
Verbul - consolidare - clasa a V-a 

1.Indică timpul și persoana următoarelor verbe: 

 a vedea-   

 (noi) spuneam-  

va vedea -     

cerui -   

ai crezut - 

citesc  - 

dansase - 

citește - 

ceream - 

am venit- 

spusei  - 

vor veni - 

(eu) credeam - 

a venit  - 

a dansat - 

a tricotat - 

am cerut - 

sunase  - 

ai spus - 

vine    -   

ceruseră - 

aţi dansat-   

crezuseşi - 

s-a îmbrăcat  -   

dansai - 

tremurase-   

spuseseră - 

a ascultat -   

dansau - 

va asculta-

    

2. Trece verbele „a citi” si „a căuta” prin modurile si timpurile de mai jos după model:  

Indicativ: viitor: (ce voi face?) eu voi studia 

Prezent: (ce fac?)studiez 

Imperfect: (ce făceam?) studiam 

Perfect simplu: (ce făcui?)eu studiai 

Perfect compus: (ce am făcut?)am studiat 

Mai mult ca perfect: (ce făcusem?)studiasem 

3. Transformă textul următor, trecând verbele subliniate la imperfect: 

      „Învăţătorul auzi larma de la poartă, ieşi, se supără, goni câinele, îi aşeză iar în şir făcându-le vânt pe 

drumul satului şi stete să se uite după ei până se depărtară...” (V. Voiculescu , Ciobănilă) 

4.Analizează verbele din următorul text: 

    „Copiii iar îl văzură. Unul mai îndrăzneţ ieşi din rând către el...„ (V.Voiculescu, Ciobănilă)                                                         

5.Alcătuieşte propoziţii având ca predicate verbele: 

a) a călători – la modul indicativ, timpul viitor, pers.I, numărul plural; 

b) a întreba – la modul indicativ, timpul perfect compus, pers.I, numărul singular; 

c) a vedea – la modul conjunctiv, timpul prezent, pers. a II-a, numărul singular; 

d) a merge – la modul condiţional-optativ, timpul prezent, pers. a III-a, nr. plural; 

6.Introdu, în propoziţii, următoarele cuvinte şi grupuri de cuvinte: 

a) al/a-l; ai/a-i; aţi/a-ţi; neam/ne-am; la/l-a; miau/mi-au;  

 b) văzându-o; citindu-le; sfătuindu-l; vestindu-le;conducând-o; amintindu-şi; aducându-mi; 

      scriind. 

7.Depistaţi  verbele lipsă din proverbele : 

a)Fricosul ............... şi de umbra lui 

b) Fie pîinea cît de rea , tot  o ..................... cineva 

c)Fiecare pasăre pe limba ei ............. 

d)Fiecare cioară îşi .............. puiul 

e)Greşeala recunoscută ....... pe jumătate iertată 
 

 



 

 
 

8. Conjugă verbele: 

              A ieşi                            a însemna                                a ajunge                                a lucra      

imperfect Perfect simplu Perfect compus m.m.ca perfect 

Eu    

Tu    

El    

Noi    

Voi    

Ei    

                A rămâne                           a coborî                             a deschide                                 a fi 

m.m. ca perfect Perfect simplu imperfect Perfect compus 

    

    

    

    

    

    

              A copia                            a veni                                   a culege                                 a tăcea      

Pefect compus Perfect simplu m. m. ca perfect imperfect 

    

    

    

    

    

    

 

 



 


