
                                                                   PĂRŢI  DE VORBIRE  

                                                                          Recapitulare 

 

1. Scrieţi câte trei adjective pentru substantivele de mai jos: 

 

* apă _________________________  * cămaşă ___________________________ 

* cer _________________________   * frunze  ___________________________ 

 

2.  Scrieţi substantive pentru adjectivele date: 

 

 * albastră,mătăsoasă,subţire__________   *aurii, strălucitori, mari __________ 

 * galbene, ruginii, uscate __________        *rece,albă,scipitoare      __________ 

 

3. Alcătuiţi două enunţuri în care să folosiţi numerale care arată numărul şi două 

enunţuri în care să folosiţi numerale care arată ordinea: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. Scrieţi în casetă pronumele personale de politeţe, iar pe celelalte grupaţi-le în tabel. 

 

noi, ele, dânsul, tu, dumneaei, dânsele, voi, dumnealui, el, dânşii, dumnealor, ea, eu, 

    dânsa, dumneata, ei, dumneavoastră; 

 

 

 

 

 

 

 

5. Coloraţi doar verbele din enumerarea de mai jos: 

 

pictează, a scris, toamnă, cald, va citi, rotund, zboară, şapte, colorat, aşteaptă,  

     nouă, există, bucurie, sunt, se odihneşte, pufos, mingi, dansează, aleargă;  

 

6. Clasificaţi cuvintele de mai jos după model: 

 

a scrie, zâmbet, a sări, cumpărături, a intra, scris, a zâmbi, săritură, a cumpăra, intrare 

      
             VERB         SUBSTANTIV 

                            

  

  

  

  

   pers. I    pers. a II-a        pers. a III-a 

 

 

  

 

 

  



 

7. Analizează toate părţile de vorbire învăţate din textul de mai jos : 

 

        În  următoarele două, trei zile călduroase  vom  descoperi ghiocelul plăpând. 

Bucuroşi, copiii vor culege prima floare gingaşă a primăverii. Pentru primul vestitor iarna 

geroasă s-a sfârşit. Pe douăzeci si unu martie, începe cu adevărat  minunata primăvară. 

 

8. Transformă adjectivele în substantive şi verbe, după modelul dat: 

 

 

Adjective  Substantive  Verbe  

frumos frumuseţe a înfrumuseţa 

blând   

bun   

rotund   

înalt   

rece   

curat   

ruginiu   

pătat   

 

 

9. Citeşte cu atenţie propoziţiile următoare şi precizează ce parte de vorbire sunt 

cuvintele subliniate: 

 

Ei merg la mare anul acesta. ( ………………………..) 

Casa mare a fost dărmată. (…………………….) 

 

Eu cer o carte. (………………) 

Pe cer străluceşte soarele. (………………..)    

 

Nouă ne place matematica. (…………………)   

Am cumpărat nouă pâini. (……………………)                  

Iulia poartă o fustă nouă. (……………………….) 

Bunica a ieşit la poartă. (……………….) 

 

Am mâncat doi mici. (……………………) 

Elevii mici au intrat înainte. (………………………) 

 

Noi mergem în excursie. (………………….) 

Pantofii noi s-au rupt. (…………………) 

 

Vulpea haină a furat tot peştele. (……………………) 

Am văzut o haină foarte frumoasă. (…………………) 

 

                                                                 Felicitări! Ai ajuns la finalul fișei de lucru! 


