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1. Citește cu atenție următorul text, apoi răspunde la cerinţe: 

,, Bătrâneii se opriră și bărboșii lăsară pătuțul. Domnița sprintenă  sări de la locul ei și 

ieși înainte. Apoi, fără niciun zgomot, cu toții se așezară pe iarba verde în fața scorburii. 

Domnița sta între bătrânei și cei patru cu bărboşi. Își ridicară odată  capetele și priviră țintă la 

fetiță, cu ochii lucind ca niște nestemate. 

Întâi începu a vorbi Domnița, cu un glăscior de păsărică. 

– Duduie Lizuca, așa-i că-ți plac sfaturile și poveștile ? 

– A, da, răspunse copila. Spune  mama că fără povești viața omului ar fi tristă și searbădă.” 

                                                               (Mihail Sadoveanu - ,,Dumbrava minunată”) 

2. Alege din text câte un exemplu de : 

 

Substantiv Adjectiv Pronume Numeral Verb 

     

 

3. Citește cu atenție propoziţiile următoare şi precizează ce părţi de vorbire sunt în 

cuvintele subliniate: 

Iulia poartă o fustă nouă.(……………………….) 

Bunica a ieşit la poartă.(……………….) 

Am mâncat doi mici. (……………………) 

Elevii mici au intrat înainte.(………………………) 

Vulpea haină a furat tot peştele.(……………………) 

Am văzut o haină foarte frumoasă.(…………………) 

Ei merg la mare anul acesta. ( ………………………..) 

Casa mare a fost dărmată (…………………….) 

Eu cer o carte.(………………) 

Pe cer străluceşte soarele.(………………..)    

Nouă ne place matematica. (…………………)   

Am cumpărat nouă pâini. (……………………)                  

Noi mergem în excursie.(………………….) 

Pantofii noi s-au rupt.(…………………) 

 

4. Scrie alăturat  ce parte de vorbire este cuvântul pui în propoziţiile: 

a) Prepelița și cei șapte pui aleargă spre lăstar. ___________________   

b) În prăjitura cu mere poți să pui și scorțișoară.___________________ 

 

5. Transformă verbele în substantive, apoi în adjective: 

a înfrumuseţa…………………….      ……………………………….. 

a copilări ………………………...      ……………………………….. 



 

6. Transformă următoarele enunțuri în propoziții negative. 

Tu ai cerut un măr.                                         Tu n-ai cerut un măr. 

Voi ați plecat la munte.                                  Voi ...............  plecat la munte 

El a alergat tot timpul.                                    El  ................ tot timpul. 

 

7. Transformă cuvintele după model : 

 

Adjectiv  Verb  Substantiv  

  galbeni 

 a se îmbrăca  

auriu   

  argint 

 

8. Treci la numărul plural grupurile substantiv – adjectiv: 

apă străvezie – ape străvezii – străveziile ape 

rochie vișinie - ..................................................... - ............................................................. 

frunză arămie - ................................................... -  .............................................................. 

nor plumburiu – nori plumburii – plumburiii nori 

fulg argintiu -  ........................................................ - .......................................................... 

copil zglobiu - ........................................................... - ......................................................... 

 

9. Formulează propoziţii în care să foloseşti: 

- un substantiv comun, persoana a III-a, numărul singular, genul feminin; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- un pronume personal de politeţe, persoana a II-a, numărul plural; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

-un verb, persoana a II-a, numărul plural; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


