
   Grammaire - גרַאמַאטיק  
Conjugaison - קָאניוגַאציע  

ווערבן
יוצא־מן־הכּלל

הָאבן

בַײ דער צווייטער, דריטער ּפּּּערזָאן איינצָאל און צווייטער ּפּּערזָאן מערצָאל 
ֿפַאלט ַארָאּפּ דער אות בית ֿפונעם שורש.

ּכלל

1. די דריטע ּפערזָא ן איינצָאל איז ָאן די ענדונג 'ט'. 
. איבערקלַאנג בַײ בייגן דעם ווערב: 2   

   דער אינֿפיניטיוו וועלן ווערט ווילן אין דער איצטיקער צַײט.

ּכלל

איך
דו

ער, זי
עס

מען
מיר
איר
זיי

הָאב
הָאסט

הָאט
הָאט
הָאט
הָאבן
הָאט
הָאבן

ווערב וועלן

איך
דו

ער, זי
עס

מען
מיר
איר
זיי

וויל
ווילסט

וויל
וויל
וויל
ווילן

ווילט
ווילן



מערצָאל:איינצָאל:

בַײ גלַײך מיט דער ֿפָארמע: מיר / זיי זַײנען , איר זַײט.
ווערט אויך גענוצט די ֿפָארמע: מיר / זיי זענען, איר זענט.

אינעם צענטרַאלן דיַאלעקט (ּפּױליש) און אין די דרומדיקע דיַאלעקטן ווערט גענוצט די ֿפָארמע: זענען, זענט. 
דערקעגן אין די צֿפונדיקע (ליטװיש) און אין ַא טײל ֿפון די דרום־מזרחדיקע דיַאלעקטן, די ַאנדערע ֿפָארמע: 

זַײט. זַײנען,
ביידע ֿפָארמעס זענען ריכטיק און גילטיק. בַײ הַײנטיקע חרדישע און חסידישע קרַײזן הערט מען ס'רוב:  

זענען, זענט.

אין מערצָאל ֿפון די ּפָאסעסיווע ּפרָאנָאמען איז די ענדונג שטענדיק 'ע' ווי בַײ די 
ַאדיעקטיוון

איר ברודער - אירע ברידער
זייער בוך - זייערע ביכער

ס ּפָאסעסיוו מיט 
= שייכות נָאמען + ס 

הערשעלע הָאט ַא ֿפרַײנד = ער איז הערשעלעס ֿפרַײנד.
ביילע הָאט ַא שוועסטער = זי איז ביילעס שוועסטער.

ּכלל

מַײן
דַײן
זַײן
איר

אונדזער
אַײער
זייער

מַײנע
דַײנע
זַײנע
אירע

אונדזערע
אַײערע
זייערע

מיר

איר

זײ

זַײנען

זַײט

זַײנען

זענען

זענט

זענען

די װַאריַאנטן ֿפונעם ווערב זַײן

ּפָּאסעסיווע ּפּרָאנָאמען



די ַארטיקלען
דער - די - דָאס

איינצָאל - נָאמינַאטיוו

זכרנָאמינַאטיוו
דער

נקֿבה
די

נייטרַאל
דָאס

זכרנָאמינַאטיוו
דער

נקֿבה
די

נייטרַאל
דָאס

דער קלַאס איז אַײנגענעם.
די טעקע איז אויֿפן טיש.

דָאס בילד איז שיין.

דער מענטש קױֿפט דעם סֿפר. 
די רביצין זָאגט די ּתּּחינה. 
דָאס קינד לײענט דָאס בוך.

די קלַאסן זענען אַײנגענעם.
די טעקעס זַײנען אויֿפן טיש.

די בילדער זענען שיין.

די ַארטיקלע
דעם - די - דָאס

איינצָאל -  ַאקוזַאטיוו

די ַארטיקלע
מערצָאל - ַאקוזַאטיוו

נָאמינַאטיוו

ַאקוזַאטיוו

ַאקוזַאטיוו

נייטרַאלנקֿבהזכר

 דידער

 די די די

דָאס

דָאס  דידעם

דער              דעם
די              די

דָאס              דָאס

דער             די
די                די
דָאס             די



מערצָאל ֿפון משּפחה־נעמען

משּפּחה נעמען + ס = מערצָאל ֿפון משּפחה־נעמען

משּפּחה שנַײדער = די שנַײדערס
משּפּחה גָאלדבערג = די גָאלדבערגס

יוצא־מן־הּכלל: די שמולעוויטשעס
די שולצעס

די ווַײס

די גָאלדבערגס און  די זילבערס זענען שכנים. 
די שולצעס גײען צו די שנַײדערס ֿפַאר מיטָאג.

דער מענטש קויֿפט די סֿפרים. 
די רביצין זָאגט די ּתּחינות. 
דָאס קינד לייענט די ביכער.

צוויי ֿפַארקלענער ֿפָארמעס
די ערשטע מדרגה           סוֿפיקס ל

די צווייטע מדרגה           סוֿפיקס עלע

צוויי ֿפַארקלענער ֿפָארמעס
די ערשטע מדרגה           סוֿפיקס לעך

די צווייטע מדרגה           סוֿפיקס עלעך

1. יעדער זַאכווָארט אין יִידיש איז איינער ֿפון די דרַײ מינים: זכר, נקֿבה, ָאדער נייטרַאל.  
דער ַאקוזַאטיוו בַאצייכנט דעם דירעקטן ָאביעקט ֿפון זַאץ. .2

3. די איז דער ַארטיקל ֿפַאר דער מערצָאל־ֿפָארמע אין ַאלע קַאזוסן אין די דרַײ מינים.

די ֿפַארקלענער ֿפָארמעס
סוֿפיקסן איינצָאל

סוֿפיקסן מערצָאל

ערשטע מדריגה

צווייטע מדריגה

איינצָאל

די העֿפט

דָאס העֿפטל

דָאס העֿפטעלע

מערצָאל

די העֿפטן

די העֿפטלעך

די העֿפטעלעך



ַא          ע
ָא          ע
ו           י
ױ          ײ
וי          ַײ

די ֿפַארקלענער ֿפָארמעס
איבערקלַאנג

דָאס בוך

די גַאס

דער קָאּפּ

דָאס הויז

דָאס אויג

דָאס געסל

דָאס קעּפּל

דָאס ביכל

דָאס אייגל

דָאס הַײזל

דָאס געסעלע

דָאס קעּפּעלע

דָאס ביכעלע

דָאס אייגעלע

דָאס הַײזעלע

ַא נִיוַאנס ָאדער ַא נַײעם בַאטַײט

דָאס יִינגעלע - די יִינגעלעך - ילד

דער יונג - די יונגן - בחור צעיר

דָאס יִינגל - די יִינגלעך - נער

די מויד - די מוידן - בחורה

דָאס מיידל - די מיידלעך - נערה

דָאס מיידעלע - די מיידעלעך - ילדה

ֿפרעגווערטער

françaisיִידיש

ווָאס? .1
2. ווָאסער?       

? 3. ווו ּ
ווי? .4

? 5. ווי ַאלט
? 6. וויֿפל

וועמענס? .7
ווער? .8

9. ֿפַאר ווָאס?
10. ֿפון ווַאנען?

11. ֿפון װעמען? 
12. צי?

quoi?
Lequel ?/ laquelle?
où?
comment?
quel age...?
combien?
à qui?
qui?
pourquoi?
d'où?
de qui?
est-ce que?




