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Clasa a VII-a                         Notiuni vocabular- Fişă de lucru 

DEFINIŢIA NOŢIUNEA 

DEFINITĂ 

EXEMPLE 

 

Elementul de bază al comunicării   

Totalitatea cuvintelor dintr-o limbă   

Cuvinte vechi, care nu se mai folosesc    

Cuvinte care se utilizează numai în anumite regiuni   

Cuvinte noi împrumutate din alte limbi   

Mijloc intern de îmbogăţire a vocabularului   

Mijloc intern de îmbogăţire a vocabularului   

Mijloc intern de îmbogăţire a vocabularului   

Se adaugă la sfârşitul rădăcinii pentru a forma un cuvânt nou   

Se adaugă la începutul rădăcinii pentru a forma un cuvânt nou   

Cuvânt format cu sufix şi prefix în acelaşi timp   

Toate cuvintele obţinute prin derivare de la un cuvânt de bază   

Cuvintele cu formă diferită şi înţeles identic sau asemănător   

Cuvintele cu formă diferită şi înţeles opus   

Cuvintele cu formă identică şi înţeles total  diferit   



Cuvinte cu formă identică şi înrudite ca înţeles   

Cuvintele aproape asemănătoare şi înţeles total diferit   

Greşeală de exprimare care constă în alăturarea a doi termeni 

care exprimă acelaşi lucru 

  

 

 

 

Cuvânt 

de bază 

Cuvânt derivat 

cu sufix 

Cuvânt derivat cu 

prefix/parasinetică 

Conversiunea  Compunerea   

bun     

rău     

rosu     

frumos     

a zgâria     

 

 

 

 

 

Fişă de lucru 1 

 

1. Alegeţi sinonimele cuvintelor din prima coloană din cea de-a doua 

coloană: 

asemănător                                    pueril 

belşug                                           cantitate 

copilăresc                                      opulenţă 

debit                                              similar 

 

2. Daţi antonimele cuvintelor: 

cult  ......................................... 



simpatie.................................. 

îngheţat................................... 

mult................................... 

 

3. Alcătuiţi enunţuri cu omonimia cuvântului : care. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ 

4. Alegeţi forma corectă a paronimelor  din enunţurile următoare: 

 

Cel mai mare vultur , care trăieşte în munţii Americii se numeşte 

condur/condor. 

Auzind în noapte ţipătul , Andrei s-a înfiorat/înviorat. 

Prinţesa şi-a pierdut un condur/condor. 

După ora de sport elevul s-a înfiorat/înviorat. 

 

5. Găsiţi greşeala care s-a strecurat în următoarea propoziţie: 

 

   Pacientul rănit grav a avut o hemoragie de sânge. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________ 

6. Alcătuiţi enunţuri cu polisemia cuvântului a trece (4 enunţuri), scriind 

în paranteză sensul. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 


