
Data: ……………………                 Numele:  

 

Test sumativ-verb. Clasa a V-a 
 

1. Citeşte afirmaţiile de mai jos şi încercuieşte litera A, pentru cele adevărate sau litera F, pentru cele false: 

(10 p)  

     A F   Modurile personale sunt: infinitiv, indicativ, participiu și imperativ. 

A F   Verbele la forme verbale nepersonale pot îndeplini funcția sintactică de predicat. 

A F   Verbele auxiliare formează singure predicatul verbal, fără ajutorul altor verbe. 

A F   Verbele auxiliare sunt: a avea, a vrea, a fi. Ele ajută la formarea unor moduri şi timpuri verbale. 

A F   La timpul mai-mult-ca-perfect, persoana  I, numărul singular, verbul a citi are forma citisem.  

      

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.    (10 p) 

• Verbul marcat din enunţul Eu am reținut lecţia. este:  a) verb auxiliar           b) verb predicativ  

• Verbul marcat în enunţul Eu sunt în clasă.    este:  a) verb auxiliar          b) verb predicativ 

   

• Verbele a citi, a cunoaște   sunt la: a) infinitiv b) participiu      c) indicativ 

• Verbele la modul imperativ se pot conjuga doar la: a) persoana a II-a         b) persoana a III-a 

• Terminațiile care arată persoana și numărul verbului se numesc:   a). desinențe                  b). conjugări 

       

3. Precizează pentru fiecare din următoarele verbe modul şi timpul. (10 p) 

am luat .........................................................              voi fi știut ................................................. 

mergea ..........................................................   pleacă!............................................................. 

 cântarăm.......................................................   voi citi.............................................................. 

 mâncaserăm...................................................      

oi  răspunde.......................................................  

povestim ......................................................   privește........................................................ 

 

4.  Conjugă verbul a dori  la modul indicativ, la timpurile cerute (la toate cele trei persoane, sg. şi pl):  (24p) 

Impefect Perfect simplu Mai-mult-ca-perfect ViitorI 

    

    

    

    

    

    
 

            5. Construieşte două enunţuri în care verbul „a vrea” să aibă, pe rând, valori morfologice diferite: 4p                                                                                                                                           

            a. predicativă.......................................................      b. auxiliară........................................................... 
       

6. Scrie forma negativă a următoarelor verbe, fără a modifica modul și timpul la care sunt date: (2p) 

scris...................................................                                                                     

ai vrut................................................                                   mănâncă!............................................... 

voi învăța........................................... 

 

8. Citește cu atenție textul următor, apoi analizează verbele subliniate, completând tabelul dat: (30 p) 

Rectorul Jansen și domnul Tushman au schimbat o privire. 

- Nu intenționăm să transformăm în exemplu pe niciunul dintre elevii noștri, a răspuns dr. Jansen. 

Suspendarea lui Jansen nu este decât răspunsul se cuvine în fața unui comportament nepotrivit. 

- Nu mai spune! A zis tata, uitându-se la ceas. Mie mi se pare o reacție absolut disproporționată. 

                           (R. J. Palacio, Cartea lui Julian) 

Verbul Modul   Persoana   Numărul 

au schimbat      

nu intenționăm      

a răspuns      

se cuvine      

Nu spune!      
Se acordă 10 p din oficiu.                                                                                    Mult succes! ☺ 


