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Gramatic� – clasa a V-a � 5

ARGUMENT PENTRU ELEVI, PROFESORI �I P�RIN�I 
 

Gramatic�. Fi�e de lucru pentru clasa a V-a este o lucrare conceput� în con-
formitate cu noua program� pentru limba �i literatura român�. Culegerea este util� 
elevilor, indiferent de manualul pentru care s-a optat la clas�.  

Este o lucrare complex�, dedicat� în primul rând orelor de limba român�, al 
c�rei scop este dezvoltarea competen�elor lingvistice ale elevilor, fiind util� deopotriv� 
�i profesorilor care pot selecta exerci�ii pentru fiecare lec�ie �i pot evalua nivelul 
achizi�iilor elevilor prin utilizarea testelor stadiale �i sumative. Cartea poate fi utilizat� 
�i acas�, fiind un ghid nepre�uit pentru p�rin�i. Îi ajut�, de asemenea, pe elevi �i în 
preg�tirea pentru evaluarea na�ional� din clasa a VI-a �i pentru olimpiadele �colare 
(OLLR, OLAV) deoarece propune �i tipuri de itemi specifici acestor evalu�ri, itemi 
care nu sunt cuprin�i, de obicei, în manualele �colare. 

Con�inuturile din carte sunt grupate în 13 unit��i de gramatic�. La fiecare unitate 
de gramatic� sunt propuse: 

• exerci�ii care vizeaz� identificarea, însu�irea, exersarea, utilizarea �i 
reflec�ia asupra faptelor de limb�, prin diverse tipuri de activit��i; 

• teste sumative, care ofer� posibilitatea evalu�rii sistematice a competen�elor 
elevilor.  

Fi�ele de lucru din carte au o structur� unitar�, abordând integrat elementele de 
construc�ie a comunic�rii cu lectura �i redactarea �i vizând toate competen�ele generale. 

Textele-suport din fiecare capitol sunt selectate din c�r�i pentru copii, care pot fi 
propuse pentru lectur� pe parcursul studierii fiec�rei unit��i de gramatic�. La fiecare 
unitate, textele au o tem� comun�: copil�ria, familia, �coala, jocul etc. Se realizeaz� 
astfel în�elegerea textelor literare, pornindu-se de la no�iunile de gramatic�, f�cându-se 
leg�tura dintre lectur�, elementele de construc�ie a comunic�rii �i redactare. 

O particularitate a lucr�rii noastre este marcarea, prin verbe de comand� �i prin 
simboluri, a p�r�ilor componente ale fiec�rei fi�e: identific�m, înv���m, exers�m, 
utiliz�m. Se poate observa propunerea unui demers care subordoneaz� conceptele 
lingvistice perform�rii unor acte de limbaj, unor situa�ii comunicative de complexitate 
diferit�, gradat� în raport cu vârsta elevilor (Programa de limba �i literatura român�, 
clasa a V-a). Consider�m c� aceast� secven�ializare a fi�elor permite selectarea rapid�  
a exerci�iilor în func�ie de obiectivele lec�iei. 

Exerci�iile sunt diverse, având în vedere atât achizi�iile lingvistice, cât, mai ales, 
aspectul func�ional al limbii. Exerci�iile care urm�resc IDENTIFICAREA �i ÎNSU�IREA 
faptelor de limb� pot fi utilizate �i în clas�, în orele de familiarizare a elevilor cu noi 
concepte. Este foarte important c� exerci�iile propuse pentru EXERSARE cuprind 
toate tipurile de itemi �i au aceea�i structur� pe tot parcursul lucr�rii. Exerci�iile de 
APLICARE a cuno�tin�elor în situa�ii concrete de comunicare sunt variate �i atractive, 
urm�rind utilizarea corect� a normelor gramaticale, fonetice �i lexicale în mesaje pe 
teme de interes, în contexte familiare �i nonfamiliare. Fi�ele cuprind multe exerci�ii cu 
caracter ludic (ghicitori, concursuri) �i activit��i în perechi sau pe grupe mai mari.  EDITURA PARALE
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 6 � Gramatic� – clasa a V-a 

O alt� particularitate a fi�elor de lucru o reprezint� modul în care sunt organizate 
exerci�iile de EXERSARE �i de APLICARE. Am considerat oportun s� marc�m tipurile 
de itemi pentru a eviden�ia structura fi�elor. Codurile folosite sunt urm�toarele: 

I. ITEMI OBIECTIVI 
A. Itemi cu alegere dual�  IO_A 
B. Itemi de tip pereche  IO_B 
C. Itemi cu alegere multipl�  IO_C 
 
II. ITEMI SEMIOBIECTIVI 
A. Itemi de completare  IS_A 
B. Itemi cu r�spuns scurt  IS_B 
C. Întreb�ri  structurate  IS_C 
 
III. ITEMI SUBIECTIVI 
A. Rezolvare de probleme  I Sb 
B. Eseu    I Sb 

Testele stadiale respect� succesiunea itemilor din fi�ele de lucru. Se propune astfel 
o evaluare conform� cu o structur� familiar� elevilor, gradându-se corespunz�tor nivelul 
de dificultate a itemilor. Exerci�iile de la subiectul al II-lea acoper� toate con�inuturile 
de la lectur�, din programa �colar�. 

O noutate din cartea noastr� este �i feedbackul din finalul unit��ilor de gra-
matic�. Aceast� secven�� determin� implicarea elevului în autoevaluare �i în reflec�ia 
asupra studiului limbii române. Consider�m c� r�spunsul la întrebarea Care este lucrul 
cel mai important pe care l-am înv��at? îl va provoca pe elev s� sistematizeze �i s� 
esen�ializeze cu mai mult interes noile achizi�ii. Iar întrebarea Când �i unde voi folosi 
ceea ce am înv��at? va conduce la con�tientizarea importan�ei studiului limbii române.  

Un lucru foarte important este �i acela c� unit��ile de gramatic� au inde-
penden��. Fi�ele se pot folosi indiferent de e�alonarea con�inuturilor din noile manuale 
alternative.  

Succes deplin tuturor elevilor din clasa a V-a!  
 

Autoarea, 
Editura Paralela 45  
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FI�A NR. 1 
 
� Dup� ce r�spunzi la întreb�ri, cerceteaz� r�spunsurile de la pagina 14 pentru a 

descoperi rezultatul fi�ei tale. 
1. Sensul expresiei a fi tob� de carte este a fi g�l�gios. A / F 

2. Cuvântul cu sens opus pentru expresia de treab� este bun, cumsecade. A / F 

3. Sensul cuvântului a vorbi este a t�cea. A / F 

4. Cuvintele pronume �i prenume au acela�i sens. A / F 

5. Toate cuvintele din seria alb, albastru, alburiu, albicios fac parte din aceea�i familie 
de cuvinte. A / F 

6. Ambele cuvinte sunt desp�r�ite corect în silabe: e-xa-men, e-xem-plu. A / F 

7. Propozi�ia este o comunicare cu un singur predicat. A / F 

8. La sfâr�itul propozi�iei enun�iative se pune punct. A / F 

9. O propozi�ie interogativ� se termin� cu semnul exclam�rii. A / F 

10. Propozi�ia Începe �coala. este o propozi�ie simpl�. A / F 

11. Propozi�ia Merg la �coal�. este o propozi�ie simpl�. A / F 

12. P�r�ile de propozi�ie sunt substantivul �i predicatul. A / F 

13. Subiectul din propozi�ia Apune soarele. este cuvântul Apune. A / F 

14. În propozi�ia Noi cump�r�m c�r�i �i caiete. subiectul este multiplu. A / F 

15. Predicatul din propozi�ia Mergem la �coal�. este mergem. A / F 

16. Predicatul din propozi�ia Eu citesc multe c�r�i. este exprimat printr-un verb la nu-
m�rul plural. A / F 

17. P�r�ile de vorbire studiate sunt: verbul, substantivul, pronumele, adjectivul. A / F  

18. În enun�ul Mergeam spre �coal�. cuvântul subliniat este un verb la timpul trecut. A / F 

19. Verbul subliniat din enun�ul Frunzele ruginii cad pe p�mânt. este la persoana întâi. 
A / F 

20. Verbul a�tept exprim� starea. A / F 

21. Forma corect� este mi-ar place. A / F 

22. În propozi�ia Vârful Omul se afl� în Mun�ii Bucegi. cuvântul subliniat este substantiv 
comun. A / F 

Actualizarea cuno�tin�elor 
din clasa a IV-a 
Actualizarea cuno�tin�elor 
din clasa a IV-a 

EDITURA PARALE
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 8 � Gramatic� – clasa a V-a 

23. Substantivul teatru este de genul masculin. A / F 

24. La plural, forma corect� a substantivului copert� este coper�i sau coperte. A / F 

25. Pronumele din propozi�ie este la persoana a treia, plural: Sora ei a plecat. A / F 

26. În propozi�ia Albastrul cerului senin încânt� privirea. cuvintele albastrul �i senin 
sunt adjective. A / F 

27. Adjectivul subliniat în propozi�ia Dulapul vechi al bunicilor este plin de amintiri. 
este de genul masculin, num�rul singular. A / F 

28. Enun�ul urm�tor este scris corect: Voi citii multe c�r�i despre copii. A / F 

29. Cuvântul floarea-soarelui se scrie cu cratim�. A / F 

30. Intrusul (cuvântul scris incorect) din seria înnegrit, înot, înnoptat, în�molit este cu-
vântul înot. A / F 
Obs. Rezultatele de la aceast� fi�� se afl� la pagina 14. 

 
 

EXERCI�II RECAPITULATIVE 
 

FI�A NR. 2  
 

� Pentru a actualiza toate cuno�tin�ele din clasele anterioare, rezolv� urm�toa-
rele exerci�ii. 

1. Nume�te p�r�ile de vorbire studiate de tine pân� acum.  

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

2. Precizeaz� ce p�r�i de vorbire sunt cuvintele subliniate: Primind �i darurile-acestea, 
zeii s-au hot�rât s�-aleag� un loc de lupt� potrivit. Au cercetat toat� Elada �i au g�sit 
c� este bine s�-�i fac� tab�ra-n Olimp.  

(Alexandru Mitru, Legendele Olimpului) 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Subliniaz� verbele din fragmentul: R�zboiul a-nceput cu furie... P�mântul larg �i 
marea uria�� au r�sunat de-un zgomot greu, ce-ntrecea orice-nchipuire. Cerul a dat 
parc� un geam�t. Olimpul s-a cutremurat pân�-n adâncurile sale.  

(Alexandru Mitru, Legendele Olimpului) 
4. Alc�tuie�te o propozi�ie în care s� existe un verb care exprim� starea. 

_____________________________________________________________________ 

5. Men�ioneaz� timpul, persoana �i num�rul verbelor din textul:  
Doar Gheea, mama zmeilor, se mâniase r�u pe el. 
— Titanii sunt copiii mei. Uranus i-a lovit din greu.  

(Alexandru Mitru, Legendele Olimpului) EDITURA PARALE
LA
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Verbul Timpul Persoana Num�rul 
    
    
    

6. Alc�tuie�te o propozi�ie cu predicatul exprimat prin verb la timpul viitor. 

_____________________________________________________________________ 

7. Stabile�te coresponden�a dintre expresii �i verbe. 
• a da în vileag    a pleca 
• a pune la cale    a demasca 
• a-�i lua picioarele la spinare  a renun�a 
      a unelti 

8. Precizeaz� ce p�r�i de vorbire sunt cuvintele subliniate: Furtuna trece repede �i noi 
alerg�m de ne sfârâie picioarele. (Marin Sorescu, Unde fugim de-acas�?) 

_____________________________________________________________________ 
9. Subliniaz� substantivele din enun�ul: Fiecare pagin� a abecedarului lui Creang� 
era pentru mine un aspect nou, ca o turturic� ori ca un col� de peisaj, �i mi se fixa cu 
înlesnire în memorie. (M. Sadoveanu, Anii de ucenicie) 

10. Subliniaz� substantivele comune: Muntele Furnica se afl� în ora�ul Sinaia. 
11. Încercuie�te substantivele proprii: Nu-i acas� Ion, zise m�tu�a M�rioara; s-a dus cu 
mo�u-t�u Vasile sub cetate, la o chiu� din Condreni. (Ion Creang�, Amintiri din copil�rie) 

12. Subliniaz� substantivele care au acela�i sens cu structurile din prima coloan�. 
aducere-aminte – repro�, amintire, ajutor 
b�taie de joc – pedeaps�, joc, batjocur� 

13. Men�ioneaz� genul �i num�rul substantivelor din textul:  
Sara pe deal buciumul sun� cu jale, 
Turmele-l urc, stele le scap�r�-n cale,  
Apele plâng, clar izvorând din fântâne...  

(M. Eminescu, Sara pe deal) 
 

Substantivul Genul Num�rul 
   

   

   

   

   

   

   

   
   EDITURA PARALE
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 10 � Gramatic� – clasa a V-a 

14. Alc�tuie�te o propozi�ie în care s� existe un substantiv de genul neutru, la num�rul 
plural. 

_____________________________________________________________________ 

15. Alc�tuie�te o propozi�ie în care s� existe un substantiv care denume�te un fenomen 
al naturii. 

_____________________________________________________________________ 

16. Alc�tuie�te o propozi�ie cu subiectul exprimat printr-un substantiv propriu, care s� 
fie numele unui continent.  _______________________________________________ 

 
FI�A NR. 3 

 

1. Precizeaz� ce p�r�i de vorbire sunt cuvintele subliniate: Cum o v�zu, el se duse s� o 
ia ca s�-�i aline foamea cu dânsa. (Petre Ispirescu, Aleodor împ�rat) 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Subliniaz� pronumele personale din textul: Mirela, arunc� tu acum o gresie, s� nu-�i 
fac� balaurul cine �tie ce impresie. S� �tie �i el c� noi l-am citit pe Ispirescu.  

(Marin Sorescu, Unde fugim de-acas�?) 

3. Încercuie�te pronumele de polite�e:  
— D-apoi s� avem iertare, Luminarea Voastr�, c� acesta mi-i fl�c�ul care m-a trimis 

la M�ria Voastr�.  
(Ion Creang�, Povestea porcului) 

4. Men�ioneaz� persoana, genul �i num�rul pronumelor din textul:  
V�zând noi ce mare jale, am ajuns la concluzia c� gâ�tele trebuie ajutate �i nicidecum 

mâncate. Dac� apa se face bocn� de la o minciun� de ra��, ea tot c-o minciun� se 
dezghea��.  

(Marin Sorescu, Unde fugim de-acas�?) 
 

Pronumele Persoana Genul 
(unde e cazul) 

Num�rul 

    
    

5. Alc�tuie�te o propozi�ie în care s� existe un pronume personal de polite�e, care s� 
aib� func�ia de subiect. 

_____________________________________________________________________ 

6. Precizeaz� ce p�r�i de vorbire sunt cuvintele subliniate din textul urm�tor:  
M� gândeam, printre altele, cam cum trebuie s� arate balaurii �i zmeii, c� toat� ziua 

bun�-ziua era vorba despre ei. Erau r�i, erau fioro�i, erau înfrico��tori, chiar dac� nu 
existau.  

(Simona Popescu, Exuvii) EDITURA PARALE
LA
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• s� arate – ................................................... • ei – .................................................... 
• balaurii – ................................................... • r�i – .................................................. 

7. Subliniaz� adjectivele din textul:  
Iarn�. Noapte lucie pe o lume ca din pove�ti: copaci de zah�r, câmp de cristal, iaz de 

oglind�. �i-n cuprinsul larg, uria�ul policandru al cerului î�i aprinde, una câte una, 
luminile, ca într-o nem�surat� sal� de dans.  

(Emil Gârleanu, Fricosul) 
8. Men�ioneaz� genul �i num�rul adjectivelor din textul:  

Sub lumina trandafirie a unui blând apus de soare, p�mântul pare adâncit într-o 
odihn� neclintit�; frunzele a�ipesc, preg�tindu-se pentru tihnitul somn al nop�ii.  

(Emil Gârleanu, Pui�orii) 
 

Adjectivul Genul Num�rul 
   
   
   
   
   

 

9. Subliniaz� adjectivele care au acela�i sens cu expresiile: 
cu scaun la cap – bogat, vesel, de�tept 
de isprav� – înv��at, vrednic, perseverent 

10. Alc�tuie�te o propozi�ie cu un adjectiv de genul feminin, la num�rul plural. 

_____________________________________________________________________ 

11. Nume�te p�r�ile de propozi�ie studiate de tine pân� acum. 

_____________________________________________________________________ 

12. Precizeaz� partea de propozi�ie / func�ia sintactic� a cuvintelor subliniate: F�t-Frumos 
coboar� pe t�râmul cel�lalt pe o funie de coaj� din teiul cel înalt. (Marin Sorescu, Unde 
fugim de-acas�) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

13. Subliniaz� cu o linie predicatul �i cu dou� linii subiectul din propozi�ia: În aer, un 
popor întreg de rândunele se preg�te�te de plecare. (Emil Gârleanu, Pui�orii) 
14. Subliniaz� p�r�ile secundare de propozi�ie din fragmentul: Pe mu�chiul gros, cald 
ca o blan� a p�mântului, c�prioara st� jos lâng� iedul ei. (Emil Gârleanu, C�prioara) 

15. Alc�tuie�te dou� propozi�ii în care substantivul carte s� aib�, pe rând, func�ia de 
subiect �i de parte secundar� de propozi�ie. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ EDITURA PARALE
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FI�A NR. 1 
ALFABETUL LIMBII ROMÂNE. ORDONAREA CUVINTELOR DUP� CRITERIUL ALFABETIC. 
DIC�IONARUL. ARTICOLUL DE DIC�IONAR 

 Identific�m 

1. Scrie în ordine alfabetic� urm�toarele cuvinte: carte, liter�, sunet, c�rturar, lexic, 
vocabular, dic�ionar, alfabet, articol, criteriu, vocal�, semivocal�, consoan�, silab�, accent. 
........................................................................................................................................... 

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

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

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

2. Caut� urm�toarele cuvinte în DOOM 2 �i explic� de ce cuvintele au în fa�� semnul 
exclam�rii sau asterisc.  

a) ! antic/antic – ......................................................................................................... 

! computer – ........................................................................................................... 

! profesor/profesor – .............................................................................................. 

! sublinia – ............................................................................................................. 

b) * disco – ................................................................................................................. 

* elidare – .............................................................................................................. 

* tomograf – ........................................................................................................... 

3. Folosind DOOM 2, subliniaz� forma corect� a cuvintelor. 
• Antichitate/antichitate (epoca) 
• conclusiv/concluziv 
• sangvin/sanguin 

 Înv���m 

4. Scrie forma din dic�ionar a cuvintelor: 
• am mers – .......................................... • frumo�i – ............................................... 
• b�ie�i – ............................................... • dânsului – .............................................. 

Ortografie �i ortoepie  

EDITURA PARALE
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-  

 Exers�m 

5. Încercuie�te litera A (dac� apreciezi c� afirma�ia este adev�rat�) sau F (dac� 
tu crezi c� este fals�). 

• Sunt în ordine alfabetic� urm�toarele cuvinte: cuvânt, cuvânt�tor, cuvântare,  
(a) cuvânta. A / F 

• În dic�ionar, adjectivele au forma de masculin, singular. A / F 

6. Scrie, pe spa�iul punctat din fa�a substantivului din prima coloan�, litera co-
respunz�toare explica�iei din coloana a doua. 

…… – DOOM A. totalitatea literelor a�ezate într-o ordine conven�ional�, repre-
zentând sunetele de baz� ale unei limbi; 

…… – alfabet B. oper� lexicografic� cuprinzând cuvintele unei limbi, organizate 
într-o anumit� ordine (de obicei alfabetic�); 

…… – dic�ionar C. Dic�ionar ortografic, ortoepic �i morfologic. 

7. Seria cu toate cuvintele în ordine alfabetic� este: 
a) alfabet, alfabetar, alfabetic, alfabetizare, alfabetiza; 
b) dic�ionar, dic�ion�ra�, dic�iune; 
c) silab�, silabic, silabisit, silabisire. 

8. Transcrie din dic�ionar explica�ia substantivului fonetic�. 
………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

9. Transcrie din DEX câte un cuvânt pentru fiecare abreviere (prescurtare).  

• s.n. – ………………………………………………………………………………. 

• vb. – ……………………………………………………………………………….. 

• înv. – ……………………………………….……………………………………… 

 Utiliz�m 

10. Explic�-i colegului de banc�, într-un text de 3-5 rânduri, în ce fel po�i folosi 
Dex online pentru a descoperi forma corect� a unui cuvânt. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

IO_A 

IO_B 

IO_C 

IS_B 

IS_B 

I SB 
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11. S� ne juc�m! 
Scrie o propozi�ie în care primul cuvânt s� înceap� cu a, al doilea cu b, al treilea cu c etc.  
Vezi cât de departe po�i ajunge! 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 

FI�A NR. 2 
TIPURI DE SUNETE: VOCAL�. CONSOAN�. SEMIVOCAL� 

 Identific�m 

1. Subliniaz� cu o linie vocalele �i cu dou� linii consoanele din textul urm�tor. Încer-
cuie�te cu galben semivocalele. 

A vorbi �i a scrie corect gramatical înseamn� a avea puncte cardinale. Gramatica e 
lumina limbii române. F�r� ea, cuvintele ar fi cu ochii ar�i de uitare �i �i-ar pierde potecile.  

(F�nu� Neagu, Insomnii de m�tase) 

 Înv���m 

2. Subliniaz� cu albastru sunetul [i] vocalic �i încercuie�te cu galben sunetul [i] semi-
vocalic din cuvintele urm�toare, dup� ce le-ai desp�r�it în silabe: iarb�, idee, mioare, 
piele, veselie, iure�, zglobiu, Mihai. 
…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 Exers�m 

3. Încercuie�te litera A (dac� apreciezi c� afirma�ia este adev�rat�) sau F (dac� 
tu crezi c� este fals�). 

• În cuvântul bibliotec� exist� cinci vocale. A / F 
• În cuvântul inimioar� exist� patru vocale, dou� semivocale �i trei consoane. A / F 
• În cuvântul adev�rat, num�rul consoanelor este egal cu num�rul vocalelor. A / F 
• Sunetul [e] din cuvântul sear� este semivocal�. A / F 

4. Scrie, în spa�iul punctat din fa�a cuvântului din prima coloan�, litera cores-
punz�toare din coloana a doua. 

…… – stilou   A. cuvânt în care exist� nicio semivocal�; 
…… – leoaic�   B. cuvânt în care exist� trei semivocale; 
…… – machiaj   C. cuvânt în care exist� o semivocal�; 
     D. cuvânt în care exist� dou� semivocale. 

I SB 
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5. Încercuie�te litera corespunz�toare r�spunsului corect. 
• Seria cu toate cuvintele care con�in câte dou� vocale este: 

a) vedere, carte, scris; 
b) idee, copii, erou; 
c) cas�, b�iat, �coal�. 

 Utiliz�m 

6. Scrie un text dialogat format din 8-10 replici, imaginându-�i c� teritoriul vo-
calelor a fost invadat de consoane. 

Observa�ie. Vei rezolva acest exerci�iu pe o foaie separat�, pe care o vei 
ad�uga în portofoliul personal. 

 
 
 

FI�A NR. 3 
CORESPONDEN�A DINTRE LITER� �I SUNET 

 Identific�m 

1. Completeaz� tabelul urm�tor. 
 

Cuvântul Num�rul sunetelor Num�rul literelor 
dic�ionar   
alfabet   
Cecilia   

Gheorghe   
eram   

exemplu   
 

2. Încercuie�te cuvintele în care num�rul literelor este egal cu num�rul sunetelor: cercel, 
sear�, cear�, Alexandra, maci, ceas, câmpie, exerci�iu, gherghef, geografie, giraf�, 
ureche, George, vecin.  
 

 Înv���m 

3. Scrie câte dou� exemple de cuvinte care con�in grupul de sunete [cs] scris în dou� 
modalit��i diferite: 

a) cs – ......................................................................................................................... 
b) x – .......................................................................................................................... 
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4. Grupeaz� pe coloane cuvintele: Roxana, exerci�iu, pix, examen, Alexa, existen��, 
explozibil, auxiliar. 
 

Cuvinte în care sunetul [x]  
se pronun�� [cs] 

Cuvinte în care sunetul [x]  
se pronun�� [gz] 

  
  
  
  

5. Grupeaz� pe coloane cuvintele: eu, er�, este, elev, educa�ie, el, energie, ele. 
 

Cuvinte care se pronun�� cu [e] 
ini�ial 

Cuvinte care se pronun��  
cu grupul [ie] ini�ial 

  
  
  
  

 Exers�m 

6. Încercuie�te litera A (dac� apreciezi c� afirma�ia este adev�rat�) sau F (dac� 
tu crezi c� este fals�). 

• Grupul de litere ghe reprezint� un singur sunet în cuvântul vegheau. A / F 
• În cuvântul ciuperci exist� 8 litere �i 6 sunete. A / F 

7. Scrie, pe spa�iul punctat din fa�a cuvântului din prima coloan�, litera cores-
punz�toare din coloana a doua. 

……. – exerci�iu   A. 9 litere, 9 sunete; 
……. – ghiveci   B. 7 litere, 7 sunete; 
……. – bisilabic   C. 9 litere, 10 sunete; 
……. – telefon   D. 7 litere, 6 sunete; 

     E. 7 litere, 5 sunete. 

8. Încercuie�te litera corespunz�toare r�spunsului corect. 
• Seria de cuvinte în care litera g red� singur� sunetul [�] este: 

a) gem, ger, ninge, ginere, morfologie; 
b) mergeau, magiun, fragi, geam, gean�. 

• Seria de cuvinte în care litera c red� singur� sunetul [�] este: 
a) ceap�, ciob, cioar�, ceas; 
b) circ, cine, cerc, pace, face. 

• Seria de cuvinte în care grupurile de litere che, chi noteaz� un singur sunet, 
respectiv sunetul [k'], este: 

a) chior, unchi, m�nunchi, chiar; 
b) chimie, ridiche, chenar, chibrit. 
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FI�A NR. 1 
CUVÂNTUL, UNITATE DE BAZ� A VOCABULARULUI  
CUVÂNTUL �I CONTEXTUL. FORMA �I SENSUL CUVINTELOR 

 Identific�m 

1. Cite�te cu aten�ie textul urm�tor: 
Domnul Daniels a scris pe tabl� „cot”�i vorbim despre cele trei sunete ale cuvân-

tului. Eu aud un singur sunet – cot –, dar el spune c� sunt trei sunete diferite pentru c� 
sunt trei litere diferite. Parc� mi-ar spune c� cerul este galben. În timp ce rostesc cuvântul 
pe litere, îmi spune s� le ating cu palma pe fiecare. Asta pare s� m� ajute. M� sile�te 
s� le despart, de�i alc�tuiesc toate un singur cuvânt. Dar este un cuvânt scurt, iar eu 
m� gândesc îngrijorat� ce-o s� m� fac cu ni�te c�r�i întregi. Voi fi în stare s� citesc 
vreodat�? 

 (Lynda Mullaly Hunt, Ca pe�tele în copac) 
• Scrie câte o propozi�ie în care s� precizezi:  

a) câte cuvinte sunt în primele dou� enun�uri; 

........................................................................................................................................... 
b) câte litere sunt în cuvântul tabl�; 

........................................................................................................................................... 
c) care este în�elesul cuvântului tabl�. 

........................................................................................................................................... 
• Construie�te un enun� în care cuvântul tabl� s� aib� alt sens decât în text. 

........................................................................................................................................... 
• Încercuie�te înc� dou� cuvinte care, având aceea�i form�, pot avea mai multe 

în�elesuri. 

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

2. a) Subliniaz�, în textul urm�tor, dou� perechi de cuvinte care au aceea�i form� �i 
sensuri diferite. 

Colo-n vale în ��rân�   Iar� porcu-n loc s� râme 
St� o râm� într-o rân�   A f�cut râma f�râme. 
�i prive�te-un porc cum râm�.  Una râm�… dou�… nou�… 
Râm� ici, râm� colea,    Pân’ la nou�zeci �i nou�… 
Dou� râme s-ar p�rea,    Toate nou�zeci �i nou� 
Îns� una-i porc sadea.   Întreab� porcul: – Când plou�? 

(Marin Sorescu, Problema cu dou� râme) 

Vocabularul 
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b) Transcrie, din prima strof�, dou� cuvinte care difer� printr-un sunet. 

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

 Înv���m 

3. Scrie enun�uri în care s� folose�ti fiecare cuvânt cu dou� sensuri, precizând sensurile.  
a) 
 

Cuvinte Enun�uri în care cuvintele au sensuri 
total diferite 

Sensul cuvântului în 
context 

liliac – 
– 

 
 

par� – 
– 

 
 

roman – 
– 

 
 

 

b) 
 

Cuvinte Enun�uri în care cuvintele au sensuri 
înrudite 

Sensul cuvântului în 
context 

inim� – 
– 

 
 

limb� – 
– 

 
 

carte – 
– 

 
 

 

4. Men�ioneaz� sensul cuvântului limpede în fiecare context. 

• ap� limpede – ……………………………………………………………………. 

• cer limpede – ………………………………….…………………………………. 

• privire limpede – ………………………………………………………………… 

• glas limpede – …………………………………………………………………… 

• minte limpede – ………………………………………………………………….. 

5. Cuvintele ve�nic �i etern au acela�i ………….…….. �i form� …………………….. 

6. Încercuie�te dou� cuvinte cu form� diferit�, dar cu acela�i sens. 
Undeva sub doi altoi 
A murit un pi�igoi,  
Pas�mite, pas�mite, 
Cum murise o mierlise. (Marin Sorescu, Întâmplare) 

7. Subliniaz� dou� cuvinte care nu sunt folosite cu sens propriu în fragmentul: 
Norii fug, doritul soare/ Str�luce�te �i dismiard� oceanul de ninsoare. 
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 Exers�m 

8. Încercuie�te litera A (dac� apreciezi c� afirma�ia este adev�rat�) sau F (dac� 
tu crezi c� este fals�). 

• Cuvintele sens �i semnifica�ie au form� diferit� �i acela�i sens. A / F 

9. Une�te prin s�ge�i cuvintele cu form� diferit� �i cu acela�i sens.  
carte    vocabul� 
cuvânt    lexicon 
dic�ionar    volum 

10. Încercuie�te litera corespunz�toare r�spunsului corect. 
• Lumea te întreb� mereu ce vrei s� fii când vei fi mare. Eu �tiu ce fel de om mare 

vreau s� fiu. (Lynda Mullaly Hunt, Ca pe�tele în copac)  
Cuvântul mare din text înseamn�: a) ap� st�t�toare; b) imens; c) matur. 

• Sensul cuvântului subliniat în enun�ul: – Scumpa mea, sunt sigur� c� exist� o 
explica�ie pentru asta. (idem) este:  
a) costisitoare;   b) drag�;   c) ascult�toare. 

11. Cite�te textul urm�tor:  
M� uit la televizor �i desenez un pui de lam� pe care îl cheam� Butch Cassidy. Dac� 

tot l-am botezat a�a, îi adaug p�l�rie de cowboy, basma la gât �i toc de pistol.  
(Lynda Mullaly Hunt, Ca pe�tele în copac)  

a) Încercuie�te patru cuvinte care pot avea dou� sensuri. 
b) Alc�tuie�te câte un enun� în care fiecare cuvânt încercuit de tine s� aib� alt sens 

decât în text. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 Utiliz�m 

12. Ghice�te cuvântul care lipse�te din fiecare enun�.  
1. Elementul constructiv, punctul de plecare al procesului comunicativ este 

 __ __ __ __ __ __ __ __ 
2. Cuvântul are sunete, înveli� sonor, adic� __ __ __ __ __ 
3. În�elesul cuvântului se mai nume�te __ __ __ __ 
4. Sensul unui cuvânt se stabile�te în __ __ __ __ __ __ __ 

13. Redacteaz� un text de 5-8 rânduri, în care s�-�i imaginezi c� îi explici unui coleg 
care a lipsit de la �coal� ce înseamn� context �i cum se stabile�te sensul cuvintelor în 
context.  

Observa�ie. Vei rezolva acest exerci�iu pe o foaie separat�, pe care o vei 
ad�uga în portofoliul personal. 
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FI�A NR. 2 
CATEGORII SEMANTICE. SINONIME. ANTONIME 

 Identific�m 

1. a) Încercuie�te antonimele din textul urm�tor.  
— Am scris ,,imposibil”. (…) 
— Vreau s� rupi foaia în dou�. Chiar în dreptul liniei. 
Fac ce-mi spune. 
— Acum, Ally… Pe bucata mare de hârtie din mâna ta scrie „posibil”. Nu mai exist� 

„imposibil”, da?  
(Lynda Mullaly Hunt, Ca pe�tele în copac) 

b) Scrie un sinonim pentru cuvântul posibil.    .......................................................... 

 Înv���m 

2. Înlocuie�te, în textul urm�tor, cuvintele marcate cu sinonimele lor:  
— Ast�zi primul (.....................) lucru pe care o s�-l fac va fi s� v� vorbesc despre 

c�r�i. O s� vorbim (.......................) des (.....................) despre c�r�i anul �sta – vreau 
s� v� spun despre unele dintre pove�tile mele preferate (..............................).  

Când vorbe�te despre c�r�i, Domnul Daniels m� face s� m� gândesc (....................) 
la Max �i Olivier. Parc�-i gata s� dea o petrecere uria�� (...............................). Îmi 
place s�-l ascult vorbind despre c�r�i. Dar (.....................) s�-mi cear� (.....................) 
mie s� citesc este ca �i cum i-ai cere unui homar s� joace tenis.  

(Lynda Mullaly Hunt, Ca pe�tele în copac) 
3. Une�te cuvintele sinonime! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sincer 
or��enesc 
vinovat  
mil� 
lacom 
pl�cut 
pedeaps� 
efemer 
 

 onest 
citadin 
culpabil 
inculpat 
compasiune 
avar 
sanc�iune 
trec�tor 
etern 
agreabil 
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4. Scrie antonimul potrivit cuvintelor marcate:  
Nu vorbe�te cu toat� lumea, este mândru.  ................................................................. 
S�tenii îi laud� frumuse�ea, spunând c� este un b�rbat mândru.  ............................... 

5. Une�te cuvintele din prima coloan� cu sinonimele lor din a doua coloan�, apoi 
grupeaz�-le în tabel:  

asem�n�tor   altitudine 
du�man   solitar 
gre�eal�   terestru 
împrejurare   etern 
în�l�ime   similar 
p�mântesc   opinie 
p�rere   circumstan�� 
singur   inamic 
ve�nic   eroare 

 

Substantive sinonime Adjective sinonime 
ex.: du�man – inamic  
  
  
  
  
  
 

6. Une�te cuvintele din prima coloan� cu antonimele lor din a doua coloan�, apoi gru-
peaz�-le în tabel:  

a începe   disperare 
speran��   diurn 
nocturn   altruist 
egoist   eronat 
junior   a t�cea 
a vorbi   a termina 
a urca   pedeaps� 
recompens�   a coborî 
corect   senior 
 

Substantive Adjective Verbe 
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