
Adjectivul          Nume 
 
1. Uniţi printr-o linie substantivul cu adjectivul care i se potriveşte: 

toamnă                           dulce 

soare                               aurie 

pere                                strălucitor 

om                                  harnic 

struguri                           aurii 

prajitură                          dulci 

 

 

2. Completaţi proverbele date cu adjectivele potrivite: 
Vorba.............................  mult aduce. 

Prietenul ....................... la nevoie se cunoaşte. 
Omul............................... , de pâine nu duce dor. 

Minciuna are picioare .................................. . 

Vorba ……………………, sărăcia omului. 
La pomul ………………. să nu te duci cu sacul. 

La omul …………… nici boii nu trag. 
Omul …………….. face ce poate, nu ce vrea. 
Când latră un caine ……………….. să ieşi afară. 
Mergi …………….. şi vei ajunge departe. 

 

(scurte, sărac, încet, adevărat, dulce, lungă, muncitor, lăudat, înțelept, bătrân) 

 

 

3. Scrieţi substantivele de la care s-au format următoarele adjective: 
luminos .....................................                       ceţos............................................. 

prietenos....................................                       muntos......................................... 

somnoros....................................                      harnic ...........................................  

friguros.......................................             înțelept ........................................ 

stâncos........................................                      puternic ………………...……… 

prăpăstios....................................             jucăuș ………………………….. 

curajos.........................................              trist ……………………………..  
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4. Sublinează adjectivele: 
 

a) Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură 

     Prevestind un soare dulce, cu lumină şi căldură. 

     În curând şi el apare pe-orizontul aurit,  

     Sorbind roua dimineţii de pe câmpul înverzit. 

                                    ( V. Alecsandri –Dimineaţa) 

 

b)Amândoi cucoşi frumoşi. Unul negru cu gulerul şi penele subţiri şi moi ca mătasea. 

Pieptul luciu, cu ape tăioase, uneori sure ca oţelul. Şi penele lungi, mlădioase şi întoarse ca 

nişte arcuri ale cozii, cu sclipiri albăstrii ce se stingeau îndată. Celălalt alb, cu coada 

bogata-n pene, uşoară, răsfirată, cu ochi gălbui, cu o creastă cărnoasă, bătută şi roşie ca o 

garoafă. 

                                          ( Emil Gârleanu-Luptătorii) 
 

 

5. Completează cu adjective potrivite: 

 

Pământul s-a îmbrăcat cu o haină _____________________ . Copiii  

_______________ au ieşit la derdeluş. Soarele _____________ abia se zăreşte 
printre norii  ______________.  Vântul  _________ suflă cu putere.  Ion, Alin 

şi Geta au făcut un om de zăpadă ______ .  
- Ce nas  _____________ are! 

- Hai să-i punem o oală  _______________în cap! 

Copiii ________________ de duc seara acasă . 
 

 

6. Completează cu formele lipsă. 

 

singular plural (subst. + adj.) plural (adj. + subst.) 

copil silitor copii silitori silitorii copii 

vijelie cumplită   

pădure verde   

drum troienit   

coroană aurie   
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