FIȘĂ DE LUCRU
PĂRŢI DE VORBIRE FLEXIBILE
Clasa a VI-a
Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie, pe foaia de lucru, răspunsul pentru fiecare dintre
cerinţele de mai jos:
“Noi, cum a plecat bunicul, a doua zi ne-am dus la şcoală; şi văzând profesorul că purtăm plete, a
poruncit unuia dintre şcolari să ne tundă. Când am auzit noi una ca asta, am început a plânge cu
zece rânduri de lacrimi şi a ne ruga de toţi dumnezeii să nu ne sluţească. Dar ţ-ai găsit! Profesorul
a stat lângă noi, până ce ne-a tuns chilug.Apoi ne-a pus în rând cu ceilalţi şcolari şi ne-a dat de
învăţat, după puterea noastră, între una-alta, şi <<Îngerul a strigat>> pe dinafară.”
( Ion Creangă, Amintiri din copilărie)
I. Citeşte fiecare dintre următoarele afirmaţii şi încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată,
sau litera G, dacă o consideri greşită.
(12 p.)
1. A G Toate cuvintele din seria “a plecat, văzând, a plânge” sunt verbe.
2. A G Verbele “am auzit, ai găsit, a tuns” sunt la timpul prezent.
3. A G Predicatul din secvenţa “ne-a dat de învăţat” este “de învăţat”.
4. A G Verbele “a plecat, a stat, a dat “sunt de conjugarea I.
5. A G Verbele “să tundă, să nu sluţească “sunt la modul indicativ.
6. A G Verbele “ne-am dus, am auzit, am început “ sunt la persoana I.
II. Transcrie, din textul citat mai sus:
(26 de p.)
1. trei substantive articulate cu articol hotărât:……………………………………………………...
2. trei substantive însoţite de prepoziţii:………………………………….........................................
3. trei substantive de genul feminin:…...……………………………………………………………
4.două substantive la numărul plural:………………………………………………….……………
5. două substantive în cazul nominativ:……………………………………..………………………
III. Încercuieşte litera corespunzătoare fiecărui răspuns corect:
(9 p.)
1. Felul pronumelui “noi” este: a)personal; b)de politeţe; c)demonstrativ.
2. În secvenţa “Profesorul a stat lângă noi, până ce ne-a tuns chilug” se află:a)două pronume
personale ; b)un pronume personal şi un pronume reflexiv; c)un pronume personal.
3. În secvenţa “ne-a pus în rând cu ceilalţi şcolari”, cuvântul subliniat este: a) adverb de loc; b)
adverb de mod; c) substantiv comun.
IV. Scrie, în spaţiul liber din dreptul fiecărei cifre, litera corespunzătoare răspunsului corect:
(12 p)
1. a doua…
A. pronume reflexiv
2. ne…
B. numeral ordinal cu valoare adjectivală
3. zece…
C. numeral cardinal cu valoare adjectivală
4. când …
D. adverb relativ
E. pronume personal
V. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următoarea secvenţă: “Când am auzit
noi una ca asta, am început a plânge cu zece rânduri de lacrimi”
(10 p.)
VI. Trece adjectivul “dulce” la toate gradele de comparaţie învăţate.
( 21 de p.)
Se acordă 10 puncte din oficiu.

Succes!

