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Test de evaluare - clasa a III-a 

Substantivul 

 

1.    Subliniaţi substantivele din următorul text: 

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

Mihai.  Alina are un căţel 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. 

 Alina 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.   Scrieţi: 

a) câte un substantiv comun care să denumească: 

✓ o fiinţă:………………………. 

✓ un lucru:……………………. 

✓ un fenomen al naturii:…………………. 

✓ un nume de acţiune:………………… 

✓ un nume de stare sufletească:………………… 

✓ un nume de însuşire:……………………… 

b) trei substantive comune la numărul plural, apoi forma lor la numărul singular: 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

c) câte trei substantive proprii care să denumească: 

- nume de persoane:…………………………… 

-  nume de râuri:………………………………. 

- nume de localităţi:…………………………… 

- nume de scriitori:………………… 

- nume de opere literare:………………………. 

- nume de publicaţii:………………………….. 

 

3. Treceţi la plural următoarele substantive, după modelul de mai jos: 
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     fiu - fii, fiii 

     scatiu- 

     codru - 

     tigru- 

     uliu- 

     copil- 

 

4. Grupaţi pe genuri substantivele din textul de mai jos: 

            ,,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 ) 

masculin feminin neutru 

   

   

   

 

 

5. Subliniaţi substantivele, apoi analizați-le, completând tabelul de mai jos: 

          ,,Neghiniţă opri caii şi sări în palma uncheşului. Cum îl văzu, negustorul se gândi să 

ducă împăratului aşa minune.” 

                                                                                   (Barbu Ştefănescu-Delavrancea) 

  

   

 

 

 

6. Alcătuiţi propoziţii cu sensurile diferite ale substantivelor corn, lac. 

substantivul felul numărul genul 

    

    

    


