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 1.Scoate ideea principală din textul de mai jos sub formă de enunţ, de întrebare, de titlu: 

 

 În odaie este cald şi bine, iar în liniştea serii se aude din când în când trosnetul lemnelor din soba 

încinsă. Paturile sunt pregătite de culcare, iar ghetuţele aşteaptă cuminţi după uşă. Niciodată nu fuseseră atât 

de lustruite ca astăzi, iar Ioana şi Mihăiţă nu le scăpau din ochi. Nu înţelegeau ce se petrece, până când ghetele 

vechi şi obosite ale bunicului le-au lămurit: în noaptea asta toată suflarea îl aşteaptă pe Moş Nicolae. 

 

a. 

 

b. 

 

c. 

 

 2.Completează proverbele cu substantive potrivite: 

 

Dacă nu e ............... , vai de ............................... . 

Cine seamănă ........................ , culege ........................... . 

.............................. bună trece ................................. rea. 

 

 3.Completează textul cu: 

 a.substantive comune: 

 

 Sub crengile........................... , copiii au găsit multe ............................... colorate. Cadourile 

...................... sale erau aşezate deasupra .................................. . În .............................. au găsit imagini cu 

..................... şi ............................. Sunetul ............................. i-a anunţat că au sosit ........................ . 

 b. substantive proprii: 

 În seara de .......................... , mama împodobea bradul împreună cu ........................... . Din coşuleţul 

lui de lângă sobă, ................................ le privea cu ochii lui veseli. Rochia ............................... era adusă 

tocmai din .................................. de unchiul ei, .............................. . 

 

 4.Subliniază substantivele comune cu o linie şi pe cele proprii cu două linii în enunţul de mai jos: 

 

 Clăbucii de săpun din blana lui Martin se topiseră în apă şi ursul nostru avea din nou culoarea cafelei. 

 

 5.Construieşte trei enunţuri în care cuvantul lună să aibă înţelesuri diferite: 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

 6.Uneşte substantivele proprii din coloanele A şi B cu ceea ce denumesc: 

 

A        B 

Argeş    munte   Retezat 

Bistriţa    judeţ   Slatina 

România    apă   Olt 

Becegi    ţară   Braşov 

Dunăre    oraş   Spania 

Făgăraş         Bucureşti 

 



 

 

 

7.Transformă următoarele cuvinte în substantive, după model: 

 

cumpără – cumpărătură    dorit – dorinţă  

cântă -        înnoptat -  

plânge –       luminos -  

construieşte -       îmbrăcat – 

 

8.Completează propoziţiile cu formele potrivite ale substantivelor: 

 

În gradina (bunică) ............................... s-a aşternut zăpada. 

Crengile (brazi) ................................... sunt încărcate de promoroacă. 

Chiotele (copii) .......................... se aud până la marginea  (sat).............................. . 

Sania (Ana) ...................... alunecă pe derdeluş. 

Câinele (Bogdana)........................... mârâie printer gard. 

 

9.Analizează substantivele din enunţul de mai jos, precizând felul, numărul şi genul fiecăruia: 

 

Fram era ursul alb desprins de gheţurile polare... 


