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their relationships with vocabulary that reflects current Yiddishist conversations.
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 די משּפחה
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 װָאקַאבולַאר: די משּפחה
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שלום-עליכם!

שלום־עליכם!

איך הײס װלַאדעק. מַײן יִידישער ּפרָאנָאם איז "עז" ָאדער "זײ."

 

מע ניצט ֿפַארשיידענע ּפרָאנָאמען.

דער אויֿפכָאװער מירעלע ניצט דעם ּפרָאנָאם "זי".

דער אויֿפכָאװער מזל ניצט דעם ּפרָאנָאם "ער".

דער געליבטער ערני ניצט דעם ּפרָאנָאם "זיי".

דער געליבטער גָאלדי ניצט דעם ּפרָאנָאם "ֿפיי".

מע קען אויך ניצן דעם ּפרָאנָאם "עז" — װי איך!

 

װָאס זַײנען אַײערע יִידישע ּפרָאנָאמען?

 

עז/זים/זיר

Vladek’s pronoun “עז” is becoming
common in some queer Yiddish circles. 
In dative and accusative case, it would be
and in possessive this pronoun ”,זים“
would be “זיר”.

איך הָאב זים ליב.

זיר משּפחה איז גרויס.

 

ֿפײ/ֿפער/ֿפײער

Goldie’s pronoun “ֿפײ” is also used in
queer Yiddish circles, roughly equivalent
to the English fae/faer/faers. In dative and
accusative case, it would be “ֿפער,” and in
possessive this pronoun would be
.”ֿפײער“

 

איך הָאב ֿפער ליב.

ֿפײער משּפחה איז גרויס.

and Verbs ”זײ“
When the “זײ” pronoun replaces a person’s name, the verb is
conjugated as it is for other verbs following “זײ.” However, when the
verb follows a name, those who use “זיי” pronouns still use the third-
person singular conjugation. Can you spot examples of this pattern in
these exercises?

Grammatical Gender
As we discuss issues of gender in language, it’s important to note that
the grammatical gender of a noun does not necessarily indicate the
sex or gender of the person to whom it refers. As an example,
consider “דָאס קינד.” What is the grammatical gender of the noun?
What is the gender of the person to whom it refers?
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דוגמא: 

װי הײסט דער עלטער־געבױרער? 

דער עלטער־געבוירער הייסט אליעזר.
 

 

1. װי הײסט דָאס געשװיסטער? 

 

2. װי הײסט דָאס ּפלימעניץ?

 

3. װי הייסן די עלטערן?

 

4. װי הײסט דער עלטער־געבױרער?

 

5. װי הייסן די געליבטע?

 געניטונג 1: סַארַא משּפחה!

► Vladek is sharing their family tree with a classmate. Answer the questions about their family members
below.

 

► Write four sentences describing the names of Vladek’s different family members, using the “עז”
pronoun. 

דוגמא: 

עז האָט אַן אויֿפכאָווער וואָס הייסט מזל.
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געניטונג 2: װער?

דוגמא: מירעלע איז וולַאדעקס 

Synonyms
There are many words one can use to describe a
relationship of companionship and/or romantic
partnership. “דער געליבטער,” the word you’ve seen so
far, refers to a romantic relationship. Other options
include the more general term “דער ּפַארטנער,” or
which refers to a spouse. Feel free to use ”,דער זיווג“
these various vocabulary options as you fill in the
blanks.

1. וולַאדעק איז ליאורס ________________. 

2. טיען איז אליעזרס ________________.

3. סַאשע איז נצחס ________________.

4. ׂשמחה איז ליאורס ________________.

5. מזל איז ׂשׂשונס ________________.

6. נצח איז עטיס ________________.

7. אליעזר איז מירעלעס ________________.

8. וולַאדעק איז ערניס ________________.

9. ליאור איז מירעלעס ________________.

10. גָאלדי איז וולַאדעקס ________________.

אויֿפכאָווער
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 גָאלדי איז װלַאדעקס געליבטער. ֿפײ איז ַא קינסטלער, און ֿפַאר ּפרנסה ַארבעט ֿפײ אין ַא ביורָא. 

 ערני איז אויך װלַאדעקס געליבטער. זײ לערנען גמרא.

 נצח איז װלַאדעקס געשװיסטער. זי לערנט זיך אין רַאבינער־סעמינַאר.

 סַאשע איז נצחס זיװג. סַאשע איז ַאן ַאקטיװיסט.

 טיען איז אליעזרס ּפַארטנער. זײ װוינען צוזַאמען אין קרַאון־הַײטס.

.1

.2

.3

.4

.5

◄ שרַײבט ַארַײן די ריכטיקע משּפחה־װערטער לויט דעם משּפחה־בוים.
 

 

Gendered Articles
Among Yiddishists today, articles (דער/די/דָאס) are also opportunities for gender expression when they attach to nouns
that refer to a person (e.g. דער/די/דָאס לערער or דער/די/דָאס אויֿפכָאװער). One's preferred article does not necessarily
need to correspond to one's pronouns — Goldie (ֿפײ/ֿפער/ֿפײער) might wish, for example, to be referred to as “דָאס
!It is faer choice ”.דער קינסטלער“ or ”די קינסטלער“ or ”קינסטלער

דער זיװג, ־ים

[זיװעג]



סַאשע מַארשירט מיט __________ זיװג (װלַאדעקס

געשװיסטער, נצח) און זײערע קינדער אין ַא דעמָאנסטרַאציע

קעגן עקָאלָאגישן רַאסיזם. ׂשמחה און _________ צװילינג,

ׂשׂשון, הַאלטן זיך בַײ די הענט.

געניטונג 3: בילדער ֿפון דער משּפחה

 
◄ שרַײבט ַארַײן די ריכטיקע יִידישע ּפרָאנָאמען.

► For each of the following sentences, fill in the pronouns for the people mentioned.

מַארשירן

עקָאלָאגישער רַאסיזם

הַאלטן זיך בַײ די הענט

to march
 

ecological racism
 

to hold hands
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דָאס טעקסטל (־עך)

דער סיום (־ס)

[סיעם]

text message
 

celebration upon
the completion of
study of a unit of

Talmud (or other
Jewish test)

exhibitדי אויסשטעלונג (־ען)
װלַאדעק גײט אויף __________ געליבטנס אויסשטעלונג.

__________ (גָאלדי) איז ַא װּונדערלעכער קינסטלער —

__________ קונסט איז אויסגעצײכנט! 

טיען און _______ ּפַארטנער קוקן אויף ַא שײנעם בילד.

װלַאדעקס געליבטער ערני הָאט געלײענט ַא סֿפר

גמרא ביזן סוף. זײ שיקן װלַאדעקן ַא טעקסטל:

"װילסט קומען מָארגן אויף ________ סיום?"
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געניטונג 4: װלַאדעק און ערני

◄ וולַאדעק רעדט מיט ערנין וועגן זייערע ּפַארטנערס און משּפחה. לײענט איבער דעם דיַאלָאג.
 

ערני:  וולַאדעק זיסעלע, דו הָאסט ַאנדערע בַײשלָאֿפערס, ַאיָא?

וולַאדעק:  יָא, איך הָאב צוויי ּפַארטנערס, דו און גָאלדי זַײט בײדע מַײנע געליבטע.

ערני:  גוט! דַײנע אויֿפכָאװערס ווייסן װעגן אונדז? מַײנע געבוירערס ווייסן יָא.

וולַאדעק:  יָא, די אויֿפכָאװערס ווייסן. מַײנע עלטער־אויֿפכָאװערס ווייסן אויך!

ערני:  זָאלן זײ לעבן ביז הונדערט און צווַאנציק! הָאסטו געשװיסטער?

וולַאדעק:  יָא, איך הָאב צװיי געשװיסטער, ליאור און נצח.

ערני:  נצח?? דַאכט זיך, איך לערן ַא מָאל ּתורה מיט נצחן! זי הָאט צוויי קינדער, ַאיָא?

וולַאדעק:  דָאס זַײנען דָאך מַײנע ּפלימעניצן, ׂשמחה און ׂשׂשון! נצח לערנט איצט אין ישיֿבה אױף רבנות.

ערני:  זייער שיין! דַײן גַאנצע משּפחה װױנט נָאענט ֿפון דיר?

וולַאדעק:  יָא, מַײנע עלטערן היטן זייערע אייניקלעך בשעת נצח און איר זיווג ַארבעטן.

ערני:  איך הַאלט, ַאז די זיװגים ֿפון רבנים זַײנען נָאך בעסערע מענטשן װי די רבנים ַאלײן.
babysitהיטן

More Synonyms
In this dialogue, Ernie introduces new terms to refer to their relationship with Vladek: “דער בײַשלָאֿפער” and “דער
.usually refers to sexual relationships ”בײַשלָאֿפער“ The word ”.ּפארטנער

In this exchange, Vladek uses “די אויֿפכָאװערס” to refer to their parents, and Ernie uses “די געבוירערס” (singular: דער
might be literally translated as a ”דער געבוירער“ :Their connotations, however, are slightly different .(געבוירער
“progenitor,” and “דער אויֿפכָאװער” as “one who raises someone.” This vocabulary can also extend to grandparents:
using “די עלטער־אויֿפכָאװערס” might enable one to talk about their chosen family, whereas “די עלטער־געבוירערס”
might suggest biological family instead. Take note of other synonyms as you work through the following exercises. 

 וויֿפל ּפַארטנערס הָאט וולַאדעק?

 צי הָאבן זיי געשוויסטער?

 ווער היט וולַאדעקס ּפלימעניצן ווען זייערע עלטערן ַארבעטן?

 ווָאס טוט וולַאדעקס געשוויסטער?

◄ ענטפערט אויף די ֿפרַאגעס וועגן וולַאדעקס און ערניס דיַאלָאג.
.1

.2

.3

.4
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מערצָאל אײנצָאל מערצָאל אײנצָאל

דער געליבטער  די שוועסטערקינדער דָאס שוועסטערקינד

דער בַײשלָאֿפער  דָאס קינד 

דָאס געשוויסטער  דער עלטער־געבוירער 

דער זיווג  דָאס ּפלימעניץ 

דָאס אייניקל  דער געבוירער 

דער ּפַארטנער  דער אויֿפכָאווער 

► Use the dialogue to fill in the plural family nouns next to their singular counterparts. If the word is not
mentioned in the dialogue, then it uses typical plural form for its ending.
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געניטונג 5: דעם גנֿבס יִיחוס

 

טיטל: "ווָאס ביסטו קעצעלע ברוגז"

מחבר: ֿפָאלקסליד

זינגערינס: די שוועסטער בַארי: Merna Barry (ניו־יָארק, 1921-1976); Claire Barry (ניו־יָארק, 1923-2014)

The Barry Sisters, born Clara and Mini Bagelman, were born in New York City to Yiddish-speaking parents. Their father,
Herman, was an immigrant from Kiev (now Kyiv, Ukraine). Over the course of their 40-year career, the Barry Sisters sang
covers of Yiddish folk tunes, original music, and Yiddish translations of popular American standards. They were
household names in Miami Beach, at Jewish resorts in the Catskills, in Las Vegas, and in the popular “Ed Sullivan Show.”
In 1937, the sisters Americanized their names to Claire and Merna. In this recording from their 1965 album, the Barry
Sisters sing the popular folk song “קעצעלע ברוגז,” about a thief’s family connections. This song is known by many other
titles, including “״דעם גנֿבס יִיחוס and “שמַארָאווָאזניק.”*

* "Merna Barry Pine, Yiddish Singer," The New York Times, Nov. 2, 1976.

◄ איידער איר הערט זיך צו צום ליד, ענטֿפערט אויף דער ֿפרַאגע אונטן.
 

דָאס ליד בַאשרַײבט דעם יִיחוס ֿפון ַא גנֿב. ווָאס איז אַײער יִיחוס?

שרַײבט עטלעכע זַאצן וועגן אַײער משּפחה. ֿפון ווַאנען קומט אַײער

משּפחה? ווָאס טוען די מענטשן איצט? פַארגעסט נישט צו ניצן דעם

מין־נייטרַאלן ווָאקַאבולַאר.

Yikhes held a lot of significance
within the Eastern European
Jewish community. Having
“good” yikhes meant having
more options for a shidekh
(marriage partner). People with
complicated family histories
and yikhes had fewer options
and were more likely to be on
the fringes of society.

דער יִיחוס

[יִיכעס]

דער גנֿב

[גַאנעף]

family pedigree
 
 

thief 

As a verb, גנֿבענען

[גַאנװענען]

means “to steal.”

◄ װען איר הערט זיך צו צום ליד דָאס ערשטע מָאל, ֿפַארשרַײבט די
משּפחה־ווערטער ווָאס איר הערט.

► As you listen to the song the first time, write down the words used to
refer to family members. 
Listen here: https://www.youtube.com/watch?v=FLXkA0EcG18

► After your first listen, look at the text of the song below. 

דעם גנֿבס יִיחוס

ווָאס ביסטו קעצעלע ברוגז 

װָאס זשע גייסטו ַארָאּפגעלָאזט די נָאז?

אֿפשר ווילסטו וויסן מַײן יִיחוס?

ֿפון ווַאנען איך שטַאם ַארויס

 קעצעלע

ברוגז [ברויגעס]

זשע

ַארָאּפגעלָאזט די נָאז

שטַאם ַארויס

term of endearment, darling, literally “kitten"

angry, cross 

a word providing emphasis

turned up your nose

originate  

◄ נָאכן צוהערן זיך, לײענט דעם טעקסט ֿפון ליד אונטן. 
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מַײן טַאטע איז ַא שמַארָאווָאזניק

אױ, און די מַאמע גנֿבעט ֿפיש אין מַארק

אױ, און מַײן ברודער איז ַא קַארטיָאזשניק

זָאלן זײ ַאלע זַײן געזונט און שטַארק.

 

דער ֿפעטער איז געשטַאנען אין די רָאגן

אוי, און די בָאבע — ַא הענדלערקע אין גַאס 

און איין ברודער זיצט אין ַאסטרָאגן

און די שוועסטער — טרַא לַא לַא לַא

 

ֿפַאר ווָאס זשע ביסטו ַאזוי ָאנגעבלָאזן?

איך בעט דיך, קום צו מיר ַארַײן אין שטוב

אוי, ווָאס זשע טױג דיר בלָאזן װי די הָאזן?

אוי, איז דָאך דו זשע — כ׳הָאב דיך ַאזוי ליב

 

טָא זַײ ניט קעצעלע אויף מיר ברוגז

און גיי זשע ניט ארָאּפגעלָאזט די נָאז

װַײל דו ווײסט אין גַאנצן מַײן יִיחוס

ֿפון ווַאנען איך שטַאם, יָא

ֿפון ווַאנען איך שטַאם

ֿפון ווַאנען איך שטַאם ַארויס!

דער שמַארָאווָאזניק

 

דער קַארטיָאזשניק

 

געשטַאנען אין די

רָאגן

די הענדלערקע

 

 דער ַאסטרָאג (־ן)

ָאנגעבלָאזן

בעטן

 

 

wagon-greaser
(job involving a

lot of grease)
 

a card-player
 

stood on street
corners

 
peddler

(feminine form)
 

jail
 

pouty, sullen
 

beg  

 ◄ איבער די משּפחה־ווערטער, שרַײבט די מין־נײטרַאלע משּפחה־ווערטער.
► Above the words that refer to family members, write in the gender neutral alternatives.

► Listen to the song again with the text in front of you, and answer the following questions. Don't forget
to use gender-neutral vocabulary. 

◄ הערט זיך צו צום ליד ַא צװײט מָאל מיטן טעקסט ֿפַאר די אױגן, און ענטֿפערט אויף די ֿפרַאגעס אונטן.
ֿפַארגעסט נישט צו ניצן דעם מין־נייטרַאלן ווָאקַאבולַאר.

1. ווער איז ַא שמַארָאווָאזניק?

2. ווער גנֿבעט ֿפיש אין מַארק?

3. ווּו זַײנען די געשוויסטער?

4. ווָאס טוען די אורעלטערן?

5. ווָאס איז די קרוֿבישַאֿפט צווישן דעם מענטש ווָאס איז געשטַאנען אין די רָאגן, און דעם מענטש ווָאס

גנֿבעט ֿפיש אין מַארק?
די קרוֿבישַאֿפט

[קרויװישַאֿפט]

relationship
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ֿפרַאגעס אױף ַא שמועס

1. צי מײנט איר ַאז יִיחוס איז װיכטיק? ֿפַאר ווָאס יָא, ָאדער ֿפַאר ווָאס נישט? 

2. צי קומט דער גנֿב ֿפון א בּכֿבודיקער משּפחה?

is a word that sometimes צי 
comes before a question,
serving a function to the
English word “does,” as in
“does it matter…” בּכֿבודיק

[בעקָאװעדיק]

respectable, honorable

► Make a family tree for the thief’s family, with the gender neutral vocabulary.

◄ שטעלט זיך ֿפָאר, װָאס עס טוען די ַאנדערע מענטשן ֿפון דעם גנֿבס
משּפחה. שרַײבט ֿפינף זַאצן װעגן זײ. בַאשרַײבט זייערע שוועסטערקינדער,

ּפלימעניצן, אייניקלעך, וכו'. זַײט שעֿפעריש!

► Imagine what the other people in the thief’s family are up to. Write five sentences about them.You can
describe their cousins, niblings, grandchildren, etc… be creative!

◄ צײכנט ָאן ַא משּפחה־בוים ֿפון דעם גנֿבס משּפחה, מיט דעם מין־נייטרַאלן ווָאקַאבולַאר.

While this song uses the possessive to refer to family members, such as “מײַן מַאמע,” it’s standard to
leave out possessives and use the definite articles (דער, די, דָאס) when talking about family members.
For example, it is more conventional to say “דָאס מיטקינד” than “מײַן מיטקינד.”

 וכו' = וכולי

[װעכולײ]

et cetera

In Class
► With a partner, act out the different characters in this story and try to guess which character each person
is portraying.

► Now it’s your turn to be a songwriter! Write a verse with the members of your family and what they’re
up to.

12



געניטונג 6: דער יודישער קעניג ליר

טיטל: "דער יודישער קעניג ליר: דרַאמַא אין 4 ַאקטען“ (1892)

מחבר: יעקֿב גָארדין 

(מירהָארָאד, רוסישע אימּפעריע, 1853 – ברוקלין, ניו־יָארק, די ֿפַאראייניקטע שטַאטן, 1909)

Description
The Yiddish King Lear takes its title and inspiration from the Shakespeare classic, although featuring an
altogether different story, set in Vilna in 1890. At its core is a conflict between members of a wealthy
Russian Jewish family. The story’s patriarch, Dovid Moyshele, wants to celebrate the Purim holiday by
giving gifts to his daughters. His two oldest children accept his gifts, but the youngest rejects them, on the
basis that material goods have no real value. Dovid Moyshele, shocked by her impudence, places his legacy
in the hands of his other two children, although their treachery leads him to disaster. Yiddish theater sprung
from the lighthearted plays performed in shtetls on the Purim holiday, but Gordin’s serious appraisal of
Jewish family challenged those expectations for comedy. First performed in America, the play ushered in an
era of serious, melodramatic Yiddish theater, leading some to call Gordin the “Reformer of the Yiddish
stage.” 

► Vladek is auditioning for the local Yiddish theater production of “דער יודישער קעניג ליר.” Vladek is
trying to keep track of the different characters so they know which roles to audition for. The casting is
gender-nonspecific, so it is most helpful to refer to the characters with gender-neutral pronouns and
terminology. Help Vladek out by answering a few questions about the characters listed. 

Prager, Leonard. “Of Parents and Children: Jacob Gordin’s ‘The Jewish King Lear.’” American Quarterly 18, no. 3 (1966):
506–16. https://doi.org/10.2307/2710851.

Orthography
The orthography in this text is in some ways
different from the standard one taught in most
Yiddish classes. Sometimes the letter "ה" is added in
the middle of a word, where we would not expect it.
Consider the title also: it reads “דער יודישער קעניג
.instead ”יִידישער“ where we might expect ”ליר

 דער בעל־הבית (בעלי־ בּתים)

[בַאלעבָאס, בַאלעבַאטים]

דער משרת (־ים)

[מעשָארעס, מעשָארסים]

master of the
house, patriarch

 
servant

2.

2
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In-Laws
Gendered Yiddish has a lot of words to
discuss relationships with in-laws, with
separate vocabulary words for siblings-in-
law and parents-in-law. For our purposes,
the word [מעכוטן] “מחוּתן” is the best
gender-neutral option. In gendered Yiddish,
this word refers most frequently to the
relationship between two parents-in-law,
but it can refer to anybody who is an in-
law.

 ווי הייסן די עלטערן?

 ווי הייסן די געשוויסטער?

 ווי הייסן די צװײ עלטערע קינדער?

 ווָאס איז די קרוֿבישַאֿפט צווישן דוד משהלעס און חנה לאה?

 אין דער משּפחה זַײנען דָא דרַײ זיווגים. ווער זַײנען זיי?

 ווָאס איז די קרוֿבישַאֿפט צװישן חנה לאה און משה חסיד? 

 גיטעלע איז חריֿפס _________.

 משה חסיד איז טַײבעלעס ___________.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

► Vladek has been cast as the main role of Dovid Moyshele!
They've been given a large pile of objects to give away as gifts
during their first scene, but they’re not sure which ones to
give to whom. Read this scene, in which Dovid Moyshele
hands out שלח־מנות to their children. Draw lines to match
each of these characters to their props.

שלח־מנות [ש(ַא)לַאכמָאנעס]

Shalekh(-)mones are a tradition connected to
the (ּפורעם) ּפורים holiday. Jews exchange
gifts of food, in celebration of the miraculous
survival of Persian Jews in the face of
oppression.

א. צוויי בריליַאנטענע רינגען

ב. ַא ּפָאר בריליַאנטענע אוירינגלעך

ג. ַא טַײערע ברָאש

ד. גָארנישט

 טַײבעלע

 גיטעלע

 עטעלע

 שמאי

.1

.2

.3

.4

Diminutives
Sometimes a word for a family member will receive an added “ניו-” at the end, such as “טַאטעניו.” This is one form of
diminutive, of which there are many in Yiddish! In this case, it signals a love for the person mentioned. It is not a marker
of size or cuteness, but of affection.

װָאס ֿפַאר ַא...

זָאלסטו זײ טרָאגן געזונטערהײט

דערלעב איבער ַא יָאר מיט דער מַאמעניו אין נחת און אין

ֿפרײדן!

350 רובל

געֿפעלט עס דיר

what a... / such a...
 

You should wear them in good health! 
(a common Yiddish saying when giving a gift of clothing)

 
May you live to see another year with mother in pride and joy

 
currency associated with the Russian Imperial economy

 
Do you like it?

Note: This play uses more complicated vocabulary than you might be used to. This is an exercise in reading
comprehension and extracting specific information from a text. Don’t worry about understanding every word!
We will translate words necessary for you to answer the questions.
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► Vladek needs to figure out how to change the script to reflect the gender-nonspecific casting. Circle the
family vocabulary in the script and write gender-neutral alternatives beside them, where needed.

► It’s Purim time and Vladek wants to give gifts to their family members! Vladek wants to give gifts to
Netzach, Mirele, Mazal, Goldi, Lior, and Sasha. Here’s a list of six objects they found in the vintage thrift
store. Help Vladek determine which gift to give to whom.

ַא גמרא

ַא היטל

ַא ווַאסער־ֿפלעשל

ַא ּפָאּפוגַײ

ַא גיטַארע

ַא דרעטלער

געניטונג 7: מַײן משּפחה

◄ צײכנט ָאן ַא בוים ֿפון אַײער משּפחה, און שרַײבט ָאן ַא ּפָאר זַאצן װעגן אַײער משּפחה מיט די
מין־נײטרַאלע משּפחה־װערטער.

דוגמא:

דער אויֿפכאָווער באַקומט אַ ּפאָּפוגיי.
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 דָאס געשוויסטער הײסט ליאור.

 דָאס ּפלימעניץ הײסט ׂשׂשון.

 די עלטערן הײסן מירעלע און מזל.

 דער עלטער־געבוירער הײסט טיען.

 די געליבטע הײסן גָאלדי און ערני.

 עז הָאט/זײ הָאבן צװײ ּפַארטנערס.

 יָא, זײ הָאבן/עז הָאט געשוויסטער.

 װלַאדעקס עלטערן היטן זײערע אײניקלעך.

 װלַאדעקס געשוויסטער נצח לערנט אין ישיֿבה אױף רבנות.

ענטֿפערס

געניטונג 1

.1

.2

.3

.4

.5

 

געניטונג 2

1. געשוויסטער.     2. ּפַארטנער/געליבטער.     3. ּפַארטנער/זיווג/געליבטער.         4. ּפלימעניץ.     

5. עלטער־געבוירער.     6. אייניקל.     7. אויֿפכָאווער.     8. ּפַארטנער/געליבטער.     9. קינד.         

10. ּפַארטנער/געליבטער.

 

געניטונג 3

1. זײער.     2. זיר.     3. זײער/זיר.    4. ֿפײ.     5. ֿפײער.     6. זַײן.     7. מַײן.

 

געניטונג 4

.1

.2

.3

.4

מערצָאל אײנצָאל מערצָאל אײנצָאל

די געליבטע דער געליבטער די שוועסטערקינדער דָאס שוועסטערקינד

די בַײשלָאֿפערס דער בַײשלָאֿפער די קינדער דָאס קינד

די געשוויסטער דָאס געשוויסטער די עלטער־געבוירערס דער עלטער־געבוירער

די זיװגים דער זיװג די ּפלימעניצן דָאס ּפלימעניץ

די אײניקלעך דָאס אייניקל די געבוירערס דער געבוירער

די ּפַארטנערס דער ּפַארטנער די אויֿפצָאװערס דער אויֿפכָאווער
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 דער אויֿפכָאװער/דער געבוירער איז ַא שמַארָאווָאזניק.

 דער אויֿפכָאװער/דער געבוירער גנֿבעט ֿפיש אין מַארק.

 "טרַא לַא לַא לַא." װי מײנט איר — װָאס זָאל דָאס הײסן?

 אײן עלטער־געבוירער איז ַא הענדלערקע אין גַאס.

 זײ זַײנען מסּתמא געשוויסטער.

 די עלטערן הײסן דוד משהלעס און חנה־לאה.

 די געשוויסטער הײסן טַײבעלע, גיטעלע, און עטעלע.

 די צװײ עלטערע קינדער הײסן גיטעלע און עטעלע.

 זײ זַײנען זיװגים/געליבטע/ּפַארטנערס.

 די דרַײ זיווּוגים זַײנען דוד משהלעס און חנה־לאה; עטעלע און חריף; גיטעלע און משה חסיד.

 זיי זַײנען מחוּתנים.

 גיטעלע איז חריֿפס זיווג/געליבטער/ּפַארטנער.

 משה חסיד איז טַײבעלעס מחוּתן.

געניטונג 5

.1

.2

.3

.4

.5

געניטונג 6

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

 

א = 3.       ב = 2.       ג = 1.        ד = 4.
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