
 

   CUVINTE CU ÎNŢELES ASEMĂNĂTOR 

Fișa de lucru - CLR, clasa a II-a  

Boian Mircea Vasile 

Școala Gimnazială Vad, Jud. Cluj 

 

1. Citeşte textul. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu altele cu înţeles  

asemănător: 

Ce fericit era castanul! Înflorise pentru prima dată. Ce multe flori avea! Fiecare 

crenguţă avea câte o floare. Ce frumoase erau ele! Ce frumos mirosea în jurul 

copacului! Uite! Au venit o mulţime de albine! Acum e cu adevărat fericit. Anul 

trecut nu a avut flori. Dar ce multe sunt anul acesta! Cum să nu fie fericit? E doar cel 

mai frumos copac! 

  fericit -     ________________ 

  crenguţă - ________________ 

  frumoase -________________ 

  uite     - ________________ 

  mulţime -  ________________ 

  copac -      ________________ 

 

2. Formează perechi de cuvinte cu înţeles asemănător : 

foaie    musafir 

regină    iarmaroc 

uriaş    şcolar 

elev    filă 

târg    imens 

oaspete   crăiasă 

  

3. Găseşte şi scrie cuvinte cu înţeles asemănător pentru cele date : 

mângâie - _________________   timp - _______________ 

viteaz  -    _________________   recreaţie - ____________ 

codru - ___________________   oaste - _______________ 

pătrunde - _________________   puzderie - ____________ 

curte - ____________________   basm - ______________ 

4. Alcătuieşte enunţuri folosind cuvinte cu înţeles asemănător celor date 

la marginea rândurilor : 

❖ daruri : ______________________________________________ 

❖ lesne : _______________________________________________ 



❖ adună : ______________________________________________ 

❖ copac : ______________________________________________ 

❖ frică : _______________________________________________ 

 

5. Înlocuieşte cuvintele subliniate în enunţurile date cu altele cu înţeles 

asemănător şi scrie propoziţiile obţinute : 

 

Veveriţele sprinţare sar din creangă în creangă. 

____________________________________________________________ 

 

 

      Bătrânul din poveste avea trei feciori. 

  ___________________________________________________________   

____________________________________________________________ 

 

            6. Dezvoltă propoziţia  ,, Soarele străluceşte. “adăugând : 

 

a) 3 cuvinte : __________________________________________________ 

 

b) 5 cuvinte : __________________________________________________ 

 

            7. Scrie corect textul dat şi adaugă semnele de punctuaţie potrivite : 

 

 un iepuraş cenuşiu s-a aşezat sub o tufă el plângea cu lacrimi mari pentru 

că toată lumea îl fugăreşte se gândea iepuraşul şi se întreba de ce să-mi fie frică şi de 

umbra mea 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Dacă ai terminat, poţi colora desenul! 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


