
  

 

                                                                    FIȘA  DE LUCRU 

   -adjectivul, adverbul- 

        clasa aVI-a  

prof. Oboroceanu Carmen, Școala Gimnazială Mihai Drăgan, Bacău   

                                

                  Noaptea-i dulce-n primăvară, liniştită, răcoroasă,                 Pe un deal în depărtare un foc tainic străluceşte 

                    Ca-ntr-un suflet cu durere o gândire mângâioasă,                    Ca un ochi roş de balaur care-adoarme şi clipeşte.   

                    Ici, colo, cerul dispare sub mari insule de nori,                     Sunt păstori în şezătoare sau vro ceată de voinici? 

                  Scuturând din a lui poale lungi şi repezi meteori.                  E vro tabără de care sau un rond de tricolici? 

 

               Către munţi prin întuneric un lung bucium se aude.          Acum însă viaţa-i lină; ţara doarme-n nepăsare! 

                  El aminte suvenirul celor timpuri negre, crude,                   Când şi când, un câine latră la o umbră ce-i apare, 

                  Când din culme-n culme noaptea buciumele răsunau        Şi-ntr-o baltă mii de broaşte în lung hor orăcăiesc, 

                  Şi la lupte sângeroase pe români îi deşteptau.                      Holbând ochii cu ţintire la luceafărul ceresc! 

                                                                                                                                      (Vasile Alecsandri – Noaptea) 

Revolvă cerinţele de mai jos : 

1. Selecteză din text patru adjective obținute prin derivare. 

2. Selectează din text adverbele de loc și de  timp. 

3. Alcătuiește enunțuri în care cuvintele repede, ușor, adânc să fie adjective, respectiv adverbe. 

4. Precizeaza valoarea morfologică, cazul si functia sintactică pentru cuvintele subliniate din text :        

   Liniştită=                                                    lung=  

     lină=                                                         negre= 

5. Trece adjectivul «  lung » la :                                                                                                                 

comparativ de superioritate………………… de egalitate……………………… , inferioritate…..…………. 

superlativ relativ de superioriate………………….., de inferioritate,…………………….. . 

superlativ absolut de superioritate ……………………………..și inferioritate……………………………. 

6. Alcătuieşte enunțuri în care să foloseşti structurile :                                                                               

7. Cea/ ce-a…….………………….………………………      

……………………………………………………………. 

Cel/ ce-l………………………………………………      

…………………………………………………………. 

8. Alcătuiește enunțuri în care să ilustrezi funcțiile sintactice ale adjectivului mic. 

9. Alege adjective din text și alcătuiește enunțuri în care să ilustrezi alte mijloace de redare a superlativului 

absolut. 

10. Construiește patru enunțuri în care să existe două adjective și două adverbe care nu pot avea grade de 

comparație. 

11. Redactează o compunere descriptivă despre o zi frumoasă de primăvară, de 10-15 rânduri, în care să 

folosești epitete adjectivale și ale verbului, epitete personificatoare, cromatice,  personificari, comparatii, 

enumeratii. Dă un titlu cât mai expresiv compunerii tale . 

 


