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 Ед.ч. Мн. ч 

животное  די חיה khaye חיות 

собака די הינט דער הונט 

кошка קעץ די קַאטז 

кот קָאטערס דער קָאטער 

курица הען די הון 

петух הענער דער הָאן 

гусь גענדז די גַאנדז 

цыплёнок קורטשוקלעך דָאס קורטשוקל 

утка קַאצטשקעס די קַאטשקע 
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индюк אינדיקעס דער אינדיק 

кролик, заяц העזער דער הָאז 

корова קי די קו 

бык ָאקסן דער ָאקס 

телёнок קעלבער דָאס קַאלב 

свинья דער חזיר khazer 
 khazeyrem חזירים 

коза די ציג 
 ציגן

козёл דער בָאק 
 בעק

овца דָאס שעּפס 
 שעּפסן

баран דער בַארַאן 
 בַארַאנעס

лошадь דָאס ֿפערד 
 ֿפערד

ягненок דָאס לעמל 
 לעמלעך

кобыла ליַאטשעדי ק  
 קליַאטשעס

волк דער װָאלף  
 װעלף

лиса דער ֿפוקס 
 ֿפוקסן

олень דער הירש 
 הירשן

рыба דער ֿפיש  
 ֿפיש

еж דער שטעכלער  
 שטעכלערס

мышь די מױז 
 מַײז

лягушка די זשַאבע 
 זשַאבעס

муха די ֿפליג  
 ֿפליגן

жук דער זשול 
 זשוקן

божья коровка 
 moyshe] משה רבינוס קיעלע
rabeynus kiele] 

  קיעלעךה רבינוסמש

бабочка דָאס ֿפלַאטערל  
 ֿפלַאטערלעך

пчела די בין 
 בינען

 



Идиш-семинар №9, 15 февраля 2014 (НИУ ВШЭ, Е. Лучина, Т. Панова) 

 

 



Идиш-семинар №9, 15 февраля 2014 (НИУ ВШЭ, Е. Лучина, Т. Панова) 

 

קצווַאנצי – 20  
קדרַײסי – 30  
קֿפערצי – 40  
קֿפוֿפצי – 50  
 זעכציק – 60
 זיבעציק – 70
קַאכצי – 80  
קנַײנצי – 90  
 הונדערט – 100
 
Названия 
десятков 
образуются 
с помощью 
суффикса ־ציק (за 
искл. 30 – דרַײסיק). 

 עלף – 11
 צוועלף – 12
ןדרַײצ – 13  
ןֿפערצ – 14  
15 – ןֿפוֿפצ  
 זעכצן – 16
 זיבעצן – 17
ןַאכצ – 18  
ןנַײנצ – 19  
 
Числительные 
от 13 до 19 
образуются 
с помощью 
суффикса ־צן  

Числительное 1: 
перед сущ. (вне 
зависимости от 
рода) употребляется 
форма איין, форма 
 используется איינס
только для счета 
 איינס – 1
 צוויי – 2
ַײדר – 3  
רֿפי – 4  
ףֿפינ – 5  
 זעקס – 6
 זיבן – 7
טַאכ – 8  
ןנַײ – 9  
 צען – 10

В числительных, 
обозначающих некруглые 
числа (кроме 1 и 2 
десятков) сначала 
называются единицы, 
потом – десятки, между 
ними ставится союз און: 
 
קוַאנציאיין און צו – 21  
קצוויי און צווַאנצי – 22  
קדרַײ און צווַאנצי – 23  
קֿפיר און צווַאנצי – 24  
קֿפינף און צווַאנצי – 25  
קזעקס און צווַאנצי – 26  
קזיבן און צווַאנצי – 27  
קַאכט און צווַאנצי – 28  
קנַײן און צווַאנצי – 29  

 

 

 

 

После числительных 
существительные 
употребляются во 
множественном числе, 
кроме нескольких  
( ינוטמ, שעה, יָאר ,  דָאלַאר 

מיליָאן, טויזנט, הונדערט ), 
которые употребляются в 
единственном: ֿפינף מענטשן, 
но: ף יָארֿפינ . 


