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ªcoala-liceu din Novoselsc, r-nul Reni
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§ 7 Clasificarea propoziþiilor
(dupã diverse criterii)
61. Priviþi cu atenþie tabelul, meditaþi, apoi prezentaþi informaþia
“Clasificarea propoziþiei”. Exemplificaþi fiecare tip de propoziþie.
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După aspectul
predicatului
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62. Citiþi informaþia. Completaþi punctele de suspensie cu noþiunile
necesare.
Propoziþia este cea mai simplã unitate . . . prin care se comunicã o
judecatã, o idee. Ea se caracterizeazã prin urmãtoarele:
a) are temelie gramaticalã;
b) conþine o comunicare, o întrebare, un îndemn, o rugãminte etc.;
c) este mijloc de comunicare;
d) exprimã un gînd terminat.
Propoziþia enunþiativã comunicã ceva, propoziþia interogativã
formuleazã . . . , iar cea imperativã conþine o poruncã,. . . , . . . , . . . , etc.
Alcãtuiþi trei propoziþii diverse dupã scopul comunicãrii. Desenaþi
schemele lor conform modelului:

Secretara

a scos

úcolii

repede

maúina

de scris
☺ 63. Utilizînd propoziþiile exclamative de mai jos, alcãtuiþi un dialog: din neatenþie aþi încurcat numãrul rutierei. Cînd v-aþi dat seama,
era prea tîrziu. Rugaþi pe cineva sã vã dea informaþii cum puteþi ajunge
la locul de destinaþie.
Fiþi amabil! Fiþi bun! Spuneþi-mi, vã rog! Scuzaþi! Mulþumesc! Numai bine! La revedere!
 64. Citiþi expresiv versurile.
Stejarii tac... Numai din cînd în cînd
Parcã de praf îºi scuturã cãciula...
Ori poate-asemenea s-or fi plîngînd
Cã soarta de tãcere li-e sãtulã?
Cîte-au vãzut aceºti stejari bãtrîni
ªi neamurile lor nenumãrate,
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Ce-adunã taine-n sîn cu mii de mîini
Spre rãsãrit de soare înãlþate!

(P. Darienco)

Cîte propoziþii conþine poezia? Cum aþi determinat?
Determinaþi tipul propoziþiilor dupã scopul comunicãrii.
Analizaþi morfologic/sintactic cuvîntul evidenþiat.

65. Citiþi cu voce textul.
În preajma iubirii
– Hai sã fim prieteni, ªtefane, i-am propus ºi singur m-am mirat
de cuvintele mele.
N-aveam prieteni ºi nici nu-i vroiam. ªtiam, vedeam la alþii – prietenia te obligã la multe.
A cãzut de acord, dar
a spus cã n-o sã iasã nimic din asta.
– Vrei sã-þi jur cã ...
n-am s-o iubesc? am
sãrit eu aprins.
A rîs întristat.
– Dragostea, mãi
omule, a zis el, nu depinde de noi ºi nu ne
întreabã – sã vinã sau sã
nu vinã. Asta s-o ºtii de
la mine.
În ziua ceea descoperisem un cu totul alt ªtefan Maldur. Cîte ºtie el despre dargoste! ªi
vorba lui aºezatã, de om matur, trecut parcã prin multe încercãri ale
vieþii. Altul în locul lui, mi-am zis, ar fi tãbãrît asupra mea cu pumnii,
odatã ce mã socotea de rival. Cel mai mult însã mã uluise faptul cã
iubeºte.
– Demult þi-i dragã?
Abia dupã ce am spus-o, mi-am dat seama cã era o întrebare
prosteascã: ce importanþã are: demult, nedemult?
A ridicat tãcut din umere. Poate mi-ar fi rãspuns, dar ajunserãm
la iaz ºi ne-am pomenit strigaþi amîndoi de glasul subþirel al Dianei.
ªtefan tresãri.
Îmi pãrea sincer rãu de dragostea lui fãrã rãspuns. Dar nu ºtiu de
ce, în acelaºi timp, am simþit cum mã învãluie un fel de bucurie. Nu,
nu-mi era dragã fata. Dar îmi pãrea bine cã-i plac.
(M. G. Cibotaru)
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Determinaþi tema, ideea, stilul textului.
Explicaþi sensul expresiei evidenþiate.
☺ Comentaþi ultimul alineat al textului. Ce fel de om este cel ce se
vrea prietenul lui ªtefan?

☺ 66. Expuneþi rezumativ textul ex. ¹ 65. Exprmaþi-vã pãrerea
despre ªtefan – omul. Utilizaþi în expunere propoziþii diferite dupã scopul comunicãrii. Caracterizaþi una din propoziþii dupã
structurã.
67. Cine e mai isteþ? Rãspundeþi la întrebãrile: “Propoziþiile imperative pot fi exclamative? Dar cele enunþiative ºi interogative? De ce?”
68. Citiþi versurile; puneþi semnele de punctuaþie care lipsesc.
Adormi-vom troieni-va
Teiul floarea peste noi,
ªi prin somn auzi-vom bucium
De la stînele de oi.
(M. Eminescu)
Neguri albe strãlucite
Naºte luna argintie
Ea le scoate peste ape
Le întinde pe cîmpie.

(M. Eminescu)

Motivaþi utilizarea virgulei în prima strofã.
Explicaþi de ce s-au scris prin liniuþã cuvintele din prima strofã?
Cum se numeºte aceastã formã a verbelor?

69. Citiþi cu voce afirmaþia. Meditaþi, fãrã a vã grãbi, asupra celor spuse de M. Sadoveanu, scriitor din România, moldovan de origine.
Am spus de multe ori cã moldovenii trebuie sã munceascã mult
la învierea lor naþionalã, adicã la trezirea poporului lor, ºi sã lupte
pentru drepturile cele la care nãzuiesc... Am mai spus cã toate acestea alcãtuiesc nu un lucru de bunã voie, care poate fi lãsat ºi fãrã
luare-aminte, ci o datorie, cãci dacã nu va fi îndeplinitã aceastã datorie, apoi noi o sã fim vinovaþi de pieirea noastrã.
Are dreptate M. Sadoveanu? Argumentaþi. Relaþionaþi rãspunsul
dvs. cu actualitatea: unii “binevoitori” doresc prin toate mijloacele sã
ºteargã de pe faþa pãmîntului poporul moldovenesc ºi limba noastrã
maternã, limba moldoveneascã.
Ce aþi fãcut/ ce faceþi dvs. ca noi, moldovenii, sã ne menþinem ca
popor, iar limba sã prospere?
Analizaþi dupã structurã cuvîntul evidenþiat.
Desenaþi schema frazei a doua.
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☺ 70. Citiþi în gînd textul. Determinaþi cãrui stil aparþine?
Apã vie
Da, da, apã vie! Apa de zãpadã e apã vie. Aºteptaþi dovezi? Cu
plãcere!
Savanþii siberieni au fãcut experienþã cu douã grupe de gãini identice ca vîrstã ºi greutate. Una din ele a bãut apã de zãpadã, iar alta –
apã obiºnuitã din apeduct. Experienþa a durat trei luni ºi jumãtate.
Gãinile din prima grupã au ouat 538 de ouã, iar cele din a doua doar
272, adicã aproape în jumãtate. În plus, ouãle gãinilor care au bãut apã
de zãpadã erau mai mari.
Mai doriþi exemple?
O scroafã a fost
adãpatã cu apã de
zãpadã. Peste douã luni
a adus pe lume 10 purcei.
Cînd au împlinit o lunã,
purceii adãpaþi cu apã vie
cîntãreau cîte 9 kilograme, pe cînd cei crescuþi
în condiþii obiºnuite –
abia 5 kilograme.
Dar sã vedeþi cît de
hîtri sînt puiºorii de
gãinã... Cînd le pui o farfurie cu apã obiºnuitã, ei beau pe rînd, liniºtit.
Dacã însã le torni apã de zãpadã, în care mai plutesc ºi bucãþele de
gheaþã, aceºti ºtrengari gãlbiori încep sã bea cu sete, se luptã cu vecinii
ºi urcã în farfurie.
Ei, ce mai ziceþi acum?
(Dupã Encilopedia minunilor)
Caracterizaþi, dupã scopul comunicãrii, propoziþiile din primul
alineat, inclusiv titlul textului.
Faceþi schema primei propoziþii din alineatul doi.
Scrieþi cu litere numeralele din text.
Cum credeþi, gãinile ºtiu ce e bun sau nu? Dacã aveþi, pe lîngã
gospodãrie, pãsãri ºi anumale, experimentaþi ºi o sã aflaþi dacã savanþii
n-au greºit cumva!

☺ 71. Activitate în grup. Improvizaþi un dialog între doi puiºori
(rãþuºte, bobocei...) care vorbesc despre apa vie. Folosiþi expresiile,
interjecþiile: Piu-piu!; Co-co-co!; Ah, ce bu-u-unã e! Vai! Mai vreau!;
Dã-te la o parte!
Explicaþi ortografia interjecþiilor.
Caracterizaþi propoziþiile din replici dupã aspectul predicatului ºi
dupã intonaþie.
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§ 8 Pãrþile principale ale propoziþiei. Subiectul
72. Citiþi în gînd fragmentul. Motivaþi apartenenþa lui la unul din
stilurile funcþionale ale limbii.
Frãmîntat de gînduri, am ajuns la cãmin ºi pînã la miezul nopþii am
stat deasupra rãvaºului. Cum puteam sã-i scriu mamei cã vin cu Nina,
dacã apãru atît de neaºteptat Lia? Nu puteam. Am lãsat scrisoarea pentru
altã zi ºi, ca sã scap puþin de zbuciumul care mã copleºise, am încercat
sã citesc ceva dintr-o carte uitatã de mai multe sãptãmîni pe noptierã.
Am deschis la întîmplare ºi am dat peste niºte versuri scrise cu sute
ºi mii de ani în urmã de un oarecare Palad:
... Zeus s-a rãzbunat cu foc pentru foc,
dîndu-ne consoartã femeia,
Mai bine n-ar fi existat
nici femeia, nici focul!
Flacãra se stinge curînd,
dar femeia
E foc nepieritor, mistuitor
ce renaºte mereu...
O liniºte apãsãtoare adia de pe firele acestei cãrþi ºi mã ocroti de
gîndurile care cercau sã mã domine...
(N. Rusu)
Identificaþi pãrþile principale ale propoziþiilor din primul alineat.
Caracterizaþi, dupã criteriile cunoscute, propoziþiile din fragmentul evidenþiat.
Analizaþi morfologic/sintactic cuvîntul evidenþiat din alineatul trei.

73. Activitate în perechi. Citiþi schema de mai jos. Pregãtiþi informaþia
“Felurile subiectului” ilustrînd-o prin exemple.
Subiect

Simplu

Exprimat

Inclus

Compus

Neexprimat

Exprimat

SubînĠeles
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Multiplu

Exprimat

 74. Citiþi propoziþiile. Identificaþi care din ele conþin:
a) ambele pãrþi principale;
b) numai o parte principalã;
c) o parte principalã ºi una sau douã pãrþi secundare;
d) ambele pãrþi principale ºi pãrþi secundare.
Am hotãrît. Dimineaþa ne-am întîlnit. Aveam unelte. Am început
munca. Învãþãtorul ne îndruma. Doi fac pista de alergãri. Opt carã
pietriº. Îl aºtern. Aduc nisip. Îl aºtern ºi pe el. Patru fac gropi pentru
stîlpi. Patru aºazã stîlpii. Unii marcheazã terenul de volei. Doi întind
plasa. Trei terminase gropile de sãrit. Terenul era gata. Unul venise cu
mingea. Am jucat o partidã. Rezultatul jocului ne-a înviorat. Te simþi
bine cînd joci pe terenul la care ai lucrat.
Gãsiþi propoziþiile în care lipseºte subiectul, dar poate fi aflat foarte uºor.
Determinaþi pãrþile de vorbire prin care sînt exprimate subiectele.

☺ 75. Activitate în grup. În baza textului ex. ¹ 74, alcãtuiþi
textul coerent “Terenul sportiv”, dînd nume eroilor ºi dezvoltînd
propoziþiile.
Analizaþi sintactic una din propoziþii.

☺ 76. Activitate în perechi. Alcãtuiþi un dialog cu colegul de bancã
cu tema “Noua cunoºtinþã”. Utilizaþi diverse tipuri de propoziþii. Oral,
numiþi pãrþile principale ale propoziþiei.
Citiþi informaþia. Motivaþi apartenenþa textului la unul din stilurile
limbii.

Primul învãþãtor vine în s. Novoselsc, r-nul Reni în 1879. 52 de
elevi, repartizaþi în clasele I, II, III, petreceau lecþiile într-o singurã
salã de clasã, care se numea clasã-complet. În 1931 a fost deschisã
ºcoala primarã, iar în anul 1949 devine ºcoalã medie cu limba
moldoveneascã de predare. În s. Novoselsc vin sã facã studiile elevi
din satele raioanelor Reni ºi Ismail. Pentru copiii veniþi a fost deschis
un cãmin.
Astãzi noua clãdire a ºcolii din Novoselsc, deventã în a. 2003
ºcoalã-liceu, este cea mai frumoasã ºi cea mai impunãtoare construcþie
din sat. În aceastã ºcoalã elevii îºi pot face studiile în trei limbi:
moldoveneascã, ucrainenã sau rusã.
În anul 2006, ºcoala-liceu din Novoselsc devine cîºtigãtoarea concursului “100 craºcih ºchil Ucrainî”.
(Dupã “Istoria ª. M. Novoselsc, r-nul Reni”)
Determinaþi felul subiectelor ºi predicatelor din propoziþiile alineatului II.
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77. Construiþi enunþuri în care subiectul sã fie exprimat prin:
substantiv, pronume, adjectiv, numeral, adverb, verb la infinitiv, cuvinte
neflexibile.
78. Alcãtuiþi propoziþii în care îmbinãrile de mai jos sã joace rolul
de subiecte.
Bunelul împreunã cu Ionel; trei bãbaþi; cineva din elevi; mai bine
de o tonã de fructe; domniþa adormitã ºi cei ºapte voinici; punctul ºi
virgula.
Ce fel de subiecte conþin propoziþiile alcãtuite?
Analizaþi morfologic sintagma evidenþiatã.

79. Citiþi textul. Aflaþi antonimele. Ce valoare au ele în text?
Cuvintele vin din toate pãrþile: din gura oamenilor ºi din lecturã,
din scrieri vechi ºi mai noi; vin ca sunetele unei orchestre pe care le
distinge mai lãmurit dirijorul. E un proces creator al cuvintelor ce trebuie sã exprime cele ºtiute ºi neºtiute. Curios meºteºug: sã auzi larma
cuvintelor ºi sã fãureºti un cuvînt.
(G. Meniuc)
Explicaþi punctuaþia folositã în fraza care încheie textul.
Transformaþi expresia evidenþiatã în construcþie gerunzialã.
Motivaþi punctuaþia.

80. Citiþi cu voce textul.
Limba lui Esop
Întorcîndu-se dintr-o cãlãtorie, filozoful grec Xantos aduse acasã
încã un rob. Îl chema Esop. Mai trecu o vreme ºi Xantos hotãrî sã facã
un ospãþ pentru cei mai buni prieteni. Îl trimise pe Esop la tîrg, zicîndu-i sã-i cumpere tot cei mai bun ºi mai dulce.
Esop se întoarse acasã numai cu limbi de porc în coº. Mai apoi
pregãti din ele cîteva feluri de bucate: fierte, fripte, prãjite.
Cînd se adunarã la masã oaspeþii, Esop le aduse pe rînd numai
mîncãruri de limbã ºi altceva nimic. Vãzînd aºa ceva, Xantos prinse
sã-l certe pe robul sãu:
– Alte feluri de bucate nu-s, cã numai limbi ne dai la masã? Oare
nu þi-am poruncit sã cumperi tot ce-i mai bun ºi mai dulce?
La care Esop rãspunse:
– Oare ce este mai dulce pe lume decît limba? E dulce la prietenie, la rugãminte, la dragoste ºi la veselie. Cu limba se întreabã de
sãnãtate, se tocmeºte pacea ºi se înþeleg între ei oamenii, cãci pe ea stã
înþelepciunea vieþii noastre.
Aceastã înþeleaptã judecatã plãcu oaspeþilor. În ziua urmãtoare
Esop pregãti iar mîncãruri numai din limbi. Primul fel îl aduse la masã
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într-o tavã acoperitã în faþa lui Xantos. Filozoful plescãi din limbã la
mirosul bucatelor, dar, cînd descoperi tava, se fãcu verde de ciudã ºi
supãrare:
– Iar limbi? Oare nu þi-am poruncit
sã cumperi de astã datã tot ce-i mai rãu
ºi mai amar?
Esop rãspunse liniºtit:
– Stãpîne, oare este pe lume ceva mai
rãu ºi mai amar decît limba? Limba sparge din temelie cetãþi mari, limba omoarã,
limba huleºte, limba cleveteºte ºi pîrãºte,
limba jurã strîmb ºi toate rãutãþile din
limbã se fac.
Miraþi de înþelepciunea lui Esop,
oaspeþii au fost de acord cu acest adevãr.
Lui Xantos îi trecu supãrarea ºi rîse îmbunat.
(Pagini din mitologie)
Expuneþi amãnunþit textul la persoana a II-a, singular.
Exprimaþi pãreri personale despre
locul ºi rolul limbii în viaþa omului, despre responsabilitatea pentru fiecare cuvînt
exprimat.
Esop

§ 9 Predicatul
81. Completaþi propoziþiile:
1. Partea principalã a propoziþiei care aratã cine face acþiunea sau
cui i se atribuie o stare, o calitate, o caracteristicã º.a., rãspunzînd la
întrebãrile cine? ce? , se numeºte...
2. Predicatul este partea ... a propoziþiei care indicã ce face... sau
ce se comunicã despre el, rãspunzînd la una din întrebãrile ce face? ce
este? cum este? cine este?
3. Cunoaºtem predicatul verbal simplu, ... ºi ... .
4. Predicatul verbal simplu este exprimat printr-un ... la unul din
modurile personale sau printr-o ... echivalentã cu un verb.
5. Predicatul exprimat printr-un verb semiauxiliar ºi unul de bazã
care este la infinitiv, supin sau conjunctiv se numeºte... .
6. Predicatul nominal conþine douã pãrþi componente: ... de relaþie
(copulativ sau semicopulativ) ºi ... .
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 82. Citiþi textul. Determinaþi cãrui stil aparþine.
Ai grijã de exteriorul tãu. Moda se schimbã destul de des, dar
existã anumite cerinþe permanente faþã de aspectul exterior al
omului. Pãrul ciufulit nicicînd ºi niciodatã nu l-a înfrumuseþat pe
cineva, “doliul” de sub unghii de asemenea nu trezeºte în nici un
fel admiraþie.
Veºmîntul nu numai protejeazã corpul, dar are ºi o altã menire. El
vorbeºte despre stãpînul sãu. ªi mai are o misiune: e o podoabã a omului.
Haina ºifonatã ne face sã credem cã stãpînul ei este un om lipsit
de acurateþe, un gurã-cascã ºi, în genere, “un tip suspect”. Ghetele
murdare sporesc ºi mai mult impresia neplãcutã. Stiloul, pieptenele ºi
alte obiecte nu trebuie sã se “iþeascã” din buzunarul de afarã; odatã ce
se vãd, ele nu-i adaugã nicidecum “lux” stãpînului.
Ia aminte: a fi frumos nu e atît de simplu.
Determinaþi felul predicatelor ºi exprimãrile lor.
Ce fel de subiecte conþine fraza ce încheie textul?
Analizaþi morfologic cuvîntul evidenþiat.

83. Descrieþi
veºmîntul splendid al
florii de crin, utilizînd
cît mai multe adjective.
Gãsiþi sinonime pentru cuvintele evidenþiate:
gust rafinat, select, elevat.
Determinaþi
felul
predicatelor din textul
alcãtuit.
☺ 84. Puneþi în discuþie urmãtoarele întrebãri:
1. Cum apreciaþi propriul gust? De ce?
2. Ce sfaturi i-aþi da unui gurã-casã asemãnãtor cu cel din textul
ex. ¹ 82?
3. Dacã aþi observa cã prietenul (a) dvs. are unele slãbiciuni ca ºi
cele ale personajului din text (ex. ¹ 82), cum aþi proceda?
4. Dacã ar fi organizat un concurs a bunului-gust în clasa dvs., cine
credeþi cã ar învinge? De ce?
5. Dacã aþi participa la concursul de modã ca membru al juriului,
ce floare ar lua premiul întîi? Argumentaþi.
În urma dezbaterilor, alcãtuiþi un dicþionar al bunului-gust.
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Notaþi în caiete 3 enunþuri în care sã figureze cuvinte din
dicþionarul alcãtuit. Subliniaþi predicatele ºi determinaþi felul lor.

85. Citiþi expresiv versurile. În baza unui citat din poezie, alcãtuiþi
un mic eseu, utilizînd tehnici cunoscute.
Primejdiei crunte, de-o fi sã te pascã,
Pentru-a-i privi în ochi ºi-a cunoaºte-o
Nici mare, nici micã – aºa cum se are
Durerilor lumii din care se naºte, –
Rãmîi în picioare
Rãmîi în picioare, în mijlocul veacului,
Pe-a anilor prorã-sfidare furtunii,
În luptã, în luptã sã-þi afli – alinare,
În prorã cu aspre-ncercãri de-a te pune, –
Rãmîi în picioare!

(P. Boþu)

Subliniaþi predicatele în strofa a doua, identificaþi felul lor.
În eseul alcãtuit, determinaþi temelia gramaticalã a fiecãrei
propoziþii; oral, numiþi felul predicatelor ºi exprimãrile lor.

86. Scrieþi prin dictare.
Lacrimile recunoºtinþei
Radu-Vodã porunci sã batã puºcile valahe la mijloc de cei împrejmuiþi,
iar ªtefan-Vodã se repezea de la o ceatã la alta, cum se repede cloºca sã-ºi
apere puii, ºi nu dovedea bine sã închege rîndurile, cã valahii iar le dezbinau, împroºcîndu-i cu pietre, încît n-a mai putut ªtefan-Vodã sã-i împreuneze.
Goian a spus cu rãutate:
– Iaca ºi înfrîngerea, Mãria Ta ªtefan-Vodã!
ªi numai Gangur învîrtea la buzdugan ca la îmblãtit snopii, de se
tupilau valahii împrejurul lui, ºi alt gînd decît sã dovedeascã n-avea,
cã, rãmas singur, nu da înapoi, dar se afunda tot mai departe ºi tot mai
singur.
Deodatã s-au auzit chiote de oameni. Valahii au sãltat bucuroºi de
ajutor. Dar aceia erau þãrani moldoveni. Bãtrîni cuminþi, femei, fete
mari, flãcãi ºi bãtrîne. Uzi de ploaie, suflecaþi ºi cu poalele-n brîu, ei
coborau din pãdure. Gloata curgea de pretutindeni cu þãpoaie ºi coase, cu furci ºi topoare, ºi era negru dealul, ºi l-a ajuns pe ªtefan-Vodã
mila de norodul sãu.
Valahii se apãrau ca de muºte, iar oºtenii lui ªtefan-Vodã îi doborau adunaþi toþi laolaltã ºi, cînd Radu-Vodã a rupt-o la fugã peste
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deal, ªtefan-Vodã a descãlecat ºi s-a cuprins cu bãtrînii ºi bãtrînele
Moldovei.
El a plîns ºi cei care l-au vãzut plîngînd au plîns ºi ei.
(L.Istarti)
Identificaþi predicatele ºi felul lor în primul alineat.
Analizaþi morfologic/sintactic expresia evidenþiatã.

87. Citiþi textul, identificaþi predicatele. Faceþi în scris analiza
lor sintactico-morfologicã.
Frumuseþea ochilor trebuie s-o priveºti, depãrtarea drumului
s-o simþi în adîncul inimii. Anume acea dragoste ce s-a nãscut din
freamãtul stejarilor ºi a cãpãtat tãria lor, a devenit gingaºã ca murmurul izvorului ºi duioasã asemeni cîntecului pãsãrilor. Profundã ca taina
codrilor, ea s-a plãsmuit din strãvechi legende ºi cîntece haiduceºti,
din dorul de libertate ºi din clocotul de mînie al rãzbunãtorilor poporului. Aceastã dragoste e în stare sã miºte munþi din loc, sã uneascã
mãri cu-ale lor ape ºi sã aducã fericire oamenilor.
(G. Meniuc)
88. Audiaþi textul.
Þesute din dor
Covoarele moldoveneºti sînt vestite. Cele mai bune dintre ele au valoarea minunatelor creaþii ale geniului uman. Covoarele moldoveneºti
sînt þesute din dor. Dor de casa pãrinteascã, dor de soþul plecat la oaste,
dor de libertate. ªi precum diferite sînt dorurile, asemenea diferite sînt
ºi uzoarele. Ici-trei flori de trandafir, dincolo – o frunzã suspendatã,
iar mai la vale – o rãmurea verde, care tinde spre altã rãmurea. Fibrele
dese, enigmatice pentru ochiul neantrenat, tãinuiesc destinele femeilor þesãtoare. Rãbdarea îngereascã ºi sufletele mari ale acestor femei
ºtiu sã aºtearnã gînduri pe urzeala covorului, precum pictorul aºterne
gînduri pe pînzã, iar condeierul-pe hîrtie albã. Atîtea multe gînduri
vin spre femeia care þese ºi se duc, atîtea multe gînduri se prind în
miraculosul pãianjen de fire pentru a strãbate vremuri apuse, vremuri
viitoare!
“Atunci cînd se rupe un fir, se întrerupe continuitatea unui gînd
frumos ºi nu e semn bun”, zic þesãtoarele. Nu e semn bun, fiindcã
frumuseþea covorului depinde întîi de frumuseþea gîndurilor celei care
þese.
Tradiþia calitãþii înalte a covoarelor vine de la generaþiile trecute.
Mamele nu-ºi permiteau nicicînd sa dea fetelor zestre ce nu i-ar fi
plãcut ginerelui, fiindcã se punea în joc onoarea casei miresei. Apoi
covorul mai e ºi o amintire de la mamã, deci nu e doar zestre materialã,
ci ºi zestre spiritualã.
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Azi, spre regret, prea puþine covoare moldoveneºti se dãruiesc la
nunþile tinerilor. O modã oarbã ne-a luat la vale ca apa cea rea. Iar
dacã ºi avem un încîntãtor covor moldovenesc, îl aºternem la
podea. Trecem cu nepãsare peste trandafirii doldora de petale,
tercem pînã frumuseþea prinde
a se uza ºi apoi o dãm uitãrii.
Da, se uzeazã ºi adevãrata
frumuseþe atunci cînd e cãlcatã
în picioare. S-au rãrit þesãtoarele
ºi e pãcat, fiindcã covoarele
ne-au scos neamul în lume de
atîtea ori.
Între þesãtoare circulã o
vorbã: cine a dat gata un covor,
îl va þese numaidecît ºi pe al
doilea, iar femeia care a þesut
douã covoare, nu-ºi lasã sculele la voia întîmplãrii, fiindcã
îi vor prinde bine la cel de-al
treilea.
Adevãrate miracole constituie astãzi covoarele bunelor noastre femei.
Cinste Dumnealor, cinste tuturor femeilor care-ºi þin privirea ºi
inima asupra fãuririi încîntãtoarelor covoare moldoveneºti.
(P. Ilieº)
Redaþi detaliat conþinutul textului.
Rãspundeþi argumentat la întrebãrile: “Sînt oare în stare talentul
ºi inspiraþia sã depãºeascã greul? Ce trebuie sã facem pentru a reînnoi
tradiþiile pierdute?”

89. Delimitaþi în text ortogramele:
a) ia-þi; i-aþi;
b) ia-le; ea le;
c) ia-l; ea-l;
d) i-aº; ea-ºi.
90. Activitate în grup. Construiþi propoziþii în care numele predicativ din componenþa predicatului nominal sã se exprime prin: substantiv, adjectiv, pronume posesiv ºi demonstrativ, numeral, verb la unul din
modurile impersonale, adverb.
Analizaþi sintactic una din propoziþiile alcãtuite.
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91. Activitate în perechi. Încadraþi în enunþuri predicatele ce
urmeazã. Reflectaþi asupra întrebãrilor: care este structura predicatului?; la care grupã semanticã se referã verbul semiauxiliar?; prin ce este
redatã partea de bazã a predicatului?
A început a turna; prinserã sã discute; continua sã propunã, a încetat sã ºuiere; trebuie sã se ajute; dorea sã plece; trebuie sã termine de
citit; vroia sã ieie parte.

§ 10 Predicatul verbal-nominal
 92. Citiþi propoziþiile. Observaþi din cîte elemente sînt alcãtuite
expresiile evidenþiate ºi care este rolul lor sintactic.
1. Deºi un pãtrar de veac aproape a trecut de atunci, urmãm a ne
chema tineri. (A. Russo) 2. Ei vor sã fie oameni, / Ei vor stãpîni sã fie/ Pe
muncã ºi ºtiinþã. (P. Cruceniuc) 3. Odatã ce a încetat ploaia, cerul trebuie sã devinã senin. 4. Gingaºa Ruxanda ajunse a fi parte a biruitorului.
(C. Negruzzi) 5. Sora vrea sã devinã medic veterinar.
Reþineþi!

* Predicatul exprimat 1) printr-un verb semiauxiliar,
2) unul copulativ sau semicopulativ ºi 3) un nume predicativ se numeºte predicat verbal-nominal.
* Verbul auxiliar indicã 1) modul, timpul ºi persoana
unitãþii lexicale ºi 2) modalitatea sau aspectul desfãºurãrii
acþiunii. Verbul copulativ, de cele mai multe ori “a fi”,
împreunã cu numele predicativ, exprimã esenþa predicatului.
* Se cunosc predicate verbal-nominale modale ºi predicate verbal-nominale aspectuale.
Predicatul verbal-nominal modal începe cu un semiauxiliar modal, ce aratã dorinþa, necesitatea, posibilitatea
celor ce se conþin în partea a doua a predicatului.
Construcþiile trebuie sã fie o sintezã a tututror artelor...
(Em. Bucov)
Predicatul verbal-nominal aspectual începe cu un semiauxiliar aspectual, care aratã începutul, durata, continuarea sau terminarea celor exprimate în partea a doua a
predicatului.
Drumul începe sã fie bun. (continuã sã fie bun; înceteazã
sã fie bun).
Ordinea obiºnuitã a elementelor componente ale predicatului verbal-nominal (PV-N) este urmãtoarea: VS +
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VC + NP, dar în procesul comunicãrii aceastã ordine se
poate schimba.
Atenþie! Nu confundaþi predicatul verbal-nominal
cu predicatul verbal compus, format dintr-un semiauxiliar (modal sau aspectual) ºi un verb la diateza
pasivã.
Arta trebuie sã fie înþeleasã de masele largi.
(predicat verbal compus) → Masele largi trebuie sã
înþeleagã arta.
 93. Citiþi propoziþiile. Indicaþi structura predicatului verbal-nominal identificat.
1. Dacã vrei sã fii stimat de oameni, nu-þi jeli spinarea ºi picioarele. (Folclor) 2. Aceste covoare urmeazã sã fie prezentate în pavilion. (Din presã) 3. Vroia sã fie singurã ºi în acelaºi timp o înspãimînta
singurãtatea. (A. ªalari) 4. Trebuie sã fii mai atent la propunerile oamenilor. (A. Lipcan) 5. Apa mãrii e fierbinte, / Valurile se desfac,/
Soarele pare sã fie/ Floare roºie de mac. (G. Ciocoi)
Analizaþi fonetic ºi dupã structurã cuvîntul evidenþiat.

94. Citiþi cu voce textul. Dterminaþi stilul.
Raza geniului
Într-una din dimineþile viorii de iunie, întors la casa pãrinteascã,
am ieºit în grãdinã sã mã plimb printre stropii de rouã ºi sã mã las iarãºi
furat de trilurile mãiestre ale privighetorilor... Mama stãtea în faþa casei cu mîinile aduse cruciº la piept.
Trecînd, am vãzut, rezematã într-un colþ, o creangã – lungã, fãrã
ramuri, cu coaja netedã, presãratã cu o pulbere roºie-rugintie. Am întrebat ce creangã e aceea.
Mama a clãtinat din cap:
– Creangã? Asta e o
rãdãcinã. Apoi, uitîndu-se
spre vîrful nucului, aurit de
soare, a grãit: “Bunelu-meu
spunea cã un copac cît
creºte în sus, atîta creºte ºi în
pãmînt...”
Mi-am
adus
aminte
aceastã spusã a mamei, cînd
am comparat numãrul poeziilor publicate de Eminescu
în timpul vieþii cu cele ce au
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vãzut lumina abia dupã ce a pãrãsit aceastã lume. ªi am încercat aceeaºi
uimire, ca atunci cînd am auzit vorba mamei. Marele nostru poet mi-a
apãrut ca un arbore gigant, care nici o furtunã a vremii, oricît de mare,
nu-l va smulge ºi prãvãli.
(V. Beºleagã)
Selectaþi predicatele din fragmentul evidenþiat ºi determinaþi felul
ºi structura lor.
De ce autorul ºi-a intitulat textul “Raza geniului”? Motivaþi
rãspunsul printr-o frazã.

95. Activitate în perechi. Citiþi propoziþiile, identificaþi temelia lor
gramaticalã.
1. Sînt convins cã astãzi scriitorul nu poate sã nu fie ºi publicist.
(P. Dudnic) 2. Copacii din faþa caselor par a fi o parte componentã
a faþadelor. (Em. Bucov) 3. Cerul continuã sã rãmînã nepãsãtor ºi
þeapãn. (A. Lupan) 4. Majoritatea poeþilor tineri se aratã sã fie deciºi
spre abordarea temelor actuale. (Din presã) 5. O asemenea victorie
meritã cu tot dreptul a fi recunoscutã, ca una din cele mai remarcabile
din istoria modernã. (B. P. Haºdeu) 6. De cînd i-a îmbrãcat în zale
Decebal,/ Codrii Moldovei ºtiu a fi ostaºi. (B. P. Haºdeu)
Selectaþi predicatele verbal-nominale. Analizaþi-le structura conform semnelor convenþionale: VS, VC, PN.
☺
Explicaþi, oral, cum înþelegeþi expresia evidenþiatã.

96. Activitate în grup. Citiþi în gînd textul. Determinaþi tema, ideea,
stilul lui.
Grîu ºi cîntec
Privesc bobul de grîu ce, ca o mãrgicã, îmi joacã în palmã ºi vãd
întunericul de dincolo de brazdã al pãmîntului, leagãnul viu ºi cãlduþ
al gliei materne; vãd întunericul þãrînei în care viaþa acelor vieþi face
bobul de grîu sã renascã
ºi sã îngîne cel mai paºnic
cînt de pe pãmînt – imnul belºugului.
Ani la rînd m-am gîndit la rostul bobului de
grîu. Întrevãd în chipul
lui rotund feþele oamenilor care nu au dormit
nopþi în ºir ca sã-l poatã
creºte plin ºi sãnãtos.
Întrevãd oboseala nesomnului ºi mîinilor voi58

nice de plugari, simt împreunã cu ei dogoreala zilei din luna lui cuptor, îngrijorãrile pentru timpul nefavorabil care s-ar putea sã-i dea de
smintealã.
Vãd ziua ºi noaptea bobului de grîu, vãd pãmîntul ºi cerul care s-au
ghemuit înãuntrul bobului, vãd creºterea mea care numai lîngã creºterea
lui este posibilã...
Ori de cîte ori pronunþ cuvîntul “pîine”, îmi vine sã cînt. Iar de cînt
inima nu-þi oboseºte niciodatã.
(I. Gheorghiþã)
Identificaþi predicatele din alineatul doi, determinaþi tipul lor.
Analizaþi morfologic partea de vorbire prin care este exprimat fiecare predicat.
Comentaþi sensul, mesajul frazei evidenþiate.
Scrieþi sinonimele cuvîntului “pronunþ”.

97. Traduceþi propoziþiile în limba moldoveneascã. Ce fel de predicate conþin propoziþiile traduse în limba maternã? Corespund felurilor
predicatelor din limba ucraineanã?
1. Áóâ â³í îäÿãíåíèé ó êðàùó îäåæêó. (Ï. Âîðîíüêî) 2. Ìè ÷àñòî çàõîïëþºìîñÿ íàðîäíîþ ï³ñíºþ. 3. Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ ìîæå
êîæíå ñåðöå ïîëîíèòü. (Ì. Ðèëñüêèé) 4. Òàê, ÿ õî÷ó êð³çü ñëüîçè
ñì³ÿòèñü. (Ë. Óêðà¿íêà) 5. Ìèêîëà áóâ ñïðàâæí³ì äðóãîì. 6. Ïàñàæèð âïàâ â îêî ä³äîâ³. (Â.Áåäçèê)
?! 98. Citiþi textul. Determinaþi stilul cãruia aparþine. Intitulaþi-l.
“Ursul” este un ritual de Anul Nou. Dansatorii se îmbracã în haine
de urs sau în alte haine îmblãnite întoarse pe dos. Personajele mascate
executã dansuri groteºti, iar prin textul rostit concomitent satirizeazã
diferite moravuri. Iatã un asemenea text cîntat în timpul dansului ce
reprezintã ritualul “Ursul”.
Joacã bine, mãi Martine,
Cã-þi dau pîine ºi mãsline,
Ca sã-þi þii piciorul bine
ªi s-arãþi plugarilor
Cã pe unde ai umblat
Tu multe ai învãþat,
“Hora” ºi “Brîul” ai dansat.
Uite aºa ºi iar aºa,
Martine, nu te lãsa,
Cã-i joc din Moldova mea.
Ia mai joacã din picioare
ªi aratã tot ce ºtii.
Hora cea moldoveneascã
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Pe toþi sã ne-nveseleascã,
Hop aºa ºi iar aºa,
Martine, nu te lãsa.
Joacã bine cãluºorul
Sã ne iasã bãniºorul
ªi gazdei sã-i mulþumim,
Roade-n toate sã-i dorim.
Determinaþi felul predicatelor în prima strofã a cîntecului.
Relataþi despre un ritual practicat în localitatea dvs.

99. Citiþi proverbele. Formulaþi în cîte un enunþ mesajul fiecãrui
proverb. Subliniaþi, în enunþurile alcãtuite, temelia gramaticalã.
1. Un nume cinstit e o comoarã nepreþuitã. 2. Omul deprins a
face un lucru bun nu ºtie a lucra prost. 3. Spicul plin stã aplecat.
4. Cuvîntul cel bun a scos ºarpele din gaurã. 5. Capul deºtept nu
vorbeºte în deºert. 6. Omul blînd fuge de gîlceavã. 7. Fiecare vorbã
are vremea ei.
100. Citiþi dialogul folosind intonaþia potrivitã. Rezumaþi-l în limita
de 30-40 de cuvinte.
– Bun sosit în Þara Moldovei, soli îndepãrtaþi!
Senior Antonio îºi tot da ghes sã nu se piardã. Rãspunse ºi el cum
îl trãsni prin cap.
– Bine te-am gãsit, Excelenþã...
– Cu ce fel de veºti aþi fãcut cale atît de lungã?
– Excelenþã ... sînt neguþãtor de la Genova. ªtiam aceste locuri fãrã
stãpînire...
– Au calea neguþãtorilor genovezi trece prin inima þãrii?
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– Nu cunoaºtem aceastã þarã, prinse curaj senior Antonio.
– Calea negoþului trece prin Pocuþia ºi cît þine hotarul nostru. Aveþi
cetãþi întãrite, dar mîinile cui le-au clãdit? Întrebatu-v-aþi!
– Aºa a fost de la pãrinþii noºtri lãsat.
(G. Malarciuc)
Explicaþi utilizarea semnelor de punctuaþie în acest dialog.

101. Completaþi schema cu felul predicatului care lipseºte.
Exemplificaþi fiecare tip de predicat.

Predicat

Verbal

Simplu

Nominal

Compus

§ 11 Pãrþile secundare ale propoziþiei
102. Rãspundeþi la întrebãrile:
1. Care sînt pãrþile secundare ale propoziþiei? 2. Care pãrþi ale
propoziþiei sînt lãmurite de pãrþile secundare? 3. Ce parte de vorbire determinã atributul? 4. Dar complementul? 5. La ce întrebãri
rãspunde atributul? 6. Care parte secundarã rãspunde la întrebãrile pe
cine? ce? 7. De cîte feluri sînt complementele? 8. Numiþi complementele circumstanþiale studiate.
 103. Citiþi expresiv versurile. Identificaþi pãrþile secundare ale
propoziþiei. Determinaþi felul lor.
Cine fluierã ºi cîntã
Nu i-a fi lumea urîtã
ªi faþa-posomorîtã;
Cu amar de-l bate vîntu,
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El mai uitã cu cuvîntu;
Jalea drumul de i-l trece,
El o fluierã ºi trece.
Cît de mare jale-ar creºte,
Cîntecu o potoleºte,
Fluieratu-o domoleºte,
Omu uitã ºi trãieºte.

(Folclor)

Determinaþi felul predicatului în versul doi.
Motivaþi folosirea liniuþei în versul trei.
Ordonaþi (respectînd topica) cuvintele din versul ºase.
Articulaþi cuvintele acolo unde cîntãreþul popular n-a fãcut-o.

 104. Citiþi fragmentul.
Aflaþi atributele. Argumentaþi.
Din fundul grãdinii venea în
copci rare o cãprioarã sprintenã,
subþiricã, cu picioruºe înalte ºi delicate ºi cu gîtul lung ºi mlãdios.
Ajunsã aproape, se ridicã în douã
picioare ºi, luîndu-ºi aere, se
apropie cu mers semeþ ºi mîndru
de bãiatul care o strigase ºi care-i
întindea acum ºapca cu fãrîmituri
ºi bucãþele de pîine.
– Na, Miþã, na.
(M. G. Cibotaru)
Analizaþi dupã structurã cuvîntul evidenþiat.
Motivaþi utilizarea liniuþei
în cele douã cuvinte din text.

105. Activitate în perechi. Citiþi
fragmentul. Cãrui stil funcþional
al limbii aparþine? De ce?
Un vis frumos
Într-o zi mã cãzneam sã compun o povestire despre un bãiat cu
faþa bãlaie ºi ochi strãlucitori ca douã afine coapte. Bãiatul acela era
de felul sãu un visãtor. Lua globul pãmîntesc în mînã, îl aºeza pe masã
ºi începea sã-l roteascã încetiºor în jurul axei. Atunci prin reþeaua
de paralele ºi meridiane ce îl împart în pãrþi egale ca pe un miez
de mandarinã el începea sã desluºeascã o lume enigmaticã: albastrul
mãrilor, verdele cîmpiilor, încreþiturile cãrãmizii ale munþilor, petele
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gãlbui ale piscurilor, întinsurile albe ale îngheþurilor polare – toate îl fascinau. ªi nu puþine erau clipele cînd auzea, ca pe un ecou
viu, tãlãzuirea oceanelor, freamãtul pãdurilor, tãcerea pustiurilor
sau hãlãduirea oraºelor înfipte parcã în inima continentelor ºi la
þãrmurile înspumate ale mãrilor.
(M. Garaz)
Explicaþi utilizarea punctuaþiei la pãrþile omogene în ultimele
douã fraze ale fragmentului.
Selectaþi cîte 3 pãrþi secundare diverse ca tip ºi analizaþi-le conform modelului:

Pãrþile secundare
atribut
complemente
necircumstanþiale
complemente
circumstanþiale

Îmbinarea
de cuvinte
faþã bãlaie

întrebarea

exprimarea

ce fel?

adjectiv

?! 106. Activitate în grup. Ce înseamnã o familie? Pentru a rãspunde la
aceastã întrebare folosiþi diferite tehnici. De exemplu:
1. Lanþuri asociative, cînd veþi nota în caiete, fiecare în parte, 3
cuvinte care se asociazã cu noþiunea familie.
2. Blitz, cînd va trebui sã scrieþi 3-5 minute cuvinte/îmbinãri de
cuvinte care ar caracteriza o familie.
3. Lecturã împotrivã: lectura articolului lexicografic al cuvîntului
familie ºi formularea întrebãrilor la care elevii nu vor gãsi rãspunsuri
în articol.
4. Gîndeºte – perechi – prezintã – cînd fiecare grupã va prezenta clasei 1-2 întrebãri, care se înscriu în caiete, cînd se pregãtesc
rãspunsurile la întrebãri.
5. Clustering cînd toate informaþiile legate de familie vor fi generalizate într-un text.
107. Scrieþi prin dictare textul.
Familia mea
Fratele meu este un om cu bun-gust înãscut: întotdeauna îºi procurã
totul dupã bunul-plac.
Venit în ospeþie la bunici, umblã val vîrtej.
Dragostea cea mare a bunicii sînt florile. În grãdina ei gãseºti de
toate: viorele, brînduºe, garofiþe-de-munte.
Nu lipseºte nici buna-dimineaþa cu floricele rozalbe.
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Gh. Munteanu. “Familia”

Bunelul a fost mecanic. Prietenul lui de-o viaþã este motocicleta cu ataº, pe care o îngrijeºte mai ceva ca pe un copil. Dînsul este
semivãzãtor. Un timp a fost lecuit de cataractã, pe care a încercat s-o
lecuiascã fitoterapeutic, dar fãrã rezultat. Apoi a venit apa-neagrã,
adicã glaucomul.
Ziua de bun rãmas e o zi deosebitã
pentru ei trei. Bunica – cu merindele, bunelul – cu sfaturile. Nepotul
îºi ia rãmas-bun, îi sãrutã pe obraji,
îi lasã triºti, dar nu pe mult timp. O
datã la douã sãptãmîni vine sã le aline
bãtrîneþile.
El e student la drept, dar foarte încîntat de astrobiologie. Viseazã
s-o vadã în cosmos pe Mica,
broasca-þestoasã, care suportã eroic orice experiment al stãpînului.
Vorbeºte cu ea pe semne, de parcã ar
avea în faþã un surdomut.
Nici mama nu-ºi uitã pãrinþii.
Trimiþîndu-mã la bunici cu pîinea numai ce scoasã din cuptor, mã
roagã sã mã-nchin din partea-i cu
bunã-cuviinþã, semn de bunã purtare, considerã ea.
Gh. Munteanu. “Acasã”
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Toate persoanele sus-numite sînt fiinþele cele mai apropiate mie.
(A. Moraru)
text.

Analizaþi sintactic o propoziþie.
Scrieþi trei cuvinte care ar putea înlocui cuvîntul “apropiate” din

108. Folosindu-vã de cunoºtinþele cãpãtate la tema “Familia”
(ex. 106, 107), rãspundeþi la întrebarea: “Ce înseamnã pentru dvs. familia?”
109. Expuneþi detaliat textul.
Pãstorul
Era înalt ºi zdravãn cît un munte, cãci de acolo, de la munte o fi
coborît neamul lor pentru a se cãpãtui pe dealurile noastre. Era tãcut,
trist de cele vãzute, trist de cele ce urma sã le vadã, iar cînd totuºi scotea o vorbã, glasul îi era sonor, senin, cu unduiri de glume adunate de
prin cîntece vechi. Sãtenii îl ascultau ºi-l ascultau, ºi-l tot ascultau –
poate mai spune ceva.
Mãsurat la umblet, mãsurat la cãtãturã, mãsurat în toate poftele ºi
pornirile sale, ºi nu se lasã furat de nici una din patimile, de nici unul
din viciile acestei lumi.
Purta iarna cuºmã înaltã, þuguiatã, suman lung, pînã la cãlcîie, iar
vara – pãlãrie de paie, cãmeºã de cînepã tot lungã, pînã la genunchi,
prinsã la brîu cu un chimir bãtut cu aramã, un chimir în care totdeauna purta amnar, cremene, iascã, aºa încît, dacã din întîmplare într-o
clipã s-ar fi tot stins toate focurile pe lume, de la chimirul cela ar fi
început a se înfiripa viaþa din nou.
(I. Druþã)

Selectaþi, din primul alineat, complementele circumstanþiale
împreunã cu cuvîntul regent.
☺ Faceþi portretul fiinþei dragi din familia dvs.

65

§ 12 Atributul acordat/neacordat; simplu/dezvoltat;
omogen/neomogen. Apoziþia simplã/dezvoltatã
110. Completaþi propoziþiile:
1. Partea secundarã a propoziþiei, care determinã un nume, indicînd
diferite caracteristici, ºi rãspunde la întrebãrile: care? ce fel de? a, al, ale
cui? al cîtelea? cît? se numeºte...
2. Atributele acordate au aceeaºi formã ..., ..., ... cu cuvîntul determinat.
3. Atributele ... se leagã de cuvîntul determinat prin recþiune ºi aderare.
4. Dupã structurã, atributele sînt... ºi ... .
5. Apoziþia este un atribut substantival în cazul ... .
6. Dupã structura lor, apoziþiile sînt ... ºi ... .
7. Apoziþia exprimatã printr-un substantiv cu cuvinte lãmuritoare
se numeºte apoziþie... .
 111. Citiþi propoziþiile. Transcrieþi doar atributele acordate
împreunã cu cuvîntul pe care îl determinã.
1. Valurile vuinde îl acoperã. (Em. Bucov) 2. În vale, unde se
întindeau Petreºtii, se zãreau acum numai luminile tremurînde.
(Iac. Cutcoveþchi) 3. Iar peste mii de soiuri de valuri repezite/O pasãre
pluteºte cu aripi ostenite. (M. Eminescu) 4. Cîteva zile dupã plecarea corespondentului, Costea a venit acasã cu ochii luminoºi ºi faþa
întineritã. (V. Malev) 5. În pragul casei stã un cucoº obraznic cu creasta sîngerînd o bãtaie proaspãtã. (I. Druþã)
Determinaþi partea de vorbire prin care au fost exprimate atributele acordate.
Despãrþiþi, regulamentar, în silabe cuvintele evidenþiate.

112. Activitate în perechi. Citiþi în gînd textul. Determinaþi stilul lui.
Armonii de forme ºi culori
Culorile Eleonorei Romanescu, se zice, cîntã. Aceasta, probabil,
pe motivul cã adevãratul artist vede cu ochiul ºi realizeazã cu sufletul
care are coarde ca ºi harpa. Harpa din sufletul artistului, pusã în slujba
gîndirii ºi simþirii, cînd corespunde convingerii cã el purcede în munca sa de la o atentã ºi neobositã observare a vieþii.
Primele noastre peisaje au fost covoarele, lãicerele, catrinþele, brîiele,
cu care oamenii se încingeau sã se ducã la coasã, ca sã dea sub brazdã ierburile, florile. Pajiºti în floare... ªi pentru ca aceste flori sã nu se usuce nici
odatã, poporul le-a înveºnicit în þesãturi de rarã frumuseþe, creînd primele
modele de peisagisticã modernã. Spiritul poporului a fost totdeauna recep66

tiv la frumuseþea lumii din jur. Oare nu tot acesta a fost punctul de pornire
al Eleonorei Romanescu, cînd a purces sã creeze suita de peisaje în care
freamãtã toþi codrii Moldovei? ªi poate cã întîia deosebire dintre peisajul
de pe vechiul covor ºi cel al tablourilor
Eleonorei Romanescu constã în aceea cã
primul este simbolic, al Eleonorei Romanescu este realist. A doua deosebire e
aceea cã lumina în covor urmãrea scopuri pur decorative, pe cînd în peisajele
Eleonorei Romanescu ea are încãrcãturi
emotive, reflexive, muzicale.
Primul sentiment din care se naºte
peisajul realist al Eleonorei Romanescu este cel al spaþiului. Peisajele
acestea sînt mãiestrit regizate. Cînd
pleci urechea la pînzele pictoriþei, auzi
în frunzet ciripit de pãsãri.
(I. Gheorghiþã)
E. Romanescu

Analizaþi morfologic/sintactic cuvîntul evidenþiat.
Selectaþi, din text, atributele omogene ºi neomogene împreunã cu
cuvîntul pe care-l determinã. Comentaþi punctuaþia folositã.
Care atribute se numesc omogene? Dar neomogene?
Aflaþi în text propoziþia monomembrã nominativã ºi analizaþi-o.

☺ 113. Activitate în grup. Priviþi cu atenþie tabloul E. Romanescu
“Meleag natal”. A avut dreptate I. Gheorghiþã?

Descrieþi tabloul; utilizaþi cît mai multe atribute adjectivale.
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114. Cercetaþi cu atenþie schema. Ilustraþi-o prin exemple.
Atribut

Adverbial

Verbal

Pronominal

Substantival

Neacordat

Numeral

Verbal

Pronominal

Adjectival

Acordat

Simplu, omogene

Simplu, omogene

115. Citiþi propoziþiile.Identificaþi atributele. Clasificaþi-le în
omogene ºi neomogene.
1. Acesta era un bãrbat înalt, cu faþa palidã ºi inteligentã. (A. Lipcan) 2. În ogradã creºtea un copac înalt, mare ºi rotat. 3. Toma Petre
era mãrunþel de staturã, cu faþa slãbuþã, dar vioaie. (S. ªleahu) 4. Cînd
te uiþi la cîmpul nostru înverzit, vezi sub a soarelui luminã cum patria
s-a împodobit. (P. Darienco) 5. El avea o faþã simplã þãrãneascã.
Motivaþi punctuaþia în propoziþiile cu atribute omogene.
Analizaþi morfologic/sintactic cuvîntul evidenþiat.

?! 116. Folosind tehnicile propuse de ex.106, încercaþi sã demonstraþi
imaginea Casei mari la moldoveni. Pentru Lectura împotrivã, utilizaþi
articolul “Casa mare” din “Literatura ºi arta Moldovei”, vol. 1, p.289
117. Citiþi propoziþiile. Identificaþi apoziþiile; determinaþi felul lor.
1. Potiomkin, creºtin sîrguincios, era convins cã în întreaga Rusie,
în afarã de dînsul, te miri de mai crede cineva cu adevãrat în Dumnezeu. (I. Druþã) 2. Oraºul Tiraspol este o localitate pe malul Nistrului.
3. Radu-ºoferul puse maºina în umbra unor sãlcii bãtrîne, ca sã n-o
batã soarele. (G. Meniuc) 4. Unul dintre cele trei chipuri era badea
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Cireº – glumeþul. 5. Am scris un articol pentru ziarul “Luceafãrul”.
6. Pentru piesa “Jicnicerul Vadrã”, A. Russo a plãtit cu un exil de douã
luni la mãnãstirea Soveja. (V. Alecsandri)

Oraºul Tiraspol
Explicaþi utilizarea cratimei în cuvintele din text.
Analizaþi sintactic propoziþia a doua.

118. Citiþi cu voce textul. Determinaþi stilul lui. Gãsiþi un alt titlu
pentru el. Motivaþi-vã alegerea.
Destãinuire
Sãrãcuþul meu caiet cu scoarþe albastre! De trei luni n-am mai
stat de vorbã cu tine... ªi am atîtea sã-þi spun! Cã sînt învãþãtoare de
cinci zile! ªi nu undeva, ci la Recea Veche! Sunã frumos, nu-i aºa?
E un sat ca o jucãrie. Cãsuþe albe, pomi nenumãraþi, ca o pãdure,
ba chiar ºi o pãdure adevãratã de jur-împrejur. Stau la lelea Safta, o
vãduvã bunã ºi iute ca un titirez. N-are copii ºi se-ngrijeºte de mine
de parcã i-aº fi fiicã. Cumsecade femeie!
ªi ce primire! Sã crãpaþi de ciudã voi, scepticilor, ce mi-aþi descris
viitorul în cele mai mohorîte culori.
Cînd am coborît din autobuz, m-a luat în primire învãþãtoarea de
lucrul manual. În zece minute, cît am fãcut pînã la ºcoalã, am reuºit sã
cunosc cursul scurt al tuturor biografiilor corpului didactic!
M-au primit bine, iar pînã la gazdã m-a condus Radu Negrescu,
învãþãtor de fizicã ºi matematici, un bãrbat de-o frumuseþe sã-þi stea
ceasul.
În aceeaºi zi am avut consiliul pedagogic. Primul meu consiliu.
(A. Busuioc)
Aflaþi în text apoziþiile; determinaþi felul lor.
Analizaþi structura cuvîntului evidenþiat.
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119. Citiþi textul. Acordaþi atributele date în paranteze cu termenul
regent.
Determinaþi stilul textului; intitulaþi-l. Motivaþi alegerea titlului.
Se povesteºte din moºi-strãmoºi cã demult tare nãvãliserã niºte
duºmani (aprig) ºi au robit atunci (mult) moldoveni: mame ºi copii,
tineri ºi bãtrîni – ºi i-au dus (lung) cale, încolo în sus, prin fagii (Bucovina) ºi mai sus, ºi-i puneau la munci (grea) sã-i mîntuie de istov.
ªi plîngeau în robia (cel greu) cu glas (mari) pînã în cer, cu lacrimi pînã la pãmînt, doar i-a auzi cineva sã-i salveze. Din ºirurile de
(lacrimã) se pornise apa pîrîu la vale.
ªi s-a aflat la rãsãrit un viteaz (mari), un voievod cu numele Nistor,
care i-a bãtut pe nãvãlitori ºi i-a scos pe moldoveni din robie. S-au
întors moldovenii la vatra (ei), iar apa ce a izvorît din lacrimile (robi)
a fost numit Nistru, de la Nistor. (Legendã)
Înlocuiþi cuvîntul evidenþiat cu unul ce corespunde normelor limbii literare.
Comentaþi atributele sub urmãtorul aspect: acordat/neacordat;
simplu/dezvoltat; omogene/neomogene; topica, izolarea.

§ 13 Complementul direct, indirect ºi de agent
120. Cercetaþi cu atenþie schema. Amintiþi-vã definiþiile fiecãrui tip
de complement în parte. Ilustraþi schema prin exemple.
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 121. Citiþi propoziþiile. Completaþi tabelul cu complementele

identificate.

Complement
direct
citesc o carte
------

Complement
indirect
am citit despre coleg
-∙-∙-∙-∙-∙-

Complement
circumstanþial
citesc expresiv
∙∙∙∙∙∙

1. Dimitrie Cantemir le vorbea copiilor cu blîndeþe. (G. Madan)
2. Dimineaþa, în zorii zilei, satul forfoteºte într-o hãrnicie grãbitã.
(A. ªalari) 3. Rãcoarea nopþii aduce liniºte ºi tainã. 4. Umbrele
îmbracã dealurile, astupã vãile. (M.G.Cibotaru) 5. Mãtuºa Axinia tot
face la mãnuºi ºi nu mai terminã. (I. Druþã) 6. Pe la amiazã ea terminase cu spãlatul rufelor. (I.C. Ciobanu) 7. Tigrul ridicã ochii la mine ºi
zîmbeºte. (A. Busuioc).

Gh. Munteanu. “Amurg”
Determinaþi felul relaþiilor de subordonare dintre regent ºi complement.

122. Activitate în perechi. Citiþi propoziþiile. Identificaþi complementele directe ºi indirecte ºi analizaþi-le conform modelului:
cereau de mîncare → cereau ce? de mîncare, complement direct
exprimat prin substantiv cu prepoziþie.
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1. Cîte un flãcãu la rãspîntia drumului îºi fluierã dorul, îºi chiuie
binele. (P. Zadnipru) 2. Vera a zis un “da” prelung, apoi îi strînse
prietenei braþul. (A. Marinat) 3. Terminase Institutul de Medicinã ºi
s-a cerut s-o numeascã doctor la Bujoreni. (L. Barschii) 4. Ne gîndim
la ziua de mîine, la bine. (A. Roºca) 5. Legile Atenei nu îngãduiau
bãrbaþilor sã se cãsãtoreascã cu femei din alte oraºe. (G. Madan)
6. Aceastã bucurie a hotãrît s-o împãrtãºeascã ºi directorului ºcolii.
(I. C. Ciobanu)
Analizaþi sintactic ultimul exemplu (¹ 6).
Identificaþi în enunþurile ¹ 4,5 diftongii.

123. Activitate în grup. Completaþi îmbinãrile date conform
întrebãrilor. Determinaþi felul complementelor.
1. Vrea sã fie popular (printre cine?); ºi-a concentrat atenþia (asupra
cui?); îi vorbea (cui?); cînta (din ce?); visa (la ce?); a fost îndeplinitã
(de cãtre cine?); se apropie (de cine?); se prefãcu (în ce?); purta dragoste (pentru cine?); s-a ridicat împotriva (cui?)
Indicaþi
propoziþiilor.

în

propoziþii

trei

îmbinãri;

desenaþi

schemele

☺ 124. Citiþi textul.
Poate fi consideratã o persoanã drept una educatã, dacã este foarte amabilã cu cunoscuþii, dar fiind în mijlocul familiei, este mereu
nervoasã, impulsiv, se poartã urît cu membrii ei? Numai un om needucat nu ia în considerare caracterele, starea psihologicã, deprinderile
celor apropiaþi. Din sutele de reguli, menþineþi principalul: purtaþi-vã
respectuos cu cei din jur. O vorbã de aur din vechime glãsuieºte:
“Comportã-te cu alþii aºa cum ai dori ca ei sã se comporte cu tine”.
Reþineþi-o!
Rãspundeþi la întrebarea cu care începe textul.
Analizaþi sintactic propoziþia a doua din text.
Analizaþi morfologic/sintactic cuvîntul evidenþiat.

125. Citiþi în gînd textul.
Rugãciune
Arde o lumînare în sufletul bietei fiinþe. Se roagã: “Tatãl nostru
care eºti în ceruri...”. Se deschide cerul, intrã, rãzbate rugãciunea în
cer, în lumea îngerilor, în lumea lui Dumnezeu.
Bate vîntul vijelios, pãgîn, vrea sã stingã lumînarea, dar mînuþele
ostenite, plãmãdite de muncã pãzesc lumînarea, ... “Tatãl nostru care
eºti în ceruri...”.
Se mai aude rugãciunea murmuratã de buzele bãtrînei, se roagã,
se închinã, se chinuie. Un murmur de nemulþumire, de cerere, de
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slavã, de iubire? Nu! Un murmur ce þese toate rugãciunile, un ºopot
sufletesc al fiinþei umane. O lacrimã se prelinge pe obrazul bãtrînei,
brãzdat de riduri, de vreme, griji, dar lumînarea tot mai are forþe sã
ardã sfînt, blînd la fereastra destinului. Rugãciunea curge în trupul
gîrbovit al bãtrînei ca într-o vastã ranã a sufletului. Fiecare cuvînt
din rugãciune are lumea, viaþa sa, dar, în cele din urmã, creeazã o
lume în care sufletul bãrînei se refugiazã ºi se tãmãduieºte de toate
durerile.
Se aude clopotul bisericii în sufletul ei. Se aude un freamãt de
rugãciune.
(R. Tatarciuc.)
Analizaþi dupã criteriile cunoscute primele patru propoziþii din
alineatul doi.
Identificaþi complementele în alineatul doi.
Realizaþi o rugãciune de mulþumire cãtre Domnul.
Gãsiþi în textul întocmit complementele directe/indirecte.

126. Citiþi propoziþiile. Amintiþi-vã cîte diateze are verbul.
Determinaþi diateza verbelor din propoziþiile date.
1. Preºedintele þãrii a fost înconjurat de parlamentari. 2. Eroismul
feciorilor este înveºnicit de popor în legende. 3. Momentele de glorie
militarã erau reflectate de pictori în pînzele lor. 4. Operele literare cu
subiect istoric sînt ecranizate de studiourile de film. 5. Textele literare
cu conþinut fantastic sînt citite cu plãcere de mulþi oameni.

Rãspundeþi la întrebãrile:
* Care este subiectul gramatical în cele cinci propoziþii, fiecare în
parte?
* Dar subiectul logic, adicã agentul care efectueazã acþiunea?
* Identificaþi complementele indirecte. La ce întrebãri rãspund ele?
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Reþineþi!

* Partea secundarã de propoziþie, care numeºte agentul acþiunii, adicã obiectul sau persoana ce efectueazã o
acþiune desemnatã prin verb la diateza pasivã, se numeºte
complement de agent.
* Complementul de agent rãspunde la întrebarea de
(cãtre ) cine a fost fãcutã acþiunea?
* Prepoziþa utilizatã la structura complementului de
agent este de/de cãtre.
Cartea a fost cititã de elev.

 127. Citiþi fragmentul. Rescrieþi fragmentul marcat, trecînd verbul de la diateza activã la diateza pasivã.
– Da cine-a fi citind acolo, cã i se vede doar creºtetul?
– Mezinul lui Pentelei a Siomoaei.
– Taci din gurã, mãi cumetre, poate un copchil aºe de mititel ºiti
atît de ghini?
– De ce n-ar putea?
– În ruptul capului nu poate. Cã al meu, iaca, e cu un cap mai
mare, mîine-poimîine mîntuie ºcoala, ºi aghe-aghe leagã buchiile...
ªi tot aºa, de la una la alta, vorbãreþi cum sînt ei, horodiºtenii au
pornit o întreagã discuþie despre posibila dependenþã dintre staturã ºi
capacitãþile mintale. Dupã care eu, fireºte, nu am mai fost invitat sã fiu
ceva mai aproape de stranã...
(I. Druþã)
Înlocuiþi cuvintele dialectale cu cele ce corespund normelor limbii literare.
Relataþi despre modul verbului “a fi citind”: ce fel de mod este
(personal/impersonal)?; cîte timpuri are?; cum se formeazã fiecare
timp?; cîte persoane ºi numere are?; la ce întrebãri rãspund verbele la
acest mod?
Rezumaþi dialogul din fragment în una-douã fraze. Construiþi
schemele acestor fraze.

☺ 128. Citiþi cu voce textul.
Farmacia sufletelor
Din clipa cînd oamenii au învãþat sã scrie, ei au încredinþat cãrþilor
toatã înþelepciunea lor. Din cele mai vechi timpuri au apãrut pe pãmînt
bibliotecile –aceste uimitoare tezaure ale gîndirii ºi cunoºtinþelor
omeneºti.
În vremea sãpãturilor din Egipt, pe o clãdire a palatului faraonilor a
fost descoperitã inscripþia: “Farmacia sufletelor”. O uºã, încrustatã în
aur, ducea la... bibliotecã. S-a stabilit cã ea fusese organizatã cu vreo trei
milenii în urmã.
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– De ce anume farmacie? veþi întreba. Pentru cã egiptenii antici
comparau cartea cu un medicament care face mintea omului mai
agerã. Cartea îi înnobileazã sufletul, îl alinã cînd e copleºit de tristeþe.
Multe secole au trecut de atunci, dar cartea a rãmas cãlãuza
credincioasã omului, izvorul principal al cunoºtinþelor.
(Din presã)

Transformaþi propoziþiile din alineatul doi, care conþin verbe la diateza pasivã, astfel ca ele sã conþinã complement de agent.
Descrieþi un raft al unei biblioteci (publice ori personale).
Remarcaþi asemãnãri ºi deosebiri în:
* aspectul exterior al cãrþilor (coperta, cotorul, formatul, mãrimea,
culoarea, volumul informaþiei);
* prezentarea graficã (machetã, imagini);
* autori; titluri; tematicã.

☺ 129. Audiaþi textul.
Amintiri
Continuam sã studiez la Moscova, cînd a avut loc decada literaturii ºi artei moldoveneºti. Pentru noi, studenþii moldoveni, era o
sãrbãtoare sã ne aflãm alãturi de colegii noºtri de condei, care participau la decadã.
Într-o zi am fost invitatã la spectacolul “Spada frîntã”, montat de
teatrul nostru de operã ºi balet. Muzica, scenografia, jocul actorilor
erau impresionante!
Pentru mine a fost o zi nemaipomenitã. Andrei Lupan era ºi el fericit.
– Avem multe talente, spuse el, dus pe gînduri, cînd ieºeam din
teatru. Am putea face multe, sã uimim o lume, dacã nu ni s-ar pune
atîtea beþe în roate.
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Mulþi nu-l agreau. Felul lui franc de a spune ce crede nu era multora pe plac. Prin activitatea fãrã preget pentru propãºirea culturii,
prin susþinerea ºi apãrarea în
permanenþã a reprezentanþilor literaturii ºi artelor, ajunsese sã-ºi facã mulþi
rãuvoitori, ba chiar ºi duºmani. Însã el
îºi continua menirea. Trecea aparent
nepãsãtor printre privirile acelea
otrãvite, gata sã-l sfîºie, ºi înfãptuia
ceea ce credea cã e necesar pentru cultura unui neam.
(Dupã V. Malev)
Formulaþi ºase întrebãri cu patru
variante de rãspuns.
Analizaþi complementele din ultimul alineat al textului: tip, structurã,
funcþie sintacticã, exprimare.
V. Malev

§ 14 Complementele circumstanþiale
130. Citiþi expresiv versurile.
Dragoste
Întîia dragoste e-o adiere caldã,
Ce mugurii pe ram îi înfãºoarã,
E prima razã-n prag de primãvarã,
Ce-n amorþirea brazdelor se scaldã.
E deºteptarea firelor de iarbã,
Ce încolþesc ºi leagã din pãmînt,
De timpuriu fãcîndu-ºi legãmînt;
E prima licãrire-n ochiul searbãd.
Neliniºte ce nu te lasã-n pace,
Zvîcnindã, ca o strunã încordatã,
E dorul ce se pierde ºi se catã
ªi ca pe-o floare pieptul þi-l desface.
E însãºi draga, chipul ei divin,
ªi glasul tainic ºi duios al dragei,
ªi ne-ncepute buzele-i ca fragii,
Lumina ochilor cu nouri ºi senin.
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(P. Boþu.)

Identificaþi complementele circumstanþiale; determinaþi felul lor
ºi pãrþile de vorbire prin care sînt exprimate.
☺
Rãspundeþi la întrebãrile:
*Care este sentimentul dominant în poezie? Argumentaþi
rãspunsul.
* Gãsiþi cuvîntul potrivit pentru a-l defini.
* Vã place poezia? De ce?
* Cum sînt sentimentele eroului faþã de întîia dragoste?
Gãsiþi un alt titlu pentru aceastã poezie. Motivaþi alegerea.
Selectaþi din text cuvintele, îmbinãrile de cuvinte care definesc
întîia dragoste.
Cu ce expresii aþi vrea sã vi se adreseze iubitul/iubita?

131. Adãugaþi la verbele ºi locuþiunea verbalã de mai jos diferite complemente circumstanþiale. Determinaþi felul complementelor circumstanþiale dupã întrebãrile ce însoþesc verbele ºi locuþiunea
verbalã.
Plouă

cînd?

unde?

cum?

Soseúte

cînd?

de unde?

cu ce scop?

din ce cauză?

Pune pe fugă

cînd?

unde?

din ce cauză?

cu ce scop?

Construiþi un enunþ cu unul dintre verbele de mai sus, astfel ca sã
includeþi toate complementele solicitate prin întrebãri.

132. Activitate în perechi. Citiþi proverbele ºi identificaþi complementele circumstanþiale. Analizaþi-le relevînd tipul ºi exprimarea lor.
1. Fumul se vede ziua ºi noaptea arde focul. 2. În vremea rãzboiului,
e mai scump fierul decît aurul. 3. Fiecare mãturã întîi înaintea porþii
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lui. 4. Omul de necazuri îmbãtrîneºte. 5. Din lipsa unui cui, se pierde
carul.
Care tip de complemente circumstanþiale, studiate anterior,
lipseºte? Exemplificaþi.

☺ 133. Citiþi cu voce textul. Determinaþi ideea, stilul textului.
Þara Moldova
Deasupra Moldovei luceºte un soare rotund ºi mare. Mãria
Sa Dumitraºco-Vodã Cantemir, înconjurat de ceauºi ºi de ceatîri
domneºti, se îndrepta spre Ieºi. Merge pe un ºleah, pe marginile cãruia
parcã într-adins sînt cele mai pitoreºti locuri ale Moldovei. Mãria Sa
priveºte undeva în depãrtare ºi fruntea i se încreþeºte. Iatã pe un ceair
cai zdraveni moldoveneºti. Iatã pe-o coastã de deal cîrduri de oi cu
lînã deasã, iar mai sus o pãdure verde de stejari. Iatã vii ce îmbracã
dealurile ºi rîd la faþa soarelui.

Gh. Munteanu. “Miraj”

– Da, minunate meleaguri o sã stãpîneºti, Mãria Ta. Þarã frumoasã
ºi îmbelºugatã ca Moldova nu vei mai întîlni undeva!
Se vedeau sate cuprinse între coaste de dealuri. Apoi se revãrsau vãi
care ici se lãsau, ici se ridicau. Rîpi lungi ºi adînci tãiau în lung ºi-n lat
cîmpiile. Aveau pe margini iarbã înaltã ºi tufiºuri nepãtrunse. Drumuri
pline de pulbere ºi cãrãruºe întortocheate se strecoarã pe sub poale de
codri...
(G. Madan)
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Extrageþi din text complementele circumstanþiale împreunã cu
termenul regent. Indicaþi întrebarea la care rãspunde fiecare complement circumstanþial ºi determinaþi felul lor.
Analizaþi, oral, dupã criteriile cunoscute, propoziþia evidenþiatã.

134. Activitate în grup. Rezumaþi textul “Þara Moldova”(ex.133).
Subliniaþi în rezumatul dvs. complementele circumstanþiale obligatorii
pentru exactitatea rezumatului.
☺ 135. Citiþi în gînd textul. Expuneþi detaliat doar fragmentul care
v-a plãcut mai mult.
Mãrturisire întîrziatã
– Noroc ºi cãsnicie fericitã, bãdiþã Vasunea! i-a dorit ea cu glas
rãguºit.
S-a apropiat de Vasile, care ºedea nemiºcat în capul mesei, ºi i-a zis
cu un oftat adînc:
– Mie mi-i ºi mai greu, bãdiþã Vasunea... Pentru cã-mi placi...
Cã-mi eºti drag.
El s-a cutremurat ca lovit. Ea continua sã-l priveascã ºi sã-i
vorbeascã:
– Îmi eºti drag demult. Aproape de cînd te ºtiu. Cînd mata ai plecat
la rãzboi, te-am plîns eu. Ca o copiliþã te-am plîns, dar cu durere ºi cu
inimã de femeie. Cã mã temeam sã nu se întîmple, doamne fereºte, ceea
ce s-a întîmplat cu atîþia alþii. ªi cînd te-ai întors am plîns. De bucurie...
ªi cînd îþi scriam scrisori din partea mãtuºii Anica ori a mamei, vorbele
de la urmã – cã te sãrutãm cu toþii cu dor ºi aºteptare – ale mele erau. ªi
cînd mãtuºa Anica sau mama mã puneau sã citesc întreaga scrisoare, sã
audã ce-am scris, cuvintele acestea le tãceam, cãci vroiam numai eu una
sã te sãrut...
– Pãi, erai un sfîrc de copil încã?!
Fata a surîs abãtutã:
– Parcã asta are însemnãtate? Iaca, amu-s mare, bunã de mãritat,
dar ce folos? Amu ai înþeles de ce nu vreau sã-þi spun “tatã”?
A dat sã rîdã, dar faþa i s-a crispat de o convulsie lãuntricã ºi ea s-a
rãsucit sã nu-i vadã ochii înlãcrãmaþi ºi s-a grãbit sã iasã din casã.
(V. G. Cibotaru)
Citiþi propoziþiile. Alegeþi variantele de rãspuns pe care le
consideraþi adevãrate. Argumentaþi.
Cînd iubeºti pe cineva cu patimã, doreºti/preferi...
* sã fii mereu cu El/Ea;
* sã vã plimbaþi ore întregi;
* sã mergeþi la film/ spectacol/discotecã;
* sã cãlãtoriþi în strãinãtate;
* sã pregãtiþi temele împreunã;
* sã vã odihniþi la munte/la mare;
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* sã vã scrieþi scrisori.
Activitate în grup. Formulaþi noþiunea de dragoste în viziunea dvs.
Pornind de la conþinutul textului, scrieþi o rugã pentru eroinã.
Ce sfat i-aþi da lui Vasunea, dacã pornim de la aforismul: “Fãrã
dragoste þi-i pustiu sufletul?”

☺ 136. Copacul preferat al poetului M. Eminescu, sub ramurile
cãruia ar vrea sã-ºi gãseascã refugiu cu iubita, este teiul. Cu ce aþi asocia
teiul?
Explicaþi semnificaþia acestor copaci cu ajutorul reperelor:

salcîmul
teiul
plopul
nucul
mãrul/cireºul

Repere:
Copilãrie; iubire inocentã; cadrul
spiritualizat al satului; spiritualizarea
iubirii; însingurare...

Ce pãrere aveþi despre dorinþa îndrãgostiþilor de a fugi în lume? O
aprobaþi sau nu? De ce?
La umbra cãrui copac aþi dori sã aveþi întîlnire cu iubitul/iubita?
De ce?
Cum credeþi, ce le-ar spune teiul bãtrîn:
* pãrinþilor;
* copiilor;
* îndrãgostiþilor?
Formulaþi-vã rãspunsurile astfel ca ele sã conþinã complemente
circumstanþiale.

137. Activitate în perechi. Traduceþi în limba moldoveneascã
propoziþiile. Complementele circumstanþiale obþinute prin traducere
corespund celor din propoziþiile în limba ucraineanã?
1. Ìè òàì âåëè ðîçìîâó ùèðó. (Ø .Ãîí÷àðåíêî) 2. Îï³âíî÷³
àéñòðè â ñàäó ðîçöâ³ëè. (Î. Îëåñü) 3. Âîíè ÷åðåç çàçäð³ñòü íå
êëè÷óòü Àííó â ê³ìíàòó. (ª. ßðîøèíñüêà) 4. Íàì ñëîâî òðåáà
äëÿ æèòòÿ, äëÿ ä³¿. (Ë. Ãîðëà÷) 5. Ò³ëüêè çà öèõ óìîâ ìè áóäåìî
ñòðàøí³ äëÿ âîðîãà. (Î. Äîâæåíêî) 6. Âñóïåðå÷ ñïîä³âàííÿì,
ñòàðèøíó íå çäèâóâàëî òàêå ïðèçíà÷åííÿ. (Î. Ãîí÷àð) 7. Ã³ðêî
çàðîáèø –ñîëîäêî ç’¿ñè. (Íàð.òâ.)
Comentaþi punctuaþia în enunþuri (în ambele limbi).

☺ 138. Citiþi în gînd versurile.
Întîia dragoste...
Nebãnuitã, ca o cãprioarã,
Pãtrunde-n suflet, ca-ntr-un codru des,
Cu umbletul ciudat ºi ne-nþeles,
ªi-i simþi suflarea, ºi te înfioarã.
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E prima melodie neºtiutã,
Ce-o ºoptesc în tainã ulmii verzi,
Dar, mistuindu-se, se rupe ºi o pierzi,
ªi despãrþirea ei o simþi durutã.
E patima venitã fãrã veste,
Învãluindu-ne în clipe dulci,
Ce se topesc uºor ca niºte fulgi,
Ce se întoarnã iarãºi în poveste.
Întîia dragoste, precum veni, se curmã,
Cãci dupã dînsa vremile se-ngînã –
ªi numai dragostea de baºtinã rãmîne
Dragostea dintîi ºi de pe urmã.

(P. Boþu)

Comentaþi mesajul ultimelor douã versuri ale poeziei.
Subliniaþi toate pãrþile secundare pe care le veþi descoperi în prima strofã.
Comentaþi punctuaþia folositã în strofa a treia.
Desenaþi fraza-strofã a treia din poezie.

§ 15 Pãrþile omogene simple/dezvoltate
139. Completaþi propoziþiile.
1. Pãrþile de propoziþie legate prin coordonare, care determinã
unul ºi acelaºi cuvînt, precizîndu-i sensul, ºi realizeazã funcþii sintactice identice, se numesc pãrþi...
2. ... nu pot fi omogene.
3. Dupã structurã, pãrþile omogene pot fi: ..., ..., ..., ... ºi mixte.
4. Pãrþile omogene se introduc în propoziþie cu ajutorul conjuncþiilor
..., ..., ... ºi cuplurilor corelative.
5. Un cuvînt (sau o îmbinare de cuvinte) care generalizeazã conþinutul
pãrþilor omogene se numeºte ... .
6. De obicei, pãrþile omogene îndeplinesc aceeaºi funcþie ... ca ºi
cuvintele generalizatoare.
 140. Citiþi propoziþiile. Comentaþi punctuaþia la pãrþile omo-

gene.

1. Cine-i tînãr ºi voinic/ Iese noaptea la colnic/ Fãrã par, fãrã
nimic, / Fãrã paloº, nici pistoale. (V. Alecsandri) 2. Dã-mi cuvintele tale/ ªi inima, / ªi gîndul, /ªi-acele mîini blînde, / Care nicicînd nu mai ºtiu/ Hodina. (I. Vatamanu) 3. Din zbucium, / Din
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lupte, / Din trudnicul tropot/ Al celui sãrman ºi/ Al celui flãmînd/
Nãscutu-s-a cîntecul –/ Dangãt de clopot. (V. Roºca) 4. Tata
cãra în spate la lemnar cînd o uºã, cînd alta. (S. Vangheli) 5. Copiii se-ntorc de la ºcoalã,/ Copiii satului meu:/ Vasile ºi Radu, ºi
Ghiþã,/ªi Victor, ºi Andrei, ºi Ion.
(I. Vieru)
Determinaþi funcþiile sintactice ale pãrþilor omogene.

141. Activitate în perechi. Alcãtuiþi propoziþii cu pãrþi omogene, folosind simbolurile de mai jos.
1. S-1, S-2 ºi S-3 + PVS.
2. S + A-1 ºi A-2 + PV+Cd-1, ci Cd-2;
3. S +A + PN (NP-1, NP-2 ºi NP-3).
Faceþi schema uneia din propoziþiile alcãtuite.
Analizaþi fonetic un cuvînt.

142. Activitate în grup. Înlocuiþi simbolurile cu pãrþi de
propoziþie. Subliniaþi-le conform funcþiei sintactice pe care o îndeplinesc.
1. O mamã A-1, A-2 îºi priveºte Cd-1 ºi Cd-2 de care se bucurã
ori de cite ori îi vede acasã. 2. Mã gîndesc ºi CCT-1, ºi CCT-2
sã te-ntreb de sãnãtate. 3. Primii ghiocei (verb de relaþie + NP1, NP-2, NP-3) ºi o primãvarã întreagã i-aº vrea oaspeþi în casã
ºi pe masa de scris. 4. S-1, S-2, S-3 se pregãtesc sã-ºi vadã visul
împlinit. 5. Au pornit patru surori în pãdure dupã flori: S-1, S-2,
S-3, S-4.
Desenaþi schema primei fraze.
Analizaþi morfologic/sintactic cuvîntul evidenþiat.

143. Cine e mai isteþ! Rãspundeþi la întrebarea: “De ce predicatele
nu pot fi pãrþi omogene?”
144. Scrieþi prin dictare textul.
Rugãminte
Bãtrînul stãtea tãcut, cumunte, þinînd mîna mea în mîna lui.
Nu insistã, dar mã roagã, în limba sufletului, dacã se poate, sã
mai rãmînem împreunã... Avea palma ceea ceva din gingãºia,
delicateþea, nemãrginita bunãtate a bunicii. Pãrea cã însãºi bunica mi-a luat mîna mea în mîna ei ºi mã ruga, dacã se poate, sã
mai îngãdui, sã mai rãmîn “La Nistru, la mãrgioarã, se strîng fraþii
grãmãjoarã...”.
Am mai rãmas o vreme cu el, comunicînd în tãcere. Ce mi-a spus
acolo, în seara ceea, bunica, nu vã pot mãrturisi. Sînt lucruri care nu
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pot ºi nu vor sã îmbrace haina cuvintelor. Cum vin, aºa ºi se aºazã,
din inimã în inimã. Pentru o clipã. Pentru o viaþã. Pe vecii vecilor
Amin.
Nistrul e cel ce ne asigurã integritatea, cel ce ne menþine ca
neam. De asta ºi-l cîntãm. De asta ni se tot întoarce dorul ºi drumurile spre Nistru. Aici e cruntul adevãr, proba de foc a existenþei
noastre.
Domnilor, vã zice azi Nistru, luaþi bine seama la cele ce faceþi.
(I. Druþã)
Identificaþi în text pãrþile omogene. Aflaþi ce funcþie sintacticã
îndeplinesc. Motivaþi punctuaþia la pãrþile omogene.
Analizaþi morfologic/sintactic cuvîntul evidenþiat.
De ce “Nistrul e cel ce ne asigurã integritatea, cel ce ne menþine
ca neam”?

145. Alcãtuiþi propoziþii cu urmãtoarele pãrþi omogene ce ar realiza diferite funcþii sintactice.
1.Vitejie, curaj, iscusinþã, altruism.
2. Epitete, metafore, comparaþii, personificãri.
3. Seninã, cu lunã, plinã de vrajã ºi farmec.
Fãrã a recurge la dicþionare, “descifraþi” cuvîntul evidenþiat.

146. Activitate în grup. Citiþi propoziþiile. Evidenþiaþi cuvintele generalizatoare. Puneþi semnele de punctuaþie care lipsesc.
Indicaþi:
a) exprimarea morfologicã;
b) topica faþã de ºirul pãrþilor omogene (prepozitivã, postpozitivã).
1. ªi am înþeles cã nici aceste sate nici aceºti oameni nimic
nu-mi e strãin… (M. I. Cibotaru) 2. Arma lui e o secure grozavã, cu
care despicã în douã pe oricine boier neguþãtor þãran. (C. Negruzzi) 3. S-au întors pãsãrile cãlãtoare privighetoarea cu trilul ei vrãjit
mierla cu fluieratul ei voios prepeliþa cu pitpalacul ei rãsunãtor ºi
toatã pãdurea rãsuna de cînt. (I.C. Ciobanu) 4. Lumea muncea
peste tot ºi în casã ºi afarã ºi sus pe acoperiº ºi jos ascultînd de ordinele meºterilor. (G. Malarciuc) 5. De afarã veneau mulþi bãrbaþi ºi
femei fete ºi flãcãi ºi aduceau rãcoarea cu hainele lor sãrbãtoreºti.
(E. Damian)
În baza exemplelor N 1-5, prezentaþi informaþia “Semnele de
punctuaþie în propoziþiile cu cuvinte generalizatoare”.

147. Activitate în perechi. Priviþi cu atenþie tabloul lui A.Klimaºevskii
“Iarna la Lipcani”, pictor din Republica Moldova, nãscut în or. Kiev.
Alcãtuiþi o compunere-descriere dupã acest tablou. Folosiþi cît mai
multe pãrþi omogene.
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§16 Formulele de adresare. Semnele de punctuaþie
148. Citiþi informaþia.
Propoziþia este alcãtuitã, de regulã, din douã sau mai multe cuvinte
semnificative, care sînt pãrþi de propoziþie principale sau secundare.
În componenþa propoziþiei sînt ºi cuvinte care nu au funcþii sintactice: articolul, prepoziþia, interjecþiile, conjuncþiile. Existã însã cuvinte,
expresii care nu sînt pãrþi de propoziþie, dar sînt folosite pentru a da
propoziþiei sau pãrþilor de propoziþie diferite nuanþe semantic suplimentare. În aceastã categorie intrã adresãrile, cuvintele incidente,
construcþiile incidente ºi propoziþiile incidente.
Cuvîntul sau îmbinarea de cuvinte care numeºte persoana sau
obiectul cãtre care se adreseazã vorbitorul se numeºte adresare sau
formulã de adresare.
Obiectul cãtre care se adreseazã vorbitorul este o persoanã (Trãim,
tatã, departe, de aceea venim rar.) sau unui obiect animat (Bate, vîntule, mai tare.)
Dupã structurã, adresãrile sînt:
a) simple – alcãtuite dintr-un substantiv la forma vocativã, însoþit
uneori de interjecþiile mãi, fa, bre, dintr-un adjectiv, numeral, pronu84

me, interjecþii (mãi, fa, bre) sau repetarea adresãrilor simple (Mãmucã,
mamucã, uite ce-am pãþit noi!
b) dezvoltate – alcãtuite dintr-un substantiv cu cuvinte determinative. (Bine ai venit, frate Dãnilã!)
Formulaþi întrebãri în baza informaþiei ºi adresaþi-le unul altuia.
Exemplificaþi exprimãrile adresãrilor ºi felurile lor dupã structurã.

149. Activitate în perechi. Citiþi propoziþiile, identificaþi adresãrile,
puneþi semnele de punctuaþie la adresãri.
1. Cobori în jos luceafãr blind/ Alunecînd pe-o razã. (M. Eminescu) 2. Drãguþule bace Dã-þi oile-ncoace. (Mioriþa) 3. Jujucã ce
mai faci mata? (A. Donici) 4. Spune ce facem moº Fanas? (G. Malarciuc) 5. Bre omule fii mai atent. (V. Roºca) 6. S-a mai pomenit undeva
sã se uneascã oamenii la zidirea unei case ca asta bre? (Em. Bucov)
7. Dragii mei copilaºi eu mã duc în pãdure… (I. Creangã) 8. Codrule
codruþule ce mai faci drãguþule… (M. Eminescu)
Citiþi cu voce propoziþiile ce conþin adresãri dezvoltate.
În baza exemplelor, prezentaþi informaþia “Semnele de punctuaþie
la adresãri”.

150. Activitate în grup. Citiþi exemplele. Analizaþi formulele de
adresare conform algoritmului:
* parte de vorbire;
* simple/dezvoltate;
* repetate;
* omogene;
* topica;
* semnele de punctuaþie.
1. Cale bunã, mãi drumeþ,/ Unde mergi aºa semeþ? (Folclor) 2. Mã
plec în faþa ta cuminte,/ Mamã bunã, mamã bunã...(B. Istru) 3. O! Tu,
dorule nãprasnic, vin’, îndeamnã calul meu... (V. Alecsandri) 4. Sã
trtãieºti, Moldovã, /Casa noastrã sfîntã! 5. Bunã seara, plaiule strãbun.
(L. Damian)
151. Scrieþi prin dictare textul.
Anton
Tata e vesel, dragã îi este lumea din jur, ºi singurul lucru care-i cam
stricã dispoziþia este felul nãsãdenilor de a-ºi petrece musafirii. Petrecîndu-i, gazda îl ia pe Anton ceva mai la o parte, îi ºopteºte cîteva
cuvinte, în urma cãrora Anton îºi trage capul între umeri, de parcã ar fi
fost lovit cu toporul. ªi se gîndeºte tata: ce obicei prostesc sã strici inima
musafirilor cînd ies din casa ta! Încolo – toate au fost cum nu se mai
poate de bine, ºi pe dupã – masã vin amîndoi aburiþi prin pãdure. Vin
încet ºi tãcuþi – acum pare cã tata a prins rostul liniºtii, pãdurea începe
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sã-i placã lui. Dar, deodatã, aºa ca din senin, se aude undeva alãturi un
topor ce porneºte a încolþi copacul. Asta îl scoate din sãrite pe tata:
– Hai, mãi Antoane, sã pun eu mîna pe dînºii!
Anton, plecînd ruºinos fruntea, abia ºopteºte cu vîrful buzelor:
– Aiºtia-s din Nãsãdeni, tuþã. Îi cunosc dupã topoare.
Tata rãmîne trãsnit. I se vînturã într-o clipã toatã voia bunã.
– Mari hoþi!
– Straºnici!
Îºi mãresc paºii de parcã ar fugi, dispar în desiºuri, iar bãtrîna
pãdure rãmîne sã plãteascã încã multã vreme tributul pentru cele cîteva pahare de vin cu care un fecior ºi-a sãrbãtorit venirea pãrintelui sãu.
O roadã de vie vine sã distrugã o roadã de pãdure – Dumnezeu ºtie
cum se face, dar se face întocmai aºa.
Pe dupã-amiazã, departe de pãdure, la o margine de ºosea, Anton
îl petrece pe tata.
– Sã nu te superi, tatã, cã n-am putut sã te primesc.
(I. Druþã)
Subliniaþi formulele de adresare. Explicaþi oral utilizarea semnelor de punctuaþie.
Substituiþi sintagma, cuvintele evidenþiate prin altele foarte apropiate de sensul pe care îl au în text.

☺ 152. Activitate în perechi. Construiþi un dialog cu unul din nãsãdeni
(textul “Anton”, ex. 151) în care veþi discuta despre importanþa protejãrii
pãdurii ºi cum trebuie primit un oaspete. Folosiþi formule de adresãri.
153. Construiþi propoziþii în care cuvintele ºi îmbinãrile de mai
jos sã serveascã drept adresãri.
Mãi bãiete; dragã Rodico; dragii mei pãrinþi; prieteni; bre; scumpo.
154. Construiþi propoziþii dupã schemele: (a – adresare)
1. a! …!
2. …, a, a, a, … .
3. ..., a.
4. a? … ?
5. a, ... .
Folosiþi, în una din propoziþiile alcãtuite, numeral. Analizaþi morfologic/ sintactic acest numeral.

☺ 155. Citiþi cu voce textul.
Meºterul orb
În tîrgul Hîrlãu era un orb cu numele Dorofti, care era minunea tîrgului pentru vrednicia sa ciudatã. El fabrica tot felul de fluie86

re, jucãrii, rogojini, biciuºte. Se mirau toþi cum un om lipsit de vedere poate face atîtea lucruri! Cînd lucra în dugheniþa lui, se gãsea
totdeauna cîte un leneº care-l privea. Între aceia se afla des Dediul
Fruntã, copilul vecinului sãu, care era de 15 ani ºi încã nu se apucase
de vreo meserie.
–Zãu, moº Dorofti, zise el, aº dori prea mult sã ºtiu cum ai putut
învãþa atîtea meºteºuguri fãrã sã vezi?
–O! Aceasta e o istorie lungã, zise orbul. Cînd am pierdut vederea,
aveam numai cinci ani. Eram prea tînãr, ca sã pot preþui toatã mãrimea
acestei pierderi. Aveam oarecare jucãrii, care-mi goneau urîtul pentru
puþinã vreme, dar curînd mã dezgustau.
Prin urmare, mã apucai sã învãþ a deosebi ºi a cunoaºte jucãriile.
Doream sã mã apuc de o meserie care sã mã facã neatîrnat de orice
ajutor strãin ºi învãþai muzica, adicã fluierul ºi cimpoiul. Astfel începui
a cutreiera satele, unde duminicile fãceam sã dãnþuiascã flãcãi ºi fete,
cîntîndu-le hore, iar pe bãtrîni îi înveseleam cu doinele mele.
Aste mã fãceau sã trãiesc destul de bine. Apoi m-am dus la Botoºani,
unde învãþai mindirigia (adica sã pot confecþiona saltele ºi plapume).
Cînd m-am simþit în stare a-mi cîºtiga pîinea, m-am întors acasã.
Pãrinþii mei, neputincioºi, venirã la mine. Ziua aceasta a fost cea mai
frumoasã din toate zilele mele! Eu, un biet bãiat orb, acela care trebuia sã fie povarã familiei sale, am ajuns, prin puterea voinþei mele, sã
le fiu de ajutor ºi sprijin. În toate serile luam de subsiori pe tata ºi pe
maicã-mea ºi ne plimbam împreunã. Trecãtorii stau ºi ne priveau cu
respect. Alteori, cînd ºed la lucru ºi aud glasul cerºetorilor care ºi-ar
putea cîºtiga bucãþica de pîine sau pe beþivii care-ºi pierd vremea ºi
starea prin crîºme, zic în sine: “Orbi în lumea aceasta nu sînt acei care
nu vãd soarele, ci acei care nu-ºi vãd datoria”.
A doua zi Dediul Frunzã a venit iar în dugheniþa lui Dorofti, dar
acum ca sã-l roage sã-l primeascã de ucenic.
(Dupã Costache Negruzzi)
Redaþi (oral) amãnunþit conþinutul textului.
Argumentaþi afirmaþia: “Orbi în lumea aceasta nu sînt acei care
nu vãd soarele, ci acei care nu-ºi vãd datoria”.

156. Cine-i mai isteþ! Cîºtigã cel care va spune primul cîte adresãri
sînt în versurile de mai jos dupã prima lor lecturã sau audiere:
Bunã seara – zic – ºi clipei mele.
Bunã seara, somnule, ce vii.
Bunã seara, frunze, roiuri, stele, care mã petreceþi în tãrii.
(L. Damian)
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§ 17 Cuvintele, construcþiile ºi propoziþiile incidente.
Punctuaþia
157. Citiþi informaþia. Reþineþi-o!
* Cuvintele ºi expresiile (construcþiile) incidente sînt cele care
completeazã conþinutul propoziþiei sau indicã atitudinea
vorbitorului faþã de cele comunicate. Ele nu au legãturã
sintacticã cu frazele sau propoziþiile din care fac parte ºi
servesc doar pentru a completa sensul comunicãrii:
* aprecierea sau atitudinea vorbitorului: cu pãrere de rãu,
din (ne) fericire, din pãcate, spre mirarea mea, bineînþeles,
cu regret, fãrã îndoialã etc.
* gradul de siguranþã a vorbitorului: adevãrat, bineînþeles,
fireºte, într-adevãr, fãrã doar ºi poate, nici vorbã, ºtiut lucru, pesemne, probabil etc.
* autorul sau sursa de informaþie: dupã mine, conform
legii, dupã cum spune..., dupã pãrerea mea, vorba ceea,
dupã vorbele lui etc.
* ordinea gîndurilor expuse: în primul rînd, în fine, în cele
din urmã, întîi ºi-ntîi, la urma urmei etc.
* legãtura logicã între pãrþile comunicãrii: bunãoarã, de
exmplu, de fapt, de pildã, aºadar, vasãzicã, în genere etc.
* modul de exprimare a gîndului: pe scurt, la drept vorbind, cu alte cuvinte, într-un cuvînt etc.
* cuvinte incidente de umpluturã: doamne, maicã, doamne-dumnezeule, vezi bine, carevasãzicã, vere, frate etc.
* propoziþii de umpluturã: vezi bine, ºtii colea, dupã cum
se spune, se vede treaba, pare-se, nu-i vorbã, sã spun drept
etc.
* În scris, toate incidentele se izoleazã în cadrul enunþului
prin virgule ºi mai rar prin tireu sau paranteze. În funcþie
de cuvînt incident, însã e plasat în interiorul propoziþiei,
rãmînînd neizolat.
Ea din noaptea amintitã o vecie-ntreagã scoate
De dureri, pe care însã le simþea ca-n vis pe toate. (M. Eminescu)
* Propoziþiile incidente indicã o precizare, o explicaþie,
un adaos, o reliefare a unui amãnunt. Ele pot fi: dependente, cînd se aflã în raport de subordonare cu regenta:
Acum zece ani (cînd plecase la institut) Zina nu se gîndea
la mamã-sa ca la o femeie bãtrînã. (A. Marinat);
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independente, cînd nu au nici o relaþie cu celelalte
propozþii: Mahalaua aratã pustie (toþi erau duºi în cîmp)
ºi omul îºi încetini pasul.
* Propoziþiile incidente întotdeauna se izoleazã prin paranteze, linii de pauzã ºi mai rar prin virgule. Reguli speciale, cînd se izoleazã prin virgule, tireuri sau paranteze,
nu existã.
 158. Citiþi propoziþiile. Identificaþi cuvintele ºi construcþiile incidente. Motivaþi utilizarea punctuaþiei.
1. Spre bucuria lui Moga, Antip Nazar se dovedi a fi un om cu mintea treazã, priceput. (I.Gheorghiu) 2. Victor, bunãoarã, vroia sã lucreze nemijlocit în cîmp... (M.G.Cibotaru) 3. Eu, bineînþeles, cãutam sã
fac paºii cît mai mari... (V. Beºleagã) 4. Timpul, într-adevãr, e cel mai
bun doctor. 5. Griºa, se vede, cunoºtea fiecare casã veche ºi ºtia cine ºi
cînd locuise în ele. (V. Malev) 6. Visul, dupã pãrerea mea, este a doua
viaþã a omului. (M.G.Cibotaru) 7. Cu pãrere de rãu, Ilieº nu mai auzea nimic din ceea ce vorbeau tovarãºii lui. (A. Lupan)
Determinaþi felul predicatelor în exemplele 1-4.
Analizaþi morfologic/sintactic cuvîntul evidenþiat. Relataþi despre
modul ºi timpurile lui din care face parte cuvîntul analizat.

159. Activitate în perechi.
Citiþi propoziþiile, apoi copiaþi-le.
Identificaþi incidentele ºi puneþi
semnele de punctuaþie necesare.
1. La drept vorbind noi obosisem de-a binelea cu toþii, de aceea
ne-am coborît în vale. (N. Vieru)
2. ªtia vezi bine soarele cu cine are
de a face, cãci eram feciorul mamei. (I. Creangã) 3. În primul rînd
livada e o frumuseþe neîntrecutã,
o podoabã a pãmîntului. În al
doilea rînd e o bogãþie pentru
oameni. (M. G. Cibotaru) 4. În
piaþã vînzãtoarele mã luau cum
se zice la trei parale. (G. Meniuc)
5. ªtii, Jorj, dupã mine fericirea
este atunci, cînd cei doi au încredere unul în altul. 6. Dacã apuci sã
apari la gazetã ºi încã doamne fereºte în cea republicatã, atunci îi slutã
treabã. (A. Lipcan) 7. Gogol e dupã unii cel mai original dupã alþii cel
mai bun autor rusesc. (M. Eminescu)
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160. Analizaþi seria de sinonime ale cuvîntului fireºte. Încadraþi
ºase din aceste cuvinte ca incidente în contexte adecvate.
Absolut, bineînþeles, desigur, garantat, indiscutabil, natural,
negreºit, neîndoielnic, normal, precis, sigur.
☺ 161. Activitate în grup. Elaboraþi textul unei alocuþiuni prin care
v-aþi exprima opinia despre necesitatea sacrificiului pentru atingerea
unui scop. Referiþi-vã la experienþa personalã. Utilizaþi în alocuþiune
cuvinte ºi construcþii incidente.
☺ 162. Lansaþi oral alocuþiunea. Ascultaþi-vã colegii ºi acumulaþi,
din spusele lor, argumentele pro ºi contra sacrificiului.
Pro

Contra

 163. Citiþi. Identificaþi propoziþiile incidente. Gîndiþi-vã ce sens
suplimentar adaugã frazei propoziþiile incidente.
1. Alexandru Marian privea la fîntîna de lîngã drum – Vica n-o observase – o fîntînã cu o cumpãnã veche, neagrã... (V.Beºleagã) 2. Uneori tanti Aculina Apãrece, aºa o chema pe ruda noastrã, intra pe la noi.
(G. Vodã) 3. Bun mai era ºi pãrintele Duhu, cînd se afla în toane bune,
dumnezeu sã-l ierte! (I. Creangã) 4. Am fost urmãrit pe front de niºte
cîini-lupi – plecasem în recunoaºtere – ºi am fost nevoit sã înjunghii
vreo trei. (N. Costenco) 5. Se mai deosebesc Negãrenii (aºa e familia
lui badea Vasile) prin hãrnicie. (I.C. Ciobanu) 6. Autobuzul, cursa,
cum îi spun sãtenii, camionul, avionul nu mai sînt raritãþi pentru nimeni. (I.C. Ciobanu)
164. Scrieþi prin dictare textul. Identificaþi incidentele.
Gheorghe
ªi, pentru cã a venit vorba de fratele Gheorghe, ne mai întoarcem
o datã la tata. Azi nu mai sînt pe lume nici pãrintele, nici feciorul, dar,
sfinte Dumnezeule, au fost atît de fericiþi, încît deseori pãrea cã nu le
va rãmîne sã facã doar un singur pas pentru a deveni duºmani.
Cînd s-a ridicat flãcãuan, fratele Gheorghe era voinic, harnic,
gospodãros, ºi nu prea vedea cu ochi buni slãbiciunile tatei. Cît despre
tata, pe el îl cam supãra faptul cã Gheorghe, la optsprezece ani, intra
în moarã cu doi saci plini la subþioarã – ºi nu atît puterea ca atare, cît
manifestarea ei îl enerva.
Cu anii, deseori, gîndindu-mã la fratele Gheorghe, mã duce gîndul la neamul moldovenilor în genere. Voinic, isteþ, harnic, talentat
în felul sãu – Doamne, ce i-ar trebui unui om pentru a trãi o viaþã
fericitã?
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Din pãcate, aceste orizonturi deseori sînt umbrite de un interes personal –individualismul – ce e o molimã, un vierme în stare sã distrugã
toate darurile ce þi s-au fost date de Cel de Sus.
(I. Druþã)
Adãugaþi în text (oral) cuvinte, construcþii sau propoziþii incidente. Relataþi ce semne de punctuaþie necesare trebuie aplicate în
scris.

165. Activitate în perechi. Citiþi, apoi transcrieþi propoziþiile.
Identificaþi enunþurile incidente. Aplicaþi semnele de punctuaþie necesare.
1. Era dacã nu greºeºte tot prin februarie, cînd ea a întrerupt
corespondenþa cu Pavel. (G. Gheorghiu) 2. Grigore, ori Gore cum
îi zicea lumea lucra mecanic de vreo treisprezece ani. 3. Dupã multã
insistenþã din partea Angelei, mamã-sa ca sã-i satisfacã cererea i-a
promis cã va vizita-o. 4. Numai în grãdina Ursului dacã-ai fi auzit de dînsa se aflã sãlãþi de acestea. (I. Creangã) 5. Ce batjocurã,
sã mã punã pe mine, care nu mai eram copil aveam treisprezece
ani sã învãþ aici! (C. Negruzzi) 6. Unsprezece ceasuri sunase ºi
mai toþi ascultãtorii se apropiase de uºã cu ºepcile ºi cu cãciulile în
mîini la Focºani pãlãriile se obiºnuiesc numai duminica ºi în zile de
sãrbãtoare. (A. Russo)
166. Citiþi cu voce textul.
Dorul pãrintesc
Primii fulgi cad sfios peste sat...
Aºezat pe un taburet în faþa dulãpiorului de blide, moº Miruþã scrie
la lumina lãmpii cu abajur verde, mãiestrit dintr-o scoarþã de caiet.
Sprîncenile-i sfioase se ridicã ºi coboarã la fiecre unduire a celor trei
degete ce-au încleºtat creionul de te miri cum nu se frînge. Din cînd în
cînd se uitã încruntat la Axinia (ea ºede lîngã el pe laiþã cu furca înfiptã
în brîul fustei creþe ºi lungi de i se vãd numai unghiile degetelor de la
picioare), ascultã sfîrîitul fusului, apoi înmoaie creionul în gurã ºi mai
zugrãveºte vreo douã buchii mari, apãsate, de strãbat pînã la a treia
paginã a caietului. Pe mãtuºa Axinia n-o mai þine rãbdarea ºi zice,
sprijinind coada fusului de genunchi:
– De amu þi-a fi. Citeºte, poate adaug ºi eu o vorbã.
Moº Miruþã se face a n-o auzi. Mai bine-ar sta ºi-ar toarce mai
departe, cãci iatã odatã cu cîntecul fusului i s-a oprit parcã ºi gîndul în
loc. Moº Miruþã aruncã creionul pe masã.
– Ia nãduf de femeie, frate! Nu-i tace gura cît îi picul.
– Hai cã tace, tace, ºi fusul prinde a sfîrîi din nou la urechea lui
moº Miruþã, ºi vîrful creionului zugrãveºte mai departe ºi mai repejor
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parcã. În sfîrºit, taburetul scîrþîie, Miruþã se întoarce cu faþa la Axinia,
tuºeºte scurt ºi citeºte cu glas tare:
“Dragul tatii, noi...”
(E. Damian)
Identificaþi în text adresarea, cuvinte sau propoziþii incidente.
Explicaþi utilizarea punctuaþiei.
☺
Sînteþi departe de casã ºi dorul de pãrinþi vã macinã sufletul. Scrieþi-le un rãvaº care va alina nu numai dorul dvs., dar ºi cel al
pãrinþilor.

167. Cine-i mai isteþ! Cine va alcãtui cel mai repede o propoziþie cu
un cuvînt incident care ar exprima gradul de siguranþã a vorbitorului,
apoi va înlocui acest cuvînt cu o construcþie incidentã ºi cu o propoziþie
incidentã sinonimice?
168. Citiþi în gînd textul. Determinaþi stilul ºi tipul lui. Intitulaþi-l,
motivaþi-vã alegerea.
Ochiºorii – aºa sînt numite cele Douã puncte – începurã pe loc sã
înºire:
– În primul rînd, Cîrligel nu poate fi principalul semn de
punctuaþie, fiindcã e singur – cuc. În al doilea rînd, el nu ºtie
niciodatã nimic ºi îi întreabã pe alþii. ªi, la urma urmei, fãrã prezentarea noastrã nici el n-ar putea întreba, nici alþii nu i-ar putea
rãspunde.
“Ca sã vezi unde bat Ochiºorii? se indignã în sinea sa Cîrligel. Dar
ce sã le faci? Poate au dreptate? ”
– Noi, continuã Ochiºorii, sîntem un colectiv. ªi, vorba ceea:
“Unde-s doi, puterea creºte”. Deci, trebuie sã mai vedem care-i principalul.
(A. Scobioalã.)
Motivaþi utilizarea semnelor de punctuaþie în text.
Cum credeþi, deci din ultima propoziþie este conjuncþie sau cuvînt
incident? De ce?

§ 18 Cuvintele-propoziþii
Analiza sintacticã a propoziþiei
169. Citiþi informaþia.
În comunicare de multe ori folosim diferite cuvinte cu sens de
aprobare sau confirmare (desigur, bineînþeles, fireºte, da, mda, aºa)
ori cu sens de negare sau dezaprobare (nu, ba, ba nu). Deseori aceste
cuvinte se utilizeazã în dialoguri ca rãspuns la întrebãri ºi au valoare
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de propoziþii întregi, de aceea se numesc cuvinte-propoziþii. Cele mai
frecvente cuvinte-propoziþii sînt da, nu.
a) – Aþi început reînnoirea viilor?
– Da. (V. Malev)
b) – Pleci mîine la Chiºinãu?
– Nu. (G. Gheorghiu)
Adverbele de afirmaþie ºi de negaþie da ºi nu se utilizeazã ºi în scopuri stilistice, deoarece, aflate în propoziþii, redau starea afectivã a
vorbitorului.
a) – Îþi plac caisele?
– Da, a zîmbit ºiret copilul.
b) – Eu îs stãpînul!
– Ba eu! se bate cu pumnul în piept altul! (S. Vangheli)
În astfel de cazuri, da ºi nu se izoleazã prin virgule; în dependenþã
de scopul comunicãrii, se utilizeazã semnul exclamãrii sau semnul
întrebãrii.
– Astãzi nu sînt mulþumit de tine.
– Nu? a întrebat feciorul.
În baza celor citite, formulaþi întrebãri, adresaþi-le colegilor pentru a verifica înþelegerea informaþiei.

 170. Citiþi propoziþiile, apoi copiaþi-le punînd semnele de
punctuaþie necesare.
1. Da ideea unei case mari era ispititoare. (Em. Bucov.) 2. – Mda
aºa-i a zis Tudorache. (I.C.Ciobanu) 3. Ba nu mã bucur pentru mama.
(Em. Bucov) 4. – Ba nu vreau a zis bolnavul strîngînd dinþii. (C. Negruzzi)
5. – Pleci la sanatoriu?
– Nu n-am sã plec.
– Da Refuzi? (A. ªalari)
Motivaþi utilizarea punctuaþiei.
Aflaþi în text substantivele articulate.

171. Copiaþi exemplele punînd semnele de punctuaþie. Subliniaþi
cu o linie cuvintele-propoziþii da ºi nu ºi cu douã linii – conjuncþia da
ºi adeverbul nu.
1. Da ce cauþi prin aceste locuri, copilã, ºi cine eºti? (I. Creangã)
2. Da vãrul tãu e om bun. (A. ªalari) 3. În ziua aceasta fetele fãceau
snopii da bãieþii îi aºezau de-a lungul cîmpului. (Iac. Cutcoveþchi)
4. Era o realitate. Nu nu era o iluzie. 5. Da da cine-i de vinã cã a
plecat?
6. – Pe Petricã îl ºtiþi?
– Da i s-a rãspuns în cor.
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– Da ºtiþi ce vrea sã facã?
– Nu au rãsunat iarãºi cîteva voci.

(Em. Bucov)

☺ 172. Activitate în perechi. Aþi
fost împreunã cu pãrinþii într-o excursie care v-a impresionat. Alcãtuiþi
un dialog în care apreciaþi cele observate: v-a plãcut/nu v-a plãcut.
Folosiþi cuvinte, construicþii incidente,
cuvinte-propoziþii.
173. Activitate în grup. Priviþi
cu atenþie tabloul lui V.Tropinin.
“În peisaj – o tînãrã ucraineanã”.
Ce impresie v-a lãsat tabloul? Aºterneþi pe hîrtie impresiile. Folosiþi cuvinte, construcþii,
propoziþii-incidente.
174. Scrieþi prin dictare textul.
O singurã nãdejde-ªtefan
În vãzduhul cîmpiei au rãsunat îndemnuri ºi rîsete. Merindele
le-au cãrat sub nucul de lîngã lot. Vasile a dejugat boii ºi i-a mînat
la pãscut. Moº Dumitru a cercat secerile de-s ascuþite. Apoi ºi-a
luat pãlãria de pe cap. Femeile au îngenunchiat la marginea lotului.
Spicele grîului se aplecau reavãne de rouã. Cînta ciocîrlia. Cicoarea înflorea albastrã. Sub cerul aºteptãtor de soare moº Majã a rostit
rugãciunea “Tatãl nostru”, rugînd pîinea cea de toate zilele. Mãjenii
ºi-au fãcut cruce. Apoi Majã cel bãtrîn a turnat vin în cãnuþe de lut.
El a urat cugetul cel bun ºi pace în Þara Moldovei, Ilie – pãzã de
nãprasnã ºi de foame.
Apoi Vasile, moº Dumitru ºi Ilie au luat secerile în mînã. Moº Dumitru a spus: “Doamne ajutã”, ceilalþi au rãspuns: “Dã doamne”.
Bãrbaþii au prins a înºfãca cu palme fierbinþi stiblele ºi sã le secere. Din
urmã, mãtuºa Dochia a legat snopii, iar Anuþa i-a clãdit în clãi.
ªi cînd soarele s-a ridicat ºi mãtuºa Dochia a aºternut zolnicul sub
nuc, în zare s-au arãtat globnicii cãlãri. Ei aveau pãlãriile trase pe ochi
ºi biciuri pe umere. Oile zbierau despãrþite de cîrlani, vacile se apãrau
alene de strechie. Paraschiva rãcnea, Petrache venea de-a dreptul prin
pãºunea în soare. Mãtuºa Dochia a început a boci, Dumitru Majã a
trîntit secera în pãmînt. Ilie a spus:
– Du-te, tatã, la ªtefan-Vodã.
(L. Istrati.)
Identificaþi adresarea. Explicaþi utilizarea punctuaþiei.
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Motivaþi folosirea semnului “liniuþã” în ultima propoziþie din primul alineat.
Analizaþi dupã structurã cuvîntul evidenþiat.

175. La lecþiile de geografie aþi studiat tema “Natura Ucrainei”. Relataþi în scris, într-un text de o paginã, despre natura regiunii Odesa. Folosiþi, unde este posibil, incidente: cuvinte, construcþii,
propoziþii.
176. Citiþi cu voce textul.
Seceta
Pe vremea lui ªtefan cel Mare veni o secetã mare peste Þara Moldovei.
Dupã trei ani, ploile începurã, dar de arat cine sã se apuce, dacã
nimeni n-avea un fir de sãmînþã.
ªi ªtefan-Vodã dãdu vestea în þarã cã va rãsplãti cu de toate pe cel
ce-i va aduce sãmînþã bunã.
Se zvoni la curtea domneascã cã nimeni n-are sãmînþã, în afarã
de-un moºneag, dar nu o baniþã, ci într-atîta de multã, cã ar putea
semãna cu dînsa o jumãtate din Moldovã.
Vodã îl chemã ºi-i zise:
– Dacã ai, vinde-mi-o mie.
– Ba de vîndut, n-o vînd, ci mai bine trimite plugurile sã are pe
unde voi semãna eu.
Vodã i-a dat la îndemînã toate plugurile curþii º-a poruncit tuturor
sã are pe unde va semãna uncheºul.
...Grîul a rãsãrit des ºi frumos, iar toamna, cînd Vodã l-a chemat
pe moºneag sã-l rãsplãteascã, acesta i-a spus ºiretlicul pe care lesne-l
înþelegem ºi noi.
Rãsãrise sãmînþa scuturatã în anii de zloate ºi ascunsã în praful drumurilor.
Vodã s-a minunat mult de înþelepciunea bãtrînului.
(S. Kirileanu)
Transformaþi dialogul dintre Vodã ºi moºneag astfel ca sã conþinã
1-2 cuvinte-propoziþii.
Identificaþi în text pãrþile omogene, determinaþi felul lor.
Analizaþi sintactic ultima propoziþie din text.

177. Citiþi afirmaþiile ilustrului pedagog ucrainean V. Suhomlinskii.
Sînteþi întru totul de acord cu dînsul? Scrieþi 2-3 afirmaþii care oglindesc pãrerile dvs.
1. Nu se trîndãveºte atunci cînd toatã lumea trudeºte. E ruºine sã te
laºi pradã trîndãviei, distracþiilor, cînd cei vîrstnici nu-ºi pot permite
sã se odihneascã.
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2. Sã nu rîzi niciodatã de bãtrîneþe ºi de oamenii bãtrîni – e o profanare, o ofensare a celor sfinte. Despre bãtrîneþe se vorbeºte numai
cu respect.
3. Nu trebuie sã-þi exprimi nemulþumirea cã nu ai unele haine, iar
cel de seama ta are. Nu ai dreptul sã ceri ceva de la pãrinþi.
4. Sã nu-l laºi singur niciodatã pe cel apropiat, mai ales pe mamã,
dacã nu mai are pe nimeni în afarã de tine. În zilele frumoase de
sãrbãtoare, pline de veselie n-o lãsa singurã.
Analizaþi sintactic una din propoziþii.
În tehnica scrierii libere, explicaþi sensul cuvîntului “sfinte”.
☺ Scrieþi 4 formule de adresare cãtre un bãtrîn/o bãtrînicã pentru a
demonstra atitudinea dvs. respectuoasã faþã de bãtrîneþe.

178. Activitate în grup. Citiþi propoziþiile, apoi traduceþi-le în limba
moldoveneascã.
1. – À âîíà ùîäíÿ ìîæå ãðàòè é ñï³âàòè? – Aâæåæ. (Þ. Çáàíàöüêèé) 2. Õòî? ß? – Òàê. (Î. Äîâæåíêî) 3. Òè íå áî¿øñÿ òåìðÿâè, Àíäð³þ? – Í³. (Ï. Çàãðåáåëüíèé.) 4. Äîáðèâå÷³ð! Ñìà÷íîãî! – êàçàëà æ³íêà, çàéøîâøè â ê³ìíàòó. (Î.Âèøíÿ) 5. – Îòîæ
³ òàì çàæèíêè? – Íàïåâíå. (Â.Çåìëÿê) 6. – Áóäü ëàñêà, âïåðåä!
Äóæå ïðîøó! – Í³, íèçàùî. (Î.Âèøíÿ)

NE PREGÃTIM PENTRU LUCRARE DE CONTROL
179. Citiþi textul. Caracterizaþi propoziþiile dupã criteriile cunos-

cute.

Frunzele
aurii continuã sã se
desprindã de ramuri.
În cãderea lor, par a
trece prin inimã, prin
suflet. Strigãtul nostalgic al cucoarelor te
face sã-þi ridici privirile ºi sã urmãreºti cu
ochii torida asfinþire,
sã urmãreºti imaginea
toamnei. Lumina, culorile ºi aroma ei.
E toamnã ºi inima
plugarului îngînã doina. Doina împlinirii.

Gh. Munteanu. “Toamna aurie”
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180. Citiþi fragmentul. Identificaþi temelia gramaticalã
propoziþiilor. Caracterizaþi pãrþile principale de propoziþie.

a

Ilinca opri tractorul ºi sãri jos. Vroia sã vadã brazda. Vroia sã þinã
în mînã pãmîntul arat de dînsa. Vroia sã simtã mirozna brazdei proaspete.
Pãmîntul era gras ºi înrourat. Brazda rîdea la soare ºi avea mirozna
grînelor coapte.
(G. Gheorghiu.)
Analizaþi sintactic una din propoziþii.
Explicaþi înþelegerea sintagmei evidenþiate.

181. Audiaþi textul.
Generozitatea talentului
De cîteva decenii, cu inspiraþie
ºi har, Igor Creþu rãsãdeºte pe plaiul moldav flori rare ale spiritului.
Cãrþile lui ne aduc la poarta sufletului lumina poeziei ºi a înþelepciunii
îndrumãtorilor de bine ºi frumos, ce
vin de peste vremi din toate colþurile
pãmîntului: Puºkin ºi Rustaveli,
Gogol ºi Berns, Shakespeare ºi Nekrasov, Blok ºi Petefi, Tiutcev ºi Bodler, Esenin ºi Byron, Tvardovskii ºi
Goncear. Creaþia fiecãruia dintre ei
e un alt orizont poetic, o altã epocã,
o altã viziune artisticã, o altã lume.
Dar în tãlmãcirile lui Igor Creþu
iluºtrii gînditori, convingerile lor,
I. Creþu
gîndirea artisticã – totul îmbracã într-atîta de firesc ºi organic veºmîntul lingvistic moldovenesc, încît
cititorul are în permanenþã senzaþia cã marii poeþi ai lumii au creat
în limba doinelor ºi baladelor noastre, în limba lui Creangã, Alecsandri, Eminescu. Într-adevãr, cursivitatea ºi expresivitatea limbajului, mlãdierile frazei, prospeþimea imaginilor, muzicalitatea
versurilor – toate acestea apropie traducerile lui Creþu de izvoarele cristaline ale folclorului ºi ale literaturii noastre clasice.
(Dupã A. Cupcea-Josu)
Identificaþi pãrþile omogene, determinaþi felul lor.
Motivaþi punctuaþia folositã în propoziþiile cu pãrþi omogene, cu
cuvinte generalizatoare.
Numiþi cîteva opere studiate, care au fost traduse de I. Creþu.
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182. Traduceþi în limba moldoveneascã. Identificaþi pãrþile omogene, cuvintele ºi construcþiile incidente.
1. ×åðâîíÿñòå, çîëîòèñòå îïàäàº ç êëåí³â ëèòñÿ. (². Áëàæêåâè÷) 2. Íà äîð³æêè é òðàâè ïàäàþòü ëèñòî÷êè áóð³ é çîëîòàâ³.
(Ê. Ïåðåë³ñíà) 3. Â³ä ñîíöÿ òà ñâ³òëà äóáè ñîíí³ ìë³þòü.
(Ù.Äîâãîï’ÿò) 4. Áóäü ëàñêà, áóäü ìóæí³ì ³ ñèëüíèì. (Ù. Ñîëîíüîâñüêà) 5. Òî, ïåâíå, ÷àðè. (Ë. Óêðà¿íêà) 6. Ïðîñòà, çäàºòüñÿ,
äóìêà, àëå ö³ííà. (Â. Êðèùåíêî)
183. Citiþi afirmaþiile în gînd, iar pe cele corecte – cu voce.
1. Propoziþiile pot conþine predicate omogene. 2. Subiectul ºi predicatul constituie temelia gramaticalã a unei propoziþii. 3. Complementul de agent rãspunde la întrebarea cui? 4. Cuvintele-propoziþii
nu îndeplinesc funcþii sintactice. 5. Tireul, parantezele, virgulele sînt
semnele de punctuaþie care se aplicã la izolarea propoziþiilor incidente. 6. Propoziþiile enunþiative ºi interogative pot fi ºi exclamative.
☺ 184. Aplicînd tehnica 6 De ce?, desfãºuraþi sensul proverbului
“Cu capul se lucreazã mai greu decît cu sapa ºi cu lopata”.
185. Construiþi comparaþii pentru adjectivul singur, cu termenul

prim dat:

1.O luminã singurã ca.. . 2. Un copac singur ca ... 3. Un bãtrîn singur ca... 4. O casã singurã ca...
☺ 186. Scrieþi un text argumentativ de maximum o paginã, în care
veþi confirma printr-o întîmplare din viaþa dvs. sau a altei persoane aforismul: “Nu sîntem singuri pe lume ºi de aceea sîntem responsabili pentru fiecare faptã a noastrã”. (J. Herder)
187. Citiþi exemplele. Traduceþi-le în limba ucraineanã. Identificaþi
adresãrile ºi incidentele. Comentaþi utilizarea punctuaþiei.
1. – Mamã, tu ai cãlãtorit prin þarã împreunã cu pãrinþii?
– Am cãlãtorit cînd aveam 12 ani (trãiam la nordul þãrii). (S. Baruzdin)
2. Luaþi loc, iubiþi oaspeþi! (V. Ioviþã) 3. Mihail a adus, într-adevãr,
veºti îmbucurãtoare. 4. Cu pãrere de rãu, n-am sã pot veni la autogarã.
5. Trebuie, în primul rînd, asimilate enormele bogãþii ale experienþei
umane. (A. Lupan)
Gãsiþi sinonime (în limba moldoveneascã) pentru cuvîntul
evidenþiat, apoi analizaþi-l fonetic.
Faceþi analiza sintacticã a primei replici din exemplul ¹1 (varianta în limba moldoveneascã).
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