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I. Модальные глаголы 
  внешие обстоятельства( нужно (– מען דַארף – ןדַארֿפ
 должен (внутренняя потребность)  – מען מוז – מוזן

  можно (позволено) – מען מעג –מעגן 
 хочется –מען וויל  – לןעוו1

   нельзя– מען טָאר ניט –טָארן ) ניט (

  можно –) ָאןמען ק(מען קען  – )קָאנען (קענען1
(физическая возможность)  

 .не модальный ср (знать) טמען קענ  –קענען  2
  надо, пусть – מען זָאל –זָאלן 
  в вопросе (рекомендовано ли) –? זָאל מען–זָאלן 

  
1) Отсутствует окончание в 3-м лице ед.ч.  2) К другим глагоголам инфинитив присоединяется 

c частицей  (איך הײב ָאן צו שלָאֿפן) צו 
а к модальным, и ещё нескольким вспомогательным 
 :без, например - (…ֿפלעגן ,װעלן ,לָאזן ,װערן)

     זיי קענען נישט רעדן אויף רוסיש
   איך וויל גיין

   מיר דַארֿפן שלָאֿפן

וועלן2   
 ווילאיך  ןווילמיר 
 סטווילדו  טווילאיר 
 ∅ווילער  ןווילזיי 

עןקענ1   
 איך קען עןמיר קענ
 סטדו קענ טאיר קענ
 ∅ער קען עןזיי קענ

 
3) Будущее время      4) Многократно-прошедшее время (used to) 
inf  (’спрягается не как ‘хотеть)  + וועלן

  ֿפָארן   וועלאיך     ֿפָארןוועלןמיר  
   ֿפָארןוועסט   דו  ֿפָארן   וועטאיר  
 ֿפָארן    וועטער    ֿפָארן   וועלןזיי   

Например: 
 ער וועט טַאנצן
 איר וועט לייענען

לַאכןרו וועסט נישט   

inf + ֿפלעגן 
  ֿפָארן     ֿפלעגאיך   ֿפָארן   ןֿפלעגמיר  
   ֿפָארןֿפלעגסטדו       ֿפָארןֿפלעגטאיר  
 ֿפָארן    ֿפלעגטער    ֿפָארן   ֿפלעגןזיי   

Например: 
  טַאנצןֿפלעגטער 
  לייענעןֿפלעגטאיר 

לַאכן נישט ֿפלעגסטרו   
 

II. Склонение 
0) Вспомним падежи: 
 
А также склонение артиклей 

1) Притяжательные местоимения  
  - мой מַײן   - наш אונדזער

  - твой דַײן  - ваш אַײער
   его/её - איר/ זַײן   - их זייער

 определённый  неопр. 
артикль  pl. n.sg. m.sg. f.sg. 

 

 Nom דער 

 ַא - Acc די דָאס 
  )ַאן(

 
 די

 Dat דער דעם דעם

 
 
 
 
 

  הַײזערע זייער-זייער הויז     , אויגןע מַײנ- מַײן אויג

pl. n.sg. f.sg. m.sg. 

   ∅מַײן ע-מַײנ

2) Прилагательные 
Предикативная позиция 

В предикативной позиции не имеет окончанией (совпадает с основой): דער בױם איז גרױס 
Склонение прилагательных 

n.sg. pl. 
indef** def m.sg. f.sg. 

 

  ע-  ע- Nom   ער-
Acc -ע  ∅  

 Dat  ער- * ן /  עם/ען -    ן /  עם/ען     

ען- *  – после гласных, дифтонгов, ם-  
עם-     после נ-  
ן-       во всех остальных случаях 
**indef. – с неопределенным артиклем, 
отрицанием, притяжательными 
местоимениями 

4) Прилагательные и притяжательные местоимения могут оказываться в постопозиции 
При этом происходят следующие изменеия в склонении: 

1) Местоимения склоняются: ער- מַײנד ַא גוטער ֿפרַײנ   
2) Прилагательные среднего рода с неопределнным артиклем, отрицанием, притяжательными 
местоимениями тоже приобретают окончание: ַא קינד ַא גוט־ס : ס 
Ср. также прилагательное в предикативной позиции с артиклем: רדער בױם איז ַא גרױסע  
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 ?גײן שּפַאצירן איך מעג, מַאמע– 
 !טָאכטער ליבע מַײן, יָא– 
 ?רָאמַאנצירן איך מעג, מַאמע– 
 !טָאכטער ליבע מַײן, יָא– 
 ...ֿפַארקָאכטער ַא מיר אין איז ער, מַײנע מַאמע, מיר ער זָאגט, בערָא– 
 ?ענטֿפער מַײן זַײן זָאל װָאס, מעַאמ– 
 !טָאכטער ליבע מַײן, יָא– 
 !שײנעם יִינגל ַא ליב'כ, מַאמע– 
 !טָאכטער ליבע מַײן, ָאי –
 !געבן קלײן שולרינגל מיר  װעטרע

 !טָאכטער ליבע מַײן, יָא– 
  שװיגער טַײערע מַײן בַאליב איך ,קלוגער ַא זײער אױך און שײן איז רע– 
 ?ענטֿפער מַײן זַײן ָאלז װָאס, ַאמעמ

 !טָאכטער ליבע מַײן, יָא– 
 ,שיר ַא הָאב אים ליב גָאר ָאן איך און, מיר ֿפַארליבט אין איז ער ַאז, זָאגט ער– 

 …מיר ענטֿפער ַאן גיב, מַאמעניו, אױ
 !טָאכטער טַײערע, דיר טוֿב- מזל – 
 !דַײנע טָאכטער יר צו דער חוּפה דיֿפ, מַאמעניו מַײנע, מַאמע– 

  ..לַא- לַא-לַא- לַא- לַא  

 ! טָאכטער ,דיר טוֿב- מזל – 

 


