
10

  Lexicul

A. Citeşte cu atenţie textul care urmează, apoi rezolvă cerinţele. 

Ceea ce dădea farmec oraşului copilăriei mele nu era nici albia, înnobilată de plopi, a Crişului, nici izvoarele 
termale cu senzaţionala gură de aburi, protejând în miezul iernii siluete fierbinţi şi indiferente la frig; nu era nici globul 
jumătate negru, jumătate auriu din turnul Bisericii cu lună. […] Ceea ce mă fermeca – şi mă farmecă încă, purificat 
de amintire – era aroma de dovleac copt migrând pe străzile oraşului odată cu primul ger, prevestind după imuabile şi 
misterioase legi venirea zăpezii. […] 

Erau mari coşuri – de zeci şi de sute de kilograme – care apăreau miraculos, ca din pământ, la răscrucile oraşului, 
odată cu hotărârea primului îngheţ, lansându-şi rafalele de arome în aerul apăsat de norii coborâţi până aproape de 
pământ. Era semnalul solemn al deschiderii unei noi frumuseţi, a iernii, şi, înarmaţi cu imense triunghiuri de dovleac 
copt, fierbinte, aburind mirositor – din care muşcam lacom, lăsându-ne lungi mustăţi portocalii ce se întăreau în aerul 
rece – băteam străzile cuprinşi de un fel de magică veselie, alergând, râzând, ţipând, planificând, cu siguranţa aproape 
arogantă a zăpezilor care trebuiau să vină, concursuri de sănii şi olimpiade de gheţuş. Şi nu greşeam niciodată sau cel 
puţin aşa mi se pare acum. Când mirosul ultimei felii de dovleac se topea în aer, când bătrânele învelite în şaluri de lână 
cu ciucuri groşi începeau să-şi strângă coşurile goale, murdare ici-acolo de miezul oranj, luminos, al minunatei lor mărfi, 
văzduhul gol de arome, descumpănit o clipă, se umplea, bogat şi festiv, de mirosul căzător al zăpezii. 

(Ana Blandiana, Mirosul dovleacului copt)

Sensul cuvintelor în context 

1.  Transcrie, din textul dat: 
– patru cuvinte folosite cu sens propriu de bază: .........................................................................................
– un cuvânt folosit cu sens propriu secundar: ..............................................................................................
– două cuvinte folosite cu sens figurat: .........................................................................................................

2.  Construieşte enunţuri în care cuvintele gură, ger şi aer să fie folosite cu sens propriu de bază şi cu sens 
figurat. 

PE  3.  Redactează, pe o foaie separată, un text de 10–12 rânduri despre copilăria ta, care să aibă următorul 
început: Ceea ce dădea farmec locului copilăriei mele era…  Integrează, în compunerea ta, cel puţin patru 
cuvinte cu sens figurat.

Mijloace de îmbogăţire a vocabularului (actualizare) 

I. Încercuieşte răspunsul corect: 

1.  În primul enunţ al textului există două cuvinte derivate. DA / NU 

2.  Cuvântul subliniat în structura care apăreau miraculos este format prin derivare. DA / NU 
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  Noţiuni de fonetică 

Citeşte cu atenţie textul şi apoi rezolvă cerinţele. 

A sosit ziua tezei. Un singur subiect: „O amintire din viaţă”. M-am frământat vreun sfert de oră  până să încep. Ce 
amintire să scriu, că aveam atâtea şi atâtea?! Şi cum războiul de-abia se terminase, am socotit că n-ar fi tocmai nepotrivit 
să povestesc „Întoarcerea tatii din războiu”.  

Am scris două pagini impresionante şi pline de duioşie. 
Eram mulţumit de felul cum făcusem teza, şi de un lucru eram sigur: că o scrisesem cât se poate de corect cu 

punctuaţie şi ortografie.  
Am aşteptat aducerea tezelor la Română cu aceeaşi nerăbdare cu care aşteptasem şi rezultatul celorlalte teze.  
În sfârşit a venit şi ziua mult dorită! 
Cestorul, cum era numit monitorul la liceu, a fost chemat la catedră, ca să-i ajute profesorului, şi distribuirea a 

început.  
Câţiva au luat „trei”, câţiva „cinci”, restul „şase” şi „şapte” şi unul singur, Constantinescu Dumitru, care făcea 

compuneri foarte frumoase, „nouă”! 
Ah, cum l-am fericit pe Constantinescu, când am auzit că a luat nouă! Ce bine de el!... 
— Popescu Băjenaru Grigore! 
— Prezent! 
— Zece!                                                                                   (Grigore Băjenaru, Cişmigiu & comp.)

 ActuAlizAre

1.  Desparte în silabe următoarele cuvinte din text: singur, vreun, nepotrivit, punctuaţie, ortografie, catedră, 
aceeaşi, distribuirea, câţiva. 

2.  Precizează numărul de litere şi numărul de sunete din cuvintele subliniate în text. 

3.  Se dau cuvintele: 
• ziua        • nouă       •  tezei       •  prezent 
• viaţă       • atâtea     • războiul       • să povestesc 
• ortografie      • aceeaşi     • aşteptasem      • era 
• distribuirea     • făcea      • a luat 
a) Notează cuvintele care conţin grupuri de sunete. 

b) Încercuieşte, folosind culori diferite, diftongii şi situaţiile de hiat din cuvintele notate la punctul a).  
c) Precizează felul diftongilor (ascendenţi sau descendenţi) identificaţi la punctul b).
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   Substantivul 

Citeşte cu atenţie textele următoare, apoi rezolvă cerinţele. 

A. I. Privesc grăbiţii nouri ce-alunecă pe zări,                 III. Ce chipuri prinde-n slavă al norilor convoi               
Topindu-se departe şi revenind întruna.             Centauri, turme, nave, creneluri de redută... 
Parcă-mi trimit tăcute, nostalgice chemări,                     Noi îi urâm când grindini revarsă peste noi, 
Ei, fraţii cu dreptatea, cu ziua şi cu luna.                Noi îi iubim, cu stropii lor calzi, când ne sărută.                   

(Nicolae Labiş, Nourii)
II. Oceane mari de apă pe-a cerului genuni
Câteodată-s limpezi ca lacrima pe-o pleoapă, 
Revarsă altădată şi trăsnet, şi furtuni – 
Rămân aceleaşi totuşi oceane mari de apă.

 ActuAlizAre

I. Completează spaţiile libere cu răspunsul corect. 

1.  În poezia citată, un substantiv folosit cu sens propriu este ..................................................... şi un substantiv 
folosit cu sens figurat este .....................................................................................................................................

2.  Substantivul derivat din prima strofă a poeziei este ......................................................................................

3.  Substantivele din ultimul vers al primei strofe sunt articulate cu .................................................................

4.  Primul „i” din substantivul nopţii (în timpul nopţii) reprezintă .................................................................. 
iar al doilea „i” reprezintă .....................................................................................................................................

5.  Substantivele în cazul genitiv din poezia Norii sunt .............................................................şi îndeplinesc 
funcţia sintactică de ..................................................................................................

6.  Funcţia sintactică a substantivului apă din a doua strofă a poeziei este de .................................................. 

7.  Substantivul .............................................. (textul A) îndeplineşte funcţia sintactică de atribut apoziţional. 

8.  Valoarea morfologică a cuvântului subliniat în versul Privesc grăbiţii nouri ce-alunecă pe zări este.........

II. Formulează răspunsuri corecte pentru fiecare cerinţă de mai jos. 

1.  Transcrie, din poezie:
– două substantive nearticulate.....................................................................................................................
– două substantive articulate cu articol hotărât.............................................................................................

2.  Precizează funcţia sintactică şi cazul cuvintelor din prima strofă a poeziei.

3.  a) Găseşte în poezie versul în care sunt enumerate diversele forme pe care le capătă norii în mişcarea lor 
pe bolta cerească. 

b) Subliniază substantivele din acest vers. 
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  Adjectivul 

 ActuAlizAre 
I. Citeşte cu atenţie textele date şi rezolvă cerinţele.

A.  Tom stătu un moment, dându-le voie ochilor să se obişnuiască cu întunericul. Se afla într-o cameră foarte înaltă, unde 
pereţii dispăreau într-un întuneric adânc, mult deasupra lui. Vedea numai o altă uşă, de cealaltă parte a coridorului. 
Era pe jumătate deschisă şi o rază de lumină se revărsa în jurul ei, pe podea. Merse încet, cu grijă şi în linişte spre uşă. 
Şi numai trecerea pe coridorul mare era ca şi cum ar fi păşit printr-un peisaj ciudat. Când ajunse destul de aproape de 
deschizătura uşii, se opri, îşi întinse gâtul înainte şi se uită în cealaltă încăpere. 

Observă o mobilă mare. Cele mai mari şi mai masive scaune pe care le văzuse vreodată, grupate în jurul unei mese 
lungi, înalte şi nefinisate. Mai erau o colivie de lemn pătrată pe masă şi bucăţi ciudate de frânghie groasă aruncată într-o 
parte. 

Se auzi un zgomot ca un tunet şi podeaua se clătină sub picioarele lui Tom. Farfuriile şi vasele zornăiră şi 
zdrăngăniră pe masa uriaşă. Sunetul ca de tunet se auzea ca nişte bătăi regulate, ca şi cum o creatură uriaşă ar fi venit 
pe coridor. Bum, bum, bum, bum, tot mai mare, tot mai aproape. Tropa… Tropa… Tom se ghemui cât mai tare, îşi îngropă 
capul în mâini şi se făcu cât mai mic, încercând să pară una cu podeaua. Se împinse cât mai aproape de uşorul uşii şi 
aşteptă să apară un elefant. Tunetul se opri cu o trosnitură, iar Tom auzi o voce uriaşă zbierând şi cântând atât de tare, 
încât ecoul era trimis de jur-împrejurul zidurilor de piatră. 

(Ian Beck, Povestea secretă a lui Tom Inimă-Curată, băiatul aventurier)

1.   Valorificând conţinutul textului, notează adjective potrivite pentru următoarele substantive:
– uşă .............................................................................................................................................................
– coridor .......................................................................................................................................................
– mobilă ........................................................................................................................................................
– masă ..........................................................................................................................................................

2.   Precizează numărul de forme flexionare ale adjectivelor notate la exerciţiul anterior.

3.   Selectează, din text, trei adjective şi notează câte un sinonim potrivit.

4.   Menţionează felul adjectivelor selectate la exerciţiul anterior (propriu-zise sau provenite din alte părţi de 
vorbire).

5.   Formează, prin derivare cu sufix, un adjectiv, de la un substantiv existent în primul paragraf al textului.

6.   Notează care dintre adjectivele subliniate sunt formate prin conversiune şi explică, apoi, modul lor de 
formare.
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