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   1.Încercuiește răspunsul corect: 

     Pronumele este partea de vorbire care ține locul unui: 

         -număr; 

         -substantiv; 

         -adjectiv;                                                                              

    2.Încercuiește pronumele personale la numărul singular : 

         Eu,noi,el 

         Tu,voi,ele 

         Eu,tu,el,ea 

    3.Subliniază pronumele personale din următoarele propoziții: 

       Miruna și Amalia merg la cumpărături împreună. Ele sunt bune prietene. 

       Tu știi lecția la geografie? îl întreb eu pe Antonio. 

       Voi unde mergeți în vacanță ? Veniți cu noi, la mare? 

   4.Alcătuiește câte o propoziție cu fiecare dintre pronumele personale: el, ea, ei, ele,noi. 
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               5.Pune în locul punctelor pronumele personal potrivit. 

                  .......................n-ai fost azi la magazin. 

                  .......................are multe probleme de rezolvat. 

                  .......................mergeţi des la bunici. 

                  .......................aleargă la ora de educație fizică.    

                  .......................scrie o poezie despre anotimpul primăvara. 

                  .......................suntem colegi de bancă. 

                  .......................pictezi frumos. 

   6.Uneşte prin săgeţi cuvintele din coloana A cu pronumele cu care se pot înlocui din coloana B: 

      A                                                      B 

Mihaela                                                 ei 

Tu,Dragoș şi Anca                                ele 

Laurențiu                                              ea 

Eu, Crina şi Eliza                                 voi 

            Maricica ,Anca şi Florina                     el 

George ,Mihai şi Andrei                       noi 

   7.Subliniază pronumele personale din textul următor: 

      „- Dragii mamei copilaşi, eu mă duc în pădure , ca să mai aduc ceva de mâncare.Dar voi 

încuiaţi uşa după mine//.Când oi veni eu , am să vă dau de ştire, ca să mă cunoaşteţi... 

          Auzit-aţi ce-am zis eu? 

            -Da, mămucă,ziseră ei. 

-Pot să am nădejde în voi? 

-Să n-ai nici o grijă , mămucă.Noi suntem o datăbăieţi şi ce-am vorbit o dată, vorbit 

rămâne.” 

                                                      (Ion Creangă-„Capra cu trei iezi”) 

   8.Înlocuieşte substantivele cu pronumele potrivite: 

      Maria și Ana ies la tablă.Mihai citește cerința din manual.Dana scrie în caiet.Mario și Daniel 

privesc cu atenție. 

   9.Încercuieşte  forma corectă a pronumelui : 

      Eu/Ieu merg la bunici. 

      Iea/ea  a întârziat la ora de dans. 

      Cu ei/iei mă duc la meci. 

      Unde vor pleca ele/iele? 

  

  



  10.Analizează pronumele personale,după model: 

„-Patrocle, zice duduia Lizuca, eu ştiu că tu eşti un căţel vrednic şi viteaz. Dar ce ne facem noi 

dacă rătăcim drumul? întrebă ea pe căţel, ” 

                                                                 (M. Sadoveanu –Dumbrava  minunată) 

     eu-pronume personal, persoana I, numărul singular 
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