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inיןִ אְ-ּב
0ֹdelegato|[~a]טוֶַג ֶדל[ז] ַֹחא ּכוָּב
medianteהְַט0נִַדיאַ מעּותָצְמְֶאּב

0ֹattraversoְרסוֶַרבְטַא
0ֹdavveroרוַ ַדותֶמֱֶאּב

veramenteהְַט0נַַרמַו
casualmenteהְַט0נְַמלַ ַקזּואְקַראיְַאּב
0ֹpozzo|[m]צוֹ ּפו[נ]ר ְֵאּב
riguardo aַ א0ְֹרדוַ ִריגּואְ-ר לֶׁשֲַאּב
immagine|[f]ַהינִ’0גַימִ א[נ]ה ָבּואָּב
in funzione diה ִדי0ֶנֹיוְִצין פּונִ אַתינְִחִבּב

chiaramenteהְַט0נַַרמַ ִקיארּורְֵבבבירור, ּב
0per favoreַרהֹבוַר פַ ּפָהׁשַָּקְבּב

0per piacereֶרהֶצִַיר פֶּפ
pregoֶֹר0גוְּפ

distinti salutiיִלּו0טַי סְִט0ינִטְ ִדיסָהָרכְִבּב
cordialmenteהְֶט0נְֶמַלְרִדיֹקו

d’un trattoַר0טּוְ דּון טתַחַת אְַבּב
0ֹvestito|[m]יטוִטְסֶ ו[ז]ד ֶֶגּב

abito|[m]ֹיטו0ִּבַא
ֹיו0ִַנה ַדה ּבַטּו0מְסֹ קו[ז]ם ָד-יֶֶג- ּב

costume da bagno|[m]
bagaglio|[m]ֹיו0ִַלַג ּבן)ָעְטִ מ£( [ז] ’ָזָגּב
0baguette|[f]ֶטגַ ּב[ז]ט ֵָגּב
tradimento|[m]ֹטו0ְנֶַרִדימְ ט[נ]יָדה ְִגּב
a causa diה ִדיַ ַק0אּוזַ איןְִגּב
per causa diה ִדיַר ַק0אּוזַ ּפַלְלִגּב

per via diה ִדי0ַיִר וֶּפ
ה0ְַרטֹ קוֶדק)ְֶצ לַּהֹבוָט ּגְָּפׁשִית-מֵ(= ּב"ץ ָָגּב

corte di cassazione|[f]ֶה0נֹיוִצִַדי ַקס
maturità|[f]ַהטּוִריט0ַ מ[נ]רּות ְַגּב

0הַטּוִריטַה ִדי מ0ֶמַסֶ א [נ]רּות ְַגת ּבַינְִח- ּב
esame di maturità|[m]

tessuto|[m]ֹסּו0טוַ ט[ז]ד ַ ּב±
stoffa|[f]ַה0פֹטוְס

schermo|[m]ֶֹק0ְרמוְ ס(קולנוע) § ≥
0ֹbeduino|[~a]ינוִדּואַ ּבת]~[וי ְִדוֶי, ּבִדּואֵּב
0ֹinventato|[~a]טוְַטֶנְבינִ אה]ָדּויְ[ּבדּוי ָּב

0ֹcristallo|[m]לוַטְ ְקִריס[ז]ח ַֹדלְבדולח, ּב
0ֹcontrollato|[~a]טוַלֹרוְְטנֹ קודּוָקה]ְ[ּבדּוק ָּב

verificato|[~a]ֹיַק0טוִִריפֶו
montatura|[f]טּו0ַרהְַטנֹ מו[נ]דּות ְּב
buffone|[~a]ַה0נֹ ּבּופוית]ִ~[ן ְָדחַּב
ֹיקו0ִמ0ֶֹרה קוֹטוַ אית]ִ~[ן ְָדחַּב

attore|[~trice] comico|[~a]
solitudine|[f]ַהיטּו0ִדינִלֹ סו[נ]ִדידּות ְּב

isolamento|[m]ֹטו0ְנֶַמלֹיסוִא
frottola|[f]ַהל0ֹטוֹרוְ פ[נ]ה ָָדיְּב
0ֹimmaginario|[~a]ִריוַינִ’גַימִ את]~[י ִנְֹדיוִּב

inventato|[~a]ֹטוַט0ְֶנְבינִא
fantascienza|[f]ַהְצ0ֶנׁשְַטנַ פ[ז]י ִנְֹדיוִע ּבָּדַמ
esattamenteהְַט0נֶמַַטזַ אִדּיּוקְּב

precisamenteהְֶט0נֶמַיס’ִֶרצְּפ
barzelletta|[f]ה0ֶַטַלְרצַ ּב[נ]ה ִָדיחְּב

storiella|[f]ַה0ֶלִֶריֹטוְס
stagno|[m]ֹיו0ִנַטְ ס[ז]ִדיל ְּב
0ֹin ritiroירוִין ִריטִ אֹסִדימוְּב
0a posterioriִריִֹריוַטְסֹ ּפוַ אַדֲבִדיעְּב
esame|[m]ה0ַַמזַ א(רפואית) [נ]ִדיָקה ְ ּב±

0visita medica|[f]ִדיַקהֶה מַיט0ִיסִו
0ֹcontrollo|[m]לוֹרוְְט קּונ(טכנית) § ≥

verifica|[f]יַקהִִר0יפֶו
0ֹpezzetto|[m]טוֶַצ ּפ[ז]ָדל ְּב

הֶַר0טַיג0ִיַקה ִדי סִ צ[ז]ה ְָריַיגִַדל סְ- ּב
cicca di sigaretta|[f]

בב
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separatista|[m, f]הַט0ְיסִַרטַּפַ סית]ִ~[ן ְָדלַּב
comico|[~a]ֹיקו0ִמֹ קוית]ִ~[ְדָרן ַּב

grazie ִדי0ֹוַה אַייִַר0צְ גם)ֵּׁשַרּוְך הָ(= ּבב"ה 
a Dio

gradualmenteהְַט0נְֶמלַַרדּואְ גָהְדָרגְַהּב
0ֹa poco a pocoקוֹ ּפוַ א0ֹקוֹ ּפוַא

urgenteהְֶט0'נֶ אּוְרגה]ָהּולְ[ּבהּול ָּב
0ֹchiaro|[~a]רוַ ִקיאיָרה]ִהְ[ּביר ִָהּב
chiarezza|[f]ַהֶר0צַ ִקיא[נ]ירּות ְִהּב
assolutamenteהְַט0נֶמַלּוטֹסוַ אֵטְלחְֶהּב

certamenteהְֶט0נֶמְַרטֶ’צ
הְֶט0נֶמַַרטְטְ ִדיסַתַעּדַח הַיּסְֶהּב

distrattamente
necessariamenteהְַט0נֶַמִרייַס’ַַצ נֵַרחְכְֶהּב
panico|[m]ֹיקו0ִַנ ּפ[נ]ה ָלֶָהּב

spavento|[m]ֹטו0ְֶנבַּפְס
animale|[m]ַה0לַימִנַ א[נ]ה ָמְֵהּב

bestia|[f]הַיִט0ְֶסּב
bestialeַה0ַלייִטְסַ ּבת]~[י ִמֲַהּב
prestoֹטוְֶר0סְ ּפםְֵקּדְֶהּב

ֹהִַר0ימְ ּפֹטו0ְנַ קּואִריְָׁשפֶאָם הְֵקּדֶַה- ּב
quanto prima

conformementeהְַט0נֶמְַרמֹפוְנֹ קוםְֵאתְֶהּב
secondoֹדו0ְנֹקוֶס

0in conformitàהַיטְִרמֹפוְנֹין קוִ אהָמְָאתְַהּב
puzzola|[f]ַהלֹ ּפּו0צו(חיה) [ז]ׁש ֵאֹּבו

bambola|[f] ַהלֹּבו0ְַמ ּב[נ]ה ָֻּבבובה, ּב
ִיי0נִ ִדי ּבּוַרטֹרו0ְטַאֶ ט[ז]ן ֹרוְַטֻּבבובטרון, ּב

teatro di burattini|[m]
0traditore|[~trice]ֶרהַֹרִדיטוְ טֶדת]ֶגֹ[ּבוד ֵגֹּבו
0slealtà|[f]הְַטלֶַאְל ז[נ]ָדנּות ְגֹּבו

0infedeltà|[f]הְַטֶדלְֶפינִא
slealeֶה0לֶַאְל זת]~[י ִָדנְגֹּבו

infedeleֶהֶד0לְֶפינִא
adulto|[~a]ֹטוְדּו0לַ אֶרת]ֶגֹ[ּבור ֵגֹּבו

maturo|[~a]ֹטּו0רוַמ
0ֹטוַמֹלוְ ִדיּפןֹיכוִ ּתֶרת]ֶגֹ[ּבור ֵֹג- ּבו

diplomato|[~a]

0ֹטוַאּוֶראַ לָהיטְִרסֶיבִ אּונֶרת]ֶגֹ[ּבור ֵגֹ- ּבו
laureato|[~a]

0ֹsolitario|[~a]ִריוַיטִלֹ סוֶדֶדת]ֹ[ּבוֵדד ֹּבו
0ֹisolato|[~a]טוַלֹיסוִא

0ֶרהֹטוֶּפְיסִ אֶדֶקת]ֹ[ּבוֵדק ֹּבו
ispettore|[~trice]

0controllore|[m]ֶרהֹלוֹטְרוְנֹקו
 = תא שמירה)¶( [נ]ֶקה ְּבּוְדֶקה, ּבּוט

garitta|[f]הִַרי0טַג
guardiola|[f]ַה0לְֹרִדיוַגּוא

0boheme|[f]םֶהֹ ּבו[נ]ה ָמֵהֹּבו
0bohemien|[~ne]ןֶיאִמֶהֹ ּבות]~[י ִמֵהֹּבו

pollice|[m]הֶ’יצ0ִלֹ ּפו[ז]ן ֶֹהבוהן, ּב
abbaglianteהְֶט0נַיאִלַּבַ אֶקת]ֶהֹ[ּבוק ֵהֹּבו

certamenteהְֶט0נֶמְַרטֶ’ צאיַּדְַובוודאי, ּב
sicuramenteהְֶט0נֶיקּוַרמִס
disprezzo|[m]ֶֹר0צוְּפְ ִדיס[ז]ּבּוז 

spregio|[m]ֹו’ֶר0גְּפְס
הְֶט0נֶמֶַאנְַטימּולִ סת]~[י ִּנְַמ-זֹּבו

simultaneamente
הְֶט0נֶמֶַאַרנֹּפוְמְֶטנֹקו

contemporaneamente
appostaהַט0ְסֹּפוַ אןֹדוְָזּב

intenzionalmenteהְֶט0נְֶמַלנֹיוְִצנְֶטינִא
a buon mercatoְֹרַק0או0ֶן מֹ ּבּואוַ אלֹזוְּב

economico|[~a]ֹיקו0ִמֹנוֹקוֶא
esame|[m]ה0ֶַמזֶ א[ז]ן ַֹחבוחן, ּב

prova|[f]ַה0בֹרוְּפ
0ֶרהֹטוַינִַמזֶ את]ֶנֶחֹ[ּבון ֵחֹּבו

esaminatore|[~trice]
0elettore|[~trice]ֶרהֹטוֶלֶ אֶרת]ֶחֹ[ּבור ֵחֹּבו

votanteהְֶט0נַטֹוו
mordaceה’ְֶרַדצֹ מוה]ָטֹ[ּבוה ֶטֹּבו

caustico|[~a]ֹיקוִטְַק0אּוס
0boutique|[f]יקִ ּבּוט[ז]יק ִּבּוט

arachide|[f]ַר0ִקיֶדהַ א[ז]ן ֶֹטבוטן, ּב
nocciolinaַהִריַק0נֶמַה א0ַינִלֹיוִ’צֹנו

americana|[f]
botanica|[f]יַקה0ִנַטֹ ּבו[נ]יָקה ִָנטֹּבו
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 = תא אחסנה מעל לתקרה)¶( [ז]ֶדם ְיֹּבו
soppalco|[m]ֹקו0ְַלּפֹסו

ֹיו0ִַנַדּבְַקלְ סיּמּום)ִ ּדּוד ח£( [ז]ר ֶלְיֹּבו
scaldabagno|[m]

pistone|[m]ֶה0נֹטוְיסִ ּפ[נ]ה ְָנֻכבוכנה, ּב
0ֹלוֹּבוֹקוְַרנְ פ(דואר) [ז] ּבּול ±

francobollo|[m]
0ֹblocco|[m]קוֹלוְ ּב(גוש) § ≥

pezzo diֹיו0ִֶנ ִדי ל0ֹצוֶ ּפ[ז]ץ ֵ- ּבּול ע
legno|[m]

!ֹרוְְט0'נֶ צ = במדויק במטרה)¶(ּבּול! 
centro!

filatelia|[f]ַה0ִילֶַטילִ פ[נ]אּות ָּבּול
 = מבולבל)¶( ית]ִ~[ּבּול ְֻלבולבול, ּב

0ֹstordito|[~a]ְרִדיטוֹטוְס
confuso|[~a]ֹפּו0סוְנֹקו

ין)ִ(לשון ילדים: ּפ [ז]ּבּול ְֻלבולבול, ּב
0ֹpisello|[m]לוֶיזִּפ
ֶר0זֹדוְ ּבּולר)ֹּפוְַח ּד£( [ז]ר ֶזֹּדוְּבּול

bulldozer|[m]
הְֶט0'נְֶרגֹּפוְ ס(גבוה) ת]ֶֶטלֹ[ּבוט ֵלֹ ּבו±

sporgente
0ֹfamoso|[~a]זוֹמוַ פ(נודע) § ≥

celebreֶרהְֶב0'לֶצ
furia|[f]הַ פּו0ִרי[ז]ס ֹמוְֻלבולמוס, ּב

smania|[f]הִַי0נַמְס
servizioֶֹר0טוְגֶ סֹיוִי0צְִרבֶ ס[נ]ת ֶֶׁשלֹּבו

segreto|[m]
 = עצום, נהדר)¶( [נ]ה ָּבְמֹּבו

fantastico|[~a]ֹיקוִט0ְסְַטַנפ
eccezionaleֶה0ַלנֹיוִצֶ’צֶא

0ֹpomposo|[~a]זוֹּפוְמֹ ּפות]~[י ִטְַסּבְמֹּבו
0ַרהִֶינֹּבוְמֹ ּבו[נ]ָרה ְֵינֹּבוְנֹבונבוניירה, ּבו

bomboniera|[f]
scatola di dolci|[f]י’ְִצ0לֹה ִדי דוַלַֹק0טוְס

bungalow|[m]ֹלוְַג ּבּו0נ[ז] ֹלוְָּגּבּונ
0ֹcastoro|[m]רוֹטוְ ַקס(חיה) [ז]ה ֶנֹּבו
ה)ָבָטֲ ה£( [ז]נּוס ֹּבו

gratifica|[f]יַקהִי0פִַרטְג
compenso|[m]ֹסו0ְנֶּפְמֹקו

bunker|[m]ֶקרְ ּבּו0נ[ז]ֵקר ְּבּונ
capo|[m, f]ֹ ַק0ּפו = מנהל)¶( ית]ִ~[ס ֹּבו

0direttore|[~trice]ֶרהֹוְִדיֶרט
immaturo|[~a]ֹטּו0רוַימִ א[ז]ר ֶֹסבוסר, ּב

0ֹacerbo|[~a]'ְרּבוֶצַא
0ֹorto|[m]ְרטוֹ או[ז]ן ָּתְֻסֻבוסתן, ּב

bolla|[f]ַה0לֹ ּבו[נ]ה ָּבּוע
ֶה0נֹּפוַה ִדי ס0ַלֹ ּבו[נ]ן ֹּבוַת סַ- ּבּוע

bolla di sapone|[f]
urgenteהְֶט0'נֶ אּוְרג = דחוף)¶(ר ֵֹעּבו

fango|[m]ֹגו0ְנַ פ[ז]ץ ֹבוץ, ּב
tonto|[~a]ֹטו0ְנֹ טו = טיפש)¶( ית]ִ~[ק ֹּבו

stupido|[~a]ֹידוִטּו0ּפְס
ֹיוִ ּפּו0נ = מכת אגרוף)¶( [ז]ְקס ֹּבו

pugno|[m]
0ֹנוְַדִריְנַ מ(מגדל בקר) [ז]ֵקר ֹּבו

mandriano|[m]
vaccaro|[~a]ַֹק0רוַ וֶקֶרת]ֹ[ּבוֵקר ֹּבו

0ֹmattino|[m]ינוִטַ מ[ז]ֶקר ֹבוקר, ּב
mattina|[f]ַה0ינִטַמ
0ֹbuon giornoְרנוֹו’0ן גֹ ּבּואוב!ֶֹקר טוֹ- ּבו

buca|[f] ּבּו0ַקה[ז]ר ֹּבו
ignoranteהְֶטַר0נֹיוִינִ אה]ָ~[ּבּור 
0ֹincolto|[~a]לטוֹקוְינִא

0Creatore|[m]ֶרהֹטוַ ְקֶרא[ז]ֵרא ֹּבו
ignoranza|[f]ַהְצַר0נֹיוִינִ א[נ]ּבּורּות 
vite|[f]הֶי0טִ ו[ז]ֶרג ֹבורג, ּב

borghesia|[f]ה0ִַיֶזְרגֹ ּבו[נ]נּות ָּבּוְרּג
borgheseֶה0ֶזְרגֹ ּבות]~[י ִָנּבּוְרּג

0bordò|[m]ְֹרדוֹ ּבו[ז] ְֹרּדוֹּבו
borsa|[f]י)ִּבְ ַק0מִה (ֶדי0ְַרסֹ ּבו[נ]ה ָּבּוְרס

(dei cambi)
ֹרוְיט0ְִרּבַ א(במחלוקת) ֶרֶרת]ֹ[ּבוֵרר ֹּבו

arbitro|[m]
0selettore|[m]ֶרהֹטוֶלֶ ס(רכיב) [ז]ֵרר ֹּבו
arbitraggio|[m]ֹוִ’ַר0גְיטְִרּבַ א[נ]ְררּות ֹּבו

vergogna|[f]ַהִי0נְֹרגוֶ ו[נ]ה ָּבּוׁש
profumo|[m] ֹפּו0מוֹרוְ ּפ[ז]ם ֶֹֹשבושם, ּב

beige|[m]’זֵ ּב(צבע) [ז] ’ֵזּב


