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 Citeste cu atentie versurile urmatoare : 

Langa lacul care-n tremur somnoros si lin se bate,  

Vezi o masa mare-ntinsa cu faclii prea luminate,                                  

Caci din patru parti a lumii imparati si-mparatese  

Au venit ca sa serbeze nunta gingasei mirese;  

Feti-frumosi cu par de aur, zmei cu solzii de otele,  

Cititorii cei de zodii si sagalnicul Pepele.  

Iata craiul, socru-mare, rezemat in jilt cu spata,  

El pe capu-i poarta mitra si-i cu barba pieptanata;  

Tapan, drept, cu schiptru-n mana, sede-n perine de puf  

Si cu crengi il apar pagii de muscute si zaduf...  

Acum iata ca din codru si Calin mirele iese,  

Care tine-n a lui mână, mâna gingasei mirese.  

Ii fosnea uscat pe frunze poala lunga-a albei rochii,  

Fata-i rosie ca mărul, de noroc i-s umezi ochii;  

La pământ mai ca ajunge al ei par de aur moale,  

Care-i cade peste brate, peste umerele goale.  

Astfel vine mladioasa, trupul ei frumos il poarta,  

Flori albastre are-n paru-i si o stea in frunte poarta,  
                                            Mihai Eminescu, Calin (file din poveste 

A . Limba romana 

Scrie raspunsul pentru fiecare din cerintele de mai jos : 

 1. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele subliniate.  

 2. Arată cum s-au format cuvintele : “painjenişul”, “înflori”, "închipui".  

 3. Indica cate un antonim pentru cuvintele : “umezi”, “bătrân”,"moale".  

 4. Alcatuiti doua enunturi pentru a ilustra polisemia cuvantului: masa.  

 5. Formeaza familia lexicala a cuvantului “negru”. (5 termeni)  

 6. Alcătuieşte enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvintului :poartă.  
    7. Precizati diftongii, triftongii si vocalele in hiat din urmatoare cuvinte: 

      mlădioasa, poartă, făclie, feerice, nemţoaică,leoaică.  

 8. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul stea  să fie folosit cu sens propriu şi cu sens figurat.(6 

p) 

 

B. Interpretarea textului 

   9.  Descopera două metafore din textul dat si le scrie.  

   10. Extrage din text o comparatie si o scrie.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FISA 2 

 

 

I. Se da textul: 

,,Era un copilas palid si maruntel si târa pe pamantul ravan niste ciubote 

grele ale unui frate mai mare. Ridica spre mine ochi tristi invaluiti ca-ntr-o 

umbra cenusie si-si scoase cu anevoie din cap palarioara veche pleostita ca 

o ciuperca.” 

 

Cerinte: 

1. Gasiti doua cuvinte cu diftongi si doua cu vocale in hiat;                          

2. Alcatuiti familia lexicala pentru ,,copil”;                                                 

3. Dati sinonime pentru ,,ravăn”, ,,cenusie”, ,,maruntel” si ,,cu anevoie”;     

4. Dati antonime pentru ,,tristi”, ,,invaluiti”, ,,veche” si ,,a se ridica”;          . 

5. Analizati morfologic si sintactic toate cuvintele subliniate in text;             

Formati doua enunturi in care ,,a fi” sa fie verb copulativ si predicativ.                                                                                                                       


