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1.Găseşte cuvinte cu sens asemănător:                 

a cotropi  = ....................................        a-şi aduce aminte =   .......................................  

a studia = ..........................................                   a băga de seamă =  ............................................ 

a descoperi = ........................................               a ţine locul= ................................................. 

a birui = ...........................................                    a sta în cumpănă = ................................................. 

a călăuzi = .......................................                    a lua la goană pe cineva = ……………………………. 

2. Formează, după model, verbe pornind de la cuvintele date. 

zâmbăreţ = a zâmbi 

povestire = 

râsul = 

înalt = 

frumuseţe = 

roade = 

3. Citeşte cu atenţie. Transcrie trecând toate verbele la timpul trecut. 

         Soseşte toamna. Vremea se răcoreşte. Frunzele cad la pământ. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. Subliniază verbele din textul dat. Analizează-le sintactico-morfologic: 

M-am distrat și am călătorit pentru că am avut prieteni de viață. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5.Tăiați varianta incorectă: 

Tu vii/ vi-i la școală.                                             Statuile păreau vii/vi-i. 

Vii/vi-i greu urcușul?                                           Cade bruma peste vii/vi-i. 

Banii vii/vi-i dau mâine.                                       Ar vrea să vii/vi-i în fiecare zi. 

 

6. Formulează câte o propoziţie cu: c-a, v-ar, i-au.  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

7.Alcătuieşte propoziţii în care: 

a) predicatul să fie exprimat prin verbul „a vrea” la persoana a III a, numărul plural, timp viitor; 

____________________________________________________________________________________ 

b) predicatul să fie exprimat prin verbul „a fi” la persoana a II a, numărul plural, timp trecut; 

____________________________________________________________________________________ 

c) predicatul să fie exprimat prin verbul „a scrie” la persoana a II a, numărul singular, timp prezent; 

____________________________________________________________________________________ 

1.Scrie după dictare: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Vezi textul pentru dictare 

 

Era o zi frumoasă de toamnă. Îmi luasem prietenul necuvântător şi am pornit-o prin parc. Mi-aş fi dorit să fi 

fost şi prietena mea cu mine. Dar gândul îmi zise: 

- Nu fi tristă, mai e şi mâine o zi. Să fii încrezătoare în prietenii tăi! 

- Ce-aş mai fi putut spune? Fii optimist şi mergi înainte! 


