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I. Treceţi verbele personale subliniate în coloana corespunzătoare:
1. Vreau să mănânc.

2. Vino la mine!

3. Cine va câştiga premiul?

4. Ai fost la mare?

5. El caută creionul.

6. Nu vreau să rămân corigent.

7. Când va termina lucrarea?

8. Citesc doar lecţia asta.

9. Mă pregătesc de plecare.

10. Aş vrea să dorm puţin.

11. El ar ieşi în oraş.

12. Mănâncă mai repede!

13. Fugi în casă!

14. Vecina mea ar vrea să mergă la mare.

15. Cine ar putea să şteargă tabla?

16. El n-ar putea să stea cuminte?

17. Scrie mai repede!

18. Cine s-ar obosi să vină la şcoală?

19. Ajută-l pe colegul tău!

20. Aş putea să te aştept.

INDICATIV

CONJUNCTIV

CONDIŢIONALOPTATIV

IMPERATIV

II. Treceţi verbele nepersonale sublinate în coloana corespunzătoare:
1. Am de scris trei exerciţii.

2. Vii la cules?

3. Venea plângând.

4. Umbla cântând.

5. A venit pentru cântat.

6. A citi e foarte uşor.

7. Poezia citită e lungă.

8. Scaunul dus de Alin s-a rupt.

9. Floarea ruptă de Ioana s-a ofilit.

INFINITIV

GERUNZIU

PARTICIPIU

SUPIN

III. Completaţi cu formele corespunzătoare ale verbelor următorul text:
Mircea şi Ionel …………………. (a merge – la condiţional optativ) la munte, dar nu ………………….(a putea –
la indicativ)……………………… (a urca – la conjunctiv) pentru că …………………. (a ploua – la indicativ) în curând.
IV. 1. Identificaţi verbele din textele următoare, precizând modul fiecăruia:
a) „Văzând eu că nu-i chip de stat împotriva părinţilor, începui a mă gândi zicând în sine-mi cu amărăciune…”
(Ion Creangă)
b) „Vânătorul, cunoscând desimea lăstarului şi văzând că trăsese într-un pui, nu s-a luat după dânsul, socotind că nu face
truda de a-l căuta prin lăstar”.
(I. Al. Brătescu-Voineşti)
2. Transformaţi verbele de la modurile nepersonale în verbe la moduri personale. Ce observaţi?

