
 Dragi elevi, 
Deoarece se prelungește perioada în care nu ne putem vedea,cred că este bine să începem 
recapitularea in vederea susținerea lucrării scrise pe semestrul al II-lea.Veți lucra fișa pe 
maculator, așa cum ne-am obișnuit. Dacă aveți întrebări vă rog să mă sunați. Voi verifica fișele 
cănd ne vom reîntalni: Mult succes. 
22 aprilie 2020 
Clasa a VI a A 
FISĂ RECAPITULATIVĂ 
Vocabularul.Mijloace de îmbogățire a vocabularului: Derivarea. Compunerea. Conversiunea 
Citește cu atenție textul următor apoi răspunde cerințelor: 
 
Dar curând Mihai Eminescu avea să mai găsească un mijloc de a rătăci după plac, prin 
gândurile și viețile oamenilor, fără ca tatăl său să-i mai pună stavilă. Biserica se afla aproape de 
casa Eminovicilor și locuința preotului la câțiva pași de ea. Mihai era bucuros să se uite prin 
cărțile cu legături de piele vechi, roase, cu litere frumos înflorate cu roșu ale bătrânului, care a și 
început să-l învețe buchiile, ținându-l pe genunchi. În scurt timp l-a prins patima, cea greu de 
stins a cititorului care-i deschidea lumi fără de sfârșit. Și oricare dintre cărțile preotului, 
ceasloavele, liturghere, cărți de învățătură bisericească, s-au terminat repede pentru curiozitatea 
nouă, abia stârnită. Și a început ispita puternică a cărților închise în odaia de lucru a 
căminarului, în dulapuri și lăzi. Copilul a găsit mijlocul de a eluda strașnica interdicție ce 
stăvilea intrarea în încăperea cu pricina și a început a 
devora carte după carte, atent probabil, ca toți copiii, mai ales la acțiune și participând afectiv la 
soarta eroilor. Desfătarea aceasta nouă se adăuga acum celor două lumi mai vechi: bucuriei 
codrului și încântării basmelor; și sufletul copilului creștea armonios, cu bogății lăuntrice, puțin 
obișnuite,  între care fantezia ținea loc de frunte. 
                                                                                      (Zoe Dumitrescu Bușulenga, Eminescu) 
*stavilă = piedică 
*buche = literă 
*patima = pasiunea 
*ceaslov = carte cu rugăciuni 
*liturgher = carte care cuprinde rugăciunile 
pentru liturghie 
*a eluda = a ocoli, a evita 
I. A. Înțelegerea textului 
1. Selectează două grupuri de cuvinte care definesc patima copilului. 
2. În 30-50 de cuvinte, caracterizează-l pe tânărul Eminescu doar prin raportare la fragmentul 
supus observației. 
3. Alcătuiește două enunțuri în care să precizezi numele autorului fragmentului de mai sus și 
titlul. 
4. Completează spațiile punctate cu structuri sau cuvinte care să evidențieze părerea personală. 
Sentimentul pe care l-am resimțit după lectura textului a fost de ............................................ . 
Lectura textului mi-a provocat o stare de ................................................................. pentru că 
....................................................................................................................................................... 
Una dintre expresiile din text care mi-a atras atenția este ........................................................... . 
Consider că se referă la ................................................/ sugerează ideea de 
 
 
  



II. Limba română 
1. Alcătuiește enunţuri în care cuvintele date să aibă altă valoare morfologică decât cea din text: 
frumos, nouă, armonios. 
2. Precizează valoarea morfologică a cuvântului închise (cărțile închise). 
3. Scrie un diminutiv obținut prin derivare de la cuvântul bătrânului. 
4. Identifică în text două cuvinte compuse, precizând felul compunerii. 
5. Selectează cinci cuvinte derivate din text, precizând cum s-au format. 
6. Formează cuvinte noi, utilizând sufixele propuse. Scrie apoi cuvintele nou obținute. 
Substantive/adjective:mijloc, biserică,roșu,lucru,copii,dulapuri,carte,copil. 
Sufixe:-andru,-iatic,-ioare,el,-os,-ușor,-ăroși,-oi 
7. Indică cuvântul de bază de la care s-a obținut cuvântul nou legături, din textul de 
mai sus și sufixul folosit. 
8. Folosește sufixul -el pentru a obține cuvinte noi de la cele date mai jos, extrase din fragmentul 
Eminescu. Scrie cuvintele obținute în dreptunghiuri. 
mijlocul,frumos,bătrân 
9. Subliniază cu un creion verde rădăcina cuvintelor următoare: locuința, bucuros, înflorate, 
învățătură, bisericească, puternică, închise, bucuriei, încântării. 
10. Precizează cuvântul de bază de la care s-au format cuvintele menționate la exercițiul 9. 
11. Formează de la cuvântul frumos: 

• un derivat adjectival diminutival ............................................................. 
• un cuvânt compus prin alăturare cu cratimă ............................................ 
• un cuvânt format prin conversiune ........................................................... 
• Alcătuiește enunțuri cu acestea. 

12. Alcătuiește enunțuri în care să existe: 
• un adjectiv provenit din adverb 
• un substantiv provenit din pronume personal 
• un adverb provenit din adjectiv 
• un substantiv provenit din interjecție  


