Limba română
Clasa a VI a A/ Atletism
Dragii mei,

Imi pare nespus de rău că nu ne putem vedea curând și, de aceea, am hotărât să comunicăm
astfel. Cred că vă este dor să lucrați la limba română și vă propun următoarea temă-ADVERBUL. Vă
rog să citiți în săptămîna 23-29 martie Fram, ursul polar de Cezar Petrescu. Vă trimit textul și vă
rog să citiți cu atenție pentru că vom verifica lectura. Voi vorbi si cu d-na dirigintă și voi reveni cu
informație.Sper că sunteți sănătosi,atît voi cât și părinții vostri. Vă îmbrățisez și vă urez succes.Vă
rog să stați în casă și să respectați regulile pentru a minimaliza efectele acestei pandemii.Voi
reveni!
Prof Fanița Cepoi
Adverbul
Citim!
Ieri am cumpărat un acvariu .L-am așezat frumos unde era mai mult spațiu.Acolo soarele
era îndepărtat de perdeaua deasă. Mă bucur să admir mereu peștii care oferă un adevărat
spectacol. Observăm!
Formulează câte o întrebare pentru fiecare cuvânt subliniat și menționează cuvântul pe care îl
determină:
Sugestii:
•
•
•
•

Când am cumpărat?
Cum l-am asezat?
Unde soarele era îndepărtat?
Când admir peștii?

Aflăm!
Adverbul este partea de vorbire neflexibile care arată o caracteristică a unei acțiuni sau a unei
stări sau însușiri
Exersăm ! Formulează câte o întrebare pentru fiecare cuvânt subliniat și menționează cuvântul pe
care îl determină:
Acest copil cântă melodios
Nu vom știi niciodată adevărul
Acum citesc lecția.
Aici este clasa mea
După sens adverbele pot fi:
•
•
•

de mod: rău, bine,
de timp : acum, atunci, odată, niciodată. ieri etc.
de loc: aici, acolo, departe, sus, jos etc.

Unele adverbe au grade de comparație.
Gradele de comparație ale adverbelor :
•
•

Pozitiv: merge departe
Comparativ
 de inferioritate: merge mai puțin de parte
 de egalitate :merge la fel de /tot așa de/ tot atât de departe
 de superioritate: merge mai departe
• superlativ
 relativ -de inferioritate: merge mai puțin de parte .
-de superioritate :merge cel mai departe .
 absolut :merge foarte departe.

Observație!
Alte mijloace de realizare a superlativului absolut sunt:






prea departe
grozav de departe
din cale afară de /extraordinar de departe
Departe -departe
deeeeeeeeeparte

Exersăm!
I.Analizează adverbele din fragmentele următoare menționând felul lor și partea de vorbire
determinată.
1. Și mergeau greu; acuma sfârșiseră vorba și nu îndrăzneau să se mai uite unul la
altul.Opincile
fâșie aspru pe gheață. Apoi se apucară amândoi de umeri și, încet, trecură dincolo, pe
prundișul lunecos.( Mihail Sadoveanu, Vestitorii )
2. Și tot așa cu popasuri dese, cu îndemnuri ajung pe culme. De aici e mai ușor. Ajunși în sat,
descarcă piatră astăzi la o gazdă, mâine la alta. Odată trăise și mai bine. Pe când îi trăia
bărbatul,Dinu, oamenii îi ziceau Maria Dinului .Pe vremea aceea lucra cu Bator alăturea,
ca acum. Dinu tușea mult.( Ion Agârbiceanu, Fefeleaga)
II.Recunoaște gradele de comparație ale adverbelor marcate în enunțurile de mai jos.
Enunțul
Mihai învață tot atât de bine ca Maria
Ea venit la petrecere târziu -târziu.
Ionel nu scrie foarte frumos
A făcut lucrul mai puțin bine decât Ana.
Andreea locuiește sus.
Ioana vorbește tare

Grad de comparație

III.Scrie propoziții în care să folosești următoarele cuvinte cu valoare de adverb în combinație
cu un verb: verde, ușurel, iute, trist, discret.

IV. Rescrie enunțurile de mai jos alegând forma corectă a cuvintelor scrise înclinat:
a) Îl vom vizita pe George altădată /altă dată.
b) Mă uit la acest serial demult/ de mult.
c) Nu am auzit deloc/de loc.
Reținem ce am aflat despre adverb!
•
•
•
•
•

adverbul arată o caracteristică a unei acțiuni sau a unei stări sau însușiri
adverbul determină un verb /adjectiv
este o parte de vorbire neflexibilă(nu își schimbă forma în timpul vorbirii)
unele verbe adverbe au grade de comparație
după sens adverbele pot fi:de loc,de mod,de timp

