VERBUL
Fișă de evaluare

Selectează modul corespunzător
verbelor evidențiate
George rămăsese la școală.
Aș încerca și alte rețete.
Aș prefera să merg la munte vara aceasta.
Du-te la școală, Gabriel.
Aș vrea să te fi cunoscut mai devreme!
Câți fură la școală ieri?
Vom fi ajuns la școală când vei veni tu.
Noi merserăm la magazinul din colț.
Ar cam trebui să te hotărăști.
În acea vară aveam să merg la Brașov.
Să te duci imediat acasă!
Ninge.

Asociază verbele cu modurile și timpurile corecte!

Nu voi participa la maraton.
Ar fi luat mai mult, dacă învăța.
Există ciuperci în această pădure?
Să nu îndrăznești să vii!

conjunctiv, prezent
imperativ
indicativ, prezent
condițional-optativ, perfect
indicativ, viitor standard

VALOAREA MORFOLOGICĂ A VERBELOR
Bifează căsuța corespunzătoare valorii morfologice a
verbului evidențiat.
predicativ copulativ auxiliar

Nu voi merge la școală mâine.
După alegeri, el a ieșit primar.
Ați ajuns cu bine la destinație?
Ar fi rămas în Canada, dar nu mai
putea.
Sunt multe flori frumoase în grădină.

Ei vor altceva!
Ai devenit mai bun la asta după atâtea
exerciții!
Vă pricepeți la geometrie?

Să fii cuminte, Dorel!

FUNCȚIA SINTACTICĂ A VERBULUI
Selectează funcția sintactică a verbelor
evidențiate.
George rămăsese la școală.
Avem de făcut multe teme.
Se aude tunând din depărtare.
Poți cânta la pian, Marcel?
A învăța nu e ușor!
Mergem la pescuit?
Vom fi ajuns la școală când vei veni tu.
Știe a face ciorbă gustoasă?
Ar cam trebui să te hotărăști.
Voi putea participa și eu la concurs?
Mă gândesc a mă muta din acest oraș
Începe a ninge.
I-am auzit certându-se.
Ați ieșit din sala de teatru?
E greu a citi atâta materie în două zile.
Vă place a mânca înghețată?
Încercarea de a ajunge la școală a eșuat.
Cartea de citit pentru mâine este foarte scurtă.
Începe a fulgera afară.

