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Род существительных 
Три рода: masc – דער, fem –  די , neut – דָאס. 
 
Множественное число существительных 
Окончания: 

ן טיש–טיש   ן)ע (-  
ער ביכ–בוך ,   קינדער–קינד   ער-  
  ס לערער–לערער    ס-
ך טישעלע–טישעלע ,  עך ביכל–ביכל   ך)ע( -  
(khaver-khaveyrim)    ים- ים  חֿבר–חֿבר ,  (khokhem-khakhomem) ים  חכמ– חכם   
(kale-kales) (es-)   ות - ות  ּכל–ּכלה ,  (mayse-mayses)  ות מעׂש– מעׂשה  
- Ø   טע שט–ט ָאשט,  בריוו–בריוו  

Иногда при образовании множественного числа или диминутива в основе меняется 
гласный: 
а, o → e:  רגע ב–רג ַאב, ּפע ק–ּפ ָאק  
u → i  רע ביכ–בוך  
oy → ey, ay  םיי ב–בוים , זַײ מ–מויז  
 
Диминутивы 
Суффиксы:  - עלע-/ ל . Всегда среднего рода 

עלע טיש דָאס– לטישדָאס  –טיש דער   
עלעמיידדָאס  – ל מייד דָאס–מויד די   

עלע דָאס ביכ– ל דָאס ביכ–דָאס בוך   
 

 ַא וויג ליד
 

 , ביימעלעעלד ַאשטייט אין ֿפ
 ,ךגעלעַײט עס גרינע צווהָא

 ייגעלע ֿפרויף ַאזיצט דָא
 .כט עס צו די אייגעלעךמַא

 
 געלעךַײאויף די גרינע צוו

 .עלעלדן עּפ גָאקסט ַאווַא
 ,די אייגעלעך, ן קינדַײמ, ך צומַא
 .עלען קעּפַײ ברכה אויף דַא
 

 געלעךַײאויף די גרינע צוו
 ייגעלעךן שוין די ֿפֿפשלָא

  ..ַא- ַא-מע זינגט זיי ַאדי מַא
 .כטלע נַא שטיאיז ַא'ס

 
Приставочные глаголы 
Неотделямые приставки: גע, -ַאנט, -דער, -רֿפַא, -צע, -בַא-  
Остальные отделяемые: ַארויס, -נַײַאר, -איבער, - ַארומ-   etc. 
 
Императив 
sg. Ø + основа    דַײשנ         גיי         ווַארט          קוק          זינג  
pl. ט  + основа ט-זינג ט-קוק       עט  -ווַארט     ט-גיי     עט-דַײשנ      
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 ַא מָאל איז געווען ַא יִיד
 

  ַא מָאל איז געווען ַא יִיד
  הָאט ער געהַאט ַא יִידענע

  געהייסן, הָאט ער געהייסן
  .זי זָאל אים קויֿפן ֿפלייש אויף שבת

  
  :רעֿפריין
  ,שבת, שבת, אוי שבת

  ?ויף שבת ֿפלייש אמען נעמט זשע ווּו
  ,איז ניטָא קיין זַאלץ’ס
  ,קיין שמַאלץ איז ניטָא’ס

  ?ווּו זשע נעמט מען ֿפלייש אויף שבת
  

  ַא מָאל איז געווען ַא יִיד
  הָאט ער געהַאט ַא יִידענע

  געהייסן, הָאט ער געהייסן
  .זי זָאל אים בַאקך חלה אויף שבת

  
  ַא מָאל איז געווען ַא יִיד
  עהָאט ער געהַאט ַא יִידענ

  געהייסן, הָאט ער געהייסן
  .זי זָאל אים קָאכן ֿפיש אויף שבת

  
  

Прошедшее время 

 


