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Substantivul 

Fișă de lucru 

 

1.  Subliniaţi substantivele din următoarele enunţuri: 

 Alina locuieşte în oraşul Galaţi, pe Strada Nucului. Mama ei se numeşte Ioana, iar tatăl, 

Mihai.  Alina are un căţel, pe Rex şi un papagal numit Coco. Prietena cea mai bună a fetiţei este 

Loredana, colega ei de clasă. 

 Alina citeşte mult. Cartea ei preferată e ,,Poveşti, povestiri, amintiri”, scrisă de                

Ion Creangă. 

 Mircea şi Adrian s-au împrietenit. Ei îşi fac lecţiile împreună. Ieri au fost în pădure. La 

umbra copacilor au găsit ciuperci. Au umplut coşuleţele de nuiele împletite. Au umblat mult 

prin pădure. Ce îmbujoraţi erau! 

 

      2.  Treceţi următoarele substantive la numărul plural: casă, urs, câine, vulpe, copac, 

maşină, cutie, fiu, creion, carte, masă, penar, stilou, ciocolată, îngheţată, corn, erou, ţară, vârf, 

substantiv, stol, roi. 

 

    3.  Formaţi singularul substantivelor: caiete, vizitii, oameni, sărbători, fruntaşi, manuale, 

teme, exerciţii, băieţi, clădiri, jocuri, tractoare, podoabe, brazi, prietenii, coli, fâneţe, cusături. 

 

      4.  Subliniaţi cu o linie substantivele de genul feminin, cu două linii substantivele de 

genul masculin și cu o linie șerpuită linii substantivele de genul neutru. Alegeţi câte un 

substantiv din fiecare gen şi introduceţi-le într-o propoziţie. 

 ,,Noaptea era liniştită şi la popasul de pescari ardeau focuri mari de trestii. Fumul, aţâţat 

şi sporit de mănunchiuri verzi de ierburi şi de papură, se târa la faţa pământului, se răspândea 

în văzduh şi alunga râurile supărătoare de ţânţari. 

 Se alcătui îndată un foc de găteje pentru ciorba de peşte. 

 Într-un cuptor mare, clădit pe patru pari groşi, bătuţi în pământ, afară, sub cerul liber, se 

cocea pâinea neagră, pescărească; căldura lui se simţea bine la câţiva paşi.”         

                                                                                                                (Mihail  Sadoveanu ) 

 5.  Se dă textul: 

  „ Mai târziu, pe când stăteau întinse în patul lor de fân şi se uitau prin lucarnă la stelele 

sclipitoare, Clara îi spuse cu emoţie prietenei sale: 
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 -  Parcă ne-am afla culcate într-un car cu fân, care pluteşte uşor în văzduh, urcând spre 

bolta înstelată. 

 -  Aşa e, încuviinţă Heidi. Dar, spune-mi, tu ştii de ce sunt stelele atât de jucăuşe şi de 

ce sclipesc atât de vesel, parcă ne-ar face semn cu ochiul ? 

 -  Nu ştiu, răspunse Clara. 

 - Pentru că sunt şi ele bucuroase de bucuria noastră.” 

                                                                                                       (Johanna Spyri) 

Cerinţe: 

a. Subliniaţi substantivele comune cu verde şi pe cele proprii cu portocaliu; 

b. Scoateţi din text substantivele la numărul plural; treceţi-le apoi la singular; 

c. Scoateţi substantivele de genul neutru; 

d. Găsiţi substantivele care sunt formate din patru silabe.                                                                                                 


