
VERBUL 

CLASA A V-A 

 

Citeşte cu atenţie următorul text: 

 

„-Am uitat ceva, bunciule, a spus ea după o scurtă pauză. 

- Ce anume? întrebă acesta.” Johanna Spyri,Heidi 

 

 Încercuieşte afirmaţia corectă: 

1. A.  G.  Următoarea listă de cuvinte cuprinde numai verbe la timpul perfect 

compus: am uitat, a spus, întrebă. 

 

2. A.  G.  Forme de viitor ale verbului am uitat sunt vom uita,o să uităm. 

 

3. Indică seria care cuprinde analiza corectă sintactică şi morofologică pentru  verbul a 

spus: 

 

a) PN, verb predicativ, indicativ, perfect compus, pers.a III-a, nr sing., forma pozitivă 

b) PV, verb predicativ, conj.a III-a, indicativ, perfect compus, pers.a III-a, nr.sing, forma 

pozitivă 

c) PN,verb predicativ, conj.a III-a, indicativ, perfect compus, pers.a III-a, nr.sing, forma 

pozitivă 

 

5.Transformă următoarele enunţuri, punând verbele la modul imperativ: 

 

Maria vine cu mine.                                                ............................................................... 

Ionel deschide fereastra.                                           .......................................................... 

Soarele ne încălzeşte cu razele lui.                      ................................................................. 

Elena este atentă.                                                ................................................................... 

 

6.Scrie 5 propoziţii în care verbul să exprime acţiuni dorite de tine. 

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

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

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

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

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

 

7.Scrie, în spaţiul rezervat, modul verbelor subliniate: 

 

Nu neg posibilitatea de a greşi.    .................................... 

Ştiu conjuga orice verb.               .................................. 

Plăcerea mea este de a patina.     ................................... 

El aude tunând.                           ................................... 

E uşor de analizat  verbe.             .................................... 

 

 



VERBUL 

CLASA A V-A 

 

„Eu nu socotesc astfel, dragii mei, şi voi trebuie să faceţi ce vă rog eu, răspunse boierul. 

Gheorghe Neagu o fi el un om de nimic, dar astăzi are un loc în sfatul ţării, iar locul 

acesta l-am ţinut şi eu, şi tu Sandule, şi bietul Pară [...]” 

 

                                                               Emil Gârleanu, Boierul Iorgu Buhtea 

 

1.Transcrie un verb la timpul perfect simplu.      ........................................ 

 

2.În prima frază sunt: 

a)3 predicate                                    b)4 predicate                             c )5 predicate 

 

3.În structura o fi el un om există: 

a)  predicat verbal 

b)  predicat nominal 

 

4.Scrie, în spaţiul liber din dreptul fiecărei cifre, litera care corespunde modului şi 

timpului fiecărui verb: 

 

1.am striga.............                                                    A.conjunctiv, prezent 

2.să descoperim.............                                            B.imperativ 

3.ar fi spălat ..............                                                C.conjunctiv, perfect 

4.să fi creat................                                                D.condiţional-optativ, prezent 

                                                                                  E.indicativ, perfect compus 

 

5.Corectează enunţurile: 

Fi cuminte!    ................................... 

Nu fii rău!       ................................... 

Puneţi şi tu lucrurile pe masă!     ..................................... 

Dute la culcare!                           ..................................... 

 

6.Scrie 4 enunţuri în care verbul la modul imperativ să exprime: 

 

un îndemn-........................................ 

un ordin-.......................................... 

o rugăminte-..................................... 

o ameninţare-................................... 

 

7.Scrie modul verbelor subliniate: 

A ieşit fără a saluta.  ................................... 

Ai putea veni cu mine?   ............................. 

Au plecat trântind uşa.  ............................... 

E greu de urcat dealul.   ................................ 


