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Exerciții recapitulative

1. Scrieți în ordine alfabetică următoarele cuvinte: toamnă, vineri, 
fructe, vară, galben, mere, distracție, școală, legume, prieteni.

2. Alcătuiți propoziții cu patru dintre cuvintele de la exercițiul 1. 

3. Completați cuvintele de mai jos cu literele î sau â:

a)   ngrijorat

b) pl   nge

c) v   nt

d)   nt   lnit

e) c   mp

f)   nnorat
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4. Descoperiți cuvintele de mai jos, completând cu unul dintre grupu-
rile de litere ce, ci, ge, gi, după model:

Model: vo      → voce

a)     reșe    

b) a     tație

c)     ară

d)     ografie

e) ghi     toare

5. Scrieți cuvintele dintre paranteze la forma corectă, după model:

Model: Frunzele (îngălbenit) îngălbenite cad pe pământul umed.

a) Păsările (călător)                      au zburat în alte țări.

b) Copiii (a merge)                    la școală cu bucurie.

c) Zilele sunt mai (scurt)                   , iar nopțile mai

(lung)                .

d) Soarele (a răsări)                 din nou pe cer și vremea va fi din 
nou frumoasă. 

6. Uniți prin săgeți cuvintele cu sens opus. Un cuvânt este în plus. 

a) lumină 1. închis
b) zi 2. întuneric
c) înalt 3. trist
d) negru 4. scund
e) vesel 5. alb
f) deschis 6. prietenos
  7. noapte

7. Alcătuiți trei propoziții despre școală în care să folosiți semnul în-
trebării (?).

OH-NRO-IRO04M_beliv_2022_PG.indd   5OH-NRO-IRO04M_beliv_2022_PG.indd   5 2022. 03. 29.   20:14:352022. 03. 29.   20:14:35



6

Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos și apoi rezolvați cerințele:

„În septembrie, zilele scad mereu şi pe la sfârşitul lunii se fac deopo-
trivă cu noaptea.

Florile de pe câmp încep să moară, pentru că de multe ori noaptea 
cade brumă şi numai câteva îndrăznesc să înflorească tocmai acum.

Frunzele copacilor îşi schimbă faţa lor cea verde. Unele se fac roşii şi 
cele mai multe galbene; iar când vântul bate, ele se scutură şi cad. 

Prin grădini, oamenii îşi adună legumele, ca să le păstreze pentru 
iarnă.

Cât de darnică e toamna! Acum se culeg merele, perele, gutuile, nuci-
le. Prin vii e zgomot şi veselie. 

În septembrie începem şi noi şcoala.”
(George Coșbuc, Septembrie)

a) Ce fac oamenii odată cu sosirea toamnei?

b) Numiți patru fructe specifice anotimpului toamna.
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2. Alcătuiți planul simplu de idei al fragmentului dat mai sus.

3. Rescrieți, din textul dat, patru cuvinte care se referă la natură.

4. Alcătuiți propoziții în care să apară următoarele cuvinte: lună, lunii, 
albinele, legumele. Păstrați forma cuvintelor neschimbată.

5. Cu ce credeți că poate fi asemănată luna septembrie (un animal, o 
fiică a toamnei, un tablou bogat în culori etc.). Motivați răspunsul 
vostru. 
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos și apoi răspundeți cerințelor:

„ Am auzit, încă de mic,  
Că zebra e un cal pitic, 
Pe care îl putem vedea 
La zoo stând în pijama. 
Însă mai e zebra, care

O folosim la traversare,
Cu dungă albă, dungă neagră, 
Pe unde trebuie să meargă
Un pieton disciplinat, 
Ca să nu fie-accidentat.”

(Niculae Tache, Zebra)

a) Cum se numește locul pe unde traversăm strada?

b) Ce este zebra?

c) Unde puteți vedea o zebră?
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2. Câte strofe are poezia dată?

3. Rescrieți un vers din poezie.

4. Transcrieți, din poezie, patru cuvinte care descriu o trecere de pie-
toni.

5. Rescrieți, din text, patru cuvinte care numesc acțini sau stări.

6. Folosiți internetul pentru a găsi propoziții în care să apară următoa-
rele cuvinte: traversez, trebuie, pieton, accident. Copiați propozițiile 
pe rândurile de mai jos.
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul „Ursul” de Mihail Sadoveanu, din manualul 
de limba română și apoi răspundeți cerințelor.

a) Cum se numește păstorul din text?

b) Ce i s-a întâmplat păstorului când era cu vacile la păscut?

2. Rescrieți ideile următoare, astfel încât să respecte ordinea momen-
telor din text.

a) Băiatul a atacat ursul cu bâta. 
b) El spune că a dat ursul la vacile lor și că a vrut să o mănânce pe Joiana.
c) Petrică, păstorul, intră în grabă în casă. 
d) Ursul ajunge sub picioarele lui Petrică. 
e) Băiatul, speriat, s-a urcat într-un brad.
f) Ursul a vrut să îl mănânce pe Petrică. 
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g) Ursul s-a urcat în brad după Petrică. 
h) Băiatul a strigat tare, iar ursul s-a speriat și a fugit. 

3. Scrieți trei trăsături (însușiri) ale lui Petrică, continuând propoziția 
următoare.

Petrică este un băiat  

4. Alcătuiți propoziții în care să folosiți următoarele cuvinte: „n-a vă-
zut-o”, „nu l-am lăsat”, „m-am dus”, „să-l scuture”.

5. Formați cuvinte noi de la următoarele cuvinte, după model.

Model: brad – brăduț

a) vacă –  

b) băiat –  

c) urs –  

d) om –  

e) picior –  
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul următor, apoi rezolvați cerințele propuse. 

„ Vrei să faci un curcubeu? 
Nu-i uşor, dar nu-i nici greu, 
Fii atent copilul meu, 
Fă-l aşa, cum te’nvăţ eu! 
Ai nevoie de culori 
De la fructe, de la flori, 
De la soare, cer, legume, 
De la ce-i frumos în lume! 
Ai nevoie, dragă frate, 
De şapte culori surate 
Când le strigi să vină toate 
Curcubeul să-ţi arate! (...)”

(Silvia Miler, Cum să faci un curcubeu)

2. Transcrieți, din text, un vers care conține două cuvinte cu înțeles 
opus. 

3. Copiați, din text, trei cuvinte care denumesc elemente din natură ce 
se găsesc în grădini. 

4. Rescrieți, din text, o propoziție care conține semnul întrebării. 

5. Modificați cuvintele de mai jos, după modelul dat.

Model: faci – fac

a) vrei –  

b) ai –  

c) strigi –  
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6. Scrieți cuvinte cu înțeles opus pentru:

a) atent  

b) cer  

c) soare  

d) frumos  

e) băiat  

7. Accesați site-ul dexonline.ro și căutați înțelesurile cuvintelor dar și 
cer. Alcătuiți propoziții în care cuvintele date să aibă alte înțelesuri 
decât cele din text. 

8. Desenați un curcubeu cât mai frumos. 
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul „O faptă generoasă” de Edmondo de Amicis, 
din manualul de limba română, și apoi răspundeți cerințelor.

a) Unde s-a desfășurat întâmplarea din text?

b) Cine a participat la întâmplare? 

c) Cum îl provocau băieții pe Crossi?

d) De ce credeți că Garrone a spus că el a aruncat călimara?
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2. Scrieți câte două însușiri sufletești ale următoarelor personaje din 
textul „O faptă generoasă”: Crossi, Garrone, cei patru băieți și învă-
țătorul. 

3. Formați cuvinte noi, după modelul dat.

Model: fericit – nefericit

a) plăcut –  

b) educat –  

c) hotărât –  

d) cinstit –  

e) vinovat –  

4. Notați cuvinte cu înțeles opus pentru: 

a) laș –  

b) am intrat –  

c) a întrebat –  

5. Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte: liniare, a aruncat, imită, 
laș. Puteți căuta sensurile cuvintelor pe site-ul dexonline.ro. 
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul următor, apoi răspundeți cerințelor. 

„ Introducere: Într-o-mpărăţie mare 
Şi nu spun numai poveşti 
Fu un împărat pe care 
Nu cred să-l mai întâlneşti 
Nicăieri. Dar ce-mpărat! 
‘Nalt, subţire, educat, 
Frumos şi…aşa citit, 
Că-ntr-o zi s-a întâlnit 
Chiar cu sine, 
Într-o carte 
Pusă de-un copil deoparte. 
Cică împăratul ăsta, 
Avea el un obicei, 
Însă împăratul nostru… 
Ştia tot. 
Să-ţi povestesc…”

(Elia David, Împăratul Știe-Tot)

2. Scrieți cuvinte cu înțeles opus pentru:

a) mare –  

b) înalt –  

c) educat –  

d) tot –  

3. Notați cuvinte cu același înțeles pentru: 

a) povești –  

b) să povestesc –  

c) știa –  
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4. Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte: împărat, obicei, educat. 

5. Folosiți în propoziții cuvintele numai și deoparte, după modelul din 
text. Folosiți-le apoi, în alte contexte,  cu formele nu mai și de o parte. 

6. Textul propus este introducerea în poveste. Scrieți, în aproximativ 
40 de cuvinte, o continuare a poveștii „Împăratul Știe-Tot”.   
În compunerea voastră puteți folosi următoarele cuvinte: întrebări, 
curios, inteligent, curajos, gânditor, timid, aventură, incredibil, ina-
mic și răsplată.

OH-NRO-IRO04M_beliv_2022_PG.indd   17OH-NRO-IRO04M_beliv_2022_PG.indd   17 2022. 03. 29.   20:14:422022. 03. 29.   20:14:42



18

Exerciții

1. Citiți cu atenție textul următor, apoi răspundeți cerințelor. 

„Era odată un oraș de basm, locuit de pitici. Trăia acolo Habarnam, 
un pitic vestit, poreclit așa pentru că nu știa nimic. Într-o zi, hoinărind 
singur, Habarnam se trezi pe câmp. Tocmai atunci, un cărăbuș trecu în 
zbor și îl lovi în ceafă pe pitic. Habarnam se rostogoli și se uită împrejur 
ca să vadă cine îl lovise. Privind spre cer, zise:

– S-a desprins o bucată din soare.
Pe drum se întâlni cu Lentilă, un astronom renumit. Habarnam îi po-

vesti întâmplarea.”
(Nikolai Nosov, Aventurile lui Habarnam)

a) Unde locuiau piticii?

b) De ce era poreclit piticul Habarnam?
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c) Cum se numește al doilea pitic din text?

d) Ce îl lovește pe Habarnam? 

2. Eu scriu una, voi scrieți mai multe, după model.

Model: oraș – orașe

a) basm –  

b) zi –  

c) zbor –  

d) cer –  

e) bucată –  

f) întâmplare –  

3. Lucrați după model!

Model: trăia – va trăi

a) știa –  

b) se trezi – se 

c) trecu –  

d) se uită – se 

4. Schimbați forma cuvintelor din text, după modelul dat.

Model: copil harnic – copii harnici

a) pitic vestit –  

b) astronom renumit –  
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul următor, apoi scrieți răspunsuri pentru cerin-
țele propuse. 

„ – Ce te legeni, codrule, 
Fără ploaie, fără vânt, 
Cu crengile la pământ?”

„ – De ce nu m-aş legăna, 
Dacă trece vremea mea! 
Ziua scade, noaptea creşte 
Şi frunzişul mi-l răreşte. 
Bate vântul frunza-n dungă, 
Cântăreţii mi-i alungă; 
Bate vântul dintr-o parte, 
Iarna-i ici, vara-i departe. 
Şi de ce să nu mă plec, 
Dacă păsările trec! 
Peste vârf de rămurele 
Trec în stoluri rândunele. 
Ducând gândurile mele 
Şi norocul meu cu ele...”

(Mihai Eminescu, Ce te legeni…)
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2. Scrieți ce sentimente ați avut când ați citit poezia de mai sus – feri-
cire, tristețe, furie sau nostalgie.  

3. Cine participă la dialogul din poezie? 

4. De ce este supărat codrul? 

5. Despre ce anotimp credeți că este vorba în text? 

6. Ilustrați, cu exemple din text, două schimbări care se petrec toam-
na în natură. 

7. Copiați, din text, două cuvinte care arată fenomene ale naturii. 

8. Transcrieți un vers care conține două cuvinte cu înțeles opus.
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9. Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte din text: codru, crengi, 
pământ, vânt, stoluri. 

10. Scrieți mai multe, după modelul dat. 

Model: codru – codri 

a) noapte –  

b) frunză –  

c) ploaie –  

d) cântăreț –  

e) iarnă –  

11. Alcătuiți două propoziții în care cuvântul bate să aibă înțelesuri di-
ferite. 

12. Formulați trei întrebări pe care să i le adresați anotimpului toamna. 
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos și apoi rezolvați cerințele:

Octombrie-a lăsat pe dealuri 
Covoare galbene și roșii. 
Trec nori de argint în valuri 
Și cântă-a dragoste cocoșii.

Mă uit mereu la barometru 
Și mă-nfior când scade câte-un pic, 
Căci soarele e tot mai mic 
În diametru.

(George Topârceanu, Octombrie)

2. Completați propozițiile de mai jos:

a) Autorul textului dat este  

b) Titlul textului este  

3. Ce lună a anului este menționată în text?

4. Scrieți, cu cuvintele voastre, despre ce este vorba în fragmentul 
dat.

5. Rescrieți un vers la alegere. 
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6. Ce semne din natură, prezentate în text, indică sosirea toamnei?

7. Rescrieți din text cel puțin două structuri în care să apară cuvinte 
ce arată culorile toamnei.

8. Identificați și rescrieți din text:

a) cinci cuvinte care numesc acțiuni sau stări (de exemplu, scade):

b) două cuvinte care denumesc ființe, lucruri sau obiecte:

9. Notați, în ordine, lunile anotimpului toamna. 

10. Indicați trei schimbări care au loc în natură toamna.
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul următor, apoi răspundeți cerințelor. 

Într-o dimineaţă, ursuleţul Winnie a plecat să se plimbe prin pădure. 
Curând i s-a făcut foarte foame, aşa că s-a gândit să treacă pe la priete-
nul lui, Iepure. Acolo sigur va primi ceva bun de mâncare. 

Într-adevăr, Iepure l-a invitat la el în vizuină şi l-a servit cu miere, lapte 
şi pâine. Winnie a mâncat cu mare poftă tot ce era în dulap. I-a spus apoi 
la revedere lui Iepure şi a început să se caţere afară din vizuină. Trăgea 
cu labele din faţă, împingea cu cele din spate, reuşise să scoată nasul, 
apoi urechile, apoi umerii şi apoi… 

– Au, ajutor! Ar fi bine să mă întorc înapoi… O, dar nu pot nici înapoi! 
Au, ajutor!

Iepure a ieşit din vizuină pe cealaltă intrare şi l-a întrebat: 
– Ai rămas înţepenit? 
– Da, din cauză că uşile din faţă nu sunt destul de mari. 
– Ba nu, din cauză că ai mâncat prea mult, a spus Iepure cu un aer 

sever. 
(A. A. Milne, Vizita lui Winnie)
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2. Care sunt personajele din text?

3. Din ce cauză îl vizitează Winnie pe prietenul lui?

4. Ce mănâncă Winnie la prietenul său? 

5. Din ce cauză nu mai poate Winnie să iasă din vizuină?

6. Transcrieți, din text, trei cuvinte care denumesc părți ale corpului 
omenesc. 

7. Răspundeți la următoarele întrebări, după model.

Model:  Ce a făcut ursulețul Winnie într-o dimineață?  
Ursulețul Winnie a plecat. 

a) Ce a făcut Iepure?

b) Ce a făcut Winnie? 

c) Ce făcea Winnie cu labele? 
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8. Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte din text: a plecat, s-a 
făcut, s-a gândit, a mâncat, a început, nu pot, ai rămas. 

9. Schimbă forma următoarelor cuvinte, după model. 

Model: a plecat – am plecat

a) s-a gândit –  

b) a mâncat –  

c) a spus –  

d) a început –  

e) a servit –  

10. Imaginați-vă și scrieți, în aproximativ 40 de cuvinte, o continuare 
a textului Vizita lui Winnie. Folosiți următoarele cuvinte de ajutor – 
prieteni, veseli, amuzant, surpriză și revedere.
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Test de evaluare

I. Citiți cu atenție textul următor: 

Când pădurarul a adus-o din codru, era un pui mic și fricos. Cu ochii 
mari, puiul de căprioară se uita la toți, gata să fugă. 

Dar cu vremea s-a îmblânzit. A înțeles că nimeni nu îi voia răul. Înce-
pea să vină singură la găleata cu lapte. Ziua stătea ascunsă în tufișurile 
de zmeură din livadă. Seara răspundea la chemarea noastră, când îi în-
tindeam câte o bucată de zahăr. 

Fiindcă fugea atât de sprinten, tata a botezat-o „Năluca”. Iar Năluca 
își cunoștea numele. 

Toate animalele din curte, câinii, păsările și pisicile erau acum neglija-
te de noi. N-aveam altă grijă decât de Năluca. 

(Cezar Petrescu, Năluca)

1. Despre ce animal este vorba în text? 

2. De unde a fost adusă Năluca? 

3. Rescrieți ideile de mai jos în ordinea în care apar în text.

Copiii au grijă doar de Năluca. 
Pădurarul a adus din codru un pui mic de căprioară. 
Cu timpul, puiul de căprioară s-a îmblânzit.  
Tatăl i-a dat numele „Năluca”. 
Năluca vine singură la găleata cu lapte. 
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4. Transcrieți, din text, trei cuvinte care numesc animale. 

5. Ce a făcut puiul de căprioară „cu vremea”? 

6. Scrieți cuvinte cu înțeles asemănător pentru:

a) codru –  

b) fugea –  

7. Notați câte un cuvânt cu înțeles opus pentru: 

a) mari –  

b) fricos –  

8. Continuați întâmplarea din text cu încă trei enunțuri. 

9. Completați cu forma potrivită a cuvintelor dintre paranteze. 

a) Puiul de căprioară îi privea cu ochi            (mare).

b) Păsărelele              (bucuros) s-au așezat pe 
ramurile unui copac.

c) Toamna              (ruginiu) a sosit.
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul următor, apoi răspundeți cerințelor formu-
late: 

Dorothy, cățelușul Toto și Sperie Ciori porniră la drum. Deodată, Do-
rothy se înfioră auzind un geamăt adânc. După câțiva pași, descoperiră 
un om de tinichea care stătea rezemat de un copac.

– Dumneata te văitai? întreabă Dorothy.
– Da. Gem aici de mai bine de un an. Nimeni nu m-a ajutat.
– Ce pot face pentru tine?
– Unge-mi încheieturile cu ulei din bidonul din coliba mea.
După ce îl unse, Dorothy îi spuse că merg spre Orașul de Smarald, la 

Vrăjitorul din Oz.
– Eu îmi doresc să mă trimită acasă, de unde m-a răpit ciclonul, iar 

Sperie Ciori vrea un pic de minte, zise Dorothy.
– Eu aș vrea o inimă, zise omul de tinichea. Și porniră cu toții la drum.

(Frank Baum, Vrăjitorul din Oz)

a) Cum se numesc prietenii care au plecat la drum? 

b) Unde merg cei trei prieteni?

c) Ce vrea omul de tinichea de la Vrăjitorul din Oz?

2. Rescrieți enunțul care arată de cât timp stă rezemat de copac (și 
geme) omul de tinichea. 
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3. Scrieți cuvinte cu înțeles asemănător pentru:

a) merg –  

b) rezemat –  

c) zise –  

d) porniră –  

4. Alcătuiți propoziții în care cuvintele mai și gem să fie folosite cu în-
țelesuri diferite. 

5. Încercuiți varianta în care toate cuvintele au același înțeles.

a) copac, arbore, pom

b) pași, inimă, minte

c) drum, om, copac

6. Vă întâlniți și voi cu vrăjitorul din Oz. Ce i-ați cere?
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Dictare

Corectare:
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Compunere

I. Într-un text de aproximativ 40 de cuvinte, prezentați drumul vostru 
de acasă spre școală. Folosiți, în funcție de traseul parcurs, cuvinte-
le care vi se potrivesc: la stânga, la dreapta, în față, peste drum de..., 
lângă. Nu uitați să scrieți pe unde traversați strada și la ce semne de 
circulație sunteți atenți. 
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos și apoi răspundeți cerințelor:

„Nițu era cioban la oi. El era băiat harnic, dar îi cam plăcea să mintă. 
Așa, într-o bună zi, Nițu a vrut să-i mintă pe săteni și striga cât îl lua gura:

– Uuu…. măăăă!… Vine lupul! Ajutor!
Sătenii alergară în ajutorul ciobănașului. Când îi văzu, Nițu râse de ei 

cu hohot și zise:
–  Mergeți, mergeți înapoi,  

Lupul n-a venit la oi,  
Turma paște liniștit,  
Ha, ha, ha, v-am păcălit!

Dar într-o altă zi lupul chiar veni la oi. Acum, Nițu se grăbi să strige 
după ajutor. Însă băiatul nu a mai fost crezut de nimeni. Astfel, lupul îl 
mâncă îndată pe păstorașul cel mincinos.”

(Poveste populară)

Morala: Spuneți numai adevărul! Altfel ajungeți pe urma lui Nițu cel 
mincinos.
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a) Cine este personajul principal din textul dat?

b) Ce calități ar trebui să aibă, după părerea voastră, un cioban?

c) De ce credeți că e important să spunem adevărul?

2. Transcrieți, din text, o propoziție care are la sfârșit semnul excla-
mării (!). 

3. Formulați, cu cuvintele voastre, două idei principale din textul dat.

4. Scrieți despre cine se vorbește în următoarele propoziții:

a) era cioban la oi

b) vine 

c) alergară
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5. Răspundeți la următoarele întrebări formulate pe baza textului:

a) Cine nu a venit la oi? 

b) Cine paște liniștit?

c) Cine nu a fost crezut de nimeni?

d) Cine îl mănâncă pe păstoraș?

6. Imaginați-vă o continuare a poveștii. Ce credeți că s-a întâmplat cu 
oile și ce credeți că au făcut sătenii atunci când au descoperit că lip-
sește ciobanul?

7. Scrieți numele a cinci meserii și locul în care se practică ele.

Model:  doctor - spital
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8. Ce meserie vă gândiți să alegeți atunci când veți fi mari? Prezentați 
această meserie în maximum 40 de cuvinte. În redactarea răspun-
sului aveți în vedere următoarele întrebări:

Cum se numește?
Unde se practică?
De ce ați vrea să practicați acea meserie?
Aveți pe cineva în familie care practică această meserie?

9. Discutați cu părinții și cu bunicii voștri despre meserii din trecut, 
care astăzi nu mai există sau nu mai sunt populare. Prezentați una 
dintre aceste meserii.
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Exerciții

1. Citiți dialogul de mai jos și apoi rezolvați cerințele:

– Bună, Ana!
– Salut, Adam!
– Ai lipsit azi de la școală. Ți s-a întâmplat ceva?
– Am fost la un concurs de dans sportiv. Am obținut locul doi.
– Felicitări! 
– Mulțumesc! Îmi doream foarte mult să câștig locul 1, însă concuren-

ța a fost foarte mare.
– E, totuși, un loc foarte bun. Nu trebuie să fii supărată!
– Da, ai dreptate. Pentru următorul concurs voi exersa mai mult.
– Dacă dorești, poți veni la mine să îți dau temele pentru mâine.
– Perfect! Tocmai voiam să te întreb de teme …

a) Care sunt personajele care participă la dialog?

b) Despre ce discută cei doi colegi?

c) Ce sport practică Ana?

d) De ce este supărată fetița?
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2. Rescrieți, din text:

a) două cuvinte care numesc acțiuni sau stări

b) două cuvinte care denumesc ființe, lucruri sau obiecte

c) două cuvinte care se referă la dans

3. Scrieți cuvinte cu sens opus pentru următoarele cuvinte:

supărată –  

mult –  

a întreba –  

4. Notați, din text, două cuvinte care arată timpul. 

5. Transcrieți un enunț care are la sfârșit semnul întrebării și unul care 
la sfârșit semnul exclamării. 

6. Menționați numele a două sporturi practicate împreună cu un par-
tener.

7. Notați numele a două sporturi practicate în echipă.
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8. Scrieți numele a cel puțin trei obiecte folosite în sport. Specificați 
sportul la care sunt folosite. Vă puteți ajuta de informațiile găsite 
pe internet. 

Model: rachetă – tenis

9. Precizați numele unui sportiv cunoscut la voi în țară și sportul pe 
care îl practică.

10. Completați textul de mai jos cu unul dintre cuvintele: sportiv, spor-
tivii, sport.

Fotbalul este un                    de echipă.

            care practică fotbalul se numesc fotbaliști.

Anul acesta, în școala noastră se va organiza un campionat       

              între elevi.

            meu preferat este tenisul.
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Compunere

Prezentați sportul vostru preferat în cel puțin 40 de cuvinte. În redactarea 
compunerii, veți avea în vedere:
– numele sportului
– felul sportului (individual, în pereche, în echipă)
– dacă e nevoie sau nu de echipament special
– să scrieți dacă practicați acest sport și de ce vă place.
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul următor, apoi rezolvați cerințele.

De la începutul primăverii, bătrânul stejar avea un nou chiriaş cu hai-
na roşie şi cu coada lungă, stufoasă. Era un pui jucăuş de veveriţă.

Zburda toată ziua încoace şi încolo. Mica veveriţă era întot deauna ve-
selă. Făcea gimnastică fără să obosească.

Dar a sosit toamna şi cu ea vremea când trebuia să adune mâncare 
pentru iarnă. Harnica veveriţă a adunat alune, ciuperci, conuri de brad, 
nuci şi diferite alte bunătăţi. Le-a ascuns în scorbura stejarului. Apoi s-a 
ascuns şi ea cu gândul că acum poate să vină iarna grea. S-a acoperit cu 
coada stufoasă şi s-a culcat.

Ursul urca greoi pe drumul bine cunoscut de el, spre bârlog. Bârlogul 
se afla sus, între stânci, departe de drumuri umblate de om.

S-a culcat cu botul întins pe labe şi cu capul îndreptat către intrarea 
în bârlog. Blana lui e plapumă bună; de frig nu-i era teamă.

Când a început ninsoarea, ursul dormea liniştit, fără griji.

(Pregătiri de iarnă)

a) Care sunt animalele prezentate în text?

b) Ce a făcut veverița toamna?

c) Unde se afla bârlogul ursului?

2. Transcrieți, din text, trei cuvinte care denumesc anotimpuri. 
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3. Identificați în text patru grupuri de cuvinte de tipul „haina roșie”. 

4. Schimbați ordinea grupurilor de cuvinte notate la exercițiul anteri-
or, după model. 

Model: „haina roșie” – roșia haină 

5. Eu scriu mai multe, voi scrieți una!

Model: stânci  – stâncă

a) alune –  

b) ciuperci –  

c) nuci –  

d) drumuri –  

6. Alcătuiți propoziții cu cuvintele: chiriaș, gimnastică, mâncare, pla-
pumă. 
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7. Scrieți un text de maximum 40 de cuvinte, în care să imaginați și 
alte întâmplări la care participă veverița în timpul iernii. Folosiți 
următoarele cuvinte de ajutor: mirată, zăpadă, strălucitoare, alune-
coasă și ghindă.

8. Completați textul de mai jos cu unul dintre următoarele cuvinte: 
cină, hrană, împreună, vedea, a plecat, acasă.

Veverița cea harnică                  prin pădure,  

în căutare de             . Nu a găsit ce căuta, dar și-a  

făcut un mic prieten, un pui de arici pe nume Rostogol. Cei doi au pe-

trecut mult timp                  și au uitat că  

trebuie să se întoarcă               . Într-un târziu,  

Rostogol a fost chemat la              de mama sa  

îngrijorată. Cei doi și-au promis că se vor mai            

             .
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul „Sofia și iarna” din manualul de limba româ-
nă, apoi rezolvați cerințele de mai jos. 

a) Cum se numeau frații iernii? Dar sora sa? 

b) De ce s-a supărat iarna?

c) Cine câștigă „lupta” dintre Sofia și iarnă? De ce? 

2. Găsiți, în text, cinci cuvinte care se referă la iarnă. 

3. Formați cuvinte noi, după modelul dat.

Model: potecă – potecuță

a) frate –  

b) soră –  

c) geam –  

d) vânt –  

e) ușă –  
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4. Transcrieți, din text, două cuvinte care denumesc momente ale 
zilei. 

5. Alcătuiți propoziții cu cuvintele: astăzi, mâine, poimâine. 

6. Alegeți cuvântul cu înțeles opus potrivit pentru: 

a) dimineață  înăuntru

b) afară  liniște

c) s-a supărat  s-a culcat

d) s-a trezit  ieși

e) intri  seară

f) gălăgie  s-a bucurat

7. Formați cuvinte noi, după modelul dat.

Model: țară – țăran – țărancă

a) sat –  

b) oraș – orășean  

c) a munci – muncitor –  

d) a călători –  

e) a desena –  
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul dat și apoi răspundeți cerințelor de mai jos:

În vremea aceea un bătrân sărman,
Dorind să-i ducă daruri lui Hristos,
Dar neavând în pungă niciun ban,
Umbla prin Betleem în sus şi-n jos.

Şi tot ce aduna punea în sac.
Când sacul s-a umplut, moşul voios
S-a dus la ieslea binecuvântată
Şi aşezându-l cu sfială jos
Grăit-a către Maica Preacurată:
– Măicuţă Sfântă, mă numesc Crăciun
Şi toţi mă ştiu că sunt un om sărac,
Tot ce-am putut de prin oraş s-adun 
Pentru micuţul tău e aici în sac.

– Îţi mulţumesc de daruri, Moş Crăciun,
Ai săvârşit o faptă minunată,
Dar te-aş ruga să pleci din nou la drum
Cu darurile tale-n lumea toată.

(Legenda lui Moș Crăciun)

a) Despre cine se povestește în acest text?

b) Care sunt personajele prezente în text?

c) Cine era Moșul?
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d) Unde s-a dus Moșul cu sacul plin?

e) Ce îi spune Maria, mama lui Hristos, bătrânului?

2. Scrieți o însușire sufletească a lui Crăciun, personajul prezentat în 
text. 

3. Transcrieți, din text, un vers care conține două cuvinte cu înțeles 
opus. 

4. Notați câte un cuvânt cu înțeles asemănător pentru:

a) vremea –  

b) sărman –  

c) daruri –  

d) umbla –  

e) voios –  

5. Copiați, din text, două cuvinte care conțin grupul de sunete ci.
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6. Scrieți o scrisoare către Moș Crăciun în care să îi scrieți despre voi, 
să îi povestiți o faptă bună pe care ați făcut-o anul acesta, iar mai 
apoi să îi cereți ceva pentru un prieten sau pentru un membru al 
familiei.

Dragă Moș Crăciun,
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Exerciții

1. Citiți cu atenție următorul fragment, apoi răspundeți cerințelor for-
mulate. 

Îmi aduc aminte că într-o iarnă, gazda noastră a plecat să facă sărbă-
torile de Crăciun la o rudă mai înstărită. Pe mine m-a lăsat cu Ionică în 
bucătărie, pân-o veni cineva de-acasă să ne ia. Ionică era de vârsta mea; 
amândoi la un loc aveam douăzeci de ani. Eram doar destul de voinici să 
ne facem o mămăligă şi o fiertură de fasole. Ne înţelegeam de minune şi 
la treabă şi la joacă. Ziua ne dam cu sania, iar seara spuneam poveşti şi 
puneam la cale ce-avem să facem noi când vom fi mari... Râdeam de ne 
prăpădeam.

Dar cum Crăciunul se apropia şi cei de acasă nu mai veneau, într-o 
dimineaţă am pornit la drum cu săniuţa.

Văd ca prin vis dealurile ca nişte uriaşi dormind sub zăpadă, copacii 
tăcuţi, îmbrăcaţi în promoroacă, drumul ca o oglindă, poleit de soarele 
lucitor.

(Alexandru Vlahuță, Amintiri dintr-o iarnă)

a) În ce anotimp se petrec întâmplările povestite în text?
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b) În care încăpere a casei au fost lăsați Ionică și povestitorul? 

c) Cum își petreceau băieții timpul ziua și seara? 

d) În ce moment al zilei au plecat la drum cei doi băieți?

2. Cum sunt văzute dealurile de către cei doi băieți? Dar drumul? 

3. Scrieți două însușiri sufletești ale unuia dintre băieții din text. 

4. Rescrieți următoarele idei în ordinea în care apar în text.

Într-o dimineață, băieții au plecat la drum cu o sanie.
Ei se înțelegeau foarte bine.
Gazda a plecat de Crăciun la o rudă mai bogată.
Povestitorul și Ionică au rămas în bucătărie. 
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5. Scrieți două enunțuri în care cuvântul să facă să aibă înțelesuri dife-
rite, după modelul dat. 

Model: Gazda a plecat să facă sărbătorile la o altă rudă. (să petreacă)

6. Identificați în coloana a doua cuvintele cu înțeles asemănător pen-
tru expresiile din prima coloană. 

a) a pune la cale a certa

b) a da o mână de ajutor a ajuta

c) a lua la rost deodată 

d) pe nepusă masă a pregăti

  a mânca

7. Alcătuiți propoziții cu trei dintre expresiile de pe prima coloană de 
la exercițiul anterior.
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Exerciții

1. Citiți cu atenție versurile de mai jos și apoi răspundeți la următoa-
rele cerințe:

Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!
Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară;
Soarele rotund şi palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinereţe printre anii trecători.

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare,
Ca fantasme albe plopii înşiraţi se perd în zare,
Şi pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,
Se văd satele perdute sub clăbuci albii de fum.

(Vasile Alecsandri, Iarna)
a) Câte strofe are poezia de mai sus?
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b) Care este culoarea care domină întregul peisaj? Transcrieți, din text, 
trei grupuri de cuvinte în care apare această culoare.

2. Copiați din text grupuri de cuvinte de tipul „umeri dalbi”.

3. Formulați, cu cuvintele voastre, o idee care se desprinde din prima 
strofă. 

4. Cu ce este comparat zborul fluturilor din prima storfă? 

5. Transcrieți versul în care se repetă cuvântul „ninge”. 

6. Alcătuiţi enunţuri cu cuvintele cu înțeles asemănător pentru: mân-
dra, ţară, zăpadă, văzduh, după model.

Model: mândra = frumoasa: Frumoasa pisicuță se joacă în zăpadă. 
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7. Scrieți enunţuri cu cuvintele cu înțeles opus ale termenilor: zi, se 
îmbracă, palid, trecători. 

8. Formaţi cuvinte după modelul dat: alb, pustiu, pierdute, înşiraţi, 
după model:

Model: alb – a albi

9. Scrieți un text de maximum 40 de cuvinte, în care să prezentați ano-
timpul iarna așa cum îl trăiți voi în prezent. 
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos și apoi răspundeți cerințelor:

Noi eram trei surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi 
cum îl iubim noi. Dintre surorile mele cele mai mari, una i-a răspuns că 
îl iubeşte ca mierea, alta ca zahărul. Eu i-am spus că-l iubesc ca sarea în 
bucate. Aşa am socotit eu că nu se poate mai multă iubire decât aceasta. 
Tata s-a supărat pe mine şi m-a alungat din casă. 

Dumnezeu nu m-a lăsat să pier şi, prin muncă, cinste şi hărnicie am 
ajuns unde mă vedeţi. Acum am vrut să-i dovedesc tatei că fără miere 
şi fără zahăr poate omul să trăiască, dar fără sare nu, d-aia i-am gătit 
bucatele fără sare. Judecaţi dumneavoastră cu minte împărătească cine 
a avut dreptate.

 (Petre Ispirescu, Sarea în bucate, text adaptat) 
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a) Care sunt personajele din fragmentul de mai sus?

b) Cui îi aparțin cuvintele din fragmentul de mai sus?

c) Cât de mult a spus fiica cea mare că îl iubește pe împărat?

d) De ce s-a supărat împăratul pe fiica cea mică și ce reacție a avut față 
de aceasta?

2. Transcrieți, din fragmentul dat, două cuvinte care se referă la mem-
brii familiei.

3. Găsiți, în fragmentul de mai sus, trei cuvinte care numesc acțiuni 
sau stări, după modelul dat.

Model: a întrebat, iubim 
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4. Rescrieți următoarele idei, respectând ordinea evenimentelor din 
poveste:

a) Fata cea mijlocie a spus cǎ îl iubește ca zahǎrul. 

b) Împǎratul și-a întrebat fetele cȃt de mult îl iubesc.

c) Fata cea micǎ a spus cǎ îl iubește ca sarea în bucate.

d) Trǎia odatǎ un împǎrat care avea trei fete.

e) Fata cea mare a spus cǎ îl iubește ca mierea. 

f) Crezȃnd cǎ nu îl iubește, împǎratul a alungat-o pe fata cea micǎ de la 
palat.

g) Fata cea micǎ a pregǎtit bucate fǎrǎ sare pentru tatǎl ei.

5. Notați cuvinte cu înțeles asemănător pentru expresiile următoare:

a) sǎ pofteascǎ la nuntǎ –  

b) a-și da seama –  

c) a-și bate joc –  

d) a-i trece prin gȃnd –  

6. Găsiți un alt titlu potrivit pentru această poveste.
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul următor, iar apoi răspundeți cerințelor: 

Maiorul sare de gâtul mamei şi o sărută… Eu, după ce am luat dulcea-
ţa, mă pregătesc să sorb din cafea…

– Nu vă supără fumul de tutun? întreb eu pe madam Popescu.
– Vai de mine! la noi se fumează… Bărbatu-meu fumează… şi… dum-

nealui… mi se pare că-i cam place.
Şi zicând „dumnealui”, mama mi-arată râzând pe domnul maior.
– Da, da, dumnealui! să-l vezi ce caraghios e cu ţigara-n gură, să te 

prăpădeşti de râs… ca un om mare…
– A! asta nu e bine, domnule maior, zic eu; tutunul este o otravă…
– Da tu de ce tragi? mă-ntrerupe maiorul lucrând cu lingura în vasul 

cu dulceaţă…
– Ajunge, Ionel! destulă dulceaţă, mamă! iar te-apucă stomacul… Ma-

iorul ascultă, după ce mai ia încă vreo trei-patru linguriţe; apoi iese cu 
cheseaua în vestibul.”

(I. L. Caragiale, Vizită)
a) Cine este autorul acestui text?

b) Care sunt personajele care participă la întâmplare?

c) Despre ce este vorba în acest fragment?

2. De ce credeți că nu e bine să fumeze și copiii?
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3. Transformați enunțul de mai jos după modelul dat:

Model: „– Nu vă supără fumul de tutun? întreb eu pe madam Popescu”
Povestitorul o întreabă pe madam Popescu dacă nu o supără fumul 

de țigară. 
„Da tu de ce tragi? mă-ntrerupe maiorul.”

4. Transcrieți din text patru cuvinte care numesc acțiuni, stări sau 
mișcări. 

5. Despărțiți în silabe următoarele cuvinte:

a) dulceață –  

b) lingură –  

c) stomac –  

d) maior –  

e) prăpădesc –  

6. Alcătuiți propoziții în care să apară următoarele cuvinte: domn, as-
cultă, otravă, dumnealui, maior.
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7. Găsiți cuvinte cu sens asemănător pentru următoarele cuvinte sau 
expresii:

a) caraghios  

b) dulceață  

c) om mare  

d) a spune  

e) a se prăpădi de râs  

8. Recitiți textul „Vizită” de I. L. Caragiale. Completați textul urmă-
tor cu unul dintre cuvintele indicate între paranteze.  

În textul „Vizită” se prezintă o întâmplare la care participă un co-
pil (ascultător / neascultător), pe nume Ionel. El este (un băiat / un om 
mare) care fumează (cu / fără) acordul mamei sale. Invitatul crede că (e 
/ nu e) bine ca un copil să fumeze, pentru că tutunul este otravă. Părin-
ții băiatului îi dau o educație (bună / greșită). 

9. Imaginați-vă că sunteți musafirul care merge în vizită la Ionel, cu 
ocazia zilei sale de naștere. Ce cadouri i-ați oferi? 

10. Scrieți trei calități ale unui părinte ideal. Cum ar trebui să se com-
porte el cu copilul său?
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Test de evaluare

I. Citiți cu atenție textul următor: 

Niciodată Lizuca nu a văzut luna așa de aproape și așa de mare. O ne-
liniște i se strecură în suflet. Spre asfințit, cerul însă strălucea; într-acolo 
se duceau nesimțit cele din urmă păsărele, dându-i bună seara. 

Lizuca se simți puțintel înfricoșată.
– Ce ne facem noi, Patrocle? Întrebă ea pe cățel. Drumul nu se mai 

cunoaște. 
Prin întunericul ușor, cățelul îi atinse mâinile cu botul și o privi cu pri-

etenie. Cu Patrocle lângă dânsa, n-avea de ce se teme.

(Mihai Sadoveanu, Dumbrava minunată) 

1. Cine este autorul textului de mai sus?

2. Care sunt personajele din text?

3. În ce moment al zilei se petrece întâmplarea din text?

4. Cine nu a văzut niciodată luna așa de mare? 

5. Transcrieți, din text, două cuvinte care denumesc animale. 
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6. Scrieți cuvinte cu înțeles asemănător pentru: strălucea, se duceau. 

7. Notați cuvinte cu înțeles opus pentru: aproape, seara. 

8. Scrieți, în cel puțin trei enunțuri, o continuare a textului de mai sus. 

9. Patrocle, cățelul, poate să-i răspundă Lizucăi. Alcătuiți un scurt di-
alog al celor doi, pornind de la textul propus.

Succes!
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul „Cine este cel mai puternic pe pământ?” de 
Alexandru Mitru, din manualul de limba română, iar apoi răspun-
deți cerințelor de mai jos.

a) Ce vrea să afle omul din text? 

b) Ce îi spune moșneagul că este cel mai puternic?

c) Potrivit înțeleptului, cine este cel mai puternic de pe pământ?

2. Scrieți, cu cuvintele voastre, două idei principale din text. 
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3. Găsiți, în textul dat, trei cuvinte care denumesc diferite locuri. 

4. Notați cuvinte cu înțeles opus pentru:

a) odată –  

b) sat –  

c) departe –  

d) a răspuns –  

5. Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte din text: nimeni, înțe-
lept, oamenii, haine. 

6. Voi ce credeți, cine este cel mai puternic de pe pământ? De ce? Scri-
eți mai jos răspunsul vostru.
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul următor, apoi răspundeți cerințelor formu-
late. 

Într-o zi priveam pe geamul odăiţei mele. Am zărit o pasăre mică, dră-
gălaşă. Avea căpşor negru cu pete albe, aripioare gri şi piept galben cu 
o dungă neagră. Mă privea curioasă, cu ochii sclipitori ca două mărgele 
negre. Se întorcea de multe ori. Căuta ceva. Da, a şi găsit ce căuta: un 
măr mic, uitat pe vârful unei crenguţe. A zburat spre el, l-a ciugulit de 
câteva ori cu ciocul subţire şi ascuţit.

Oare – mă întrebam – ce pasăre este? Voi afla imediat!
M-am dus şi am căutat printre cărţile tăticului meu. Avea o carte 

mare, cu ilustraţii multe despre păsările din ţara noastră.
Uitându-mă prin ea, l-am recunoscut pe noul meu prieten. E piţigoiul!
Din cartea tatei am aflat multe despre el.
Piţigoiul este foarte cunoscut în ţara noastră şi în ţările vecine.

(Pițigoiul)

2. Rescrieți ideile de mai jos în ordinea în care apar în text: 

a) Pițigoiul este o pasăre cunoscută.
b) Într-o zi băiatul a văzut o pasăre mică și drăgălașă.
c) Băiatul caută într-o carte a tatălui să afle ce pasăre a văzut.
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d) Pasărea căuta un măr mic.
e) Pasărea îl privea curioasă. 
f) Băiatul a recunoscut pițigoiul. 

3. Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte: am zărit, privea, căuta, 
am aflat.

4. Scrieți propoziții cu următoarele expresii din text: „pasăre mică”, 
„pete albe”, „aripioare gri”, „un măr mic”. 

5. Scrieți mai multe, după model: 

Model: pasăre mică – păsări mici 

a) măr mic –  

b) carte mare –  

c) dungă neagră –  
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul următor, apoi răspundeți cerințelor. 

Pif era băiatul. Paf era paiața. Puf era cățelul. Tustrei erau prieteni 
buni.

La începutul verii au venit în oraș bunicii lui Pif. Amândoi îl iubesc mult. 
Îl vor aduce pe Pif la țară, unde n-a fost niciodată.

– Ce spui, Pifșor? Vrei să te joci în livadă? Să te dai în leagăn? Să te plimbi 
călare? Să mergi la scăldat? întrebă bunica.

Dacă despre asta e vorba, atunci nu mai încape vorbă că merge. Dar nu-
și poate lăsa prietenii.

– Îi luăm cu noi și pe Paf și pe Puf, zise băiatul.

(Cezar Petrescu, Pif, Paf, Puf)

a) Ce era Pif? Dar Puf?

b) În ce anotimp au venit în oraș bunicii lui Pif?

2. Scrieți cuvinte cu înțeles asemănător pentru:

a) prieteni –  

b) au venit –  

c) la țară –  

3. Ce obiect ați lua cu voi într-o călătorie la bunici? De ce?
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Dictare

Corectare:
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos și apoi răspundeți cerințelor.

S-a desfăcut din mugur, într-o dimineaţă caldă a începutului de pri-
măvară. Cea dintâi rază de soare s-a împletit pe dânsa ca o sârmă de 
aur, făcând-o să tremure de fericirea unei asemenea atingeri. Ziua întâi 
i s-a părut scurtă, şi apropierea nopţii o supără. Lumina se stinse, ră-
coarea o făcu să se zgribulească, să se vâre între celelalte şi să aştepte, 
aţipind, până a doua zi, venirea soarelui.

Cu ce revărsare de strălucire se ridică stăpânitorul lumii până sus, pe 
cer! Raza se coborî din nou, şi toată ziua, încălzită, frunza se scăldă în 
albastrul văzduhului.

În scurtă vreme se desfăcu mare, verde, mai frumoasă ca toate, mai 
sus decât celelalte, tocmai în vârf. 

(Emil Gârleanu, Frunza)

a) În ce anotimp este surprins acest tablou?

b) Cine aduce mângâiere și bucurie frunzei?
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c) Ce culoare avea frunza?

2. Uniți prin săgeţi cuvintele de pe cele două coloane pentru a forma 
propoziții corecte. Rescrieți propozițiile formate în spațiul de mai 
jos:

 Vor înflori privighetorile

 A zburat barca

 Au cântat caişii

 Plutea vrăbiuța

 Curg lacrimile

3. Scrieți cuvintele dintre paranteze la forma potrivită:

model: Pe orizont (a se ivi) se ivesc nişte pete negre.

a) Fetele (a dansa)            un vals ameţitor.

b) Soarele (a străluci)            vesel în înaltul cerului.

c) Ei (a pleca)            împreună la teatru.

d) Ele (a fi)            în păduricea din spatele casei.

4. Alcătuiți propoziții cu expresiile „rază de soare” și „apropierea 
nopții”. 
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos și apoi răspundeți cerințelor.

Cum venise pe lume, nici el nu-şi dădea seama. S-a trezit ca dintr-un 
somn şi parcă era de când pământul. Nu simţise nici durere, nici bucu-
rie. Şi mult îşi muncise gândul: cum răsărise, şi-al cui era? Mic cât un fir 
de linte, mişca picioruşele fragede şi ocolea, pe de margini, frunzişoara 
care-l adăpostise. Într-o zi încercă: ieşi de sub umbra răcoroasă şi ieşi 
afară, în ploaia de lumină. (...) Se făcuse parcă mai mititel decât fusese. 
Cu câtă strălucire, ce adânc şi albastru se dezvelea cerul! Şi ce minune! 

Tresări. Era el altul? Picioruşele nu mai erau ale lui, de scânteiau aşa? 
Şi mai era îmbrăcat în aur! Căci şi trupuşorul lui, pe care şi-l vedea pen-
tru întâia oară, scânteia. Nu cumva era o fărâmă căzută de acolo, de sus, 
o fărâmă de lumină, rătăcită pe pământ? (...) Fără îndoială, de acolo că-
zuse, acolo trebuia să se întoarcă. 

(Emil Gârleanu, Gândăcelul)

2. Rescrieți următoarele idei în ordinea în care apar în fragmentul de 
mai sus:

a) Gândăcelul s-a gândit mult timp cum a răsărit el. 

b) Gândăcelul nu știa cum a venit pe lume. 

c) Mica ființă privește fericită cerul. 

d) Gândăcelul hotărăște să se întoarcă în cer. 

e) El a fost protejat de o frunză. 

OH-NRO-IRO04M_beliv_2022_PG.indd   72OH-NRO-IRO04M_beliv_2022_PG.indd   72 2022. 03. 29.   20:14:572022. 03. 29.   20:14:57



73

3. Transcrieți, din text, o propoziție care are la sfârșit semnul întrebă-
rii și una care are semnul exclamării. 

4. Notați două propoziții în care cuvântul somn să fie folosit cu înțele-
suri diferite. 

5. Formați cuvinte noi, după modelul dat. 

Model: durere – dureros

a) bucurie –  

b) umbră –  

c) lumină –  

6. Transcrieți, din text, două cuvinte care denumesc obiecte mici, cum 
este frunzișoara.

7. Stabiliți, prin săgeți, cuvintele cu înțeles opus:

a) mult înăuntru

b) fragede puțin

c) zi  cerul

d) afară  puternice

e) lumină noapte

f) pământul  întuneric
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8. Lucrați după model. 

Model: gând – gânduri 

a) bucurie –  

b) fir –  

c) zi –  

d) ploaie –  

9. Alcătuiți propoziții cu formele decât și de cât. Atenție! Una dintre 
aceste forme apare în text. 

10. Eu spun mai multe, voi spuneți una, după model. 

Model: cărți – carte

a) albine –  

b) furnici –  

c) țânțari –  

d) greieri –  

e) libelule –  

f) fluturi –  

g) gândăcei –  

11. Cum arată un fluture? Prezentați-l mai jos.
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos și apoi răspundeți cerințelor:

Mama a cumpărat prune ca să le dea copiilor după masa de prânz şi le-a 
aşezat pe o farfurie. Vania, care nu mai mâncase până atunci prune, le tot 
mirosea de zor. Tare-i plăcea cum miros şi tare-ar mai fi vrut să le guste! Tot 
dându-le aşa târcoale, băieţelul pândi clipa când nu era nimeni în odaie şi, 
nemaiputându-se stăpâni, înhăţă o prună şi o mâncă. 

Când s-a apropiat ora prânzului, mama a numărat prunele, a văzut că 
lipseşte una şi i-a spus tatălui.

Stăteau cu toţii la masă şi tatăl a întrebat:
– Ia să-mi spuneţi copii, nu cumva a mâncat cineva dintre voi o prună?
– Nu, au răspuns copiii în cor. 

(Lev Tolstoi, Sâmburele)

a) Cine este autorul textului de mai sus?

b) Care sunt personajele care apar în text?

c) Ce fruct reprezintă o noutate pentru băiatul cel mic al familiei?

2. Formulați, cu cuvintele voastre, două idei din textul dat. 
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3. Ce ați fi făcut dacă erați în locul tatălui din povestire și trebuia să îi 
învățați pe copii că e important să spună adevărul?

4. Găsiți cuvinte cu înţeles opus pentru:

a) cumpără –  

b) întreabă –  

c) începe –  

d) a plânge –  

e) a da –  

5. Lucrați după model:

Model: a cumpărat – (eu) am cumpărat, (tu) ai cumpărat

a) a așezat –  

b) a văzut –  

c) a spus –  

6. Scrieți întrebările potrivite, astfel încât răspunsurile să fie urmă-
toarele fragmente din text. Atenție! În unele cazuri se potrivesc 
două întrebări. 

a) Mama a cumpărat

b) le-a așezat pe o farfurie

c) a numărat prunele

d) au răspuns copiii
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7. Găsiți, în fragmentul următor, răspunsuri pentru întrebările date: 
„Stăteau cu toţii la masă şi tatăl a întrebat.”

a) Cine a întrebat?

b) Ce făceau cu toții?

c) Unde stăteau ei? 

d) Ce a făcut tatăl? 

e) Cum au răspuns copiii?

8. Eu scriu una, voi scrieți mai multe, după model.

Model: copil mic – copii mici

a) casă mare –  

b) grădină frumoasă –  

c) fluture colorat –  

d) prăjitură gustoasă –  

e) fată inteligentă –  

f) învățătoare blândă –  

9. Alegeți cuvântul potrivit din următoarea serie: pe, în, de pe, sub și 
completați textul.

Cartea         bancă a căzut         scaunul 

colegului meu. El a ridicat-o de          jos și a așezat-o  

    bancă. Am fost foarte bucuros că am găsit-o.
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos și apoi răspundeți cerințelor:

Codiţă este un câine ciobănesc, acoperit în întregime cu o blană lun-
gă și ciufulită, colorată în nuanțe deschise. Acest câine vioi este atent, 
disciplinat și foarte ataşat stăpânului.

El păzeşte cu credinţă oile. De multe ori le-a scăpat din gura lupului, 
datorită simţului foarte dezvoltat, dar şi a picioarelor puternice şi rapi-
de. Stăpânul îl laudă:

– Bravo, Codiţă, eşti un câine de nădejde!

2. Găsiți un titlul potrivit pentru textul de mai sus.

3. Descrieți-l pe Codiță folosind cuvinte și expresii din text. 

4. Ce rasă de câine este Codiță?
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5. Selectați din text însuşiri potrivite pentru cuvintele:

a) câine 

b) blană

c) simţ 

6. Descoperiți cuvintele cu sens apropiat, stabilind legătura:

 ordonat ataşat

 nuanţe disciplinat

 credincios oiţe

 mioare de încredere

 de nădejde culori

7. Scrieți cuvintele cu sens opus pentru:

a) disciplinat –  

b) lungă –  

c) rapide –  

d) a lăuda –  

e) deschise –  

8. Transcrieți propoziţia care conţine o adresare.

9. Comparați cuvintele date cu altele potrivite:

model: roșu ca racul

a) rapid ca  

b) încăpățânat ca  
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Compunere
Prezentați, în cel puțin 40 de cuvinte, animalul vostru preferat. În redacta-
rea compunerii veți avea în vedere prezentarea aspectului animalului, de-
talii despre mediul de viață și alimentație, dar și motivarea alegerii.
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos și apoi răspundeți cerințelor.

Omul treiera grăunțe;
Păsărica mi-l zări
Și, zburând pe lângă dânsul,
Începu a ciripi:
– Omule, tu ai grăunțe
Cu grămada-n șura ta;
Dă-mi vreo câteva și mie,
Ca să ies din iarna grea. 

(Ion Creangă, Omul și pasărea)

a) Câte versuri are poezia?

b) Ce îl roagă pasărea pe om?
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2. Imaginați-vă că sunteți omul cu care vorbește pasărea și scrieți în 
câteva cuvinte răspunsul pe care îl puteți da păsării.

3. Înlocuiți cuvântul subliniat cu unul cu înțeles asemănător.

a) Culege fructe câte poftești. –  

b) Mai poftește pe la noi! –  

c) Ce poftești de mâncare? –  

4. Alcătuiți două propoziții în care cuvânul „grea” să aibă înțelesuri 
diferite.

5. Despărțiți în silabe cuvintele:

a) primăvară –  

b) gospodarul –  

c) grăuncioare –  

d) păsărica –  

6. Folosiți internetul pentru a căuta o imagine cu un om și o pasăre, iar 
apoi desenați omul și pasărea, așa cum sunt prezentați în text. 
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Test de evaluare

I. Citiți cu atenție textul următor: 

La colțul străzii, observă primul semn ciudat: un motan care studia 
o hartă! Timp de o secundă nu își dădu seama de neobișnuitul situației, 
apoi întoarse brusc capul, să vadă dacă nu se înșelase. Da, era un motan 
vărgat, dar nici urmă de hartă! Cum de se gândise, măcar, la așa ceva? 
Probabil că lumina îl înșela. Domnul Dursley clipi și se uită fix la mo-
tan. Acesta îi întoarse privirea. În timp ce mergea mai departe, domnul 
Dursley continua să privească motanul prin oglinda retrovizoare. Acum, 
animalul citea numele străzii, adică se uita la plăcuța străzii. Cine a mai 
văzut motan care să citească plăcuțele străzilor sau să se orienteze pe 
hărți?

(J. K. Rowling, Harry Potter și Piatra Filozofală)

1. Cum se numește personajul din textul dat?

2. Unde a observat personajul primul semn ciudat?

3. Numiți cele două semne ciudate (aspecte neobișnuite) din textul 
dat. 

4. Transcrieți, din text, trei cuvinte care conțin grupul de sunete ci. 
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5. Scrieți cuvinte cu înțeles asemănător pentru: observă, motan. 

6. Notați cuvinte cu înțeles opus pentru termenii: primul, departe. 

7. Copiați, din text, un enunț care are la sfârșit semnul exclamării. 

8. Scrieți, în cel puțin trei enunțuri, o continuare a textului de mai sus. 

9. Descrieți o pisică. Notați culoare blănii, mărimea, vârsta și mânca-
rea ei preferată.

Succes!
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Exerciții

1. Rescrieți textul, punând în ordine enunțurile amestecate mai jos. 

Pe băiețel îl chema Adam, iar pe fetiță Maria.
Acolo își ducea viața împreună cu nevasta și cu cei doi copii ai săi.
El își avea căscioara la marginea unui codru nesfârșit.
Într-o bună zi...
A fost odată un tăietor de lemne.
Erau sărmani și nu prea aveau cu ce să își potolească foamea. 

2. Continuați povestea de mai sus, adăugând patru propoziții. 

3. Notați cuvinte cu acelaşi înţeles.

a) voioasă –  

b) sărmani –  

c) iarăşi –  

d) marginea –  
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4. Formați perechi de cuvinte cu înţeles opus. 

leneş, voios, geros, frumos, călduros, trist, urât, harnic

5. Scrieți cuvintele care arată obiecte mai mici.

Model: copil – copilaș

creangă →  

fluture →  

albină →  

floare →  

casă →  

6. Completați propozițiile alegând cuvintele potrivite din coloana a 
doua:

Văzduhul este plin de un soare ............................... pământ

Sălciile s-au îmbrăcat în ............................... mână

E pace-n cer şi pe ............................... albă floare

O bătrână vine cu micul ei nepot de ............................... strălucitor
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Exerciții

1. Completați textul dat cu literele care lipsesc: i/î/ă/â.

Nor   îmbufnaţ  s-au risipit. Cerul s-a limpezit. Câmpul  mpodobit 

cu flori s-a trezit la viaţ . Holdele îmbelşugate se legănau uşor în adi-

erea v ntului. În depărtare se zăreau dealurile  mpădurite  eşite ca 

din ceaţ .

2. Completați cuvântul cu litera potrivită: m/n

 î…prietenit î…preună 

 u…brelă pli…bare 

 î…tors î…perecheat

 du…bravă î…părăteasă

 î…tuneric î…bogățit

3. De fiecare dată după ce vă jucați, jucăriile trebuie adunate și puse 
la loc. Imaginați-vă un dialog între jucăriile rămase aruncate pe jos 
din camera unui copil dezordonat. Respectați regulile de redacta-
re a dialogului și subliniați cu un creion verde personajele (jucării) 
care participă la dialog. Citiți în fața clasei dialogul.
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4. Formați cuvinte noi după modelul dat:

Model: pădure – împădurit

a) boboc –  

b) floare –  

c) prieten –  

d) pachet –  

e) trist –  

5. Formați perechi de cuvinte cu înţeles asemănător și alcătuiți câte o 
propoziție cu unul dintre termenii perechii:

a) vorbește –  

b) trist –  

c) amic –  

d) timid –  

e) curajos –  

6. Scrieți cuvinte cu înţeles opus pentru:

a) lumină –  

b) rar –  

c) amic –  

d) intră –  

e) politicos –  
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7. Înlocuiți cuvintele subliniate cu altele cu înţeles asemănător:

a) Elevii sunt copii cuminţi.

b) Ramura mărului este uscată.

c) Prietenul meu e un băiat inteligent.

d) Învățătoarea îndeamnă elevii să fie politicoși cu cei mari.

8. Transformați propozițiile, după model. 

Model:  Adam doarme la bunici.  
Doarme Adam la bunici? 

a) Maria are o soră mai mare. 

b) David citește lecția. 

c) Cățelul stă în casă. 

d) Ana merge la școală. 

e) Băiatul a primit o bicicletă. 
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Exerciții

1. Citiți textul „Nicolae Bălcescu”, din manualul de limba română și 
apoi răspundeți cerințelor de mai jos.

a) Cine a fost Nicolae Bălcescu?

b) Unde a făcut studiile Nicolae Bălcescu? 

c) Care este unul dintre cele mai mari merite ale lui Nicolae Bălcescu? 

2. Notați câteva nume de personalități marcante (scriitori, conducă-
tori, oameni de știință, sportivi, pictori etc) de origine română care 
au trăit în Ungaria.

3. Formați cuvinte noi după modelul dat.

Model: școală – școlar

a) moară –  

b) pădure –  

c) fier –  

d) ceasornic –  
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4. Găsiți însușiri potrivite pentru următoarele meserii, după model.

Model: învățătoare – calmă, iubitoare

a) preot –  

b) antrenor –  

c)	 polițist –  

d) doctor –  

5. Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte: istoric, istorie, istori-
oară.

6. Completați cu forma corectă a cuvântului dintre paranteze:

a) Nicolae Bălcescu a adunat multe date (istoric)                    

b) Copiii (vesel)                                 aleargă prin parc.

c) Florile (colorat)                             formează un covor.

d) Insectele (mic)                      umpleau cărarea de zumzet.

7. Notați trei reguli care trebuie respectate când vizităm un muzeu.
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos, apoi răspundeți cerințelor. 

Grădina zoologică e un fel de magazin de jucării, unde tigrii, girafele şi 
leoparzii sunt vii. Rogi lupul să te ia puţin în cârcă şi când colo te mănân-
că. Dar, vedeţi, aceste cuşti de fier, sau colivii, sunt ca nişte bunicuțe ale 
lor: au grijă să nu facă prostii. Copii! lăsaţi un pic gălăgia! (...)

Lupul trăieşte în haite şi pe la noi. Mănâncă dimineaţa oi, la prânz oi, 
şi seara tot oi. Din cauza acestui meniu fix, umblă oamenii după el prin 
păduri, cu puşti şi cu topoare, să-l cam omoare. Ursul polar poartă, ca 
un moş, cojoc şi fular. Ce să vă mai arăt? Rinocerul? Dromaderul? Grădi-
na zoologică e foarte frumoasă, dar eu zic să mai mergem şi acasă. 

(Marin Sorescu, La grădina zoologică)

a) Cu ce compară autorul grădina zoologică?

b) Ce mănâncă lupul?
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c) Ce poartă ursul polar?

2. Subliniați din lista următoare de animale pe acelea care apar în text: 
leu, pinguin,  girafă, rinocer, dromader, lup, tigru, leopard, veveriță, 
șarpe, urs polar.

3. Găsiți însuşiri potrivite pentru următoarele animale:

a) veveriţă –  

b) urs –  

c) girafă –  

d) lup –  

e) vulpe –  

4. Formulați întrebări potrivite pentru răspunsurile următoare:

a) La Grădina zoologică întâlnim: lei, urși, tigri, leoparzi.

b) Cămila o întâlnim în Sahara.

c) Grădina zoologică este foarte frumoasă.

5. Realizați o listă de informații despre un animal văzut la grădina zo-
ologică. 

Denumire:  

Mediu de viață:  

Hrană:  
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos, apoi răspundeți cerințelor. 

Fiindcă aţi fost cuminţi şi aţi ascultat de părinţi, vom merge să vă arăt 
ceva, dincolo de apă şi peste drum de moară, unde moşul cu barba cât 
cânepa şi cu sprâncenele cât peria de haine macină toată ziua făină de 
cozonaci. Să nu faceţi gură când trecem pe lângă moară, ca să nu iasă 
moşul în prag şi să ne ameninţe cu degetul lui lung cât un băţ.

Când vom trece apa, am să vă iau în cârcă pe amândoi, ca să nu vă 
prindă racii de picioare şi să vă gâdile sub talpă.

Vă voi arăta un pom în care cresc păpuşi, din care pricină pomul se 
cheamă păpuşoi, adică tată de păpuşi. Păpuşile astea n-au mamă, au 
numai tată. Veţi vedea o pădure care face păpuşi.

(Tudor Arghezi, Cartea cu jucării)

a) Care sunt personajele care apar în text?

b) Numiți două dintre locurile prin care trec tatăl și copiii. 

2. Răspundeți la următoarele întrebări cu cuvinte din text:

a) Ce fel de perie?

b) Ce fel de făină?

c) Ce fel de deget?

d) Ce fel de tată?
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3. În text sunt mai multe, voi trebuie să scrieți una. 

Model: păpuși – păpușă

a) haine –  

b) cozonaci –  

c) raci –  

d) picioare –  

4. Scrieți  trei cuvinte înrudite, pornind de la cuvântul „pădure”.

5. Folosind termenii de mai jos, scrieți combinații de cuvinte după mo-
delul dat:

Model: luminos ca soarele

a)   ca toamna

b)   ca tunetul

c)   ca vântul

d)   ca furnica

6. Transformați după model. 

Model:  Vii acasă. (când) 
Când vii acasă? 

a) Îmi fac tema. (unde)

b) Ai dansat. (când)

c) Ai rezolvat exercițiul. (cum)

d) Ai adus flori. (de unde)
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Exerciții

1. Citiți textul „Legenda muntelui Retezat” de George Coșbuc, din ma-
nualul de limba română și apoi răspundeți cerințelor.

a) Despre ce se vorbește în textul dat?

b) Câte personaje participă la acțiune?

c) De ce se ceartă cei doi frați?

2. Găsiți cuvinte cu sens opus pentru:

a) mari –  

b) țineau –  

c) fată –  

d) frumoasă –  

e) bogată –  

3. Subliniați cuvintele care arată cine face acțiunea în fiecare dintre 
propozițiile de mai jos. Rescrieți cuvintele și alcătuiți alte propoziții 
cu ele. 

„ Atunci fata, supărată, a pus mâna pe o stâncă şi a aruncat-o spre fratele 
său. Uriaşul s-a ferit din calea ei …”
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4. Subliniați din fragmentul de mai jos acele cuvinte care denumesc 
stări sau acțiuni. Transcrieți cuvintele pe rândurile de mai jos, iar 
apoi folosiți-le în propoziții, după model.

Model: Bunica mea trăia în Giula. 

„Odată, trăia în munţii noştri o familie de uriaşi: tatăl, o fată şi un băiat. (...) 
Când mergeau, se ţineau, de nori, iar peste păduri păşeau cum păşim noi 
pe iarbă.”

5. Combinați cuvintele de pe cele două coloane și folosiți-le în enun-
țuri.

a) o eșarfă ușoare

b) niște sandale galbenă

c) apa cuminte

d) un copil respectuos
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Exerciții

1. Citiți textul „Limba românească” de Gheorghe Sion, din manualul 
de limba română și apoi răspundeți cerințelor:

a) Transcrieți din text trei cuvinte care arată însușiri sau calități ale lim-
bii române.

b) Ce se spune în text despre strămoși?

2. Pornind de la cuvintele date mai jos, formați altele după modelul 
dat.

Model: român – românaș

copil –  

băiat –  

cățel –  

fluier –  

3. Alcătuiți două propoziții în care cuvântul limba să fie folosit cu înțe-
lesuri diferite. 
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Dictare

Corectare:
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos și apoi răspundeți cerințelor.

Foicică dulce poamă, 
Toată lumea are mamă: 
Mielul, iedul, ursulică, 
Puiul cel de rândunică.

Fuge noaptea și dispare, 
La tot puiul bine-i pare, 
Că din nou e dimineață 
Și-și vede maica la față.

(Grigore Vieru, Mama)

2. Câte versuri are poezia de mai sus?

3. Ce sentimente exprimă ultima strofă? 
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4. Transcrieți versurile care conțin denumiri de animale. 

5. Identificați și scrieți, din text, două cuvinte care arată momente ale 
zilei. 

6. După modelul „fuge noaptea”, combinați cuvintele de pe cele două 
coloane:

a) zâmbește norii
b) plâng vântul
c) urlă soarele

7. Scrieți următoarele cuvinte din text la timpul trecut și la timpul vii-
tor, după model.

Model: are – a avut, va avea

a) fuge –  

b) dispare –  

c) vede –  

8. Citiți cu atenție cuvintele de mai jos și formați șase familii de ani-
male.

Model: iapă, armăsar, mânz

urs, pisică, cocoș, vacă, oaie, ursoaică, ied, miel, pui, motan, capră, pisi-
cuță, bou, vițel, țap, berbec, găină, ursuleț.
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos și apoi răspundeți cerințelor.

Odată, e mult de atunci, pe când erau multe poveşti, în lume trăia 
un împărat care avea o fată numită Rândunica. Ea rămase fără mamă 
încă de mică, iar tatăl ei era un om supărăcios şi tăcut. Biata fată creştea 
singurică, fără dragoste, fără mângâiere. Avea ochii mari, albaştri la cu-
loare, părul mai auriu ca spicul grâului copt şi faţa mai albă ca laptele, iar 
trupul ei atât era de subţire, că-l puteai cuprinde cu mâna.

Când fata se făcu mare, tatăl ei a vrut s-o mărite cu un fecior împără-
tesc.

Rândunica însă nu voia în niciun chip.
Ca să scape de cicălelile tatălui său, ea se rugă lui Dumnezeu s-o 

schimbe într-o pasăre, ca să zboare de la curtea părintească. 

(Legenda Rândunicii)

a) Cum este tatăl fetei?

b) De ce îl roagă fata pe Dumnezeu să o transforme într-o pasăre?

2. Rescrieți, din text, enunțul care prezintă trăsăturile fizice ale fetei 
de împărat. 
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3. Formați cuvinte noi, după modelul dat.

Model: împărat – împărătesc

a) lume –  

b) părinte –  

c) român –  

d) cer –  

e) pământ –  

4. Ordonați cuvintele pentru a obține propoziţii corecte:

a) din, se întoarce, Andrei, parc, vesel.

b) se duce, Camelia, cu, parc, tatăl ei, în.

c) mea, carte, colega, nouă, are, o.

5. Eliminați, prin tăiere, cuvântul nepotrivit, după model: 

Model: primăvară, toamnă, câine, iarnă

a) veveriță, ciocănitoare, caiet, iepuraș

b) alune, nuci, semințe, stilou

c) aici, zi, noapte, amiază

d) scaun, mașină, masă, dulap

e) roată, bicicletă, mașină, avion

f) câmpie, deal, munte, excursie
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul următor:

Doi bureţi
Erau băieţi
Şi-şi vorbeau de la burete
La burete cu „băiete”.
Când stăteau la vreo agapă,
Mâncau sare şi beau apă,
Acolo, pe fund de mare:
Aici apă, aici sare.
La sare se-nţelegeau,
Dar la apă se-mbrânceau…
Iar acuma, pe dulap,
Nu se ceartă, nu se bat;
Sarea e-n bucătărie,
Apa-n aer, cine ştie …

(Marin Sorescu, Doi bureți)

2. Transcrieți din text cuvinte care răspund la întrebările:

a) Ce mâncau bureții?

b) Ce beau bureții?

c) Ce e în bucătărie? 

d) Când nu se ceartă? 

e) Unde se află bureții acum? 

f) Ce fac acum?
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3. Schimbați forma cuvintelor după modelul dat.

Model: burete – bureți

a) băiat –  

b) castravete –  

c) dimineață –  

d) găleată –  

4. Folosiți cuvântul copac în enunțuri diferite, schimbându-i forma, 
astfel încât să răspundă la întrebările de mai jos:

Unde? 

Băiatul 

Despre cine? 

La ce? 

5. Scrieți cuvinte cu sens opus pentru:

a) acolo –  

b) acum –  

c) sărat –  

d) dulce –  

e) amar –  

f) tare –  

g) rece –  

h) departe –  
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Dictare

Corectare:
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Exerciții

1. Citiți textul „Cel mai bun prieten” de Victor Sivetidis, din manualul 
de limba română și apoi răspundeți cerințelor de mai jos. 

a) Care sunt personajele care participă la acțiune?

b) Ce primește băiatul de la tatăl său?

2. Transformați următoarele propoziții în îndemnuri, după modelul 
dat.

Model:  Învățătoarea le spune elevilor să deschidă cărțile. 
– Deschideți cărțile! le spune învățătoarea elevilor.

a) Mama le-a spus copiilor să vină la masă.

b) Polițistul le spune să fie atenți când traversează.

3. Transformați propozițiile date în întrebări.

Model:  Aș vrea să știu când poți veni la mine? 
Când poți veni la mine?

a) Doamna învățătoare m-a întrebat cât este ceasul.

b) Tata ar vrea să știe unde îi sunt ochelarii. 
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c) Mă întreb cine m-a sunat la ora aceasta.

d) Maria m-a întrebat care este culoarea mea preferată. 

4. Desenați jucăria voastră preferată. Căutați pe internet infomații 
despre jucărie și apoi scrieți cinci propoziții despre ea. 

5. Transformați după model. 

Model:  Fac sport.  
Ce bine că faci sport!

a) Învăț poezia. 

b) Cumpăr revista. 

c) Începe vacanța. 

d) S-a oprit ploaia.
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Compunere

Scrieți o compunere, de maximum 40 de cuvinte, cu titlul Cel mai bun 
prieten. În redactarea compunerii veți avea în vedere următoarele întrebări:

– Cum se numește cel mai bun prieten al vostru?
– Unde l-ați cunoscut?
– Cum arată?
– Ce calități are?
– Ce activități faceți împreună?
– Ce apreciați cel mai mult la prietenul vostru?

Cel mai bun prieten
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Exerciții

1. Citiți cu atenție următorul text: 

Iepuraşul cenuşiu, paznicul pădurilor, stătea cu puşca la picioare în faţa 
leului, regele animalelor. El tremura de frică. În pădure a izbucnit un incen-
diu şi iepuraşul se temea că va fi pedepsit.

- Cine a stins focul? l-a întrebat leul.
Iepuraşul n-a ştiut ce să răspundă, deoarece atunci când a văzut că arde 

pădurea, el a fugit.
- Vorbeşte, i-a spus leul. Vreau să-l răsplătesc pe acela care a stins focul.
Iepuraşul a prins curaj şi a răspuns:
- Stăpâne, eu am stins focul. Eu și nimeni altul. 

(Iepurașul lăudăros)

a) Unde are loc acțiunea din acest text?

b) Care sunt personajele care participă la întâmplare?

c) Unde stătea iepurașul?
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2. Transcrieți, din text, o propoziție care are la sfârșit semnul între-
bării. 

3. Formulați, cu cuvintele voastre, două idei principale din text. 

4. Dați exemplu de trei animale care:

a) locuiesc în pădure  

b) trăiesc în junglă  

c) trăiesc pe lângă casa omului  

5. Lucrați după modelul dat.

Model: a vorbi – vorbește! 

a) a pedepsi –  

b) a stinge –  

c) a răspunde –  

d) a prinde –  

6. Transformați cuvintele date după model.

Model: a se lăuda – lăudăros

a) a se bucura –  

b) a se plânge –  

c) a se supăra –  
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul Împăratul Roșu de Vasile Gurzău din manua-
lul de limba română și apoi răspundeți cerințelor.

a) Unde are loc acțiunea?

b) Cine îl găsește pe copilașul orfan?

c) Ce nume hotărăsc ciobanii să îi dea copilului?

2. Transcrieți din text două lucruri care îi plăceau ciobănașului.

3. Subliniați în propoziția de mai jos cuvintele care arată calități și în-
sușiri. Construiți propoziții în care să apară aceste cuvinte.

„Într-o zi frumoasă şi însorită, un copilaş orfan colinda pe acele plaiuri.”
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4. Subliniați cuvintele care indică stări sau acțiuni și precizați numă-
rul lor (singular și plural).

Ca urmare păstorii se sfătuiră şi se hotărâră să-l crească acolo, la stâna 
de oi.

5. Alcătuiți expresii frumoase după modelul dat.

Model: vesel ca ciripitul păsărelelor

a) rapid ca –  

b) harnic ca –  

c) viclean ca –  

d) puternic ca –  

6. Scrieți cuvinte cu înțeles opus pentru: 

a) greu –  

b) întuneric –  

c) tăceau –  

d) râdeau –  

e) devreme –  

7. Desenați cele două personaje din textul Greierele și furnica.
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Exerciții

1. Citește cu atenție textul următor:

Și uite așa mergi și mergi... Zi de vară, zăpușeală. Nici tu troleibuze, 
care alunecă pe ațe, nici tu bunici, să te ia în brațe. Până când... Ce scli-
pește acolo în depărtare? Un palat la care nu te poți uita decât cu oche-
lari de soare. De altfel, în față se află și trei stejari în care sunt agățați tot 
felul de ochelari. 

(Marin Sorescu, Într-o poveste)

2. Ce anotimp este prezentat în text?

3. Notați care este titlul textului. 

4. Transcrieți o propoziție care are la sfârșit semnul întrebării. 
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5. Copiați din text:

a) două cuvinte care conțin litera ă:

b) două cuvinte care conțin litera ț:

c) două cuvinte care conțin litera ș: 

6. În text, următoarele cuvinte apar la numărul plural. Puneți-le la nu-
mărul singular.

a) bunici –  

b) ațe –  

c) troleibuze –  

d) stejari –  

7. Scrieți cuvinte cu înțeles opus pentru:

a) zi –  

b) acolo –  

c) depărtare –  

d) în față –  

8. Menționați cinci cuvinte care denumesc grade de rudenie. Unul poa-
te fi găsit în text: bunici.

9. Folosind un dicționar online al limbii române, căutați înțelesul ur-
mătoarelor cuvinte și apoi alcătuiți propoziții: mergi, alunecă, scli-
pește. 
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul  dat și apoi răspundeți cerințelor.

Greierul în desfătare,
Trecând vara cu cântare,
Deodată se trezeşte
Că afară viscoleşte,
Iar el de mâncat nu are.

La vecina sa furnică
Alergând, cu lacrimi pică
Şi se roagă să-l ajute,
Cu hrană să-l împrumute,
Ca de foame să nu moară,
Numai pân’ la primăvară.

(Alecu Donici, Greierele și furnica)

a) Care sunt personajele care apar în text?

b) Ce îi cere greierele furnicii?

2. Modificați cuvintele de mai jos după modelul dat.

Model: furnică – furnici

a) greier –  

b) floare –  

c) vecin –  

d) lacrimă –  
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3. Alcătuiți propoziții folosind cuvintele date: 

a) să-l ajute

b) l-a întrebat 

4. Folosiți internetul pentru a găsi cuvinte cu înțeles asemănător 
pentru:

a) deodată –  

b) cântare –  

c) hrană –  

5. Transformați cuvintele date, după model. 

Model: a trece – trecând

a) a alerga –  

b) a ruga –  

c) a ajuta –  

d) a împrumuta –  

e) a cânta –  

f) a viscoli –  

6. Aranjați în ordine alfabetică următoarele cuvinte din text: greier, 
furnică, vecină, cântare, hrană. 
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul dat și apoi răspundeți cerințelor.

Baloanele se-nalță și ne ridică-n sus ca într-o balanță. În jurul nostru 
vom auzi cum răsar stelele, cu un fâșâit ușor. (...) Luna se va face tot mai 
mare, și la urmă ne va răsări exact sub picioare.

(Marin Sorescu, La ce latră Grivei?)

2. Transcrieți, din text, două cuvinte care denumesc corpuri cerești.

3. Răspundeți la întrebările:

a) Cine se-nalță?

b) Cine răsar? 

c) Cine se va face tot mai mare?

d) Unde va răsări luna?
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e) Când va răsări luna? 

f) Ce fel de fâșâit? 

4. Modificați forma enunțului de mai jos, astfel încât acțiunea să se 
desfășoare în viitor. 

Baloanele se-nalță și ne ridică-n sus ca într-o balanță. 

5. Schimbați forma enunțului următor, astfel încât acțiunea să se des-
fășoare în prezent, iar apoi în trecut. 

În jurul nostru vom auzi cum răsar stelele, cu un fâșâit ușor. 

6. Următoarele substantive apar în text la numărul plural. Scrieți-le la 
numărul singular. 

a) baloane –  

b) stele –  

c) picioare –  

7. Precizați câte două însușiri pentru fiecare dintre substantivele stele 
și baloane, după model. 

Model: picioare subțiri, groase
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Test de evaluare

I. Citiți cu atenție textul următor: 

În pădure se lăsase deja seara. Mergeau în tăcere. Calvin mergea ală-
turi de Meg, atingându-i ușor brațul cu degetele, cu un gest protector. 

„Cea mai ... imposibilă, cea mai uimitoare după-amiază din viața mea! 
Cu toate astea, nu mă simt deloc supărată, ci... fericită. De ce?” se gândi 
Meg. 

– Poate că trebuia să ne întâlnim azi, spuse Calvin. Adică, știu că sun-
tem la aceeași școală, dar nu te cunoșteam. Îmi pare bine că ne-am în-
tâlnit, Meg. O să fim buni prieteni, o să vezi. 

– Și mie-mi pare bine, șopti Meg, apoi își continuară drumul în tăcere.

(Madeleine L’Engle, O buclă în timp)

1. Unde se petrece întâmplarea din text?

2. Numiți cele două personaje din text. 

3. În ce moment al zilei se petrece întâmplarea? 

4. Precizați cum se simte fata din text. 
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5. Alcătuiți două propoziții în care cuvântul mai să fie folosit cu înțele-
suri diferite. 

6. Folosiți intenetul pentru a căuta cuvinte cu înțeles asemănător pen-
tru termenii: brațul, prieteni. 

7. Notați cuvinte cu înțeles opus pentru: tăcere, prieteni. 

8. Continuați, în cel puțin patru rânduri, dialogul dintre cele două per-
sonaje din text. 

Succes!
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Exerciții

1. Povestiți, în 40 de cuvinte, ultima faptă bună pe care ați făcut-o. 

2. Alcătuiți patru enunțuri în care cuvântul a ajuta să fie la timpuri 
diferite. Scrieți în paranteză, la sfârșitul fiecărei propoziții timpul 
acțiunii (prezent, trecut, viitor), după model. 

Model: Eu o ajut pe mama în fiecare zi. (timpul prezent)

3. Alcătuiți propoziții în care să apară următoarele cuvinte: pădure, în-
grozitor, lovitură, potecă, a alergat. 
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4. Grupați cuvintele de mai jos în tabelul alăturat în funcție de forma 
lor.

merg, citim, vorbesc, desenăm, mănânc, stau, cântăm, traversăm, pur-
tăm, port, văd, ascult

Eu Noi

5. Scrieți forma de plural a cuvintelor următoare:

a) mașină –  

b) semafor –  

c) zebră –  

d) pieton –  

e) polițist –  

6. Alcătuiți propoziții cu două dintre cuvintele scrise de voi la exerci-
țiul anterior. 
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Dialog

Alcătuiți un dialog de 40 de cuvinte în care să vă imaginați un bunic sau 
o bunică stând de vorbă cu nepotul sau nepoata și povestind despre copi-
lăria și jocurile copilăriei din vremea lor.  

– Folosiți următoarele întrebări:
– Care a fost jucăria preferată a bunicului?
– Din ce era făcută?
– Ce culori avea?
– Cu ce ocazie a primit-o?
– De ce îi plăcea atât de mult?
– Mai are bunicul jucăria sa preferată din copilărie?
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Exerciții

1. Citiți cu atenție textul de mai jos și apoi răspundeți cerințelor:
Roberta şi Ana sunt colege. Ele şi-au făcut lecţiile şi acum se plimbă 

pe stradă. Sunt mândre de strada lor, cu case mari şi frumoase. 
După colţ aud plânsetul unui copil. Ce să fie? Se îndreaptă spre locul 

acela şi zăresc un băieţel care-şi şterge lacrimile.
– Ce s-a întâmplat? îl întreabă Roxana.
– M-am ră-tă-cit... răspunde băiatul. Am plecat de la grădiniţă spre 

casă şi m-am rătăcit.
– Pe ce stradă stai?
– Nu știu. 
– Trebuie să fie de la grădiniţa de lângă şcoala noastră, spune Rober-

ta. Mergem cu el până acolo.
Lucrurile au fost simple. Cum au ajuns acolo, faţa băiatului s-a lumi-

nat. A recunoscut-o.
– La revedere, băieţaş, şi să înveţi pe ce stradă stai!
A doua zi, la şcoală, cele două fete au povestit întâmplarea. 
– Ia să vedem, le spune doamna învăţătoare, voi ştiţi pe ce stradă 

locuiţi?
Mulţi copii ridică mâna să răspundă. Câţiva lasă capul în jos, ruşinaţi. 

Nu cunosc numele străzii pe care locuiesc. 
(Strada mea)
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a) Care sunt personajele din textul de mai sus?

b) De ce plânge băiețelul din text?

c) Cum l-au ajutat cele două colege pe băiețel? 

d) Ce îi întreabă doamna învățătoare pe copii? 

2. Rescrieți ideile de mai jos în ordinea în care apar în text.

Îl întreabă pe băiețel de ce plânge. 
Ele aud plânsetul unui copil.
Doamna învățătoare i-a întrebat pe copii dacă știu pe ce stradă locuiesc. 
Roberta și Ana se plimbă pe stradă. 
Băiețelul le spune că s-a rătăcit.
Băiețelul recunoaște grădinița și se bucură.
Cele două colege îl duc pe băiețel la grădiniță.
Fetele au povestit la școală ce s-a întâmplat.

a) Roberta și Ana se plimbă pe stradă.  
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3. Următoarele substantive sunt folosite în text la numărul plural. 
Scrieți forma lor pentru numărul singular.

Model: colege – colegă

a) lecții –  

b) case –  

c) lacrimi –  

d) fete –  

e) copii –  

4. Cum se numește strada pe care locuiți? Dar strada pe care se află 
școala voastră?

5. Care culoare a semaforului ne arată că putem traversa?

6. Scrieți trei reguli importante de respectat atunci când circulăm.
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7. Folosind internetul, căutați imagini cu semnele de circulațtie. Dese-
nați două semne de circulație și apoi scrieți ce reprezintă ele. 

8. Compuneți un text de cel puțin 40 de cuvinte, cu titlul Să circulăm 
corect, în care să folosiți, cu formă neschimbată, cuvintele: a frâ-
nat, au plecat, a alergat, a claxonat, s-a hotărât, n-a observat, să res-
pecte. 
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Planuri de vacanță

1. Completați enunțurile de mai jos:

Pentru mine vacanța de vară va fi  

deoarece  

 .

În aceasă vară voi merge  

 

 

Vreau să mă întâlnesc cu  

 

 

Fiindcă îmi place să citesc, voi citi multe cărți, precum  

 

 

 

Să nu uităm să ne jucăm, căci vacanța este timpul libertății depline! 
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2. Scrieți propoziții despre întâmplările la care ați luat parte, la școa-
lă, folosind următoarele cuvinte:

a) într-o

b) într-un 

c) s-a 

d) s-au 

3. Completați tabelul dat cu activități pe care le veți desfășura în 
vacanță. Notați activitățile în ordinea importanței lor pentru voi: 
1 – cea mai importantă și 5 cea mai puțin importantă.

1

2

3

4

5

4. Completați cu forma potrivită a cuvântului (a) merge. 

Eu             la școală zilnic. 

Tatăl meu             la serviciu la ora opt dimineața. 

Noi             în parc în fiecare duminică. 

Tu             la bunici în vacanță?
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5. Completați e-mailul trimis părinților voștri din tabăra de la mare 
cu cuvintele potrivite: drag, colegii, mult, autocarul, lungă, frumos, 
spațioase, foarte curată, luminoase, plictisesc. 

Dragi părinți,

Vă mulțumesc încă o dată că m-ați lăsat să merg împreună 

cu            mei de clasă în Grecia.

Călătoria cu            a fost              

și obositoare. Hotelul în care suntem cazați este              . 

Camerele sunt              și               .  

Plaja este foarte            . 

În fiecare zi avem alte activități și nu am timp să mă          .  

Îmi place foarte             . 

Vă îmbrățișez cu            . 
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Jurnal de vacanță
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