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ד"ר מעין מזור

שיעור  - 3תרגול
תרגיל 4
זהו את היחסה ואת המספר בכל אחד משמות העצם מנטיית ( .Aלכמה מהשמות יש יותר מתשובה
אחת).
דוגמהnatūram :

יחסת אקוזטיבוס ,יחיד
1. nātūra
2. aquis
3. fortūnae
4. nautārum
5. puellās
6. rosā

תרגיל 5
זהו את היחסה בכל אחד משמות העצם ולאחר מכן המירו כל שם לצורת הרבים( .לכמה מהשמות יש
יותר מתשובה אחת).
דוגמהnatūrā :

יחסת אבלטיבוס; natūrīs
1. casam
2. poeta
3. pecūnia
4. nātūrae
5. puellā
6. feminā

תרגיל 6
תרגמו את המשפטים הבאים
1. fēmina magna.

2. magna mensa.
3. mea patria.
4. feminam laudant.
5. femina rosam habet.
6. pecuniam amamus.
7. agricola labōrat.
8. Iuppiter rosās puellīs dat.
9. Diana sagittas portat et ferras necat.
7 תרגיל
.הוסיפו את הסיומת המתאימה
1. poēt___ in casā naut___ vid____.
.אנחנו רואים את המשורר בבית הספן
2. pīrāta pecūni___ poēt___ dat.
.הפיראט נותן כסף למשורר
3. deae statuam spect___, poēt___.
. אתם בוחנים (רואים) את הפסל של האלה,משוררים
4. potenti___ deārum tim___famili___ agricolae.
.המשפחה של האיכר פוחדת מפני כוחן של האלות
3 אוצר מילים לשיעור
agricola, agricolae (m.) –  עובד אדמה, איכר,חקלאי
aqua, aquae (f.) – מיים
casa, casae (f.) – בית
dea, deae (f.) – אלה
Diana, Dianae (f.) – אלת חיות הבר במיתולוגיה הרומית
dō, dare, dedī, datum –  להעניק,לתת
familia, familiae (f.) – משפחה
fēmina, fēminae (f.) – אישה
fera, ferae (f.) – חיית פרא
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fortūna, fortūnae (f.) – מזל
magna – גדולה
mea – שלי
mensa, mensae (f.) – שולחן
nātūra, nātūrae (f.) – טבע
nauta, nautae (m.) –  מלח,ים- יורד,ספן
necō, necāre, necāvī, necātum – להרוג
patria, patriae (f.) – מולדת
pecūnia, pecūniae (f.) –  רכוש,כסף
portō, portāre, portāre, portāvī –  להביא,לשאת
potentia, potentiae (f.) –  יכולת,כוח
rosa, rosae (f.) – ורד
sagitta, sagittae – חץ
spectō, spectāre, spectāvī, spectātum –  להתבונן, לבחו מקרוב,לראות
statua, statuae (f.) – פסל
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