
גרַאמַאטיק - קָאניוגַאציע

עס איז דָא - עס זענען דָא

אײנצָאל

עס איז דָא ַא בוך אין שענקל.עס איז דָא + איינצָאל ווערט

עס זענען דָא ביכער אין שענקל.עס זענען דָא + מערצָאל ווערט

ס'איז = עס איז
ס'זענען = עס זענען

עס איז דָא ַא בוך אין שענקל.  עס איז נישטָא קיין בוך אין שענקל.
עס זענען דָא ביכער אין שענקל. עס זענען נישטָא קיין ביכער אין שענקל.

דער ַארטיקל  ַא  הָאט נישט קיין מערצָאל. 
ער זינגט ַא ליד.  ער זינגט לידער.

דער ַארטיקל  ַא  איז ֿפַאר ַאלע זַאכווערטער ֿפון ַאלע מינים. 
ַא טָאוול, ַא וועלט, ַא בוך

ַאן. ֿפַאר ַא ווָאקַאל, ווערט דער ַארטיקל  
ַאן עּּפל , ַאן  אויער

ס'איז דָא ַא טיש אין קלַאס.
ס'זענען דָא טישן אין קלַאס.

מערצָאל

עס איז נישטָא  - עס זענען נישטָא

 ַא /  ַאן / קיין

עס איז נישטָא קיין מיידל אין שול.עס איז נישטָא קיין + אײנצָאל ווערט

עס זענען נישטָא קיין + מערצָאל ווערט            עס זענען נישטָא קיין מיידלעך אין שול.

ּכלל



ּכּלל: סדר ֿפון זַאץ

ווער

ווָאס

ווּו

ווָאסער טָאג

וויֿפל קינדער

ווי

קומט

רעדן

שּפּילן

איז

לערנען

איז

צום טָאוול?

די  שכנים?

מיר?

הַײנט?

אין יִידיש־קלַאס?

דַײן ֿפרַײנד?

המשך ֿפון זַאץווערבֿפרעגווָארט

סדר ֿפון זַאץ: דער געבייגטער ווערב מוז זַײן דער צווייטער איינס אין זַאץ. 
אין ַא ֿפרעגזַאץ איז דָאס ֿפרעגווָארט דָאס ערשטע ווָארט.

3 2 1

דער נעגַאטיווער ַארטיקל  קיין  ֿפַארבַײט דעם ַארטיקל  ַא/ ַאן  אין ַא נעגַאטיוון זַאץ. 

ווערט געניצט קיין אויך אין מערצָאל. אין ַא נעגַא טיוון זַא ץ 

דער ּתלמיד לייענט נישט קיין בוך.  דער ּתלמיד לייענט נישט קיין ביכער.

   דער ֿפרעגזַאץ



אויער
ַאקסל
זייגער

טָאג
טָאוול
משיח
נומער
ֿפרַײנד
קָאּפ

קלַאס
שכן

שמועס

גַאס
הַאנט 

העֿפט     
וועלט 

לעקציע 
לערערקע 

סֿפרים־שַאֿפע 
ּפָאליצע  

ֿפרַאגע 
ּתלמידה

אויג
בוך

בילד
ליד

מויל
מיידל

שענקל

כּלל

1.יעדער זַאכווָארט  אין יִידיש איז איינער ֿפון די דרַײ מינים: זכר, נקֿבה, ָאדער נייטרַאל.  
2.עס זענען נישט דָא קיין ַאבסָאלוטע ּכללים ּכדי צו בַאשטימען דעם מין ֿפון ַא זַאכווָארט. 

דערֿפַאר דַארף מען לערנען יעדער זַאכווָארט מיטן ַארטיקל.

די ַארטיקלען
דער - די - דָאס

דָאס די דער 



דָאס אויג
דער אויער

די גַאס
די העֿפט
די וועלט

דער נומער
דער קלַאס
דער שמועס
דער ַאקסל
דער טָאוול
דָאס בילד
דָאס ליד
דָאס בוך
דָאס מויל
די הַאנט
דער טָאג
דער קָאּפ

דער זייגער
די לעקציע

די לערערקע
די סֿפרים־שַאֿפע

די ּפָּאליצע
די ֿפרַאגע
דָאס מיידל
דָאס שענקל
די ּתלמידה
דער שכן

דער ֿפענצטער

די אויגן
די אויערן
די גַאסן

די העֿפטן
די וועלטן
די  נומערן
די קלַאסן
די שמועסן
די ַאקסלען
די טָאוולען
די בילדער
די לידער
די ביכער
די מַײלער
די הענט
די טעג
די קעּפּ

די זייגערס
די לעקציעס

די לערערקעס
די סֿפרים־שַאֿפעס

די ּפָּאליצעס
די ֿפרַאגעס
די מיידלעך
די שענקלעך
די ּתלמידות
די שכנים

די ֿפענצטער

מערצָאל אײנצָאל 

דָאס זַאכווָארט  



דָאס אויג
דער אויער

די גַאס
די העֿפט
די וועלט

דער נומער
דער קלַאס
דער שמועס
דער ַאקסל
דער טָאוול
דָאס בילד
דָאס ליד
דָאס בוך
דָאס מויל
די הַאנט
דער טָאג
דער קָאּפ

דער זייגער
די לעקציע

די לערערקע
די סֿפרים־שַאֿפע

די ּפָּאליצע
די ֿפרַאגע
דָאס מיידל
דָאס שענקל
די ּתלמידה
דער שכן

דער ֿפענצטער

אײנצָאל + ן = מערצָאל
דָאס אויג + ן = די אויגן

אײנצָאל + ען = מערצָאל
דער טָאוול + ען = די טָאוולען

אײנצָאל + ס = מערצָאל
די ּפָאליצע + ס = די ּפָאליצעס

אײנצָאל + ער = מערצָאל 
דָאס בילד + ער = די בילדער

אײנצָאל + עך = מערצָאל
דָאס מיידל + עך = די מיידלעך

אײנצָאל - וי איבערקלַאנג + ער = מערצָאל
דָאס מויל + ער = די מַײלער

אײנצָאל - ָא איבערקלַאנג + ע = מערצָאל
דער טָאג = די טעג

אײנצָאל = מערצָאל
דער ֿפענצטער =  די ֿפענצטער

אײנצָאל ל"ק נקֿבה + ות = מערצָאל 
די ּתלמידה = די ּתלמידות

אײנצָאל ל"ק זכר + ים = מערצָאל
דער שכן = די שכנים



כּלל
אין מערצָאל ניצט מען דעם ַארטיקל די ֿפַאר ַאלע מינים.

עס זענען נישט דָא קיין ַאבסָאלוטע כּללים כּדי צו בַאשטימען די
מערצָאל־ֿפָארמעס ֿפון ַא זַאכווָארט.

דערֿפַאר דַארף מען לערנען יעדער זַאכווָארט מיט דער מערצָאל־ֿפָארמע.

דעם בַאטַײט ֿפון מערצָאל. 1. דער ּפרָאנָאם מען, אין איינצָאל דריטע ּפּערזָאן הָאט 

2. דער  ּפרָאנָאם מען: בַײט זיך לויט זַײן ָארט אין זַאץ. 

מע. ֿפַארן ווערב קומט 

לערנט אין שול. מע
. נָאכן ווערב קומט מען

אין קלַאס רעדט מען.

 3. דער ּפרָאנָאם מען קומט ֿפַאר ַא ווָארט ווָאס הייבט זיך ָאן מיט ַא ווָאקַאל 

ָאדער ַא דיֿפטָאנג.

מען איז צוֿפרידן.

דער ּפרָאנָאם מען




