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ĉirkaŭteksto (2) – La signifo de iuj ergoleksoj povas ege varii laŭ la ĉirkaŭteksto. Tiel en la 

franca la ergolekso manquer (normale: “manki”) ŝanĝiĝas laŭ la uzataj esprimoj:  manquer un 

lièvre (= “maltrafi leporon”),  manquer de calcium (=”malhavi kalcion”), manquer à ses 

engagements (=”malfideli al sia interkonsento”). Ankaŭ kulturaj cirkonstancoj aŭ naciaj 

kutimoj elvokas malsamajn elektojn: dum Eŭropanoj ĝenerale diros ke ili “manĝas supon”, 

Japanoj diros ke ili “trinkas supon” <supu o nomu>.  Same pri la franca vorto la pêche; oni 

ne povos traduki ĝin sen scii per la ĉirkaŭteksto ĉu ĝi rilatas al “fiŝokapto” aŭ al “persiko”. 

Estas pro tio ke en la vortareto de mia metodo por aŭtomata (permaŝina) tekstanalizado mi 

akompanigis koncernajn vortojn per simantika markilo kiu referas al hierarĥie supera ideo-

etaĝo; do ĉikaze jen al “sportoj” jen al “fruktoj”. 

 

trajto 

4. Unu el la artikuladaj elementoj kiuj determinas la ecojn de parolsono; precipe tia de 

“supersegmenta” naturo. 
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Oni distingas kvar fazojn en la estiĝo de tutgenta lingvo (kreolo), post kiam naskiĝis sufiĉe 

ĝenerala sento pri tiu bezono kaj pozitiva sinteno al la ideo: 

1. Selekto <selection>  Unu dialekto el la grupo akiras, pro ajna motivo (politika, 

ekonomia, religia, beletra, socia) nete pli da prestiĝo ol la ceteraj. Ekzemple: laŭ 

dekreto de Reĝo James I en 1611 oni publikigis la Authorizied Version of the Bible 

kiel komunan bazon por ĉiuj disputoj inter Anglikanoj kaj Puritanoj, kio establis la 

kortegan dialekton de Londono kiel normdona. 

 

2. Kodigo <codification>    Iu beletristo, instruisto, potenculo, aŭ eĉ asocio, kompil(ig)as 

normaron pri gramatiko kaj vortaro kaj tion publicas. Kompreneble, tio antaŭsupozas 

ekziston de efika rimedaro por diskonigado (prestekniko). Ekzemple: en 1612 la 

Academia de la Crusca publikigis grandan vortaron pri la itala, la Vocabolario. 

 

3. Pliaplikado <functional extension>   La kodigita formo estas aplikata al pliaj terenoj 

ol la ĝenerala popolamaso, kia al religio (Biblio), diplomatio, sciencoj, kie antaŭe regis 

iu antikva lingvo kiel Latino. Ekzemple: la bibliotraduko el Latino fare de Maarten 

Luther (en 1534) akceptatis same de kleruloj kiel de ordinaruloj, kio kreis favoran 

sintenon por la popola (nacia) lingvo kaj establis tiun ankaŭ por sciencaj traktaĵoj. 

 

4. Vastigado <acceptance>  La koncerna venkinto enpenetras ĉirkaŭajn teritoriojn, ĝis eĉ 

trans la regnolimoj. Ekzemple: la regno de Napoleon Bonaparte establis la francan kiel 

komuniklingvo por sciencoj kaj diplomatio ĝis en Rusujo. 

 

La tempo bezonata por ĉiu el tiuj fazoj kaj por kompletigo de la procezo, dependas de 

regionaj, politikaj, aŭ geologiaj cirkonstancoj, kaj povas daŭri eĉ plurajn jarcentojn. Alia 

formulo estas tiu de kunamasigo de plurnaciaj aŭ eĉ plurrasaj homoj aŭ familioj en al ili 

fremda loko, kie ili estas devigataj kunvivadi. Pronecese ili prunteprenas vortojn kaj 

esprimojn unu de la aliaj, akompane de multa gestado, ĝis kiam estiĝas iu nova lingvo, 

malfacile klasigebla en la kutima hierarĥio de lingvoj; estas tiel nomata kreolo. Tiel okazis ĉe 

importado de Afrikanoj en regionoj kie vivadis Indianaj triboj. 
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Tradicia kaj Uniespa Terminlistoj 

kursiveco  = nacilingva termino 
substreko  =  akceptinda synonimo 

“Arkaika Esperanto” 
cifera aŭ litera alligo  =  difino laŭ PIV 

 
 
 

ablativo ekde-kazo 

aboco alfabeto 

aborta rimo fiaska rimo 

adaptado alsimiligo 

adasismo adasizmo 

 diletanta verso 

adjekto teretagmo 

adjektivo fanolekso 

adjunct genra klaso 

adona adonala 

adopto transpreno 

adverbo terelekso 

afazio aefazeco 

afekcia signifo afekca signifo 

aferezo apokopo 

afikso pfagalo 

 diatakcalo 

afikso vera funciejma pfagalo 

afiksoido simantejma pfagalo 

afonio aefoneco 

aforismo aforizmo 

afrikato puŝfrotanto 

agglutination index digmoglotika indico 

ag-vorto ergolekso 

agenta lingvo maklera lingvo 

akademia lingvo teknofaso 

akcento (1-3) emfazo 

akcento (4) akcento 

akcentonombra metriko proŝodiciko 

akordiĝo analogeco 

akronimo aĥonimo 

 silabonimo 

akrostiko aĥrostiĥo 

aktiva prascerga (fleksio) 

aktiva (lingvokapablo) pojogloteco 

akuzativo ricev-kazo 

aleksandraĵo opondekduo 

aleksandreno dekdusilabaĵo 

alfiksaĵo pfagalo 

aliteracio sigloritmo 

alkaja alkajala 

alofono aljofonejmo 

alomorfo aljolekso 

alphanumerical alfabetcifera 

alveolaro alveolulo 

amfibologio amfiboleizmo 

amfibrako nejaneo 

amphigouri amfilokwo 

amplekso nocio-amplekso 

amuisage endokopigo 

anacilismo palindromizmo 

anafora oprospurifa 

anaforigo oprospurif(ad)o 

anaforo anaforizmo 

anakruzo apotejmizmo 

analizada lingvo dysaglutina lingvo 

analo hetografaĵo 

analogio analogeco 

anapesto nenejao 

anekdoto anegdotaĵo 

anomalio aenomaleco 

antaŭsciaro ĉirkaŭteksto 

antaŭsperta lingvo katafrona planlingvo 

ant-formo semprokajro 

antifrazo antifrastizmo 

antitezo antitejmizmo 

antonimo antionimo 

antonomazio antemonimo 

antropologia lingvistiko etnoglotiko 

aoristo anokajro 

aplikata lingvistiko speciala glotologiko 

apodosis hystergamlo 

apokopo apokopizmo 

apologio apologaĵo 

aposteriora lingvo katapoja planlingvo 

apozicio (ontsoleksa) epitetjo 

 fanotagmo 

apriora lingvo katafrona planlingvo 

arbostrukturigo arbostruktura analizado 

arkaika lingvo aristofaso 

arkifonemo arĥofonejmo 

artefarita lingvo homfarita (plan)lingvo 

artikolo graptolekso 

artikulacio artikulado 

artikulado prononcado 

art-skribado kaligrafado 

as-formo diatacorto 

asimili-4 alsimiligi 

asimilita nomo adaptita nomo 

asklepiado ajsklepaĵo 

asonanco-a vokala ritmo 

asonanco-b vokala rimo 

aspekto kajralo 

as-tempo adjaĥrono 

asyntactic phrase frastologika syntagmo 

aŭgmentivo pli-kazo 

aŭtomata tradukado permaŝina tradukado 
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backtracking eprespurifado 

balado balado-1 

barbarismo barbarizmo 

Behaviorismo Kondutismo 

beletriko artliteraturo 

 estezoglotiko 

beletristiko beletriko 

bibliografio-2 biblografaĵo 

bilabialo dulipulo 

bilingvismo dulingveco 

 plurlingeco 

biografio biografaĵo 

blanka verso  senrima verso 

borrowed concept pruntita nocio 

bouts-rimés vost-rimoj 

broad transcription fonejmika notado 

bruero bruetanto 

bruetanto kunsonanto 

bukoliko bootostiĥo 

  

  

calque paŭsaĵo 

cezuro scisifo 

characteristic of origin devena determinato 

characteristic of purpose cela determinato 
cirkonstanca komplemento proi(tetjo)tagmo 

cirkonstanca propozicio gnomofrasto 

clause syntagma duopo 

cognate kognalo 

cognitive (kognala) signifo 

colligation takcala duopo 

collocation nociara duopo 

 ridunduzmo 

comparative linguistics komparada lingviko 

competence fronogloteco 

complement specia klaso 

complex form kompleksa termino 

componential analysis profundiga konektado 

comptine lud-rimo 

concept exceeding 

   a given field 

interditsiplina nocio 
plurfaka nocio 

conceptual proximity nocia parenceco 

connotation kromsignifo 

constituency syntax diatakca analizado 

constituent konsistiga elemento 

contamination infektiĝo 

content word simantejmo 

context sensitivity transteksta sentemeco 

contiguity najbareco 

contrepet metatejmizmo 

core nocia kerno 

core word durkerna kognalo 

  

  

ĉefelemento arĥolekso 

ĉefpropozicio arĥofrasto 

 hiperfrasto 

ĉefvinjeto nociara kerno 

ĉefvorto determinato 

ĉentono teseltaĵo 

ĉifraĵo kodaĵo 

  

  

daktilo janeneo 

daktilografio daktylografado 

datena vico datena serio 

dativo por-kazo 

dat(um)o dateno 

deep structure profundostrukturo 

definition by extension genra determino 
nocio-rilato 

definition by intention asocia determino 
nocio-rilato 

deictic word lebrolekso 

deklara formo diatacorto 

deklinacio ontsofleksio 

delayed parsing prokrasta analizado 

demanda nodo pustorto 

demonstrativo montra lebrolekso 

denombrado stiĥodigmizmo 

denotation kernsignifo 
amplekso 

dentalo dentulo 

dependency grammar syntakca analizado 

dependency syntax determinado 
syntakca analizado 

dependent determinato 

dependanto (syntakca) determinato 

derivado fleksiado 

derivita leksalo derivaĵo 

determinatif funcia litero 

devizo-1,2 aforizmo 
slogano 

diakrita signo diakritilo 

diakrona diaĥrona 

diakrona lingvistiko diaĥrona analizado 

dialekto rurofaso 

dialektologio dialektiko 

didaktiko (lingva) didaktifiko 

dierezo dyeresizmo 

diftongo dyftongo 

digitala enciklopedo leksala scio-banko 

digramo dygramo 

diĥotomeco kontrasta triaksismo 

dikotomio diĥotomigo 

dikticalo lebrolekso 

diminutivo brevjonimo 

direkta akuzativo al-kazo 

discours syntagmo 

diafazio dysfaseco 

disleksio dyslekŝeco 

dispozicio-2 digmopojiko 

disstarigo tmesifo 

distiko dystiĥo 

distribua lingvistiko distributismo 

distributed language  

   translation 

DLT 

disvolviĝa psikoglotiko glotokramniko 

dittographie tejmizmo 

DLT distributa permaŝina 
lingvotradukado 
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double talk amfilokwo 

duakcento duemfazo 

dualo du-kazo 

dubsenca ambigua 

dura piedo dusilabo 

duonrimo vokala rimo 

duonverso hemistiĥo 

duonvokalo duonmemsonanto 

durativo semprokajro 

dusenca ambigua 

dusilabigo dyeresizmo 

dyftongigo syberesizmo 

dysfemisme kazonimo 

  

  

efekto efiko 

egaleca komparativo egalecigo 

egalvalora termino responda termino 

ejektivo elpuŝanto 

ekzegezo egzegeziko 

elegia elegala 

elementa lingvonivelo pradanofaso 

elipso-1 frastolekso 
stegnotagmo 

elokucio artikuladiko 

embedded integrigita 

embrayeur komutilo 

emfaza silabo jao 

emfazokontrastigo proŝodiciko 

emfazonombrizado proŝodiciko 

empirio empiriismo 

empirismo empiriismo 

emptiness symbol kolmosemjo 

enalago endalaksizmo 

enantiozo antitejmizmo 

enchassé integrigita 

enfiksaĵo intrapfago 

enklitiko metaĥlinto 

enkorpigado polyaglutinado 

enumeracio stiĥodigmizmo 

epanortozo epianortizmo 

epentezo endotejmizmo 

epiceŭno epicojno 

epigrafio epigrafiko 

epiteto epitetjo 
equivalent characteristic synonima epitetjo 

ergoboetaĵo esti-kazo 

érosion obtuzigo 
kataĥreniĝo 

esprimaro frastopleco 

état de langue diaĥrona lingvozono 

etimologio-a etimologiko 

etimologio-b etimodemo 

etimologia figuro ridundizmo 

etnoglotiko antropala digmoglotiko 

etnolingvistiko antropala digmoglotiko 
etnoglotiko 

eŭfemismo eufemizmo 

eŭfonio eufoneco 

eŭropismo eŭropizmo 

evitinda termino sfalmonimo 

expansion frazovastigo 

extension amplekso 

external form skribo-aspekto 

extrinsic characteristic formala karakterizo 

  

  

facultative dependency specia klaso 

faklingvaĵo normogloto 

faklingvo teknofaso 

fakradikalo normolekso 

faktitiva entolerga 

fakvortaro leksopleco 

fakvortiko terminologiko 

fakvorto termino 
normolekso 

fandado fleksiado 

faringalo faringulo 

favourite sentence regula frastalo 

femineno in-kazo 

Fenomenismo Kondutismo 

fiksesprimo ŝablono 

filingvaĵo kakofaso 

filologio filologiko 

filozofika lingvo katafrona planlingvo 

finaĵo pfagalo 

finitivo haplajvo 

fleksia lingvo diatakca lingvo 

fonedja (mal)ligo junto 

fonedjiko fonedjika analizado 

fonejmiko fonejmika analizado 

fonemo fonejmo 

fonemiko fonejmiko 

fonetiko fonedjiko 

fonoglotika notado fonejmika notado 

fonologia leĝo fonoglotika leĝo 

fonologio fonoglotika analizado 
fonejmiko 

format (1) morfala serio 

format (2) formato 

formsimileco analogeco 

forward tracking oprospurifado 

frapfrazo slogano 

frazaro krazofrasto 

frazelemento tagmalo 
tagmala duopo 

frazeologio frastopleco 

frazmelodio modulado 

frazo frastalo 

frazokomplekso krazofrasto 

frazosintakso frastala analizado 

fremdvorto ksenonimo 

frikativo frotanto 

ftegmejma lingvo paratakca lingvo 

function word funciejmo 

funkcia gramatiko arbostruktura analizado 

fuŝlingvisto logofilisto 

futuro ŝfaĥoĥrono 

fuzia lingvo polyfleksia lingvo 

  

  

galimatio amfilokwo 
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gemination ĝemeligo 

general clause takcala duopo 

genitivo havde-kazo 

genra nomo hiperonimo 

genro-1 leksosekso 
sekso-kazo 

genus-species system diatakca ordigo 

gerundio teremetoĥo 

Gestaltpsychologie Holokrazismo 

gingivalo gingivulo 

glito-3 glito-2 

glosematiko glosejmiko 

glosaro terminar(et)o 

glotalo glotisulo 

glotokronologio glotoĥroniko 

gorĝulo velulo 

governor determinanto 

gradacio tiĥisalizmo 

grafika reprezento grafika prezento 

grafologio grafologiko 

gramatika karaktero leksala klaso 

gramatika sekso sekso-kazo 

gramatiko-1,3 gramatiko 
takcala digmoglotiko 

gramatiko-2,4 gramatopleco 

grammatical analysis syntakca analizado 

guturalo gorĝulo 
velulo 

  

  

ĝenerala lingvistiko (ĝenerala) glotologiko 

ĝenerala termino komun-uza vorto 
sociglotaĵo 

  

  

hajko dwahajko 

hapax hapakalo 

haplografio kopizmo 

haplologio kopizmo 

hard word durkerna kognalo 

harmonio harmoneco 

headword lemonimo 
rektronimo 

hedrotetjo determinanto 

heksametro sessilabo 
heksastiĥo 

helplingvo internacia lingvo 

helpverbo ergoboeto 

hemistiko hemistiĥo 

hermeneŭtiko hermenifiko 

hibrido-2 hibridulo 

hierarĥa strukturo nocio-rilataro 

hieroglifo hieroglipto 

hipalago hypalaksizmo 

hiperbato hiperbaĝizmo 

hiperbolo-2 hiperlogizmo 

hiponimo hyponimo 

historia lingvistiko diaĥrona digmoglotiko 

historia ortografio historika ortografado 
etimodemo 

holofrasto leksofrasto 

homeoteleŭto ĥomotelizmo 

homonimo ĥomonimo 

hyperurbanism hiperortizmo 

  

  

idea holalismo holokrazismo 

idealismo ideismo 

ident-vorto ĥomonimo 

ideo nocio 

ideografio putatsografiko 

ideologia influo putatsologika influo 

idiolect idifaso 

idiomo haplofaso 
rurofaso 

idiotismo idiomizmo 

informo ekastajvo 

immediate constituent takcala duopo 

imperativo entolorto 

imperfekta semprokajra 

implicita lingvokapablo fronogloteco 

implosivo entiranto 

in absentia diatakce 

ina rimo femina rimo 

incremental understanding akumula oprogreso 

indefinitivo nedifina lebrolekso 

indikativo diatacorto 

infikso intrapfago 

infinitivo ekastajvo 

infleksio fonofleksio 

informatiko informadiko 
komputoriko 

informero dateno 

injektivo antiranto 

inkoativo eokajro 

in presentia syntakce 

instrumentalo per-kazo 

intensa (parolsono) durprema 
larĝabuŝa 

intention, extension kunsignifo 

interactive (mode) interinflua (dialogo) 

interference error regionizmo 
intrafora eraro 

interidiomo haplofaso 

interjekcio frastolekso 

interlingvo internacia lingvo 

intermediate language maklera lingvo 

interlingvistiko planlingviko 

internacia parolsono panfonejmo 

interogativo demanda lebrolekso 

interpozitivo iterotagmo 

interpunkcia signo legosigno 

interpunkcio legosignaro 

int-formo pranokajro 

intonacio frastomelo 

intrinsic characteristic inhera karakterizo 

invencio digmofroniko 

is-tempo ĥtesoĥrono 

IST-pair abutakca duopo/triopo 
hylomorfisma serio 

iterativo iterokajro 

izogloso izoglotalo 

izola lingvo dysaglutina lingvo 244 



paratakca lingvo 

  

  

jambo nejao 

jambino femina nejao 

  

  

ĵargono teknofaso 

  

  

kakuminalo retrofleksulo 

kalemburo bolistropfizmo 

kaligrafio kaligrafado 

kalkulvorto aritmolekso 

kapvorto graptolekso 

karakterizaĵo epitetjo 

karaktero grafejmo 

karambolo-3 kolizio 

kardinala baza 

katakrezo-1 kataĥroniĝo 

katakrezo-2 kataĥresizmo 

katalekta apokopizma 

kategorio leksalo 

key-term (primala) hiperonimo 

klako-2 klaketanto 

klaso kategorio 

klasifiki-4 klasizi 

kliŝo-3 ŝablono 

knowledge of the world transteksta sciaro 
ĉirkaŭteksto 

kodi kodigi 
ĉifri 

kodo ĉifr(aĵ)o 

kognala algoritmo vinjeta pritaksometodo 

kognala ĉirkaŭteksto transteksta sentemeco 

koineo ortofaso 

kolektiva pronomo sumiga lebrolekso 

kolektiveco ar-kazo 

komenciĝa tovokajra 

komencanta tovokajra 

kompara lingvistiko takcala digmoglotiko 

komparacio komparada gradiĝo 

komparativo komparada gradiĝo 

kompleksa propozicio krazofrasto 

komplemento proitagmo 
specia klaso 

kompletivo hypofrasto 

komputiko komputoriko 

komunlingvo pradanofaso 
socigloto 

komunvortero socileksalo 

komunvorto socilekso 

koncept-analizado profundiga konektado 

koncepto nocio 

kondicionalo lambanorto 
odokajro 

konjugi ergofleksii 

konjugacio efgofleksio 

konjunkcio kawjunto 

konsonanto kunsonanto 

kontoido obekalo 

Kontrast-teorio Kontrasta Triaksismo 

kontraŭvorto antionimo 

konversacio konversado 

kopulativo esti-kazo 

kopulo ergoboeto 

korelacio logolekso 

korelativo logolekso 

krazo-1 alsimiligo 

kreola lingvo haplofaso 

kriptofazio kryptofaso 

kriptonimo kryptonimo 

kri-vorto frastolekso 

kromnomo antemonimo 

kromsignifeco polysimanteco 

kromvorto determinato 

kroniko ĥronografaĵo 

ksenismo ksenonimo 

kultura sociglotiko estezoglotiko 

kunforma terrmino responda termino 

kunliga verso kawjunto 

kunmetado (gramatika) aglutinado 

kunordig(it)a propozicio kawfrasto 

kunteksto ĉirkaŭteksto 

kvanta adjektivo aritmolekso (nepreciza) 

kvarjambo kvarnejao 

  

  

label (arbostruktura) flago 

labialo lipulo 

labiodentalo lipodentulo 

lambdacizi lamdastrabli 

langage lingvo 

langue fronogloto 

lapsus lingue “erarom langes” 

laringalo laringulo 

lateralo flankumanto 

laŭlitera (signifo) laŭvorta (signifo) 

laŭlitera transformizo transliterigo 

laŭprononca transformizo transskribo 

lax molprema 

leksala genro leksala klaso 
leksalo 
simantejmo 

leksemo leksalo 
simantejmo 

leksikografo leksoplecisto 

leksikologio leksologiko 

leksikona piedo leksala silabaro 

leksikono leksopleco 

leksostaciko glotoĥron(olog)iko 

leona rimo spegula rimo 
 

lexical knowledge bank leksala scio-banko 

lexical universe nocio-amplekso 

ligvorto juntolekso 

likvido fluanto 

limeriko limriko 

linearisation horizontaligo 

lingua franca interidiomo 
haplofaso 

linguistic description lingvika priskribo 
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linguistic palaeontology glotopalajontsiko 

lingva diskriminado glotopolitiko 

lingva genealogio glotogene(olog)iko 

lingva reguleco analogezo 

lingva sistemismo strukturismo 

lingvaĵo pojogloto 

lingveco fronogloteco 

lingviko glotologiko 

lingvistiko glotologiko 
lingviko 

lingvodirektado glotopolitiko 

lingvofilozofio glotofilozofiko 

lingvoformizo lingvoplanado 

lingvogenealogio glotogene(olog)iko 
diaĥrona analizado 

lingvo-instruado lingva didakt(olog)iko 

lingvoĵonglado pojogloteco 

lingvokategorio fasostraco 

lingvokompetenteco fronogloteco 

lingvolerteco pojogloteco 

lingvonivelo fasostraco 

lingvopatologio glotopat(olog)iko 

lingvopolitiko glotopolitiko 

lingvoreformizo planlingviko 

lingvoregistro fasostraco 

lingvosento fronogloteco 

lingvosigno pojogloto 

lingvosistematiko lingva sistemeco 

lingvopristudado glotologiko 

lingvotipigo digmoglotiko 

linio-6 lajno 

liriko melopoemaĵo 

literaro alfabeto 

literumi literifi 

litoto litotologizmo 

locofaulism topotĉizmo 

logaeda verso logodica verso 

logical addition 

   (disjunction) 

specia sumigo 
nocio-rilataro 

logical information diatakca donitaĵo 

logical parsing diatakca analizado 

logical root etimologika radikalo 

logika rilato diatdakca analizado 

logika serio formala serio 
hylomorfisma serio 

logika simantiko glotofilozofiko 

logo logatomo 

logophile logofilisto 

logografado idegrafado 

lokativo tie-kazo 

lokucio frastalo 
frastopojo 

longeco (parolsona) daŭro 

  

  

machine translation permaŝina tradukado 

majusklo maĵoralo 

makrokunteksto kognitiva ĉirkaŭteksto 

maksimo aforizmo 

malambigua anambigua 

mallongigo apokopizmo 

malsupereca komparativo minorecigo 

malvasta (vokalo) larĝabuŝa 

mal-vorto onostolekso 

manuskripto ĥiroskripto 
manskribaĵo 

marker nocio-flago 

maskuleno vir-kazo 

maŝinskribado daktylografado 
tajpado 

matres lectionis “indicom legires” 

meaning (significand) (metafrona) signifo 

mediala troperga 

Mekanikismo Kondutismo 

Mentalismo Manasismo 

metafonigo aŭtogresa aljofonigo 

metaforo metaforizmo 

metaforado stilfigurigo 

metalingvo metagloto 

metaphoric shift aljofonigo 

metaphoric meaning stilfigurigo 

metataxe metatakciko 

metatezo-a metropojiko 

metatezo-b metatejmizmo 

metonimio metaonimo 
anaforizmo 

metriko-a metropojiko 

metriko-b metropojo 

metrika piedo metropoja silabaro 

mikrokunteksto frastala kunteksto 

mikslingvo haplofaso 

milda (vokalo) rondabuŝa 

minusklo minoralo 

mixed metaphor stilizma mikspoto 

modifier diakritilo 

modo-2 ortalo 

modalo-3 ajvalo 

modulado modulado 

momenta 

  preterpasa 

reptokajra 

momentaneo reptokajro 

monoftongo monaftongo 

monosemia monasimanta 

morao-1 daŭro 
obtuzigo 
reliefigo 

morfemo leksalo 

morfo(fo)nemo arĥofonejmo 
eĥtofonejmo 

morfologio leksala analizado 

mot faible funciejmo 

mot fort simantejmo 

motivation travidebleco 

moto slogano 
aforizmo 

mot-valise ĥimeronimo 

multiple valued synonima polysimanteco 

mutacio dissimiligo 

  

  

narrow transcription strikta notado 

naturalisma lingvo naturisma planlingvo 

Naturalismo Naturismo 
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nazalo nazifanto 

neadismo ontsolekso 

nedaŭra (aspekto) reprokajra (ergolekso) 

nedeklinaciebla anontsofleksia 

negacio / negativo nea lebrolekso 
onostolekso 

neologismo neologizmo 

nerekta (subpropozicio) hypojunta (hypofrasto) 

netransiga intraverca 

netransitiva intraverca 

neŭtra kazo epicojno 

neŭtrala lingvo planlingvo 

neŭtreco ĝi-kazo 

nevokoido obekalo 

nocia hierarĥeco nociaro 

nocio-rilataro 

nocia takconomiko nocio-rilataro 

profundiga konektado 

simantoglotiko 

nociolisto terminaro 

nodo juntosemjo 

(arbostruktura) nodo 

nojograpto legosigno 

nom-interŝanĝo metaonimo 

nombro-3 leksaritmo 

nomenklaturo nomsistemo 

onimopleco 

nominacio iditagmo 

nominal phrase ontsotagmo 

nominativo nul-kazo 

nomsistemo onimopleco 

nomvorto ontsolekso 

non-favourite phrasing malregula frastalo 

non-verbal signalling ejmalo 

norma lingvo ortofaso 

normlingvo teknofaso 

faklingvo 

normtermino ortonimo 

nostratic nostrata 

notion / concept nocio 

noun phrase ontsotagmo 

nul-elemento stegnofonejmo 

stegnotagmo 

numeralo aritmolekso 

  

  

objekto dektotagmo 

obligatory dependence genra klaso 

obtuza vokalo rondabuŝa vokalo 

obviative plu-kazo 

occlusif fermanto 

odo odeo 

oficiala lingvo ortofaso / koineo 

oksitona okcoftegma 

oksilabo okopona nombrizo 

oksilabaĵo 

oksimoro onostalizmo 

oksitona silabo okcoftegma silabaro 

oktavo oktalo 

okverso 

oktometro oĥtastiĥo 

on-line parsing tujkupla analizado 

onomatopeo mimolekso 

onomasiology onmastologiko 

onomastiko onmastaliko 

onostalizmo antitejmizmo 

ont-aspekta tovokajra 

ontologia rilato hermenala rilato 

ontologia serio esencoserio 

(en hylomorfisma serio) 

ontological information nocio-difino 

kernsignifo 

opacity opakeco 

optativo-1 boleorto 

optativo-2 hoptorto 

oratio obliqua senpera citaĵo 

oratio recta pera citaĵo 

orda numeralo vicmontra artimolekso 

ornamvorto fanolekso 

ortografio ortografado 

  

  

palataligo palatuligo 

palat-alveolulo gingivulo 

palatalo palatulo 

palindromo palindromizmo 

palinodio palinodo 

paradigmo diatagmo 

protodigmo 

parafrazo parafrasto 

paragogo parangogo 

paragrafaĵo alineco 

paralelismo paralelizmo 

paralinguistic element semjalo 

paratakso parahegzismo 

paremiologie parmjopleco 

parmjologiko 

paroksitona paraokcoftegma 

parolada arto retoriko 

parole pojogloto 

parolo (mal)rekta (sen)pera citaĵo 

paronimo paraonimo 

paronomazio paraonimigo 

parsing takcala analizado 

pars pro toto neronimo 

participo metoĥajvo 

partikulo haplolekso 

partitivo-1 leksotekto 

partitivo-2 partec-kazo 

paseo ĥtesoĥrono 

pasiva noserga 

pasiva lingvokapablo fronogloteco 

pasvorto idilekso 

paŭsaĵo karpodigmo 

pazigrafio pazigrafado 

pazilalgo katafrona planlingvo 

pentametro pentastiĥa 

perfekta pranokajra 

perfektivo pranokajro 

performance pojogloteco 
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perikopo hormokopizmo 

permansive present stacokajro 

personalo lebrolekso persona 

persona pronomo persona lebrolekso 

personigo prosopopojo 

persvada modo picorto 

petit nègre Sabiro 

phonetic prosody akusta proŝodiciko 

phon(et)ic form prononca formo 

phrase syntagmo 

pidgin Piĝino 

interidiomo 

piedo silabaro 

piednombra metriko opononombrizado 

metropojiko 

pig latin bubolingvaĵo 

Piĝino interidiomo 

pikturo piktografado 

piriko neneo 

placeholder preilekso 

stegnolekso 

pleonasmo ridundizmo 

plifortiga gradigo tiĥisalizmo 

plozivo puŝanto 

plumnomo kryptonimo 

pluralis majestatis “plurescom mayestam” 

pluralis modestiae “plurescom modestam” 

pluralo mult-kazo 

plursegmenta fonemo ftegmejmo 

plursenceco polysimanteco 

pluskvamperfekto anteŝfaĥoĥrono 

poemiko metropojiko 

poemo poemaĵo 

poeto poemisto 

poetiko-1,3 poemiko 

poetiko-2 stiĥopojo 

poezio-1,2 poemiko 

polisemio polysimanteco 

polisindeto polysynkrazizmo 

polisinteza polyalutina 

polygloteco plurlingveco 

pontolingvo maklera lingvo 

posesivo poseda lebrolekso 

post-editing postpretigo 

posed-kazo havde-kazo 

postpalatalo velulo 

postpozicio possekva neksolekso 

postsperta lingvo katapoja planlingvo 

potencala lingvokapablo fronogloteco 

praforma aristoĥrona 

Pragmatismo Kondutismo 

pratipo protodigmo 

predikato ergotagmo 

predikativo ergotagmalo 

predikta tovokajra 

pre-editing avanpretigo 

preferred term rekomendata termino 

prefikso (funciejma) proropfago 

prefiksoido simantejma proropfago 

preliterate language antegrafa lingvo 

prepositional phrase neksotagmo 

prepozicio neksolekso 

prepozitivo je-kazo 

teretagmo 

preterito ĥtesoĥrono 

pretericio doktoŝopiizmo 

prezenco adjoĥrono 

prilingva filozofiko glotofilozofiko 

primary meaning laŭvorta signifo 

priskriba lingvistiko hoploglotiko 

progresiva oprogresa 

proitetja tagmalo proitagmo 

proklitiko oproĥlinto 

pronomo lebrolekso 

prononco prononcado 

proparoksitona epreokcoftagma 

propozicio frastalo 

prosodeme ftegmejmo 

protazo antegamlo 

prototipo protodigmo 

provincialismo regionizmo 

proziko stiliko 

prozo prozaĵo 

prozodio proŝodiciko 

modulado 

prozopopeo prosopopojo 

prunt-vorto ksenonimo 

pseŭda afikso pseŭdopfagalo 

pseŭdonimo kryptonimo 

psikolingvistiko psikoglotiko 

pura rimo perfekta rimo 

purismo lingvopurizmo 

puzlo teseltaĵo 

  

  

quasi-synonimous pseŭosynonima 

  

  

radikalo praradiko 

stumpo 

rapid-skribo stenografado 

realigata lingvopovo pojogloteco 

rapsodio-1 rapsodo 

recursivite ripetebleco 

redundanco-1 ridundeco 

redundanco-2 ridundanco 

reference tuja signifo 

referent ropsalo 

refleksivo returna lebrolekso 

reganto (syntakca) determinanto 

refreno iterodo 

registro fasostraco 

regresiva epregresa 

rekantaĵo iterodo 

rektparola 

  subpropozicio 

dialoga 

   hypofrasto 

relator determinilo 

reliefiga (parolsono) durprema 

larĝabuŝa 

resultant meaning rezulta signifo 
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rilatigilo determinilo 

rilativo rilata lebrolekso 

rilat-vorto neksolekso 

rimoido kunsonanta rimo 

ripetaĵo iterifizmo 

ripetiĝa iterokajra 

robustness transteksta sentemeco 

romanco-1 romanco 

rondaŭo rondelo-b 

rondelo-1 rondelo-a 

root-word memstara radikalo 

  

  

Sabiro interidiomo 

sandhi alsimiligo 

sandjalo 

sapfa sapfala 

schedule of concepts nociaro 

secretion pseŭdopfagalo-2 

sekso (gramatika) leksosekso 

semantemo simantejmo 

semantic primitive hiperonimo 

semantic reduction profundiga konektado 

semantiko simantoglotiko 

semiologio semjologiko 

semiotics simboliko 

senaspekta anokajra 

senemfaza silabo neo 

sensubjekta (frazo) anontsotagma (frastalo) 

sentenco esprimo / slogano 

aforizmo / proverbo 

senvoĉa-2 durprema 

separativa (adjekto) apartiga (teretagmo) 

series of concepts hylomorfisma serio 

sestino sikstostiĥo 

shifter komutilo 

siglo-a siglo 

siglo-b siglonimo 

signifiant glosalo 

signifié fronalo 

silabonombra metriko silabonombrizado 

opononombrizado 

silepso syneresizmo 

zegmalizmo 

simboliko semjoglotiko 

simbolo simbolo / diakritaĵo 

grafedjo / grafejmo 

simpla propozicio simpla frastalo 

haplofrasto 

sinekdoko meronimo 

sinerezo-1 syneresizmo 

sinetio gramatopleco 

singularo unu-kazo 

sinkopo-3 endokopizmo 

sinkrona lingvistiko synĥrona analizado 

sinonimo-1 synonimo 

sinonimo-2 syntakcalo 

sintagmo syntagmo  

tagmalo 

sintagmemo frastalo 

sintakso tagmala analizado 

sistematiko sistemeco 

sisterona akuzativo ridunda ricev-kazo 

situaci-vorto terelekso 

situation (kognala) ĉirkaŭtekssto 

skandado ritmo 

skematisma lingvo skemisma planlingvo 

skrib-arto kaligrafado 

skribmaniero ortografado 

skribostudo grafoglotiko 

slango kakofaso 

(slow) colloquial ortofaso 

socilekto fasostraco 

pradanofaso 

sociolingvistiko sociglotiko 

solecismo ptasmalizmo 

SOLL-pair aditakca duopo 

solstarivo haplolekso 

somatism somatizmo 

sonalterno metatejmizmo 

sonelvokiveco impres-efiko 

soneto sonedo 

sonharmonio sonharmoneco 

sonoranto memsonanto 

sonoro sonoranto 

source language fontolingvo 

specia termino hyponimo 

special language normogloto 

teknofaso 

spekulada lingviko glotofilozofiko 

spekulativa lingvistiko glotofilozofiko 

spiranto frotanto 

splitiĝo endotejmizmo 

spondeo jajao 

spoonerism metatejmizmo 

stanco-1 stanco 

starred form aŝtriska skeleto 

stata (ago) intraverca 

stemma genalo 

stenografio stenografado 

stilfigura akso sagitala akso 

stilfigurigo tropifado 

stilfiguro stilizmo 

tropalo 

stilistiko stiliko 

stornelo antostiĥo 

stracografa metodo UDE-metodo 

string datena serio 

Strukturalismo Strukturismo 

stumblo ritma stumblo 

stumpigo apokopizmo 

hormokopizmo 

stumpvorto apokopizmo 

stirponimo 

subjekto ontsotagmo 

subjunkcio-1 hypofrasto 

subjunkcio-2 infrajunto 

subjunktivo ikanorto 

subliga vorto infrajunto 

subord(igit)a propozicio hypofrasto 
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substantivo ontsolekso 

substrate language subtavola lingvo 

sufikso funciejma pwestopfago 

sufiksoido simantejma pwestopfago 

supereca komparativo maĵorecigo 

superesivo sur-kazo 

superfix diatakca ftegmejmo 

superideo hiperonimo 

super-key-term sekondarja hiperonimo 

superlativa komparativo superecigo 

superordigita propozicio hiperfrasto 

supersegmental element ftegmejmo 

parafonejmo 

suplemento epitetjo 

proitagmo 

supplétoir komplementa 

suprasegmentoj modulado-1 

surface structure surfaco-strukturo 

syndetic kaŭjunta 

synthesis index digmoglotika indico 

system of concepts nocio-rilataro 

systematic terms onimoplekso 

  

  

ŝiboleto idilekso 

ŝvebanta dyftongo diploftongo 

ŝvebo-2 ŝvebo 

  

  

tabelvorto logolekso 

tagmemo syntagmo 

tagmemics tagmejmiko 

tajpado daktylografado 

takcala branĉo akso de kontrastado 

takcala kerno determinanto 

takcala ligilo determinilo 

takcala ŝelo determinato 

takconomika disbranĉiĝo nociaro 

takto-1,2,3 ritmo 

tangled hierarchy nociaro 

tankao heptakwinteto 

target language celolingvo 

taŭtologio taŭtologizmo 

teknolekso termino 

tekst-bloko datena serio 

temp-indiko ĥronalo 

tense durprema 

tenso ĥronalo 

teoria lingvistiko teoria lingviko 

terceto-1 trystiĥo 

tercino tercodesmo 

terminologio terminologiko 

terminografio terminografado 

vortfarado 

terminological analysis simantika analizado 

text-processing tekstoprilaborado 

thesaurus tezaŭro 

tipologio lingvotipigo 

tmezo tmesifo 

token pojogloto 

tolerated term tolerata termino 

totemo ftegmejmo 

tonlingvo paratakca lingvo 

toponimio toponimiko 

traduka interlingvo maklera lingvo 

trafvorto lemonimo 

traktativa temindika (teretagmo) 

transciption transskribo 

transferred meaning stilfigurigo 

transformation rules transformreguloj 

Transformgenera Teorio Transformiz-Generadismo 

transira (ago) ekstraverca 

transitiva ekstraverca 

translacio kontrast-ŝoviĝo 

translation grammar metatakcika analizo 

translational equivalent responda termino 

transliteration transliterigo 

translogiko hiperbaĝizmo 

transparency travidebleco 

transposition transpreno 

traspaca lingvozono synĥrona lingvozono 

tree linearisation horizontaligo 

trialo tri-kazo 

triamfibrako trinejaneo 

tribrako nenejaneo 

tribrako neneneo 

triera piedo trisilabo 

triftongo tryftongo 

trijambo trinejao 

triliteral root trikunsonanta radiko 

trioleto-2 trioledo 

tritrokeo trijaneo 

trokeo janeo 

tropo stilizmo 

tropalo 

tropologizmo stilizmo 

type fronogloto 

  

  

umlaŭto aŭtogres(a aljofonig)o 

understatement litotologizmo 

unusenca (signifo) monasimanta 

unusilabigo syneresizmo 

us-formo lambanorto 

utao heptakwinto 

uvularo uvolulo 

  

  

valency leksala klaso 

vasta (vokalo) rondabuŝa 

velaro velulo 

verbo ergolekso 

verb-adjektivo fanergolekso 

verbal designation termino 

versfarado poemiko 

vers-grupo strofo 

vertikala lingvotavoliĝo fasostraco 

vinjeta nomo hiperonimo 

vira rimo maskla rimo 

vivopriskribo biografaĵo 
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voĉo-5 ergalo 

voĉo-2 molprema 

voĉhava molprema 

voĉa kvalito frastomelo 

vokalharmonio vokaladaptiĝo 

vokalo memsonanto 

vokativo vi-kazo 

vokoido elewtralo 

volitivo djonorto 

vortfarado terminografado 

vortfrazo leksofrasto 

vort-grupa analizado tagmala analizado 

vortkategorio leksala klaso 

vortklaso leksala klaso 

vortkonsista esplorado leksala analizado 

vortordo vortaranĝo 

vort-origino etimo 

vort-speco leksalo 

  

  

whole-and-part system asocia rilataro 

nocio-rilataro 

word class leksala klaso 

word family vortofamilio 

written form skriba formo 

word in syntactic sence leksalo 

word processing tekstoprilaborado 

  

  

Z-aksa elemento metaonimo 

metaforizmo 

zeŭgmo zegmalizmo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

251 



 

 

   

   

EEEssstttaaasss   kkkooonnnsssiiillliiinnndddeee   aaakkktttuuuaaallliiigggiii   

tttiiiuuunnn   ĉĉĉiii   kkkooommmpppiiilllaaaĵĵĵooonnn,,,   

ppprrreeefffeeerrriiinnndddeee   lllaaaŭŭŭ   

   

DDDaaavvviiiddd   CCCrrryyyssstttaaalll   

AAA   DDDiiiccctttiiiooonnnaaarrryyy   ooofff   LLLiiinnnggguuuiiissstttiiicccsss   aaannnddd   PPPhhhooonnneeetttiiicccsss   

252 


