
Prefixed Verbs, Adverbial Complements

Katz: unstressed and stressed prefixes

Unstressed prefixes
צע, פאר, דער, גע, בא, אנט

Stressed prefixes
ן, איבער, אונטער, אום, אױף, אױס צו, פאר, בײ�, אפ, אן, אײ�

Free stressed prefixes
ן צוריק, צונױף, צוזאמען, צו, פיר, פונאנדער, פארױס, פארבײ�, נאך, מיט, דורך, ארײ�

Schaechter:  prefix (פרעפיקס) and adverbial complement (קאנװערב)
נישט(פרעפיקסן ...– בא און צע); אפטײלעװדיק, דאס הײסט(זענען קאנװערב ... בײ און צו

פרעפיקסן – נישט; קאנװערבן זענען אקצענטירט? װאס איז דער חילוק אין אקצענט).  אפטײלעװדיק .

When using adverbial complements (  קאנװערב  , stressed prefixes):  
Present tense: 

• The inflected verb precedes the adverbial complement.
• The complement is stressed slightly more than the verb.
• In the negative, נישט   follows the verb and precedes the complement.

Past tense:
• The auxiliary verb ( נען האבן, זײ� ) precedes the past participle as always.
• The complemented participle is formed by placing the complement before the

past participle of the verb.  Examples:  
נגעלאזן, ארױסגעגאנגען, צוריקגעקומען, אנגעהױבן, אױסגעטאן, אנגעטאן ארײ�

• In the negative, נישט follows the auxiliary verb and immediately precedes the
participle.

Future tense:
• The auxiliary verb װעלן is followed by the infinitive.
• The complemented infinitive is formed by prefixing the adverbial complement

to the infinitive:  אױסזען, אפהאקן, צוריקקומען, אפהיטן, ארױסגײן

When using prefixes (  פרעפיקס  , unstressed prefixes):  
• The prefix is retained in all tenses.
• In the past tense, the past participle prefix גע disappears and its function is

assumed by the unstressed prefix itself. Examples below.



 
Unstressed Prefixes
[each of the 6 prefixes is followed by a general description of its meaning, then a list of
examples in infinitive, English, past participle]  --largely from Katz

אנט
negation; distancing from; undoing of
• אנטדעקט  discover  אנטדעקן
•  זיך אנטזאגט  refuse  זיך אנטזאגן
• אנטלאפן געװארן  run away from  אנטלאפן װערן
• אנטמוטיקט   discourage  אנטמוטיקן
• אנטשלאפן געװארן  fall asleep  אנשלאפן װערן

בא
transitivization of intransitive verbs; application of one thing to another;
thoroughness of action; bringing a state of being into existence
• באהאלטן  hide  באהאלטן
• באזוכט  visit באזוכן
• באלײדיקט  insult  באלײדיקן
• באמערקט    notice  באמערקן
• בארואיקט  calm (someone) down  בארואיקן
• זיך בארואיקט  calm (oneself) down  זיך בארואיקן

גע
relic prefix; most of the stems of  גע verbs do not survive as unprefixed verbs
• געבױרן געװארן  be born  געבױרן װערן
• געדענקט  remember  געדענקען
• געװאױר געװארן  find out  געװאױר װערן
• געװאונען   win  געװינען
• געטרױט   trust  געטרױען
• זיך געזעננט  say goodbye (to one another)  זיך געזענענען
• געפונען  find  געפינען
• געשען  happen, occur  געשען

דער
completeness of action; carrying through of the action to conclusion
• דערהרגעט  kill  דערהרגענען
• זיך דערפרײט  rejoice  זיך דערפרײען
• דערצײלט  tell a story, recount  דערצײלן
• דערקענט  recognize  דערקענען
• דערשאסן  shoot (dead)  דערשיסן



פאר
completeness of action; initiation of a change in circumstances; debasement of
the value or success of the action
• פארבעסערט  improve  פארבעסערן
• פארגעסן  forget  פארגעסן
• פארדעכטקט  suspect  פארדעכטיקן
• פארדרײט  entangle, mess up  פארדרײען
• זיך פארדרײט  get tied up in  זיך פארדרײען
• פארלארן  lose  פארלירן
• פארפירט  lead astray, seduce  פארפירן
• פארשטארקט  strengthen  פארשטארקן
• פארשענערט  make more beautiful  פארשענערן

צע
coming apart; spreading out; in all directions; spacing out of the verbal action;
total undoing of something
• צעבראכן  break  צעברעכן
• צעגאסן  spill all over the place  צעגיסן
• צעטומלט  confound  צעטומלען
• צעטרענצלט  squander completely  צעטרענצלען
• צעכאפט  grab up, buy out  צעכאפן
• צעקאליעטשעט   ruin, cripple  צעקאליעטשען



Stressed Prefixes
[Each of the prefixes is followed by a general description of its meaning, then a list of
examples in infinitive, English, past participle]  --largely from Katz

אױס
Completeness of action; lengthening of the action; undoing of a prior situation;
suddenness; outward action
• אױסגעהרגעט  annihilate אױשרגענענע   
•   אױסגעװאשן  wash thoroughly  אױסװאשן
• זיך אױסגעװײנט  cry one’s eyes out זיך אױסװײנען
•   אױסגעזאגט  reveal אױסזאגן
•   אױסגעלאשן     extinguish אױסלעשן
• דן    אױסגעמיטן    avoid אױסמײ�
•   אױסגעשריען    yell suddenly  אױסשרײען

[uf]  אױף  
Completeness of action; up
•   אױפגעהױבן    pick up אױפהײבן
• זן   אױפגעװיזן    demonstrate אױפװײ�
•   אױפגעעפנט    open up אױפעפענען
•   אױפגעשטאנען     get up אױפשטײן

אום
Return to former state
•   אומגעבראכט     systematically kill אוםברענגען
•   אומגעקומען    systematically be killed אומקומענ
•   אומגעקערט    give back, return אומקערן
• זיך אומגעקערט  come back, return זיך אומקערן  

אונטער
Under; at the bottom of; secretly; moderately; not quite fully
•   אונטערגעהונקען    limp; be less than proficient אונטערהינקען
• זיך אונטערגעפױלט    be temporarily lazy זיך אונטערפױלן  
•   אונטערגערוקט    secretly hand over אונטעררוקן
• בן   אונטערגעשריבן    sign one’s name אונטערשרײ�



איבער
Completeness of action; repetition of action; action through time or space;
excessiveness
•  איבערגעזעצט    translate איבערזעצן  
• בן   איבערגעטריבן    exaggerate איבערטרײ�
•   איבערגעכאפט    have a snack איבערכאפן
•   איבערגעמאכט    make over איבערמאכן
•   איבערגעקוקט    look over איבערקוקן

ן אײ�
Enter A New State; Change of situation
• נגעװײנען   נגעװײנט  get used to  זיך אײ� זיך אײ�
• נװיקלען נגעװיקלט    wrap up אײ�  אײ�
• נלעבן   נגעלעבט    get used to living in a place זיך אײ� זיך אײ�
• נרעדן נגערעדט    talk into  אײ� אײ�
• נשטימען נגעשטימט    agree   אײ�   אײ�
• נעקשנען   נגעעקשנט  be stubborn about something  זיך אײ� זיך אײ�

אן
Specification of the action
•   אנגעדרודלט  incite anger about a third person אנדרודלען
•   אנגעהױבן  start אנהײבן
• זן   אנגעװיזן    point out אנײ�
•   אנגעטאפט    touch   אנטאפן
• נבן   אנגעשריבן    write אנשרײ�

אפ
Completeness of the action
•    אפגעארבעט  complete a period of work אפארבעטן
•   אפגעטאן    play a trick אפטאן
•   אפגעלײגט    postpone, procrastinate אפלײגן
•   אפגעענדיקט    finish completely אפענדיקן
• אפעסן  finish eating    אפגעגעסן  

בײ�
By, at
• ן געװען    attend באזײ�   בײ�
• לײגן געלײגט    enclose בײ�   בײ�
• קומען קומען    overcome  בײ�   בײ�
• ערן שטײ� ערט    make a contribution   בײ� געשטײ�   בײ�



פאר
Anticipate; come before
•   פארגעלײגט    propose  פארלײגן
•  פארגעשלאגן    propose (formal, parliamentary) פארשלאגן
•   פארגעשטעלט    introduce פארשטעלן
• זיך פארגעשטעלט    imagine, suppose זיך פארשטעלן
•   פארגעקומען    occur   פארקומען

צו
to
• זיך צוגעהערט   listen to   זיך צוהערן  
•   צוגעזאגט    promise צוזאגן
• ען)ען(צוטשעפ  add on, affix, attach    צוגעטשעפעט  
• זיך   ען)ען(צוטשעפ  become attached, become a nuisance, pest  צוגעטשעפעט זיך
•  צוגעלאפן run over to     צולױפן 
•   צוגענומען    take away צונעמען
•   זיך צוגעפאסט    fit in, conform  זיך צופאסן
• צוגעקוקט    watch, observe  צוקוקן 

Free Stressed Prefixes
אהער
אװעק
אױף
אונטער
איבער
ן אײ�
אן
אנטקעגן
אנידער

אפ
אפער
אראפ
ארױס
ארױף
ארום
ארונטער
אריבער
ן ארײ�

צוריק
Periphrastic Verbs
An invariable element and an auxiliary
which is conjugated in all tenses
געבױרן װערן
ליב האבן
װײ טאן
מורא האבן

רחמנות האבן
חתונה האבן
ן מקבר זײ�
ן מכבד זײ�

נט האבן פײ�


