VERBUL – FIŞE DE LUCRU DIFERENŢIATE -

1.

Identificaţi verbele din propoziţiile :

a)
b)
c)
d)
e)

Eu caut o bluză în dulap.
Am plecat la şcoală cu sora mea.
Vreau să vorbesc despre tema pe care am avut-o.
Aş cumpăra această carte, dacă aş avea nevoie.
Să fi învăţat, aş fi luat examenul.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Completaţi spaţiile libere cu formele verbale corespunzătoare :
Eu (a merge- indicativ, prezent) la şcoală.
Voi ( a răspunde – indicativ, perfect compus)corect la întrebare.
Eu ( a pleca, conditional prezent) mâine la bunici.
( A ajunge, conjunctiv perfect ), mai repede (a şti-condiţional perfect) că nu ( a câştiga, perfect compus).
Tu ( a vrea , indicativ prezent)( a învăţa, conjunctiv prezent) mai bine.

3.

Conjugaţi verbul a vrea , la modul conjunctiv,timp prezent :

4.

Aranjaţi cuvintele din propoziţiile :
a) Eu tema, fac , la engleză.
b) Cartea, tu, ai recomandat-o, pe care, de folos, a fost.
c) O idee, lui dat,i-am.
d) Cheie, aceasta, am , pe jos, găsit .
e) Să vedem, cu, meu , merg, prietenul, în oraş, un film , eu.

Puneţi verbele de mai jos la infinitiv şi participiu :
A vorbi, a şopti, a asculta, a deschide, a întreba.
6. Alcătuiţi o compunere cu titlul Primăvara., din care să analizaţi verbele .
5.

VERBUL – FIŞE DE LUCRU –

1.Identificaţi verbele din propoziţiile :
a)
b)
c)
d)
e)

Eu caut o bluză în dulap.
Am plecat la şcoală cu sora mea.
Vreau să vorbesc despre tema pe care am avut-o.
Aş cumpăra această carte, dacă aş avea nevoie.
Să fi învăţat, aş fi luat examenul.

2.Alcătuiţi propoziţii în care verbele de mai jos să fie la modurile indicate:
A merge- indicativ, timp prezent;
A răspunde –indicativ, timp perfect compus;
A pleca –conditional-optativ,timp prezent
A ajunge- conjunctiv , timp perfect
A şti- conditional, timp perfect
3. Conjugaţi verbele a lucra şi a crea la modul indicativ, timp prezent.
4. Alcătuiţi propoziţii cu verbele : a face, a fi, a da, a găsi, la modul conditional - optativ, timp perfect.
5. Alcătuiţi propoziţii cu verbele : a vorbi, a şopti, a asculta, a deschide, la modul conjunctiv,timp prezent.
6.Alcătuiţi o compunere cu titlul Primăvara, din care să analizaţi verbele

VERBUL- FIŞE DE LUCRU –
1.Identificaţi verbele din propoziţiile, specificând modurile şi timpurile :
a)
b)
c)
d)
e)

Eu caut o bluză în dulap.
Am plecat la şcoală cu sora mea.
Vreau să vorbesc despre tema pe care am avut-o.
Aş cumpăra această carte, dacă aş avea nevoie.
Să fi învăţat, aş fi luat examenul.

2. Analizaţi verbele din propoziţiile :
Eu merg la şcoală.
Voi aţi răspuns corect la întrebare .
Tu vrei să înveţi mai bine.
3. Conjugaţi verbul a plânge, la modul indicativ, timpurile perfect simplu şi mai mult ca perfect.
4. Alcătuiţi propoziţii în care să precizaţi valorile verbului a fi .
5. Alcătuiţi propoziţii cu verbul a vrea ,modul conjunctiv,timpurile prezent şi perfect.
6.Alcătuiţi o compunere cu titlul Primăvara, din care să analizaţi verbele .

