
תטו ה'אור,

 זרות מלותבאור
 שילת יצחק הרבמאת

 משרש. לפי לחרש ?ש - לצמיד או ביסר -יסלים
 ?"ל. לרמ4"ם סמ*יון' 'מלות סרר - מסיוןמלות
 ערר. ענו -ע"ע

14
 ש... אלא הלבד זו ול.א כן, על ימר אלא; )נם:( -טלל
 רכי'. ללעס נוהים 1דטה, טרה כצלי -טך"יים
 של מאודמות סטיקיות טרסע - סייןיות( )ירבעאישות
 ב. ד, מתורה ?סידי הל' ע' לחות. יבש, הם, קר,מהמר:
 ע"ע(. 'מין', )לצמת יחד אוי?קט ירט, -איש
 כילו. ע"ע -)י(אלו
 ובין... בין... 2( ל... ובאשר ל... באשר ו( - ואם...אם...

 או... או...3(
 ש... פי על ריף - הןה)ן(אם

ב
 נכון. שיינו משסט ששי, - *טלכטול,

 טגסל. סופי, -מעל-מילית
 כלמי-יהל. אינסופי, - )בכ"ת(מלמי-4על-מבלית

ג
 הקומה. ע"ע -)ס(*דולה

ד
 מצרסה. ע"ע להוכימ. רוצים שאומה טסנה -ףרוש
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 ה'אורתטז
 מליםבאור

ה
 טבעי. לקום טיעית, סמ"טה -סאותות
 ימיסז/ אי טסנחומיי' שטסת )ע"ע( לקש - סקעאי)לקש(
 ח'. שעי סח4יוז מיות צ' ""מית.יינה

 נשיי. 4אסז -)י(סןשרית
 שמימן, או מסנחומיו, שפסת )צ"ע( סקש - סלעיי)סקש(
 ח'. שער סק*יון טלית ע' סקקנל.יקורה

 שיזינו לר4י' ר4י ימני של ידרר )ע"ע( סקש - סישלי)סקש(
 י'. שצי סס*ייז טלות ע' לעיונית. טןסינהיירח
 ט'מנ'עה' )נסליל לטקום טטקום שמנועה - ס(סעמק)מנועת

 מקום(. שמי דיקא ילאו שנוי, : שקרישה9מם'
 )צ"ע(. הסעש של סס*חות שמי - הקסטה סנדולה,)ס(סקדטה

 שנושא רזו סנדולה, נקראת 4ה מוקיע סט29נה של שסנשואזו
 ו'. שער סח*יון טלות ע' סקטנה. - נה מוסיעסטיקנה

 דיוק. "י סקלה; -סקל
 סק*יון קלות צ' סיחות. טתוף לדיונית טיקנה סלקת -סקש

 י'.שעי
 ט9מבר. נך4ה, סדרר סיות -סראות
 5צם. "סר 5עם יזרה -אשנית

 קשיה(. 9סק, )של סמרה -סמי
ז

 ט4השת. ילי -זן4אר

ח
 ימינה. -חלוף
 וניישר. קטרג - היישר טהמי לגון: סוג. עם:( -אמר
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תיו ה'אור
 מליםבאור

 ע' סולל. על מירטים מיקנה הסקת יינדוקזיה. -)י(ספוש
 ז'. שצי סקגיוןמלות

ט
 )טקום(. מטס -קקריד

ו
 כסטתי. כמקפל -הלשב

כ

 ילומר. ; יגון - אאסריאלי
 שי" שמו -)ן(סי

ל
 ל... בקשר 2( ן". הוחל ש..., סיות ו( - *לטה
 מלט. ע"ע - ?ילטל.א

מ
 סק4יט מלות ע' מכונומיו. וסעי ס?זם קטגוריות, -סטירית
 י'.שעי
 מסט. -מטייס
 כלשהי. ספים, - עזם( שם )אסריטה

 למה. צ"ע - *)ל(מה
 ש"י ייקרס - )הענין( ?מלטל"א
 "יש(. .)ע"ע ירטיט אישים, שפולל כלל -מין
 שתי שכין המרסק את סטטלא חטר סטרי, מוך -ייסע
סקיות'
 - סמסמטסת מיעית, הוכסה - הדרוש על )לערף(מעלסה
 להוסיס. רוצים שאותו הדבר על - סמויבאפן
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 ה'אורתיח
 מליםבאור

 דצה )לפי סטש"יעים סיטים, נךטי טצך9ת -)ס(טעך9ת
 4דם. יני מאורעות על4סת(
 סס*ייז טלות ע' 4סר. עצם יל י49ם לי_סס נטלא -טז9רף
 מישי. ט29ם' כל"י -יילח י"א.שצי

 ןקךמי. ל.א סךץף, מכונת כעל -טמדסק
 מ42י. ע"ע -ימסלק
 מקום. תוסס - יקוטםטתקוטם,

נ
 נשטי. ל.א -דייל

 )4יטיליקץ2ה(. מנסי משפט של סשני ססלק -)ס(נישף
 'הנטשך'. הרא ו-ב 'הקודם', הוא א - ב 4ז א 4םבמשפט:
 )ן(ע?מו. -)י(נישו

 מין(. )ע"ע סינים כמה סכולי מיל -סוג
 שטומר. קצות ע"ע -סומר
 מן ביניהם שמש ען"ים לשני סטם באותו שמרש -ספוק

 ע' טסם. יסד סל טהות 4ת טייין סמשמף 4יז 4ףסישמף'

 י"ג. שער סק*ייןמלית

 שקיף. -ס*יר?י
ע

 7מס7. יישיי' ס2ה -עטר
 שזכות. -ערבות
 טצךסה. ע"ע - סרריש עלשרף
 טשר(. לה )ש4יז זטן זקית -עמה
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ש

תיט ה'אור
 מליםבאוו

 נמרקים. טכטה מסנים; וכטה -)ט(*נים

ק
 נישף. ע"ע מניי. טשטט של לראשון ססלק -)ס(קודם
 סקדטה. ע"ע -)ס(קטפה
 א. לא - א סומרים: טקסטים שני - סטומי קצות)ימי(

ר
 לנטרי. ריק חלל של טעיארת -ריקות
 עליי. להצביע שיישי ט29ם' - אליו)ס(רמיז

 עלא. :( מם -רק
ש

 טיחו ישר הנךדלים, סלילים 4ין סמסתון - ספועל)ס(ש9ל
 סידם.משכיל
 רי*די. ק29ם יימי יאסז 4ימם' -)ב(שליח
 ע' שונים. ענן4ים לשני סש13 יאורנו שבויש - )סים(שיייף

 י"ג. שעי סק*יוןטעות

ת
 סראשוו. מם:( -מחלה

 ססנסה נשוא שבו )ע"ע( הלשש סוג - סראשונה)ס(ממינה
 י'. שעי שחקיין מלית ע' השתה. נושא הואלראשונה
 )רלא ב או א או נכון טטוג: )ע"ע( מקש - טמסלק מפאי)אקש(
 שעי סהיין טלית ע' נכון. אינו ש-ב טלאן נכון. א אךשניהם(.
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