
  

  ,שלום" תורת הצורות"לתלמידי הקורס 

  :תורת ההגה והצורות, בלאו' י:  מתוך הספר המחויביםלהלן מספרי העמודים. 1

  99-111' עמ

  118-196' עמ

  203-208' עמ

  

  :צורות מנותחות לדוגמא. 2

  נסתרת, עתיד, נפעל, א" מל–א ֵלָּמִּת

*tanma|li]u > 1. *tamma|li]u > 2. *tamma|li] > 3. *tamma|lE > 4. *timmA|lE > 5. 

timmclε 

 

 קיטוב. 4; )וגיוונה(ף והארכת התנועה "נשילת האל. 3; נשילת הסופית. 2; ן"הידמות הנו .1

 Aשל " עיגוליזציה"ביטול אורכי התנועות ו: השלב  הטברני. 5 ;טונית-והארכה פרה

 5 ו 1לבים אך אין לדעת את סדר הזמנים האמיתי של הש, 2 בא לאחר 3ברור ששלב : הערה

  ) אינו טועה–ולכן הקובע סדר אחר (

  

  רּואְמיֹ

  נסתרים, ) מקוריyaqtulמשקל (עתיד , קל, ר"אמ

*|ya]murU > 1. *|yAmurU > 2. *|yOmurU > 3. *yO|mirU > 4. *yOm$|rU > 5. yom$ru 
  

לציה מעבר אל המלעיל ודיסימי. 3; המעתק הכנעני. 2; ף והארכת התנועה"היאלמות האל. 1      

. 4; )רּואֵמ מוכח מצורות הפסק כגון יiֹהמעבר לתנועת : הערה הכרחית(של שתי תנועות אחוריות 

ביטול : השלב הטברני. 5; )ירידה אל המלרע והיחטפות התנועה שבהברה המלעילית הקצרה

  אורכי התנועות

  

  הָנְעַדֵּת

  נוכחות, ) מקוריyaqtilמשקל (עתיד , קל, ע"יד

nc[adte. 3> nA [adtE. *2 > nA[di|ti. *1> nA [di|ta* 
: השוו(ע "י אין לגזור בהנחה שהשורש וד"את צורות העתיד האלה של פ: הערת חובה לפני הניתוח

עבר ) ]widi<  (]di* שבסיס הציווי – ככל הנראה –אלא יש להניח , נוצק לתוך משקל העתיד) עַדנֹו

  .יה אותו בסיסונטיית העתיד נבנתה מן התחילית שנצמד אל, אל העתיד

, ירידת התנועה לפני הגרונית, טונית-הארכה פרה. 2; ן הפועל"הידמות תנועת התחילית לעי. 1

: ואולי נכון יותר, כל התהליכים האלה הובאו יחד כי אין חשיבות לסדר שלהם(ת "וחיכוך בגדכפ

  "ולזיציהעיג"ביטול אורכי התנועה ו: השלב הטברני. 3; )איננו יודעים בדיוק מה היה סדרם



  

  הֵרְי

  נוכח, ציווי, קל, י"ור

*|waray > 1. *|yaray > 2. *|yarE > 3. *y$|rE > 4. y$re 
ולא ,  הוא שמי צפון מערבי–צריך להתחיל בכך שהרי מעתק זה קדום מאוד (ד "ו ליו"מעתק וי. 1

  .רכיםביטול או:שלב טברני. 4; ירידת טעם והיחטפות. 3; כיווץ דיפתונג. 2; )עברי-רק פרוטו

  

  רֹוּיַו

  נסתר, עתיד מקוצר, קל, י"ור

*wa|yawr > 1. *way|yawr > 2. *way|yOr > 3. wayyor 
  ביטול אורך התנועה: שלב טברני. 3; כיווץ דיפתונג. 2; )טונית-במקום הארכה פרה(הכפלה . 1

שנעשה כמו (אלא , י אין צורך להניח טריפתונג סופי ונשילתו"בצורות העתיד המקוצר של ל: הערה

  הנחת צורה קצרה שמלכתחילה הייתה חסרת טריפתונג) בשחזור כאן

  

  ְקְשַי

  נסתר, עתיד מקוצר, הפעיל, י"שק

*yuhaxq > * 1. yaxq > 2. yaxq 
  הצורה הטברנית זהה לצורה הטרום טברנית. 2; א של הבניין והתנועה שלפניה"נשילת הה. 1

אלא יש להניח ) yuhaxqiyu*(ג סופי שנשל גם כאן אין צורך להניח טריפתונ, כמו לעיל: הערה

  . צורה קצרה שלכתחילה הייתה חסרת טריפתונג

, וחשוב לציין שזה תנאי הכרחי, הצרור התקיים הואיל ודרגת הצליליות שלו יורדת: ועוד הערה

ואם היא יורדת הוא , כלומר אם דרגת הצליליות של הצרור עולה הוא לא יתקיים, אך לא מחייב

  .יםעשוי להתקי

  

  היָעִשהֹו

  ציווי מוארך, הפעיל, ע"וש

*haw|xi[A > 1. *haw|xI[A > 2. *hO|xI[A > hoxi[c 
כיווץ דיפתונג והטעמת המלעיל נשארת . 2; )ו"בהשפעת פועלי ע(ן הפועל התארכה "תנועת עי. 1

  "עיגוליזציה"ביטול אורכי התנועות ו: השלב הטברני. 3; במקומה מפני שההברה ארוכה

  

  נּוָתיִּכִּד

  כינוי מושא לנוכחים+ נסתר , עבר, פיעל, י"דכ

*dikki|tAnU 
ההנחה . הטעם נשאר מלעיל מפני שההברה ארוכה). ת"לבד מחיכוך בגדכפ! (לא קרה דבר: הערות

  .qittil*עברית הוא -היא שמשקל העבר של פיעל בפרוטו

  



  לַעַה

  נוכח, ציווי מקוצר, הפעיל, י"על

*ha[l > 1. |ha[al 

  )בגלל הגרונית (aי תנועת " הסופי בוקע עהצרור. 1

, אלא אפשר, ha[liy*כלומר , אין צורך לרשום את הדיפתונג הסופי שהיה בציווי הרגיל: הערות

  .להניח צורת ציווי מקוצר מלכתחילה חסרת דיפתונג, ואף עדיף

  

  יִתגֹוסּוְנ

  מדבר, עבר, נפעל, ג"סו

itsuGo$n. 4> I tGO|sU$n. *3> I gOt|sO$n. *2> gOtI |nasO*. 1*> gAtI |nasA* 

. 2; !) עקב תחולת יתר של המעתקOהפכה , שאינה מוטעמת, התנועה הראשונה(מעתק כנעני . 1

שני התהליכים אינם קשורים זה (ת "דיסימלציה וחיכוך בגדפ. 3; היחטפות בריחוק מן הטעם

השלב . 4; ) ברישוםוהם הובאו כאן יחד רק מטעמי חיסכון, איננו יודעים מי קדם למי, בזה

  ביטול הבדלי האורך בין התנועות: הטברני

  

  ָהּוּלָס

  כינוי לנסתרת+ נוכחים , ציווי, קל, ל"סל

*sul|lUhA > scllUhc 

 קצרה בהברה סגורה ליד הטעם התגוונה u הדבר היחיד שקרה הוא שבשלב הטברני תנועת :הסבר

  ). היא תנועה ארוכהUנוכחים כי תנועת ה(הטעם נשאר מלעיל מפני שההברה ארוכה . cל 

  

   ְךַרֵי

  נסתר, עתיד, קל, ך"רכ

 kyera. 4 > kyEra. 3> yErak . *2> yErakk . *1* > rakku |yi* 
שלב . 4; ת"חיכוך בגדכפ. 3; ביטול מכפל בסוף מילה. 2; טונית-נשילת סופית והארכה פרה. 1

  ביטול אורך התנועה: טברני

 
  

  

  

  

  

 


