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1. לויס משּפּחה־בוים



- ווער איז משהס ברודער?
- ווער זענען עמרמס זין?

 - ווער איז משה און ַאהרונס שוועסטער?  
- ווער איז מישאלס זיידע?

- וויֿפל אייניקלעך הָאט קהת?
ֿפעטערס?  - ווער זענען חֿברונס

 - וויֿפל אייניקלעך הָאט לוי?

- ַאֿברהם ָאבינו איז עׂשוס  _______ .

- ׂשרה אימנו איז יצחקס  _______ .

- דינה איז יעקֿבס און לאהס  _______ .

- יוסף איז רחלס  ________ .

- רֿבקה איז בנימינס  _______ .

- יוסף איז אֿפרימס און מנשהס  ________ . 

- לאה איז רחלס  ________ .

- נֿפּתלי איז ראוֿבנס  _______ .

- ַאֿברהם איז לוטס  ________ .

- דינה איז מנשהס  _________ .

- עׂשו און יעקֿב זענען ַא  _______ .

- לאה און רחל זענען  ________ .

- די צוועלף שֿבטים זענען  ________ .

ענטֿפערן אויף די ֿפרַאגעס 

2. אונדזערע ָאֿבות - ווער זענען זיי?



3. לָאמיר לייגן קָאּפ!  ווער זענען זיי? אונטערשטרַײכן דעם ריכטיקן ענטֿפער

 1. מַײן טַאטנס טַאטע איז מַײן:

איידעםזיידעשווער

2. מַײן מַאמעס מַאמע איז מַײן:

שוועסטערזיידעבָאבע

3. מַײן מַאמעס ברודער איז מַײן:

ֿפעטערטַאטעשוויגער

4. מַײן טַאטנס ברודער איז מַײן:

ֿפעטעראייניקלשוויגער

5. מַײן שוועסטער איז מַײן מַאמעס און טַאטנס:

אייניקלזוןטָאכטער

6. איך בין מַײן זיידע־בָאבעס:

אייניקלטָאכטערקינד



4. משּפּחה־בַאגריֿפן

איינצָאל - מערצָאל

מערצָאל

לשון־נייטרַאל -  דָאס לשון־נקֿבה - די

 די

לשון־זכר - דער

טַײטשמערצָאלאיינצָאל טַײטשמערצָאלאיינצָאל 
דער זיידע

דער טַאטע

דער ברודער

דער זון

דער ֿפעטער

דער חתן

דער איידעם

דער שווָאגער

דער שווער

די זיידעס

די טַאטעס

די ברידער

די זין

די ֿפעטערס

די חתנים

די איידמעס

די שווָאגערס

די שווערן

טַײטשמערצָאלאיינצָאל 

דָאס אייניקל

דָאס יִינגל

דָאס מיידל

דָאס קינד

די אייניקלעך

די יִינגלעך

די מיידלעך

די קינדער

די בָאבע

די מַאמע

די שוועסטער

די טָאכטער

די מומע

די ּכּלה

די שנור

די שוועגערין

די שוויגער

די בָאבעס

די מַאמעס

די שוועסטער

די טעכטער

די מומעס

די כּלות

די שנורן

די שוועגערינס

די שוויגערס



5. דערגַאנצן דעם לוח

6. לָאמיר זיך בַאקענען מיט דַײן משּפחה־בוים - דרַײ דורות

זכר - דער
זיידע

זון

ֿפעטער

מַאמע

שוועסטער

ּפלימעניצע

שנור

שווער

נקֿבה - די



נישט די ּכלה נָאר דער... .1
נישט דער ֿפעטער נָאר די... .2

נישט די שוועסטער נָאר דער ...  .3
4. װען חתן און ּכלה װערן מַאן און װַײב  

5. אין לַאטַײן איז "עגָא" , אין יִידיש ...
6. נישט די בָאבע נָאר דער ...

נישט די טָאכטער נָאר דער ... .7
דער זון ָאדער די טָאכטער ֿפון    .8

דער מַאן נָאר דָאס ... 9. נישט
נישט דער זײדע נָאר די... . .10
11. נישט די מומע נָאר דער ...

דער ברודער נָאר די...  12. נישט
דער זון  נָאר  די... 13. נישט

14. נישט די מַאמע נָאר דער ...
נישט קײן ביסל נָאר... .15

ֿפַאמיליע   .16
ַא ֿפעטער ָאדער ַא מומעס זון .17

אײן מַאן, צװײ... .18
19. נישט דער חתן נָאר די...

7. דָאס קעסטל־רעטעניש

 .1

 .2

 .3

 .4

 .5

 .6

 .7

 .8

 .9
 .10

 .11

 .12

 .13

 .14

 .15

 .16

 .17

 .18

 .19

1.חתן 2.מומע 3.ברודער 4.חתונה 5.איך 6.זיידע 7.זון 8.קינד 9.ווַײב 10.בָאבע 11. ֿפעטער 12. שוועסטער 13. טָאכטער 
14. טַאטע 15. ַא סך 16. משּפחה 17.קוזין 18.מענער 19.כּלה

ּתורה איז די בעסטע סחורה




