ȚARA Unitatea 4
			

DIN VIAȚA DACILOR
după Alexandru Vlahuță

a) Exerciții pentru înțelegerea textului
I. Încercuiește răspunsurile corecte.

1. Textul descrie viața:
a. românilor; b. romanilor; c. dacilor.
2. Dacii erau oameni:
a. viteji; b. mândri; c. netemători de moarte; d. pasionați de astronomie.
3. Țara dacilor se numea:
a. Tracia; b. Grecia; c. Dacia.
4. Bărbații daci purtau:
a. părul lung, lăsat în plete pe spate; b. perucă; c. coif.
5. Purtau o căciulă țuguiată:
a. cărăușii; b. fruntașii; c. femeile dace.
6. Femeile dace:
a. Erau înalte, zvelte, frumoase.
b. Aveau ochi mari cu gene lungi.
c. Erau războinice.
d. Se ocupau cu treburile casnice.
7. Sarmisegetusa Regia a fost:
a. Capitala Daciei;b. capitala Imperiului Roman.
8. Cetatea Sarmisegetusa se află în:
a. Munții Făgăraș; b. Munții Bucegi; c. Munții Orăștiei.
9. În cetate locuiau:
a. militarii; b. civilii; c. regii.
10. Ulpia Traiana Sarmisegetusa este denumirea:
a. noii capitale a Daciei, după cucerirea ei de către greci.
b. noii capitale a Daciei după cucerirea ei de către romani.
II. Marchează cu X valoarea de adevăr a fiecărui enunț.
Enunțul

A

F

Țara dacilor se întindea de la câmpiile Dunării, la Carpați până la malurile Mării Negre.
Dacii erau urmașii geților.
Bărbații daci aveau o barbă scurtă.
Dacii făceau schimb de mărfuri toamna.
Dacii se pregăteau de război tot timpul anului.
Datorită bogăției pământului, Dacia era o țară la care râvneau alte popoare.
Prin situarea ei la înălțime, cetatea Sarmisegetusa era protejată de atacurile dușmanilor.
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III. Numerotează în ordine crescătoare ideile principale ale textului, după model.
Femeile dace erau frumoase și harnice.
Cetatea Daciei era Sarmisegetusa Regia.
Dacii se ocupau cu agricultura și comerțul.
1 Dacii au trăit pe pământul țării noastre, numit în acea vreme Dacia.
Romanii au mutat capitala și au redenumit-o Ulpia Traiana Sarmisegetusa.
Bărbații daci erau de statură potrivită și purtau îmbrăcăminte cusută în casă.
IV. Descrie în câteva enunțuri înfățișarea femeilor dace și a dacilor (aspect, îmbrăcăminte).

V. Transcrie fragmentul în care este descrisă cetatea Sarmisegetusa.
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b) Exerciții de vocabular

1. Realizează corespondența între cuvintele cu înțeles asemănător.
			
cingătoare			
moștenitor
			
urmaș				
pardesiu
			mândrie			curea
			
posomorât			
vesel
			manta				trist
			
sol				
îngâmfare
							
mesager
2. Încercuiește cuvintele cu sens opus cuvintelor extrase din text. Recitește și explicațiile de la rubrica Buzunarul de cuvinte.
robaci		

leneși, harnici, inactivi, trândavi

zvelt		

grațios, dizgrațios, grosolan, necioplit

viteaz		

fricos, laș, sperios, curajos

lungă		

vastă, întinsă, scurtă, înaltă

3. Alcătuiește familia cuvintelor, după modelul dat. Încercuiește din șirul de cuvinte, cuvântul ce se
regăsește în textul studiat.
trup

întrupare, trupește, trupesc, întrupat

suflet
teamă
blând
tare
4. Alcătuiește enunțuri cu sensuri diferite pentru cuvintele extrase din text: război, neam, sol.
mașină de țesut
război conflict armat
a se lupta
neam

popor
rudă
mesager

sol

strat de pământ
sunet muzical

5. Extrage din text cuvintele potrivite și completează tabelul.
Denumiri de
produse alimentare

obiecte de îmbrăcăminte

Însușiri
arme de luptă

fizice

sufletești
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SCRIEREA CORECTĂ: PRINTR-O/ PRINTR-UN
1. Completează enunțul cu informația citită în manual.
Cuvintele printr-o/ printr-un se scriu

.

2. Completează propozițiile cu forma potrivită: printr-o, printr-un.
Ca
Fetița a intrat curioasă
Dan s-a strecurat

printr-un

printr-o

minune durerea de măsea mi-a dispărut.
ochi de geam spart.
tunel îngust.

Nepotul a găsit timbre

album vechi al bunicului.

3. Transformă cuvintele, după modelele date.
prin raft — printr-un raft			
prin poiană — printr-o poiană
prin tufiș —

		

prin casă —

4. Scrie cuvinte potrivite și alcătuiește enunțuri.
		
printr-o				

			
printr-un

		

			

5. Ordonează cuvintele și scrie enunțurile.
a) sare
foc
curajos
la
leul

b) printr-o

emoționantă

Andrei

printr-un

și-a luat

cerc

bun

de

scrisoare

circ

rămas

6. Alcătuiește un scurt text cu titlul În pădure în care să folosești ortogramele printr-un, printr-o,
dintr-un, dintr-o, într-un, într-o.
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PĂRȚI DE VORBIRE CARE SE SCRIU CU LITERĂ INIȚIALĂ MARE
1. Marchează X în dreptul răspunsurilor corecte.
Se scriu, de regulă, cu literă mare la inițială:
primul cuvânt dintr-o comunicare;

numele de plante;

lunile anului;

titlul unei reviste;

numele de familie;

numele unor sărbători;

numele personajelor literare;

zilele săptămânii;

denumirile de planete;

denumirile unor localități.

2. Completează enunțurile.
a. Imnul național se numește

.

b. Autorul imnului este

.

c. Eu locuiesc în localitatea

din județul

.

d. Am citit într-o carte despre oceanul
e. Țara noastră se numește

.
și este situată pe continentul

.

3. Colorează cu galben explicația potrivită pentru scrierea cu literă inițială mare a cuvintelor marcate.
Facultatea de Litere

Arcul de Triumf

Păcală

Ursa-Mare

monument

monument

monument

monument

instituție

instituție

instituție

instituție

constelație

constelație

constelație

constelație

personaj

personaj

personaj

personaj

Schimbarea la Faţă

Primul Război Mondial

Domnule Director

Constantin

eveniment istoric

eveniment istoric

eveniment istoric

eveniment istoric

prenume

prenume

prenume

prenume

termen de adresare

termen de adresare

termen de adresare

termen de adresare

sărbătoare religioasă

sărbătoare religioasă

sărbătoare religioasă

sărbătoare religioasă

4. Scrie zece cuvinte care se scriu numai cu literă inițială mare.

49

