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EVALUARE 2

1. Subliniază substantivele din următorul 
text.

Fetița ieșise în grădina învăluită în lumina 
dulce a dimineții. Se plimba alene printre 
florile parfumate. Un fluture micuț se oprea 
din loc în loc. Aude un fâlfâit de aripi: o po-
rumbiță albă căuta adăpost.

2. Completează tabelul, scriind genul şi numărul substantivelor găsite la exerciţiul anterior.

Substantivul Genul Numărul
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5. Taie cu o linie forma incorectă a următoarelor substantive:

a) orhidee, orhideie;

b) smeu, zmeu;

c) ghiem, ghem;

d) alcool, alcol.

6. Alcătuieşte două propoziţii în care substantivul broască să aibă sensuri diferite. 

7. Alcătuieşte un enunţ prin care să-ţi exprimi părerea despre animalul preferat şi care să 
conţină cel puţin două substantive.

3. Scrie forma de masculin, respectiv feminin a următoarelor substantive:

Feminin

fetiţa

porumbiţa

__________

Masculin

__________

__________

fluture

4. Desparte în silabe substantivele:

aripi  ________________________

fluture  ______________________

fâlfâit  _______________________

porumbiţă  ___________________

adăpost  _____________________

cuib  ________________________
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EVALUARE 3

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. În propoziţia „Familia Ionescu are trei copii.“ există:
a) un substantiv;
b) două substantive;
c) trei substantive.

2. Sunt numai substantive la plural în grupa:
a) cornuri, case, pijama;
b) cornuri, ochi, castel;
c) cornuri, case, ochi.

3. Sunt numai substantive de genul masculin în grupa:
a) om, băiat, căţel;
b) om, fată, băiat;
c) căţel, fată, băiat.

4. Substantivul care are înţeles opus substantivului bunătate este:
a) bătrâneţe;
b) modestie;
c) răutate.

5. Substantivul care completează corect propoziţia „Pe ... apei se găsesc trei sălcii.“ este:
a) barca;
b) malul;
c) valul.

6. Substantivul alee se desparte corect în silabe:
a) a-le-e;
b) a-lee;
c) al-ee.

7. Propoziţia scrisă corect este:
a) Oraşul Cluj napoca se află în Transilvania.
b) Oraşul Cluj-napoca se află în Transilvania.
c) Oraşul Cluj-Napoca se află în Transilvania.
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Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. În propoziţia „Ion Creangă s-a născut la Humuleşti.“ există:
a) un substantiv;
b) două substantive;
c) trei substantive.

2. Sunt numai substantive în grupa:
a) cortină, stadion, cocor;
b) cortină, merge, cântec;
c) bun, răutate, Ana.

3. Substantivul cumpărături este la:
a) genul feminin, numărul singular;
b) genul neutru, numărul plural;
c) genul feminin, numărul plural.

4. Substantivul examen se desparte corect în silabe:
a) ex-a-men;
b) e-xa-men;
c) ex-am-en.

5. Substantivul cu sens asemănător substantivului dărnicie este:
a) generozitate;
b) zgârcenie;
c) laudă.

6. Substantivul care completează corect propoziţia „Se temea de ... lui.“ este:
a) răbdarea;
b) răsplata;
c) răzbunarea.

7. Propoziţia scrisă incorect este:
a) Oraşul Alba-Iulia se află în Transilvania.
b) Oraşul Iaş este în Moldova.
c) Capitala ţării este oraşul Bucureşti.

EVALUARE 4
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EXERCIȚII DE AMELIORARE

1. Precizează oral ce denumesc următoarele substantive:

Grivei, casă, rechizite, rândunică, Maria, ceață, supărare, hărnicie.

2. Încercuieşte, din următorul şir de cuvinte, doar substantivele:
carte, curat, merge, trotuar, traversează, traversare, doi, durere, foame, argint, argintiu, 

elev, învață, învățător, culoare, stau.

3. Subliniază substantivele din următoarele propoziţii:
a) La câmpie se cultivă cereale.
b) Copiii urcă pe munte.
c) Ceaţa a coborât peste sat.

4. Completează tabelul scriind genul şi numărul substantivelor de la exerciţiul anterior.

Substantivul Genul Numărul

5. Uneşte forma de singular a substantivelor din coloana A cu forma corectă de plural din 
coloana B a aceloraşi substantive.

hotel
lampă
dulap
stradă
capac

hoteluri
hotele
lampe
lămpi

dulape
dulapuri

străzi
strade
capace
capaci

A B
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6. Scrie formele de plural ale următoarelor substantive:
carte  _______________________
băiat  _______________________
lumânare  ____________________
masă  _______________________

7. Grupează în tabel următoarele substantive:
lingură, ou, papuc, gheață, farfurie, cuțit, ochi, cuib, pui, sunet, tunet, pisoi, sătean, carte, 

mantie.

Genul masculin Genul feminin Genul neutru

ac  ___________________________
ciorap  ________________________
ciupercă  ______________________
ou  ___________________________

8. Desparte în silabe substantivele:
gheaţă  ______________________
cuţit  ________________________
farfurie  ______________________

lingură  ________________________
ochi  __________________________
cuib  __________________________

9. Alcătuieşte câte o propoziţie în care să foloseşti cel puţin câte un substantiv la:
a) numărul plural, genul feminin;

b) numărul singular, genul masculin;

c) numărul singular, genul neutru.


