Fişă de lucru
Profesor Andrada Baza, Şcoala Slobozia Deal, judeţul Iaşi
1.Identificaţi în text verbele la modurile nepersonale şi menţionati la ce mod sunt:
Profesorul vorbi răspicat, el explicând cu mult calm tot ce aveau de facut. Elevii,
ascultând ce vrea profesorul să le spună, înţeleg că textul primit este pentru rezolvat acasă. A
rezolva înseamnă a lua o notă bună.

2.Treceti urmatoarele verbe de la modurile personale la modurile nepersonale:
Infinitiv

Gerunziu

Participiu

am văzut
spuse
citim
să iubească
mergeau
3.Alcătuiţi propoziţii cu următoarele verbe la moduri nepredicative:
cântând, pentru citit, explicat,a preda.

Supin
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Citeşte cu atenţie şi încercuieşte răspunsul corect :
I.( 6 x 10 p.) În propoziţia :
,, Fata babei era slută, leneşă, ţâfnoasă...’’
( Ion Creangă )
1. predicatul este : a) era slută ;
b) fata babei era ;
c) era slută, leneşă, ţâfnoasă.
2. există :

a) un predicat nominal ;
b) un predicat nominal şi un predicat verbal ;
c) un predicat verbal.

3. din predicat face parte : a) un nume predicativ ;
b) un nume predicat multiplu ;
c) subiect multiplu.
4. cuvântul era este : a) verb auxiliar ;
b) verb predicativ ;
c) verb copulativ.
5. verbul este la : a) mod personal ;
b) mod nepersonal.
6. cuvântul leneşă este : a) adjectiv ;
b) substantiv ;
c) numeral.
II. ( 2 x 15 p.) Completează PROPOZIŢIILE de mai jos, respectând cerinţa dată :
Prinţesa era ..............................şi ..........................................
( PREDICAT NOMINAL )
Prâslea era........................................ ( PREDICAT VERBAL )
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1.
a.
b.
c.
d.
e.

Conjugaţi verbul „a ierta” la modurile:
indicativ, perfect simplu
indicativ, mai mult ca perfect
imperativ, forma afirmativă
conjunctiv, prezent
condiţional-optativ, perfect.

2p

2. Alcătuiţi enunţuri cu ortogramele:
ia / i-a
al / a-l
noi / n-oi
ţii / ţi-i
ai / a-i

1p

3. Corectaţi greşelile:
Eu crez o poezie.
Să fi politicos!
Fi atent!
Nu fii obraznic!
Să nu fi dezordonat!
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4.
a.
b.
c.
d.
e.

Alcătuiţi enunţuri cu verbele:
a citi ------- infinitiv ------- subiect
a învăţa ------ supin -------- complement direct
a înflori ------- participiu ------- nume predicativ
a suferi -------- gerunziu -------- atribut adjectival
a cânta -------- gerunziu -------- complement circumstanţial de mod
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5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Analizaţi verbele la modurile personale şi nepersonale:
În vacanţă aveţi să plecaţi la munte.
Venind şi el în excursie ne-a povestit întâmplarea.
Noi să fi fost atenţi la indicatoare, atunci am fi mers direct spre cabană.
Fiţi atenţi la mine!
Profesorul admiră pe elevii ascultând de părinţi.
Caţelul suferise în tăcere fără a scoate vreun sunet.
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