
 

 לטינית 
 ד"ר מעין מזור

 תרגול - 6שיעור 

 16 תרגיל

 אפשרויות התרגום השונות לעברית.תרגמו את המשפטים הבאים. הציעו את 

▪ feminae in agris laborābant. 

▪ magister pueros monēbat. 

▪ amicos multos Romae habēbat. [צורה שטרם נלמדה ,Rōmae=ברומא] 

כל משפט מבחינה תחבירית )נושא, נשוא, מושא תאור, לוואי( ודקדוקית )כלומר, : נתחו תרגיל בונוס

 חלקי הדיבר של המשפט: פועל, שם עצם, שם תואר, מילות יחס(. 

 עצם-תואר לשם-התאמת שם - 17 תרגיל

 לפניכם טבלה ובה כמה שמות תואר ושמות עצם.

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

 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. ▪

 לעברית. nominativus-תרגמו את צורת ה ▪

עצם-שמות תואר-שמות   

puella, puellae (f.) ]נערה[ tener, tenera, tenerum ]ענוג/רך[ 

equus, equi (m.) ]סוס[ pulcher, pulchra, pulchrum ]יפה[ 

vir, viri (m.) ]גבר[ miser, misera, miserum ]מסכן, עני[ 

 

 18תרגיל 

 .המשפטים הבאיםתרגמו את 

1. fīlia tua oculōs nigrōs habet.  

2. vidēmus acervum magnum pōmōrum bonōrum.  
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3. in mediā palaestrā stābat āthlēta altus. 

4. vīlla mea ardēbat.  

5. amīcōs vestrōs vidēbitis? 

6. lēgātōs interrogābat.  

7. magnum praemium habēbunt.  

8. Gaius fluvium et forum vidēbit.  

9. Rōmulus prīmum mūrum Rōmae aedificābat.  

10. bonus tacet sed malus saepe clāmat.  

11. fīlia mea rēgīnae dōna pulchra dabat.  

12. in casā fēminae puellaeque cēnam parābunt et amīcis multās fābulās nārrābunt.  

 19תרגיל 

תרגמו כל אחד מהפעלים הבאים בעזרת תרגום צורת המקור לעברית המופיעה בסוגריים. לאחר מכן, 

צורות היסוד הראשונות של כל בכל פועל ובהתאם לכך נסו לכתוב את שתי  praesens-זהו את גזע ה

 כפי שהן יופיעו במילון.  פועל

 errō, errāre"הם טועים";  )לטעות(  errant: דוגמה

1. explōrābās )לחקור( 

2. pārēbō )לציית( 

3. intrābunt )להיכנס( 

4. turbāmus (לבלבל)להטריד ,  

5. miscēbis )לערבב( 

6. praebēbant (גיש)לה  

7. exspectābit )לצפות( 

8. sustinēbam (להחזיק מעמד)  

9. favēbat )לתמוך( 

10. mūtābātis )לשנות( 

 6אוצר מילים לשיעור 

acervus, acervī (m.) – ערמה 

aedificō, aedificāre, aedificāvī, aedificātum – לבנות 
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altus, -a, -um – גבוה; עמוק 

ardeō, ardēre, arsī, arsum – לבעור 

athlēta, athlētae (m.) – ספורטאי, אתלט 

cēna, cēnae (f.) – ארוחת ערב, הארוחה המרכזית של הרומאים שהתקיימה בערך בשלוש או בארבע

 אחר הצהריים.

clāmō, clāmāre, clāmāvī, clāmātum – לצעוק, לזעוק 

cogitō, cogitāre, cogitāvi, cogitātum – לחשוב 

errō, errāre, errāvī, errātum – טעה, תעה 

explōrō, explōrāre, explōrāvi, explōrātum – לחקור, לבלוש 

exspectō, exspectāre, exspectāvī, exspectātum – לצפות, לחכות 

faveō, favēre, fāvī, fautum – לתמוך, להטות חסד 

fluvius, fluviī (m.) – נהר, נחל 

forum, forī (n.) – פורום, מקום פתוח במרכז העיר המשמש כשוק וכמרכז ציבורי ומסחרי 

interrogō, interrogāre, interrogāvī, interrogātum – לשאול, לחקור 

intrō, intrāre, intrāvī, intrātum – להיכנס 

lēgātus, lēgātī (m.) – שליח המשמש כסגנו או כבא כוחו של נושא משרה רומי בכיר 

liber, libera, liberum – חופשי 

medius, -a, -um – אמצע 

misceō, miscēre, miscue, mixtum – לערבב; למזג 

miser, misera, miserum – מסכן, עני 

multus, -a, -um – הרבה 

niger, nigra, nigrum – שחור 

oculus, oculī (m.) – עין 

paleastra, palaestrae (f.) – בית ספר לאימוני היאבקות ואיגרוף ביוון העתיקה 

pāreō, pārēre, pāruī, pāritum – לציית 

per + acc. )דרך; בעזרת – )מילת יחס 

pōmum, pomī (n.) – פרי 

praebeō, praebēre, praebuī, praebitum –  ;לגרוםלהגיש, להעניק  

primus, -a, um –  ראשון 

pulcher, pulchra, pulchrum – יפה 

rēgīna, rēgīnae (f.) – מלכה 



 

4 
 

Rōmulus, Romulī (m.) –  בנם של ריאה סילוויה ושל האל מארס, אחיו התאום של רמוס ומייסדה של

 רומא ומלכה הראשון.

saepe – לעתים קרובות, תכופות 

sed – אבל, אולם 

silva, silvae (f.) – יער 

stō, stāre, stetī, statum (stātūrum) – עמד 

sustineō, sustinēre, sustinuī –  להחזיק מעמד; לשאת; לסבול 

tener, tenera, tenerum – רך, ענוג  

turbō, turbāre, turbāvī, turbātum – לבלבל; להטריד; לערבב 

villa, villae (f.) –  באזור הכפרבית כפרי גדול  

 

 


