
  

 

Fișă de lucru, clasa a III-a - limba și literatura română 

Recapitulare –substantivul, adjectivul, pronumele, verbul 

Cecilia Văsuianu 

Școala Gimnazială „Ion Basgan”Focșani 

1) Citește textul și rezolvă cerințele: 

„Apăsă un buton maroniu. Ascensorul se scutură din toate încheieturile, apoi țâșni în slava cerului cu un 

șuierat înfricoșător. Pasagerii nu știau de ce să se mai țină. Pe măsură ce se urcau, grozava mașină prindea 

tot mai multă viteză, iar vântul urla de-a dreptul în urechile lor, până când tot ce se mai putea auzi era un 

țiuit continuu, peste care trebuia să țipi ca să te faci auzit. 

-Stop, țipă bunica Josephine. Joe, spune-i să se se oprească,  eu vreau să cobor!” 

(Roald Dahl ,„Charlie și marele ascensor de sticlă”) 

a) Subliniază cu verde substantivele, cu portocaliu adjectivele(arătând substantivul pe care îl 

determină), cu albastru verbele și  cu galben pronumele. 

b) Grupează substantivele din text în tabel: 

Subst. la genul feminin Subst. la genul masculin Subst. la genul neutru 

nr. singular nr. plural nr. singular nr. plural nr. singular nr. plural 

      

      

      

      

      

 

c) Identifică adjectival aflat înaintea 

substantivului……………………………………………………… 

 



d) Găsește substantive cu același sens 

pentru următoarele substantive. 

ascensor –  

slava – 

pasagerii –  

șuierat –  

e) Scrie adjective care au sens opus celor 

date. 

înfricoșător –  

grozava –  

multă – 

continuu –  

f) Completează tabelul, după model. 

VERBUL 

Timpul trecut(demult) Timpul prezent(acum) Timpul viitor(peste un timp) 

 (eu) vreau  

(ei) nu știau   

  (voi) veți prinde 

 

g) Transformă, după model (verb- substantiv.) 

Model: a țâșni= țâșnire 

a urca = _______________________ 

a apăsa = _____________________ 

a țipa = _______________________ 

a opri = _______________________ 

h) Completează tabelul cu pronumele pe care le găseti în textul următor:  

„  -  E minunat, zise bunicul Joe. Parcă aș fi făcut din aer. 

               - Asta e bună!exclamă bunica Georgina.Eu cântăresc exact cincizeci și două de kilograme. 

  Cei trei bătrâni(…) încercau din răsputeri să se bage la loc în pat, dar degeaba. Patul plutea. Și ei 

pluteau, desigur...Charlie și bunicul Joe se prăpădeau de râs.  

- Ce-i de râs? întrebă bunica Josephine. 

- În sfârșit te-ai dat și tu jos din pat, râdea bunicul Joe.” 

- (Roald Dahl ,„Charlie și marele ascensor de sticlă”) 

Pronumele Numărul Persoana Genul(pers a III-a) 

    

    

    

 


