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דָאנערשטיק ביז זונטיק לעקציעס׃
מיטָאג נָאך 7-5 און 3.30-1.30

Course description: The goal of the summer
course is to develop the language skills necessary
to thrive in Yiddish at the farm. The course is
appropriate for beginning and intermediate stu-
dents of Yiddish. During the first two weeks,
we will work our way through Lily Kahn's text-
book Colloquial Yiddish, which will prepare us to
cover more advanced grammatical topics and dis-
cuss historical and literary texts. After 80 hours
of training in class (and hundreds of hours outside
of class), students will feel comfortable expressing
themselves in both oral and written communica-
tion.

איז זומערקורס ֿפונעם ציל דער קורס׃ ֿפונעם בַאשרַײבונג
זיך ּכדי שּפרַאך־קענטענישן, נײטיקע די ַאנטװיקלען צו
קורס דער ֿפַארם. דער אױף יִידיש אױף אױסצולעבן
סטודענטן מיטנדיקע און ָאנהײבערס ֿפַאר בַאשטימט איז
װָאכן צװײ ערשטע די ֿפון משך אין יִידיש. ֿפון
Colloquial לערנביכל ּכהנס לילי דורכלײענען מיר װעלן
מער מיט ֿפַארנעמען זיך מיר װעלן דעם דערנָאך .Yiddish
היסטָארישע ַארומרעדן און ענינים שּפרַאכיקע ַאװַאנסירטע
(און קלַאס אין שעה 80 נָאך טעקסטן. ליטערַארישע און
קענען זיך מען װעט קלַאס) אױסער שעהען הונדערטער

בּכתֿב. סַײ בעל־ּפה סַײ ֿפרַײ, אױסדריקן

Required materials מַאטעריַאלן נײטיקע

- Kahn, Lily. 2012. Colloquial Yiddish: The Complete Course for Beginners. Abingdon, UK:
Routledge.
- Weinreich, Uriel. 1968. Modern English-Yiddish Yiddish-English Dictionary. New York: YIVO
Institute for Jewish Research.
- Supplementary materials that Isaac will prepare צוגרײטן װעט איציק װָאס בַאלײט־מַאטעריַאלן -

Daily schedule צַײטּפלַאן דער

הײמַארבעט = (ד) װָאקַאבולַאר; = (ג) טעמעס; ַאנדערע און גרַאמַאטישע = (ב) ָאנװַארעמען; זיך = (א) סדר־היום׃ דער
Daily schedule: (א) = warm-up; (ב) = grammar and other topics; (ג) = vocabulary; (ד) = homework
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יוני 20סטן ביזן 16טן דעם װָאך, ערשטע די 1

מָאנטיק
יִידיש. אױף בַאקענען זיך בַאגריסונגען, שלום־עליכם! ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

די זינגט“. רבי דער „ַאז װערבן. רעגולערע קָאניוגירן ּפרָאנָאמען. ַאלף־בית. יִידישן דעם איבערחזרן טעמעס׃ (ב)
„בולבעס“. ֿפרַאגעס. ּפשוטע שטעלן ַא(ן). ַארטיקל אומבַאשטימטן מיטן סובסטַאנטיװן הָאבן. און זַײן װערבן

װּו.... װען, װָאס, לענדער. שּפרַאכן. װָאך. דער ֿפון טעג די בַאגריסונגען. װָאקַאבולַאר׃ (ג)

ֿפון ֿפרַאגעס מַאך .(24-23 (זז' 4 ,2 געניטונגען הַאנט. דער מיט „בולבעס“ ליד דָאס איבער שרַײב הײמַארבעט׃ (ד)
.(36 (ז' 3 ,1 געניטונגען .(28 (ז' 6 ,5 געניטונגען .(23 (ז׳ 2 געניטונג אין זַאצן די

דינסטיק
װּו? מען רעדט שּפרַאכן װָאסערע „בולבעס“. ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

די קײן. און ני(ש)ט װעגן סובסטַאנטיװן. ֿפון מערצָאל דער-די-דָאס-דעם. ַארטיקלען בַאשטימטע די טעמעס׃ (ב)
ַאדיעקטיװן. בַײ ענדונגען געבן. װיסן, טָאן, װעלן, װערבן די הָאבן. ליב/ֿפַײנט דָא. איז/זַײנען קָאנסטרוקציע

ַאדװערבן.

דימינוטיװן. הײם. דער אין װָאקַאבולַאר׃ (ג)

.(62 (ז׳ 3 ,1 געניטונג .(54 (ז׳ 5 געניטונג .(48 (ז׳ 2 ,1 געניטונגען .(43 (ז׳ 6 ,5 געניטונגען הײמַארבעט׃ (ד)
.(68 (ז׳ 5 געניטונג

מיטװָאך
(„בָאנגעלָא“). בַײדל דַײן בַאשרַײב ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

דַאטיװ. און ַאקוזַאטיװ אין נעמען און ּפרָאנָאמען .(92 ז׳ - דַאטיװ ַאקוזַאטיװ, (נָאמינַאטיװ, בײגֿפַאלן טעמעס׃ (ב)
איז װיֿפל ביסטו? ַאלט װי .100-0 צײלן ּפרָאנָאמען. ּפָאסעסיװע דעם. + ּפרעּפָאזיציעס מע(ן). ּפרָאנָאם דער

זײגער? דער

100-0. ציֿפערן משּפחה־גלידער. װָאקַאבולַאר׃ (ג)

.(86 (ז׳ 7 געניטונג .(85 (ז׳ 5 געניטונג .(109 (ז׳ 2 געניטונג .(77-76 (זז׳ 3 2, ,1 געניטונגען הײמַארבעט׃ (ד)
.(102 (ז׳ 7 ,6 געניטונגען .(95 (ז׳ 3 געניטונג .(94 (ז׳ 2 ,1 געניטונגען

דָאנערשטיק
קרוֿבים? דַײנע װױנען װּו טָאװל. אױֿפן מַאטעמַאטיק ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

די ֿפלעגן. װערב דער זַײן). און הָאבן (מיט צַײט ֿפַארגַאנגענע די װערבן. מָאדַאלע אימּפערַאטיװ. דער טעמעס׃ (ב)
װערטער די אױף. צו, אין, קײן, ּפרעּפָאזיציעס די מיט ֿפָארן און גײן װערבן די צוריק. ... מיט קָאנסטרוקציע

װַאנען... דַאנען,

ּפַארטיציּפן. קיך. אין עסנװַארג, קלײדער. װָאקַאבולַאר׃ (ג)

1 געניטונג .(124 (ז׳ 3 געניטונג .(123 (ז׳ 1 געניטונג .(114 (ז׳ 3 געניטונג .(109 (ז׳ 1 געניטונג הײמַארבעט׃ (ד)
.(141-140 (זז׳ 4 ,3 ,2 ,1 געניטונגען .(224 (ז׳
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יוני 26סטן ביזן 22סטן דעם װָאך, צװײטע די 2

זונטיק
ּפרעּפָאזיציעס) געהעריקע די מיט זַײן, ָאדער הָאבן זיך׃ (היט סוף־װָאך? דעם געטָאן הָאסטו װָאס ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

מַײן, ֿפון סובסטַאנטיװן דַאטעס. און ציֿפערן גרעסערע יָא. מיט קָאנטרַאסט ַא מַאכן ציֿפערן. ָארדינַאלע טעמעס׃ (ב)
דער ַארום. ... אין קָאנסטרוקציע די צַײט. קומעדיקע די ערטער. ֿפון ַאדיעקטיװן אײנער/קײנער. און דַײן...

יענץ. און דָאס ָארט. צװײטן אױֿפן װערב דער עס/סע. סוביעקט

לוח. דער װעטער. דער װָאקַאבולַאר׃ (ג)

.(156 (ז׳ 1 געניטונג ענטֿפערס. דַײנע שרַײב ,(148 (ז׳ 8 געניטונג .(130-129 (ז׳ 5 ,4 געניטונגען הײמַארבעט׃ (ד)
.(164 (ז׳ 5 געניטונג .(158 (ז׳ 4 געניטונג

מָאנטיק
ָארט!). צװײטן אױֿפן װערב (מיטן געשעענישן היסטָארישע גרױסע ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

װערבן אינֿפיניטיװ. ֿפַארן צו סוּפערלַאטיװ). (קָאמּפַארַאטיװ, ַאדװערבן און ַאדיעקטיװן מיט ֿפַארגלַײכן טעמעס׃ (ב)
ּפרַײזן. זיך. מיט װערבן ּפרעּפָאזיציעס. נָאך ַארטיקל דעם אױסמַײדן -ירן. סוֿפיקס מיטן װערבן ּפרעֿפיקסן. מיט

װַאלוטעס. נַאציָאנַאלע מוזיק. װָאקַאבולַאר׃ (ג)

.(186-185 (זז׳ 2 ,1 געניטונגען .(144 (ז׳ 4 געניטונג .(171-170 (ז׳ 3 ,2 ,1 געניטונגען הײמַארבעט׃ (ד)

דינסטיק
שּפיל) (ַא געשעֿפט אין ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

װערבן. ּפעריֿפרַאסטישע בַײזַאצן. רעלַאטיװע ַאנדער. װָארט דָאס קָאנװערבן. קָאנדיציָאנַאל. דער טעמעס׃ (ב)

װערבן. ּפעריֿפרַאסטישע אינטערנעץ. די װָאקַאבולַאר׃ (ג)

.(217 (ז׳ 3 געניטונג .(206 (ז׳ 7 געניטונג .(212 (ז׳ 2 ,1 געניטונגען .(197 (ז׳ 1 געניטונג הײמַארבעט׃ (ד)
.(218-217 (זז׳ 6 ,5 ,4 געניטונגען

מיטװָאך
װערבן. ּפעריֿפרַאסטישע מיט געניטונג ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

מיר סיום־הלערנביכל׃ זָאלן. װערב מיטן צילזַאצן דַאטיװ. אין קָאנסטרוקציעס ּפַאסיװ. יִידישער דער טעמעס׃ (ב)
דימינוטיװן שמעקן. געֿפעלן, הָאבן, ליב װערטער די ָאּפ! נישט מָאל קײן זיך שטעלן מיר נָאר ֿפַארענדיקט, הָאבן
זעצן-זיצן. שטעלן-שטײן, לײגן-ליגן, װערבן די ני(ש)ט. מער מער, נָאך, װעגן ַאדיעקטיװן). אי סובסטַאנטיװן (אי

„מַײדַאנעק“. צײטלינס ַאהרן „מַארגַאריטקעלעך“. שניאורס זלמן „יָאמע“. װָאקַאבולַאר׃ (ג)

רעציטירן. .College Yiddish ֿפון געניטונגען .(229 (ז׳ 5 ,4 געניטונגען הײמַארבעט׃ (ד)

דָאנערשטיק
רעציטַאציעס. ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

ֿפַארגַאנגענע די ֿפון מַאטעריַאל דעם איבערחזרן דיַאלעקטן. יִידישע צַײט. איצטיקער דער אין ּפַארטיציּפן טעמעס׃ (ב)
לעקציע). 15טע דָאס ,2 ב׳ לערנביכל, צוקערס שֿבע (אין אוצר“ „דער ּפרצעס י.־ל. ֿפרַאגעס? - װָאכן צװײ

אוצר“. „דעם אין װערטער נַײע װערבע“. „די ביַאליקס װָאקַאבולַאר׃ (ג)

אוצר“. „דעם װעגן ַארבעט קורצע צַײט. איצטיקער דער אין ּפַארטיציּפן - געניטונגען הײמַארבעט׃ (ד)
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יולי 3טן ביזן יוני 29סטן דעם װָאך, דריטע די 3

זונטיק
שױן. קענען מיר װָאס לידער די זינגען ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

צונױֿפהעֿפטן, .(... נעמען אײן..., אין הַאלטן אין..., הַאלטן טָאן/געבן, - (ַא װערב. יִידישן ֿפון ַאסּפעקטן טעמעס׃ (ב)
ַאנַאנד. נָאך סובסטַאנטיװן צװײ

„ּפַארטיזַאער־הימען“. װערבן. װערבן װערבן װָאקַאבולַאר׃ (ג)

ַאנַאנד. נָאך סובסטַאנטיװן צװײ - געניטונגען ַאסּפעקט. - געניטונגען הײמַארבעט׃ (ד)

מָאנטיק
„ּפַארטיזַאנער־הימען“. ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

בַײזַאץ. אומדירעקטן אין צַײטן טּוונג. ָאנגײענדיקע צַײט. ֿפון סובסטַאנטיװן שטָאף־ַאדיעקטיװן. טעמעס׃ (ב)
ַאדיעקטיװן. װי ּפַארטיציּפן

ריכטונגען. װָאקַאבולַאר׃ (ג)

.2 ב׳ לערנביכל, צוקערס שֿבע ֿפון געניטונגען הײמַארבעט׃ (ד)

דינסטיק
שּפיל) (ַא װָאקַאבולַאר איבערחזרן ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

איבערבליק קָאניוגַאציע. צװײטע די (2 בַאנד טײל, צװײטער לעקציע, צװַאנציקסטע צוקערס (שֿבע טעמעס׃ (ב)
צע-. ּפרעֿפיקס דער אױסלײג. יִידישן איבערן

בדחנות. ָאּפשטַאם. סלַאװישן ֿפון װערבן װָאקַאבולַאר׃ (ג)

לעקציע. צװַאנציקסטער דער ֿפון געניטונגען הײמַארבעט׃ (ד)

מיטװָאך
צַײטן. ַאלע אין צע- זיך מיט זַאצן ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

װעגן. ... ֿפון/ֿפַאר קָאנסטרוקציע די ּפָאסטּפָאזיציעס. אינֿפיניטיװ. מיטן ַאקוזַאטיװ טעמעס׃ (ב)

שנײ“. דער װי „װַײס דרָאּפקינס צילה ליבע“. „ָאן רײזענס זלמן װָאקַאבולַאר׃ (ג)

ַארומשיקן). זײ װעט (איציק געניטונגען הײמַארבעט׃ (ד)

דָאנערשטיק
רעציטַאציעס. ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

און -ערהײט סוֿפיקסן די מיט ַאדװערבן אינֿפיניטיװ. טױטָאלָאגישער דער טָא. און זשע װערטער די טעמעס׃ (ב)
דער-. ּפרעֿפיקס מיטן ַאדװערבן ני(ש)ט. װָארט מיטן ּפרָאנָאמען רעלַאטיװע -װַײז.

מַאנגערן. איציק ֿפון לידער (ַאדַאּפטירט). דערצײלונג ַא ּפרצעס י.־ל. װָאקַאבולַאר׃ (ג)

לײענװַארג. צום ֿפרַאגעס הײמַארבעט׃ (ד)
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זונטיק
.TBA ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

גענערַאליזירונגען). (ניצלעכע סובסטַאנטיװן ֿפון מין דער ברָאכצָאלן. ַאדיעקטיװן. נישט־בײגעװדיקע טעמעס׃ (ב)
בליצבריװ. שרַײבן

(בליצ)בריװ־װָאקַאבולַאר. ָאּפשטַאם. סלַאװישן ֿפון ַאדיעקטיװן װָאקַאבולַאר׃ (ג)

מיט זיך טרעף סטודענט. צװײטן ַא מיט בריװ־אױסטױש ַארומשיקן). זײ װעט (איציק געניטונגען הײמַארבעט׃ (ד)
רעדע. ַא אױף טעמע ַא אױסצוקלַײבן ּכדי איציקן

מָאנטיק
שּפיל) (ַא סובסטַאנטיװן ֿפון מין גרַאמַאטישער ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

.TBA טעמעס שּפרַאכיקע ַאנדערע צַײט. קומעדיקע צװײטע די צַײט. לַאנגֿפַארגַאנגענע די טעמעס׃ (ב)

.TBA װָאקַאבולַאר׃ (ג)

רעדעס. די צו גרײט הײמַארבעט׃ (ד)

דינסטיק
שּפיל) (ַא ָארט! צװײטן אױֿפן װערב מיטן זַאצן אין סובסטַאנטיװן... ֿפון מין גרַאמַאטישער ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

דיסקוסיע. לעבעדיקער ַא מיט ָאנֿפירן רעדנער דער זָאל רעדע דער (נָאך טָאג. ערשטער דער רעדעס׃ טעמעס׃ (ב)
ֿפרַאגעס.) שטעלן צו גרײט זַײן זָאלן עולם אין זיצן װָאס סטודענטן די

רעדעס. די ֿפון װערטער נַײע װָאקַאבולַאר׃ (ג)

עקזַאמען. צום צו זיך גרײט הײמַארבעט׃ (ד)

מיטװָאך
װערטערשּפיל. ַא זינגען. ָאנװַארעמען׃ זיך (א)

טָאג. צװײטער דער רעדעס׃ טעמעס׃ (ב)

רעדעס. די ֿפון װערטער נַײע װָאקַאבולַאר׃ (ג)

עקזַאמען. צום צו זיך גרײט הײמַארבעט׃ (ד)

דָאנערשטיק
יִידיש“. „יִידיש ַא דערגרײכן װערטערשּפילן. סוף־זומער־עקזַאמען. (א)
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