לטינית
ד"ר מעין מזור

שיעור  - 4תרגול
תרגיל 8
לפניכם טור עם שמות עצם וטור עם שמות תואר.
▪

צרפו שם-עצם לשם-תואר והטו את הצירוף בכל היחסות ביחיד וברבים.

▪

הקפידו על שמירת ההתאמה בין שם העצם לשם התואר מבחינת מין ,מספר ויחסה.

▪

רשמו את סימן ההטעמה על כל מלה שמספר הברותיה עולה על שתיים.
שמות תואר
[נדיב] benevolus, benevola
[רחב] latus, lata
]חמדני[ avārus, avāra
[יקר/אהוב] carus, cara

שמות עצם
[גבר] )vir, viri (m.
[שער] )porta, portae (f.
ן/מלׇּ ח] )nauta, nautae (m.
[סַ פׇּ ַ
[אדון] )dominus, domini (m.

תרגיל 9
תרגמו את המשפטים הבאים
1. culpātis Augustum.
2. vidēmus hortum.
3. dominus mensam parābat.
4. mensa fēminae erat magna.
5. agricola agrum videt.
6. dominus hortōrum habet equum bonum.
7. librum Latīnum fīliō meō dō.
8. virī et fēminae līberōs amant.
9. vir puerque casam vident.
תרגיל 10
השלימו את המשפטים הבאים
צורת האקוזטיבוס רבים של שם העצם ( puer, puerīילד) היא____________.

צורת הדטיבוס יחיד של שם העצם ( hortus, hortīגן) היא_____________.
צורת הגנטיבוס רבים של שם העצם ( magister, magistrīמורה) היא__________.
צורת האבלטיבוס יחיד של שם העצם ( liber, librīספר) היא______________.
צורת האבלטיבוס רבים של שם העצם ( līberī, līberōrumילדים) היא___________.
צורת הגנטיבוס רבים של שם העצם ( deus, deīאל) היא____________.
צורת הדטיבוס רבים של שם העצם ( vir, virīגבר) היא___________.

אוצר מילים לשיעור 4
אדמה – )ager, agrī (m.
"אוגוסטוס" ("הנשגב")  -הכינוי שהעניק הסנאט הרומי ב 31-לפנה"ס – )Augustus, Augustī (m.
לגאיוס אוקטביאנוס ,הקיסר הרומי הראשון.
אל; צורת נומינטיבוס רבים מקוצרתdeus, deī (m.) – di :
סוס – )equus, equi (m.
גן – )hortus, hortī (m.
לטיני (השייך/ת לעם הלטיני) – Latīnus, Latīna
ספר – )liber, librī (m.
ילדים – )līberī, līberōrum (m.
מורה – )magister, magistrī (m.
להכין – parō, parāre, parāvī, parātum
ילד – )puer, puerī (m.
ו (ו חיבור) – que
המון ,קהל רב – )turba, turbae (f.
גבר – )vir, virī (m.
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