
Nume: _____________________________                                              Data: ____________ 

 

SUBSTANTIVUL (felul substantivului) 

Fişă de lucru  

                                                                ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ORŢIŞOARA 

                                                                PROF.ÎNV.PRIMAR VOINA ANA 

 

1.  Completează definiţia folosind cuvintele din paranteză: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Scrie substantive proprii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Începe comunicările cu      4. Începe comunicările cu 

substantive comune.                                               substantive proprii. 

 

Eeeeeeeeeeeeeee pleacă la şcoală.                eeeeeeeeeeeeeeee pleacă la şcoală.  

Eeeeeeeeeeeeee  plantează flori.                  Eeeeeeeeeeeeeeee plantează flori. 

Eeeeeeeeeeeeeeeee citeşte poveşti.               Eeeeeeeeeeeeeeeee citeşte poveşti. 

 

5.  Subliniază cu o linie substantivele comune şi cu două linii substantivele proprii din textul: 

 

 Copiii s-au urcat în tren. Dan ducea un geamantan cât el de mare. Elena şi Emilia se 

ajutau . Valizele lor au umplut vagonul. 

— Ce multe bagaje!  a exclamat Vasilica.  

— Până la Ploieşti nu e mult! a liniştit-o Dan.  

 Substantivele care denumesc obiecte de acelaşi fel se numesc substantive 

eeeeeeeeeeeeeeee . Se scriu, de obicei, cu literă iniţială eeeeeeeeeeee . Se scriu cu literă 

iniţială eeeeeeeeeeee când se găsesc la eeeeeeeeeeeeeeeeee propoziţiei.  

 Substantivele care denumesc eeeeeeeeeeeeeeeee obiecte pentru a le deosebi de altele 

de acelaşi fel se numesc substantive eeeeeeeeeeeeee. Ele se scriu întotdeauna cu literă 

eeeeeeeeeeeeeeee mare.  

( anumite, mare, comune, proprii, mică, începutul, iniţială ) 

 

nume de persoane 

 

---------------------------

---------------------------

--------------------------- 

nume de animale 

 

---------------------------

---------------------------

--------------------------- 

 

nume de ape 

 

---------------------------

---------------------------

--------------------------- 

nume de localităţi 

 

---------------------------

---------------------------

--------------------------- 

 

nume de ţări 

 

---------------------------

---------------------------

--------------------------- 

nume de personaje 

 

---------------------------

---------------------------

--------------------------- 



Trenul porni din gară. Sinaia se învăluia în ceaţă. Pe înălţimi pluteau  

nori albăstrii.  

 

6.  Completează comunicările de mai jos, alegând substantivele potrivite din paranteze: 

a) În vacanţă, prietenul meu, Bogdan eeeeeeeeeeeeeee, m-a invitat la el. Locuieşte într-

un sat de munte. Tatăl lui este eeeeeeeeeeeeeeee satului.  

   Colega lui Bogdan este Ioana eeeeeeeeeeeeeee. Tatăl ei este eeeeeeeeeeeeeeee în 

comună. Ca să ajungă la şcoală trebuie să străbată eeeeeeeeeeeeeee Ursului. De foarte multe 

ori a străbătut aceste eeeeeeeee. 

Prin apropierea şcolii lui curge un eeeeeeeeeeeee. Se numeşte eeeeeeeeeeee Rece.  

  (dascăl, Păduraru, pădurarul, Dascălu, chei,  Cheile , Pârâul, pârâu) 

 

7. Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti trei substantive comune şi două substantive proprii.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

Să ne jucăm! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Substantive          Substantive          

comune nume de   proprii nume de 

meserii                   familii 

 

      morar                  Moraru 

      plugar               ------------------ 

------------------          Croitoru 

     pescar                ------------------- 

    zugrav                ------------------- 

----------------               Olaru 

    Substantive         Substantive      Substantive   

comune nume    proprii nume       proprii nume 

de popor            de ţări                  de familii 

 

    român             România             Românu 

----------------        Turcia               -------------- 

    ungur             ---------------        -------------- 

---------------         --------------        Chinezu 

---------------         --------------        -------------- 

 



Nume: _____________________________                                              Data: ____________ 

 

SUBSTANTIVUL 

(felul substantivului) 

 

Fişă de lucru  

                                                                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ORŢIŞOARA 

                                                                  PROF.ÎNV.PRIMAR VOINA ANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Subliniază cu o linie substantivele comune şi cu două linii  substantivele proprii din textul: 

  

 Elevii Şcolii Generale Nr. 1 din Iaşi au plecat în excursie prin ţară. Au vizitat oraşele: 

Cluj-Napoca, Oradea, Arad, Timişoara, Bucureşti şi Constanţa. 

 — Aici, în Constanţa, le-a spus doamna învăţătoare, avem cel mai mare port românesc 

la Marea Neagră. Mâine vom pleca spre Sulina. Vom vedea Delta Dunării. Frumuseţile ei le 

veţi întâlni în paginile scrise de Mihail Sadoveanu.  

 

2.  Precizează ce denumesc substantivele proprii din enunţurile: 

 

- Monica se plimbă prin parc. (eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) 

- Albă-ca-Zăpada mătura odaia piticilor. (eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) 

- De 1 Iunie vom organiza un concurs. (eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) 

- Am citit povestea „Lebedele” de Hans Christian Andersen. 

 (eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) 

- La sud România se învecinează cu Bulgaria. 

  (eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) 

- Mihai Eminescu este cel mai mare poet român. 

  (eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) 

 

 

 

 

Reţineţi! 

❖ Sunt substantive comune: 

- numele popoarelor: român, bulgar, maghiar, … 

- numele zilelor: luni, marţi, miercuri, … 

- numele lunilor: ianuarie, februarie, martie, … 

- numele punctelor cardinale : est, vest, nord, sud, … 

❖ Sunt substantive proprii: 

- nume de instituţii : Universitatea de Vest din Timişoara 

- titluri de opere literare: „Amintiri din copilărie”, „Pinochio”… 

- nume de sărbători: Crăciun, Anul Nou, 1Decembrie, 8 Martie,… 

- nume de străzi: Lalelelor, Primăverii, … 

- nume de publicaţii: „Gândul”, „Adevărul” … 

  

 



3.  Scrie substantivele comune corespunzătoare substantivelor proprii date: 

 

România                  român                             Europa         ________________ 

Banat                _______________                  Arad      ________________ 

 

4.  Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti: 

 

• două  substantive comune care denumesc fenomene ale naturii; 

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

•  un substantiv propriu, nume de operă literară. 

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

 

5.  Uneşte substantivele proprii  cu substantivele comune potrivite : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Compune un scurt text. Subliniază toate substantivele comune şi proprii  folosite. 

----------------------------------------- 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ion Creangă 

Buzău 

Ozana 

George Enescu 

Carpaţi 

Dunăre 

Nicolae Grigorescu 

Atlantic 

Asia 

Franţa 

Muntenia 

 

compozitor 

ţară 

munţi 

râu 

oraş 

regiune 

continent 

fluviu 

pictor 

scriitor 

ocean 



Nume: _____________________________                                              Data: ____________ 

 

SUBSTANTIVUL 

(felul substantivului) 

 

Fişă de lucru  

                                                                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ORŢIŞOARA 

                                                                 PROF.ÎNV.PRIMAR VOINA ANA 

 

1. Subliniază cu o linie substantivele comune şi cu două linii substantivele proprii din textele 

următoare: 

 

a)   „Apropiindu-se de lumina licuriciului, cunoscu că se afla lângă o scorbură de răchită 

bătrână. Pletele lungi ale ramurilor cădeau către ea şi se clătinau alene. 

  — Asta-i casă foarte bună, mormăi Patrocle. 

 Atunci Lizuca îşi ceru voie de la răchită: 

              — Mătuşă Răchită, şopti ea cu sfială, ne dai voie să întrăm în casă la mata? 

 Răchita o mângâie lin şi-i dădu drumul în scorbură.” 

 

 (Mihail Sadoveanu — „Dumbrava minunată”) 

 

b)             „Păsările de la Giurgiu aşteptară păsările din Argeş, de la Bacău şi Severin, şi după 

ce se adunară toate, au trecut în nori de stoluri către miazăzi, peste Dunăre, peste Sfântul Munte 

şi peste mare în Egipt şi mai jos, în nisipurile frământate de vânturi, prin care umblă de mii de 

ani stafiile de piatră” 

 

 (Tudor Arhezi  — „Piatra piţigoiului”) 

 

c)                „Odată, Baruţu a găsit uşa de la dulap crăpată şi a strigat numaidecât pe Miţu. 

Descoperiseră, în sfârşit, drumul la tainele mari şi au intrat amândoi în dulapul cu haine.” 

 

                                                                (Tudor Arghezi  — „Cheile” ) 

 

d)  „Cocioaba de pe malul stâng al Bistriţei, bărbatul, fata şi boii din pădure, un ţap 

şi două capre slabe şi râioase era toată averea Irinucăi.” 

 

 (Ion Creangă — „Amintiri din copilărie” 

 

e)               „Niculăiţă Gropescu, feciorul lui neica Andrei Gropescu, din cătunul Manga, 

comuna Măgureni, e un băiat cu judecată, blajin la vorbă, măsurat la mişcări.” 

 

                         (Ion Alex. Brătescu Voineşti  — „Niculăiţă Minciună”) 


