטֿפַאשענָאטוכעמ

ןּתוחמןטוכעמ
עטתנּתוחמעטסענעטוכעמ
ֿביוחמוועיּוכעמ
ןרעוו תולג–ֿביוחמסעלָאג–וועיּוכעמ
הלוכמעלוכעמ
קלוחמקעלוכעמ
–רסוחמרעסוכעמ
םחל–רסוחמםעכעל–רעסוכעמ
–רסוחמערסוכעמ
םחל–רסוחמםעכעל–ערסוכעמ
תרעוכמסערעוכעמ
ץוחמץוכעמ
ףצוחמםיֿפָאצוכעמ
ץרָאל–ץוחמץערָאָאל–ץוכעמ
ריעל–ץוחמר*יָאל–ץוכעמ
הנחמל–ץוחמענכַאמַאל–ץוכעמ
ֿעבטה–ךרדל–ץוחמעוועטַאה–ךערעדעל–ץוכעמ
רענצוחמרענעצוכעמ
ףצוחמףעצוכעמ
םינּפ–ףצוחמםענָאּפ–ףעצוכעמ
עטֿפצוחמעטֿפעצוכעמ
תרעוכמסַארוכעמ
יתיּת–אכיהמעסייטכעמ
קידיתיּת–אכיהמקידעסייטכעמ
עציניתיּת–אכיהמעצינעסייטכעמ
קיניתיּת–אכיהמקינעסייטכעמ
2 היחמעַײכעמ

ןַײז היחמעַײכעמ
ןַײז ֿבייחמוועַײכעמ
ןַײז םיתמ–היחמםיסיימ–עַײכעמ
תושֿפנ–היחמסעשָאֿפענ–עַײכעמ
ןַײז תושֿפנ–היחמסעשָאֿפענ–עַײכעמ
הליחמעליכעמ
הרומג–הליחמערומג–עליכעמ
הציחמעציכעמ
הריכמעריכעמ
ףסוי–תריכמףעסיוי–סעריכעמ
ץמח–תריכמץעמָאכ–סעריכעמ
סכמסעכעמ
2 הוולמםיווַאלעמ

2 הוולמעווַאלעמ

הּכלמ–הוולמעקלַאמ–עווַאלעמ
הכָאלמעכָאלעמ
ן)ענ(הכָאלמן)ענ(עכָאלעמ
היוזב–הכָאלמעיּוזב–עכָאלעמ
דמלמםידמַאלעמ
תודמלמסעדמַאלעמ
דמלמדעמַאלעמ
ןַײז תוכז–דמלמסוכס–דעמַאלעמ
עקדמלמעקטעמַאלעמ



הכולמעכולעמ
דמולמםידָאמולעמ
תודמולמסעדמולעמ
דמולמדעמולעמ
תדמולמסעדעמולעמ
ןּפולמןּפולעמ
ץילמםיצילעמ
הצילמעצילעמ
רשוי–ץילמרעשיוי–עצילעמ
מםעמ
םמםעמ
ןַײז אלממעלַאמעמ
םוקמ–אלממםעקָאמ–עלַאמעמ
ןַײז םוקמ–אלממםעקָאמ–עלַאמעמ
ומוקמ–אלממעמיוקעמ–עלַאמעמ
ןכוממןכומעמ
הנוממםינומעמ
הנוממענומעמ
האמוט–ירעש ט"מעמוט–ערַאַאש סעט–םעמ
ארמימערמעמ
הלשממעלָאשמעמ
ןגנמןגַאנעמ
ֿבדנמםיוודַאנעמ
ֿבדנמוועדַאנעמ
ןַײז ֿבדנמוועדַאנעמ
ןַײז רדנמרעדַאנעמ
להנמלעהַאנעמ
םחנמםעכַאנעמ
ןַײז םחנמםעכַאנעמ
ֿבָא–םחנמווָאמעכַאנעמ
ןַײז לֿבָא–םחנמלווָא–םעכַאנעמ
להנמםילַאנעמ
ןַײז חצנמךעייצַאנעמ
ןַײז הּכנמעקַאנעמ
ןַײז דקנמדעקַאנעמ
רקנמרעקַאנעמ
רקנמםירקַאנעמ
השנמעשַאנעמ
לווּונמםילָאווּונעמ
לווּונמלווּונעמ
עטלווּונמעטלווּונעמ
תלווּונמסעלעווּונעמ
הרונמעריונעמ
רואמה–תרונמרעָאמַאה–סעריונעמ
1 החונמעכונעמ

2 החונמעכונעמ

דקונמדעקונעמ
היבו–הינמייווּוא–יינעמ
היבו–הינמייביינעמ
העינמע*ינעמ

תמסעמ
תוביסה–לּכ–ֿבבסמסעביסַאה–לָאק–וועבַאסעמ
ןַײז רדסמרעדַאסעמ
ןישודיק–רדסמןשוד)י(ק–רעדַאסעמ
ןַײז ןישודיק–רדסמןשוד)י(ק–רעדַאסעמ
ןַײז ורעׂשב–לסלסמערייסעב–לסלַאסעמ
ןַײז קלסמקעלַאסעמ
ןַײז חמׂשמךעיימַאסעמ
ןַײז ןקתמןקַאסעמ
ןַײז סרסמסערַאסעמ
ןַײז ץרתמץערַאסעמ
לגוסמלגוסעמ
הרוסמעריוסעמ
ןותמםינוסעמ
קּפוסמקעּפוסעמ
ןּכוסמןקוסעמ
חלשותמךעלעשוסעמ
רוהט–תמרעהָאט–סעמ
הביסמעביסעמ
ןַײז םייסמםעַײסעמ
אּתכיסמעטכיסעמ
תוניתמסעניסעמ
ןמה–תאניׂשמןעמָאה–סעניסעמ
אּתֿביתמעטֿפיסעמ
תוקיתמסעקיסעמ
הריסמעריסעמ
העדומ–תריסמעָאדעמ–סעריסעמ
שֿפנ–תריסמשעֿפענ–סעריסעמ
תעל–תעמסעלסעמ
הווצימ–תמעווצימ–סעמ
ןתמןסעמ
אּתכסמעטכעסעמ
ןַײז הּֿתפמעטַאֿפעמ
ךיז ןַײז לּפלֿפמלּפלַאֿפעמ
ןַײז הצֿפמעצַאֿפעמ
ןַײז סנֿרפמסענרַאֿפעמ
1 םסרוֿפמםעסרָאֿפעמ

2 םסרוֿפמםעסרָאֿפעמ

ןַײז םסֿרפמםעסרַאֿפעמ
שֿרפמשערַאֿפעמ
ןַײז שֿרפמשערַאֿפעמ
שֿרפמםישרָאֿפעמ
לּפלוֿפמלּפלוֿפעמ
קנוֿפמםיקָאנוֿפעמ
עצינוֿפמעצינוֿפעמ
קנוֿפמקענוֿפעמ
2 םסרוֿפמםימָאסרוֿפעמ

1 םסרוֿפמםעסרוֿפעמ

2 םסרוֿפמםעסרוֿפעמ

ןַײז סייֿפמסעַײֿפעמ



הלּכׂשה–יציֿפמעלָאקסַאה–עציֿפעמ
ֿרבע–ֿתפׂש–יציֿפמרעווייא–סַאֿפס–עציֿפעמ
ןַײז םצמצמםעצמַאצעמ
ןַײז רעצמרעַאצעמ
ךיז ןַײז רעצמרעַאצעמ
ןַײז ףרצמףערַאצעמ
דוד–תדוצמדיווָאד–סעדוצעמ
ןויצ–תדוצמןע*יצ–סעדוצעמ
תערוצמסַאַאריוצעמ
ערוצמם*יָאריוצעמ
ערוצמעריוצעמ
האיצמע*יצעמ
תואיצמסע*יצעמ
הציצמעציצעמ
לבקמלבַאקעמ
ןַײז לבקמלבַאקעמ
ןַײז הֿבהַאב–לבקמעווַא)ה(ַאעב–לבַאקעמ
ןַײז גונעּת–לבקמגענַײט–לבַאקעמ
ןַײז תחנ–לבקמסעכַאנ–לבַאקעמ
ןַײז םינּפ–לבקמםענָאּפ–לבַאקעמ
ןַײז ןינק–לבקמןעיניק–לבַאקעמ
ןַײז תבש–לבקמסעבַאש–לבַאקעמ
ןַײז רבקמרעבַאקעמ
ןַײז שדקמשעדַאקעמ
ןַײז םשה–שדקמםעשַאה–שעדַאקעמ
גרטקמםיגיירטַאקעמ
גרטקמגערטַאקעמ
ןַײז גרטקמגערטַאקעמ
חקמםיכָאקעמ
ןַײז ץמקמץעמַאקעמ
ןַײז אנקמענַאקעמ
ןנוקמםינענָאקעמ
ןַײז חּפקמךעייּפַאקעמ
רצקמרעצַאקעמ
ןַײז רצקמרעצַאקעמ
ןַײז )םינשו–(םימי–רצקמ)םינָאשעוו–(םימָאי–רעצַאקעמ
רצקמםירצַאקעמ
ןַײז ֿברקמווערַאקעמ
דליל–השקמדעלייל–עשַאקעמ
לבוקמםילָאבוקעמ
לבוקמלבוקעמ
םוקמסעמיוקעמ
ןנוקמןעניוקעמ
ןרעוו םיוקמםעיּוקעמ
רוקמםיריוקעמ
רוקמסעריוקעמ
ֿברוקמםיווָארוקעמ
ֿברוקמווערוקעמ
ןַײז םייקמםעַײקעמ
ןַײז קסּפ–םייקמקַאסּפ–םעַײקעמ

ליקמםיליקעמ
חקמךעקעמ
רּכממו–חקמרעקמעמוא–ךעקעמ
תועט–חקמסעָאט–ךעקעמ
לגרמלגַארעמ
ןַײז םחרמםעכַארעמ
ןַײז קחרמקעכַארעמ
ןַײז זמרמזעמַארעמ
עבורמם*יָאבורעמ
הבורמעבורעמ
עבורמעבורעמ
ךשָא–חורמךעשָא–ךעיורעמ
הצורמעצורעמ
תוירבל–הצורמסע*ירבַאל–עצורעמ
םשה–הצרי–םאםעשטרעמ
הדירמעדירעמ
ונרומעניירעמ
קחרמםיקַאכרעמ
אחּפיט–אכרמעכּפיט–עכרעמ
ץחרמץעכרעמ
קחרמקעכרעמ
םשה–הצרי–םאםעשעצרעמ
הֿבּכרמעווָאקרעמ
ןַײז ךדשמךעדַאשעמ
ךיז ןַײז ךדשמךעדַאשעמ
ןַײז דחשמדעכַאשעמ
ןַײז חלשמךעיילַאשעמ
לשמםילָאשעמ
ןַײז םלשמםעלַאשעמ
ןעמלשמןעמעלַאשעמ
ןַײז דיב–לשלשמדַאיעב–לשלַאשעמ
ןַײז ליצמו–רמשמלצַאמוא–רעמַאשעמ
שמשמשעמַאשעמ
ןַײז שמשמשעמַאשעמ
ןַײז הטימה–שמשמעטימַאה–שעמַאשעמ
שמשמםישמַאשעמ
ןַײז הנשמענַאשעמ
ןַײז םש–הנשמםעש–ענַאשעמ
ךיז ןַײז הצע–לאשמעצייא–לעַאשעמ
ךיז ןַײז רעשמרעַאשעמ
ןַײז רקשמרעקַאשעמ
תרשמםיסרָאשעמ
שיתרשמשיסרָאשעמ
תרשמסערָאשעמ
עטתרשמעטסערָאשעמ
ררושמםירערָאשעמ
להק–ידבעושמלָאָאק–עדָאבושעמ
דבעושמדעבושעמ
2 עגושמם*יָאגושעמ

רענעגושמם*יָאגושעמ



תעגושמסַאגושעמ
ןעגושמןגושעמ
1 עגושמעגושעמ

2 עגושמעגושעמ

דחא–ֿרבדל–עגושמדעכע–רעווָאדעל–עגושעמ
רענעגושמרענעגושעמ
ררושמרעריושעמ
חלושמםיכָאלושעמ
תחלושמסעכַאלושעמ
שלושמםישָאלושעמ
חלושמךעלושעמ
םלושמםעלושעמ
שלושמשעלושעמ
דמושמםידָאמושעמ
דמושמדעמושעמ
תדמושמסעדעמושעמ
עטתדמושמעטסעדעמושעמ
הנושמענושעמ
עּפושמעּפושעמ
יֿרפושד–יֿרפושמערֿפושעד–ערֿפושעמ
ךיז ןַײז עשעשמעיישַײשעמ
חישמםיכישעמ
שיחישמשיכישעמ
תוחישמסעכישעמ
חישמךע*ישעמ
דוד–ןב חישמדיווָאד–ןעב ךע*ישעמ
ףסוי–ןב חישמףעסיוי–ןעב ךע*ישעמ
לחישמלכע*ישעמ
ךשמךעשעמ
ךשָא–חורמךעשָא–ךעיורמ

נ
דיגנדעגָאנ
ןֿבדנםינָאוודַאנ
תוֿנבדנסענָאוודַאנ
ןֿבדנןוודַאנ
עטֿנבדנעטנוודַאנ
1 ןדנןדַאנ

ֿבידנוועדָאנ
עודיה–ֿבידנעודעיַאה–וועדָאנ
יטשֿפו ָארהנ ָארהנעטָאשֿפוא ָארַאהַאנ ָארַאהַאנ
איֿבניווָאנ
דנו–ענדַאנעווַאנ
עצינדנו–ענעצינדַאנעווַאנ
קינדנו–ענקינדַאנעווַאנ
ריזנרעזָאנ
ףאונםיֿפַאיָאנ
ך"נךַאנ
ונינינעל רוזחנוניינָאינ*יעל רעזכַאנ

םעטכָאנםַאטכָאנ
הלחנסעָאלכַאנ
הלחנעלכַאנ
ןמחנןעמכַאנ
םוחנםעכָאנ
תחנסעכַאנ
חור–תחנךעור–סעכַאנ
שחנשעכָאנ
ינומדקה–שחניניומדַאקַאה–שעכָאנ
דלונםידלָאנ
ימענעמַאנ
ימענעמָאנ
אׂשנָאסָאנ
איׂשניסָאנ
ןתנןסָאנ
ןתונםינסָאנ
ןענתנןענעסַאנ
האנעָאנ
שרוד–האנשעריוד–עָאנ
םייקמ–האנםעַײקעמ–עָאנ
ילּֿתפנעלָאטֿפַאנ
אֿקפנעקֿפַאנ
הנימ–אֿקפנענימעקֿפַאנ
תונחצנסענָאכצַאנ
תרצנסערעצַאנ
תוֿבקנסעווקַאנ
יקניקָאנ
הׂשרואמה–הרענעסָאריומַאה–ערַאנ
התּתּפתינש–הרענעסעטַאּפסינעש–ערַאנ
השיאםישָאנ
םישנםישָאנ
ףטו–םישנףַאטעוו–םישָאנ
תוינקדצ–םישנסעינָאקטיצ–םישָאנ
העונצ–השיאסעונצ–םישָאנ
ןוקירטונןקירטונ
ׂשגונםיסגיונ
ׂשגונסעגיונ
2 תומל–הטונסעמָאל–םיטיונ

הטונעטיונ
ןַײז הטונעטיונ
1 תומל–הטונסעמָאל–עטיונ

2 תומל–הטונסעמָאל–עטיונ

דלונדעליונ
ןרעוו דלונדעליונ
לוהמ–דלונלעהָאמ–דעליונ
ימענעמיונ
עסונםיסיונ
םיאׂשונםיסיונ
ןתונןסיונ
הטימה–יאׂשונעטימַאה–עסיונ



ןַײז ןח–אׂשונןייכ–עסיונ
ןענתונןענעסיונ
ןַײז םינּפ–אׂשונםענָאּפ–עסיונ
םילּכ–אׂשונםילייק–עסיונ
גהונגעיונ
ךיז ןַײז גהונגעיונ
ןַײז דוֿבּכ–גהונדעווָאק–געיונ
חנךעיונ
1 תוירבל–חונסע*ירבעל–ךעיונ

2 תוירבל–חונסע*ירבעל–ךעיונ

ףאונףעיונ
עטֿפאונעטֿפעיונ
ףאונםיֿפעיונ
ןֿפאונןֿפעיונ
ךֿפונךעֿפיונ
הלשמ–ךֿפונָאלעשימ–ךעֿפיונ
ולשמ–ךֿפוניולעשימ–ךעֿפיונ
ירצונירציונ
ׂשגונםיסקיונ
ךיז ןַײז םקונםעקיונ
רטונו–םקונרעטיונעוו–םעקיונ
ךיז ןַײז רטונו–םקונרעטיונעוו–םעקיונ
שחנּכ–רטונו–םקונשעכָאנעק–רעטיונעוו–םעקיונ
נןונ
ןונןונ
חסונסעָאכסונ
חסונךעסונ
זנּכשַא–חסונזַאנעקשַא–ךעסונ
י"ַראה–חסונירַאָאה–ךעסונ
דֿרפס–חסונדרַאֿפס–ךעסונ
הּפ–לובינעּפלבינ
ןוגינםינוגינ
לזגינםילָאזגינ
לזגינלזגינ
ןרעוו רזגינרעזגינ
הלגינעלגינ
רמגינרעמגינ
ןוגינןגינ
הדינהדינ
הזֿבינםיזווינ
הזֿבינעזווינ
רחֿבינםירָאכווינ
רחֿבינרעכווינ
םמוּתשמו–להֿבינםעמיוטשימוא–לווינ
םמוּתשנו–להֿבינםעמיוטשינעוו–לווינ
ןרעוו קוזינקעזינ
ןקוזינןקעזינ
רהזינרעזינ
עבּתינם*יָאבטינ
עבּתינעבטינ

החדינעכטינ
רדנרעדיינ
עמשנו–הׂשענעמשינעוו–עסַײנ
עלֿפנעלעֿפיינ
רנריינ
דימּת–רנדעמָאטריינ
ריאי–ורנ  י"נרעָאי–עריינ
דבכינםידָאבכינ
ריעה–ידבכינר*יָאה–עדָאבכינ
דבכינדעבכינ
ֿבּתכינםיווָאטכינ
ֿבּתכינוועטכינ
ללכינלעלכינ
ענכינם*יָאנכינ
ענכינענכינ
אחינעכינ
אתוחינעסעכינ
הּפכינעּפכינ
עצינהּפכינעצינעּפכינ
קינהּפכינקינעּפכינ
ןרעוו לשכינלשכינ
הליענעלינ
סומינםיסומינ
סאמינסעמינ
ןרעוו סאמינסעמינ
סומינסעמינ
סוָאמו–סאמינסעָאמוא–סעמינ
ןרעוו סוָאמו–סאמינסעָאמוא–סעמינ
ןרעוו סואימו–סאמינסע*ימוא–סעמינ
אצמינעצמינ
דורמנדערמינ
לשמינםילָאשמינ
לשמינלשמינ
םיעונענם*יונינ
ןרעוו הלעתנעלַאסינ
ןרעוו רשעתנרעשַאסינ
ןרעוו שקבתנשעקַאבסינ
ןרעוו לדגתנלדַאגסינ
ןרעוו הלגתנעלַאגסינ
ןויסנןעיוסינ
ןרעוו קלּתסנקעלַאטסינ
1 רּתסינםירָאטסינ

2 רּתסינסערָאטסינ

1 רּתסינרעטסינ

2 רּתסינרעטסינ

ןויסנסעניויסינ
סנםיסינ
קידמיסנקידמיסינ
תוָאלֿפנו–םיסנסעָאלֿפינעוו–םיסינ
ןרעוו ץמחתנץעמַאכסינ



ןרעוו ֿבייחתנוועַײכסינ
1 ןסינןסינ

2 ןסינןסינ

םיסנ–יסנםיסינ–עסינ
לעּפתנלעָאּפסינ
ןרעוו םסרּפתנםעסרַאּפסינ
ןרעוו הברתנעבַארסינ
ףרׂשינםיֿפָארסינ
ףרׂשינףערסינ
ףואינףע*ינ
רטֿפינםירָאטֿפינ
רטֿפינרעטֿפינ
ןרעוו רטֿפינרעטֿפינ
רחֿבינםירָאכֿפינ
רחֿבינרעכֿפינ
אלֿפינעלֿפינ
םיֿבצנםיווָאצינ
ןוחצנןכָאצינ
ץוצינסעציוצינ
ןוחצנסעניוכצינ
ןרעוו לוצינלצינ
ןרעוו חמצינךעמצינ
ץוצינץעצינ
ךרצינםיכָארצינ
ךרצינךערצינ
דוקינדעקינ
רּכינרעקינ
ףדרינםיֿפָאדרינ
ףדרינףעדרינ
ןרעוו הנּתשנענַאטשינ
ןרעוו םמוּתשנםעמיוטשינ
םימורמ–יזנגב ותמשנםימיורעמ–עזניגעב עסָאמשינ
ראשינרעשינ
השקשינעשָאקשינ
עגנם*יָאגענ
םיעגנם*יָאגענ
דיגנםידיגענ
שידיגנשידיגענ
הדיגנעדיגענ
תודיגנסעדיגענ
תידיגנסעדיגענ
עטתידיגנעטסעדיגענ
ןַײז עגונעייגענ
ֿרבדב–עגונרעווָאדַאב–עייגענ
ןַײז דוֿבּכב–עגונדעווָאקעב–עייגענ
הניגנעניגענ
תושיגנסעשיגענ
עגנעגענ
ן)ענ(עגנן)ענ(עגענ
ֿבגנוועגענ

תערצ–עגנסַאַארָאצ–עגענ
הֿבדנעווָאדענ
2 ןדנןַאדענ

רדנםירָאדענ
םירדנםירָאדענ
אינודנעינודענ
ֿבידנםיווידענ
רונ–יד–רהנרונ–יד–רַאהענ
ןַײז הנהנענעהענ
וּפּכ–עיגימ–הנהנעּפַאק–ע*יגימ–ענעהענ
1 הלֿבנעלָאווענ

רצ)א(נדכוֿבנרעצענדַאכּוווענ
האוֿבנעּוווענ
2 הלֿבנעלייווענ

איֿבנם*י*יווענ
םיאיֿבנם*י*יווענ
םיֿבותּכו–םיאיֿבנםיווּוסקוא–ם*י*יווענ
םינורחַא–םיאיֿבנםיניורכַא–ם*י*יווענ
םינושאר–םיאיֿבנםיניושיר–ם*י*יווענ
הריֿבעערייווענ
שיאיֿבנש*י*יווענ
האיֿבנע*יווענ
עטהאיֿבנעטע*יווענ
תואיֿבנסע*יווענ
הֿפיזנעֿפיזענ
ןיקיזנןקיזענ
ריזנםיריזענ
תוריזנסעריזענ
םידי–תליטנם*יַאדעי–סעליטענ
היטנע*יטענ
קידתומיענקידסעמ*יענ
1 המחנעמָאכענ

2 המחנעמַאכענ

2 המחנעמָאכענ

אגרד–תוחנעגרַאד–סָאכענ
םיסכנםיסָאכענ
שחנםישָאכענ
םילּכה–לא–אבחנםילייקַאה–לע–עבכענ
הימחנעימעכענ
םלענםימָאלענ
םלענםלענ
ןרעוו םלענםלענ
ןמאנםינָאמענ
הנמאנענָאמענ
תונמאנסענָאמענ
ןמאנןעמענ
עטנמאנעטנעמענ
הקּתננעקטַאנענ
ןרעוו שנענשענענ
סנסענ



ףקוּת–הנתנףעקיוט–ענַאסענ
סנ–ךוּתב–סנסענ–ךָאטעב–סענ
םש היה לודג סנםָאש ָאיוה ל)יו(דָאג סענ
איׂשנם*י*יסענ
עסונעייסענ
הניתנעניסענ
העיסנע*יסענ
םימשה–ןמ–סנם*יַאמָאשַאה–ןימ–סענ
ךסנךעסענ
שֿפנסעשַאֿפענ
שֿפנסעשָאֿפענ
החיֿפנעכיֿפענ
שֿפנשעֿפענ
תחַא–שֿפנסעכַא–שעֿפענ
חצנךעצענ
לארׂשי–חצנלעָארס*יי–ךעצענ
רצענרעצענ
םיֿבקנםיווָאקענ
םילודג–םיֿבקנםיליודג–םיווָאקענ
םינטק–םיֿבקנםינַאטק–םיווָאקענ
המקנעמָאקענ
םידורֿבו–םידוקנםידורווּוא–םידוקענ
הדוקנעדוקענ
הֿבקנעווייקענ
תויקנסע*יקענ
םיּפּכ–יקנם*יַאּפַאק–יקענ
קינמיּפּכ–יקנקינמ*יַאּפַאק–יקענ
ןרעוו גרהנגערענ
–תוחּפ–לע–גרהנעטורּפ–עווָאשימ–סעכָאּפ–לַא–גערענ
הטורּפ–הוושמ
ןגרהנןגערענ
המשנעמָאשענ
טכיל–המשנעמָאשענ
הריתי–המשנערייסעי–עמָאשענ

ס
רוהנ–יגסרעָאנעגַאס
עטרוהנ–יגסעטרעָאנעגַאס
דוסדָאס
הידעסעידַאס
ןואג)ה( הידעסןעָאג)ַאה( עידַאס
תודוס–ידוססעדיוס–עדָאס
1 ןרדסןרעדַאס

ןלֿבסםינָאלווַאס
תונלֿבססענָאלווַאס
ןלֿבסןעלווַאס
עטנלֿבסעטנעלווַאס
אֿבסעווָאס
ןטׂשןטָאס

תיחשמה–ןטׂשסעכשַאמַאה–ןטָאס
גרטקמה–ןטׂשגערטַאקעמַאה–ןטָאס
גרטקמ–ןטׂשגערטַאקעמ–ןטָאס
ףיעסף*יָאס
ךסךַאס
1 לּכה–ךסלקַאכַאס

2 לּכה–ךסלקַאכַאס

ללוּכה–ךסלעליוקַאה–ךַאס
ּתונכוסטונכָאס
רחוסםירכָאס
שירחוסשירכָאס
ַײרערחוסַײרערכָאס
ךּתעד אקלסךָאטייד ָאקלָאס
ם"סםַאס
םסםַאס
תוומה–םססעווָאמַא–םַאס
לאמסלעָאמַאס
ןויטבמסןעיטַאבמַאס
תוומה–םססעווָאמַאה–םַאס
וקלחב–חמׂשעקלעכעב–ךעיימָאס
סךעמַאס
2 ךמסךעמַאס

ם"סםעמ–ךעמַאס
םמ–ךמסםעמ–ךעמַאס
ןעמסןעמַאס
ןוֿפלדנסןֿפלַאדנַאס
קדנסקעדנַאס
תוָאקדנססעָאקעדנַאס
רוגינסרעגיינַאס
אנוׂשםינָאס
ףולגנמס יניסנס יניסעניסנַאס
ףולגנמס יונסנס יונסיונעסנַאס
ןירדהנסןירדענַאס
הלודג–ןירדהנסעליודג–ןירדענַאס
הנטק–ןירדהנסענַאטק–ןירדענַאס
החמיׂשו–ןוׂשׂשעכמיסעוו–ןסָאס
לזָאזעל–ריעׂשלזָאזַאל–רעָאס
ףוסףָאס
–ףוסףָאס
וות : ווּתףָאס
תורודה–לּכ–ףוססעריודַאה–לָאק–ףָאס
ֿקפסקעֿפָאס
ןֿקפסןקעֿפָאס
ףוס–לּכ–ףוסףָאס–לקֿפָאס
ֿרפוסםירֿפָאס
שיֿרפוסשירֿפָאס
תוֿרפוססערֿפָאס
הבר–אֿרפסעבַאר–ערֿפַאס
הנּכסענָאקַאס
תונּכססענָאקַאס



1 תושֿפנ–תונּכססעשָאֿפענ–סענָאקַאס

2 תושֿפנ–תונּכססעשָאֿפענ–סענָאקַאס

ןיּכסןקַאס
רׂשרַאס
תוכלמה–רׂשסעכלַאמַאה–רַאס
םיקשמה–רׂשםיקשַאמַאה–רַאס
ןטרס לזמןטרַאס
ןטרסןטרַאס
רׂשםירָאס
ןחרסםינָאכרַאס
ןחרסןכרַאס
ן)ענ(עחרסן)ענ(עכרַאס
רוסרסםירָאסרַאס
רוסרסרעסרַאס
ןרוסרסןרעסרַאס
הרׂשערָאס
םיֿבוט–תב הרׂשםיוויוט–סַאב ערָאס
דירׂשדערָאס
טילּפו–דירׂשטעלָאּפוא–דערָאס
תוכלמה–רׂשסעכלַאמַאה–ערָאס
סירססערָאס
ףרׂשףערָאס
ן)ענ(עֿפרׂשן)ענ(עֿפרַאס
היול–ןגס : ל"גסע*יוועל–ןַאגס
םודסםָאדס
לטעב–םודסםָאדס
הרומעו–םודסעריומַאַאוו–םָאדס
טּפשימ–םודסטעּפשימ–םָאדס
רדסםירָאדס
גוסגוס
איגוסעיגוס
הדועסעדוס
תקסֿפמה–הדועססעקעסֿפַאמַאה–עדוס
הארֿבה–תדועסעָארווַאה–סעדוס
הווצימ–תדועסעווצימ–סעדוס
םירוּפ–תדועסםירוּפ–סעדוס
עבַראו–םירׂשעעברַאווס
הרֿבס / ארֿבסערָאווס
הֿביֿבסעוויווס
ןרגוסןרעגיוס
ךיז ןעדוסןעדיוס
דוססעדיוס
קידתודוסקידסעדיוס
הרוּתה–תודוסעריוטַאה–סעדיוס
ןַײז לֿבוסלוויוס
הטוסעטיוס
רחוסרעכיוס
עטרחוסעטרעכיוס
תלוססעליוס
ךיז ןַײז ךמוסךעמיוס

םילֿפונ–ךמוסםילֿפָאנ–ךעמיוס
אנוׂשעניוס
עצב–אנוׂשעצעב–עניוס
עטאנוׂשעטעניוס
לארׂשי–אנוׂשלעָארס*יי–עניוס
ןויצ–אנוׂשןע*יצ–עניוס
ןַײז רתוסרעסיוס
ֿרפוסרעֿפיוס
ריהמ–ֿרפוסרעהָאמ–רעֿפיוס
ם"ּתס–ֿרפוסםַאטס–רעֿפיוס
סוססוס
הּכוסעקוס
רעש–הּכוסעקוס
תוּכוססעקוס
ם"ּתסםַאטס
םּתסםַאטס
ללוגה–תמיּתסלעליוגַאה–סעמיטס
הריּתסעריטס
איעמשד–אּתעיסעַײמשעד–עטַא*יס
הביסעביס
ףוגיסםיֿפוגיס
ןונגיסןענגיס
ףוגיסףעגיס
רודיסםירודיס
רודיסרעדיס
ןישודיק–רודיסןשוד)י(ק–רעדיס
תישארב–ירדססעשיירב–ערדיס
ןוויסןוויס
ארחַא–ארטיסערכַא–ערטיס
אשיב–ארטיסעשיב–ערטיס
אלָאמׂשד–ארטיסעלָאמסיד–ערטיס
אתוֿבָאסמ–ארטיסעסּוווָאסעמ–ערטיס
רדסרעדייס
םלוע–רדסםעליוא–רעדייס
םלועה–רדסםעליוָאה–רעדייס
םויה–רדסםָאיַאה–רעדייס
2 ןרדסןרעדייס

לכׂשלכייס
רשיה–לכׂשרעשָאיַאה–לכייס
ֿרפסרעֿפייס
קינלַארּפ–ֿרפסרעֿפייס
תונורכזה–ֿרפססעניורכיזַאה–רעֿפייס
רשיה–ֿרפסרעשָאיַאה–רעֿפייס
םייחה–ֿרפסם*יַאכַאה–רעֿפייס
םותחה–ֿרפסםעסָאכַאה–רעֿפייס
םיֿרפסה–ֿרפסםירָאֿפסַאה–רעֿפייס
הרוּת–ֿרפסעריוט–רעֿפייס
הריצי–ֿרפסעריצעי–רעֿפייס
לוח–ֿרפסליוכ–רעֿפייס
הריקח–ֿרפסעריקכ–רעֿפייס



לאיזר–ֿרפס)ךעלַאמַאה( ל)ע(*יזַאר–רעֿפייס
ךוסכיסםיכוסכיס
ךוסכיסךעסכיס
החיׂשעכיס
ןילוח–תחיׂשןילוכ–סעכיס
םישנ–תחיׂשםישָאנ–סעכיס
קוליסםיקוליס
קוליסקעליס
ןקוליסןקעליס
ןמיסםינָאמיס
קהֿבומ–ןמיסםיקָאווּומ–םינָאמיס
תורכז–ינמיססערכַאז–ענָאמיס
תורענ–ינמיססערַאַאנ–ענָאמיס
1 החמיׂשעכמיס

2 החמיׂשעכמיס

ןוׂשׂשו–החמיׂשןסָאסעוו–עכמיס
הֿבאושה–תיב–תחמיׂשעווייָאשַאה–סייב–סעכמיס
הרוּת–תחמיׂשעריוט–סעכמיס
הווצימ–תחמיׂשעווצימ–סעכמיס
הווצימ–לש–החמיׂשעווצימ–לעש–עכמיס
ןמיסןעמיס
תולד–ןמיססעלַאד–ןעמיס
ֿבוט–ןמיסווָאטנעמיס
קהֿבומ–ןמיסקעווּומ–ןעמיס
ׂשןיס
ןיׂשןיס
יניסַײניס
קידיניסקידַײניס
ןוגינ–יניסםינוגינ–ַײניס
ןוגינ–יניסןגינ–ַײניס
האניׂשעניס
ףולגנמס יניסנס יניסףָאלגנַאמעס עניסנַאס עניס
םניח–תאניׂשםעניכ–סעניס
ןויצ–תאניׂשןע*יצ–סעניס
הרוּת–ירתיסעריוט–ערסיס
םויסםע*יס
רוּפיסםירוּפיס
תויׂשעמ–ירוּפיססעסַײמ–ערוּפיס
אלֿפינ–רוּפיססעָאלֿפינ–ערוּפיס
רוּפיסרעּפיס
הׂשעמה–רוּפיסעסַײמַאה–רעּפיס
אלֿפינ–רוּפיסעלֿפינ–רעּפיס
הרוּת–ֿרפסעריוט–ערֿפיס
לוח–ֿרפסליוכ–ערֿפיס
הריקח–ֿרפסעריקכ–ערֿפיס
רׂשבה–ריסרעסָאבַאה–ריס
אכריסעכריס
ךכסךַאכס
1 לּכה–ךסלקַאכס

2 לּכה–ךסלקַאכס

רכׂשרַאכס
הכילה–רכׂשעכילַאה–רַאכס
שנועו–רכׂששעניועוו–רַאכס
אחריט– / החריט–רכׂשעכריט–רַאכס
1 רכזםירָאכס

הירכזעירַאכס
דומיל–רכׂשדעמיל–רַאכס
הכָאלמ–רכׂשעכָאלעמ–רַאכס
תירב–רוכזסירב–ריוכס
הרוחסעריוכס
םוכסםוכס
ללוּכה–םוכסלעליוקַאה–םוכס
תוכז סוכס
תוֿבָא–תוכזסעווָא–סוכס
ומצע–תוכזעמצַא–סוכס
םויקה–תוכזםע*יקַאה–סוכס
)ונילע( ןגי ותוכז)וניילָא( ןגָאי עסוכס
)ונילע( ןגי םתוכז)וניילָא( ןגָאי םעסוכס
היכזע*יכס
םוי–ריכׂשםָאי–ריכס
תוריכׂשסעריכס
החילסעכילס
הליחמו–החילסעליכעמוא–עכילס
ןענהחילסןענעכילס
רענהחילסרענעכילס
1 ךמסךַאמס

הכימסעכימס
תוכימססעכימס
תוישרּפה– / השרּפה–תוכימס)ס(עשרַאּפַאה–סעכימס
הנסענס
ל"גסלַאגעס
רוהנ–יגסרעָאניגעס
קידרוהנ–יגסקידרעָאניגעס
עטרוהנ–יגסעטרעָאניגעס
לוגסלגעס
רדסםירָאדעס
הרדסערדעס
םכידי–ואׂשםעכיידעי–ועס
ףיעסםיֿפ*יעס
ריעׂשר*יעס
1 לּכה–ךסלקַאכעס

2 לּכה–ךסלקַאכעס

תקולחמה–עלססעקיולכַאמַאה–עלעס
1 ךמסךַאמעס

ףולגנמס יניסנס יניסףָאלגנַאמעס
ףולגנמס יונסנס יונסףָאלגנַאמעס
1 ךמסךעמעס

ףולגנמס יונסנס יונסףָאלגנַאמעס יונעסנַאס יונעס
הנּכסענָאקעס
תונּכססענָאקעס



1 תושֿפנ–תונּכססעשָאֿפענ–סענָאקעס

2 תושֿפנ–תונּכססעשָאֿפענ–סענָאקעס

דֿרפסדרַאֿפס
ידֿרפסידרַאֿפס
תידרֿפס–הרֿבה : הרֿבהסידרַאֿפס
שידֿרפסשידרַאֿפס
ֿרפסםירָאֿפס
םינוציח–םיֿרפסםיניוציכ–םירָאֿפס
ֿקפססעקייֿפס
תוֿקפססעקייֿפס
1 הריֿפסעריֿפס

2 הריֿפסעריֿפס

םירצונה–תריֿפסםירצָאנַאה–סעריֿפס
אֿקפס–ֿקפסעקייֿפס–קעֿפס
2 ןקזםינָאקס

3 הנקזענָאקס

1 ןקזםינייקס

2 הנקזענייקס

הליקסעליקס
החרסעכָארס
ףרׂשםיֿפָארס
םינֿפואו–םיֿפרׂשםינַאֿפיואעוו–םיֿפָארס
שיררׂששירָארס
הררׂשערָארס
עט)ס(הררׂשעט)ס(ערָארס
דירׂשםידירס
הטילּפ–ידירׂשעטיילּפ–עדירס
הֿפרׂשעֿפיירס
סירסםיסירס
תוסירססעסירס

ע
הֿפורע–הלגעעֿפורַא–עלגע
ימודאימיודע
םודאםעדע
ןויֿבאםיניויווע
שינויֿבאשיניויווע
תונויֿבאסעניויווע
ןויֿבאןעיווע
עטנויֿבאעטנעיווע
ןחוב–ןֿבאןכיוב–ןווע
רזעה–ןֿבארעזעָאה–ןווע
ֿבוט–ןֿבאווָאטנווע
ףגנ–ןֿבאףעגענ–ןווע
–ןבא ייחב ונבר : תוֿבֿבלה–תוֿבוחעדוקעּפ–ןווע
הדוקּפ

דֿבעדעווע
ינענּכ–דֿבעינַײנק– /ינַאַאנק–דעווע
ארזעערזע
רֿפוסה ארזערעֿפיוסַאה ערזע

םישנ–תרזעםישָאנ–סערזע
דחאדָאכע
אלאָאלע
רזעלארעזָאלע
יַאמ אלא / המ אלא ַאמ ָאלע
יַאמ אלא / המ אלאַײמ ָאלע
והילאוהָאילע
איֿבנה והילאיווָאנַאה והָאילע
םוקילאםעקָאילע
ןוילעםיניוילע
ךלמילאךעליימילע
הילאעילע
איֿבנה והילאעווָאנַאהעילע
רזעילארעזעילע
ןוילעןעילע
איֿבנה והילאעווָאנעילע
עשילאעשילע
היוֿבַא–ןב עשילא : רחַאעיּוווַא–ןעב עשילע
ןנחלאןענָאכלע
אלאעלע
לולאלעלע
קידלולאקידלעלע
יַאמ אלא / המ אלאַאמ עלע
יַאמ אלא / המ אלאַײמ עלע
ףלאףעלע
םיֿפלַא–ףלאםיֿפָאלַא–ףעלע
ישישה–ףלאישישַאה–ףעלע
הנקלאענָאקלע
הנומאענומע
המלש–הנומאעמיילש–ענומע
1 תמאסעמע

2 תמאסעמע

ֿביציו–תמאוועצַאיעוו–סעמע
חמצּת ץראמ תמא : תוֿביּת–ישָארךעמציט ץערעעמ סעמע
ןתמא ןיא : 2 תמאןסעמע
רומארעמע
ךידלסמ–תקנאָאכעדלַאסעמ–סעקנע
רּתסארעטסע
הּכלמה רּתסאעקלַאמַאה רעטסע
תינעּת–רּתסאסענָאט–רעטסע
הׂשעעסע
תוּכמ–רׂשעסעַקאמ–רעסע
תוריֿפס–רׂשעסערֿיפס–רעסע
גורתאםיגיורסע
עבַראו–םירׂשעעברַא)ע(וו–םירסע
גורתאגערסע
לגורתאלגערסע
םיֿרפאם*יָארֿפע
חוֿרפאםיכיורֿפע
חוֿרפאךעיורֿפע



רשֿפארעשֿפע
םיהולא–עבצאםיקָאלע–עבצע
םיקלא–עבצאםיקָאלע–עבצע
םיהולא–עבצאםיהיולע–עבצע
1 םצעםעצע

2 םצעםעצע

–םצעםעצע
הוורעעוורע
עטלרעעטלרע
1 ֿברעווערע

ֿבר–ֿברעווַארווערע
תבש–ֿברעסעבַאש–ווערע
ךרעךערע
ץראץערע
לארׂשי–ץראלעָארס*יי–ץערע
םעדעֿפ–לארׂשי–ץראלעָארס*יי–ץערע
תוָאּכרעסעָאקרע

ּפ
ילּכ–םוגּפעלייק–םעגָאּפ
רזּפרעזָאּפ
ןרזּפםינָארזַאּפ
שינרזּפשינָארזַאּפ
תונרזּפסענָארזַאּפ
ןרזּפןערזַאּפ
עטנרזּפעטנערזַאּפ
חּתּפךעטַאּפ
רוטּפרעטָאּפ
ןרעוו רוטּפרעטָאּפ
םולּכ אלב רוטּפםולק יולעב רעטָאּפ
ןרטּפןרעטַאּפ
שינרטּפשינרעטַאּפ
שיטּפשעטַאּפ
ןדחּפםינָאדכַאּפ
שינדחּפשינָאדכַאּפ
תונדחּפסענָאדכַאּפ
ןדחּפןדכַאּפ
עטנדחּפעטנדכַאּפ
דחּפדעכַאּפ
הטורּפ–הוושמ–תוחּפעטורּפ–עווָאשימ–סעכָאּפ
לאיטלּפלע*יטלַאּפ
טילּפטעלָאּפ
ןויצ–ילעוּפןע*יצעלַאּפ
הילמּפ / אילמּפעילַאמַאּפ
הלעמ–לש–אילמּפעלַײמ–לעש–עילַאמַאּפ
ךרד ונּפךערעד ונַאּפ
םוקמ ונּפםעקָאמ ונַאּפ
םינּפםענָאּפ
תושדח–םינּפסעשָאדַאכ–םענָאּפ

תושלח–םינּפסעשָאלַאכ–םענָאּפ
םינּפ–לא–םינּפםענָאּפ–לע–םענָאּפ
ם"וּכע–תּפםוקַא–סַאּפ
ולסב תּפעלַאסעב סַאּפ
1 לוסּפלסָאּפ

תונלסּפסענָאלסַאּפ
תודעל–לוסּפסעדייעל–לסָאּפ
ןעלסּפןעלסַאּפ
תולסּפסעלסַאּפ
חתּפךעסַאּפ
קוסּפקעסָאּפ
קסוּפםיקסָאּפ
םיקסוּפםיקסָאּפ
םינורחַא–םיקסוּפםיניורכַא–םיקסָאּפ
םינושאר–םיקסוּפםיניושיר–םיקסָאּפ
ן)ענ(עקסּפן)ענ(עקסַאּפ
רתוּפםירסָאּפ
רקוּפםירקָאּפ
סדרּפםיסיידרַאּפ
סדרּפסעדרַאּפ
תכורּפסעכיורָאּפ
ןרעוו ותמשנ–החרּפעסָאמשינ–עכרָאּפ
סנרּפםיסָאנרַאּפ
הסנרּפעסָאנרַאּפ
היוזב–הסנרּפעיּוזב–עסָאנרַאּפ
םוצמיצב–הסנרּפםעצמיצעב–עסָאנרַאּפ
עֿפשב–הסנרּפעֿפעשעב–עסָאנרַאּפ
סנרּפםיסיינרַאּפ
סנרּפסענרַאּפ
שדוח–סנרּפשעדיוכ–סענרַאּפ
עטשדוח–סנרּפעטשעדיוכ–סענרַאּפ
שדוח–סנרּפשעדיוכ–עסענרַאּפ
הרּפערָאּפ
הערּפערַאּפ
המודַא–הרּפעמודַא–ערָאּפ
סרּפסערָאּפ
ןשבה–תורּפןשָאבַאה–סערָאּפ
ץורּפץערָאּפ
ץירּפץערָאּפ
2 שורּפשערָאּפ

ףוצרּפםיֿפוצרַאּפ
רדג–ץרוּפרעדעג–עצרָאּפ
ףוצרּפףעצרַאּפ
םינּפ–ףוצרּפםענָאּפ–ףעצרַאּפ
השרּפעשרַאּפ
השרּפסעשרַאּפ
ןטשּפםינָאטשַאּפ
ןטשּפןטשַאּפ
די–טשוּפדַאי–עטשָאּפ
תוטשּפסעטשַאּפ



לארׂשי–יקולאב–עשוּפלעָארס*יי–ייקיולעב–עשָאּפ
טושּפטעשָאּפ
ועמשמּכ–טושּפעָאמשַאמעק–טעשָאּפ
לארׂשי–עשוּפלעָארס*יי–עשָאּפ
ןרשּפםינָארשַאּפ
ןרשּפןערשַאּפ
עגּפם*יָאגּפ
ער–עגּפם*יָאר–ם*יָאגּפ
םגּפםַאגּפ
םגּפםימָאגּפ
רגּפםירָאגּפ
המיגּפעמיגּפ
שיריגּפשיריגּפ
הריגּפעריגּפ
לעוּפםילַאיוּפ
ןויצ–ילעוּפןע*יצ–עלַאיוּפ
ןַײז עגוּפעייגיוּפ
ןַײז דוֿבּכב–עגוּפדעווָאקעב–עייגיוּפ
ןַײז םגוּפםעגיוּפ
יקיּתוּפַא / אקיּתוּפַאעקיטיוּפ
יקיּתוּפ / אקיּתוּפעקיטיוּפ
ןיל–הּפןיל–יוּפ
ןלעוּפןליוּפ
ןמטינ–הּפןעמטינ–יוּפ
רבקינ–הּפרעבקינ–יוּפ
קסוּפקעסיוּפ
ןורחַא–קסוּפןערכַא–קעסיוּפ
רתוּפרעסיוּפ
ןַײז רתוּפרעסיוּפ
ןַײז םולח–רתוּפםעלָאכ–רעסיוּפ
לעוּפלעיוּפ
אצוי–לעוּפעציוי–לעיוּפ
ןַײז אצוי–לעוּפעציוי–לעיוּפ
ןלעוּפןלעיוּפ
קדצ–לעוּפקעדעצ–לעיוּפ
ןַײז תורקע–דקוּפסערָאקַא–דעקיוּפ
רקוּפרעקיוּפ
רדג–ץרוּפרעדעג–ץעריוּפ
ןַײז רדג–ץרוּפרעדעג–ץעריוּפ
ןַײז ומשב–שרוּפיומשיב–שעריוּפ
רוביצה–ןמ–שרוּפרעביצַאה–ןימ–שעריוּפ
די–טשוּפדַאי–טעשיוּפ
הלועּפעלוּפ
קוּפקוּפ
תוינערוּפסעינָארוּפ
םירוּפםירוּפ
ןטק–םירוּפןטָאק–םירוּפ
ליּפש–םירוּפליּפש–םירוּפ
רעליּפש–םירוּפרעליּפש–םירוּפ
הרוּפערוּפ

הריטּפעריטּפ
יּפיּפ
לוגיּפלגיּפ
ןוידּפסעניוידיּפ
ןוידּפןעידיּפ
ןבה–ןוידּפןעבַאה–ןעידיּפ
שֿפנה–ןוידּפשעֿפענַאה–ןעידיּפ
םייוֿבש–ןוידּפם*יּוווש–ןעידיּפ
שודקה–ויּפשעדָאקַאה–וויּפ
טויּפםיטו*יּפ
ןומזיּפםיניומזיּפ
ןומזיּפסעניומזיּפ
ןומזיּפןעמזיּפ
םוטיּפםעטיּפ
תרוטקה–םוטיּפסעריוטקַאה–םעטיּפ
ּפייּפ
אּפייּפ
רגּפרעגייּפ
ןרגּפןרעגייּפ
ןטַײּפםינָאטַײּפ
ןטַײּפןטַײּפ
אלּפעלייּפ
חסּפךעסייּפ
קידחסּפקידכעסייּפ
ינש–חסּפענייש–ךעסייּפ
האּפעייּפ
טויּפטעַײּפ
ירּפערייּפ
תוֿבֿבלה–דוריּפסעווָאוולַאה–דערייּפ
ירּפסערייּפ
קרּפקערייּפ
שוריּפשערייּפ
תולימה–שוריּפסעלימַאה–שערייּפ
שגלּפםישקַאליּפ

ףוסוליּפףוסוליּפ
שגלּפשעגעליּפ
םיָאלּפ–יאליּפם*יָאלּפ–עליּפ
לוּפליּפלּפליּפ
ךיז ןעלוּפליּפןעלּפליּפ
סחניּפסעכניּפ
סחנּפסעכניּפ
–ןב רזעלא–ןב סחניּפןעיוקַאה ןרַא–ןעב רעזָאלע–ןעב סעכניּפ
ןהּכה ןרהַא
סקניּפםיסָאקניּפ
סקניּפםיסייקניּפ
סקניּפסעקניּפ
הּפ–ןוחתיּפעּפ–ןכסיּפ
ססמערו–םותיּפסעסמַארעוו–םעסיּפ
ןורתיּפםיניורסיּפ
ןורתיּפןערסיּפ



טויּפטע*יּפ
ןודקּפןדָאקיּפ
ןודקּפסעניודקיּפ
שֿפנ–חוקיּפשעֿפענ–ךעוקיּפ
חקיּפךעייקיּפ
עטחקיּפעטכעייקיּפ
חקיּפםיכקיּפ
תוחקיּפסעכקיּפ
תיחקיּפסעכקיּפ
חקיּפךעקיּפ
עטחקיּפעטכעקיּפ
םוסריּפםעסריּפ
תוֿבָא–יקריּפסעווָא–עקריּפ
דחּפםידָאכּפ
קידמידחּפקידמידָאכּפ
רוכברָאכּפ
עטרוכבעטרָאכּפ
רוכבםיריוכּפ
הרוכבעריוכּפ
תורוכבסעריוכּפ
הניחבעניכּפ
דוֿבּכה–תותיחּפדעווָאקַאה–סעסיכּפ
היכבע*יכּפ
תורודל–היכבסעריודעל–ע*יכּפ
ריחבריכּפ
הריחבעריכּפ
אלּפם*יָאלּפ
ינולּפעניולּפ
ינומלַא–ינולּפעניומלַא–עניולּפ
ינולּפ–ןב–ינולּפעניולּפ–ןעב–עניולּפ
)תינולּפ–תב–(תינולּפ)סעניולּפ–סַאב–(סעניולּפ
עטתינולּפעטסעניולּפ
אּתגולּפעטקולּפ
טילּפםיטיילּפ
הטילּפעטיילּפ
האילּפע*ילּפ
קידהאילּפקידע*ילּפ
יּתשילּפיטשילּפ
םיּתשילּפםיטשילּפ
ינּפיינּפ
ריעה–ינּפר*יָאה–יינּפ
תוימינּפסעימינּפ
הנינּפענינּפ
הינּפע*ינּפ
יתּפם*יָאסּפ
םיחסּפםיכָאסּפ
היחתּפעיכַאסּפ
םימׂשבםימָאסּפ
סקיב–םימׂשבסקיב–םימָאסּפ
קסּפקַאסּפ

טלעג–קסּפטלעג–קַאסּפ
ןיד–קסּפןידקַאסּפ
קסּפםיקָאסּפ
תלוסּפסעליוסּפ
2 לוסּפלוסּפ

םילותבםילוסּפ
הלותבעלוסּפ
הלותב לזמעלוסּפ
קוסּפםיקוסּפ
הרוׂשבערוסּפ
הֿבוט–הרוׂשבעוויוט–ערוסּפ
הער–הרוׂשבָעאר–ערוסּפ
ן)ענ(החיתּפן)ענ(עכיסּפ
םימעּפםימָאעּפ
שיריגּפשיריגעּפ
עגּפעגעּפ
ער–עגּפַאר–עגעּפ
אלּפעלעּפ
למינּפ וויטונימיד : םינּפלמענעּפ
למינּפלמענעּפ
םינּפרעמענעּפ
יתּפיסעּפ
ןימאי–יתּפןעמַאַאי–יסעּפ
דחא–הּפדעכע–עּפ
הּפ–לא–הּפעּפ–לע–עּפ
ראּפרעּפ
שוריּפםישורעּפ
ארּפערעּפ
םדָא–ארּפםעדָאערעּפ
ץרּפץערעּפ
ידוקּפעדוקּפ
טרּפטַארּפ
ןעמָאנ–טרּפטַארּפ
טרּפםיטָארּפ
ארּפם*יָארּפ
תרּפסַארּפ
ןדקרּפןעדקַארּפ
קרּפםיקָארּפ
הטורּפעטורּפ
רודזורּפרעדזיורּפ
ץורּפםיצורּפ
הצורּפעצורּפ
2 שורּפםישורּפ

םישורּפםישורּפ
רדה–ץע–ירּפרעדָאה–ץייא–ירּפ
העירּפע*ירּפ
היֿברו–הירּפע*יוורוא–ע*ירּפ
עטצירּפעטצירּפ
ץירּפםיצירּפ
שיצירּפשיצירּפ



הצירּפעצירּפ
קידהצירּפקידעצירּפ
תוצירּפסעצירּפ
טשּפטַאשּפ
טשּפםיטָאשּפ
םיעשּפם*יָאשּפ
הרשּפערָאשּפ
ועמשמּכ–וטושּפעָאמשַאמעק–עטושּפ
לטשּפלטעשּפ
קידלטשּפקידלטעשּפ
ךיז ןעלטשּפןעלטעשּפ

ֿפ
ןוצֿפןצָאֿפ
ךיז ןענשקערַאֿפןענעשקַארַאֿפ
טעקֿבדרַאֿפטעקייוודרַאֿפ
טהגאדרַאֿפטעגַײדרַאֿפ
ןעוועלכּתרַאֿפןעוועלכַאטרַאֿפ
טמותירַאֿפטמעסָאירַאֿפ
טשוּפיערַאֿפטשעּפירַאֿפ
ן)ענ(עמתחרַאֿפן)ענ(עמסַאכרַאֿפ
ךיז ןעֿבוחרַאֿפןעוויוכרַאֿפ
טכשוחרַאֿפטכעשיוכרַאֿפ
טשוחרַאֿפטשוכרַאֿפ
טהרוחש–הרמרַאֿפטעריוכשערָאמרַאֿפ
ןענ)ו(ּכשמרַאֿפןענעקשַאמרַאֿפ
ךיז ןענ)ו(ּכשמרַאֿפןענעקשַאמרַאֿפ
ךיז ןחומרַאֿפןכעיומרַאֿפ
טֿבשומרַאֿפטוועשיומרַאֿפ
ןטּפשימרַאֿפןטעּפשימרַאֿפ
ןעֿפרׂשרַאֿפןעֿפרַאסרַאֿפ
חסּפרַאֿפךעסייּפרַאֿפ
טעסוּכרַאֿפטעסיוקרַאֿפ
טֿפושיּכרַאֿפטֿפעשיקרַאֿפ
ןסנקרַאֿפןסַאנקרַאֿפ
ןרוּכישרַאֿפןרעקישרַאֿפ
טמשרַאֿפטמעשרַאֿפ
ֿפייֿפ
אֿפייֿפ

צ
דצדַאצ
הוושה–דצעווָאשַאה–דַאצ
הנושה–דצעניושַאה–דַאצ
ידצידַאצ
2 קידצםיקידַאצ

םימּת–קידצםימימט–םיקידַאצ
רודה–קידצרָאדַאה–עקידַאצ

צקעדַאצ
קודצקעדָאצ
2 קידצקעדַאצ

1 קידצקעדַאצ

רודה–קידצרָאדַאה–קעדַאצ
םימּת–קידצםעמָאט–קעדַאצ
ינממ הקדצינעמימ ָאקדָאצ
ודגנּכש–דצעדגענעקעש–דַאצ
דגנּכש–דצדעגענעקעש–דַאצ
הלהצעלָאהָאצ
החמׂשו–הלהצעכיימָאסעוו–עלַאהָאצ
וצווַאצ
2 האוצעָאווַאצ

האווצעָאווַאצ
תוומלצסעווָאמלַאצ
ללצ / לאלצלעלַאצ
םוצםָאצ
הילדג–םוצעילַאדעגמָאצ
ארֿפיס–אלמד–אנצערֿפיס–עלמיד–ענַאצ
םישדק–ןָאצםישָאדָאק–ןָאצ
ןוֿפצןֿפָאצ
ץצץָאצ
רעצרַאצ
תערצסַאַארָאצ
ןיע–רצן*יַא–רַאצ
םייח–ילעב–רעצם*יַאכעלַאב–רַאצ
םינב–לודיג–רעצםינָאב–לדיג–רַאצ
רוביצ–יכרצרעביצ–עכרָאצ
םיבר–יכרצםיבַאר–עכרָאצ
הרצערָאצ
קידהרצקידערָאצ
ללּכה–תורצלַאלקַאה–סערָאצ
לארׂשי–תורצלעָארס*יי–סערָאצ
תורורצ–תורצסערורצ–סערָאצ
םיבר–תרצםיבַאר–סערָאצ
המחנ–יצח םיבר–תרצעמָאכענ–יצָאכ םיבַאר–סערָאצ
ררוצםירערָאצ
אוֿבת–אלש–הרציוווָאס–יולעש–ערָאצ
דצםידָאדצ
הקדצעקָאדצ
עקשוּפ–הקדצעקָאדצ
הלודג–הקדצעליודג–עקָאדצ
תווממ ליצּת הקדצסעווָאמימ לצַאט עקָאדצ
םיקודצםיקודצ
ןעשטעוֿבצןעשטַאּוווצ
עקשטעוֿבצעקשטַאּוווצ
קעוֿבצקַאּוווצ
ןעשטַאיוֿבצןעשטַאיּוווצ
עקשטַאיוֿבצעקשטַאיּוווצ
קַאיוֿבצקַאיּוווצ



יֿבציווצ
תועיֿבצסע*יווצ
חמוצךעיימיוצ
1 האוצעיוצ

רהוצרעיוצ
ךרוצךעריוצ
ררוצרעריוצ
םידוהיה–ררוצםידוהעיַאה–רעריוצ
לארׂשי–ררוצלעָארס*יי–רעריוצ
ן)ענ(עקסּפוצן)ענ(עקסַאּפוצ
ןנברד–אֿברוצןענָאבַארעד–עוורוצ
הרוצערוצ
ףלַא–תרוצףעלַא–סערוצ
תוא–תרוצסָא–סערוצ
עבטמ–תרוצעייבטַאמ–סערוצ
רוביצרעביצ
ןידה–קודיצןידַאה–קעדיצ
היֿבצעיוויצ
ינויציניו*יצ
תונויצסעניו*יצ
2 ןויצםינו*יצ

תינקדצסעינָאקטיצ
תינקדצסענָאקטיצ
תוקדיצסעקטיצ
ךרדל–הדצךערעדַאל–עדייצ
םלצםעלייצ
עצינמלצעצינמעלייצ
קינמלצקינמעלייצ
 םיהולא–םלצםיהיולע–םעלייצ
םיקולא–םלצםיקיולע–םעלייצ
ךיז ןעמלצןעמעלייצ
ּפָאק–םלצּפָאק–םעלייצ
םיֿבכוּכה–תאצםיווָאכיוקַאה–סייצ
םולשל–)ם(כתאצםעלָאשעל–)ם(עכסייצ
ףוריצםיֿפורייצ
תויתוא–יֿפוריצסעיסיוא–עֿפורייצ
יריצערייצ
ףוריצףערייצ
םיקומיצםיקומיצ
םוצמיצםעצמיצ
רוניצסעריוניצ
רוניצרעניצ
1 ןויצןע*יצ

2 ןויצןע*יצ

םזינויצםזינע*יצ
טסינויצטסינע*יצ
הרוּפצעריוּפיצ
הציצעציצ
הציצסעציצ
תוֿפנּכ–הציצסעֿפנַאק–עציצ

םלצםימָאלצ
םיחמצםיכָאמצ
העונצעונצ
תועינצסע*ינצ
ןעמדעצןעמַאדעצ
תקדצסעקיידעצ
עטתקדצעטסעקיידעצ
קדצקעדעצ
טשוחעצטשוכעצ
סיעכהל וצ ףיוא : סיעכהלסעכָאלעצ
סיעכהלוצסעכָאלעצ
קידסיעכהלוצקידסעכָאלעצ
עצינסיעכהלוצעצינסעכָאלעצ
קינסיעכהלוצקינסעכָאלעצ
ןקיזמעצןקעזַאמעצ
חמצךעמעצ
הניארו–הניאצענערענעצ
היֿנפצעינַאֿפצ
ֿתפצסַאֿפצ
עדֿרפצ : ב"חאב ש"דע ך"צדעיידרַאֿפצ
ךרוצםיכָארצ

ק
להקלָאָאק
תולעּכסָאלַאַאק
רקובה–תולעּכרעקיובַאה–סָאלַאַאק
רחשה–תולעּכרעכַאשַאה–סָאלַאַאק
שילהקשילָאָאק
ךיז ןלהקןלָאָאק
ןַאמ–סלהקסלָאָאק
שלהקשלָאָאק
סעּכסַאַאק
המחו–סעּכעמייכעוו–סַאַאק
הרעקערַאַאק
הלבקעלָאבַאק
תינויע–הלבקסינו*יא–עלָאבַאק
תיׂשעמ–הלבקסיסַײמ–עלָאבַאק
םינּפ–תלבקםענָאּפ–סעלָאבַאק
ןינק–תלבקןעיניק–סעלָאבַאק
תבש–תלבקסעבַאש–סעלָאבַאק
יּתעד ולבקיטַאד ולבַאק
ןצבקםינָאצבַאק
תונצבקסענָאצבַאק
ןצבקןצבַאק
עטנצבקעטנצבַאק
ןענצבקןענעצבַאק
ןרבקםינָארבַאק
ןרבקןערבַאק
תחדקסעכָאדַאק



תיעיֿבר–תחדקסע*יווער–סעכָאדַאק
תישילש–תחדקסעשילש–סעכָאדַאק
םישדקםישָאדָאק
םילק–םישדקםילַאק–םישָאדָאק
שידקםישיידַאק
ןומדקםיניומדַאק
אלזאו–אמדקעלזַאעוו–עמדַאק
ןומדקןעמדַאק
ץָראה–רודּכץערָאָאה–רעדַאק
1 שודקשעדָאק

שידקשעדַאק
רוהטו–שודקרעהָאטעוו–שעדָאק
קינשידקקינשעדַאק
םישדקםישדָאק
םילק–םישדקםילַאק–םישדָאק
םישדק–ישדקםישָאדָאק–עשדָאק
אנהכו–אנהּכענייהָאכעוו–ענייהָאק
הנווּכענָאווַאק
רשיה–ֿבקרעשָאיַאה–ווַאק
לוכיֿבּכלכָאיווַאק
דוֿבּכדעווָאק
ןֿבזּכםינָאווזַאק
ןֿבזּכןווזַאק
עטנֿבזּכעטנווזַאק
ֿבזּכוועזָאק
רקשו–ֿבזּכרעקעשעוו–וועזָאק
ּתּכטַאק
תוֿבּתּכסעווָאטַאק
היליד–ּתּכייליד–טַאק
יּתנטקיטניוטָאק
רוגיטקרעגייטַאק
ןלטקםינָאלטַאק
תינלטקסעינַאלטַאק
תינלטקסענַאלטַאק
םינציל–ּתּכםינָאצייל–טַאק
ןלטקןעלטַאק
אינק–אלטקעינַאק–עלטַאק
ןטקןטָאק
ןיחומד–תונטקןכיומעד–סענטַאק
ןהּכםינַאיָאק
לודג–ןהּכםיליודג–םינַאיָאק
רואּכרָאיַאק
רואיּכרָאיַאק
ןיקן*יַאק
הווה–ךּכעווַאה–ךַאק
היה–ךּכעיוה–ךַאק
ךּכו–ךּכךַאקעוו–ךַאק
–לּכלָאק
לוקלָאק
לקלַאק

םלועבש–תורז–תודוֿבע–לּכםעליוָאבעש–סערָאזעדיוווַא–לָאק
והנימל ֿברוע לּכעהיינימעל וועריוא לָאק
םינימה–לּכםינימַאלָאק
וב–לּכיובלָאק
עצינוב–לּכעציניובלָאק
קינוב–לּכקיניובלָאק
רוסָא–רֿבד–לּכרעסָא–רעווָאד–לָאק
שרוש–רֿבד–לּכשעריוש–רַאווד–לָאק
ןיֿפכד–לּכןיֿפכיד–לָאק
…ה–לּכ…ַאה–לָאק
תוֿבעוּתה–לּכסעוועיוטַאה–לָאק
הרוּתה–לוקעריוטַאה–לָאק
הלוּכ–הרוּתה–לּכעלוק–עריוטַאה–לָאק
םימעטה–לּכםימַײטַאה–לָאק
אמלעד–ןוה–לּכעמלַאעד–ןָאה–לָאק
תונלסּפה–לּכסענָאלסַאּפַאה–לָאק
םלועבש–תונלסּפה–לּכםעליוָאבעש–סענָאלסַאּפַאה–לָאק
הכז םדוקה לּכעכָאז םעדיוקַאה לָאק
אמלעד–ןוה–לּכעמלַאעד–ןיוה–לָאק
רמוחו–לקרעמיוכעוולַאק
ךלו–לּכךָאלעוולָאק
עטכלו–לּכעטכָאלעוולָאק
ןיציקה לּכ ולּכןציקַאה לָאק ולָאק
ןמז–לּכןַאמזלָאק
 המשנהש ןמז–לּכיבריקעב עמָאש)ע(נַאהעש ןַאמזלָאק
יבריקב
ֿבוט–לּכווּוט–לָאק
לארׂשי–תוצוֿפּת–לּכלע ָארס*יי–סעצוֿפט–לָאק
לוכי–לּכלכָאי–לָאק
ימי–לּכַײמָאי–לָאק
וימי–לּכוועמָאי–לָאק
לארׂשי–לּכלעָארס*יי–לָאק
םירֿבח לארׂשי לּכםירייווַאכ לעָארס*יי לָאק
םהימי–לּכםעהיימעי–לָאק
ותמח–לּכָאסָאמַאכ–לָאק
םתמח–לּכםָאסָאמַאכ–לָאק
התמח–לּכעסָאמַאכ–לָאק
אוהש םינימאמ לּכוהעש םינימַאמ לָאק
ינימ–לּכענימ–לָאק
רׂשֿבמ–לוקרעסַאוועמ–לָאק
ןמלקןעמלַאק
ירדנ–לּכערדינלָאק
הניגנ–לוקעניגענ–לָאק
הלּכעלַאק
דיומ–הלּכעלַאק
ללוּכםילעלָאק
תולקסעלַאק
תעד–תולקסַאַאד–סעלַאק
שָאר–תולקשָאר–סעלַאק
יילרעלּכיילרעלָאק



יּפלקעּפלַאק
יֿפלקעֿפלַאק
ארוק–לוקעריוקלָאק
רֿבד–שרוש–לּכרעווָאד–שעריוש–לָאק
םילקבש–לקםילַאקעבעש–לַאק
ןּכש–לּכןייקשלָאק
עימקעיימַאק
המּכעמַאק
המּכו–המּכעמַאקעוו–עמַאק
תומּכסעמַאק
ץמקץעמָאק
ןצמקםינָאצמַאק
תונצמקסענָאצמַאק
ןצמקןצמַאק
עטנצמקעטנצמַאק
רמוּכםירמָאק
ן"קןַאק
יָאנק*יָאנַאק
ל"נּכלַאנַאק
תוָאנקסעָאנַאק
ןיכוב ןַאּכןכיוב ןַאק
ן)ענ(עסנקן)ענ(עסנַאק
הנקענָאק
סוּכסָאק
ן)ענ(עֿבתּכן)ענ(עווסַאק
אבר–אֿבתּכעבַאר–עווסַאק
םותחו–ֿבותּכםעסָאכעוו–וועסָאק
1 לאירתּכלירסַאק

2 לאירתּכלירסַאק

קילאירתּכקילירסַאק
עקוועלאירתּכעקוועלירסַאק
2 לאירתּכלע*ירסַאק

ּכףָאק
ףּכףָאק
הרּפּכערָאּפַאק
לדניה–הרּפּכערָאּפַאק
עצינהרּפּכעצינערָאּפַאק
ןדּפקםינָאדּפַאק
ןדּפקןדּפַאק
ןצבקםינָאצּפַאק
תונצבקסענָאצּפַאק
ןצבקןצּפַאק
עטנצבקעטנצּפַאק
ןענצבקןענעצּפַאק
עלקה–ףּכעלעקַאה–ףַאק
לקה–ףּכלַאקַאֿפַאק
לקה–ףּכלקַאֿפַאק
ןרוּֿתפּכןרעטֿפַאק
הנומש–לוֿפּכעניומש–לֿפָאק
קידהנומש–לוֿפּכקידעניומש–לֿפָאק

הֿבוט–יוֿפּכעוויוט–עֿפָאק
קינהֿבוט–יוֿפּכקינעוויוט–עֿפָאק
ֿרפוּכםירֿפָאק
רקיעב–ֿרפוּכרעק*יעב–םירֿפָאק
ןיסיֿרפקןסירֿפַאק
קידניסיֿרפקקידנסירֿפַאק
ֿבצקםיווָאצַאק
תוֿבצקסעווָאצַאק
ןיצקןצָאק
ֿבצקוועצַאק
עטֿבצקעטוועצַאק
ק"קקַאק
ֿבותּכּכוועסָאקַאק
ןברקסענָאברָאק
ןברקןברָאק
החנימ–ןברקעכנימ–ןברָאק
רודיס–החנימ–ןברקרעדיס–עכנימ–ןברָאק
תותירּכסעסיירָאק
תותסּכו–םירּכסעסָאסקוא–םירָאק
1 ֿבורקווערָאק

2 ֿבורקווערָאק

עטֿבורקעטווערָאק
תוכלמל–ֿבורקסעכלַאמעל–ווערָאק
חקמל–ֿבורקךעקיימעל–ווערָאק
תמאל–ֿבורקסעמעעל–ווערָאק
תרּכסערָאק
סּפרּכסעּפרַאק
עקרקסעָאקרַאק
עקרקעקרַאק
הלותב–עקרקעלוסּפ–עקרַאק
השקעשָאק
אישקעשַאק
תשק לזמסעשַאק
תשקסעשַאק
רשּכרעשָאק
ץנַאט–רשּכרעשָאק
רשיו–רשּכרעשָאיעוו–רעשָאק
חסּפל–רשּכךעסייּפעל–רעשָאק
ןרשּכןרעשַאק
תורשּכסערשַאק
רדקםירָאדק
1 שודקםישיודק

םישודקםישיודק
רוהטו–שודקםיריוהעטוא–םישיודק
השודקעשודק
ץובוקץובוק
אוה–ךירב–אשדוקוה–ךירעב–עשדוק
–דוֿבּכדָאווק
ֿברה–דֿובּכ : –דוֿבּכווַארַאה–דָאווק
ןושל–דֿבּכןשָאל–דַאווק



הּפ–דֿבּכעּפטַאווק
רֿבקםירָאווק
תורֿבקסערָאווק
רעטעלב–תורֿבקסערָאווק
דDיי–תורֿבקסערָאווק
ןַאמ–תורֿבקסערָאווק
לביטש–תורֿבקסערָאווק
קינתורֿבקקינסערָאווק
הרוֿבקערּוווק
לארׂשי–תרוֿבקלעָארס*יי–סערּוווק
רומח–תרוֿבקרעמַאכ–סערּוווק
תועיֿבקסע*יווק
ירזוּכירזוק
םירזוּכםירזוק
םדוקםעדיוק
לּכל–םדוקלקַאל–םעדיוק
לּכ–םדוקלָאקמעדיוק
שדוקשעדיוק
םישדק–שדוקםישָאדָאק–שעדיוק
תלהקסעלעהיוק
ןַײז ֿעבוקעייוויוק
ןַײז ֿרבוקרעוויוק
תולזמו–םיֿבכוּכסעלָאזַאמוא–םיווָאכיוק
חוּכסעכיוק
ללוּכלעליוק
ןַײז ללוּכלעליוק
לוקסעליוק
תולוקסעליוק
םיקֿרבו–תולוקםיקָארווּוא–סעליוק
תולוק–ילוקסעליוק–עליוק
תויממוקסע*ימעמיוק
רמוּכרעמיוק
הנוקםיניוק
הנוקעניוק
ךיז ןַײז םלוע–הנוקםעליוא–עניוק
לּכה–הנוקלקַאה–עניוק
עטהנוקעטעניוק
ךיז ןַײז תוכז–הנוקסוכס–עניוק
ךיז ןַײז םש–הנוקםעש–עניוק
יֿברעמ–לתוּכיווָארַאמ–לסיוק
ע)י(סוּכעסיוק
ן)ענ(עסוּכן)ענ(עסיוק
סוּכסעסיוק
חוּכךעיוק
אֿרבג–חוּכערווַאג–ךעיוק
םדה–חוּכםַאדַאה–ךעיוק
רובידה–חוּכרעבידַאה–ךעיוק
ןוימדה–חוּכןעימידַאה–ךעיוק
ךשומה–חוּכךעשיומַאה–ךעיוק
המדמה–חוּכעמַאדעמַאה–ךעיוק

האשרה–חוּכעָאשרַאה–ךעיוק
ךיז ןחוּכןכעיוק
ןהּכןעיוק
לודג–ןהּכלדָאג–ןעיוק
קידנהּכקידנעיוק
שָארב–ֿץפוקשָארעב–ץעֿפיוק
ֿרפוּכרעֿפיוק
ןַײז ֿרפוּכרעֿפיוק
רקיעב–ֿרפוּכרעק*יעב–רעֿפיוק
לּכה–ֿרפוּכלקַאה–רעֿפיוק
דוי–לש–וצוקדוילעש–עציוק
ךיז ןַײז ערוקעייריוק
ןַײז גדּכ–ערוקגַאדעק–עייריוק
םיערוּכםיריוק
םיווחּתשמו–םיערוּכםיווכַאטשימוא–םיריוק
דבכינ–ארוקםידָאבכינ–םיריוק
חרוקךעריוק
חרקךעריוק
דבכינ–ארוקדעבכינ–עריוק
ןַײז תירב–תרוּכסירב–סעריוק
שרוּכשעריוק
ולוּכעלוק
אלוקעלוק
יַאה ילוּכַײה עלוק
יאּכז ולוּכעקַאז עלוק
הרוּת הלוּכעריוט עלוק
ֿבייח ולוּכוועַײכ עלוק
םלוּכםעלוק
השקומ ולוּכעשקומ עלוק
חוור ולוּכךעווער עלוק
סדנוקםיסיידנוק
סדנוקסעדנוק
ַײרעסדנוקַײרעסעדנוק
סרטנוקםיסיירטנוק
סרטנוקסערטנוק
קףוק
ףוקףוק
םיצרש–לש–הּפוקםיצָארש–לעש–עּפוק
דוי–לש–וצוקדוילעש–עצוק
שוּכשוק
ֿבזּכםיווָאזק
הנמא–ינטקענָאמע–יינַאטק
הנומא–ינטקענומע–יינַאטק
ןטקםינַאטק
תרוטקסעריוטק
2 דוביּכםידוביק

2 ץוביקץוביק

1 ץוביקםיצוביק

1 דוביּכדעביק

2 דוביּכדעביק



ֿבָא–דוביּכווָא–דעביק
םא–דוביּכםייא–דעביק
1 ץוביקץעביק

תויולג–ץוביקסעילָאג–ץעביק
ןישודיקן)י(שודיק
2 שודקשעדיק

שודיקשעדיק
שדוחה–שודיקשעדיוכַאה–שעדיק
םשה–שודיקםעשַאה–שעדיק
הנֿבל–שודיקענָאוועל–שעדיק
תויתוא–הנֿבל–שודיקסעיסיוא–ענָאוועל–שעדיק
הז–אוה–יּכעז–וה–יק
ןוויּכןוויק
ֿבוזיּכםיווּוזיק
ֿבוזיּכוועזיק
תוינטיקסעינטיק
הּתיּכעטיק
ּתּכסעטיק
גורטיקגערטיק
רדקרעדייק
רֿבקרעווייק
תוֿבָא–רֿבקסעווָא–רעווייק
לארׂשי–רֿבקלעָארס*יי–רעווייק
ילּכםילייק
םילּכםילייק
ילּכעלייק
האלֿפנ–ילּכעָאלֿפינ–עלייק
ינש–ילּכענייש–עלייק
המלש–ילּכעמיילש–עלייק
ןל–אמַײקןָאלעמַײק
ןסעּכםינָאסַײק
רסיקםירָאסייק
ןסעּכןסַײק
ךיז ןסעּכןסַײק
עטנסעּכעטנסַײק
ךיז ןענסעּכןענעסַײק
רסיקרעסייק
ודוה םורי רסיק : ה"ריקעדיוה םערָאי רעסייק
ע)י(נירסיקע)י(נירעסייק
האיקעייק
לֿפּכלֿפייק
ןעלֿפּכןעלֿפייק
םילֿפּכ–לֿפּכם*יַאלֿפעק–לֿפייק
הרעקערַײק
1 ירקערייק

םיַאליּכם*יַאליק
די–רחַאלּכדַאי–רעכַאליק
רושה–ךוחלּכרָאשַאה–ךיוכליק
עדי–אלּכעדָאיעליק
טעמּכטַאמיק

אחסּפד–אחמקעכסַאּפעד–עכמיק
גוהנּכגָאהניק
ןינקםינָאיניק
םיניּכ : ב"חאב ש"דע ך"צדםיניק
הניּכםיניק
םיניקםיניק
ןינקןעיניק
להקה–ןינקלָאָאקַאה–ןעיניק
הניּכעניק
האניקעניק
הניקעניק
האניׂש–האניקעניס–עניק
םירֿפוס–תאניקםירֿפָאס–סעניק
סיּכסיק
אוֿבת–יּכָאווָאס–יק
שדוקה–יֿבתיּכשעדיוקַאה–עווסיק
די–ֿבתּכדַאי–עווסיק
רּתסלּפ–ֿבתּכרעטסַאלּפ–עווסיק
אצת–יּכעצייס–יק
אׂשית–יּכָאסיס–יק
ולסיּכוועלסיק
רעלסיּכרעלסיק
תוכלמה–אסיּכסעכלַאמַאה–עסיק
דוֿבּכה–אסיּכדעווָאקַאה–עסיק
תונברה–אסיּכסענָאבַארַאה–עסיק
םימחרה–אסיּכםימכַארַאה–עסיק
תונבר–אסיּכסענָאבַאר–עסיק
)איֿבנה( והילא–לש–אסיּכ)יווָאנַאה( והָאילע–לעש–עסיק
רסיקם*י*ירסיק
םויקםע*יק
המואה–םויקעמוָאה–םע*יק
רויּכרע*יק
הֿבציקעווציק
רוציקםירוציק
רוציקרעציק
רֿבדה–רוציקרעווָאדַאה–רעציק
הׂשעמה–רוציקעסַײמַאה–רעציק
םימי–רוציקםימָאי–רעציק
הנויד–ןויקקעניויעד–ןעיוקיק
םחל–רּכיּכםעכעל–רעקיק
ֿברעממ–חרזימ–קוחרּכווערַײמימ–ךערזימ–קיוכריק
ה"ריקעריק
שטַײד–ה"ריק : ה"ריקשטַײד–עריק
ףושיּכםיֿפושיק
ףושיּכףעשיק
ןֿפושיּכןֿפעשיק
ןורשיּכסעניורשיק
ןורשיּכןערשיק
עטֿבלּכעטווַאלק
ֿבלּכםיווָאלק



1 ללּכלַאלק

2 ללּכלַאלק

3 ללּכלַאלק

ךַאז–ללּכלַאלק
רעוט–ללּכלַאלק
שידDיי–ללּכלַאלק
ךַארּפש–ללּכלַאלק
םינינע–ללּכםינָאיניא–לַאלק
לארׂשי–ללּכלעָארס*יי–לַאלק
2 ללּכםילָאלק

תויללּכסע*ילַאלק
הללקעלָאלק
ןהללקןעלָאלק
תומרח)ו(–תוללקסעמָארכ)וא(–סעלָאלק
תוצרמינ–תוללקסעצָארמינ–סעלָאלק
םינּפ–רּתסלקםענָאּפ–רעטסַאלק
יּפלּכעּפַאלק
ץוח–יּפלּכץוכ–עּפַאלק
םינּפ–יּפלּכםינּפ–עּפַאלק
עטֿבלּכעטֿפַאלק
אישק–ץָאלק : אישקץָאלק
רמולּכרעמיולק
טשרמולּכטשרעמיולק
סומינולקסעמעניולק
ס"ש–ןיילק : ס"שסַאשניילק
ראוֿפמ–ילּכרעיוֿפעמילק
הּפילקעּפילק
תיב–ילּכס*יַאב–עלק
ֿבהז–ילּכווָאהָאז–עלק
ןייז–ילּכן*יַאז–עלק
רמז–ילּכםירָאמזעלק
רמז–ילּכרעמזעלק
ַײרמז–ילּכַײרעמזעלק
ןירמז–ילּכןרעמזעלק
רקי–ילּכרעקָאי–עלק
תיחשמ–ילּכסיכשַאמ–עלק
שדוק–ילּכשעדיוק–עלק
הֿביתּכ–ילּכעוויסק–עלק
ףסּכ–ילּכףעסעק–עלק
ומּכיומק
ןענּכןַאַאנק
סנקסַאנק
לָאמ–סנקסַאנק
סנקםיסָאנק
אינונקעינונק
איֿפונּכעיֿפונק
הינקע*ינק
ּתסנּכטעסענק
הלודגה–תסנּכעליודגַאה–סעסענק
לארׂשי–תסנּכלעָארס*יי–סעסענק

1 ֿבתּכווַאסק

2 ֿבתּכווַאסק

די–ֿבתּכדַאיווַאסק
1 ֿבתּכםיווָאסק

רּתסלּפ–ֿבתּכרעטסַאלּפ–ווַאסק
תונבר–ֿבתּכסעָנאַבאר–ווַאסק
רתּכםירָאסק
הבותּכעבוסק
תובותּכסעבוסק
םיֿבותּכםיווּוסק
ֿביתּכוויסק
שיֿביתּכשיוויסק
הֿביתּכעוויסק
הֿבוט המיתחו הֿביתּכעוויוט עמיסכעוו עוויסק
ןהֿביתּכןעוויסק
הסיסגעסיסק
…ּכ…עק
דיה–ףּכ–לעּכדַאיַאה–ףַאק–לַאעק
חתּפב–ינעּכךעסעּפַאב–ינָאעק
אערַאד–ארֿפעּכערַאעד–ערֿפַאעק
רואּכרָאעק
רקובה–רואּכרעקיובַאה–רָאעק
קDיַאדּכק*יַאדעק
תדּכסַאדעק
לארׂשיו–השמ–תדּכלעָארסיוו–עשיומ–סַאדעק
הּכרדּכ / וּכרדּכעקרַאדעק
המודּכעמיודעק
לשמל–המודּכלשָאמעל–עמיודעק
יַאדּכַײדעק
ידּכיידעק
ןידּכןידעק
תדּכו–ןידּכסַאדעקעוו– / סַאדעקוא–ןידעק
יעבדּכעָאבעדעק
ֿעבטה–ךרדּכעוועטַאה–ךערעדעק
היווהּכעַײווַאהעק
הכלהּכעכָאלַאהעק
םידיסח–להקםידיס)ַא(כ–לַאהעק
ןהּכםינַאהעק
הנוהּכענוהעק
אנשיל–יַאהּכענשיל–ַײהעק
הליהקעליהעק
השודק–הליהקעשיודק–עליהעק
תיזּכס*יַאזעק
תיזּכםיסייזעק
ֿבזּכוועזעק
ריֿבגה–דיּכריווגַאה–דַאיעק
ךלמה–דיּכךעליימַאה–דַאיעק
וליאּכעל*יעק
עודיּכעודעיעק
–טוחּכ ןַײז קדקדמ : ןַײז קדקדמערייסַאה–טוכעק
הרעׂשה



םיה–לוחּכםַאיַאה–ליוכעק
רצויה–דיב רמוחּכרעציויַאה–דַאיעב רעמיוכעק
רבשינה–סרחּכרעבשינַאה–סערעכעק
הלילה–תוצחּכעלַײלַאה–סָאצכעק
לכ)ע(לוקלכ)ע(לעק
שֿפנה–תולּכשעֿפענַאה–סָאלעק
היה–אלּכעיוה–יולעק
לכלוק וויטונימיד  : לוקלכלעק
ֿבלּכוועלעק
םיֿבלּכבש–ֿבלּכםיווָאלקַאבעש–וועלעק
לכעלוק וויטונימיד  : לוקלכעלעק
לוקרעלעק
ןֿבומּכןווּומעק
וילאמ–ןֿבומּכוועלייעמ–ןווּומעק
דודגב–ךלמּכדודגיב–ךעליימעק
וגהנימּכ / הגהנימּכעגָאהנימעק
םדקמּכםעדעקימעק
חסּפ–חמקךעסייּפ–ךעמעק
גוהנּכגעהָאנעק
ודֿבָאי–ןּכודווָאי–ןעק
וברי–ןּכובר*יי–ןעק
ליעל רּכזינּכ : ל"נּכלייעל רעקסינעק
1 דגנּכםידגענעק

1 דגנּכדעגענעק

2 דגנּכדעגענעק

רוּפיצ–ןקרעּפיצנעק
רדסּכרעדייסעק
ףסּכףעסעק
רוהט–ףסּכרעהָאט–ףעסעק
רתּכרעסעק
םדָאה–דחאּכםעדָאָאה–דָאכעעק
םיקירה–דחאּכםיקיירָאה–דָאכעעק
וטושּפּכעטושּפעק
יֿפּכיֿפעק
ץקץעק
שֿבדב–תיחיּפצּכשָאוודיב–סעכיּפַאצעק
ןימיה–ץקןעמָאיַאה–ץעק
העור–ילב–ןאצּכעיור–יל)ע(ב–ןיוצעק
םושה–תּפילקּכםושַאה–סעּפילקעק
להק–עלעק"קלָאָאק–עלעקעק
ףוס–םי–תעירקּכףוסמַאי–סע*ירקעק
1 ירקירעק

ןרקןרעק
תמיק–ןרקסעמעיַאק–ןרעק
2 ךרּכךערעק

ןיע–ףרהּכן*יַא–ףערעק
הרושּכערושעק
רשקרעשעק
הדיּפק / אדיּפקעדייּפק
הֿבוט–יוֿפּכעוויוט–עיּוֿפק

ךרדה–תציֿפקךערעדַאה–סעציֿפק
הריֿפּכעריֿפק
ןיצקםיניצק
יָארק*יָארק
1 ךרּכךַארק

2 ךרּכםיכָארק

םישרקםישָארק
ֿבורּכווּורק
זורּכזורק
2 ֿבורקםיוויורק

תוכלמל–ֿבורקסעכלַאמעל–םיוויורק
טֿפַאשיֿבורקטֿפַאשיוויורק
הֿבורקעוויורק
עטהֿבורקעטעוויורק
היולֿבו–העורקעולווּוא–עורק
 עולב–עורקעולב–עורק
2 ירקירק

תוֿברקסעוויירק
קידהובַאד–היערּכקידעובַאד–עַײרק
העירקע*ירק
הרוּתה–תאירקעריוטַאה–סע*ירק
ףוס–םי–תעירקףוסמַאי–סע*ירק
הרירקערירק
עמש–תאירקעמשירק
ךרב–לשּכךערעב–לַאשק
םשגםימָאשק
ףרוע–ישקףעריוא–ישק
ףרוע–השקףעריוא–יישק
םירשּכםיריישק

ר
1ֿ ברםינָאבַאר

שינברשינָאבַאר
שידק–ןנברשעדַאק–ןענָאבַאר
תונברסענָאבַאר
יתוברַײסיובַאר
םיתוברםיסיובַאר
ונברונייבַאר
םּת ונברםַאט ונייבַאר
ןיליֿפּת סמּת ונברןליֿפט סמַאט ונייבַאר
םיברםיבַאר
הנח–רב–רב אבר / הברענָאכ–רַאב–רַאב עבַאר
1 יברם*יעבַאר

שDייברש*יעבַאר
ןזגרםינָאזגַאר
תונזגרסענָאזגַאר
ןזגרןזגַאר
עטנזגרעטנזגַאר
ליגרלגָאר



םילגרם*יַאלגַאר
דוֿבּכ–ףדורדעווָאק–עֿפדָאר
םולש–ףדורםעלָאש–עֿפדָאר
1ֿ ברווָאר

2ֿ ברווַאר

ֿבורווָאר
ןינק–ֿבורו–ןינב–ֿבורןעיניקווָארעוו–ןעיניבווָאר
ורשע–ֿבורו–ולדג–ֿבורערשָאווָארעוו–עלדָאגווָאר
תועד–ֿבורסעייד–ווָאר
ללוּכה–ֿברלעליוקַאה–ווַאר
ישָארה–ֿברישָארָאה–ווַאר
ןינב–ֿבורו–ןינמ–ֿבורןעיניבווָארעוו–ןעינימווָאר
סוּכ–ֿבורסָאק–ווָאר
לאיזרלעיזַאר
ןיזרד–ןיזרןזָארעד–ןזָאר
דוֿבּכ–ףדורדעווָאק–עֿפטָאר
םולש–ףדורםעלָאש–עֿפטָאר
יתיעריסָאיַאר
ותיערעסָאיַאר
ןויערסעניויַאר
ש"חרשַאכַאר
דלונה–ךרדעליונַאה–ךַאר
לומינה–ךרלמינַאה–ךַאר
תוֿבחרסעווכַאר
קידתוֿבחרקידסעווכַאר
לחרלכָאר
ֿבל–ךרוועל–ךַאר
ןמחרםינָאמכַאר
וניליצי–אנמחרענייליצעי–ענָאמכַאר
ןלצל–אנמחרןַאלציל–ענָאמכַאר
תונמחרסענָאמכַאר
םינּפ–תונמחרםענָאּפ–סענָאמכַאר
םינּפ–תונמחררעמענעּפ–סענָאמכַאר
לאימחרל)ע(*ימכַאר
םימחרםימכַאר
ןמחרןעמכַאר
ֿבחר)עניוזַאה( וועכָאר
םוחרםעכַאר
ןונחו–םוחרןענַאכעוו–םעכַאר
קוחרקעכָאר
יַאמרם*יָאמַאר
ח"מרךַאמַאר
םירֿבא ח"מרםירווייא ךַאמַאר
תוָאמרסעָאמַאר
ם"במר / םבמרםַאבמַאר
יַאמרַײמַאר
יוָארעָאר
הערעָאר
הארוהל–יוָארעָאריוהעל–עָאר
הּפוחל–יוָארעּפוכעל–עָאר

הֿפרעֿפָאר
ןחצרםינָאכצַאר
חצורםיכצָאר
ןחצרןכצַאר
ן)ענ(עחצרן)ענ(עכצַאר
ןוצרןצָאר
קרקַאר
ש"ארשָאר
שָארשָאר
שערשַאר
להקה–שָארלָאָאקַאשָאר
ןיד–תיב–שָארן)ד(זעב–שָאר
הלוגה–שָארעליוגַאה–שָאר
םיניידה–שָארםינָאיַאדַאה–שָאר
םירבדמה–שָארםירבַאדעמַאה–שָאר
ןושארו–שָארןשירעוו–שָאר
עטעשרעטיישָאר
הֿבישי–שָארעווישעישָאר
ןשערןשַאר
י"שר / ישרעשַאר
עשרעשָאר
ןיד–תיב–שָארן)ד(זעב–עשָאר
רומג–עשררעמָאג–עשָאר
הלוגה–שָארעליוגַאה–עשָאר
םירבדמה–שָארםירבַאדעמַאה–עשָאר
תוֿביּת–ישָארסעווייטעשָאר
עטעשרעטעשָאר
הֿבישי–שָארסעווישעי–עשָאר
עשורמ–עשרעשורעמ–עשָאר
םיקרּפ–ישָארםיקָארּפעשָאר
להקה–שָארלָאָאקעשָאר
ֿבתּכ–ישרווַאסק–עשַאר
הנשה–שָארענָאשעשָאר
ףסּכ–לבור : ּכ"ור / כ"ור / ך"ורףעסעק–לבור
אזגור / הזגורעזגור
ןֿבוארןווּור
זגורזעגיור
דוֿבּכ–ףדורדעווָאק–ףעדיור
םולש–ףדורםעלָאש–ףעדיור
קינמולש–ףדורקינמעלָאש–ףעדיור
ןֿפדורןֿפעדיור
הארינ–וניאו–האורערינ–ענייעוו–עיור
ןובשח–האורםבשזעכ–עיור
אֿפורםיֿפיור
אֿפורעֿפיור
עטאֿפורעטעֿפיור
םילוח–אֿפורםיליוכ–עֿפיור
יבורו–ישאריבורעוו–ישיור
ובורו–ושארעבורעוו–עשיור
םשורםעשיור



תוינחורסע*ינכור
חורסעכור
ער–חורם*יָאר–סעכור
הער–חורסעָאר–סעכור
תורסור
חורךעור
םייחה–חורם*יַאכַאה–ךעור
שדוקה–חורשעדיוקַאה–ךעור
םייח–חורם*יַאכ–ךעור
ער–חורַאר–ךעור
הער–חורעָאר–ךעור
תוטש–חורסוטש–ךעור
)אלוּכ–(אמלעד–אנובר)עלוק–( עמלַאעד–עניוביר
תיבירסעביר
קינתיבירקינסעביר
הקֿברעקוויר
חירסעכייר
היַארעַײר
האירעייר
חירךעייר
הרוּת–חירעריוט–ךעייר
חוחינ–חירךעיוכינ–ךעייר
רֿבדל–היַאררעווָאדעל–עַײר
ןויערןעַײר
תורורב–תויַארסערורב–סעַײר
קירקייר
רשייר
שירשייר
אתולג–שירעסולָאג–שייר
תישארסעשייר
רֿבד–תישאררעווָאד–סעשייר
המכח–תישארעמכָאכ–סעשייר
םירֿבא–קוסירםירווייא–קעסיר
היארע*יר
הקֿברעקֿפיר
דוקירםידוקיר
דוקירדעקיר
םינושארםיניושיר
ןושארןשיר
תועשירסעשיר
'רבער
ברבער
םלוע–לש–ונוברםעליולעש–עניובער
עווטסיברעווטסיבער
1 יברעבער

2 יברעבער

טלעג–יברטלעג–עבער
ויניברוינעבער
ןיציברןצעבער
שיברשעבער

טֿפַאשיברטֿפַאשעבער
לגרםילָאגער
ליגרםיליגער
תוליגרסעליגער
לגרלגער
עגרעגער
ארמימּכ–עגרערמעמעק–עגער
הֿפידרעֿפידער
חוורםיכָאווער
אתוֿברעסּוווער
יעיֿבר*י*יווער
לֿברלווער
חוורךעווער
הארייער
ש"חרשַאכער
תוליכרסעליכער
ןתוליכרןסעליכער
עצינתוליכרעצינסעליכער
קינתוליכרקינסעליכער
א"מרָאמער
זמרםיזָאמער
ח"מרךַאמער
םירֿבא ח"מרםירווייא ךַאמער
זמרזעמער
לאֿפרלעָאֿפער
האוֿפרעוֿפער
הקודב–האוֿפרעקודב–עוֿפער
המלש–האוֿפרעמיילש–עוֿפער
העוצרעוצער
חצורךעייצער
עטחצורעטכעייצער
החיצרעכיצער
הדיקרעדיקער
חקור רזעלא 'ר : זנּכשַא–ידיסחךעייקער
עשרם*יָאשער
רומג–עשרםירומג–ם*יָאשער
עטנעשרעטנַאשער
תושרסושער
דיחיה–תושרדעכָאיַאה–סושער
םיברה–תושרםיבַארָאה–סושער
ןוריע–שארןריישער
המישרעמישער
שדוח–שָארשעדיוכשער
טלעג–שדוח–שָארשעדיוכשער
לכעטער–שדוח–שָארשעדיוכשער

ש
העשָאש
רעשרַאַאש



הּפשַאה–רעשעּפשַאָאה–רַַַאאש
תועמד–ירעשסעָאמד–ערַאַאש
הליֿפּת–ירעשעליֿפט–ערַאַאש
םימחר–ירעשםימכַאר–ערַאַאש
תבשםיסָאבַאש
)ס(טכַאנ–עתבש)ס(טכַאנעסייבַאש
תבשסעבַאש
טכיל–תבשסעבַאש
תישארב–תבשסעשיירב–סעבַאש
יוג–תבשם*יָאג–סעבַאש
יוג–תבשיוגסעבַאש
עיוג–תבשעיוג–סעבַאש
לודגה–תבשלדָאגַאה–סעבַאש
הֿבושּת–תבשעווּושט–סעבַאש
ןוזח–תבשןָאזַאכ–סעבַאש
םיכרֿבמ–תבשםיכרָאוועמ–סעבַאש
ומחנ–תבשומכַאנ–סעבַאש
שדוק–תבששעדיוק–סעבַאש
ןותבש–תבשןסָאבַאש–סעבַאש
הֿבוש–תבשעווּוש–סעבַאש
ּפעטש– / ךעטש–תבשּפעטש– / ךעטש–סעבַאש
הריש–תבשעריש–סעבַאש
ר"דשרַאדַאש
ידשַײדַאש
ןטׂש ערק ידשןטָאס ַארק ַײדַאש
הוושב–הוושעווָאשעב–עווָאש
שֿפנ–לּכל–הווששעֿפענלָאקעל–עווָאש
ףסּכ–הוושףעסעק–עווָאש
רקשו–אוושרעקעשעווַאש
יר יריר ירירב ירירֿבשיר עריר ערירב ערירווַאש
איטשעיטַאש
ןכדשםינָאכטַאש
תונכדשסענָאכטַאש
ןכדשןכטַאש
עטנכדשעטנכטַאש
ןענכדשןענעכטַאש
זנטעשזענטַאש
הריישערָאיַאש
טחושםיטכָאש
תוטחושסעטכָאש
ןכשןכָאש
עטנכשעטנכָאש
ֿרפע–ןכושרעֿפָא–יינכָאש
אנכשענכַאש
תירחשםיסיירכַאש
תירחשסערכַאש
הוולשעוולַאש
תונמ–חלשסענָאמכַאלַאש
תיּתחּת–לואשסיטכַאט–לָאש
היּתחּת–לואשע*יטכַאט–לָאש

1 םולשםעלָאש

2 םולשםעלָאש

םכילע–םולשםעכיילַא–םעלָאש
תיב–םולשס*יַאב–םעלָאש
הוולשו–םולשעוולַאשעוו–םעלָאש
רכז–םולשרעכָאז–םעלָאש
ווירב–יֿבוהַאל–םולשיווּוהַאל–םעלָאש
שילששעלָאש
תודועס–שלשסעדושעלַאש
םילגר–שלשםילָאגער–שעלָאש
תלשלשסעלעשלַאש
ןיסחויה–תלשלשןסכָאיַאה–סעלעשלַאש
ׂשמשםיסָאמַאש
תוׂשמשסעסָאמַאש
תחלצומ–העשסעכַאלצומ–ָאש
יאמשַײמַאש
יאמשעמַאש
ׂשמשסעמַאש
עטׂשמשעטסעמַאש
רמושםירמָאש
תבש–רמושסעבַאש–ערמָאש
הנשםינָאש
1 םינשםינָאש

הנשענָאש
ינָאש)עכָאה( ענָאש
הֿבוט–הנשעוויוט–ענָאש
תרבועמ–הנשסערעבועמ–ענָאש
סש / ס"שסַאש
ה"סשַאסַאש
ןידיג ה"סשןדיג ַאסַאש
קחדה–תעשקַאכטַאה–סַאש
רשוּכה–תעשרעשיוקַאה–סַאש
הניחּת–ס"שעניכטסַאש
קתושםיקסָאש
ןוצר–תעשןצָאר–סַאש
לוָאשלעָאש
יתבשעסּפַאש
יֿבצ–יתבשיווצ–עסּפַאש
קיניֿבצ–יתבשקיניווצ–עסּפַאש
טֿפושםיטֿפָאש
םיטֿפושםיטֿפָאש
לֿפשלֿפָאש
ץ"שץַאש
אירטו–אלקשעירַאטעוו–עלקַאש
ןרקשםינָארקַאש
ןרקשןערקַאש
רוש לזמרָאש
רושרָאש
טַאלב–רעשרַאש
רבה–רושרָאבַארָאש



תוצרַא–רָאשסעצָארַא–רָאש
לקסינה–רושלקסינַאה–רָאש
טיֿברשטעוורַאש
תוקרי–רָאשסעקָארעירָאש
רעצב–יורשרַאַאצעב–ערָאש
ט"ּפרשטַאּפרַאש
)ס(טכַאנ–וצ–תבש)ס(טכַאנעסייבש
ָאוושָאווש
1 טֿבשטַאווש

2 טֿבשםיטָאווש

1 חֿבשךַאווש

1 חֿבשםיכָאווש

םיחֿבשםיכָאווש
םירֿבשםירָאווש
קידהאמ–ץַראוושקידעיימצרַאווש
קינהאמ–ץַראוושקינעיימצרַאווש
העוֿבשעּוווש
תועוֿבשסעּוווש
לתעוֿבשלסעּוווש
יעיֿבש*י*יווש
תיעיֿבשס*י*יווש
חסּפ–לש–יעיֿבשךעסייּפ–לעש–*י*יווש
ףּתושףעטוש
עטֿפּתושעטֿפעטוש
ףּתושםיֿפטוש
שיֿפּתוששיֿפטוש
תוֿפּתושסעֿפטוש
קידתוֿפּתושקידסעֿפטוש
גגושגעגיוש
הטושםיטיוש
הטושעטיוש
ֿרפע–ןכושרעֿפָא–ןכיוש
דחושדעכיוש
טחושטעכיוש
עקטחושעקטעכיוש
ןַײז טלושטעליוש
םימש ומושם*יַאמָאש ומיוש
רמושרעמיוש
ןַײז ליצמו–רמושלצַאמוא–רעמיוש
לארׂשי–רמושלעָארס*יי–רעמיוש
םניח–רמושםעניכ–רעמיוש
רכׂש–רמושרעכָאס–רעמיוש
םיָאתּפ–רמושם*יָאסּפ–רעמיוש
תבש–רמושסעבַאש–רעמיוש
קתושקעסיוש
לאושלעיוש
ךיז ןַײז הצע–לאושעצייא–לעיוש
טֿפושטעֿפיוש
ןַײז םד–ךֿפושםַאד–ךעֿפיוש
ןַײז םימד–ךֿפושםימָאד–ךעֿפיוש

ֿרפושרעֿפיוש
חישמ–לש–ֿרפושךע*ישעמ–לעש–רעֿפיוש
ֿרפושסערֿפיוש
שרוששעריוש
ֿבקעי–תנשושוועקנַאי–סענַאשיוש
תימלושסימַאלוש
ןחלושןכלוש
ךורע–ןחלושךערָא–ןכלוש
םושםוש
אֿרפושד–אֿרפושערֿפושעד–ערֿפוש
הרושערוש
לזירג–הרושערוש
קרושקערוש
הריבה–ןשושעריבַאה–ןשוש
םירוּפ–ןשושםירוּפ–ןשוש
ןלדּתשםינָאלדַאטש
תונלדּתשסענָאלדַאטש
ןלדּתשןעלדַאטש
עטנלדּתשעטנעלדַאטש
ךיז ןענלדּתשןענעלדַאטש
חטשםיכָאטש
הנּתשהענָאטש
רטשרַאטש
רטשםירָאטש
רכז–יצח–רטשרעכָאז–יצָאכ–רַאטש
ֿבוח–רטשוויוכרַאטש
הריכמ–רטשעריכעמ–רַאטש
רטשסערָאטש
תוטשסוטש
ַײרעתוטשַײרעסוטש
היּתשע*יטש
ןהיּתשןע*יטש
הקיּתשעקיטש
האדוהּכ הקיּתש)עימַאד( עָאדיוהעק עקיטש
שובישםישוביש
דובעישדעביש
תויולג–דובעישסעילָאג–דעביש
שוביששעביש
ןועגשןענָאגיש
ןועגשןעָאגיש
ןועגשסעניוגיש
ךודישםיכודיש
הדישעדיש
ךודישךעדיש
זומּתב–רׂשע–הֿעבישזעמַאטעב–רעסָאוויש
םיֿעבישםיוויש
תומוא–םיֿעבישסעמוא–םיוויש
)תו(נושל–םיֿעבישסעניושעל– / ןשָאל–םיוויש
יתיושיסיוויש
 ידגנל 'ה יתיוש  : יתיושדעמָאט ידגענעל םעשיודַא יסיוויש
דימּת



הֿעבישעוויש
ריעה–יֿבוט–הֿעבישר*יָאה–עווּוט–עוויש
םימי–הֿעבישןעמַאי– / םימַאי–עוויש
םונהיג–ירודמ–הֿעבישםענעג–ערודעמ–עוויש
הּתשימה–ימי–תֿעבישעטשימַאה–יימעי–סעוויש
ןויצ–ֿתבישןע*יצ–סעוויש
תוחול–ירֿבישסעכול–ערוויש
ֿבל–ירֿבישוועלערוויש
ֿבלה–תורֿבישוועלַאה–סערוויש
ילּכ–ירֿבישעלייק–ערוויש
רועישםירו*יש
ןימשנ–ןיּתישןימשינ–ןיטיש
הטישעטיש
י"שַײש
תומלוע י"שסעמָאליוא / סעמעליוא ַײש
הירַא–תגאשעירַא–סעגַײש
ץעגיישץעגייש
דשםידייש
אוושעווייש
2 טֿבשטעווייש

תוכַײשסעכַײש
הלאשעלַײש
תוֿבושּתו–תולאשסעווּושטוא–סעלַײש
האירה–תלאשעיירָאה–סעלַײש
הֿבושּת–תלאשעווּושט–סעלַײש
תוֿבושּת–תולאשסעווּושט–סעלַײש
םישנ–תלאשםישָאנ–סעלַײש
עמיישעמייש
עמיישסעמייש
2 םשסעמייש

2 תומשסעמייש

תינשסינייש
אנעשוהענַײש
תוכלמל–ינשסעכלַאמעל–ענייש
ךלמל–ינשךעליימעל–ענייש
תינשסענייש
הבר–אנעשוהעבַאר–ענַײש
ישילשבש–ינשישילשעבעש–ענייש
היעשעַײש
ךיישךעַײש
רׂשב–ראשרעסָאברייש
תיראשסערייש
הטילּפה–תיראשעטיילּפַאה–סערייש
תישארב–ימי–תששסעשיירב–יימעי–סעשייש
ןעמלישןעמעליש
לושלישלשליש
ןועמשןעמיש
יאחוי–רב ןועמשַײכעי–רַאב ןעמיש
הרׂשע–הנומשערסענעמיש
ןושמשןשמיש

רוביגה ןושמשרעביגַאה ןשמיש
שןיש
ןישןיש
יונישם*יוניש
יונישעניש
םוקמ–יונישםעקָאמ–עניש
םש–יונישםעשעניש
תויהשסע*יש
יהּפ–יהשע*יּפ–ע*יש
רועישרע*יש
עוּפישם*יוּפיש
עוּפישעוּפיש
החֿפישעכֿפיש
ֿבוט–םש–לעב–יחֿבשווָאטמעשלַאב–עכֿפיש
ט"שעבה–יחֿבשטשעבַאה–עכֿפיש
תולֿפישסעלֿפיש
הֿרפשערֿפיש
עצינרוּכשעצינרָאקיש
קינרוּכשקינרָאקיש
2 רוּכישםירוקיש

החּכישעכקיש
םמושמ–ץוקישםעמיושעמ–ץעקיש
1 רוּכישרעקיש

2 רוּכישרעקיש

עטרוּכישעטרעקיש
ןרוּכישןרעקיש
תורּכישסערקיש
תורקישסערקיש
רישריש
תולעמה–רישסעלַײמַא)ה(–ריש
םירישה–רישםירישַא)ה(–ריש
םיירישם*יַאריש
תוחבשּתו–םירישסעכָאבשיטעוו–םיריש
הרישעריש
ישישישיש
םישישםישיש
אוביר םישישיוביר םישיש
תורנ–השישסעריינ–עשיש
םירדס השיש : ס"שםירָאד)ע(ס עשיש
ערמ–ֿביכשַארעמוויכש
הטיחשעטיכש
ןילוח–תטיחשןילוכ–סעטיכש
ץוח–תטיחשץוכ–סעטיכש
ןכשםינייכש
שינכששינייכש
הנכשענייכש
תונכשסענייכש
קידתונכשקידסענייכש
ןיחש : ב"חאב ש"דע ך"צדןיכש
הניכשעניכש



חיכשךע*יכש
חלשךַאלש
תונמ–חלשסענָאמכַאלש
ללשלַאלש
םמ–סָאלש : םמםעמסָאלש
המלשעמיולש
ךלמה המלשךעליימַאה עמיולש
םישולשםישיולש
םירֿבד–השלשםירָאווד–עשיולש
הלבגה–ימי–תשלשעלָאבגַאה–יימעי–סעשיולש
חילשםיכולש
דחוימ–חילשםידָאכויעמ–םיכולש
ןנברד–אחולש : ר"דשןענָאבַארעד–עכולש
רוביצ–חילשרעביצ–עכולש
לאימולשלע*ימולש
א"טילשעטילש
הטילשעטילש
תומלשסעמיילש
חילשםיכילש
דחוימ–חילשםידָאכויעמ–םיכילש
תוחילשסעכילש
רוביצ–חילשרעביצ–עכילש
1 לזמילשלזַאמילש

2 לזמילשלזַאמילש

עצינלזמילשעצינלַאזעמילש
קינלזמילשקינלַאזעמילש
לזמילש–םילשלזַאמילש–מילש
ישילשישילש
שילשםישילש
תושילשסעשילש
דמשדַאמש
שידמששידַאמש
ןדמשןדַאמש
עצינדמשעצינדַאמש
קינדמשקינדַאמש
עצינלעדמשעצינלעדַאמש
קינלעדמשקינלעדַאמש
טייקדמשטייקדַאמש
קיטש–דמשקיטשטַאמש
לארׂשי–עמשלעָארס*יי–ַאמש
ונלוק–עמשונייליוק–ַאמש
ונלוק–עמשעניילעקַאמש
)ו(הירמשעירַאמש
םינומשםיניומש
הנומשעניומש
1 תומשסיומש

האמוטה–תומשעמוטַאה–סיומש
העומשעומש
לאומשלעומש
איֿבנה לאומשיווָאנַאה לעומש

הרומשערומש
הצמ–הרומשעצַאמערומש
קינהרומשקינערומש
הטימשעטימש
היעמשעַײמש
ןהיעמשןעַײמש
תרצע–ינימשסערעצַאנימש
ינימשינימש
תינימשבש–תינימשסינימשעבעש–סינימש
העימשע*ימש
הרימשערימש
ןרדנשןרעדָאנש
2 םינשם*יַאנש

תנשסַאנש
תרוצב–תנשסעריוצַאב–סַאנש
ינשיינש
תירבה תוחול ינש : ה"לשסירבַאה סעכול יינש
רואינשרעיינש
…ש…עש
רעשםירָאעש
…בש…ַאבעש
הּפ–לעבשעּפלַאבעש
ֿבתּכבשווַאסקיבעש
…בש…עבעש
דשדעש
עכידשעכעדעש
לּכהשלקַאהעש
2 חֿבשךַאוועש

עֿבשעוועש
1 תוכרב–עֿבשסעכָארב–עוועש

2 תוכרב–עֿבשסעכָארב–עוועש

1 חֿבשךעוועש

תומכח–עֿבשסעמכָאכ–עוועש
םיחַא–תֿבשםיכַא–סעוועש
רֿבשרעוועש
היחּתשעיכיטעש
חטשךעטעש
 ךרואל היחיש : א"טילשןיימָא םיוויוט םימָאי ךעריועל עיכ*ייעש
ןמָא םיֿבוט םימי

ןיריּכמ ןיאשןריקַאמ ןייעש
לואשל–עדוי–וניאשליושיל–עיידעי–ענייעש
םהיֿפב אלא םחוּכ ןיאשםעהיֿפעב ָאלע םעכיוק ןייעש
ןטחשןטכעש
ונייחהשונָאיעכעש
לשלעש
ה"לשַאלעש
שודקה–ה"לש רעד : ה"לששעדָאקַאה–ַאלעש
ךלשךָאלעש
–אלשיולעש
שייֿבל–אלששעַײוועל–יולעש
ֿבושיה–ןמ–אלשוועש*ייַאה–ןימ–יולעש



ֿעבטה–ךרדּכ–אלשעוועטַאה–ךערעדעק–יולעש
ילשילעש
די–לשדַאילעש
א"טילשעטילעש
חילשךע*ילעש
דחוימ–חילשדעכויעמ–ךע*ילעש
רוביצ–חילשרעביצ–ךע*ילעש
ילש ךלש ךלש ילשילעש ָאכלעש ךָאלעש ילעש
ךלש ךלש ילש ילשךָאלעש ָאכלעש ילעש ילעש
ךלשָאכלעש
שָאר–לששָארלעש
1 םשםעש

2 םשםעש

אמשַאמעש
רֿבד–םשרעווָאדמעש
היווה–םשעַײווַאה–םעש
שרוֿפמה–םששעריוֿפמַאה–םעש
ֿבוט–םשווָאטמעש
ןעמשןעמעש
תיז–ןמשס*יַאז–ןעמעש
קידתיז–ןמשקידס*יַאז–ןעמעש
ץמשץעמעש
ער–םשַארמעש
ןרדנשןרעדָאנעש
ה"סשַאסעש
ןידיג ה"סשןדיג ַאסעש
ֿברעו–יתשווערעָאוו–יסעש
ֿעפשעֿפעש
לקשלקעש
רקשרעקעש
ֿבזּכו–רקשוועזָאקעוו–רעקעש
לזמילשו–רקש : רקשלזַאמילשעוו–רעקעש
שרושםישָארעש
ץרשץערעש
ךתמח–ךוֿפשעכסָאמַאכיוֿפש
ךתמח–ךוֿפשָאכסָאמַאכ–ךיוֿפש
םימד–תכיֿפשםימָאד–סעכיֿפש
לקשםילָאקש
םילקשםילָאקש
ץָאקשץָאקש
ץעגיישםיצָאקש
ץָאקשםיצָאקש
רקשםירָאקש
ֿבזּכו–רקשםיווָאזכוא–םירָאקש
חוּכ–רשייךעיוקש
העיקשע*יקש
המחה–תעיקשעמַאכַאה–סע*יקש
אגרשעגַארש
ץרשםיצָארש
היורשעיּורש


