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PREFAŢĂ LA EDIȚIUNEA IIl-a 

Ediţiuneu de fuţă se presentă aprope întocmai cu pre- _ 
cedenta. Am făcut numai mici îndreptări ale scăpiărilor 
din vedere și um adaus cite-va exerciții scrise. 

Bunăvoinţa cu care au fost primite ediţiile anteridre 
şi usigurările ce mi-aă dat mulți colegi despre bunele 
resultate ale aplicării metodei ce am urmat, socotesc 
că mă scutesc a mal intru acum în alte detali expli- 
cative. i 

Martie 1901. Gh. A. .



PREFAŢĂ LA EDIȚIUNEA I-a 

O eră nouă se incepe în istoria şcolei române prin apli- 
carea în clasa l-a secundară a programei promu gate anul 
acesta în timpul ministerului d-lui Sp. C. laret. 
Programa cea nouă, ori-care ar fi scăderile si nevoile de 

amendare — și care operă omenâscă e lipsită de ele?—are, 
fără îndoială, o mare calitate: scie ce urmăresce învăţă- 
mintul secundar in genere, scie ce urmăresce fie-care obicct 
in parte şi fie-care clasă, 

In spiritul acestei programe e lucrată cartea ce înfăţișez 
adi colegilor mel. 

Ea urmăresce dou& scopuri: să stabilescă transiţia intre 
modul de predare din cursul primar și cel secundar ; să în- 
lesnescă profesorului repetarea gramaticii şi pregătirea pen- 
tru composiţiun!, dând in exerciţii anume întocmite prin= 
cipalele chestiunt notate de programă şi mai ales necesare 
pentru composiţil. 

Exerciţiile sint în felul celor ce se află în cărțile aprobate . 
de minister pentru clasele primare, căci nu e bine ca şco- 
larul, intrând în liceă, să se afle în [aţa unei metode cu 
totul nouă. Acestul neajuns, credem nol, se datoresce în 
parte faptul că mulți şcolari cari aii mers bine în clasele 
primare rămân deodată corigenţi şi chiar repetenţi în prima 
clasă secundară. 
După o serie de deprinderi de-a copia, se vor începe exer- 

ciţiile din partea I-a privitore la punctuație şi ortografie. Ele 
sint aşa intocmite ca să conducă pe şcolar a scote singur 
diferitele regule, pe cari de altfel le-a ma! cunoscut in clasele 
primare. Tot aci figuriză o serie de bucăţi pe cari le va 
dicta profesorul cu ocasia interogaţiunilor. Ele sint alcătuite 
din frase despărechlate, însă fie-care (rasă coprinde o difi- 
cultate de scriere asupra căreia se pot face explicaţiuni. 

Partea II-a coprinde exerciţii de lexicologie, cum se fac şi 
în cursul primar, Ele trebue să deprindă pe şcolari cu pre-
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cisarea sensului cuvintelor, cu deosebirea inţelesurilor pro- 
rii şi derivate ale vorbelor, cu sinonimia şi antonimia, cu 
tormarea vorbelor. Acesta este al doilea pas in cursul de 
composiţiuni, care se va desvolta in clasele ulteridre, . 

După ce şcolarul va sci să scrie corect ca formă, se pă- 
trunde şi de sensul şi usul cuvintelor, Atât e tot ce se pote 
cere in clasa I-a. Pe accstă basă se pote face o clădire se- 
ridsă. Odată terminate aceste exerciţii, scolarii vor pute pro- 
cede la resumările scrise aşa cum se indică în Carlea de cilire 
lucrată de d. JM. Dragomirescu, cu care e pus de acord textul 
de faţă. La acestă carte se raportă si trimiterile din enun- 
țurile exerciţiilor, 

Partea Iil-a repetă chestiunile de gramatică din programa 
claselor primare. Ea are de scop a reimprospăta acele cu- 
noscinţe pe de o parte; iar pe de alta a unifica terminologia 
„ramalicală intre şcolarii aceleiaşi clase. Se scie că în cărțile 

e cursul primar sint unil termeni tehnici diferiţi de cei in- 
trebuințați în gramaticele pentru cursul secundar ; ba incă 
o deosebire între dileritele gramatici ce sint în us. 

Aceste exerciții daii ocasie profesorulu! să lămurescă ches- 
tiunile şi să unifice pentru şcolari sti terminologia grama- 
ticală. ” , : 

Incredător în bună voinţa colegilor me!, le infăţişez lucra- 
rea de iață, mulțumindu-le din nainte de observatiile ce ar 
bine-voi a-ini trimete pentru a le utilisa la oa doua ediție. 

1899. . | Gh. 4.



PREFAŢĂ LA EDIȚIUNEA II-a 

Ediţiunea acesta se infăţişeză cu insemnate modificări. [detin 
generală este acelaşi: are de scop să dea pregătire pentru 
composiţiuni şi să repete gramatica din clasele primare. S'a 
suprimat insă partea Îl din ediţia primă (exerciţil de lexico- 
logie), pentru că tâte chestiunile cari se tractai acolo teo- 
relic sint acum iractate aplicate la bucăţi de citire în ediţia 
Il: a cărţii colegului mei M. Dragomirescu. 
„A remas dar aici ca pregătire pentru composițiuni numay 
ortografia şi punctuaţia, chestiuni importante şi cari ocupă 
de regulă pe școlari până prin clasa IV=. 

Punctele de gramatică din partea ultimă ai rimas aceleaşi 
—cu prea puține adause—ca în ediția precedentă. 
Am schimbat insă ordinea punctelor, introducând mai 

multă sistemă ; în privința metodică, am inlesnit predarea, 
punend pentru (ie-care chestie un exerciţii oral cu prilejul 
cărula se va face explicarea, şi unu saii mat multe exerciţii 
scrise pentru ca școlarii să facă aplicațiunea. Pe lângă acestea, 
am pus în resumat regulele principale pe cari trebue să le 

„repete şcolarit, , 
„_ Exemplele sint in genere luate din autori; pentru unele 
deprinderi sint bucăţi întregi luate și adaptate cu nevola 
chestiunii, aşa cum prescrie programul analitic. N'am so- 
cotit necesar—tocmai din causa acestor modificâri—să notez 
numele autorilor. - * 

Primirea binc-voitore cu care a fost întâmpinată prima 
ediţie şi imbunătiățirile seriâse ce am introdus acum, mă fac, 
să sper că voiii reuși să multumesc pe colegii mei și că voiii 
aduce un mic servicii inveţămintului limbii romane, 

  

ulii 1900. Gh. 4.



PARTEA 1 

PREGATIRE PENTRU COMPOSIȚIUNI 
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PARTEA L. 

"PREGATIRE PENTRU COMPOSIȚIUNI 

ORTOGRAFIE ŞI PUNCTUAȚIE 

"ORTOGRAFIA 
  

No. 1. 

INTREBUINȚAREA LITEREI MARI LA INCEPUTUL CUVINTELOR 

Exerciţii oral. Să se spună pentru ce s'a pus literă 
mare la inceputul cuvintelor din frasele următâre: 

1. Plasa nostră impreună cu alte plăși invecinate al- 
cătuesc judeţul nostuu, In fruntea judeţului se află. pre- 
fectul. Prefectul locuesce: in oraşul cel mal mare din 
judeţ. Acel oraş se numesce capitala judeţului. Prefectul 
privigheză ca subprefecţii şi primari! să-şi faca datoria. - 
In capitala judeţului se atlă şi un tribunal. Tribunalul 

"se formeză de mai mulţi judecători. 
9. Dunărea desparte România de Serbia şi Bulgaria.— 

Niel-un Român nu va uita pe Mircea, care a domnit în 

Țara-lomânâscă, şi, dând piept cu Turcii, a făcut cu- 
noscuta vitejia romântscă.—In vremuri de nevoi Carpaţii 
au fost asilul nemului nostru. — Alexandrescu a scris
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fabula „Toporul şi pădurea“. — În cartea vâstră de citire 
este o frumâsă poveste a lui Crengă: „Satură-te de ci- 
reşet. — Dintre multele capurl ale Africe), cel mal în- 
semnat este Capul Bunei Speranţe. 

3. Soldaţii, când vidură pe general venind, strigară cu * 
toţii: „Trăescă generalul !*. — Este un proverb, vechiă: 
„Mal bine adi un oii de cât la Pascl un bo“. — Dum- 
negeii dice omului: „Ajută-te şi te voită ajuta“.—Bolin- 
tineanu spune într'o poesie: „Cel ce pârtă jugul şi a trăi 
mal vor, merită să-l pârte spre ruşinea lor“. . 

Când incepem să scriem ceva, şi după puncl s2 2 pune 
totdeauna lileră mare. 

Numele proprii şi îillurile se scrii cu lileră mare. 

Când se reproduc vorbele aliuia, după două puncle, se 
pune literă mare la primul cuvint. 

No. 2. 

Exerciţii scris. Să se copieze poveştile următâre, 
îndreptându-se greşelile. 

vasile Era un băct Cu minte, dar forte mâncăcios. 
odată cumptrase tatăl stii nisce Mere şi le pusese în 
Odate intr'un coş. cum le a vădut vasile, s'a gândit să 
le mănânce. a aşteptat până s'a dus Tatăl sită după trebi * 
şi a alergat îndată în odale şi a început să se îndâpe; 
Mâncând însă prea multe, s'a bolnăvit şi a zăcut în Pat 

__câte-va dile. de atuner a făgăduit că se va lăsa de uritu-l 
„ Obiceii. . 

” < *, . 

" întvo pădure Veche un ţăran -S'a dus să tole lemne 
pentru casă. Se numia vasile. întâiă a încercat Cu to- 
porul fără Câdă, dar n'a putut Tăla nici-o cracă. atunci - 
Şi-a pus câdă la Topor şi a tălat câte Lemne a voit.
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No. 3. 

- SCRIEREA SUXETULUI A 

Exerciţii oral. Să se spună pentru ce s'a scris 
ă şi & în cuvintele subliniate: 

a) Insulele Britanice sint inconjurate numa! de mări; 
între acestea e şi Marea Nordului. — Păstorul a dus 
turma să pască. — Dacă scii să taci la vreme, câştigi 
mult prin tăcere. — Cine dă cu inimă bună să fie sigur 
că a dat lui Dumnedei,. 

d) Inţeleptul vede multe pe cari nu le zâd celalţi 
Gmeni. — Dacă tu te superi, am drept să mt sipir şi 

"e. — Incâţul din copilărie greii îl gonesei, căci cele 
ce înveți atunci rimăn până la vârsta matură. — Cât 
eşti tînăr, bucură-te de tinereţe. 

c) Scim cu toţi! că pămîntul e rotund. — Câţi 6meni 
bogaţi ai rtmas săraci, fiind-că mau sciut să-și păstreze 
averea. —'Ţăranil pânrtă şi vara căciulă.— Cât ţi-e pătura 
atât te întinde. 

d) Tot omul vrea să albă casă proprie. — Nu e bine 
să porţi vara haină prea grdsă. —. Ventul depărteză 
noril. — Când nu plouă la vreme, agricultura suferă 
forte tare. — Pe cine nu-l laşi să moră nu te Jasă să 
trăesci. — Cine pâte să cunâscă viitorul? — Nu se 
pâte dice că averea face pe om fericit. — Sint încă multe - 
mistere ale naturi! necunoscute de om. — Dacă, dal, 
nai. 

„Dacă în flexiune sai in derivare se găsesce în loc de ă 
un a sai e (vocale curale), alunci scriem ă sai & 

Dacă nu se găsesce o vocală curală, se scrie ă. La 

sfirsilul cuvintelor se scrie loldeauna ă.
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No. .: 

EXCEPȚIUNI 

Ezerciţiii oral. Să se spună pentru ce s'au scris 
astfel cuvintele subliniate: 

Calul meă e mal frumos de câtal tc şi de cât al 
săi, — AIE duc Ja preumblare. — Cred că ză voii veds 
îndinte de plecare. — Pâlnea n6stră cea de tote dilele 
dă-ne-o nout astă-gr.— Sint două căi în vitţă: a virtuţii 
şi a păcatului.— De trei ori nouă fac doui-deci şi şepte. 
Dacă nu scit să mâl caii, te r&storui, — Dacă vrei să fil 

audit, vorbesce totdeauna răspicat. 

La pronumele tea, scu, ve, nout, la numeralele două, * 

nous, și la prefixul res şi vă scriem loldeauna cu €. 

No. 5. 

Exerciţii scris, Să se îndrepteze cuvintele în 
cari ă sai €'s'ali pus greșit. 

Douăspredece erau triburile vechiului Israel. — Din 
greuntele mic ese grâul mare şi frumos. — Când vrei 
st coşi, la un capăt din cele două capete ale firului se 
face nod. — Sint Gmen! can ai păr frumos ; alţii abia , 
au dol tre! perl pe cap.— Pe vărul Vasile îl iubesc mai 
mult de cât pe toţi verii mel. — Eu am să te apăr, dar 
să te aperi şi tu cât vel pute.— Mărul acesta face mere 
frumâse, — Țiganil îşi mută stlaşele lor de colo până 
colo. — La Roinanl cel mal mulţi bărbaţi nu purtati 
barbi. — Impacă-te cu duşmanii tăi, căci aşa te vel im- 
păca şi cu Dumnegei.—E bine st mănânci multe ou. — 
Erna” toți al caser se aduni lângă ctmin. — Cred că 
părerea ta e neintemelată. — Am. st depân a doua 6ră 
ceee-ce depeni tu acum. — Frumos e calul tău, dar nici 
căluţul meă 'n'are nici un cusur. — Fii cu băgare-de-
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scmă când sari, ctcl dintr'o stritură poţi sti frângi 
un picior. — Cea ma! însemnată condiţie de sănătate 
pentru un oraş e st aibă apt bună de băut.— Serile de 
tâmnt sint forte plăcute în România. 

No. 6 

Exerciţii scris, Să se îndrepteze cuvintele in cari 
d sai &s'aii pus greșit. 

Sunt 6men! carl au citit cărţi multe, dar nu sciit 
„carte. — Omul ludăros se laudă totdeauna. — Christos 
a dis să Iubim nu numai pe cel ce ne aă făcut bine, dar 
şi pe cel ce ne fac răii. — Când veri că se bat dou! ne- 
buni, nu te amesteca în bătae, — Cine calcă odată pe 
drumul cel rău, lesne va călca şi a doua 6ră. — Ciruţa 
e mai bună de cât carul. — Omul răii face numai rele 

- în YIELE, — Când copilul încalect pe băț, i se pare că 
are un arrăăsar frumos şi-i dă bețe ca să mergt mai 
repede. — Lupul îşi schimbă părul, dar năravul ba. — 
Nu arunca mirgăritarele înaintea porcilor, — Vara diua 
e mal lungă de cat rna, — Când se întunecă sorele orl 
luna, se dice că avem o eclipsă. — Până l4 Dumnedeu 
te omâră sfinţii, — Datoria soldatului este să mergă la 
luptă cu duşmanul. — Cu credinţă în Dumnedei scapi 
de bitara sârtel. — Fă binele şi arunct-l în drum. — 
Vara trăsnetul lovesce adesea stejaril nalţi din ptduri.— 
La şedătâre s'a povestit o poveste lungă, dar fârte fru- 
mOs6, . 

No. 7, 

SCRIEREA SUNETULUI 7. 

Lrerciţiii oral, Să se spună pentru ce s'a scris 
a, €, î, în cuvintele subliniate. 

a) Călcând aşa, nu va călca niclodată pe urmele ta-
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tălui sit. — Caută a lăuda pe alţii, căci lăudând vel că- 
ptta amici. — Arătând, cu vreme fără vreme,-că scil 
prea: mult, vei arăta că nu eşti cu bun simţ. — Cătând 
de ce! bolnavi, vel căta de sufletul tău, — Dând celu! 
sărac, dal lui Dumnegeă. 

d) Tăcere: tăcând, folosesci mal mult de cât vor- 
bind.— Omul are ca datorie: facerea de bine, chiar dacă 
făcând, ajută pe un duşman. — E mal greu a merge la 
vale de cât la del, căci mergând te poţi împredica şi 
rostogoli până jos. — Avarul stârce ban! de la toţi cari 
îl cad în mână, dar storcând nenorocesce pe alţii şi 
nu-ŞI face nici sie-și bine. - 

e) Invaţă cât eşti tintr, căci tinerețea nu se mal în- 
târce., — Eă cînd” eften, dicea un negustor, ca să pot 
vinde mult. — Sfinta-Fecroră are în Biserica nâstră cinste 
mal mare de cât toW sfinţii. — Dintre tote mormintele 
„unul cimitir mai mare jale îţi face acel ntormint părăsit: 
el arată că cel de pe pănint au uitat pe cel mort, 
"d) Când nu te pricepi, nu te apuca de lucru.— Cât 

ţ-e plapoma atât te întinde. — Fie-care om trebue să-şi 
facă rândul de a plăti tributul morţii. — De cârmaci 
atârnă s6rta vasului. — Vicţa la câmp e mal dulce de . 
cât la oraş. - 

e) Cu încetul se face oţetul. — Bufnița are ochi mari, 
însă vede numa! nsptea. — Tot începutul e grei. — Bi: 
serica creştină socotesce că sint nouă cete îngeresci.— 
“Țăranul nostru dice că nu e bine să te întorci din 
drum, - 

Scriem ă, & saă | după cum în fleiune saii în derivare 
găsim vocalele curale a, e, i; dacă nu găsim vocală 

curală, scriem cu &; la inceputul vorbelor scriem lol- 
deauna |. 
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„No, 8. 

EXCEPȚIUN 

Ezerciţi oral. Să se spună pentru se s'a scris 
cuvintele subliniate cu î 

Calul neinvtţat te dă de ripă. — E un obiceiu forte 
urit să asculu pe la uşi. — Cine a scoborit prima treptă 
a scăril, uşor va pâşi şi peste celelalte. — Ventul a do- 
dorit copacul cel ma! gros din pădure. — De geaba în- 
cerc! să înveselesci pe omul amărit. 

Verbele de conjugarea IVe cu caracleristica 1, cum şi câ- 

teva cuvinle ce se vor invăla prin us se scrii cu |. 

No. 9. 

Exercitii scris. Să se copieze, îndreptându-se cu- 
ES Vintele în cari &, e i s'au scris greșit, 

Creștinii serbeză învierea la 40 de dile după ânăl- 
i — Omul pe care îl stăpenesce virtutea se opune 
“> vârtos Ja orl-ce ispită. — Plerdând averea, nu-ţi pierde 
> şi curagiul. — Picend, picînd, “baltă se face. — Sa âna-, 

poiezi totdeauna ce lei cu âmprumut.— Ferice de cine 
scie cinta: cîntind ţi uiţi necazurile. — Cel ce suferă 
geme, căci i se pare că gemână âl mal trec durerile. — 
Au te grăbi să râd de alţii, căci pote şi tu să al cera 
ridicul. — Frumos e cimpul ân timpul verii.—YVeqi ma! 
bine birna din ochiul t&ă de cet să vedI patul din 
ochtul aprâpeluf.—Recunoscerea greşeli e un semn de 
superioritate, căci recunoscând că ai greşit, dovedesei 
că te poţi indrepta. — Sărmanul, se ânvineţise de tot: 
şi la faţă era vântt. — Să ne âmplinim totdeauna dato- 
riile, — Sfântul Ion Boţezăt rul ocupă un loc de frunte : 
între sfinţi. Tina pusi "iountestinale se numesce     

  

în sciință „vâna (por, ac d apare. sorele, luna p ES, 

.. CAL 

Na 
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pierde tytă lumina el. — Omul trebue să âncerce tot- 
deauna. 

No. 10, 

Ezerciţiii scris. Să se copieze, îndreptându-se cu- 
vintele în cari â, &, î, s'aă scris greșit: 

Stind cu mânile în sân nu poţi face stare, — Plecend 
cu drumul de fier, bagă-de-semă ora de plecare. — In- 
vaţă-te a te ruga lui Dumnedei, căci rugindu-te, el te 
va audi.—Inălţendu-te pe tine, vel ânâlţa nemul tea. — 
Cine are vedere bună, folosesce mat mult ân călatorie, 
vădând lucruri depărtate pe cari nu le v&d ceilalţi. — 
Scăderea apelor după o inundație e aşteptată cu nerăb- 
dare de către agricultori, căci scădând apele, remine un 
nomol forte bun pentru semenături. — Adesea un cu- 
Vânt bine spus. preţuesce mal mult de cât o sută de 
cuvinte cari nu sânt la locul lor. — Cirtiţa e un animal 
care face răi semtnăturilor, — Deschidând ferestrele 
faci ventilaţie in odaie; dar dacă e vint prea. tare, tre- 
bee să le ânchidI. — Gendesce-te bine cind ai să le o 
hotărâre. — Necazurile âmbătrenesc pe om. — Antune- 
recul nopţi! e câte odată gonit de radele lunil. — Nu 
rupe fo1 de ale trandafirului, căci rupând una, îl6rea 
veştejesce.— Apa trece, pletrele rămen. — Mal erau cu 
dânsul âncă doi inşi pe cart nu Iam cunoscut. — Nu 
te mendri, căci mindrului îi stă Dumnedeă âmpotrivă. 

No. î1. 

DIFTONGIL EA Și Oa 2 

Exerciţii oral. Să se spună pentru ce s'a scris 
6 şi € în primele alineate şi pentru ce ea și oa 
în celelalte, 

a) Gmeui (om), moră (mori), sâre (sori), acre (dor),
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-. ctoră (eloroiui), orba (orb), sorbe (sorb), pste (pot), 
glota (glotaş), şâptă (şopti), tâtă (tot), înudtă (innot), 
p6mă (pom), gonâ (gonesc), sârtă (sorţi), portă (porţi). 

5) vec (vecie), fite: (Necăresc), trâcă (trec), greca 
(grec), scră (seri), secă (sec), mergă (merg), briceg 
(bricege), cctă (cete), ştergă (şterge), steg: (stegar), a 
pulc (putere), a vede (vedere), a ave (avere), a păre 
(părere). . Ă 

«) oază, loază, poală, zloată, 
b') ceas, ceaiu, ceair, geaba ; grea, stea, surcea, curea, 

rea; putea, vedea, pârea, Qivea; cartea, partea; teatru, 
ocean. ” 

Scriem € şi O când in flexiune sai in derivare avem un 
e saii o curat; când nu avem, scriem cu amindoită 

vocalele. Scriem cea la cuvintele la cari n esle o ler- 
minare sai arlicol... Scriem en unde aceste vocale se 
pronunță deosebit. 

No. 19, 

- Ezereiliii scris, Să se scrie cuvintele urimnătâre, în- 
semnându-se în dreptul fie-cărula cuvintul după 
care ne conducem a scrie d şi €. A 

— hâţă, socră, fecioră, cucână, dâmnă, icână, degă, 

gonă, 6la, poteâvă, bolă, morte, globă, se6bă, cobora, 
omâră, câce, câse; — căpilăntsă, armencă, împtră- 
tesă, genă, podelă, ciredă, săgctă, să petrecă, a tăce, 
să picrdă, câsntscă, sătencă, c&pă, sterpă, şcrpe, crbă, 

pistră, ficră, sbieră, ecră, chela, . 

No. 13. 

Exerciţiă scris, Să se copieze, îndreptându-se cu- 
vintele în cari € (ea) şi v (oa) sai scris greșit. 

Sticla nu este bună conducătoare de căldură. — Cine  
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rogă-te pentru păcatele tale. -- Cel vechi scriau pe câră- 
: miză, pe pletre, pe pei, și pe alte lucruni.— Riâra e o bâlă 
care produce pe:corp o mâncărime ingroditâre. - Cine 
găsesce casa didilă şi masa pusă, nu cunâsce preţul 
Jucrurilor.— Zilele sint fo) în cartea vieţii, de aceea nu 
scrieţi pe ele de cât fapte și întâmplări bune.—Doiăizeci 
de treb) făcute pe jumatate nu preţuesc cât una făcută 
bine şi pe de a întregul. — Dacâ al un amic bun, nu 

, abuza de bunătatea lul. — Limba engledă e puţin cu- 
noscută la nol.—Aai mulţi crescători de vite s'au gândit 
la utilizarea sângelul din zahanale pentru hrana oilor. 

No. 17. 

SCRIEREA GRUPULUI ȘT 

Exerciţii oral. Să se spună pentru ce s'a scris : 
sc sai şt. :- 

a) Diia bună de dimineţă se cundsce; pomil se cu- 
nosc de pe rodul ce dati. — Pescarul prinde pescă. — 
Eu mă numesc Petre; tu cum te numesci? — Poporul 
românesc trăesce şi în afară de hotarele Ţări! Romd- 
nesci, — Sînt mulţi cari qic că se pocăesc; dar nu ori- 

cine se poctiesce cu adevtrat. 
d) Ştefan cel mare a murit plâns de t6tă Moldova. — 

„Aştept să vii. — Cine a călătorit pe malul Oltului a avut 
inainte-l o privelişte încântătore. — Dacă or da ploi la 
vreme, porumbiştile aă să fie forte frumâse. — In riuri 
şi în bălți se găsesc multe ştiuci. 

c) Cine pote să scie viitorul? — Bucurescii sînt capi- 
tala României. — Trenul care merge la Predel, trece 
prin Ploesci. — Sciința nu se capită cu bani, ci cu 
muncă.—E grei să trăesci Ja un loc cu nisce 6meni răi.
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“Dacă in flexiune sn derivare aflăm sc, scriem se (fără 

semn sub $); dacă aflăm şt, scriem lot şt. In vorba 

sciii şi derivulele ei, in numirile de localităţi terminale 
în esci şi in pronumele nisce, scriem cu se. 

„Xo. 1S 

Exerciţii scris. Să se copieze, indreptându- -se 
greşelile din vorbele subliniate. 

Peștele de la cap se împute.— Am sosit pe neasceptate.— 

Omul bolnav are nevote de Jinisce. — Mieil piişteaii pe 
pajisce.— Crescinil ţin diua Puştilor drep! cea mal mare 
serbătore. — Trimiterea tescilor de la un regiment la 
altul se face forte grei în timp de r&sboii.— Spune-mi 
cu cine te aduni şi-ţi voiti. spune cine esci, — Numai 
din clasa II se învaţă /atineşte.—Ori te pârtă cum ţi-e 
vorba ori rorbeste cum cum ţi-e portul.— Oraşul Piteşti e 
capitala judeţului Arges. — Cum îţi ve! ascerue aşa vel 
dormi. — De Gmenii cari corm usor se dice că “dorm 
epuregte— Recunoştinţa e o virtute forte rară. — Zarza- 
vatul vesced nu e bun de mâncare. — Viile de la 0do- 
beştă au scăpat de filoxeră. — Nu e bine să umbli prea 
mult, căci oboseşti, 

No. 19. 

Exerciţii scris. Să se copieze, inareptându- -se gre- 
_ şelile din vorbele următore. 

Intr'o vreme mulţi Români ştiait să vorbâscă tur- 
beşte, căci imperiul turcesc avea suzeranitate peste ţara 
-nostră. — Când treceam pe malul lacului, sute de brozte 
orăcălai de-ţi luai audul. — Mar mult prețueşte a pleri 
pentru o dreptă causă de cât a te trage inapoi nezite- 
jeşte. — Cine vorbeşte, semănă ; cine ascultă, culege. — 
Nu tot ce lucegte este aur. — Trebue să cundştem bine 
tote ţările locuite de Români. — De la Arabi ai venit 
în Europa multe poresci.— Ca să 1el o doctorie nu trebue -:
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s'0 gusci, ci s'o înghiţi repede.—Când vedi o pricelisce 

feumosă, ți se pare câ visezi descept. 

No. 20. 

SCRIEREA VOCALELOR SEMISONE O, /. 

Exerciţii oral, Să se: explice deosebirea între 
ă şi î, 

Nu da cu împrumut ca să nu-ți faci duşmani. — Xu 
te bucura la câştiguri mici, căci cu un rac tot sărac.— 
Vrabia mălai viseză.— Bauul rtu nu se pierde.— Cauta 
să-ţi fie supuşi vrednici, — Nu te certa cu cei ce sciu 
mai multe de cât tine.— Bătaia e ruptă din raiă.— R6- 
gă-te la Dumnezeu să-ţi dea mintea Pomânului cea de 
pe urmă.— Ea sint feciorul vestitului Strâmbă-Lemne.— 
Apicultorul doritor de a isbuti îngrijesce de fie-care 
uleiii.— Fructele pomilor cu aftoii sint totdeauna mai 
gustose.— Poetul Eminescu a lăsat scris să i se pură la 
mormint un feiă, — JMateiii e un nume fârte respândit 
la not. — Pentru cine e leneş e strbătâre şi Lui și 
Marţi şi Joi şi în este dilele, — Diua nascerii pentru 
fie-cine este o di mare. 

Pronunțarea pe jumdlale a lui îi se insemncz d în scris 
prin semnul scurlării (0), rîmaânend ca îi inlreg să se; 

scriecu punc. Insă la sfirşitul cuvintelor terminale în iu 
precedul de o vocală (formând căleşitrele o singură sila- 
bă), se seriecu puncl, de şi se aude pe jumălale (semison). 

Ie „No. 21 

Lzercitiii scris. Să se copieze şi să se îndrepteze' 
unde nu e bine scris i întreg sau jumătate. 

„ Doi Inşi făcâtori de rele, cădend sub judecăţi grele 
ŞI dându-i din inchisore să-i puie'n spânzurătore, când 
mergeau cu pază bună în acel drum împreună, unu
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„începu să ofteze, dicând: Ce -picate!... Celalt dise că- 
tre dinsul: Nici un folos nu dă plânsul, e! Qi: Dâmne 
feresce de mal rii! El oftind “ii dise iară: Frate, 
vedi mârtea, vedi şi funia de gâtu-ţi, apoi nu sciii cum 
îţi pare de qici de alt râii mai mare? — Abia săvârşi 
cuvintul, şfiată unul venia călare şi striga în gura mare: 
Staţi, nu grăbiţi cu omorirea; acum s'a găsit cu cale 
spânzurați să nu-i r&puneţi, ci de vii în ţepi să-i puneti.. 

No. 92. 

Lxerciţiă orul, Să se explice deosebirea între 
u Și îi. , 

Mal bine aqi un oii de cât la Pasci un boi.—Nu sciii 
dacă am să mal fii mâlne viu. — Aceste vremuri ati 
trecut de mult. — Găâinile se tem: de ulei. — Sau te 
poriă cum ţi-e vorba sau vorbesce cum ţt-e portul. — 
Un câne de soiu se plătesce forte scump. — In Bucu- 
resci se află. statua lul Mihai. : 

Pronunțarea pe jumălale a lui u se arală in scris prin 
semnul scurlării (ui). ol cu acest semn ne servim 

pentru u final care nu se aude de loc in vorbele termi- 
nale- cu îti. 

No. 93. 

„Exerciţii scris. Să se îndrepteze unde u trebue să 
fie jumătate în frasele următâre: 

Eu să piert eu niclodată !... Băteţii ce stau la uşă în- 
cepură a-l striga. Sintem mulţumiţi cu ce o da Dum- 
negeu. Seciu că ţara mt aşteptă cu bucurie; am venit 
so mântuiu. Diua se arăta frumâsă; spre apus se te- 
deau incă stele sclipind. Fostul stu stăpân l-a luat la 
masă ca să-l mal indrepte. Cânil cum îl văd, la el se
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reped şi latră a pustiu şi urlă a morţiu. După matcă se 
ja un roiu întreg de albine. Aveam un câne fârte fru- 
mos pe care-l chema Griveiu. 

No. 24. 
RECAPITULARE 

” Exerciţiii scris, — Se vor copia rândurile urmă- 
tre, îndreptându-se greşelile de ortografie. 

Pe c& cîmpiă lungă a cărel tristă (are sub cer, ân 
fungi, departe, misterios dispare, nici casă, nici pă- 
dure, nici râi răcoritoni, nimic nu "mveseleşte pe bie- 
tul muritori. 

Pustietate goală sub arşiţa de soare, ân patră părţi 
a lumil se ntimde *ngroditoare cu earba-i mohorâtă, cu 
negriil Yei ptmenti, cu a sale mari pustiuri de colb ce 
shoară ? n vânt, 

De mii de ani în sânuii -i dormindă dace ascunsă sin- 
gurătate mută, sterilă, nepătrunsă, ce adoarme în fo- 

- culă verii la al greeriloră cor şi iarna se deşceaptă 
"sub crivăţ ân fior. 

Acolo floart naşte şi moare ân primtvart, acolo 
cre umbra âu zilele de vară, ŞI toamna-l fără roadă 

şi-a ierneii vijelii cutreeră cu zgomoti pustiile cimpii., 
Pe c€ savant (şes) ântinst şi cu sălbatic nume, lung 

ocân de earbă, necunoscută ân lume, o cumpănă 'se 
ânalţă aproape de un puț, şi în oridont se îndoae ca 
gutui unui struţ. : 

No. 95, 

Exerciţii scris. Se vor copia rândurile următâre 
îndreptându-se greșelile de ortografie. 

: In primăvara anului 105, Traian şi Decebal âncepuri 
răsboiul cu ndoită tărie. Dar Traian tot-deauna ânvin-
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gător, ânainteaga cu acelaşi sistem de exterminare ân 
urmt-i. O deputaţie numeroasă de căpeteni! dace se 
onfăţişeadă ânaintea lui Traian aruncând armele şi 

„_dind ân genuchi cu minile legate la' spete, cerând nu- 
mal vieaţa. Decebal se omoară singur ca să nucadă 
en mânile lui Traian. De la Traian a rămas pină as- 
"tezi drumul pe care poporul âl numeşte Troian. Po- 
porul ţine la rămâşiţele din vechime. Ca câtă dragoste . 
ți-arata Romiînul o piatră sculptată, un feagment de 
statue, o medalie ce i-a desgropat-o fierul plugului! 
El nu poate citi inscripţiile ce sânt pe ele, dar ştie că 
sânt lucruri de preţ. Nu este altă nație din familia la- 
tind care st fi moştenit si să fi păstrat cu atita sta- 

„tornicie amintirile stribune. 

No. 26 

" Faerciţiii scris. Elevii vor scrie în clasă după 
„dictarea profesorului. , 

Nu căuta acul în carul cu fân.— Te-a! prins în horă, 
jocă.—Flămându! codri visâză.— A venit apa la mâră.— 
Cine nu a gusţat amarul, nu scie ce e zaharul.—Vâneză 
pesce în apă turbure. — Sub pistra cea mai frumâsă 
scorpia ascunsă zace, — Cât e de mică picătura ş şi tot 
găuresce pletra. — Omul lo nevoie vorbesce şi ce nu 
vrea.—re judecată ol6gă, fiind-că nu are o dâgă. — 
Cine pote, 6se râde; cine nu, nică carne mâle, — Pă- 
rințir şi fraţii erau păcătoşi.—Nu cunosc acestă întâm- | 
plare. — Cu o fi6re nu se face vară. 

| No. 27 

LINIUŢA ȘI APOSTROFUD 

Exerciţii oral. Să se explice pentru ce s'a pus 
liniuță şi apostrof în rândurile următăre: 

a) Un sultan umblând cu vizirul prin cetate, vkdu
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înainte-i' o para scăpată. Sultanul se aplecă şi o luă 
de jos. Vizirul, acestă urmare vEdendu-l şi păzindu-i 
ora, l-a întrebat gicându-l: Ertă-m& pentru supărare; 
dar cum un om aşa de bogat să-și dea ostendla dea - 
lua paraia de jos. Sultanul răspunse: E rău să fie 
cine-va risipitor, Ce-ţi pare o para? Nimic; dar fără . 
ea brutarul nu-ţi dă pâne. Economia e o mare virtute. 
"6 Un oma trimispeun băeţaş la băcănie că să 
cumpere icre negre şi icre roşit, Băctul s'a dus. Bă- 

""canul a pus pe talerul băctului icrele roşii şi a între- 
Dat dacă nare altceva ca să pue pe cele negre. Bă6- 
tu: a dis: M'a trimes numa cu acest taler. S'a gândit. 
însă puţin şi a intors talerul pe cealaltă parte; ast-fel 
icrele puse întâiu s'au vărsat. 

Cuviniele mici formale numai dintr'o _lileră, vocală 
scurtă, sait consonă, nepulendu-se pronunia sinqure, 

de vreme ce nu formeză silabă, se legă prinir'o liniuţă 

sai cu vorba precedenti saii cu cea urmăloare. 

Lipsa unei litere se arală prin apostrol. 

No. 928 

Frerciţiă scris. Să se îndrepteze greşelile din 
rândurile următâre, puindu-se liniuță şi apos- 
trof unde trebue. 

Nisce ţigani odată mergend în zori de. diuă pe un 
drum, ved pe un gard un curcan. Deodată se opresc 
şi unul dice celui mal bătrân: Vedi, tată Vişan, ce bun 
e curcanul acela!... Vi işan, privindu | şi cu ochit cântă- 
rindu 1, dice: Uitte om nebun! Lasă curea n6ptean 
drum! De sat,,satul nu! pădure; dar se pote să lo 

- fure. Altul dice: No fi păcat so luăm noi? Se pote so 
„luăm ne ntrebat? Dacă so ntâmpla să te vadă cineva? 
Se mai gândesc ei; apol unul întrebă: Ce facem? Sal 
luăm, să nul lăsăm? Bitrânul dice: Eu nu umblu
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cu ndemnate să mă ncare şi de păcate. II luaţi or nub 
lăsaţi; numa! partea mea cătaţi să m!o faceţi păra- 
lesce.... Sint bztrân şi ar fi păcat să mănânc de furat. 

No. 29. 
Exerciţii scris. Să se îndrepteze greșelile din rân- 

durile următâre, puindu-se liniuţă şi apostrof unde. 
„trebue. 

Boul ajunse în post însemnat şi nuşi încăpea în 
piele de mare bucurie ce simţia. Viţelul, aflând, dise : 
— ME duc săl cer niţel fân. Ajungend la unchii, vrea 
să intre, dar, sluga nul primesce, dicând că boerul 
dorme, — Cum! întreba viţelul, eu sciam că nu 
dorme. nictodată după prânz. Am să! spui. — Ba săţi 
cauţi treba, că mănânci trântâlă, răspunse sluga ; sa 
schimbat boerul, nu e cum îl scii. Bietul vițel, aşteptă, 
dar boul se scâlă, plecă la plimbare, trece pe lânsă 
el şi nul vede. A dota di lrimite săi spue în casă, dar 
boul răspunse că nare rude şil goni. 

No. 30. 
RECAPITULARE . 

Exerciţii scris. Să se copieze rândurile următâre 
îndreptându-se greşelile. 

Dumnedeii la ascultat pe Impărat şi cu un prune la 
mângâlat. Pruncul sa născut, Părinţii laă crescut răs- 
fățat. Au dat ordin nu cumva alsupăra. Aşal lăsă pânla . 

„mare. Nimeni! nul ţinea de răi. Un dascăli sa adus, 
poruncidul săl inveţe cu mângâteri, săi vorbesca cu . 
blândeţe, să nui supere deloc, să nul silescă ori săl bata. 
Băstul na învățat mal nimie;: dabta putea cili. Tatal stu 
la întrebat: Numai atât a! învtţat?—Ba şi altele, dar 
celelalte le-am uitat. 

Ingrijat căi remâne băetul fără învăţătură, chemă alt
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dascăl săl inveţe. Era un filosof învăţat la orl-cel vrea 
să Qicl. | 

Dai copilul, dise un sfetnic. 
Chemândul pe filosof de faţă, Imptratul ra gis: Saţt 

pu! silinţa sămi înveţi fiul. - 
- Filosoful Ia r&spuns că vrea săşi petrecă vicţa în tihna; 

dar. îşi va da silinţa şil va inviţa; cere numa! să u tri 
miţa la dinsul acasă. 

Imperatul dise : Iţi dau de scire să nul necajesci out 
săl Daţi ori sal dal dojenire. 

A doua di puse pe băct pe un scaun poruncindul a 
citi, Venind câţi-va inşi şi neavend săt- slujâsca vre. un 
feclor, trimise pe bast la. băcănie daudul în mână un 
ban: Mergi colo la băcan săţi dea mezeluri şi pâne; cu- 
surul mil va da mâne, dute şi vino curând. 

No. 31. 

ţUrmare) 

Băctul făcu tâte cum ta dis. Sera, filosoful îl trimise 
acasă, Qicendul: Să nu spui că team pus să mă slujesci. 

Plecând, copilul spuse mumăsei cum la întrebuin- 
țat. Ea merge la Impărat, - bocinduse şi qicend: Alt 
dascăl na! mal găsit? Lai dat sănveţe carte la un 
nebun! 

Imperatul a chemat pe filosof şi la întrebat de ce 
sa purtat aşa. . 

— lam predat o lecţie din filosofie; lasaji sal înv, 
cum scid. . 

Se domoli Impiratul şi dise: Bine, săl faci desăvirşit. 
Mergend a doia di şcolarul la şeslă, filosoful, pri- 

mindul, la pus la citit” şi, încuindul în casă, sa dus. 
Abia sa întors inserat şi la dat drumul. 

Sa dus araşi badtul plângend; aude şi Imperatul ca”
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la ţinut închis. Chemă pe filosof şil întrebă de ceşi 
bate joc de el. “ 

El răspunse: Nu vreau săml bat joc, dar tam dat o 

“lecţie din filosofie. 
Se gândesce Impiratul şi dise către băct să mergă . 

la şeola lar. 
A trela qi filosoful la luat şi până scra după sine la 

purtat şil întreba cum se numesce pleţa sai locul și! 
spunca: ” Asta e podul cutare, ăsta e cutare han. i 

No. 32, 
(Urmare) 

Mergend așa, intrară întrun loc despre care Ia spus, 
şi pe copil la pus săl agtepte la scară. Tocmalrcătre stră 
a eşit filosoful. 

Cura se duse .băctul acasă, a spus tot plângend. Im- 
pâratul a trimis şi la adus pe filosof întrebândul dece la 
purtat astfel. | 

El răspunse că e o lecţie. 
—Nuţi potpricepelecţia, gise Impăratul, Invaţăla citi. 
—0 să fie şi asta; am săl preda şi morala când 

loiti pune la citit. 
Imptratul se imulu de câte i le-a dis şi Jar la trimis 

pe băct la şedla 
Dascâlul acum la o nula şil dă pe pielea gâlă, di- 

cend: Mal spul acasă câte fac ei? 
Dicend câte 1a plăcut, fa dat drumul către seră să 

se ducă. 
Până aci, tâte ca tote, Împăratul lea ertat, dar cum 

audi de cele ce sau urmat că Ia bătut băctul, cu to- 
tul sa turburat şi nic .nu vru să! vie în faţă filosotul, 
ci porunci sâ) bage în puşcărie, A doăa-di hotări săl 
plerdă, judecândul în divan, săl spânzure Sau sal arqă 

ca pe un vrăjmaş,
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No. 33. 

(Urmare) 

Miniştri! se adunară ca să! judece. Imptratul îl in- 
trebă, ultându-se răi la el: La cemial pedepsit astfel “ 
băctul? : 

— Prea slăvite Impirale, astea filosofir sint. | 
—Cum! La! pus. paharnic săţi fie şi la trimes la 

„târguelă? 
bă: leam făcut aceste, vrând să! inţelepțese. Când 

vă ajunge Impirat, masa să nu îndelunge, Tar supușii 
Nănând! împrejur să stea şi alţii împtrăţia să Ta. 

— Bine, Imptratul fa dis, dar spunermi de ce lat ţi- 
- mut închis? | 

— Acestă lecţie prostă numi e; când va fi Împărat: 
să scie cei închis6rea, lar nu pentru orice să ţie pe 
om t6tă vicţa în puşcărie. 

—âAşa să fie; darde ce lar purtat ca pe o slugă? 
—Lazm purtat, Yam spus, şi Yam arătat locurile prin 

oraş ca nu, când se va face Impărat, să fie purtat de 
nas de orl-care. 
—De acestea numi pasă; fie cum dici, spunemi însă 

din ce pricină săl bati? 
— Şi asta e filosofie ce trebue Imperaţilor ca nu 

cum vrea pe vinovaţia! munci; să scie ce e durerea. 
Cu asemenea vorbe filosoful a îmblândit pe Impărat, 

care șia risipit necazul şi ertând pe vinovat, la dăruit 
cu multe lucruri și Ia dat drumul. .



PUNCTUAŢIA 

No. 3% 

- i PUNCTUL 

Ererciiiii oral. Să se spună pentru ce sa pus. 
punct în exemplele următâre. 

a) Un plugar avea o vacă, El o ţinca legată de un par 
şi-l da să mănânce forte puţin. Vaca slăbia din (i în di. 
Când plugarul venita s'o mulgă, se minuna de ceare | 
lapte puţin. Intr'o di a început s'o ocărescă; dar.ca l-a 
r&spuns: Cine nu-şi îngrijesce vitele, mare drept să ceră 
de Ja ele sa-l slujescă, 

Vj Anul 300 după Chr. — La ora 3 p. m. — În luna 
Februarie a. c. — I. Eiiade Rădulescu.— In acestă frasă 
sint două prop.— Acest cuvint este la nominativ plur.— 
Verbul e la-imperf. indic. — Sa se dea .un exemplu de 
conj. |. — Ex. de adiectiv, 

Punctul se pune când se termină g gândirea ş si e (rebuintă de 
o pausă ; asemenea când prescurlăm un cuvint. 

„No. 85 . 

Ezerciţiii scris. Să se pună punct unde trebue, 

O nevăstulcă dormia sub un stejar înalt o ghindă 
cade din copac şi o lovesce ea se scolă speriată şi întâl- 
nesce un epure şi-i spunecă s'a rupt o ramură din pom 
şi a cădut peste ea epurele fuge şi el şi, întâlnind un 
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şorece, ii spune câ s'a rupt un stejar şi a cădut peste o - 
__bictă nesăstulcă şorecele se întâlnesce cu o veveriţă şi-l - 

spune că stejarul a fost trăsnit veverița alergă prin pă- 
dure ca să dea de scire tuturor animalelor că un cutre- 
mur mare de pămint s'a întâmplat cam aşa faceri + şi inoi 
Gmenii, facem din sânțar armăsar. : 

| No. 36. | 

Exerciţii scris. Să se pună punct unde trebue. 

A doua qi de Pascl, la crâşmaă din satul 'Tomesci, ju- 
deţul Iaşi, din apropierea şesului, a avut loc o bătaie între 
mai mulți locuitori toţi. ameţiţi de biutură locuitorul 
Gheorghe Enache a fost atât de crunt bătut în cât a r&- 
mas jos aprâpe fără viţă eri Enache a fost adus la spi- 
talul Sf. Spiridon şi internat, avend capul spart în mar 

-_ multe locuri, aprâpe pe tot corpul are vinttăl şi râni 
grozave, ai Enache se află pe patul morţi! Yată unde 
duce beţia. ” 

No. 37: 

VIRGULA 

* Exerciţii oral. Să se “spună pentru ce ș a pus vir= 
" gulă în "exeinplele următâre.: 

a) Prinde orbul, scâte-i ochil. — 'Tătarii loviaii, uci-. 
deai, fura ce puteai apuca. — Armaşul, căpitanul de . 
lefegi, soldaţii, toţi intrara în "sală. — “Ştefan a învins: - 
pe: “Turei, pe Legi, pe 'Tătari şi pe Unguri. — A vindut. - 
grâul, orzul, ovăzul, porumbul Şi ŞI-a umplut chimirul, 

b) Copile, bucură-te de venirea primăverii! — Amice, 
spune-mi ce doresci. — La arme, Români, la arme! — 
Alergaţ, soldaţi, la parapete! — Ce doresci, domnule, 
să cumperi ? — Aştâptă, murgule, să pasci erbă verde. . 

„c) lubesce pe aprâpele tii, a dis Christos, ca pe tine -
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însu-ţi. — Omul, care e făptura cea mai perfectă din 
câte a făcut Dumnedei pe pămint, este mai slab de cât 
multe animale. — Dunărea, care desparte România de 

„. Serbia şi de Bulgaria, îşi 1a nascere din munţii Pădurit- 
Negre.—Ce minune o fi şi asta, dice el plin de mirare, 
ce vis aleve am avut! — "Omul, când i se apropie sfâr- 
şitul, are totdeauna vedenil ingrozilbre.— Ștefan, Domnul 
Moldovei, avut o domnie lungă şi gloriosă.—Răbdarea, 

"semnul omului stăpân pe sine, este una din cele mal de 
frunte virtuţi. 

Virgula se pune inlre doii& proposiliuni coordinale și inlre 
doiă părli omogene, dacă nu sin legale prin conjunc- 

liuni, 

y “irgula desparle toldeauna vocalivul de restul proposițiunii. 
Ori-ce incidenţă, fie proposilie anunțălvre într'o cilație, 

fie propositie subordinată, [i [ie aposiție, se scrie inlre 
doită virgule. 

| No. 38 

Ererciţiii scris. Să se pună virgulă unde trebue. 

" Nu vreaii dise dinsul să primesc propunerea acesta, — 
Să-mi spu! adevărul dise judecătorul.— Românilor apt- 
rați-v& ţara! — Argaţii dădeau de mâncare cânilor cai- 
lor şi boilor,—Calul fugia nechezând svârlind ridicând 
c6ma în vent.—Drumul care ducea la mânăstire care 
ocolia pădurea şi răsbla tocmai! la poarta cea mare era 

-acum plin de care căruțe şi trăsur bocresel. — La 
arme Români la arme! — Spune: -mi amice de ce eşii 
trist.—AMiron Costin care a fost unul din cronicarii cei 
mari a! Moldovei a fost irimis la morte de Constantin 
Cantemir.— Turci! spun cronicarii se ţineaii de cuvint 
în tractările- diplomatice mai mult de cât creştinii. — 
Ori-ce om fie dintr'o treptă de sus saii de jos are drept 
la protecliunea legilor.— Soldaţii pentru-că văquse ase-
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menea scene nu piireau de loc impresionaţi.— Mihai 
Domnul Munteniei a murit ucis mişelesce.— Bucurescii 
capitala României şi-a schimbat mult înfăţişarea în 
ultimi! ant. — Columb descoperitorul Americi! a -fost 
adus din America în lanţuri. — Leul regele animalelor 
când e pus în cuşcă plerde mult din sălbăticia sa: 

No. 39 - 

Exerciţii scris. Să se pună virgulă unde trebue, 

Vinurile de Drăgăşant 'de Odobesc! de Nicoresci şi de 
Cotnar sînt cele ma! renumite din Româniu.—Boerul 
care înainte era mândru şi sever acum nu mai scia cum 

să se roze ca să scape cu vieţi. — Bejivul ucigaşul şi 
nebunul sint fraţi.—O băutură bună trebue să ne poto- 
lescă setea să ajute la mistuirea hranei să înlocuâscă li- 
cidele pe cari le dăm afară şi să modifice starea orga: 
nelor.—Desordinea are trei neajunsuri: Utitul nerăb- 
darea şi plerderea 'de timp. — Când eşti nedreptăţit de 
Gmeni adu-i aminte creştine de suferințele lut Christos. 

No. 40 

. Exerciţiă. oral. Să se spună pentru-ce s'a pus 
punct;şi-virgulă în exempleie următâre. 

"Vara rândunelele stau 'în climele 'nâstre; Iar crna 

frigul.-le, gonesce şi se "duc.—Dâcă vrei să- “N reuşescă 
afacerea, fa-o singur; “dacă vrei să nu reuşescă, “trimite 
pe altul. —B uşor” să nr bogat; e presă, fi fericit. — 
Înțeleptul îş îşi schimbă părerea; prostul se încăpăţândză,.- — 
Nu te liuda când pleci la luptă; laudă:te când te în- 
torer.—Fa bine prieteni!or iţi casă te-1ubescă mat mult ; 
fa bine duşmanilor tâi ca să-ţi devie prieteni. — Trebu-   
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inţă neapirată este în tâte Jucrurile a obicinui pe copii 
să spună adevărul; minciuna este viţiul robilor şi este 
urită de toţi.— Tot omul ce cinstesce petatăl şi pe mama 
sa este iubit de Dumnedei şi în lumea acesta şi în cea- 
laltă ; lar din potrivă cel ce nu le aduce respect se face 
vinovat de un păcat pe care D-deu îl pedepsesce şi pe 
pămint şi în lad.— O gvardie numerosă de lefegit alba- 
nezi, scrbi, unguui, isgoniţi pentru relele lor fapte, îşi 
aflase scăpare :ângă Alexandru, care, plătindu-l bine, îl 
avea devotați ; iar oştile moldovene; sub căpitani crea- 
turiale lu), le ţinea pe margini; slobodind însa pe ostaşi 
pe la casele lor, le mărginise în puţin număr. 

- . 
-, Puncl-si-virgulă se pune când voim să ardlim o pausă 

mai mare de căt a virgulei şi mai mică de cil a punc- 
tului. De obiceiu, când sint inir'o frasă doiă sau mai 

multe proposiliuni principale, ne legale prin conjunc- 
țiuni punem puncl-şi-virgulă. Când sînt legale prin 
conjuncțiunile dar, Insă, lot punem punct-şi-virgulă, 
mai ales «dacă acele proposiliuni principale ai subordi- 

nale cari se despart prin virqulă. - 

No. 41. 

Exerciţii scris, Să se pună punct și virgulă unde 
trebue, 

- Dati ajutore acelora cari nu. merită a trăi în sărăcie 
nu daj] celui ce din vina lui se află ast-fel.—ilele celor 
neocupaţi sint lungi vicţa lor e scurtă. — Respectă-te 
singur cu chipul acesta vei inspira respect altora.—Fie- 

care om, ori cât de simplu ar fi, scie că pentru a trăi al 
nevoe de sănătate dar nu toți pricep cum să-şi păstreze 
săânătatea.—Xu fil mândru şi nebăgător de sârmă ci cer- 
„celeză-ţi vecinii şi amicii, dar du-te ma! rar şi şeqI puţin 
pe la ei.—Omului cu învtţătură îl curge miere din gură 
celui neinvăţat nici măcar pâsal. 
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No. 42 

Ezevelţiii scris, Să se pună punct şi virgulă unde 
trebue. 

Omul virtuos, care are bogâţii câştigate fără paguba 
„nimănui, nu le va îngropa nici le va risipi va sci să se 
bucure de ele, va sci să le dea.— Datoria celui ce a pri- 
mit faceri de bine este a le ţin€ totdeauna minte far, 
datoria celui ce le-a făcut este a nu mai vorbi nicl-odată 
despre dinsele. Nu e vorba să alergi trebue să pornesci 
la vreme.—lInaintea celor mari nu fil indrăsneţ la vorbă 
şi grabnic la rtspuns ci te înfăţişeză cu sficlă şi r&spunde 

"cu socotelă, căci graba strică treba şi vorba dulce mult 
aduce.—Iu scurt timp'pădurea fu incinsă între dou& lan- ” 
ţuri de 6meni, când, de-odată, la sunetul cornului, care 
era semnul de începerea vânătorii, mii de ţipete sălba- 
tice, sunete de ciomege, şuerături ascuţite treziră ecou- 
rile de prin ădâncul ripilor, făcând să tremure de frică 
chiar frunza de pe arbori s'ar fi dis că bătrânii frasiul 
şi ztejari se răstârnă sub vrăjmăşia unui potop ce nă- 
vălesce asupra pădurii. , 

No. 43 

DOTE PUNCTE 

Exerciţii oral. Să se spună pentru ce s'au pus 
„doi puncte în rândurile următore: 

a) Principatul Munteniei a avut mal multe capitale: 
Curtea-de-Argeş, Târgoviştea, Bucurescil.— După însem- 
nare, substantivele se împart în: proprit şi comune.— 
Cel mai însemnați cronicari din Moldova sint: Ureche, 
Miron Costin, Neculce. 

) Domnul, intrând şi binecuvintând pe casnici, qisu: 
Pace voit! După acesta, suindu-se în strană, Lăpuş- 

neanu dise: Boeri dumnevâstră ! De la venirea mea cu .
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a doua domnie şi până astă-di, am arătat asprime către 
mulţi; m'am arătat cumplit, răi, vărsând sâagele mul: 
tora.—Intr*p di o calfă i-a dis în glumă: Strângi tu, bă- 
ete, strângi şi într'o qi... pe aci le e drumul. > 

Când urmeză o enumeraliune şi când se reproduacvorbele 
alluia (citațiune) se întrebuințeză doiiă punele. 

No. 44. 
"Exerciţii scris, Să se scrie rândurile următâre 

-puindu-se unde: trebue doit puncte. 

Corpul omului are tre! parți principale cap, trunchiii 
“şi membre. In gimnasiu se învaţă trei limbi francesă, 
germană şi latină.— Mircea dise, solilor turci Padişahul 
vostru vrea să facă ţara un pămint turcesc.— ln luna 

„lui lunii se fac cele mai insemnate lucrări agricole se- 
" ceratul, treeratul, cositul. — Mihaiă dise Nu v& urez 

vIcţă, căpitanit mei, ci din contră mârte. — Tâmna 
pleca d6 la no! unele pastri rândunelele, cocorii şi al- 
lele.—In ţările calde crese pomi cari nu se pot rasi 
în climele n6stre curmalul, portocalul, măslinul, ş. a.— 
Inţelepciubca dice omului Fii cu măsură în tote. 

No. 45. 

„ Ezerciţiie scris, Să se scrie rândurile următâre, 
puindu-se unde trebue doiă puncte.. 

Ce! mai mari poeţi al noştri sint Alexandrescu, A- 
» texandri şi Eminescu. Ștefan a «is Sihastrului Bunule 

părinte, sint rănit şi iuvins ; însăşi ă mea mumă astăgi 
m'a respins. — Sint trei feluri de învățați unii cari nu 
sciui nimic, alţii car! sciă râu ceea-ce sciii şi alţii cari 
seiii alt-ceva de cât ceea-ce ar trebui să scie. -În ris 
boiul din 1877 soldaţii români răniţi diceau către doc- 
tori, dându-le puzea Iată puzea, domnule doctor, să n
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se dică odată că am aruncat-o or! am lăsat-o în mânile 
" “Tureilor. — Principele Carol qise soldaţilor sâ după 

lupta”de la Griviţa Voi aţi dovedit că virtuțile străbune” 
mau plerit din rândurile oştenilor români.—Muli “eroi 
picară în lupta de la Griviţa, dar soldaţii şr-aduc mal |. 
ales aminte de doi Maiorul Şunţu şi Căpitanul Mărăci- 
nenu, — N6ptea tote: sint de foc şi stelele, şi lacrimile, 
şi gândurile.— Un filosof din vechime a dis Invăţăturile 
sînt desmerdările şi mângăerea mea. 

No. 46 

SEMNELE DE ESCLAMARE ŞI DE INTREBARE 

Iizerciţiii oral. Să se spună pentru ce s'ai pus 
semnele de exclamare şi întrebare. 

a) Bine al venit, mândre sore, bine aţi venit, calde 
seri! —Ucide-l!—O! nemeunică, o! tristă seminţie!—A- 
lergaţi la arme!—Fugiţi!—0! vino sâre cald!—Minu- 
nat inceput de călătorie! 

5) Ce vreţi voi?—Ce al voit să faci cu cutitul —EB 
vre unul din al noştri cu el ca să-i ajute?—Vedeţi în- 
taririle Griviței din faţa nâstră 2—Ce te legeni, codrule, | 
fără ploile, fâră vent?—Xu eşti mulţumit cu împărţela 

"- ce s'a tăcut, omule? 

Ia sfărşilul proposițiilor şi fraselor în cari vedem că se 
întrebă, se pune semnul de inlrebare (de interoaliune): 

iar la sfărșitul celor in cari se exprimă o mirare, se 
- pune semnul «de mirare (ele exclumare). 

” No. 47 

Exerciţii scris. Şă se pună semnele trebuinci6se 
la finele proposiţiilor în locul punctelor. 

- Deschide-te, morminte....—Cadeţi, infameziduri....— . 
Ce să fie asta....—Este re o minune, dacă, în urma 
acestora, Sărăcenenil au devenit cu vremea cel mal le- .
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neşi 6menl...—O schija «te obuz trăsni, mânca-o-ar fo- 
cul..„.— Unde al găsit, Ilasane, odorul acest viu..„.—Cât 
n'om fi morţi, voi cinei şi eu, copil, tot inainte... — 
Ce s'a întâmplat...— Făcend trel cruci, no! am r&spuns: 
Amin şi Dâmne ajută...— Cine a ajuns mai intâiu la 
redută...— Moldova să trăâscă...—Cu ce mijloc ne-am 
putc scăpa de nevofe...— Cine-i Curcan, să fie șoim de 
Munte... 

No. 48 
LISIA DE VIALOG 

Exerciţii oral, Să se spună pentru ce s'a pus li- 
nil înaintea fraselor următâre, 

— Minunat începutde călătorie, dise tovarășul meu. 
— Cu adevtral, respunsel eu. Trecem prin una din 

cele inal frumâse părţi ale Franţei, sub un cer limpede 
si albastru, care se întinde deasupra n6stră ca o boltă 
de smarald. 

— Esti poet, domnul meu? 
— Câte- odată, când vreaă să utt lunea; dar d-ta? 
— ŞI eu cânt, însă nu din liră ci din trămbiţă? 
— Placut instrument 
— Forte mult... de departe. 
— Sei pentru ce am învăţat a cânta din trâmbiţă? 
— Pentru ca să alunz! uritul, nâte? 
— AI ghicit. 

Când avem un dialog, adică doit saă nai mulle per- 

sine cari vorbesc, alunci schimbarea personei ce vor- 
besce se arakă prinlr'o linie pusă la începul, care se 

nuimesce linie de dialog. 

No. 49. 

“Lzerciţii scris. Să se pună linie de dialog unde 
trebue. 

Un '[igan soldat se bătuse cu altul, dar nu vola să 
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spună. In luptă, protivnicul lu! îl rupse nasul. Căpitanul 
îl întrebă: Ce al la nas, măi țigane? Păi, să trăiţi! m'am 

- muşcat cu gura. Dar cum se pâle! nu vedi că nasul e. 
mai sus de cât gura ? Aşa e; dar să vedeţi... m'am urcat 
pe un scaun şi așa am ajuns. 

No. 50 

Exerciţii scris. Să se pună liniile de dialog unde 
- trebue, ” : 

Doui prieten! eşind dinti”o cârciumă şi vădend luna,. 
unul qise: Iată luna. Nu e aşa, mât creştine, răspunse : 
celălalt. E sâre. Taci căi lună, măl Române. Bat 
chiar sore ca toţi soril. Te poftese mi lasă "m pace. 
Aşi! Ed lună dic că este, căci o vid destul de bine 
Ba cu văd curat că-i sore, după cum te vtd pe tine” 
Ba-l chiar lună. Da sâre; w'are cum fi lună. E. lună; 
Sâre! Mergend ast-fel certându-se, întâlnesc un altu' 
tot aşa bet ca şi el şi-l întrebă dacă pe cer e sâre or 
lună. Nu sciă, răspunse acesta, căci nu sînt din parteal 

locului. i 

No. ăi 

RECAPITULARE 

Ezerciţiii -scris. Să se copieze următârele rân- 
duri, îndreptându-se greşelile de punctuație. 

- Acum lăutarii să cânte înceteză cuprinși de ostendlă | 

pe Grbă se aşâgă Iar jucătorii tineri îndreptă al lor pas | 
cu toţii spre Moş Trohin care scie să povestâscă fru- 
mos el spune de grozăvil din vremea cea betrână așa 
copi! dice Moş Trohin a fost altădată adi ţara e în pace . 
şi vremurile sint bune adi avem grijă a ruga cerul să
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verse ploi măn6se peste câmpuri să crescă grâul şi să 
ne îndesâm coşarul odinicră au fost dile negre atunci 
vecini sălbatici se aruncau în ţară cu foc şi pusliire 

“ prăpădiaă oraşe sate şi Gmeni şi vite acel puţini ertaii 
de a lor mânie erai duşi în robie se ridicau insă şi. 
Români! în frunte cu Domnul lor şi val de păgâni îi 
ucideam îl gonlam intram în ţara lor şi luam rob! pe 
cari îi aduceam să ne are câmpurile înjuzaţi la pluguri 
aşa vorbi Moş Trohin toţi cel diuprejur coprinşi ca de 
un farmec tăcuţi îl ascultati. 

No, 32 

Exerciţii scris. Să se copieze bucata următâre, 
punându-se semnele de punctuație cari lipsesc. 

Dumnedei cu Sfintul Petru umblai pe pămint în 
„vremea accea şi îndreptau pe unde găsiaui ce-va nepo- 
trivit în făptura lumii Sau întâlnit şi cu un urs acesta 
s'a plâns că l-a wsit D-deu să trăâscă în păduri, dar 
«nu ta dat şi hrană deajuns Dumnedeii f-a spus să nu 
umble tot după carne ci să se mulţumâscă cu ce-i dă 
pădurea el răspunse însă că acestea sint bucate proste 
Dumnegei l-a dus atunci la o scorbură unde era multă 
miere şi a dis bagă capul acolo şi vedi dacă e prostă 
mâncarea ursul n'a voit atunci Sf. Petru l-a luat de 
urechi şi l-a tras spre miere până când a rămas cu 
urechile ursului în mână când însă a simţit cât e de 
bună mierea mânca şi mormăla de mulţumire Dum- 
nedei t-a poruncit să se oprescă cl nu se îndura însă 
de dulecţa din scorbură atunci Sf. Petru l-a luat de 
codă şi l-a tras până l-a smuls-o ast-fel a remas ursul 

fară urechi şi fără c6dă. -



pH 

No. 53 

Exerciţii scris. Elevii vor scrie în clasă după 
dictarea profesorului. 

Fost-a ci-că un Novac.—El un fecforaş avea. — As- 
cultă de ce-ţi qic eii. — Armele să-ţi oţelescr. — Acesta 
nu-i pe placul tuturor.—Ast-fel ţi-1 drag să-l priveser.— 
Ista-l Grule lui Xovac. — Turcii mi-l legară. — Turcil 
Yute-l cuprinseră. — Plâns de jale mi-l innecă. — Şedi 
strâmb şi gândesce drept.—Nu băga lingura unde nu-ţi 
fierbe ola. — Nu căuta ca! morţi să le el poteovele.— 
Bate flerul până-i cald şi fă tot lucrul la vremea lul.— 
Nu fii bun de gură.—Nu te apuca de multe trebi de 
odata.—Xu te întovărăşi cu omul nepriceput: mat bine 
să fil cu un vrednice la pagubă decât cu un prost la 
câştig,--Nu te vâri în judecăţi.— Mat bună e o învoclă 
strâmbă de cât o judecată dreptă.—Corb la corb nu-și 
scote ochit. — Ce ese din mâţă şoreci prinde, — Lupul 
părul îsi schimbă, dar năravul ba. — Xu fii duşmănos, 
căci cine face, face-i-se.—Feresce-le de proşti şi de no- 
buni.-—Nebunul masudă nici la d6l nici la vale.—Pros- 
tului nică să-l faci nici să-ţi facă. — Du-mi-te la munte. 

No, 5k 

(Urmare: 

Prostul şade pe măgar şi caută măgarul, — Nu-l pri- 
mesce în sat şi el întrebă de casa vornicului. —. Cine 
se amestecă în tărâțe îl mănâncă porcit.—Xu te hrăni 
cu nădejdea şi cu făgăduinţele.—Chelbosului tichie de -. 
mărgăritar nu-i trebue. — Numai cu vorba nu se face | 
cforba.—Ventul bate, cânii latra. — Vrabia mălaiă vi- 
seză.—Nu da cu imprumut ca să nu-ţi faci duşmani.— 
Prinde orbul, scâte-i ochii. — Xici pe dracu să-l vedi, 
nici cruce să-ţi fac.—Xu socoti că s'a îndrepta.— Caută
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să-ți fie supușii vrednici. —Dă-le pildă buna.— Ce înveţi 
- la tinereţe aceea scii la bitrâneţe.— Cine a mâncat pă- 

pară, scie dulce-l ori amară. — Fă binele şi aruncă-l în 
drum.— Binele să-l faci la fiesce-cine, — De te latră un 
câne, astupă-l gura cu pâne. — Binele ce-l facl la on: 
cine ţi-l întârce vremea care vine. — Laptele până nu-l 
baţi, smântână nu poţi să scoţi.— Pe elobanul fără cânl 
lupii îl lasă să moră de fome. Dă-mr-o înapol. 

No. 55 
tUrmare) 

Unde nu este pisică, şorecil vătaf ardică. — Copacul 
care infrunzesce pe mal mulţi sub .el umbresce. —Vul- 
turul de aripl smuls nu ma! pote sbura sus. — Ce poţi 
face, dacă al bani! şi n'at minte?—Corabia cu doul câr- 
maci se înnâeă.—Alult umbli, mult înveţi.—Ceca-ce se- 
men, seceri; ceea-ce faci, găsesci, — Picând, picând, 
baltă se face.—Din lucru de nu-ţi prisosesce, din dinţi 
mai opresce. — Dacă n'al trebă. fă-te martor; dacă al 
ban! multi, fă-te chezaş. — Focul când se încinge, ane- 
voie se stinge.——Mi-a tors şi nu f-am plătit. — Prietenul 
la vrente de nevole se cun6sce. — Nu te lua cu niminea 
în pismă.—Omenii proşti se certă ca ţiganii şi se bat 
ca orbil.—Noi am plecat cu bunicul şi a doiia di ne am 
dus la şe6lă.— Profesorul, vădend că ne purtăm. cu plete 
a poruncit unuia dintre şcolari să ne tundă.— Când am 
audit, am început a plânge şi a ne ruga de toţi Dumne- 
dei! să nu ne slutescă.— i-ar găsit!— Ne-a tuns chiluge  



PARTEA II 

EXERCITII GRAMATICA LE



PROPOSIŢIUNEA - PRASA 

  

No. 56 

SUBIECTUL ȘI PREUICATUL 

zerciţiii oral. Se vor arăta subiectele în pro- . 
posiţiile următâre. 

Mihai a fost un Domn vitez.— Munca e comoră.—Sur- 
_ dul nu aude.— Vol sinteţi copil silitor.—Rănitul s'a însă- 
* nătoşit. — A asculta pe părinţi e cea d'intâiu datorie a 
copiilor.—Venit-a amicul tăi ?—Leneşul este frate cu 
cerşetorul. — Cel cu laude mari face ispravă mică.— . 
Ulmul nu pâte face pere. — Economia este primul 
câştig.— Faţa este oglida sufletului.——La masa rotundă 
nu e certă pentru loc. 

Subieclul este partea proposiției «lespre care se spune ce-va. 
Respunde la inlrebarea cine? sait ce? 

No 57. 

„Exerciţii scris. Se vor pune subiectele potrivite 
în locul liniilor, 

— era în vechime capitala Olteniel.—e btutura cea 
mal sănăt6să. — care cântă scra, dimincţa mare oi 

4
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—trage la jug.—păzesce casa.—cu clopoțel nu prinde 
şorecI.—îngrijesce de copil. — despărţia odată Muntenia 
de Moldova.—este portul maritim al Românier. — mar 
mult alergă şi—ma! mult păgubesce. — am sosit.—îm- 
parte, parte-și face. —— e adesea mat înţelept de cât a 
vorbi. — de dar nu se caută pe dinţi. — blând suge la 
doit ol.—nu merge de multe oră la apă; ori se strică 
ori se crapă. 

"No. 58 

Lzerciţiii oral. Se vor arăta predicatele în pro- 
posiţiile următâre. 

Pustnici! locuesc în pustiii. — Vinovatul fuge nego- 
nit.—hHomânil au învins de multe or! pe Turci. — Nu 
asculta pe linguşitori, — Toţi 6meni! sint muritori. — 
Dunărea este un fluvii. — România este a nâstră., — 
Noma a fost o cetate vestită în vechime.—S6rele lumi- 
ueză pămintul. — Beţivul este nenorocirea familiei 
sale.—Este mal frumos a desarma pe vrăjmaş prin fa-. 
ceri de bine. 

Predicalul e vorba care arală ce face sait ce suferă su- 
bicctul.. L se exprimă printr'un verb singur (predi-: 
cat verbal) sai prinir'un verb insolil de un subslantiv. 

adiectiv ori pronume (predicat nominal sist adlec- 

tival); de obiceiii acest verh este u fi. 

No. 59 

Exerciţii scris. Se vor pune predicatele potri-: 
vite în locul liniilor. 

- Olarul—vase de. pamint. Boul—cel ina harnic. O 
mul —locul, nu locul pe om. Constantinopolul — Turciei 
Vremea — pe cel ce n'a dascal. — pe cel mal bătrân. 
Primăvara—cel mai plăcut. Lăpuşnenu— crud. Copilul —



  

dl 

pe mama sa. Nu—după potcove de cal morţi. Dumne- 
deii—pe cel drepţi. Curtea-de-Argeş— Domnilor Ţării- . 
"Românesel. Neagoe Voda—Mânăstirea Argeşului, Diia 
bună—de dimincţă. Fomea—priu ferâstră in casa o- 
mului harnic, dar nu îndrăsnesce—inăuntru. 

No. 60 

aerciliii scris. Să se alegă din rândurile urmă- 
tre cinci exemple de predicat nominal şi cincl 
de predicat verbal. 

Lăpuşnenu mergea alături de Vornicul Bogdan. Lă- 
puşndnu tăcea, Boerul îl imbărbăta. “Ţara e asuprita 
de “Tomşa. Ostea se va supune îndată. Vorbind aşa, aă 
ajuvs aprâpe de Tecuciii. Sosiră mal mulţi boeri. “Tara 
este liniştită. Tâte sint mincluni. Aşa este obiceiul no- 
rodutul. Noi sintem datori a-ţi spune adevârul. Deţivul 
este Iute la mânie. 

- No. 61 
ATRIBUTUL 

Exerciţii oral. Să se spună cari sint atributele 
in proposițiile următâre. 

Apa rece e mal bună de biut. — Nu te poţi invoi 
lesne cu un om înfumurat.—Mihaiă a fost pentru 'Turei 
un dusman temut.—Pastrile răpitore sbâră după pradă. 
Mulţumesce te cu lucrul tză' şi nu căuta să 1ci lucrul 
altuia. — La sunetul cornului, venătoril porniră spre 
pădure. — Radele sorelui dau vieţă.— Căderea Plevner 

- se serbiză la 28 Noembie.—0O cctă de puşeaşi intrară în 
pădure.—Sint renumite vinurile de Cotnar.— Veniamin, 

" Mitropolitul Moldovei, a făcut multe fapte vrednice de 
anintire. — Dorinţa de a se îmbogăţi repede nenoro- 
cesce pe mulţi Gineni,
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Se numesce alribut parlea secundară a proposiliei, care de- * 

termină pe un substuntiv. ftăspunde la inlrebarea : 

Ce fel de? Care ? Cât? 

No. 62. 

Exerciţii scris. Se vor pune atributele potrivite 
în locul liniilor. 

„Merele — strică pe cele bune. Lupul nu se sperie cu 
plelea —. Ţara — e regat. Banul e ochiul —. lta- 
Qele — sint mal puternice la ami€qi. Cunoscem cu toţit 
minunile — fiul lui Dunnedeu. Schimbarea — bucuria 
nebunilor. După bătalia de la l&sboleni, Ştefan s'a dus 
Ja Cetatea —. XoI mâncăm pârne de —. Ştefan —, — 
Moldovei, a murit la 1504. Caligrafia este arta —. Vreu 
să mă mut şi caut nisce case —. 

No. 63. 
COMPLEMENTUL 

Exerciţii oral. Să se spună cari sint obiectele. 
directe în proposiţiile următoare. 

.Dumnedeu a creat lumea.— Omul cinstit îşi plătezce 
datoriile. — Bogatul milostiv ajută pe sărac.—AME birue » 
somnul. — Te căuta erl un prieten. Nu mt lăsa, 
Dâmne! — Furtuna a resturnat copacii. — Nu asculta 
pe linguşitor. — Să respectăm pe ma! mari! noştri. — 
Nu căuta poteore de cai morţi. — Mihaiu-Vitezul a în- 
vins pe Sinan. — Nâptea vedein stelele cerului. — Să 
ne Iubim ţara şi limba strămoştscă, — Patima aurului 
chinuesce pe avar. — Beţivul bea lacrimile, sângele şi 
viţa fomeil şi a copiilor să. — Adună bani albi pentru 
dile negre. — Lupta pentru pânea de tote dilele usucă 
Jacrimile. 

 



Obiectul (complementul) direct e o parle secundară a pro- 

posițiunii, care se rapârtă la un verb transiliv. Ies- 

punde la întrebarea : Pe cine ? Sai: Cure e lucrul 

pe care ? ” 

No. 64. 

Exerciţiă scris, Se vor scrie obiectele directe 
potrivite în locul punctelor. 

„De te ilatră vreun câne astupă-i.... cu pâne. Mora 
macină... Cinstesce pe..., căci el e părintele tuturor 
ârnenilor. Pe amic să nu.... superi niclodată. Spune- 
MI... vrei să vedi. Am un câne şi... am tuns, Pe a- 
cestă femele n'am vădut.... niciodată. Prinde pe hoţ 
când îţi vine până nu... prinde el... Pisica a prins... 
Nu vinde..... lupului din pădure. Xu trece... dacă nu-i 
vedi fundul. Doi cârmaci restornă.... Cânele care vâneză 
când n'are poftă nu prinde... - 

No. 65 

Lzerciţiă oral, Sa spună cari sint obiectele in- 
directe în proposiţiile următâre, - 

Care om scapă de morte? — Feresce-te de proşti şi 
de nebuni.—Nu te hrâni cu nădejdea şi cu făgăduin- 
ţele.— Chelbosului tichie de mărgăritar nu-l trebue. —: 
Orbului degeaba-l spul câ s'a facut divă. — Rogă-te lu! 
Dumneqei! — Spune-mi! cu cine te aduai şi-ţi. voiă 
spune cine eşti.—Xa-ţi-o frântă că țl-am dres-0.—Sol- 
datul să fie supus şefilor săi. — Cu omul aprig la câştig 
să nu te intovărăşesei.— Sâ nu bel vin inainte de masă. —" 
Omenii bătrâni sînt vrednici de 'respect.— Tristă sârtă 
are omul care trăesce departe de patrie... 

Obiectul (complementul) indirect e o parle secundară a 
proposiției care se rapurlă la un verb de ori-ce fel, 

-a
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la un adiecliv saii la un adverbiii, respundend la in- 

trebările: Cut? Cu cine? Cu ce? la cine? la 

ce? De cine? De care lucru? 

No, 66 

Ezerciţiii scris. Se vor pune obiectele indirecte 
potrivite în locul liniilor. 

Satulul nu crede —. Corb — — nu seste ochit. — a 
cântat cucul în faţă. —a -venit apa la moră. Când îţi 
dă Dumnedei nici dracul n'are ce—face. Vii să—cer 
povaţă dacă nu-f mal bine—Moldova de astă-qi să se 
închine. Dacă mâna-ţi slabă sceptrul ţi-o apasă, — mai 
harnic locul tă îl lasă. Cea mal frumâsă moştenire ce 
părinţit pot lisa—esteslava virtuţilor lor. Cine: are min- 
lea întregă în certă—nu se bagă.: 

No. 67 

 Ezerciţiit oral. Să se spună cari sînt circumstan- 
țialele în exemplele următore: 

Omul nevolaş se încă pe uscat. A ajuns de la mâră 
la râşniţă. ME furişez din casă, şi mă duc diia miedă- - 
mare la moş Vasile. A ajuns la spartul tirgului. I-a 
cântat astă-qi. Până la Dumnedeii te mănâncă sfinţii. 
E o vorbă de când vâcul că tre lucruri are Dracul. 
Până acum n'am audit de acesta. Dacă augiam așa, 
mt sculam binişor şi-mi căutam de nevole. Cine are 
cal ticălos, jumătate merge pe jos. Și cum uitam cluda, 
fuga la Moş Chlorpec după curele. Sărut mâna mătuşii, 
luându- mi “dia bună ca un băst de trebă, E greă 
ca fulgul pe apă. De necaz, l-a lovit. Omului cu sila 
poţi să-l Iei, dar să-i dal nu poți. Un om singur într'o 

casă şcde ca un surd și mut. 
  : Circumstanţialul (sai: complementul circumstanţial) de
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termină pe un verb, arălând locul, timpul, modul, 

causa. hespunde la intrebările: Unde? De unde? 

Până unde 2 Incotro 2 Când? De când? 
Până când? Cât Uump? Cum? Cât? Pen 

tru ce? 

No. 6S 

Exerciţii scris. Să se copieze deprinderea urmă- 
t6re, subliniindu-se circumstanţialele. 

In vechime 6menii nu erai aşa de învăţaţi ca a- 
cum.— Isus învinse mârtea prin morte.—Noi serbim 
triumful lui Christos în fie-care an.—Să stim în bise- 
rică pină la sfirşitul slujbii.—Sint 6meni ma! stlbatici 
de cât ficrele.—Mergem la şcâlă pentru a învâţa.—Sa 
ne rugăm lui Dumnedeu cu t6tă inima.—S& ascultăm 
cu supunere sfaturile mai marilor noştri. —Sute de ani 

„ai ţinut Românii plept Turcilor.-—De la Crăclun până 
la'Boboteză copiil umblă cu steaia.—Nu lăsa pe mâine 
ceea-ce poţi face adi.— Turci! înaintase odată până la 
Viena. — De la muntele Atos au venit mulţi călugări în 
țara românsscă. 

No. 69. 

 RECAPITULARE 

Exerciţii oral. Să se facă analisa logică a ur-.- 
măt6relor proposițiuni: , 

_Omul este muritor. — Pasărea cântă. — Ventul a tă- 
cut.—Mihaiii Vodă a murit.—Amicul nostru a sosit. — 
Puţul cel adânc a secat. — Constantin Cantemir, Dom: 
nul Moldovei, a ucis pe Miron Costin. — Toţi cunosc 
vitejia Românilor. — Nevola apasă pe omul sărac. — 
Turci! trimiseră soli lu! Mircea. — Supărăclosul lui își 
strică. — Polonii cereaii Moldovenilor o provincie. —



, Aduna la tinerețe ca să al la batraneţe. — Omul eco- 
„nom îmbunătăţesce starea sa şi a familie) sale.— Minte 
de bătrân, putere de tinăr şi “îndrăsnclă de nebun la 

“ văsboiii se cere. 

No. 70. 

Ezerciţiii scris. Să se facă analisa „logică a ur- 
” mătârelor proposiţiuni : 

Stringerea economiilor face capitaluri mari.—Sfirşind 
o bătălie, Ştefan ridica o mânăstire.— Ce e în primăvară 
i6rea unui pom ? — Pâmintul gras priesce spinâselor 
urzici. — După lupta de la Griviţa, regimentele române 
îngrozise pe Turci.— Fără pregătire indestulătâre, Mihaiă 
întâmpină pe Sinan la Călugăreni.— Numa! cu cel mari 
egalitate vrem.—Scapând din colivie, papagalul a fugit 
in pădure.—Pe bitrânul cerşetor şi pe sărac nu-l trece 
cu vederea. -—Rugăciunii drepte Dumnegeă nu este ne- 

ascultător. . . 

No, 71. 

PHOPOSIŢIILE FRASEI 

-Erercijiă oral. Să se spună câte proposiţiuni 
sînt în frasele următâre: 

Cine învaţă la tinereţe, odihnesce la beteaneţe. —Fle- - 
rul care nu se înlrebuinţeză ruginesce. — Celui ce te 

- duşmănesce, lu cu bine-i răsplătesce. — De te latră zre 
“un câne, astupă-I gura cu pâne. — Prietenul la nevote 

se cunâsce , de aceea prietenul vechii este ca vinul 
care cu cât se învechesce cu atât mal cu gust se face.— 
Inţeleptul se gândesce la viitor: cumptră vara sanie 

şi erna car, cârpesce spărtura până e mică, nu lasă 
„lucrul de stra până dimincţa şi legă sacul până e ro-. 
tund, nu când ajunge la tund. !



  

Di - Ș . fi 

Crapul La 
Cunoscem căle proposiliuni sint inlr'o frasă, Fiterand Ș 

verbele la nod personal. Cu SI 

No. 7 72, 

Ezercițiiă scris. Se vor copia frasele din deprin- 
derea precedentă, subliniindu-se verbele la mod . 
personal. 

"No, 73. 

Fzerciţiă oral. Să se deosibescă proposiţile prin- 
cipale de cele secundare în frasele următâre: : 

Intinde-te cât ţi-e plapoma. — Fă binele şi-l aruncă 
în mare. — Leneşul ne-dă povaţă şi pe sine nu se în- 
vaţă.—Lenca e cocână mare, care n'are de mâncare.— 
Nevolaşul la tote dice că nu pote. — Omul sfinţesce lo- 
cul, nu locul pe om. — F6&mea se uită la pârta omului 
muncitor şi nu îndrăsnesce să intre, căci munca e bla- 
goslovită.— Copacul, când înfrunzesce, umbresce şi pe 
alţi. — Cine tace, ma! multă trebă face. — Tinereţea te 
judecă, bttrâneţea te certă, 

Intr'o frasă aflăm una saă mai multe proposiţii cari ri pol 
ave infeles, luale 'singure ; ele se numesc proposiţir 

prinelpale. Celelalte proposiţii cari lămuresc sait 
delermină vre-un cuvint dintr'o proposiţie principală 

se numesc secundare, O frasă se păle compune nu- 

mai din proposiţii principale saii din principale şi 
secundare. 

No. 74 

Exerciţii scris. Să se analiseze următârele frase, 
însemnându-se proposiţiile principale şi cele se- 
cundare. 

Când vede că l-a! zărit, hoţul dice că a glumit.-—Cine
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e cu mâna lungă, pierde şi ce are în pungă.— Găina care - 
cântă scra dimineţa n'are oii.—Paloşul nu taie capul ce 
se plecă, — Dumnedeii e cu tine, munca de ţi-o cauţi! 
bine.— Dacă ?n lene te-ai târit, Dumnegeă te-a părăsit.— 
Cine legea nu- ŞI cinstesce, fâr' de lege se numesce, — 
Pomul se îndrepteză, de mic de se încovoleză. Când na- 
dejdea ne părăsesce, ea se duce să ne sape mormintul.— 
Intăresce-ţi trupul prin muncă regulată, pentru-că fară 
sănătate viâţa e o pedepsă. 

No. 73 

Ezerciţiă scris, Să se scrie trel exemple de frase 
cari să aibă numal proposiţii principale și trei 
exemple de frase cari să aibă proposiţii princi- 
pale şi secundare. 

+ 

„No. 76 
RFCAPITULARE , 

Exerciţiă oral. Să se analiseze, frasele următăre, 
deosebindu-se proposiţiile şi părţile proposiţiilor. 

.- Semănătorii harnici păşesc pe fragedul pămint, pe ' 
vâlcele se sue, se cobâră şi svârlă a lor seminţă în cale 
după vent.— Unul ureză să fie rodul bogat şi spicul să 
fie mare cât vrabia.— Altul dice să răsară tot grâul din 

„dori şi până innâpte.—Semănătorii veseli înaintăză spre 
" fund şi cu grapele îngrâpă stminţa şi netedesc câmpul. 

No. 77 

Ezerciţiii scris, Să se analiseze frasele următâre, 
deosebindu-se proposiţiile şi părțile de proposiţil. 

“La paşa' vine un Arab ca să vindă calul. —EI pârtă 
calul mal repede şi mal încet şi paşa se minuneza.—
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Arabul fa banii şi plecă îmbilat de noroc.—Yoesci să 
pun pe eniceri să te dea cânilor î—Alah va judeca ce-i 
între noi.—Voiă merge, paşă, să cerşesc, dar mila vâstri 
n'o primesc.—V& poruncesc să-l desbrăcaţi ş şi binele în 
vergi să-l daţi.



PARŢILE CUVÎNTULUI 

No. 7$ 

SUBSTANTIVUL 

Lxerciţiii oral, Să se spuhă în ce cas sînt sub- 
stantivele din rândurile următâre: 

Nisce miei şedeau liniştiţi în staulul lor. Cânit dormiaă 
„Şi păstorul la umbra unul copac cânta eu fluerul. Un 
lup flămând veni pe furiş şi observă starea turmei. Un 
mieluşel fără experienţă iii vădu şi înaintând, dise lu- 
pului: Ce cauţi aci?—Erbă bună, “Tespunse lupul, Telă 
fericirea este să al crbă şi apă limpede. —Am audit însă 
că mănânel carne şi câ “ucigi acimalele.— Acestea sint 
mincluni. Ei mă mulţumesc cu puţină ârbă. Nu trebue 
să te Ye! după vorbele rtii-voitorilor,— Ce bine îm! pare ! 
exclamă nelul.—Sa- “VI spun o vorbă, dise atunci lupul, 
vădendu-l cât e de naiv, Eşi din staul' Şi vino să pascem 
împreună pe delul de colo” ca dol buni amici. Mielul se - 
încredu în vorbele lupului şi eşi. Indată fidra îl sfâşiă,..... + 
Nu vă incredeţi 6menilor cart se laudă ca sint virtuoşi, 

Subslanlivul arată numele unci ființe sai al unui lucru. 

Aominalivul răspunde la inlrebarea : cine sai ce? Este 
casul subieclului şi al predicalului. Genelivul răs- 
punde la întrebarea : ul cul ? Isle casul atributului, 
Dativul la întrebarea : cul 2 Esle casul obiectului in- 
direct. Acusalivul la întrebarea : pe cine sai co? 

Esle casul obieclului direct. Ori-ce subslanliv precedat 
de preposiție esle în casul acusaliv.:
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_No. 79. 

Exerciţii scris. Să se copieze bucata următre, 
"insemnându-se în parantesă casul în care se află 
substantivele subliniate. 

Un epure, audind că t6lă Zumea socotia nemul lui de 
fricos, se hotări să spele acestă ruşine și să se arate 
volnic. Câte odată se strecura prin vre-o spărtură a 
unul gard într'o grădină ca să se obicinudscă cu sgo- 
"motul oraşului, AMle-ori avea chiar curagiul să trecă pe 
lingă vre-o pisică sai pe lângă vre-un câne. Când se 

” întorcea din aceste mari ezpediţiuni, se credea cel may 
volnic din tote animalele şi povestia amicilor săl tote 
îsprăvile ce facuse, Po vestirea era împodobită cu felu- 
rite amărunte: cum a întâlnit pe pe inimică, cum s'a opus 
primejdiilor şi altele de acest fel. Intr'o di îl dise un 
prieten: AL avea curagiu să te duci în mijlocul unei 
haite de câni ? — Negreşit ! APaşi duce chiar dacă s'ar 
aduna la un loc tot ncmu? cânese. D'abia isprăvise 
vorba şi se audi lătratul unui cățeluş care-l arăta stă- 
pânuluti bucurie, sărind înaintea lui. FEprirele curagios 
ciuli urechile, începu să tremure şi de. odată v rupse . 
la fugă cât îl lina picidrele. 

_ No. 80. 

Fzerciţiii oral. Să se spună cari substantive sînt 
la singular şi cari la plural! din cele subliniate. 

Cât e de şirtă vulpea, şi tot o prinqi câte-odată în 
. laţ.—Nu mânca struguri acri. — E forte greu să cresci ' 
curci.—Sint gmeni cari ţin mult la căţei-—Sta drept ca 
funia în sac, — Chinezii ai o cicilisaţie mai veche de 
cât a popsrelor europene. — De aci se deschid drumuri 

bune.— Albinele ai eşit roii.— Omenil caută mereă să 
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inventeze lucruri noi&.—Sint 6meni cărora nu le place: 
să stea în casă. — Când vrei să înalți smeul, trebue să 
vedi din ce parte bate vântul. — Sgârcilul păstreză ba- 
nil în adcea şi se strânge -de gât pentru o para. — In 

_intestinele unor 6meni trăesc nisce riermă f6rte peri- 
culoşI. —- Creştinul“ nu trebue să dică ochiă pentru 
ochii şi dinte pentru dinte. — Un socru bun ajută pe 

* ginere. -— Mihaitt a fost un adevărat eroii. — Vegt forte 
des doi cu un corn rupt. 

Când substanlivul arată un singur obiect stă în numerul 

singular; când arată mui mulle, stă in numerul plural. 

Pluralul masculinelor se formeză punend i in locul ler- 
minării de la singular saă după consună (dacă subslan- 
tivul nu e lerminul in vre-o vocală). Pluralul feminine- 

lor se formeză punend sai e saii | în locul terminării 
de la singular. Substantivele feminine terminale in A 

saii ea fac pluralul în le. Substantivele cari sint mas- 
culine la singular şi feminine la plural, ai terminarea 
e saii uri in locul terminării de la singular. 

No. Si 

Ererciţiii scris. Să se scrie următorele frase, pu- 
nându-se la plural cuvintele subliniate. - 

Haiducii staă în codru. Mai "nainte fie-ce bocr avea 
rob. În grădină am pom, Am cheltuit bau. Nam vidut 
nicl-odată lup. Gândacil de mătase se hrănesc cu frunze 
de dud. 'Ţiganul învaţă pe urs să joce. Am pus pe ar- 
gat să lucreze. A vădut soldat. Fie-care ţăran are boi. 
Bucuros e ou-ce părinte când are copil. Pădurarul a tă- 
fat Zema. Sa stăm pe scaun. Nu cunosc lee pentru acestă 
b6lă. Să alergăm la steg. În provinciile turcesc! guver- 
neză beiă. Alerg după muscă. Am cumpirat carte. Să 
intrăm în prăvălie. Su mergem a vie. Am vidul cădend 

- stea,
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No. 32 

ADIEOCTIVUL 

Ezerciţiii oral. Carl sînt adiectivele în rândurile 
următore: 

Un negulitor bogat venia odată de la târg, unde des- 
făcuse numer6se mărfuri. Chimirul Y-era încărcat de 
bani. Trecend printr'o pădure dâsă, incepu să cadă o 
plâte repede şi fulgere scânteletore brăzdară văzduhul 
întunecat. El se plângea de vremea cea rea. De odată 

„ însă vede un hoţ care sta ascuns după un copac gros. 
Iloţul trase cu puşeu, dar tra nu luă foc fiind udă. A- _ 
tunci el dete pinteni calului şi scăpă. Astfel se inere- 
dinţă că Dumnedeă face tote cu mare înţelepciune. 

Adiectivele arată insusiri ale obiectelor numite prin sub- 
slantive. 

No. 83. 

Exerciţii scris. Să se adauge adiectivele potrivite 
în locul liniilor. 

Zahărul este —. Pasirile — plecă tmna de la no! in 
clime mal—. Maimuţele sînt animale fârte—. Erna bate 

„un vent—, Ce— este primăvara! Cânele este animalul 
cel mal—faţă de om. Omul—trebue să ajute pe cei să- 

"raci, Copiit—trebue îngrijiţi de aprâpe. India este pose- ” 
siune—. Agricultorul trebue să fie—, nu leneş, Dacă 
at seminţi—, vel avea rod bun; Aurul este un metal—. 
Se cade să fim — omului care ne-a făcut bine. Fericit 
este plugarul când îşi vede hambarul — cu producte. 
Mult înveselesce vara pe călător un copae—. 

No. 84% 

Exerciţii oral, Să se spună în ce grad sint a- 
diectivele subliniate, 

Este mai bună economia de cât sgărcenia.— Apa de
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-riu e mai sănitosă pentru băut de cât cea de baltă. — 
Zahărul e astă-Qi rai întrebuințat de cât mierea: — Ru- 
binul e o piâtră forte scumpă. — Vinul de Odobesci e - 

tot atât de bun ca cel de Drăgăşani. — Omenii, de la: 
țară sînt mai fericiţi de cât cel de la oraş. — Epurele 
se socotesce ca animalul cel mai fricos. — Leul e mai - 
puţin crud de cat tigrul, — Copiii. sint de obiceiii forte. “ 

lacomi. 

Sunt irei grade de comparatie :. posiliv, comparaliv, su- 
perlaliv. ! 

Comparalivul se formeză adăogend mui (tot atât de, 
mai puţin) înaintea formei de positiv. Superlalivul 
se formeză adăugend cel mai sai torte inainlea for- 
mei de posiliv (adică a adiectivului simplu). 

a No. 85 

Exerciţii scris. Să se pună adiectivele subliniate 
în gradul potrivit. 

“Para nostră e mică de cât Germania. Bătrânil sint: 
sciutoyi de cât tinerii. Oraşul Galaţilor este mare port al 
României. Caii noştri sint mici de cât cei din Rusia. 
Criv&ţul e rece de cât austrul. Ploile de la începutul. 
primăverii şi tâmnei sînt bune pentru agricultură. Şte- 
fan cel mare a fost înțelept de cât Mihaiiă, Vlad pepeş: 
a fost crud dintre toţi domni! Munteniei, 

i No. S6 

ARTICOLUL 7 

Exerciţii orul. Să se spună ce articole se gă- 
sesc. rindurile următore. 

Vasile era servitorul unui arendaş forte sgârcit. In- 
two qi el vădu că s'a fâcut o mică spărtură in acope- 

„Tişul pătulului în care ţinea produciele. Ii spuse a- 

*
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cesta; dar sgârcitul răspunse că nu e nevoie să chel- 
tuâscă pentru un lucru atât de mic. Era începutul er- 

nii. Ventul începu să bată cu putere şi spăriura se 
mări. Vasile dete de scire stăpânului, dar în zadar. 

"Veni vremea vânturilor şi zăpedilor celor mări. Spăr- 
tura se mări şi tot acoperişul se strică, cu tte ajut6- 
rele date de servitorii moşiel. Atunci stăpânul fu ne- - 

„voit să cheme meşteri şi să le plătescă forte multe 
parale ca să dregă. pătulul. Scumpul. mai mult păgu- 
besce. Omul să aibă totdeauna grijă de ale sale din 

 Yreme, 

Articolul e o părticică de cuvint care nu stă singură, ci 
se pune inainiea sai în urma unui subslanliv ori a- 
diecliv ca să-i dea o delerminare ore-care. 

„ Avem patru articole : enclitic, adieclival, posesiv, nehotărit* 
Enclitic : 1 (e), lui, le; i, lor; —a, i; le, lor. A- 

" diectival : cel, celui; cei, celor; — cea, celci; 

„cele, celor. Posesiv; al, ai;—a, ale. Neholărit : 
un, unui; unor; —0, unei; unor, 

“No. 87 

„Exerciţii scris, Să se pună articolele care ip- 
sesc. | 

Întro di de sărbătâre „Domn. Ştefan vestit, Domn 
nebiruit pleca de la Scara curţii lui la biserică în Vas- 
luiti. Clopote răsuna, steguri se închina, armăsană spu- 
mega. Deodată aude din depărtare om ce striga, mâ- - 
nând bol la plug. Trimise să-l aducă. — De ce lucrezi 

„în timp de strbătore? îl întrebă Domn. — Fiind-că 
n'am plug mei şi am împrumutat un plug vecinului. 
Am avut şi eu altă dată, dar în r&sboiă păgâni m'aă 
rănit. şi am r&mas sărac. Ştefan l-a dăruit plug cu şese 
bol şi movilă să fie proprietate luf.pe veci. |
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No. s8, 

„Exerciţii oral. Să se spună deosebirile între for- 
mele. articulate şi cele nearticulate din următorele 
rânduri: 

„Nu sciă alţii cum sint, dar eu, când mă gândesc la 
“locul nascerii mele, la casa piirintescă din Flumulesci, 
la stâlpul .hornuluii % unde lega mama o sfâră cu mo- 
tocei?) la capăt de crăpaii mâţele 3) jucându-se cu &j, 
la prichiciul*) vetrei cel humuit*) de care mă ţineam când 
începusem a merge copăcel, la cuptorul pe care mă as- 
cundeam când ne jucam noi băetii jocuri şi jucării pline 
de hazul şi far “mecul copilăresc, par'că- -mi “saltă şi acum 
inima de bucurie. ŞI, Dâmne, frumos era pe atuncă! căci 
Şi părinții şi fraţii ş şi surorile îmi erau sănătoşi şi casa ne 
era îndestulată şi copiii şi copilele niagieşilor erat de-a-pu- 
rurea în petrecere cu noi şi tâte.îmi mergea după plac 
fără lcc de supărare, de parcă era. tâtă Dumea a mea, 

Scolarii vor stabili, după îndrumările profesorului, cum 
se face arlicularea,: adică vor observa dacă sa intăm- - 
plat vre-o schimbare în rădăcina cuvinlului ori in ler- 
minare ; ori dacă s'a adăugat vre-un sunet noii care nu 
era in forma -nearticulată. 

Iată tipurile de substantive ce se pol stabili din acesi 
punci de vedere: - , 

coiru-codrul,. codri-codrii (Nici o schimbare nici în ră- 

dăcinţi nici in terminare). 
eroii-eroul ; eroi-eroii (La singular ti devine u; tar la 

„plural 1 devine i), 
Să meşter-meşterul ; meșteri-meşterii (La singular interca- 

3) Coşulul. 
5), Giucuri, 

-'5) Pisicile: 
4) Margina vetrei. 
%) Lipite cu humă.
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larea lui u; la plural schimbarea lui i in, 
- casă-casa ; 'case-casei ; case-casele. (Numai la singular no- 

__min. şi acusaliv avem. căderea lui ă inainte de: arlicol).: 
grădină-grădina; grădini-grădinii; grădini-grădinile. (La 

singular nom. şi acus. căderea lui îi inainte de arlicol; la - 
gen. şi dat. singular şi la piural schimbarea lui Ă în î). 

. vreme-vremea; vremi- vremii; vreimi-vremile. (La singular: 

nominativ şi acusaliv formarea diflongului ; la gen. 
şi daliv schimbarâa lui i in îi; idem la plural). 

vie-via ; vii-viei ; vii-viile (cade la singular noimninaliv şi 
acusaliv e; la dalivi de la mijloc din iii se face c; 
la plural i devine i). 

“ stea-steatia ; stele-stelei ; “stele-stelele. (La singular nomi- 
naliv- se intercaliză ti ș la geneliv dativ nici o modi- 

"ficare; nici la plural).* 

"No. s9. 

“zerciţiiu scris, Să se pună 'cuvintele subliniate 
în formele. arătate în parantesă. - 

Spiridon era fârte bolnav şi mumă (articulat) lu, tristă 
şi îngrijată pentru dinsul, nu dormise trei nopţi, stând 
jângă pat (articulat) lui. Maria, sora Spiridon (genetiv), 
în etate de doi-spre-dece ani, se temea să nu se bolnă- 
vescă şi mumă-sa ; de aceea o rugă so lase pe dinsa să . 
păzâscă. Mumă-sa nu primi, dar, învinsă de obosâlă, 
adormi. Atunci Maria se sculă Şi veghiă lângă frate (ar- 
ticulat) bolnav. Peste puţin se. bolnăvi şi mumă-sa şi 

e 

doctorul spuse că ar ave nevoie 'de puţin vin bun... 
Fiind-că cheltuise mult cu bdlă (articulat) Spiridon -(ge-- 
netiv), mavea bani. Atunci Maria se duse la proprietar 
(articulat) casă (genetiv) şi aşedă nisce lemn (plural ne- 
articulat) în pionițele (singular. nearticulat), pentru care 

„primi ban (plural) şi fu foarte. fericită că pâta să ajute 
pe mumă (articulat) sa. Acâstă îi dise: Maria (vocativ), 
fete ca tine sînt Puţine, în lume. PR Ia 

No, - 90 . : SRI DIR 

 Ereriiţiă scris. Să' se: pună. articolul 'cel în :for2 
mele potrivite unde trebue în frasele următâte: 

Ştefan mare a domnit patru-decă de ani. — Pe mân-
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dru Dumnedei îl smeresce şi pe smerit îl înalţă. — Fe: 
„_ricită săraci cu duhul, căci a lor e împărăţia cerului. — 
Sătul nu credea flămând.— In ţara orbilor cu un ochiii 
e împărat. — Omul bătrân le-a vorbit. — Ac6sta este 

-.casa omului bătrân.—Unde sînt 6menii tineri $— AL vă- 
dut pe mare?—Arată-te supus înaintea bătrâni. — Care 
casă e veche?—A cădut acoperişul casei vechi.—Aceste 
sînt lucrările grele. —S'au stricat ferestrele caselor vechi. 

No. 91 - 

7. Exerciţii scris. Să se pună articolul al unde tre- | 
bue în frasele următore : | 

Pi 

Acest cal este mei; iar acela este vecinului. — A- 
„câstă casă este ta. — Aceşti câni sint noştri. — Găinile 
sint lui Petre. — Moţoc era ministru Domnului Lăpug- 
n6nu. — Românii sînt urmaşi Romanilor. — Brăila era 
o cetate Turcilor. — Gurile Dunării sînt Românilor. —. . 
Acesta e un amic bun meti.—Casele cele mari tale sînt 

„vechi.—Mai mulţi soldaţi noştri se repeziră la audul ace-. . 
stul strigăt.—Ştefan a fost un bun Domnitor Moldovei. — 
Lăpuşnenu intrase în sală cu un sfetnic stă. . | 

| No. 92 

Să  Evorciţiii scris. Să se pună “articolul sn în for-: 
mele potrivite unde trebue. - 

Când Dumnedeii umbla. cu sfintele sale piciore pe pă- 
mint, trăia într'un sai om bun şi cu frica lui Dumnedeă. 
Se vede că om bun fără ispită nu se pâte. Intru dimi-. 
„necă6ră se afla pe câmp. Ce să vadă 7 2 Din spre răsărit. 
veniaii 6meni. Îşi aruncă ochii asupra om. Audi glasul 
femei, Din partea aceea veniaii care încărcate.. Se pare . 

„că 6meni le dă Dumnegeit numai rele. Bătrânul vă sa- | 
„lută cu chip vesel, Călător trece pe acolo, Acâsta era. -
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casa om bogat. Am vtdut boi frumoşi. Aşa li se pare 
Smeny. Acestea sînt datoriile mame. Mi-am cumpărat 
cărți. Acestea sînt paginile cărţi vechi. 

No. 93 - 

Sa NUMERALUL 

Exerciţii oral. Să se spună cari sînt numeralele 
“din frasele următore: 

Doui. ţărani vrură la lucru să plece. Nevestele le- -ai 
dat sfaturi. Una dise: Ține minte una din dece cuvinte 

„ale femeii. Să lucrezi şi pe plată puţină. Acesta ascultă. 
sfaturile şi găsi numai de cât de lucru, luând şi câte doui - 

-1eY şi câte patru, cum se nemeria, A doiia di farăşi află 
muşterii. Celalt însă, care voia plată mare, aşteptă de- 
geaba şepte dile. In fine veni un om care, vădându-l , 
voinic, socoti că are putere cât trei. il duse în grădină, 
dar el mai mult se odihnla. ÎI gise odată, de doiit ori... 
să se apuce de muncă; în urmă îl goni şi astfel uranul | 
rimase fără nici un câştig. 

„Numeralularată numărul, ordinea sait impărirea. Răspunde 
la intrebările: Câţi ? câte ? — al câtelea ?a câta ? 
Câte câţi ? cât câte 2—De câte ori ? | 

No. 94. 

Ezerciţii scris. Să se pună numeralele- potrivite, 
"în locul liniilor. 

" Anul are—luny, stptăimâna are—dile. In climele tem- 
perate sînt—anotimpuri. Regele Carol s'a suit? pe tron | 
în anul—.Christos a dis: Să ertăm de. şepte-deci deori— 
păcate celorlalţi 6meni, ca să ne erte şi Dumnedei nout. 
Luna lui Februarie are-—saii —de dile. Diita are— de cea- 
suni, Se dă premiul cel mai frumos şcolarului care este—
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în clasa sa. Martie este luna—a anului. Omul are—de- 
gete la fie-care mână. — trei fac not. — cinci fac doăă- 
deci şi cinci. Inainte de unire, Românii trălaii în—prin- 
cipate deosebite. Duminedeii a dat lui Moise—porunci. 
De—pe an diiia este egală cu n6ptea. 

„No. 9. 

PRONUMELE 

Exerciţii oral. Să se spună ce pronume se gă- 
sesc în ' rândurile: următâre. Bă se „explice. fie- 

» care pronume : 

0 stăpână de casă, care nu- -3i supraveghea destul: slu: 
gile, vedea Qi cu di că averea i se împuţineză. Se hotări 
să se ducă să întrebe pe un pustnic bătrân care  locula 
în fundul unei păduri, dese. — Părinte, dise ea, gospo- 
dăria îmi este în tristă stare; spune-mi cum să mi-o în- 
dreptez. Bătrânul îi dete o cutiuţă bine închisă, dicendu-ă: 
Im timp de un an să porți. acestă cutie de trei ori diia 
şi de trei ori n6ptea prin magazie şi prin tote locurile 
gospodăriei. Ast-fel vei ved6 tu singură cum starea averii * 
tale se îmbunătăţesce. lată doctoria ce- i dau ei. Sa - 
cam mirat femeia de doctoria acesta; dar s'a hotărit să 
se supună diselor pustnicului. Când s'a dus întâta 6ră în 
pivniţă, a prins pe un servitor furând mai multe sticle 
de vin. Când s'a dus în bucătărie, a văqut focul argend 
degeaba. Când a! visitat coteţul, a aflat uşa deschisă şi. 
găinile şi curcile fugind prin curte. Când:s'a dus în grajd, 
a găsit vitele neîngrijite. Făcând ea asemenea cercetări - 
în fie-care i, s'au îndreptat lucrurile şi la finele anului . 
a simţit că a pus laloc o bună parte din paguba ce su- 
ferise mai înainte. Atunci porni la pustnic, căruia îl dete 
cutia, mulţumindu-f; -ba îl rugă să i-o mal lase.un an.— 

a Nu, nu d o mal las;. dar îţi dăruese conţinutul el, În 

 



lăuntrul cutiei era o hârtie pe care scria: „Ochiul stăpă- 
nului trebue să vadă tâte lucrurile sale“. 

Pronumele tine locul unui nume. 

No. 9%. 

Laerciţiiu scris. Să se pună în locul: liniilor pro- - 
numele potrivite. 

—tace merge în pace.—e în mână nu e minciună. | 
—se frigela ciorbă suflă şi în Yaurt. Nu scie Țiganul—este 

 sofranul. —plâcă de dinăineţă departe ajunge. Cânele— 
* latră nu muşeă.—cere nu plere, dar nici nume bun mare, 
—a trecut pe aci? Un soldat.—a intrat în casă? Amicul 
mei. Am doiit feluri de mâncare. — îţi place 2—mă- 
nânei? O pară.— doresci? Să plec.—sinteţi? Şâpte. Fru- 
mâse sînt făpturile—,Dâmne! Fie-care om trebue să se 
muiţumescă cu—.Ascullă, Dummnegeule, rugile —.Eu : 
sint — şi tu eşti—. SE 

No. 97. 

lizerciţiii or al. Cari sînt pronuhele personale din: 
rândurile următâre? In ce cas, gen, număr? 

„Un proprietar bogat avea o moşie forte de preţ. El 
îngrijia de ea singur; “dar cum făcea cum dregea, fie-care 
an era maj reii de cât cel trecut. Vigend că e plin de 
datorii, luă hotărirea să vingă jumătate din moşie. Aren-- 
daşul care o cumpără făcu trâbă aşa de bună cu dinsa, 
încât propuse proprietarului să cumpere şi restul.— Cum 
al făcut, întrebă acesta, ca să te îmbogăţesci? Ei îngrijesc 
de ea: de mulţi ani şi nuam folosit nimic.—Pricina este 
că tu dormi târdiă, căci aşa sinteţi voi învăţaţi; pe când 
no), la revărsatul zorilor, pornim la muncă. ” 

Pronumele personale arată persona care. vorbesce U, cu 

“care se vorbesce (II) sait despre. care.se vorbesce UCID.



T2 - 

La persona a reia sinl forme deosebite pentru gen; -, 
la celelalte 'nu. 

„Persona 1: eu, mie, mine ;—noi, noti&. Persâna 11: 

tu, ție, tine; — voi, vouă. Persona JI: el, lui; . 
ei, lor; ca, ci; ele, lor. Tot pentru persona III: 
dinsul,  dinsului; dinşii; — dinsa, dinsei; 
dinsele. " 

No. 98 

Exerciţii scris. Să se copieze rândurile următore 
însemnându.se în parantesă- la fie-care pronume 
personal genul, numărul şi casul. 

“Vorbesce despre acâsta cu dinsa. — El e amicul 
meii.— Ai fost şi tu acolo?-—A sosit la mine.—Eiă învăţ 
totdeauna lecţiile.—Ea e o fată silitre.—Nol vom pleca - 
mâne. — Acesta depinde numai deno). — Casa ei e mare, 

No. 99 

 Ererciţiul oral. Să se spue în ce cas sînt pro- | 
numele “subliniate, 

I. Îmi place. Ce-mi pasă Mi se pare J-aduc aminte. 
Ne place. Ce ne pasă? N; se pare. Ne-a dat de scire. II. 
ţi şede bine. Ce ţie nu-ţi place altuia nu face. ie ţi se. 
cuvine laudă. fi-am scris. Ve vine bine haina. Ce ză : 
pasă. Vi se cade acestă cinste. V'a dat Dumnegei bine. 
III. Ii merge bine moşia. Omul'credincios primesce ce-i 
dă Dumnedei. I se pare. Lasă-i libertatea. Le. spune 
verqi şi uscate. Spune-le să tacă, Li se pare. Le-am ci- 
tit o poemă.' - . 

Î. Amicul me mă fubesce mult. Lasă-mă în pace, 
Tata ma luat la preumblare. Dumnedeii ne vede în 
tote faptele n6sire. Era să ne-aprindem. II. Cine te bate? 
Rogu-te, spune ce vrei. Nu te-arată faţa a fi bolnav. 
Cânele vă sperie. Duceţi-vă acolo. P'a prins cu lecţia
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neinvăţată. III. Î/ cunosc. Lasă-l. L-am vtqut. Pe toţi 
îi sei. Am să-i rog. Nu i-am cunoscut. O cunosc. N?o 
sciii. Le cunosc. Le admir. 

Formele scuriale se găsesc la casul dativ şi acusaliv. 

No. 100 

Lzerciţit orăl, Să se pue formele scurtate în lo- 
cul formelor întregi. 

Lacomului cât să dai lui, el nu dice ba. Pe pore nu 
faci pe el să bea apă din fedeleş. Nu băga pe tine în tă- 
râţe, că mânâncă pe tine porcii. Fierul răi cât să baţi 
pe el e degeaba. Pe mine câţi cân! pe mine ai lătrat 
toţi ati turbat. la pe e? după mine, că pe el omor. | 

Pers. I: sing. dal. mi, mi, în; acus. m&;—plar! dat. ne, 
ni; acus. ne. Pers. II: sing. dat, ţi, ţi, iţi ; acus. 

„te —plur. dat. vă, vi; acus. vă. Pers. II]: sing. dat. . 

mase, şi fem. il, îi ; acus. masc, |, îl; fem. o;—plur. 
dai. masc, şi ferm. le, li; acus. masc.i, i, îi; fem. le, 

No. 101 

Exerciţii oral. Să se alegă formele scurtate de 
pronume. din frasele următăre: 

Procopsdla nu-e cârpă să o mototolesci şi să o bagi 
în sin. —: Pe tot omul în visță patimiie îl învaţă. — 
De multe în lume am dat şi tot nu m'am înviţat. cat 
să-ţi ascunqi glasul gurii, mai ce să-i faci naturii. —. 
„Acum îmi vine apa la mâră.—ME supun nevoil.— Fap- 
tele bune în lume îţi fac nemuritor nume.—Pe cel ce te 
duşmănesce tu cu bine-l răsplătesce. — Mi se pare că 
„l-am audit.—Mt-aduc aminte cu plăcere de vremea co- 
pilăriei.—Cum faci, aşa ţi se face.— Nu-mi pasă de vor- 
bele bârfitorilor. — ŢI-a adus veste rea.—Bietel femei i
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„se păru că o strigă cine-va; —l- -am: pus capăt 1 nevoii.— 
Omului speriat i se năzare că vede. felurite lucruri îna- 

“inte.—Orbului degeaba-i spui că s'a făcut qiăă.—A ple- . 
cat singur de la tîrg, căci oile le-a lăsat unui prieten.— 

- Nu ne duce pe noi în ispită. — Pânea n6stră cea de 
_tâte dilele dă-ne notă astă-qi. — Am vrea totdeauna să - 

ni se împlinâscă gândul.— Cine l-a vădut?—Nu vă luaţi 
după cei răi, căci.rău vi se. întâmplă. — Vreau să vă vor- 
besc în ascuns. — Nu v'am spus nimic până acum. — 
V'am vădut când veniaţi de la gară.—De ce le vorbesci 
aşat—Nelegiuiţilor li se pătesce pedepsa.—Nu t-am vă- - 
Qut. — Degeaba îl rogi, căci mâud. — Lasă-i în plata 
Domnului. — Plângerile” celui sărâc ascultă” le cu bună 
voinţă. 

a a „No, 102 

“ Lizer ci scris. Să se scrie deosebit formele scur- 
tate ale” pronumelor, punându- se în drept forma 
întregă cu care se potrivesce. 

Nică usturoiă nai mâncat nici gura nu-ţi pute. Um- 
_Dblă cât umblă. până s se înfundă.: Dacă nu scii să vop- 
_sesci, nu te pune să mânjesci. Nelegiuitului î; vine de '- 
hac necredinciosul. Pe omul rii î/ însemneză Dumne- 
deu. Păcatul nu e cât mânzatul ca să-l vadă tot satul; 
dar de Gmenii răi să te închini şi să fugi ca dracul de 
tămâie. "Fă-ţi: cruce. mare, că e dracul bitrân. Tu î 
'faci-cu ochiul şi el îţi face cu capul. Tu.4. trimeţi la 
surcele şi cl îţi aduce floricele. Tu ce-i cânţi şi el ce-ţi - 
descântă!' Cine ne cunâsce? Cine vă scie? Pati mâncat 
credința. Cărţile sint. unde le-am pus. Până nu: iei 
calului şeiia, nu-i Vedi rana din spate.
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o g No. 103 

Exirciţiă scris. sa. se scrie formele: scurtate- p6- 
trivite în. locul: liniilor. 

Pe tine — cred. Pe mine—d6r6 misca. Pe el—văa 
adesea la preumbiare. Pe amicul lui—am vădut adesea. 
Cum — al schimbat hotărîrea? Pe tine—âm vidut eri... 
Pe copiii neastâmptraţi — pedepsesce învățătorul. Pe 
Vasile şi pe Dumitru -— a pus în genuchi. Pe Gheorghe 
—a udat, pentru că e silitor. Pe Nicolae—dore capul. 
— am dus cu amicul meii la preumblare. — am întâlnit 
cu mal mulţi prieteni.. Unul — întrâbă unde stau. Noiit . 
—place să fim cu minte; Ce—pasă mie ?— se pare mie 
că e cine-va aici. — dice totdeauna să mă duc-cu el la 
preumblare. Ce —-pasă lor? Aşa—se cade acelora. De- 
geaba — aduc aminte. de lecţii, el nu vor să asculte, 
Cine — dă not ajutor? Am fost silitori, de aceea — se 
cuvine premii. Să — aducă şi nout de mâncare. Ori-ce 
—spui, e degeabă; nu vrea să asculte. — dă cine-va lui 
condejul? Lui aşa—se pare.—am spus că nu e loc, nu . 
mai încercaţi. Nu—e ruşine să faceţi aşa? Nu—se pare 
că aţi greşit?-Ce ţie nu —-place, altuia nu face.—se va 
plati după faptele tale. —place să te joci. 

No. 104 

| Ezerciţii scris. Să se scrie corect pronumele 
scrise greşit în frasele” următore: 

Dăţi, popo, pinteni! şi bate 6pa cu călcâtele, — Pote | 
săţă 6să înainte vre un epure. — Aptrămă de găini, că 
de câni nu mă tem. — Spunermi verde în ochi. —Dămi, 
Domne, ce nam gândit să .m& mir ce, m'a găsit. — Cei 
e scris în fruntei e pus.— Parcă luase pânza de pe. 0: 

„braz. - Nu poţi sto întorci cu umărul.—Dii lume şi te 
mâniuie. — Sal văd când mioi vede câtă. — Mil negru
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înaintea ochilor. — Numi suflă nimenea în borş.—Pof. | 
tim, pungă, lu masă dacă ţiai adus deacasă.—Mi sa a- 
propiat funia la par.—A vrut săşi facă sema.—Fămă, | 
mamă, cu noroc şi măcar maruncă în foc. — ŞIa. pus. 
boit-în cârd cu Dracul, dar are săi scâtă fără corne. 

No..105 

| (Urmare) 

Teaşi vâri în sin, dar nu încap de urechi.- —pa bine 
Săi aud. rSă. —ȘIa găsit popa.— De răminea), mierea! . 
ca un frate; 'de nu, îmi eşti ca doui.— ial trăit tranul 
şi ţia! mâncat mălaiul.— —Ţi sa dus vestea ca de popă 
tuns, — Dacă te-a! băgat în joc, trebue să joci.— Acesta 
nil plugul.— Miaduc aminte ce vremi erai atunei.—Nu 

 Sciii dacă Yar mal pica aşa lucruri bune. — Numi da 
„ pace.—Gătituleaţi ceva de mâncare ?—Multă minteţi 
mal trebue. — Mau trimis la stână. — Ma frământat şi 
„ma sgârcit.—Ţia mâncat paralele —'Ţii mat mare dra- E 

” gul să te duci la el.—Aii furato Turcii.— la venit minte 
la cap.—Dumnedeii săl erte şi săl odihnâscă.—Mam 
dus. — Haide, strigal, necăjindumE.— Mai închinat pe 
la ic6ne. — Nea lăsat cu sănătate.— Îa venit la în- .. 

- demânătrimiţându-ne la şeâlă.—Sa deochiat vremea.— 
* Iau mâncat străinii. | 

No. 106 
Ă (Urmare) , 

Ma pus la masă cu dinsul. — Îndatămi trecea dure- 
„rea.—'Țipă deți ia audul.—Ţial făcut biserică.—Pune- 

țivă pe făcut privighen.—'Tăia porcul şi pârlia şil în- . 
vălia 'cu paie del inăduşia. —Miam. aprins pale în cap.— 
Ţioii da ei!—Sămi ia clobotele— Aprindevar focul !— 

Uri mia fost omul vielen.—Drept săţi spun. —Vream 
„ Sămi făc bici, — Taremi pare rău. — Am nemerito
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bine.—Nu sa ales nimica. —. Me asvorl peste g gard de 
parcă nic! nu lam atins şimi pierd urma ducândumă 

- acasă şi fiind forte cuminte.—Puznicul vine şil chemă.—. 
A tunat şi fa adunat.—Laso mârtă, că multe mi sai. | 
întâmplat în' v6ţa.—Dicendumi una alta, ma făcut să 
mă scol.—Să nuţi mergă bine.—Numi caut de drum?— 
Audindui, mam speriat.—Sămi spue cine la vădut.— 
De vindare ţie găinuşa ? 

No. 107 

(Urmare) 

Cum 1o da mâna.—Aturiei o Ya Şii desl&gă feumuşel . 
a aţa de la: pictor, mio aruncă în sus, dicând : Taca 
posna că am scăpato !—Ceream sămi plătescă marfa. — 
Tea trimis cu pupăza de vindare ?—Mam furişat prin- . 
tre Omen! şi am eroito la fugă.—Lasăl măi! Laşi lăsa 
ei, dar nu mă lasă el. — Ajung acasă, bătândumise 
inima ca întrun epure.—Dice că Yam fi luato. noi.— 
Miam pus bine gura la cale sămi fie pe tâtă dia. — 
Mam sculat de la masă, luândumi rămas bun.—Deabia 
miam venit în simţiri peste un ceas.—Leam dus la 

„păscut şi de aceea mam întârziat.—Mia lăudat vredni- 
-cia şi mia dat de mâncare.—imi făcea în cludă şimi 
bătea din pumni, poreclindumă.. | Ă 

- No. 108. 
(Urmare) 

“Leam lăsat să ridă.—Când te înconjără cânii, săl. 
laşi să latre fără să te urnesci din loc. —Dumnedei. 
săţi dea tâte darurile !—Nu mar fi gonit.— Miam ţinut 

„cuvintul de joi până mai apoi.—Am sciut ai domoli 
luându! cu binişorul şi a! face săşi bage săbiile în i 
tecă.— Dumnedei săl erte. — Mia oprit paraiia pe ne- 
drept. — Neaţ) dat locul. — Neaţi calicit luându-ne mo- . 
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„şia.—Mam aişedat în , găzdă. — - Legândule, le luă lă spi- - 
nare.—Nu mie ciudă.— Am so fai din capăt. — Bătea 
un vânt deţi frigea obrazul. — Lăsândul, mam dus în 
pădure. — Mam întors la câmp.—Cum nea, vădut, nea 
sărit înainte.—Puindule pe masă, ne dise să mâncăm. — 
Cap aj, minte ceţi mai trebue? — Nui 'venia la 'soco- 
t6lă. — Vel vede ce am săi fac. — De fa tihni diua de 

„adi, păcat sămi fie! — Am tăcut ş şi țlam răbdat.—Nui 
eşia de la inimă necazul cei făcuse. „— Spuneţi că ne a- 
flăm bine şii dorim. — Tare mil dor. — Mia făcuto.— 
Când 1ar fi somnul dulce, laşi deştepta.—Cântăle dea- 

„cum, căci aşa lea fost seris.--Placeţi cum neai găsit?— .. . 
E Cărăbiniţivă de la mine şi lăsaţimE în pace. — Dragi ' 

mieraii şeqătorile. — Spune săşi Ya nădejdea şi săşi 
caute de drum. — Să căutăm al îndrepta. — “ Avusese 
grijă săl deştepte. —  Luândune rămas bun, neam suit 
în trăsură. - 

„No. 109. Re 
„Urme 

“După mintea ceo: aveam, neam i intors înapoi. —, 
Par că ţia eşit un sfint din gură. — Unul: nea luat în: 
ris, — Nică dascălul nu putea săi tălmăcâscă. — Vai de 
cinel suptra ! — Numindul aşa, Ja călugărit şi astfel ia 
“rămas numele.—Îa dat bani, timiţândul să se scalde.— 

- Xa luat puterea. — Ertămă, Domne, că team supărat. — | 
Lasăme în pace.— Incepe al cânta. —Fieţi ţărina uşoră !— 
Na putut săl vadă. —Vaţi deprins a lua focul cu mâna. 
altuia. —La întâmpinat o mulţime de lume. — - Amarnic 
Tha: lovit. — A vrut sămi caute” pricină, — Împuşeăii por- 
cil.” Dute la Curte !—Miam luat inima în dinți şi mam 
dus." Ma ameninţat. — Nea imblângit -—Acolo mila fost 

" 6dihna. — 'Silescete săţi fact e 
câri la născut. — Mar -asvirlit“ pe. cal. Mame venit în' 

                      



19. 

“simţi. —Miau alunecat picidrele. — Țiera frică să sta) 
acolo. — Nea dat de mâncare tot ce avea mar.bun şi 
nea îndopat bine. — Neam trezit vindecaţi. — Nu milă 
mers aşa bine.— Îl certa şil bătea. — Îa privescei cum 

- stai şi se uită. — Săi vegi cum se codesc. — Să numi 
uit cuvintul. — ara rugat sămi facă şi- mie un smei. — 

„Cine va învăţatt—A voit sămi vorbescă. —As îmi sfi- 
riia inima. — Nu ma prins. — lam jurat că n'oii mai 

- face.—Sciă cine mia făcut acâsta. . 

No. 110. 

VERBUL 

 Exer ciţiii or al, Să se spună câri "verbe sînt la 
indicativ present; cari la imperfect ; cari la per- 
fect simplu ; cari la perfect. compus; cari la viitor în- 
tâiă ; cari la viitor al doilea ; cari laplusquamperfect. 

Intr?o grădină, era un cuib de turnici. In timpul fru- 
mos ele se 'sârgulaii să adune grăunțe de grâă şi le 
purta în gropiţele lor. Nu departe.de acestea era un 
strat de flori spre care băzâlau o mulţime de muscu- 
liţe. Un băeţaş se obicinuise a privi îndeletnicirile 
acestor fiinţe mici. Incepuse deci a socoti aşa: Pot fi 
Gre - vieţuitâre -mai :prâste de cât. furnicile? Ele totă 
dia” lucrâză şi: se chinuesc pe când musculițele pe- 
trec. Ei cred că sînt făpturile cele mai fericite. . 
"Au trecut câte-va săptămâni şi sa schimbat timpul. 

Sorele_se făcu nevădut; peste n6pte era din ce în 
ce mai frig. Mergend băețaşul cu tatăl său în grădină. 
nu mai vădu, furnicile ; Iar musculiţele zăcea morte 
pe ici pe colo., Simţi multă jale pentru. pierderea aces- 
tora şi întrebă ce se făcuse furnicile pe..cari le viduse 
varu. Tatăl. stă. răspunse .că riusculiţele au murit, 
fiind-că ai: petrecut.t6tă vara, far. furnicile trăesc în 
gropiţele lor sub pămînt... Le, vei ved6 îndată ca se-va -



80 RE 

face vremea bună. Când s6rele îşi va fi trimis ragele sala 
mai calde, ele vor eşi şi vor alerga Yar pe câmp. 

Terminările presentului de la indicaliv : Pi 
Conj. IV Conj. 1 Conj. IL Conj. iri 

Sing. Pers. I —(m — 1 — 0 — d — 
” (Di i i i i 

, III dă „e e e e d 

Plur. Pers.: ÎI cm em em im im im 

” II ați eti eți - ii iți iți 

NI dă — — — e — 

La unele verbe de conj. I se intercaleză înlre rădăcină 
* şi terminare silaba ez, la conj. IV silaba esec; însit 

numai. la indicativ present, la conjunctiv present, (a- 
fară de pers. ] şi II plurală) şi la imperativ. Î 

Imperfectul are la toie conjugările termindrile : am, ai, 
a, am, ali, ai. 

Perfeclul simplu este de doiă feluri : în i şi in sei. A- 
cesta din urmă se găsesce la conj. III şi la 2 verbe de 
conjugarea a doiia. Terminările sint urmăldrele : 

Conj, 1  Conj. (și III Coni. IV Conj.IIșilil 

a-i. -u-i -i-i -se- i 
- a-şi =u-şi -i-şi. ?  -se-şi 

-ă- pb -se- 
ă -a-răm  -u-răm  =i-râni  se-răm 

-a-răți. -u-răţi  <i-răţi  -se-răţi 
-a-ră -u-ră -i-ră : -se-ră 

Perfeciul compus e format de participiul (supinul) ver-— 
“ bului ce se conjugă precedat de auziliarul : am, ai, a, 
an, ați, aii. 

Viitorul I se formiză din auziliarul : voiii, vei, ba, vom, 
veți, vor, urmat de infinilivul verbului ce se conjugă. 

Viitorul, II se formeză din viitorul verbului a [i (voii fi, 
vei fi , etc.) urmat de - participiul (supinul) verbului ce 
se conjugă. | | 

„ Plusquamperfectul se formeză de la perfectul simplu, Iă- 
sându-se la o parte terminările şi punendu-se in l0— 
cul lor : sem, seşi, se, sem, seți,-se. 

x 

. 

.
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"No, 1. 

Ezer cițit scris. Să se pună la indicativ present 
infinitivele subliniate. 

Ce a înctța la tinerețe, aceea scil la bitrâneţe. — 
„ Meşteşugul la om a fi brățară de aur. — Cine a sei 

carte a as€ patru ochi. — Procopsela nu o a cum 
pira cu bani, ci oa dobândi cu ani. — Omul cât a 
trăi învaţă şi tot. a muri neînvăţat. — Orb pe orb po- 
vățuind, a cădt amândoi în grOpă. — Găina care a 
cloci nici odată nu a fi grasă. — Piâtra care se rosto- 

“ golesce din loc în loc nu a prinde muşchii. — Omul 
a sfinți locul, iar nu locul pe om. — Ursul nu a juca 

de voie, ci de nevoile. — Cine « lucra şi a tăc€ mal 
multă trâbă a face. 

No. 119. | o 

xerciţiii scris. Să se înlocuescă infinitivele sub- 
liniate cu perfect simplu. 

Mihaiu a alerga în tabăra Turcilor, a lua o secure 
de la un ostaş, a fiia capul: unui mare număr de 
Turci şi a reveni neatins la at'sei. — Atunci vinul a în7- 

- cepe st curgă prin pahare şi lăutarii a sedte instrumen-. 
tele lor. Toti se a grăbi să ia locuri la masă şi peste. 
puţini o mare veselie a domni peste, inlrega adunare, 

pa No. o 
Exerciţii scris. Să se pue: imperfectul în  1ocul 

infinitivelor. 

A fi o seră frumâsă de vară, Vântul Vabiii a mişca - 
frunzele copacilor şi radele lunii a scălda măreţul. cas- 
tel care de vecuri a sede ascuns printre brai. Mai-la 
vale un riuşor a şerpui murmurând prin &rbă. un totă 
firea a domni o pace adâncă. Ma Ă
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No. 114. 

Exerciţii scris. Să se pue perfectul compus în 
locul inânitivelor. 

ĂÂ fi cu amicul mei Gheorghe la preumblare. Fiind-că 
aveam un drum lung de făcut, ne a lua demâncare pen- 
tru ca să ne întorcem tocmai sera. 

A eşi pe bariera oraşului şi a apuca fără să ne uităm 
unde mergem peste câmp ; a merge prin erburi şi prin 
floră frumâse şi peste cât-va timp a întra într”o pădurice. - 
Aci a sta până sâra, când ne a întârce f6rte mulţumiţi 
că a petrece aşa de bine. 

No. 115. 

Exerciţii scris. Să se pue plusquamperfect în 
locul infinitivelor. 

Birtaşul a ave grijă să ne aşede merinde în traistă. 
N6ptea era întunecâsă şi drumul grei, căci de dimineţă 
a ploiia şi a rimâneici şi colo mici băltâce, în cari dădeam 
adesea cu piciorul socotind că e pămînt uscat. Nu a trece 
nici o dată print”o asemenea pădure şi, drept vorbind, 
de şi a ac€ multă îndrăsnâlă şi mult curagii până nu a 
pleca de la han, acum simţiam că indrăsndla mă cam a 
părisi şi piclorele a începe a se îmula. 

No. 116. 

Lzerciţiii scris. Să se pue viitorul întâiă în locul 
infinitivelor. 

Cine scie când a fi sfârşitul lumii ?—Şcolarul leneş a 
; pedepsit, Iar.cel silitor 4 prim: laude. Nu a pute face 
pe mut să vorbâscă, pe orb să vadă.—Croitorul a găti 
hainele mele duminecă. — Nimeni nu a aflu secretul ce 
ml al: spus,
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„No. 117. 

Exerciţii scris. sa se: pue viitorul al doilea în 
locul inânitivelor, 

__ Degeaba te duci. Când a ajun ge tu acolo, el va fi pe 
drum. Pâta că ea a sci cele întâmplate. Ei cred că ela 
întrebuința cuțitul cel noi. Putem intra în oraş; soldaţii 
a potoli răscâla. 

| No. 118. 

i Eerciţiii oral. Să se explice formele subliniate. 

Leşii ai să între în Moldova. Plăeşii ai să se apere cu 
bărbăţie. Avem să aşteptăm mult. Nare să te învingă. 
„Aveţi si răbdaţi multe nevoi. Armata mare să pdtă resista 
duşmanului. Are să distr ugă garnisona. Ai să reuşesci, 
dacă cercetezi bine lucrurile. 

Pe lângă forma gramalicală regulată a viilorului I, mai 
aven alia formală cu verbul a ave la indicativ pre- 
sent şi cu conjunclivul - verbului care se conjugă : am 

Să... ai să... etc. 

No. 119. 

Exerciţii scris. Să se înlocuescă prima formă a 
viitorului din exemplele următore cu a doiia 
formă” de viitor. 

Cine îl za ajuta? Nu veți cuteza să vă impotri viţă re- . 
gelul. Nu veţi muri de sabie, ci de ştrâng. Nu voii suferi 
ruşinea acesta. Nu vor pute vesista mal mult, Acesta nu 
„se va trece aşa. Le vom trimite plumb de pe ziduri. Vei 
regreta cumplit de fapta acesta. Vom închina cetatea.
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„No. 190 

" Lixerciţiii oral. Să se “spună carl verbe sînt la. 
conjunctiv present, cari la conjunctiv perfect. 

„__„ Petru Rareş până să nu fie Domnu, era pescar. După 
ce l-ai ales boerii la Iaşi, ai trimis după el să-l afle şi 
să-l îmbrace cu caftan. In acest timp el mergea cu: mai 
multe care de la Galaţi spre Iaşi ca să vindă pesce. A- 
jungând la Docolina, s'a culcat şi a visat că d6lul se 
închina înaintea lui şi deşteptându-se, a spus visul ar-. 

: gaţilor şi aceştia au dis să fie bucuros, că ai să găsâscă 
cumpărători buni. Ai pornit deci pe drum. Fără să fi. 
aşteptat, s'a pomenit Rareş cu alaiul Domnesc care 
venia să-l spună că ţara.l-a ales drept cap al ci. 

Conjunctivul presenl se formeză de la indicalivul nrăseni, 
" „schimbândla persona III singulară pe e in ă şi viceversa; 

iar persona III plurală este totdeauna la fel cu persona 
III singulară. Lu tote persânele primesce inainte con- 
junclia să. P'erfectul conjunclivului are o singură formă 
peniru tote personele: să fi... cu (participiul verbului 

care se conjugă). 

No.- 191 

Exerciţii scris. Să se pue conjunctivul present în 
locul infinitivelor. 

EI se silesce a pricepe, a urmări gândirea, a scdte 
vre-o învăţătură. Mai voit a te întârce acasă. Doresel a 

“mânca.cevat Ei vor a sta liniștiți, dar nevoile nui lasă 
a trăi bine. Pe cine nu-l laşi a muri nu te lasă a trăi. - - 

| A No. 199 
, 

Bre ciţiii scris. Să se pue perfectul conjunctivulut | 
în locul infinitivelor. 

A asculta. eu poveţele lui, acum era bine de inine. 

x
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„A ast cine să-mi spue, ei aveam grijă mai mare. A toi, 
„eu puteam să merg şi mal repede. Aveam o notă mal 

mare, a scrie mai bine, 

No. 193 
Exerciţii oral. Şă se spună cari verbe sînt la 

presentul optativului şi - cari la perfectul optati: 
vului. 

Un băst de coşar curăța cogurile casel unei prințese. 
Intrând întmo odaie în care nu se afla nimeni, vădu pe 
masă un ceasornic scump şi se gândi că ar luape el 
mulţi bani dacă l-ar fura şi l-ar vinde. Gândul cel rtiă 
însă îl fu oprit de cel bun. Socotind că dacă ar pune 
mâna pe ce nu este al stă s'ar pute cu drept numi hoţ, 
el îl lăsă. Prinţesa dintr'o odaie de alături viquse tot. 
Ea chemă pe băct şi-l felicită că se împotrivise ispitei ; | 
ba chiar îl dărui ceasoinicul. Dacă l-ar fi furat, n'ar fi 
folosit nimic, căci ar fi fost prins şi închis în temniţă. 

Preseritul optalivului (condilionalului) se formeză cu for-" 
mele: aşi, ai, ar; am, aţi, ar şi cu infinitul ver- 

bului ce se conjugă. 
Perfectul se formeză cu oplativul preseni al verbului cuaci= 

liar a Îi şi cu participiul verbului ce se conjugă. 

No. 194 

Exerciţii scris. Să se pue optativul sai. conăi- 
ţionalul present în locul infinitivului, 

Nimeni nu a vr€ să îmbitrânâscă, . A merge şi noi la 
| preumblare. A veni şi vo A dori să plec. Dacă a da Oru- 

mul cânelui, a muşca pe cerşetor. Spune, ce ţi-a plăce. 
Spune- -mi ce a mânca.
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No. 195; . | Ş 
| Exerciţii scris. Să se pue perfectul optativului în 
locul infinitivelor. 

Dacă a dori omul numai ce era spre folosul ]ui atunci 
Sa întâmpla mai puţine rele. Niciodată n'a pr imi el acest 
dar de la alteine-va. : 

_No. 196. 

Hiresciţiiă oral. Să se spună | la :ce mod sînt ver- 
*- bele: subliniate. 

Ştefan rânit se intâree la castel. Deschideţi pârta! 
strigă el. Mama sa ese la ferestră şi-l întrebă cine este. 
Sint fiul t&ă, răspunse el; dar mamă-s a nu'vrea să-l cu- 
n6scă. Du- te la oştire, mori pentru țară şi-ţi va fi mor- 
mintul încoronat cu flori. , 

„_ Atunel plecă în munte la un sihastru. Ascultă-mă, bu- 
nule părinte! — Lasă-mă& acum, căci sînt în rugăciune, 
Apoleşind bătrânul, Ştefan îl întrebă dacă nu e mai bine 
să închine ţara Turcilor.— Nu orbi asemenea cuvinte ! 
Condu la luptă, dacă vrei, totă ţara; dar n'o umilă, căci 
nu al acest drept. . . . î 
"Ştefan se luptă şi învinse pe Turci. 

Imperativul se formeză de. regulă de la indicaliv present 
şi de la conjunctiv. Persona II singulară esie la fel cu 
persona II] singulară de la indicativ present (el ascullă, 
ascultă). Persona III singulară este la fel cu persona 
III singulară de la conjuncliv. Personele din plural sint 
la fel cu conjunctivul. 

„Forma negalivă de la persâna I singulară se formeză de la - 
infiniliv (vorbesce, nu vorbi). |
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No. 197. 
Pxerciţii, scris, Să se pue imperativul în locul .. 

infinitivelor. 

„A bate fierul până e cald. A prinde orbul, a scote-i 
ochii. Totdeauna a ruga pe Demnedei să-ţi dea gândul 

_cel din urmă. Nu a căuta nod în papură. Nu te a bucura 
„la câştiguri mici. Nu a băga lingura unde nu-ţi fierbe 

Gla. A căuta să trăesci bine cu tota lumea. A învța te 
să nu minţi niciodată. 

No. 198. 

-Ezerciţiii oral. Să se spună cari verbe sînt în - 
participii, cari în gerundii. 

Un lup, îmbitrânind, a voit. să se pocăscă. Sehim- 
bând numele în câne; s'a dus smerit la un stăpân şi sa 
hotărit să slujescă la oi. Slujind ast-fel şi oile păzind, 
întro qi fiind lungit, .o 6le l-a mirosit. El a uitat că e: 
schimbat în câne şi apucând-o, o mâncă. Lupul îşi 
schimbă părul, dar năravul ba. i 

„ Modurile nepersonale ale verbului, pe lângă infinitiv, sint : 
„gerundiul, participiul şi supinul. După unele gramalici, 

tote acestea sint unile sub numele de participii pre- 

sent (gerundiui) şi participiti periect (supin şi parti-. 

-- „ cipiii). Gerundiul se termină în nd; iar participiul şi 
supinul în t sait Ss. Deosebirea înlre parlicipiă . şi supin 
este că parlicipiul varicză ca un adiectiv (chemat, che- 
-maţi, chemată, chemate), iar supinul nu varieză (che- 

mat). Cu acesta din urmă se  [ormez ă timpurile compuse. 

| No. 129. 
Ezerciţiii scris. Să se pue gerundiul în locul i in- 

finitivelor,. 

L-am vădut aveni. A trage clopotele, preoţii chemă pe
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credincioşi la rugăciune. Pastrile se depărtară d Sbur a. 
- Ventul a bate a scuturat florile copacilor. Câte. odată : se . 
răspunde mai bine a tăce. 

No. 130. 

| Brerciţiiă scris. Să se  pue participiul în locul 
infinitivelor; | 

„ Atlasem că acest câne era a. pierde, Colivia sta a 
prinde de pom. Nenorocitul era cu mâna a frâ unge. Nu 
era supă, ci apă a fierbe. Era fârte a suge la faţă. In. 
mijlocul curţii era un lemn a înfige. 

ae No. 131. 
izerciţiii oral. Să se spună ce particularitate 

„aă în conjugare verbele subliniate. 

Le vom da plumbi fără să se mal ostendscă. Plecaţi- vă! 
pa închinați or ba? A treia di se răniră! dol. Adu 

„nându-se pe lângă foc, vădură că aă sfi rşit muniţiile. 
Uycâi-te pe prtă. Ostea se înşiră în doit rânduri. P6rta 

“se deschide. Mă duc să văd dacă vin soldaţii. — Cine ': 
nu-şi aduce aminte cu plăcere de timpul copilăriei ? 
Despre acâstă afacere -îmi 'spăl mânile ca Pilat. Fe- 
meile când se călugăresc îşi taie părul. Degeaba, sgâr- 
ciţilor, dilnic ză numărați banii, căci nu-i veţi lua cu: 
voi în vi€ţa cealaltă. | 

“Unele verbe se conjugă câteodată cu pronume. Ele se nu- 
mesc reilexive saii pronominale. Pronumele stă 
în casul acusativ : mă, îc, sc, ne, vă, se sai în 

casul dativ: îmi, îţi, îşi, ne, vă, işi. Conjugarea 
reflexivă nu se deosebesce alifel in nimic de cea aclivă. 

, Să se observe că. nu ori-ce verb care are înainte pro- 

. nume este reflexiv. Trebue să fie în aceeaşi 'personă 
pronumele şi verbul şi ințelesul să fie refleztiv, adică : 

“ lucrarea să fie făculă de persâna care o suferă. .
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No. 132. 

zerciţiii oral. Să se spună cari din verbele - 
' subliniate sint reflexive şi cari nu sînt. | 

Se audia numai tropotul cailor şi al âmenilor cari. 
abia se mişcai. El să fie nevoit a se retrage, a -da pas . 
'Tureilor ? Cantemir mă îngşelă şi mă făcu să pierd mulţi 
ostaşi. Mal bine să ne ducem înainte. Faţa i se însenină 
la audul acestor cuvinte. Porunci ca stea să se înşire 
către cetate. Vino de ne spune ce ai vidut. Nu se aş- 
tepta să audă aşa vorbă. M'aţi trimis la Iaşi. A'am luat 
pe urma lor. Fă-l semn să se cobdre de pe zid. Aşe- 
dați-vă la portă. Regele vă face cunoscut să vă încfi- 
nați. Incă odată ză întreb : vE închinați ori ba? Si ne 
lase slobodi să ne ducem unde vom voi. 

No, 133, 

„ Exerciţii, scris. Să se copieze subliniindu-se ver: . 
bele reflexive cu acusativ cu o linie şi cele cu 
dativ cu 2 linii. 

Greă e pentru un general a-ŞI privi ostea învinsă! | 
Aci îşi trimit Domni moldoveni. averile. Vreaii să-mi . 
râsbun pe Cantemir, In cetăţule se aflui 18 plăeşi. Sa 
dus la răsboiti. Omul răi n'are ruşine de Gmeni nici 
nu se teme de Dumnedei. -Duşmanil şi-a” luat dru- 
mul spre țara lor. Şi-au schimbat locul. Ostea se a- 
propiase. - 

- No, 134. 

" “RECAPITULARE 

Pxerciţiii scris. Sa se pue verbele subliniate în 
timpul însemnat în parantesă. 

Odată în Constantinopol un tinte virstnic, voinic, «
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„zoi (8 erundiu) un meşteşug «. învă ta (conjuncliv pre- 
sent), a se băga (perfect compus al indicativului) uce- . 
nic la un meşter de lulele, « pune (perf. compus) soroc, 
a se tocmi (perfect compus) în trei ani l-a scote 
(conjunctiv present) învățat, desăvirşit. Deci puindu-l 
a lucra (conjunctiv present), pămîntul a frămînta, lulele 
n tipar a pune (conjunctiv present) şi la câte-i a arăta 
(imperfect) în două trei luni de dile a înveţa (gerundiu). 
ori-ce_ a face (imperfect). Nu-i a arăta (plusquam-per- 
fectul indicativului) însă în ce chip se a cdze (imperfect). 
Tinărul a vede (gerundiu) că a pute (indicativ present). în” 

"tru tâte a lucra, a începe (perfect simplu) a se gândi (con- 
junetiv present) şi în căinţă a intra şi înşelat să se ţie . 

"că pe trei ani a se băga (perfect compus), că el în.prea 
scurtă vreme meşteşugul l-a înzăa (perfect compus). 
Ca să se încredinţeze mal bine în părerea sa, a zoi (per- 
feet condiţional), şi să le cocă, dar stăpânul nu la lăsa - 
(imperfect). | 

No. 135 

«Urmare) 

Intr”o di a păzi (perfect simplu) vreme când a fi (îm- 
perfect) stăpânul a duce (participii) şi vre-o câte-va lu- . 
lele a cdce (conjunctiv present) în cuptor a pune (perfect 
compus) dar când a se uita (ind. present) şi a vede (ind. : 

" present) că tote s'au fost crăpat, nescind ce e pricina, 
tot a se gândi (perfect compus), a se mira (perfect com- 
pus). Se mai încercă a coce. (conjunctiv present) încă 
vre-o ş6pte opt şi a cundsce (perfect simplu) că alt nu 

„a fi ind. present), ci meşteşugul la copt. Ce a face (con- 
junetiv present) ? 

Nesciind e!, a se împăca (ind. pres). de acest gând 
- şi cu munca, cu răbdarea. anul cel d'intâiui a trece (ge- 

rundii), a piti (perfect compus) într”o q vreme stă- 
pânului s său: |
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„ Jupâne, să-ţi spun o vorbă, dar nu a co: (ind. pres.) să-ţi . 
“pară rii, laca a se împlini (perfect compus) anul de când 
a sluji (ind. present) ucenic şi încă a coce (conjunctiv . 
present) lulele nu mi a arăta (perfect compus) nimic. 
— Fătul mei, stăpânul a dice (perfect simplu), doui 

anl-a fi (indic. pres.) pâw la soroc şi când a rămâne 
(viitor ID) unul, ţi a arăta Giitor D), cum a se. câce (in- 

„ dicativ present). - 
„Al doilea an se a împlini (indic. pr esent) şi ucenicul 

a vede (gerundiii) că gând ma asc (indic. pres.) să-i 
arate, îi a vorbi (perf. simplu), Yarăşi a dice (gerundiii) : 

— Jupâne, doi anl a trece (perfect simplu), mal a ase 
"(înd. pres.) unu pân/la soroc; a arăta (imperativ) — mi" 
măcar acum cum a trebui (indicativ pres.) a coce (con- 
junctiv present). 

— Fâtul mei, el îi a răspunde (perfect simplu) n'a 
rămâne (viitor I forma compusă cu conjunctiv) ne n-- 

văţat; de a mea purtare de grijă a fi (imperativ) bine 
încredinţat. Când “a rămâne (viitor 1) acuma şese luni 
pân” la soroe, a-mi aduci (conj. pres.) atunci aminte a-ţă . 
arăta (conj. pres.) şi cum se a: cdce (ind. pres). 

SI No. 136 

«+ Urmare) - 

Stapanul stii îl a dice (perfect simplu): “Chtar în diăa 
de soroc a veni (conjunctiv present) să mi aduci aminte 
ada (conjunctiv present, pers. 1 plural) cuptorului foc. Şi : 
atunci. șede (gerundii) cu tine o să-ţi arăt nepreşii. 

— Tupâne, Jacă mi a fi: (indicativ present) sorocul. 
întracest ceas. | 

| — Prea bine, el îl a răspunde (perf. simplu), hai dar, 
lângă mine a șede (imperativ) şi a face (conj. present) 
şi tu întocmai după cum cu ochii a vede (ind. pres.)
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Ast-iel cu dinsul împreună la cuptor cum a se afla 
(imperfect), a începe (peri. simplu) în lulea a sufla în 

-. năuntru pe doit părţi şi a sufla (gerunaii) — o, îndată 
în cuptor o puse. Pe rând, ună, una după alta, a face (perf. 
simplu) ast-fel tuturor şi le scotea sănătose, fără a crăpa. 

„„.— Bine, jupâne, numai pentru un suflat a sluji (pet. 
compus) eti rel ani ţie şi tot mereu ţi-a /ucra (pert. 
compus) ? 

— Aşa, fătul mei, el a dice (peri. simplu), nu a fi - 
(ind. pres.) grei ; dar ast-fel mă a învăța (perf. simplu 
per. III plur Spe mine, ast-fel (te a înița (fiind. pres.) şi 
eii. La ori-care meserie a fi (ind. pes.) câte un secret mic 
care cine nu-l învaţă lucrul lui c fi (ind. pres.) de nimic. 

No. 137 

RECAPITULARE DESPRE VORBELE FLEXIBILE 

„Exerciţii scris. Să se copieze rândurile urmă- 
tore . scriindu-se în parantesă cari sint: sub- 

- stantive, adiective, articole,. : pronume, numerale, 
verbe. 

De tvei dile lupta n'a mat încetat şi Tătarul pare ca 
înaintat; lar Buzescu vede cu durere florea României. 

„ce pe vale piere. Trece înainte pe un cal în joc, ce 
varsă din ochi-i flacără de foc. Strigă cu tărie cetelor 
sdrobite ce la glasu-i mândru se întorc uimite. lată că 
nepotul hanului tătar trece pe un sălbatec ager armă- 

„sar. Buzescu, cum il întâlni, îi eşi înainte şi asifel îi . 
vorbi. Dacă nu ţi-e frică şi ai credinţă în tine, o Tă- 
tare, vino să te lupţi cu mine. Ei descălecară atunci 
amândoi şi se Vaii la luptă ca doi juni eroi. EI se iau. 
în brațe, se smucesc, se strâng ; dar Tătarul scâte o: 

secure mică şi lovind pe Preda pavăza îl strică; dar 
el cu măciuca ast- fel îl lovi că Tătarul cădu şi muri.
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No. 138 

ACORDUL 

kzerciţiii oral. Să se explice schimbările din pro- 
posițiile următâre: | 

1. Elevul e silitor. Elevii sint silitori. Elevele sînt 
" silitâre. — 9. Bărbatul muncitor găsesce totdeauna: de: 
lucru.— Bărbaţii muncitori găsesc totdeauna de lucru. : 
Femeile muncitore găsesc totdeauna de lucru.—3. Ur- 
sul mănâncă bucuros miere. — Urşii mănâncă bucuros 
miere. Ursâicele: mănâncă bucuros miere.—4. Tu eşti” 
ascultător. 'Pu eşti ascultătore.—5. El e ascultător. DĂ 
e ascultătâre.—6. Românii au avut în trecut mari su- 
ferinţe şi: mare putere de resistenţă.—7. Un cal bun 
şi nisce tovarăşi buni de călătorie te fac să mergi di 
şi nâpte fără să bagi de semă.—8. Amice, supune-te 

-sortei! Amici, supuneţi- vă sortei!—9. Omul cuminte 
vorbesce totdeauna după ce s'a gândit. Omenii fără 
minte vorbesc fără să se gândâscă. 

Unele cuvinle slaii într'o legălură aşa de strânsă in căl, 
caulă să. se polrivescă unul cu allul şi schimbarea u- 

nuia aduce schimbarea celuilali. Adiectivul se polri- 

vesce loldeauna cu subsianlivul pe care-l determină, .. 
luând acelaşi gen şi acelaşi numer. Arlicolul ia ace- 

laşi gen, număr şi cas. Verbul işi ia numerul şi i per- 

sona după subiectul de care ține. 
Potrivirile acestea. formeză coreclela limbii, Ele : pârtă 

numele de acord. 

„No. 139 a 
Exerciţii oral. Să se arate unde sînt greşeli de 

„acord în deprinderea următâre, și să se explice 
„pentru ce. 

„Un copac bătrâne căduse de un mari, grâznice vânt. .
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şi precum se aşternuse cu ?ntregimea-i la pămint s'a- 
fundase într'o baltă în vecinătatea sa, unde lrestia cea 
înalt „en apropierea sa. Vede- trestia întreg legănân- 
du-se de vânt şi-i vorbi: Vecină drag, ei la prea mi- 
rare sînt. cum, fiind tu subţirel şi fără puteri în trup, 
vânt, furtună nu. ie strică, vijelii mare nu te rup. Eu 
care din vechime am crescut puternică, groși, vântul 
cu a sa înălţime chiar din rădăcini. m'a scos. Trestia 

răspunse îndată: Pentru ce einu mă stric? Pentru 
_că în visţă sint plecat şi la vântul cele mai mici. Cât 

de “mult de aşi cresce înalt, eii de loc nu mt mân- 
„ drese, 

| No: 140. | 
__ Exerciţii scris. Să se facă acordurile unde lip- | 
sesc. 

Cât îmi este de urit unii ; dobităce, 
cum lupii urşii, leii şi alt câţi-va, 

„cari cred despre sine că preţuesc ce-va! 
" De se trag din nem mari, 
"acestea € o întâmplare. - ” | 

Şi eu pote este nobil, dar s'o arăt nu-mi place. 
Omenit spun adesea că în ţări civilisat 
este egalitate. 

„... Tot Ya o schimbare şi lumea se cioplesce ; 
„numai pe noi mândria nu v& mal părăsesce. - 

- Cât pentru mine unul fie-care scim 
„că am de bucurie | . 
când toţi lighiona, măcar şi cea mai pr roşti, 
îmi dice câne sadea. | 

.Căţelul Samurache ce şedea la o parte. 
ca simple privitor 
audind vorba lui, 
s'apropie îndată şi qise:
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- Gândirea voştri este minunaţă 
şi simţimintul vostre îl stimez, fraţii mei. 
Noi! fraţii tii! respunse cânele mântate. 
O să-ţi dăm o bătaie care s'o pomenescă. 

No. 141. 

Exerciţii. scris. Să se îndrepte - "greşelile din fra- 
'sele următâre: 

Cail este nişce animale forte folositâre omului. Mol: 

dovenii ai format odată un stat deosebit. Muntenia şi 
Moldova s'a unit în anul. 1$59. Copiii cuminte nu vor: 
besce mult. Orbit e 6menit cei ma! nenorociţi. Turcii 
numia Domni în ţările române dintre Grecii din Fa- 
nar. Solil dise că volesce să încheie pace. Cine sîntără 
aceşii 6meni ? In acestă frasă e doit proposiţiuni. Am 
scris şcolari! care lipsesce. Ungurii făgăduiseră ajutor 
lui Mihai. Spune-mi cum se numesce şcolarii cari a 
fostără pedepsiţi. Caii tînăr sînt mai iuți de cât cei 
bătrân. Împărații sînt adesea. mat nefericit de cât 

“ 6menil săraci. 

No. 148. 

-ADVERBILUL . 

Fzerciţiii oral. Să se spună cari. sint adverbiile ”: 
“în exemplele următâre: 

Înv&ţ, bucuros. EI: scrie lesne. Ivăţătorul vorbesce 
blând. Noi alergăm iute. M'am suit repede în.tren. 
Am ajuns târdiii. Copilul mie umblă grei. Proprietarul 
ne-a primit bine. | 

„_ Soldatul căquse pe câmp şi muri departe de ţara sa. . 
Numai cânele sta mâhnit acolo lângă dinsul. Acum 
tot e gata pentru îngropare. „nainte cânele pornesce. 

Merge | până la mormint. Aci se opresce, aci se aşdă.
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Câteodată cercă pidira s?o ridice. Nu vrea nici odată să 
primâscă hrană. De acolo a fost cânele nelipsit dout 
nopţi. Dimincţa însă l-au găsit mort. 

sidoerbiul e o parte de cuvint neflexibilă care delermină 
pe un verb, pe un adiecliv sait pe all adverb arâlând 
locul,- lin.pul, modul. 

No. 143 

Exerciţii scris. Să se pună adverbiile potrivite . 
în locul liniilor. 

"Să nu dea Dumnedeii omulul—pote să rabde. Nu 
scii— sare epurele. Nu linge—ai scuipat. Cine pleci — 
departe ajunge. Mai bine mai—de cât—.Nu se vo- 
besce—cu 6menii bătrâni. Cu un picior în gropă şi cu 
unul—.Nu cine trăesce—scie multe, ci cine umblă— 
scie multe ——-Sculpam în 6rbă şi—scuip în barbă.—îţi 
cântă aşa trebue să joci. —e a băga in urechile acului 
când vedi. Gura lumii—pămintul o. astupă.— dai şi — 
crapă. Bogatul—tare se plânge de cât săracul. A 

No. 144 

Exorciţiă oral. Să se spună în ce grad sînt ad- 
verbiile subliniate. 

Mai bine adi un oii de cât la Pasci un boii.—Cine 
pornesce mai de dimindţă ajunge mai sigur — Forte 
uşor este să porunceșci; dar ma: grei să asculţi. — E 
mai aprope pielea de cât cămaşa. — Mai bine să fii în- 
tâiă la sat de cât al: doilea la oraş: —Mai lesne câştigi 
pe om cu vorbe bune.— Mai bine mai târgdii de cât 
nică odată.—Beţivii mănâncă foarte puţin. 

“Gradele de comparație al adverbiilor. se formcză, adău- . 
gend inaintea posilivului : mai (penlru comparaliv) şi 

forte (pentru superlativ).
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No. 145 

Exerciţii suris. Să se pună la gradul” potrivit 
| adverbiile subliniate. 

“ Secumpul mult păgubesce şi leneşul mult al&rgă. Bine . 
trăesce un sărac lipit de :cât un bogat sgâreit. Lesne 
se va strecura funia prin urechile acului, de cât boga- 

“tul în împărăţia cerului. Bine o învodlă strâmbă de căt 
o judecată dreptă. Cămaşa e aprope de prele. Bine să 

fi stupân mic de cât slugă mare. 

Ne 0. 146 

PREPOSIȚIUNEA 

Ezerciţii oral. Să se spună cari sint - preposi- 
țiunile în rândurile următâre :. 

Spune- mi cu cine te aduni şi- ți voiu spune cine eşti. — 

Împrietenesce-te cu omul de omenie.—Intre hoţ şi o- 
mul cinstit e depărtare ca de la cer la pămînt, 86- - 
rele se arătase de pe culmea dâlului.— Te voii aştepta 
până la trei ore. — S'a pus o punte peste rii. — L-am 
pelrecut până despre sat, — Ai apucat-o pe 'din dosul 

 ariej.—La pomul lăudat să nu te duci cu sacul mare.— 
„Din c6dă de. câne nu poţi face sită de mătase.—Sub 

piâira cea mai frum6să scorpia ascunsă zace. 

Preposiliunea arală Taporiul intre doiiă vorbe... , 

No. 7 

Exei cițiăi scris. Să se „pună preposiţiunite pori: 
vite în locul liniilor. 

— grădinar castraveți s să nu vingr-—Scump-—vorbă. 
Dumnedeii nu lasă —om.— ploie trebuie să răsară s6- 

- rele. — cuptor ul cald puţine lemne lrebuesc. Sătulul 

7
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—la Mimând nu crede. —Galul— dar nu se caută— —dingr. 
| Trag nadejde « ca a spânul —de barbă. 

| No. 148. 

„a e "CONJUNCȚIUNEA. 

“Bror cițiit or al. "Să se alegă conjuncțiunile din îra- 
„sele: următâre: 

“Un fluture dea de un greere, dicând că el' stă as- 
_cuns şinu' pâte să shâre, Ei, dicea iluturele. alerg 
din fl6re în flâre; pot să staii dacă vrea să pot să 
„mă l6găn în aer. —Nu te mândri atâta, răspunse 'gree- 
„rele, căci ai şi tu nevoile tale. Fiind totdeauna la ivelă, 
având colori frumâse pe aripile. tale, toţi.copiiy te gon6se 
eu pălării şi cu batiste. Mai totdeauna eşti prins şi o- . 

- morii. Ca să trăim fericiţi, trebuie să trăim ascunşi. 
Un soldat 'se întorcea. din răsboiă acasă. Ar îi vrut . 

să sbâre, dar nu-l lăsa rana din piclor. Şi bietul om şi 
târa piciorul. 

Conjunciunea . legă doiiă vorbe * de același fel sati doit. 
'proposiţiuni. E . - 

„No. 149 

Lerciţiii scris. Să se pue conjuncțiunile potri- 
„Vite în locul liniilor. 

—— esci poftit la masă, plâcă sătul de acasă. Laudă-te 
gură —pumnul îţi cură. Când eram la mama—eii sciam' 

să cos—mama împungea — că trăgeam acul. Omul e 
născut—să umble-şi pastrea—să Shore. Stăpân nu poţi 
ajunge, —slugă cât vei vrea. — risipesci meiul, ancvole 

„Îl aduni. Verşi cu pumnul —aduni câte unul.
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No. 150 

RECAPITULARE a 

Exerciţii scris. Să se copieze, subliniindu- se cu 
o linie adverbiile, cu 2 linii preposițiunile, cu 3 
linii conjuncțiunile. 

Sorele şi crivățul se priceaii între dinşii cani din 
ar pute mai curând să desbrace de haine pe un călă-. 
tor pe care îl. vădură din întâmplare trecând pe jos. 
Crivăţul, dicend că numai el singur pâte, începu să su- 
fle asupra omului cu atâta repedieiune, încât puţin r&-. 

mase să nu-i dea căciula din cap jos şi să nu-i Ya haina 
din spinare ; dar fiind-că omul, cu cât bătea vântul mai 
tare, cu utât el işi îndesa căelula pe cap şi îşi strângca 
hana bine pe lângă dinsul, Crivăţul n'a putut să-l facă 
nimic, ga rămas de ruşine. A început după aceea şi : 

- sârele să şi atate putei'ea şi, îndreptându-şă către călător 
 înfocatele sale rade, îl sili să- -ŞI Ja căciula din cap şi să. 

se desbrace mai de tâte hainele, ş şi ast-fel Sorele rămase 
- biruitor — Ac6stă pildă ne învaţă că cu multă înlesnire 
se pot birui inimile Gmenilor prin fierbinţela blândeţii 
şi facerii de bine, decât prin pornirea cumplirii şi a 
rtutăţi, 

No. 151 

RECAPITULARE GENERALA 

Faerciţiii scris. Să se copieze rândurile următore, 
punându- se după fie-care vorbă în parantesă ce 
parte de cuvînt este. - 

De la arat un plug: 
venia încet spre casă, 
şi la un boi, pe jug, 
o muscă s'aşedase:
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„Yar ei spre "ntâmpinare 
o altă muscă ?n sbor - 
îi face întrebare: 

e „De unde, dragă sor î* 
— „Şi mai întrebi de unde? 
el musca îl răspunde 
cun.aer suptral. 
„Au nu pricepi ce facem? 
nu vedi că noi nentârcem 
din câmp dela arat! 
“Spre laudă deşartă 
mulţi die: „noi am lucrat, 
când ei lucreză 'n faptă 
ca musca la arat,
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