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GRAMATICĂ, | 

TRIMESTRUL |. 

A COMPUNERE ŞI PEPRINDERE LA COPIAT.” : 

Exemple. GRĂDINA. | : 

10. Grădina este o bucată de pămint împrejmuit. 
20. Grădina pâte să se afle lingă casă sati pe 

câmp. 

30, Ea este imprejmuită cu gard, ori cu uluci,. 
ori cu zid. 

10, Într'o parte a împrejmuirii se ana portiţa 
grădinii. — Prin mijlocul grădinii se află un drum 
lat, — Drumul este aşternut cu năsip. — Alte cărări 
mai mici duc, din' drumul cel mare, pină la margi- 
nile grădinii. — De aminduoă laturile drumului şi ? 
ale cărărilor se află şiruri de câcăze, — În grădină 
se mai află pomi şi copaci; unii sint mai mari şi 
alţii mai mici. — Se află în grădină şi Mori frumâse; 
se află și ierbă verde şi legume de tot felul. — Pe 
arbori se văd adese- -ori păscri ; pe flori se văd flu- 
turi şi albine. 

50. În grădină lucrâză tata, mama şi alți miun- 
citori. — Copiii pot să se plimbe şi să se jâce în gră- 
dină. — Lor le plac pomele şi florile. — Omenilor mari 

x



    

le place si petreci și să se odilmesci la umbra po- milor şi a copacilor din grădină. 
60. Grădina este un loc plăcut, frumos și lolositor. 

Resule, — 10, Numele ce noi dim ființelor și lucrurilor: se chiemă Substantive. 
2%. Cuvintele pe care le putem Dune in locul sub- stantivelor, se cbiâmă Pronume, 
3%. Ca să Cundşcem care vorbe sint substantive ȘI pronume, intrebăm despre ele: «Cine?» sai: «Ce? - 4, Părticelele de cuvint pe care le adăogăm in urma substantivelor, ca să arătăm de ce anume fiinţă sait de ce anume lucru vorbim sat scriem, se chiemă Articole, 50, Cuvintele: care arată cum şi ce fel sint fiintele sai lucrurile, se chismă Adiective. "60 Cuvintele care arală ce face o fiinţ ori ce se întimplă cu ele, se chiâmă Verbe. 70. Cuvintele care- arată câle sint la nume fiintele sait lucrurile despre care vorbir, se chicină N x 

i sati un lucru, 

tmnerale, So, Substantivele, pronumele, articolele, adiectivele, verbele şi numeralele sint tote părţi de vorl-ive. 
“"Teme.—vVe „scrie din bucata de mă sus ară ădiuav, tăte părţile de 

vorbire ce le cunoşci,. aședlând pe câte un, rind osebit fie-care fel. 

x 
[Lecţiuni==[, MI] 

2. PROPOSIȚIUNEA CU PAR PILE EI PRINCIPALE, „+ Exemple. "Tata este grădinar, Nucul este pom. “Pătlăgelele sint legume, — Grădinarul este harnic. Nucul este verde. Pătlăgelele sint roşii. — Grădi- narul  munceşce,. Nucul umbreşce. * Piitliigelele se - mănincă, 

Regule. — 10. 0 gândire pe care se chiemă o „Proposiţiune, 
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90. Noi scriem totdauna cu o literă mare la inceput, 

cuvintul cel d'intii din ori-ce proposițiune. 
3%, La sfirsitul ori-cării proposițiuni scrise, noi punem 

câte un semn. Punem un punct (.), când vrem să arătăm 
hotărit că ceva este în fiinţă.— Punem un semn de între- 

baie (9), când-vrem să intrebăm ceva. Punem.un semn 
de mirare (0), când ne mirăm de! ceva sati când chiemăni 

pe cineva. | 
49, În fie-care proposiţiune se află cel putin duioă . 

părți: o parte despre care spunem ceva ;— acea parte se. 

numeşce Subiect;—şi o altă parte în care spunem ceva 

despre subiect;—acea parte se numeşce Predicat. 
3%. Când intro proposiţiune subiectul este un nume 

de fiinţă, noi îl aflăm intrebând: — «Cine este cel despre . 
care spunem ceva ?y—lar când subiectul este un nume de 
lucru, noi îl cunâşcem întrebând ;—«Ce este ceia despre care 
spunem ceva 

6%, Când vrem să şcim care este pregicatul unii pro- 
posiţiuui, noi intrebăm, sai :—a Ce este (subiectul)?»—saii:— 
«Cum este (subiectul)?»—saii : — «Ce face (subiectul)?> 

„“B, Subiectul şi Predicatul sint părti de căpetenie ori 
Pâvrtă principale ale „proposițiunii. 

'Teme.—Vei scrie şâse proposiţiuni, în care vei arăta:— Ce este vrabia.— 3 3 » “ 

Cum este vrabia.— e face vrabia.— Ce este prunul.— Cur este prunul.— 

Ce face prunul.—La tote acele proposiţiuni vei sublinia subiectul şi pre- 

dicalul. 
LL Iul.) 

  , 

3, DESPĂRȚIREA VORBELOR CU 0 CONSUNANIPĂ 
INTRE DUOE VOCALE. 

(Deprinderi ortografice). 

Exemple.— În măr văd un măr. —'Tasta sa-pă.— 

Ma-ma u-dă. — Ea a-poi pli-ve-şce. — Co-pi-ii se jo-că 

în gră-di-nă. — Măr-gă-ri-tă-re-lul in-llo-re-șce pri- 

mă-va-ră,. "



Regule, —1%, Proposițiunile se fac cu vorbe, Vorbele se compun din sunele, | | 20, Sunetele impreunale compun silabe. Fie-care silabă se rosteşce saii se pronunță cu o singură deschidere a urii, "3% Sint vorbe cu o singură silabă ; altele sint cu duoă ; altele cu trei sat şi cu mai multe silabe: (Po, Ta-tă, Gră-di-nă, A-ră-tu-ră, Se-me-năztu-ră,.....), - 4. Când scriem, putem să despărțitn vorbele in silabe; dar cele cu o singură silabă nu le putem despărţi nici odată. 

50. Când despărțim silabele unii vorbe, consunanta care se allă intre dugă vocale, se lipeşce totdauna de silaba ce u-meză, (Ma-ma Pli-ve-şce. Plu-ga-rul Sc-me-nă), 
'Teme.-— Din bucat a de citire alesă, vei copia tote vorbele cu 0 consunantă intre duo & vocale, despărțindu-le în silabe, 

LL. 11.) 
- , ———————— 

4. PROPOSIȚIUNEA DESVOLTATĂ CU APRIGU', 
Exemple. 

Pomii sint Îvumoşi. 
Perele sint pome. 

| Pomii infloriţi sint frumoși. 
AR a „| Nucile sint verdi, i 

1 

Perele sint POme ustose, 
T6le nucile sint verii. 
Coja verde a nucilor este 

amară, 

C6ja nucilor este amară, 
“Miedul sucit nu este amar. 

Grădina nostrii este mare, 
Rogue, — 40, Când o proposițiune are numai un subiect 

Osiţiune simplă. 3 inda., Dit de subiectul şi de mal cuprinde și alte cuvinte legate de su- ; predicai, acelii Proposițiuni noj îi dicem că 
Oposiţiune desvoltală, 

PI 

pr | -6— 

„Predicatul său, 
biect ori de. pr 
este o pr  



90. Cuvintele care intro propositiune desvoltată sint 

legate de un substantiv, noi le numim Atribute. 

mp. Atributele pot îi şi adiective, şi numerale, şi 

substantive. 

„50, Ca să cunâşcem daca um cuvint dintro proposi- 

a țiune este atribut al unui substantiv, noi întrebăm: — 

«Care (substantiv) ?—a Ce fel (de substantiv p—aCâte (sub- 

stantive) 2 
| 

60. Atributul este o parte intregilore sali secundară 

(adică de a duoa-mână) a proposiţiunii. 

t
a
.
 

'Peme.— 10. Vorbind despre grădină, (suc, păersici şi altele), vel forma 

trei proposiţiuni, având ca atribut: una, un adiectiv; alta, un mumeral 

şi alta, un substantiv. — 2%. Din bucata de citire alesă, vei culege 

tâte atributele şi vei scrie pe trei rinduri osebite: atributele adiec- - 

tive, cele numerale şi cele substantive — Acestă lucrare va fi împărțită 

întrastfel, pe caiet : 

— Atributele din bucata de citire sint următârele : 

4. Adiective: e ef 

9, Numerale: . sc...
 . 

E [LU] 

ÎN 
| 

5, COMPUNERE. . 

: (Descriere). ” 

axemple. LIVEDEA. | 

40. Ce este livedea?— (o. intindere mare de pă- 

mint unde crese pomi, ierburi şi flori...] 

90. Cum se mai chi6mă Jivedea ?—(pajişte...) 

30, Unde se află livedea?—/adese-ori aprâpe de 

cast, de vite, de pădure...) i | 

10, Cum este livedea?- [cu pomi, mai rari decât   

ve
 

în pădure...] 

50, Ce se vede în livede?— (pomi roditori, erburi, 

flori de câmp ; une-ori se mai văd şi şănțulețe sai 

N 
Ni 

. 
| 

77



canaluri cu ape curţilăre ; mai var, se văd în livedi animale sălbatice : iepuri şi vulpi; dar in Poni, se văd Păsări şi adese-ori insecte...) 
60. Ce folos aduce livedea ?-—/pime pentru domenii, nutreţ pentru vite,... livedea pote fi și pășune şi islaz + ierba cosită de. 

otavă,...] - 

prin liveli se face maldăv, fin şi 

Regule., — 1%. Despre o liinlă sau despre un lucru, noi putem spune şi scr 
suşiri are 9—Unde 
împarte 9---Ce i se 

ie: Ce este ?—Cum este? adică ce in- se a[lă ?9—Ce bărți are? sai cum se pole înlimpla? sat ce face ?—Ce folos sai ce pagubă pdte să aducă ? 
20. Câna -r&sp 

întrebări, sai prin! 
descriem acea ființă sat a 

- "Tene.— 4, Vei ser 
bările de mar sus, despre «Livedes:-- Vej 

10. Livedea este 
30, Livedea se află .., 
50. În livede vedem. . 

6. PROPOSIȚIUNEA Des 
| Exemple. — Stăpinul- por injugă boii. . După 
pinul iși mingâie 
gâiaţi 'de stăpin.—Argaţii cu boii Pămintul nu simte că e atat de ai arat, boii pase 
cută de boi, 

za 

3 e e «0% Livedea ne dă 2. Vei descrie, dupe punctele de mai sus, 

undem cu deamăruntul la tote aceste graiu, sau în scris, se chismă că noi cel lucru, ori că facem o descriere. 
je pe caietul cel curat“ răspunsurile la tote intre- 

face intr'astfel : ” 
Prelucrave ; 

a. —2. Livedea se mul numeşce şi. ah, Livedea ni se arată a fi .. .... 

«Viia şi Pădureas. 
[L. 111-1V.] ————— 

OLTATĂ CU COMPLINIRE, 
unceşce argaţilor. Argaţii ce boii sinţ injugaţi de argați, stă- boii. Boii se bucură că sint măn- 

ară pămintul; dar 
argați. — După ce ierbă ; dar iârba nu Simte ci e păs- 

— 8 —
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im
. 

Regule, — 19. Cuvintele care, intro proposiţiune desvoltată, 

- sînt legate de un verb, noi le numim Complinire. 

90. Când vrem să şcim care parte “este complinirea 

_înt”o proposiţiune desvoltată, noi, cu mijlocirea verbelor, 

întrebăm: «pe cine? ce? de cine? cui? despre ce ?» 

30. Ca şi atributul, complinivea este o parte intre- 

ilve sait secundară a proposiţiunii. 

Teme.— Din bucata de citire alâsă, vel culege complinirile verbelor şi 

«atributele substantivelor, şi le vel scrie pe duoă rinduri osebite: un rind 

pentru complinii, şi celălalt pentru atribute. ! 

[L. 1-4]. 

  

7. DESPĂRȚIREA CUVINTELOR CU MAI MULTE, 

CONSUNANTE ALĂTURATE. 

(Deprinderi ortografice). 

Exemple.—Tâm-na, di-iia es-te mai scur-tă. N6p- 

tea a-tunci es-te mai lun-gă. A-e-rul se r&-ce-șce. 

Se por-nesc vin-turi. F run-de-le co-pa-ci-lor in-găl- 

be-nesc. Lu-pii, ur-şii, vul-pi-le şi cor-bii r&-mân 

stă-pini în pă-duri. Pe câm-puri, tot mai mun-cesc 

plu-ga-rii. A-tunci ve-dem şi câ-te un vi-nă-tor, cu 

co-po-ii du-pă -el, um-blând prin co-dru. 

Regule, — 119. Când despărţim cuvintele în care se află 

duoă consunante între duoă vocale, atunci consunanta 

Mintii rămâne lipită de silaba de 'naint€ ei; iar a duoa 

consunantă trece la silaba din urma ei. 

2. Când consunanta a duoa este litera 1 sai litera 7 

(tablă, codru), “aminduoă consunantele trec la silaba ur- 

:mătâre (ta-blă, co-dru). 

30, Când despărtim în silabe “ cuvintele în care-trei 

sait patru consunante se allă între duoă vocale, atunci cea 

dintii consunantă rămâne lipită de silaba dinainte ei; 

dar tâte celelalte consunante trec la silaba următâre. 

—9—: 

   



Teme.— Vei copia pe cate o poesie învățată pe dinafară, şi vel des- 

părţi în silabe tâte cuvintele ce le vei scrie, păzind regulele de mai sus. 
(1. n] 

3. COMPIANIRE DIRECTĂ ȘI -COMPLAININE 
INDIRECTĂ. 

Exeraple.—Tâtă lumea laudă pe omul muncitor. 
(..pe cine?).—Plugarul ară țarina. (..ce?.— Într'insa. 

el semănă săminţa. (..ce?).—Dumnedei dă holdelor 

ploie (..ce?).—Pl6ia face să r&sară grânele (.„ce?).— 
“Grânele aduc folos 6menilor (..ce?.. cui?].— Omenii 

se bucură de belşugul grânelor (..de ce2).—Ei se in- 
chină şi mulţumesc lui Dumnedeiă, pentru acel belşug. 

„(cu 2.. pentru ce?). 

Regult. — 19. Complinirea care implineşce saii compli- 
neşce da dreptul înțelesul predicatului, se chiâmă compli-: 

mire drâptă saii directă. Ca să cunâşcem care e complinire: 

directă, facem intrebarea: «pe cine? suii ce ?» 
„99. Complinirea care implineşce sai complineșce in- 
țelesul predicatului, nu da dreptul ci în mod lăturaş, adică: 
indirect, se chiemă complinire indirectă. Ca să cun6şcem 
care e complinire indirectă, făcem întrebare cu vorbele: 
«cui ? de ce? ori despre ce? şi pentru ce?» 

30. Complinirile sint, sai directe sai indirecte. 
„40. Substantivele pot fi subiect, predicat, atribut şi 

complinire directă şi indirectă, , 

Tema.—40. Din bucata de citire alesă, vei sublinia tâte complinirile- 
directe şi pe tâte cele indirecte. — 20. Vei răspunde înscris, pe catet, la 
întrebările următâre; 

a) «Prin ce iatrebări allăm predicatul intr'o proposiţiune ? Ce părţi. 
de cuvintare pot fi predicut ?0—b) «Prin ce întrebări afl 
ntr'o proposiţiune ? 

[L. NI-I.) 

— 10 — 

ăm complimireu.



9. COMPUNERE. 

(Descriere). 

„Exemple. NUCUL. 

10. Ce este nucul?...—/e-cut?i pom...] 

90. Unde creşee nucul ?... [în grădină, ori în 

livede, ori in viie...] a 

30. Cum este nucul?., —/..mare, frumos, verde...) 

40. Ce părţi are nucul?...— (incepând din jos în 

sus : „rădăcini, tulpină, crăci, . (runde, fructe...) 

| 50, Ce fel de rădăcini are nucul 9..,—(..una grosă 

şi mai, mulle subțiri... ] 
| 

„60, La ce slujesc nucului rădăcinile ?...— (il 

hrănesc...) | | 

70. Cum este tulpina nucului?...— (...grosă, netedă; 

cu câja alburie...].—Cum îl sint crăcile?.... Cum sint 

frundele nucului?...—( „mari, grâse, cu miros frumos...) 

Cum sînt nucile, vară 2. Cum sint, tona Pa. 

80. Care sint părţile unii nuci?... 

90. Ce folos aduce nucul 9 [u.emn, frunde, 

fructe...) 

440. Şeii să spui vre-o 'ghicitâre despre nuc d. 

= "Teme.— 40, Vel descrie tot de pe punctele de mai sus, duoi alţi 

a pomi: aCireşul şi Prunalo.—2. Răspunsurile. despre aNuc» le vei 'pres- 

cri& pe caietul cel bun. 
[[. IN-—1Y.] 

— 

40. ADVERBELE. 

Exemple. — Îirna, sorele răsare târdii. Chiar la 

amici. când el cste mai sus pe. cer; radele lui, forte 

puțin ne încăldesc. Sâra vine de-yreme. Atunci, s0- 

MM  
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anume pricina sai cauza, pentru câr 

rele se cobori jo+ şi se ascunde iute sub zare. Îndată i 
se face întuneric. Noplea, gerul se lasi pretudindeni 
şi tare. Vintul bate aspru, despre miălă-ncpte ; omul 
lesne pote să inghiețe. Întunericul il sperie groznic, 
Căci. nicăiri nu vede cu vchii, nici aprope, nici de- 
parte. Atunci, de spaimii și de durere, bietul neno- 
rocit strigă cu desperare: «(inde'i bine, nu'i de mine! 

  

4 

i 

Unde'i reii, acolo's ei! Fie-ti milă, de mine, Domne! . 
şi fi-mă să scap de aci şi să apuc și (liita de mine» 

Regule, — 1% Cuvintele- subliniate de mar sus staii fe 
care pe lingă un verb.—Tâte acele cuvinte sint Adueyke, 

20. Unele din ele ca: sus, jos, pretutindeni, aci, avată 
anume locul, unde se petrece faptul pe care ni'] spune 
verbul. — Ele'se numesc „adverbe de loc. —- Ca să cunsşcen 
care sint adverbe de loc, facem intrebare cu vorbele: 
cunde? de unde? pe unde ? incotro? din cotro 2» 

20, Altele, ca: icrna, târdii, măne.u.. arată anume timpul, când se petrece faptul pe care ni”! spune verbul.— Ele se numesc adverbe de timp. — Ca să cunâşcem care 
sint adverbe de timp, facem intrebare cu vorbele: acind? 
de când? pină-când 9 pe cind ? căt limp 2 

„3% Altele iar, ca: [orle, lesne, bine, văii... arată anume chipul sai modul cum şi în ce fel se petrece: faptul pe care ni! spune Verbul. — Ele se numesc ad- verbe de mod. -— Ca să cunoşcem care sint adverbe 

ce formă 9» | 
4%. În sfirşit, mai sint” unele ca: de frig, de fome, de spaimă, de duvere, cu desperar e. Tote acestea arată 

e se petrece faptul pe 
sc adverbe.de cauză.— 

sint adverbe de cauză, facem între- «de ce ? pentru câ? din ce cauză ?y 

care ni'l spune verbul:—Ele se nume 
Ca să cunâşcem care 
bare cu vorbele: 

„de nod, facem intrebare cu vorbele: «cui ? în ce fel? în



30, Deci, adverbele sint cu totul de patru feluri: adverbe 

de loc, adverbe de timp, adverbe de mod, și adverbe de cauză. 

"Teme.— Din bucăţile de citire 'alese, vei culege tote adverbele ce se 

vor uflu intr'insele şi le vei scrie, pe patru rînduri osebite, împreună cu 

predicatele de care se ţine fie-care. Pe un rind vor [i adverbele de loc ;. 

pe altul cele de timp; pe-al treilea cele de mod şi pe al patrulea cele 

de cauză. (L. IV—Y.] 

  

1. TRĂSURA-DE-UNIRE. 
(Deprinderi ortogratice) . 

Exemple. — Spată-lată a fost încă de mic-mititel 

un pierde-vară, un tiriie-briii, un om-de-nimica, un 

fără-de-lege. Ca copil, el se furişa printre florile cele 

nalte, printre forea-s6relui, printre moţul-curcanului, 

ca să fure pepeni din grădină. Mai târdiiă, 'şi-a luat 

lumea în cap.—cNu cum-vă dusu-s'a el şi la Lacul-Să- 

rat?—Ba sa dus, și de acolo, a fagit la Balta-Albă, 

la Văleni-de-Munte, la Ruşi-de-Vede, la "Tergu-Jiiului, 

pină a ajuns la “Purnu-Severinului. Un-spre-dece luni 

d'a-rindal a rătăcit. pretutindeni, jăfuind şi prădând. 

Spată-lată făcu ce făcu și scăpă ne-prins. Pină în 

“sfirşit, el a trecut “graniţa şi a fugit . dincolo, în: 

„Austro-Ungaria. 

: Regule, — 10. Când un cuvint este compus din duoă sait 

“mai multe vorbe, ele nu se scrii Wa-rindul într'un singur” 

-cuviit, ci trebuie, când îl scriem, să despărţim vorbele din 

care e compus, printr'o trăsură-de-unire. 

9. "Trăsura-de-unire se mai pune, Ja scris, şi înalte:    
  

locuri, şi anume : | 

a) intre verbele după care urmeză indată pronumele,. 

| (dusu-s'a), 

b) când un cuvint e seris în prescurtare, (d-hti). 

43 —



cundare ale proposițiunii.— 
secundare ale proposiţiunii? . 

„principale ?..... 

-dicatele ; tar cu ducă liniâre, 

30. Trăsura-de-unive arată că cuvintele intre care ea 

este pusă, noi trebuie să le rostim ca un singur cuvint. 

Teme.— 10, În bucata de citire alesă, vel sublinia tote cuvintele unde 

se află o trăsură-desunire, şi vei arăta dacă cum=va lipsesce vre-unde=ra ; 
trăsura-de-unire. | 

| 20. Vei alege, din Geografie şi din Istorie, ese cuvinte compuse și 
vel forina cu ele ștse proposiţiuni, în care, pre-cât se pote, veX cuprinde 
şi alte cuvinte cu trăsura-de-unire. 

(1... 11.) 
Ss 

  

12. ADVERBELE, CA CONIPIUNIRE. 

Exemple. — Adineuri, sa sfirșit lecţiunea; hal- 
dem acum în grădină, — Vedeţi | aci cresc legume; 
dar mai încolo crese flori. Pomii roditor se află a- 
prope; e mai departe pină la pădure.— jeni, a ploitat 
tare; de aceia e astădi aşa frumos! 

Regule, — 19, Tote adverbele pot sluji, şi ele, drept com- 
plinire a predicatului into proposițiune. Asemeng com- 
pliniri, le numim compliniri civcumstanțiale. 

20. Complinirile circumstantiale sint, şi ele, părți se- 
=. s++ Care sint celelalte părţi 
„se — Care sint părţile 

Fi Teme.— În busata de citire alesă, vei sublinia cu o liniâră tâte pre 
t6te complinivile circumstanţiale. 

(L. 11.) 
————— 

. 13, COMPUNERE. 
(Comparaţiune) 

Exemple. PRUNELE ȘI PIERSIGILE. 
|. Asemănările : 

„10, Ce sint, atit pr 
tomnatice...) 

unele cât şi piersicile ?— [fructe 

n 
z
a
 

   



'90. Cum este fructul, la unele? cum e la cele- 

Jalte ?— (...cărnos, cit 0 peliță pe dinafară...) 

30, Cum ati ele miedul şi simburele ?...—(...măe- 

dul e mustos şi mole... simburele e tare...) 

10, Cum sint aminduoă fructele la gust ?..— 

(u.„lulci....) 

50. Cum stati prunele și piersicile în pom... . 

—(uu.atirnale de 0 codă....) 

GO. De câte feluri sint prunele și de câte feluri 

sint piersicile?....—(...de mai multe felu...) 

— Deci, prunele şi piersicile,se asem&nă int”unele 

puncte.— 

II. Deosebirile: 

40. Cum sint prunele şi piersicile, la mărime ?.... 

—(....piersicile sint mai mari derât prumnele....) 

90. Cum sint prunele, la faţă 2... (vinete...) cum 

sint plersicile ?....—(...galbene ori roşii...) 

30, Ce formă ail prunele?...—(-«„leunguicţă.-. 
) dar 

piersicile 9... —(..„rotunde, Cu ocrestălură pe la mijloc...) 

40. Ce fel de câdă ai prunele?...—(+„.mai 
lungă); 

dar piersicile ? .. —(,..forte scurtă...) - | 

50. Cum sint prunele, la gust ?.—(..cam acrişăre..); 

dar piersicile?..—(..-ele 
sint moi sti fose...) 

— Deci prunele şi piersicile se şi decsebesc intr”u- 

_nele puncte.— : 

Prunele şi piersici 

te; iar întralte puucte, se deosebesc. 
Je se asâmăna întrunele punc- 

“Regale. — 10. Când căutăm să arătăm, sal prin grai 

sau :n scris; ascmeEnările şi deo-ebnile ce sint între ducă 

ființe sai intre duoă lucruri, atunci se chiâmă că noi el 

+ 

— 15 — 

  
 



comparăm una cu alta, saii că facem 0 compavațiune intre 
"_ dinsele, 

„9. Comparaţiuni putem să lacem între mai mult 
“decât numai duoă ființe saii ducă lucruri. 

3%. La ori ce comparaţiune, e mai bine să arătăm 
mai intii, punctele de asemănare, şi apoi, punctele de deo- 
sebire. 

Teme,—4o, Răspunsurile date la comparațiunea dintre «Prune și 

  

Piersici», le vei copia întocmai pe cafetul cel buv. — 20. Vel compara, 
dupe punctele de mai sus, aMtrulo cu Nucul» și apoi «Dovlccule cu 
«Castrav etele». 

[L. I-IV.) 

14, APOSTROruL. 
(Deprinderi ortogralice). 

Exemple 

am am sculat de 

diminâţă 
ME am spălat, mă am 

îmbrăcat. 
Nu îmi e fâme, nu 

imi e somn, 

Mam sculat de diminsţă; adică: Mă 

M'am spălat, m'am îmbrăcaț, >. 

Nu'mi e fome; numi esomn. 

Dac'aş fi acum un domn, .» „Daca aş fi acum un Part cuie u 
domn, iară grij aş sta. II “ără oriiă _ 

ă g j as pt loc! » Fără grijă aş sta pe 

Dar sint copilas, și “n sed e: 
a Pilaș, şi “n şcâlă » + Dar sint copilaş, şi in 

N | câlă. Mult şi multe- "nvăţe - i 
işi e amde 'nvăţat, > Mult şi multe-am de 

| | invăţat 

46 2 
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egule, — 16, Când se intilnesc duoă cuvinte; dintre care “ 

„na se sfirseşce cu o vocală, jar cealaltă se, începe şi ea 

tot cu o vocală, mai totdauna una dintwacele duoă vocale . 

s3 I&pădă, și la vorbă şi la scris. Acea lepădare se chiemă. 

Jlisiune. | 
9. Elisiunea o insemnăm, in scris, print”o virgulă pusă, 

us, în locul vocalii lepădate. Acea virgulă pusa sus, se 

chismă Apostrof. “a 

"Peme. Întruna din poesiile cărţii de citire vei sublinia tote cuvintele, 

5a care sint elisiuni insemnate cu apostroi şi le vei gândi ce anume vocală : 

"a lepădat în fie-care loc. 

(LI). 

  

15. PREPOSIȚIUNILE. 

Exemple. —— Viile se află pe lingă sat. — De la 

cat spre răsărit, 'se înalță deluri. — Printre d6luti se 

Ni văi, — Pe văi sint fineţe frumose.— Boii pasc şi 

rumegă a-lene,.-- Un vinător umblă prin fineţe.— Copoii 

se ţin după dinsul. — Un iepuraş sbughi de subit 

un tafiş.— Copoii se repedire către iepuraş.— E a- 

pucă razna peste câmpi.— Copoii mi-ţil luară la, 

gonă, -— Pe urmă, vinatorul îl împușcă, pe „malul 

rărliă, 

„Regule,—10, Cuvintele: lingă, spre, printre, pe, a-lene, pri 

după, subt, către, peste, la, se pun dinainte unor părți de. 

torbire, ca să arate că acele părți fac o lucrare, impreună. .: 
. 

su altele. — Fiind că sint puse inainte cuvintelor, ele se 

numesc Preposiţiuni. | | i 

„9%, Preposiţiunile. se pun numai inainte .substanti- 

velor, a pronumelor, a adiectivelor şi a numeralelor: 

30. Cuvintele: &, 4 spre lingă, prin, către şi altele: 

de felul lor, siat preposițiuni simple; ar cuvintele: de-lay 

: 
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-de-subi, pe-subt, de-a-lunuţul şi altele care se compun din . 

„duoă sai mai multe vorbe, sint preposițiuni compuse. 

"40. Să te fereşci- in totdauna a amesteca cuvintul 

pr eposiiune, cu cuvintul pr oposiţiune.— Ce este e propo- 

Ii 

  

„harnic munceşce cit pote.— 
„un Îmeru, daca nu șcie cum să-l 

nevoit, nu nunti de doctorii, ci 

sițiuie ?.. 

"Poeme. —10, În buciti de citire alâzii vei sublinia tote pre posițiunile ! 
2. Cu trei din preposiţiunile subliniate în acea bucată, vei face 

trei proposiţiuni. 
> . 

(1. 11] 

  

„ REPETIRE x, UNARĂ. 
e Deprinderi ortografice şi de copiare, asupra poesiil "eSfirşit de tomnă» 

- - de V. Alecsandri. 

Pocsia o vei: înv&ţa pe. din- alară şi apoi, lără ca să te.mat uiţi pe carte, 
"0 vei serie pe caietul curat: 

9. La copiare, vei însemna atit t distarile- de-unive cât şi vorbele 
, înire care s'ati pus apostr of. 

- e [1 INV.) 

  

17; GONIUNCTIUNILE, 
, , ' Semne, «le punctuare, . . 

“Bxemple,-Ardeăul și dovleceii siui, | 
:şi dovlezii sint legume. 
"necopti, —Sint unii dovleci, ca pepenii.— 
însă mai dulci decit dovlecii! —Gri ădinarii, nu numai 
-Că,. „plivese, ci şi udă legumele, 

Omul, cum işi aşterne, așa si dorme. — Omul 
EI nu se apucă să faci 

acă.—Bolavul are 
şi de ingrijire. 

| Regule. 0, Cuvintele: | 
“ci şi, aşa, cât, daca, cum, 
"-de vorbire şi între „Propos 

şi, ba și şi, dar, ca, insă, decit, ci, 
în: numaă, se pun “intre părți 

  

eputme ;—bu 
— lată aci dovleci ari ; dar - 

Pepenii sint . 

iţiuni, ca să avale că ele sinl 

iut
e 

e 
i
a
 

  
 



legate una. de alta, parc'ar îi injugate unele de altele. pe 

aceia, noi le numim legături sait Conjuncţiuni. 

90, Nu t6te conjunctiunile pot lega intre şine părţile 

de cuvint; dar tote legă una de alta, “proposiţiunile.. 

30. Osebit de cele numite, mai sint şi alte multe con- - 

juncțiuni, precum: atit, totuşi, când, cum, dară, deci, deşi, 

iar, încă, adecă, ori, saii. şi altele 

A, Când, intre părti de cuvint de acelaş: tel, lipseşce 

o conjuncțiune, la seris, noi punem, in locul ei, o virgulă 

(,). Dar când conjunctiunea lipseşce intre. duvă proposi- 

țiuni, noi punem, sait an punct (.), sat un punct şi vir- 

gulă (5). Duoă puncte (:), punem între părti de cuvinte 

ori proposiţiuni, atunci numai când lipseşce conjuncțiunea 

adecă, dintre. ele. 

“eme.— 1, in bucata de citire alâsă, vei sublinia tote conjunețuniie 

câte vei găsi. ” 

90, Vei face şâse proposițiunt: cu a. conjunoțiuai intr "insele, şi apoi 

le vei lega câte duoă impreună. prin alle 'conjuucţiuni. 

[L. 1). 

  

18. COMPUNERE. 
(Descriere). 

“Bxemple _ PLUTURELE,  ) 

„10. Ce este Nuturele ?...—(...un animal...) 

20. Unde trăieşce e1?...—/...in grădină, pe verde- 

furi, pe flori. J. ! ! : i , , 

30. Cum este el?...—[.. postriţ,. tişor...] . 

49. Ce părţiare?. [capul cu părțile sale, pieptul 

“cu şăse picidre şi cu patru aripe, burta “sai. pinlecele, 

compuse. din imele.. jo , 

30, Cu ce este acoperit trupul lui?, rea pojgiţă J. 

-60. Cu ce se hr ineşce?. „le cu sucul din flori... 

— 19 2 

/ 

  

     



70. Din ce se naşce ?...—[...din oue...) 
87. Cum creşce?,..—[...cu omidă saii lurvă, ce 

nimfă... prin prefaceri...] 
90. Ce tolâse şi ce pagube aduce Nuturele ?..— 

[...plăcul ca fluture, stricăcios ca omidă...] 
100. De câte feluri sint Naturii ?...-—(..sfluturi de 

di, Jluturi de scră, fluturi de nople...] 
110. Clasificare a huturilor cunoscuți. 

'Peme. — Vei descrie, după aceleași puncte 
adică, eXMeleul» şi a Albina.» Ă 

2, Pespunsurile despre sF 
bun, de compuneri, 

N 

, ducă alte animale. 

luture» le vel prescrie pe caletul cel 

(LH 1] 

  

15. XITERILE Z ȘI D. 
(Deprinderi ortografice). 

Exemple. — Tata udă zarzayatul. Pe 'răzore, cit  Zăresc mazăre. Mama lucrâză pinză la văzboiă.— În li- vedea nâstră: cea udă, văd un brad verde, Acolo locul e umed. Bradul nostru nu e veșted. ll nu e putred. Nu căde jos !-—Dar alte livedi n'a ume,/dlă, Acolo bra/lii nu sint udi. Fi nu stati vendi. .Ei sint veştedl. Ei putrerlezc. Vedi-i cum aă cădut toţi jos! 
" Regale,— 10, Sunetul z, îl scriem cu litera =, când a > cesta rămâne totdauna' nesciimbată, — Atunci dicem că e un z originar. 

- 2%. Sunelul z, il mai seri 
ceiaş vorbă sunetul z se pole 
dicem că e un z derivat. 

em şi cu litera d, când, inti”a- 
preface în sunetul d. Atunci . 

'Teme.— 40, vej vel copia pe catet exemplele de. drepta, în proposiţiu , 
, , mai sus,— 9%, Vei in- nile de mar J0s, greselile ce vei giisi întinsele : 

20 —  



"Dvazii sint copucii: cei mai nalţi de pe munţii noştri.— Îi 

sint rotunzi la tulpină. — Fă își păstredă totdauna frunzele vestă. — 

Printre brazi cresc cocărdi şi deura; dar durdavatul rare-uri 

vesce sub brazi, , 
[0 E.) 

  

INTERIECŢIUNILE. 
Semnul strigării. 

Bxemple.—Unde nu e cap, vai de piciore!— 4olei, 

volei ! văii mă dâre miistiia!—(f! ce năbuştlă e aci! 

Ii? hi? calule, hi! Ilop! hop! la galop ! 

- 1 ha, adi, copiii! Bravo! Ilurra ! Viva! Trăicscă ! 

Regule.— 1“. Cuvintele: vai! aoleii ! valeă, | uf! hi! hop! 
i ha! midi! bravo! hurva! vival! trăiescă | arată: unele 

durerea şi altele veselia. Felului acestuia de cuvinte, noi 

ii dicem Imterjecţiuni. 
20, Osebit de cele de mai:'sus, sint incă şi alte felurite 

interjectiuni, precum: o! ho! hai! of] alei l alelei | ha-ha-ha ! 

30. În totdauna, după o interjecțiune, noi punem, la 
scris, semnul mirării sau strigără (D. o 

Teme. — Vei sublinia tăte interjecţiunile, conjuncțiunile, preposiţi- E 

unile şi adverbele, ce vei găsi în bucata de citire alesă ! 

LL n] 

  

24. REPETIRE LUNARĂ. 
(Deprinderi de memorizare, de copiare şi exerciţii ortografice, asupra poesii 

«Pluzurile» de V. Alecsandri) 

Regule,— Poesia vei invăţa-o pe din afară și, „apoi, o vei 
y scrie din memorie pe caietul curat. 

Tâma.— 40. La scrierea poesici «Plugurile», vel îngriji să "desparţi 

în silabe tâte cuvintele cu una, dacă, trei şi patru 'consunante una 

după alta..—90, Apoi vei alege, tot dintr'acâstă: poesie, tote cuvintele în 

care se vor găsi literile z şi d, arătând dacă sunetul = este oviginur 

sai devivat, în fie-care din acele cuvinte. : ! 
ae ” (L. I-IV) 
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22, SUBSTANTIVE PROPLIL ȘE SUGSTANTI E 
i. .- „COMUNI, 

.* Bxemple. 

Nune proprii.  Nune comune, 

Traian a fost un împărat: El a avut Ooslusi mulţi și 
- „TOMan, vrednici. 

Cu dinşii a cuprins Dacia. | 
Spre micdă-di de dinsu 

curge Dunăâreu, 
Acei munţi sint Carpaţii. 
Dacii. uă fost biruiţi. 

„Mult, ait apărat ei Sar- 

Acesta cra o (arc frumosă. 

“Spre misdă-nopte se "malta 
meanții. 

Pe dinşii cresc codri mândri. 
„Li erati un popor vitez, dar 

| “sălbatic.” 
mizegetuza, cure era cea mai mare ce- 

i o a ă tate a ţării lor. 
Dar Dunineileii a dat: biruința acelor: dmeni, care 
SER "erati mai drepţi şi mai buni: 

-- + * Regulei 19, Ce fel de cuvinte sint. Substantivele ?... | 2. Numele c6 noi: îl dâra: fie-căru « 
7. fig-cărui popor în parte, sati: fie. 
;. e-cării lună “şi : dile în: 

“stantiv: proprii, * N 
BO Ori-ce substantiv propriii; noi il șcriem în tol- 
- slauna- cu-o literă mâre la! incepul .-.: 

. 4. Numele ce le dăm: G'a-riudul tutulor ființelor și 
tutulor lucrurilor, le: chiemăm substanlive comune. 

- 5%. Substantivelor le mai dicem si Nume, 
60, Substantivele sint: unele, name proprii, şi altele: 

nune comune. - . | : . 

ărui om în parte, sai 
săi: fie-cărui, loc în parte, saii 

pârte, se cliicmă că este un sub- 

'Lema.— Dim bucata de citire 
numele proprii 

alesă, vei culege tote substantivele sai 

la fie-care, de e 

, ŞI tote: substantivele Săi numele comune, şi veX spune: » gen şi la ce număr ele sint acolo! o 
. ” 

- 

| | A UL. 4. 

— 99 
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SUNETUL ş. 
(Deprinderi ortografice) 

s 

 Bxemple.—Un copilas, .ca de şepte ani, şedea 0- 

dată pe pragul unii uşi. — Copilaşul era sperios. EL 

era si fricos.—Un moș cocoşat "i-a: iesit înainte pe: 

sosea. — Moşul ţinea in lănţuș un urs gros şi gras.— 
) 

Copilaşul sa speriat.—EI sa dus iute în curte. S 

farișat în şopron.—Ce ruşine:! Numai copilaşii sperio 

se ten de moşi cocoșați.— Numai copilașilor fricoşi le : 

e frică de urșii groși și grași, când sint dusi. în lănţuş!. 

„Regule, —- 19, Sunetul ș, îl zăsim în unele cuvinte ne- - 

schimbat ; atunci dicem că e originar, (moş, 'vuşine, [uri- - 

sal).—Înb”alte cuvinte, el este : preschimbat, adică. e! iese 

'saii derivă din litera s; atunci dicem că este derivat, (urşi- 

us, groşi-yros, duși-dus). 

2%. Sunetul ș îl seriem în toldauna cu litera ș, puin- 

du-i o codiță de desubt, şi când e originar, şi când e derivat. 

N . - ANR i PA . 
Teme.—Din bucata de citim alâsă, vel culepe tote vorbele ce conţin. 

“sunetul ș.-- Vei serie pe un rind vorbele unde el este originar şi pe alt 

rind acelea unde e] este derivat.— Vei însemna totdeodată din ce anume: 

Yorbă, acestea din urmă sint derivate. | a 

[Il] 
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21, ADIECIIVE PREDICATIVE ȘI ADIEUIIVE 
„ ATRIBUTII VE.. Me 

+ “Exemple. 

“Buturuga exte nică; * Buturuga mică răstornă. 

Carul' este mare. „carul. mie. 

lomna a: fost ploivsă, Și 'Tonna ploiusă aduce folose; : 

Strugurii nu pre sinteopți. *- dar atunci strugurii, chiar 
“| şi.copli, uu pr sint dulci. | 

93 — 
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Rewule, — “10. Cum numim noi acele cuvinte care 
cum şi în ce fel sint fiintele și lucrurile ?... 

| 9%. Când, într'o proposiţiune, adiectivul slujeşce ca 
predicat, noi dicem că el este un adiccliu predicativ. 

3. Când, into proposiţiune, adicetivul slujesce ca 
“atribut, noi dicem că el este un adiectiv atributiv. 

4%. Adiectivele sint da» de duce leluri, dupe locul cel 
aii în proposițiune: une-ori ele sint predicaliue şi alte-ori 

„tot aceleaş sint atribuie. 

arată 

"n Di: IE AR , Pe : Teme.—Din bucata de citire alesă, vei culene tolea îdiectivele predi- 
-cative și pe tâte cele utributire, și le vei scrie pe duoă rinuuri osebite. 

(IL. 1] 

25: COMPUNERE 
(Descriere). 

„ Bxemple. „ PERUL, 

40, Ce este ferul 2... —(...un mineral...) 
„„ 2. Unde se află ferul?...—(i pămint.). 

20 pe x y . .. . 3. Cum se afli ferul in pămînt ?,..—(amestecul 
cu alle corpuri...) 

„40. Cum se seste ferul din pămint?...—(din gropi sai mine, minerii sait băieşii scol ferul...]. | 
59, Cum se alege ferul din materiile 

: Aumele se topesc in cuptore ;...: 
GO 

70 
20 

90 

străine 2...— 
i. Zgurii, [er curat, tucăii...). 

Cum este ferul curat?...——( „cenusii, duelil...]- 
„ Ce este oțelul?,.. —(...fer călil...] 
» Cine lucrâză cu fer ?...—C..ferarii..... 

pi Ce se face din fer?.. din tuciii ?... din oțel?.. 
n hi ce se, întrebuinţâzi ferul?. . 
11%. Cum se strica fer i inci se strica ferul?...—(...prin rugină...) 

  
 



| 190. Cum se păzeşce terul de rugină ?euoent- 

gindul cu uleiii). | 

"Peme.—19. Vei descrie, dupe punctele de mu) sus, “sArgintuly și 

aAaral 2. Răspunsurile despre aFer» le vei scrie in caietul. cal bun. 

(I-IV) 

PI 

5. PRONUMELE PERSONALE. 

>xemple. 

Tata e capul fauniliit.— EI porta grija tutulor. 

Mama il ajută.— dia ingrijeşce de ale casii. 

Copiii cei mici nu pot să Inereze. — Fi dor se 

i jocu. 

Fetiţele mai măricele ai grija învăţăturii. — Ele 

de aceia, merg la şcolă. 

ce faci 2 —cii acuin înveţ la 

meşteșug. » 

multe calfe?y—«Aoi sintem 

patru la acelaş meşter.» 

— «Dar tu, lone, 

«Sinteţi voi acolo 

«lţi place ție nesteşugul?» —c Li acum mă de- 

prind cu dinsul.» . 

«Bine, f&tul «mei. Parinţii tăi se vor bucura mult! 

Şi apoi şi tu insu-i vei (i mulyumit în viță. Cine 

pâte. să triiiâscă, fără ca să lucreze? Cel-ce nu lucreză 

în tinereţe, acela trage nevoi la bătrânețe. Nimeni nu 

“pote -trăi mulțumit, dacă nu se pricepe la vre-un 

meşteşug. Dumnedeii să-ţi ajute 
+ 

N 

Regule, — 10. Cuvintele : el, ea, ci, ele, bu, ei, voi, noi, ili, 

ție, mă, -meii, bă S0 însu-tă, cine, cel-ce, acela, nimeni, 

vre-un, tte aceste sint Pronume, fiind-că ele tote staii, în 

„vorbire, în locul unor nume de persone şi de lucruri. 

N 

  
          

 



LX, Pronumele : Eu, lu, el, ca, noi, voi, ei, ele, insu-mi 
insu-ţi, înşu-şi, şi altele: stau în locul unor nume de 
persâne. De, aceia, ele se chiemă că sint proniune personale. 

3%, Subiectul unii proposiţiuni pote să lie un pronume 
personal.—Fie-care om, când vorbeşte, se giiudeşce: a), la 
sine; b), la cel ci care vorbeşce, şi c), la altul (despre care 
vorbeşce.—Aceste trei feluri de inşi, se chicină că sint cele 
trei persone. Când - vorbim, noi forte des insemnăm. per- . 
"sânele prin: pronumele personale, (eii, tu, el, noi, voi, ci.). 

„= 4%. Pronumele personale - se impart d 
trei feluri de persâne : a). Sint,- 
adică: eii, când e vorba numai 

eci,. și ele, intre - 
pronume ale peisănii intii 

| mai de mine, şi noă, cânil sin- 
tem mai mulţi la fel —b). Sin i pronume ale persinii a duoa, adică: tu, când cel cu care vorbim este numai unul, şi voi; când sint mai mulţi. —e). Sint pronume ale persrinii „a treia, adică: el şi ea, când e vorba numai despre o sin- gură persnă, bărbat ori lemeie, ŞI ei şi ele, când e vorba despre mai mulţi bărbaţi, saii despre Anai' multe femei. 

'Teme.—in bucata de citire al 
| i 6să, vei culege eule și le vei scrie, arătând lu fie- 

„t6te pronuniele cunos- 
care numirul și genul, in care se allă! 

[L. 1-11] 
————————— 

27, SUNETUL Ţ.. 
(Deprinderi ortografice). 

Exemple. -— Paţa Marița 
-runte. — 'Tote rațele ci sint 
mofați. — Numai unul nuj moțat. — [Bo “mai mulți. — Ei sinţ şi mai măr 
nt rizuf — [ata Marița âre şi duoi frafi — Fra- ele ei Ioniţă are : Al Tapul & faţa EL tot face văutăgi “ e — psp) : pepe , 

are rațe malle și mii- 
Sint: pestrițe. —— Are și rățoi 

bocii sint şi 

9. 

  
unţi, — Toţi cu totul  



Regule, —, 10. int”unele cuvinte, sunetul £ rămâne totda- - 

una neschimbat. Atunci «dicem că este originar, (rață, mol, 

lanţoş...)- 
| o 

| 20. inalte cuvinte, sunetul ţ 'se "preface din sunetul “| 

„„ Atunci îi dicem că este derivat (toți-tot, bogați-bogat, | 

fraţi-frate...] 
. | i 

30. Sunetul / se serie, în totdauna, şi când e ori- | 

ginar, şi când e derivat, cu un Î, sub care se adauge o | 

codiță. a | 
- 

șI 

"Meme. — 10. Exemplele din capul acesti lecţiuni le vei copia întoc- “i 

mu pe caiet. ” 

>, Apoi vei alege tote cuvi 

'colSnă, însemnând în faţa (ie-cărul c 

 schiimbii.—Luerarea o vel face după acest mudel: 

Măvunţi e derivat din Mărunt. 

Moţaţi » » »  Moţal. 

ntele cu / derivat şi le vei“ scrie pu o 

uvint, pe acela în care sunetul se 

(L- Il.) i . | 

” 
. “pi     

23. COMPUNERE PRIMESTI RIĂLĂ 

(Model pentru cele trei lucrări anuale de Istorie). 

 xemple. RESUMAT AL ISTORII ROMÂNILOR, 

10. Cine e. Regele Româniii Pa 

90. Cum a devenit România regat ?.... 

30, Ce erai mai nainte țările regatului românesc? 

m, Subta cui domnie sa făcut unirea Princi-   
patelor româneşti ?.-.- a 

50. Cum, se intemeiaseră acele Principate?... 

De cine?... Unde?...*Pe când? 

G0. Cum fuşese tara nostră, mai nainte de inte- 

” meierea Principatelor ?..- | | 

"10. Pentru-ce ne numin noi Români ?... De unde. 

  
se trage ntmul românesc? 

. 

2Ţ — 
= 
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30. Cum a fost intemciati Roma ?.. De cine? 
Unde ?... Cam pe când? | 

90. Cine a adus pe Domani în Dacia? 
10 Cum a cuprins “Traian iara Dacilor? 
114. Din ce anume popore sa formal poporul 

„ românese ?.., 
120. Ce stu intimplat Homanilor din Dacia subt 

impărăţia lui Aurelian ?... 

Regule. — De câte-avi facem o lucrare de Istorie, e bine 
să ne ingrijim a răspunde la următrele patru întrebări: 

10. Ce anume fapt s'a intimplat ?,..—-90, Cine a făcut acel fapt ?—30. Unde s'a petrecut acel fapt 9... — 40, Când s'a petrecut acel fapt ?... 
vo 

Teme.— Răspunsurile la -cele duoă -spre-dece întrebări de mat sus ie vei scrie pe caietul cel bun de con; puneri. 

- (4 10] 
————— 

29. REPETIRE mn IM ESTRIALĂ, 
(Resumat de Gramatică : Po oposiţiunile.) 

Exemple. — România este reg 
- mânesc e o ţară bogati. 

lor cea frumosi. -— 

at. — Regatul ro- 
— Românii iși iubesc țara: 

lă, odinidră ai apăr în contra duşmanilor. — Pe câmpiile Bulgariii, apă- „Tătorii ţării sai luptat, “acum patru-spre-dece ani, pentru  neatirnarea patriii. — Astă- di Domânii sint i cunoscuţi şi preţuiţi de lumea intregă. | 

at'o vitejeşce 

“ Regale. 19, Cum se formeză o 
părţile principule ale pr oposițiv 
Cu ce punte facem întrebarea 

9 Ce feluri de părţi p 

proposiţiune 2, Care sinl 
nii2. —3" Ce este Dr edictul — 
casă Ccunoşcem predicatul?,.— 
ote să aibă o proposiţiune ?... 

— 98 —  



„ Cum se numegce proposiţiunea care cuprinde in 

sine alribiule şi compliniri ?... 

60. Ce este complinirea 9... Ce este complinirea cireum- 

stanțială ?... 

mome. —Din bucata de citire alâsă, vei lorma trei pr vopnsițiună sim- 

ple și tei proposițiuni desvoltale.— Cea dintii proposiţiune simplă. și 

cea dintii proposiţiune desvoltată vor răspunde la întrebarea : a Ce este [su- 

Viectul] ?s-—Cele da duoa vor răspunde la intrebarea: Cum este (subiee-— 

tul ?o— Şi celea d'a treia vor răspunde la intrebarea : « Ce face (suliectul)?»-. 

(L. 11. 

  

30. DEPEPIRE TRIMESTEILA LĂ 

(Deprinderi ortogralice) 

Exemple. MILOŞ CEL MILOS. 

Un biet unchi6ş orb şi schiop i iși “ pterduse b&ţul.. 

EL acum mergea pe uliţă, dibuind cu mânile. — Un 

_om bă şi uluit dete peşte bietul unchi6ş. Moşul cel 

“schiop căzu inti”o grâpă de puț slsit. Înghesuit şi făcut. 

ghem in fundul gropii, el incepu să aâmă. Miloş bă-- . 

"Ă6tul unui viier din vecinătate leşise tocmai atunci 

de la şeolă. Chiar aci el se oprise şi şezuse Jos, ca 

„Si-şi alegă un ichiit pentru arşici.. Miloş auzi cum 

gemea in put unchieşul, _— Atunci el repede se şcOlă. 

şi se duce într "acolo. Acolo ce să vază?.... El gări pe 

bătrânul căzut în pat. — Milos era un băist- din cei: 

„mai cuminţe, mai cumsecade şi mai milosi. — câş- 

tâptă nitel, mosule;—ii strigă el de șus. — Uite, m& 

tepez iute acasă, să daii de şcire tati, să vie să te 

scotă b —EI alergă d'afuga la viia tatălui sti. Viierul:" 

_ 99 —   
  
      
  

 



luă îndată o tringbhie şi un cos. Apoi alergi, iinpreună: 

cu Miloș, și aminduoi scoseră pe bietul unchiây din 
put. Unchi6şul mulţuani și binecuvintă pe viier şi pe 

copilul şăii.—Viierul.a fost un om depliu: harnic şi 

vîrtos, la trup; darnic şi virtuos la suflet. Fiul-săă 

“ Milos a fost un bâict milos. Dumnedeii sa le dea nu- 
mai bine! | 

- Regule, — 119 Când se intrebuințâză trăsura-de-unire 9— 

"20, Când se serie apostroful 9-80. Câte feluri de ş avem 9— 
40, Câte ieluri de ! avem ?—50. (Când seriem 2, şi când d? 

'Peme.— Vei copia întocriat pe catelul cel bun, exemplul de mai 
sus, Miloş cel inilos, având mare grijă să indreptezi, după cele cinci 
regule de-aci, tote greșelele de scriere ce vei găsi intr'insul. 

(LI —1V] 

zi, REPETIRE TRIMESTIIALĂ. 
(Besumat de Gramatică : Părțile cavintăv îi). 

Exemple. —'lotă pasărea pe 'imba sa piere.—-Sân- 
gele apă nu se face.—Peşcele de la cap se impute.— 
Ce face drâpta, să nu şcie stinga. — Cum iţi vei u- 
şterne, aşa vei dormi. — Ferul care nu se intrehuin- 

"A€ză, rugineşce.— Vorba rea se duce ca glonţul.-—Lu- 
crul de astii-gi, nu'l lăsa pe mâne!'-—AMai bine vai-de- 
mine! decât. vai-de- noi! 

Regule. — 10. [Dece la număr sint părtile de vorbire sail. 
părţile cuvintării, şi anume: - 

A Substantivul, 6, Verbul, 
„2. Articolul, NE i: i. Adverbul, 

8. Preposițiunea, 
9. Conjuneliunea, 
10. Interjecţiunea. 

c substantive... Care adice- 
„.— Ce este pronumele ?..— 

“3. Pronumele, 
4. Adiectivul, 
5. Numeralul, | 
20. Care cuvinte se numes 

tivet,. — Ce esle articolul ?.. 

- 
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Ce insemneză numeralul 3—Care cuvinte se numesc verbe? 

Ce sint adverbele ?...—Ce sint preposițiunile 2...——Dar c6n- 

juncțiunile ?...——Ce insemneză interjecțiunile 2... | 

„30, Câte feluri de numere ai substantivele 2... Câte le- 

ură de genuri ai ele ?....—Care părti de cuvintare mai ai 

eluri sati tome. deosebite pentru număr şi pentru gen Pa. 

Teme.:-- Din bucata de citire alâsă, vei culege tote “feluritele părti 

de cuvintare şi le sei serie În şir, lie-care fel pe un rind osebit. 

(1. 1—] 

. TRIMESTRUL II. 

m COMPUNERI 

(Besumat de Fabul:). 

“Exemple. “SORELE ŞI VÎNTUL. 

10, Sâvele şi Vintul se certară, care din duoi va sili 

mai repede pe un călător, să'și tepede haina de pe dinsul. 

90. Din pricina viscolului ce ridică Vintul, căletorul, 

în loc să-și lepede haina, o stringea tot mai tare pe dinsul. 

30. 'Sărele incepu şi el a dogori ; căldura lui ticu 

“pe călător să asude și el își scose haina de pe dinsul. 

19. Vinul, cu răul, nu ajunsese Ja scopul stil. Din 

contră, Sârele, prin blândeţea sa, la invins. 

: Regale, — 1109. Când vorbim saii scriem despre nişce ființe 

inchipuite,-—fie ele Gmeni, fie animale, fie şi lucruri nein- 

sullețite,—și le facem să cugete, să vorbescă şi să se pârte 

ast-lel, cum se intimplă întradevăr intre Omeni' cu minte 

și cu pricepere, atunci se chiâmă că noi facem o Fabulă. 

„3% Spre a intocmi fabula de mai sus, jată în ce fela 

trebuit să urmăm : Ii 

d) Ne-am intrebat mai intii, din câte părti se compune - 

fabulă «Sgrele și Vintul» ?..—(din patru părți.) 

b) Care e partea intii 2. Despre ce se vorbeşce in par- 

a 
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tea acâsta ?...— (despre certa între Sure și Viut și despre sco-: 

pul 'ce ci 'şi ai propus aminduoi...) 

“c) Care e partea a dnoa?. Despre ce se vorbeşce in 
partea acâsta ?..—(despve mijlucele nepotrivite ce d luul Vin- 
lul spre ași atinge scopul...) 

d) Care e partea a treia ?.. Despre ce se vorbosce in 

partea acâsta ?...—(despre mijlicele vimerite ce a luat Sărele 

ca să'şi atingă scopul...) 
€) Care e partea a patra și din urmă ?.. Despre ce se 

vorbeşce in partea acâsta ?...—(despre invețălura ce rare 
dintmacestă fabulă... 

a 3
5
 

za 
i
i
 

Teme.— 1. Vei resuma cele patru părți ale acestit tabulă, sudică sei, 
scrie pe rind și pe scurt ce se spune in cele patru părţi ale fabulii. 

2. Vei prescrie pe caietul! cel bun resumatul acestii fabule. 

3. După modelul acesta, vei resuma din gralii o altă fabulă, altaă 
din cartea de cetire. 

UL. IV] 

  

Di 33 CAZURI 
Exemple. e 

Singular, 

1. Cine ară țarina? > i . , | Plugarul ara țarina. ! Plugarii ară țarina. 
2. A cui țarină o ari? 

Plural. 

A phugarului țarină... | A Plugarilor țarii... 
| 3. Cui ai dat plugul? 

- 
.. 3 2 

ă Plugarulai "l-am dat...] Lhuqarilor "l-am dal... 
4%. Fe cine vedi arând? 

Pe plugar îl văd arând. |.-Pe plugari îi văd arând. 
„25. Cum ai chema pe plugar? 

Plugare, vino m câce ! | Plugaii j . 
; 

sait Plugarule ! 
Regule.-- 10%. Când 

staţi pe loc! 

saii Plugarilor ! 
dicem noi că un substanti a nu: Pda 3 substantiv este la nu: 

pe Singalar?.. Şi când este e! la numărul plaral 2. 
> in proposițiunile din exemplele de mai sus, sub: 

82 —  



stantivele nearticulate şi articulate le vedem scrise in cinci 

forme deosebite, la singular și în cinci, la plural. * 

30. Aceste cinci forme deosebite, fie la :singular, fie 

la plural, noi le numim Cazuri. 

40, Cazurile sint dar cu totul în număr de cinci, şi 

anume: 

1. Nominalivul (X.), cu care răspundem “la intre- 

( adică ) bările: «cine? ce?» 
Numitor. 

Il. Genitivul (G.), cu care răspundem la între- 

p adică hările: cal cui? a cui? ai 
"ăcător sati - > 
Posesor, -] cui ? ale cui?» | 

UL. Dativul 0.), cu care răspundem la între- 

adică | barea : «cui?» 
Dătător. | | . 

IV. Acuzativul (Ac.), cu care răspundem la ; intre- 

( "adică ) “ bările: ape cine? ce ?».. 
Avătălor. ” : - ee 

V. Vocativul (V.), cu care chiemâm.. - 

- adică . ) a 

i Chiemător. | - DE 

"6% În ori-ce propositiune,-cutintele ce servă ca : com- 

linie directă, se află la cazul Acuzativ ; iar cuvintele ce 

cervă ca complinire indirectă, se află : sait la cazul Dativ, 

sai puse după, o preposițiune. 

Tema. 10. Din bucata .de citire alâsă, vei culege tote substan- 

- tivele cu cuzuvile lor. | NI 

| 2, Vei forma o proposiţiune cu un substantiv cu subiect și o vei 

schimba, după tâte cazurile, la singularul și la pluralul substantivului. 

, [L. II-I] 

  

31. SILABELE ce ŞI ci, che ȘI chi. 

(Deprinderi ortografice). . 

- Exemple.— Costache, cizmarul din Chitila, e -un- 

v a. .. = i . pi | 

“chiu lui Chiriac.— EI este un om ciudat. —, N'a dat 

nică unuiă din noi de şeite. — Sa. chibzuit să plece 

la schit, la. Cernica. — Acolo.a luat cinul. călu- 

— 33 — 3 

  

      
 



gărese. — "Şi-a schimbat numele. — Acuma îl chiemi 

"Chesarie. — EL Sa inchis cu cheia intro chilie veche. 

Nu pre citeşce 'pe ciaslov, ci tot mereii se închină.— 

Se hrăneşce numai cu ridichi şi cu alte rădăcini. — 

Dacă îi dice cine-va ceva, el răspunde: «Chelului ti- 

chie nui trebuie!» 

Regule — 1%. Consunanta c, când e urmată de un e şi de un 

i, se rosteşce curat ce şi ci, mai inmuiat de cum se pro- 
nunţă silabele ca, co, cu, că şi câ. 

20. Când insă, intre consunanta c şi vocalele e şi i, 

mai punem şi un k, atunci sunetele devin mai tari, la fel 

cu silabele de mai sus. Silabele che şi chi se rostesc in- 
to mai ca silabele le şi ki. 

Teme. — Vei copia intocmai pe caiet exemplele de”mai sus și apoi 

vei serie pe patru rînduri osebite, tâte cuvintele de acolo, în care ti 
găsi sunetele: ce, ci, che şi chi. 

(,. 11.) 

  

| 35. TERMINĂLILE SUBSTANTIVELOE. 

„Exemple. 

Acum sintem în tmnă. ! Am avut dugă tomne 

A | „bune, 
Prună! ești o pomă bună. te pâme bune sint pru- 

. i nele! 
„În' grădină avem uu ju-! în grădini nu pr6 sint 

gastru. | jugaștri. 
La fundul livedii este un | Stejari deși cresc in codri- 

codru, |. 

Ai tu vre-un frate? . | Fă am duoi frați. 

Vinetorul a impușcato vulpe. ; Pualimpuşcat ducă vulpi. 
Aveţi voi car? aveţi voi boii?! Noi avem patru care; 

Dar maveti N avem opt boi. 
ar nave . ip, Ş , , 

Aa, i Ba, avem :şâse cai! 
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Regule„— 10. Sunetul cu care se sfirşeşce o vorbă se chiemă 

Terminarea vorbii. 

d. La singular, substantivele se termină: sau cu una 

din vocalele: ă, u, îi, e, sai cu vre-o consunantii ore care. 

3, La plural, sutbstantivele se termină cu una din vo- 

calele ; e, i, &. 

40, Partea aceia a unii vorbe, care nu se schimbă hici 

odată, se chiemă Rădăcina sat Tulpina. vorbii. 

'Teme.-— Din bucata de citire alâsă, vei culege tote substantivele câte 

sint la singulav şi l6te câte sint la plural, şi le vei scrie pe duoă co- 

16ne, subliniind rădăcina cu o linioră, iar fer minările cu ducă, după 

«modelul lucrării de aci; 

Singular. | Plural. 

Capr-ă Uapr-e 

„ Code-u Codr-i 
" (L. 1.) 

  

j 35, DECLINAREA. 
Exemple | 

Singular. 

- | las, Croitorul cose hainele. 
"îă. Cine câse hainele? | 

“Pem. Cooitordsa coâse hainele. 

"las. A croitorului haină... 

G. A cui haină este nouă? | 
Rem. A croitoresii haină... 

0. Cui sa plătit haina? 

As ll, Pe croitor îl văd... 
A. Pecine vedi cosând haine? |   

— 95 — 

| fas. Croitorului s'a plătit... 

Fem. Croitoresii sa plătit... 

Fem. Fe croitoresă o văd... 
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po 

croitor | — Mas,: Croitohule? vin o'n cât 
VW. Chiâmii pe i | 

i croitoresă!-—Fem, Croiforiso! potLim incocet 

Plural. 

Ra . "as, Croitorii cos hainele. 
E]. Cine c6se halnele? i 

Si Fe. Groitoresele cos hainele. 

S | " Tilas, Ale croitorilor... 
G. Ale cui haine sint nouă ? 

ă "| FD. Ale croitoreselor... 

a [lias, Croitorilor le-am dat. 
BD. Cai aţi dat hainele? | 
Se Fel: Croitoreselor le-am dat. 

i | as, Pe croitori îi vis... 
A: Pecinevedicosândhainele? | - i   Fe. Pe croitorese le văd... 

|ezoitori I—Vas, Croitorilor! hai, veniţi ! VU. Chiemă pe 

  croitoresel-Reu. Croitoveselor! vă rog, poftiţi! 
„Regale, — 10. Schimbarea substantivelor articulate, după numere. € 
numim Declinare. | . 

„2%. Aşa dâr, substantivele, 
minările lor, Ja singular şi | 
nin şi la neutru (sat ambig 
zuri, noi dicem că ele se d 

articulate şi ne- 
e, după genuri şi după cazuri, noi o 

de âre-ce işi şchimbă ter- 

2n), precum şi la cele cinci ca- 
eclină. . 

-. Teme.—Din bucati: 'de citire alâs ticulate, și nearticulate 
in car 

ă, vei culese lâte substantivele, a - fie-care: numărul, genul şi cazul 

bstantiv, 1a număr | singular. se na sul şi cazul genitiv. . n u singulai , genul "na scu 

————— (D. II-TI1.] 

a plural, la masculin, la femi- - 
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33. SILABELE ge ŞI gi, ghe ȘI ghi. 
(Deprinderi ortogralice) ” 

Exemple.—Mama Mari ylăola ș s&le ghkemuiti i în casă. 

întrun unglhier. Ea cose la gherghef. La giam, ea are 

-gherghime şi maghiran, în £ ghivece.—Ginerele ei Gheor- 

ghe intră “in casă gemend. — «Of! ce ger e afară! Nici 

„că cu veti! 'Tote forile din grădină ai degerat.: —Mie, 

groznic "mi-e Îrig la degete şi la genichi, Ba, 'mi-aui 

“inghictat şi genele şi sprincenele. -— Gârla e inghie- 

(ata tun». - 

Resule, -— 19 'Consunanta 9, când e ur mată de un e şi 

de un î, se rosteşce -mai mdle, mai muiut decum se pro- 

munță în silabele ga, 90, gi gă, gă. a 

20, Ca să inăsprim sunetul g dinainte vocalelor eşii, 

noi punem: între consunanta 9 şi acele vocale (e şi î)litera - 

h, Atunci sunetul devine tot atât. de aspru ca in silabele : 

ga, 90; gu, gâ, gă. . 

“ "Peme.—-10, Din bucata de citire alâsă, vei i culege t6te cuvintele - 

cu ge şi: gi, şi pe tote cele, cu 'ghe şi ghi, și le vei serie be duoă rînduri 

-osebite ! 
: (L. 1] 

38. COMPUNERE. 

|  (Epistolă). 

Exeinple. 0 SCRISORE DE PELIGITARE, | 

10. Locul și Data:—(Mirceşci, 51 Dechemvrie 189...).' 

90, 'Titlul:—(Iubite tată !) | e 

30, Introducerea: —(- fiind, a-duoa- di numele ta- 

tău, şi totdeodali: şi “diia cea dintii a unui an noi, 

înticga familie are să se bucure.—Arătare a.părerii- 

de-răii că seriitorul nu pote” lua parte la acea înduoită 

serbare, din cauză că el se afă departe... -) | 

— o — 

. 

  

    
    

pr
 p
i



N
 

- vumiri de tot felul, 

„ examenelor din clasa lui. 

40, 

lipseşce......) | 
50. Cuprinsul :—(... vorbe de felicitare, priu urările:. 

ae , indreptate, pe «de-o-parte 
tatălui, pentru dia sa; iar pe de altă pute, intregii 
familii, spre a-i ura un ani fericit...) 

60, Închieierea i-—(csărutări de mână și salutari pen-- 
tru Jie-care, după cuviinţă...) 

170. Subscrierea sait Iscălitura :—-(42 D-tale ...... ) 
80. Adresa din afară, pe plic: —(D-sale  Domnulă 

Vasile (......), la ași, Strada... o...) | 

„Regale.—19. Când vrei să spui ceva, cuiva care nu e de faţă, îi trămiţi vorbă prin serisore. Scrisrea pe care o tră- miţi se mai numeşce: Carte sai Epistolă. 
2. În serisore, îi spui, mai pe scurt, ceia-ce "i-ai spune: din graiii, dacă ar fi de-faţă. Aşa bun ă-oră, poți să'l feli- 

ciță, adică săi urezi indelun gată vicţă, sănătate bună şi mul-: 
cu prilejul sait ocaziunea anului noii, a 
e,.ori de nume, ovi altele. Poţi săi şi W ceva ce ţi-a dat sai (i-a liuăduit. 

dilei sale de naşcer 
„mulțumeşci pentr 

- Teme.— 40, După punctele insemn 
de telicitare către: tata, de dita de S-i 

%, Acea scrisâre o vei prescrie pe caietul cel bun de compuneri. | 30. Vei face din graiti câte o scrisdre de felicitare către Bunica şi către un frate mai mare: pe Bunica o vei felicita de anul noi; far pe fratele mai mare (pe Nenea), îl vei felicita pentru trecerea cu succes al. 

ate la exemple, vei face o scrisăre: 
ul Vasile, 

z 

, (LUI: 

Anunţarea : — (... (rămilerea ucestii scrisori de: 
felicitare, care va aduce tutulor aminte «despe cel ce 

  
 



39. DECIINAREA SUBSTAN IIVELOR 
MASCULINE, „ 

TERMINATE CU O CONSUNANTĂ. 

Exemple. TRANDAFIR. 

Singular 

„Dl, Cea inflorit? 

G. A caă hore ealba? 

DD. Cui sa puso proptea? 

Ac. Cevedeţi intlorind? 

V, Ce mai: lore: 

[1], Ce copăcei aii iullorit? 

G, Alecui Mori sint albe? 

4 

"Neartienlai, (n trandafir mic a 

„_ imHorit. 

Antienlai, Trandafirul MiG....-- 

"Neari, A unui n andafir mic... 

Ai, A trandafirului MIC... 

near. Unui trandafir MIC. 

Al. Tvandaţirului mica 

"Neart. On trandafir MIG-: 

At. Ivandafirul mic... 

mos eşti! 

Art. Trandafir ule mic! mult   
Plural 

"Neart. Linii bandafiri nici aă 
inflorit. 

|Ani- Trandafirii mici.. 

"Net, -Ale unor trandafiri i mici 

Art. Ale trandafirilor mici.. - 

DE E 

ital. Prandafire mie! ce fru- -- 

eşti frumos! : 

      
 



D. Cui s'aii pus proptele? 
Ari. Trandafirilor mici...: 

"Neart, Unii trandafiri mici 
Ac. Ce vedeţi intorind? 

Al. Trandafirii mici... 

“Neant Trandafiri mici! Ce dra- 
guţi sinteţi! 

Ari. Trandafirilor mici! mult 
imi placcţii 

Y. Ce mai hori!   
Resgule. — 'T6te substantivele 

> Consunanlă—(pom, mă, 
ca substantivul trandați 

masculine, terminate cu o 
cal, urs, cerb), se declină intocmai 

Teme.— in buc ata de citire alesă, culine terminate la 
vei sublinia tâte substantivele mas- nominativ cu 0 consunantă și ve) ține minte nu-. mărul și cazul fie-căruia. 

(. 1] 
ÎN a 

40, DECLIN ANEA SUBSTANTIIVELOR MASCULINE, E IN TERMINATE CU VOCALA e. 

Exemple. „MUNTE, 

| Singular. 

E ÎI Neart. Un nule nalt... E], Ce este păduros? i 
| | Ai. AMoatole nalt... 

| _ “ Neant. A ani munte nalt... -G. A cui pădure este de6să? 

Ari. a muntelui nalt... 

— 40 — 

eat, (mor trandafiri mici... 

R
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D, Cui ducein vara dorul? 

Ac, Ce vei colo 'n de- 
părtare? 

V, Ce mai munte! 

eat. Unui mante nalt. 

Al. Muntelui nalt... E 

"tar. Un munte nalt... 

 APl. Muntele nalt...... 

"neant. Munte nalt! Fii te doresc!   ——— Ari. (Na se intvebuiialdză). 

Plural. 

[I„-Ce locuri pot (i pădu- 
: v6se? 

&, Ale cui coste sint pă- 
durbse? 

-D, Cui ducem noi vara 
dorul? 

Ac. Ce vedeţi colo n 
depărtare ? 

"Nearl. Unii munţi nalți..... 

„Ant: Moni nalţi... 

int. Ale munţilor nalți. - 

"Neant.- Unor “munti nalți..... 

Ai. Munţilor nalți.... 

"Nea. Unii maacoaţi nalți.... 

Ai. Mai nalţ ase | 

"Neart. „Munţi nalţi ! Mi-e dor   V, Ce mai munți! de voi! 
Art. Munţilor nalţi ! Ce măretţi 

sinteţi 

„Regule. — 'Tte substantivele masculine terminate cu vo- 
“cala e, se declină intocmai: ca substantivul munte—(burete, 
vierme, sticlete, iepure, [tulure, peşce 

"Nearţ. Ale-unor munti nalță.... | 

  

  
  

 



Teme.-— În bucata de citire alâsă, vei sublinia tote substantivele 
masculine, terminate la nominativ cu vocala e, și] vi ţine minte numărul 
şi cazul fie-căruia, 

(L. (1 

  

14. SILABELE şte ȘI şti, şce 5I şci. 

(Deprinderi ortogratice) 

Exemple, — Ștefan-cel-Mare moșteni tonul Mol- 
dovii.— E] fu mare meșter în r&zbâie. — Purure stătu 
deştept la primejdiile ţării—Cu oștile sale, impriaștie 
pe duşmanii străini. —În timp de lini ste, el mingăie 
r&striștele poporului. 

„Omenii mari cunosc mai multe lucruri decăl 
copiii. — Cunoscinţa lucrurilor nu se câștigă numai 
cu bani.—Acestea să-ți fie spre şciinţă ! 

Regule. — 1%. Sunetul sisiitor 
scriem cu o codiță dedesubt. 

2.—Sunetele pe care le rostim şte și ști, noi le scriem 
în duoă feluri.—În unele cuvinte, lipim de litera ș, silabele 
(e şi li. Atunci sunetele ște şi sii, nu se pot schimba nici odată. (Ştefan, meşter, linişte, știucă, știr, ştirb, șteuie). 3%—Întalte feluri de cuvinte, rostite ca şle şi sti lipim de litera ș, silabele ce şi ci. Acâstuo facem, fiind-că, in unele cuvinte inrudite cu dinsele, aflăm curat litera € (peşce— pescar, CUNOSC-—cunoscință şi sciinţă).. . 

s se face şuerător, când il 

_"Teme,— Yv ei copia întocmai pe caietul cel bun, mal sus, şi vei 
LE tâte exemplele de sublinia pretatindeni Silabele. şte, şti, şce, șci. 

[L; 11] 

i . 

 



42. DECIAINAREA SUBSTANIIVELOR N ASCULINE 

PERNUNATE CU VOCALA u,. 

  
  

  

Exemple. LEU. . 

Singular. i 

Heart. Un leii mare are coma 1, 

i, Cine are câina frumosi? frumosi. N 

Artic. Loul mare..... | 

— Ia Ip 
Neart. A anu lei mare... Ie 

a au . „i 
ph 

i A cui comă este frumosi: ji i 
- : - EU 

Artic. A leului mare.... IB j 

Neart. nui leii mare... Ă 

). Cui ii place carnea vic? i 

Artic. Leului mare... LE 
n. 

n : 

Neart. Un leit mare... E 

Ac. Ce veci la menauerio? 4 
în (Doi lu 

Artic. (Pe) leul mare." i Ş 
Bai ij 
— j i E 

Neart. /.ei 7 rege al fiarelor! pi 
Y, Chiâmă pe lei! | 

, Artic. /eule! supune-te o- pn 
Bi n 

mului n 
ji 

Plural. i 
| ENI 

— 
i 

n Neart. Nisce lei mari aît come li 

» Care fiare aii come tru-  frumbse? i 

nose? | Artic. Leii mari... i 
Ei 

8 | Neart. Ale unor lei muri... 
« Ale cui come sint (ru- 

m6se? Artic. Ale leilor mari...    



| e Neart, (nor lei mari... D. Cui se- dă carne tie? - 
E i 

Artic. Leilor mari... 

o neart, Nisce lei muri... Ac, Ce ai v&dut la menu- - _ 
o gerie? | Artic. (Pe) Leii mari... 

| "Rear, Ce lei mari! W. Vorbeşce leilor!   Art. Leilor ! astimpăraţi-vă! 

“Regale.— Tâte substantivele masculine terminate cu vo- "cala u;—fie ea lungă (au), fie scartată (î5)—, se declină intoc- “mai ca substantivul leii, (zmei, dulăă, calci, nătăreă, dei: „SOCru, cuseru, codru); 
: | 

i "Teme.— 1% În bucata de citire alesă, vei. sublinia tâte substan- „tivele masculine. şi vel spune numtrul şi cazul lor. 2. Vei:scrie pe caiet declinarea substantivului «Codru» in scurte : Proposiţiuni, bine potrivite, ! 

(L. 1] 
——_— 

28. DEOLINAREA SUBSTANTIVELOR MASCULINE TERMINATE CU VOCALA a. 
Exemple. . POPĂ.   Singular. 

RE Su "Neant. Un popă al nostru... E], Cine a intrat pe portă?| o. | 
E | Artie, 'Popal nostru... 

i PE Ă Neart.. A ună popă al nostri, : G, A cui este crucea asta]. 

ÎL artic: A popii nostru... 
“* = —  



3, Cui ai trămis cartea? 

Ac, Pe cine audi citind? 

M, ja, chiemă pe popa: 

"Neart. Unui popă al nostru. 

„Artic. Popii nostru 

"Neart, £e un popăal nostru. 

„Antic. Pe popal nostru... 

"heart, Ah! popă, feţi milăt. 
vino'ncoce ! - 

Artic. Părinte!popo! pottim 

“la noi! 

Plural. | | 

Ti, Ce omeni sin la. not? 

G. Ale cui sint odaie? 

DB. Cui ați dat cărțile? 

Ac. Pe cine ai vădut ia pi- 
serică ? 

VW. Chiemaţi pe popi: 

; | 
Regule,— 

cala ă, se declină întocmai ca 

agă, vodă). 

“Tieart. Pe 

(Antic. Popii noştri... 

Arțic. Ale popilor noştri. - 

Artic. Popilor noştri... 

noştri. 

Artie.. Pe popii noştri...   
Neart. Popi? stil pl 

'Pâte substantivele masculine terminate cu vo-.: 

substantivul pop, 

Ad =. 

"Neart, Nişce popi ai noştri „ 

"Heart, Ale unor popi ai noștri: 

"Heart, nor popi ai noştri. 

mişce popi ai: 

ai Bi-. 

sericii ! 

Artic. Popilor? vă cer ajutor! 

(tată, paşă,. 

  

   



tore de apă se chiâmă hoaz. Pe 

-din vocala 0.— 
„accentuată, (6). 

“conțin sunetul va, şi le vei scrie 
Simplu, din care derivă 'diftongul î. 

„ Teme.— 10, În bucata de citire alesă, vei sublinia t6te . substan- 
“tivele masculine şi vei spune nunărul şi cazul lor.--20, Vei scrie pe 
caiet deelinarea substantivului «Tută» în scurte proposițiuni bine potrivite, 

| (L 11] 

  

14, .SUNEIUL 6 (oa). 
(Deprinderi ortografice) 

Exemple. Omul se. rogi de Domnul ceresc şi 
dice: — «Dâmne! ajută-ne, rogu-te, pe “noi omenii! 
'Dă:ne scre! Scuteşce-ne de tumete !» —— Plâia este pri- 
inciosă pentru ogor. Dar pre multe ploi sint vătă- 
mătâre ogdrelor.—Pe cdstele Mării-Negre ori-ce strim- 

acolo sint multe 
boazuri sait strimtori. 

| 
Regule,—_ 1%. Sunetul diftongut oa derivă mai totdauna 

Atunci noi îl scriem neapărat cu vocala o 

2. Totuşi sint şi câte-va cuvinte pe care trebuie să le scriem cu silaba : oa, (bouz, poporul moabil, şerpele boa;....) 

1 i. ... . 
. ap 

'Peme.— Din bucata de citire ulăsă, vei culege lâte cuvintele ce 
» Punend in faţa fie-cărula pe cel cu + 

(L. 11. 

15. COMPUNERE, 
(Descriere) 

Exemple. APA 
10. Ce este apa ?...—(un lichid... 
2. Unde se ană apa?,..-—( 

fântâni, în lacuri, în mare, 
30. Cum este apa?—( 

țină, adincă, străvedie...). 

in gârle, in puțuri, în 
in pămint, în aer... 

limpede, tulbure, multă, pu-



40, Ce este apa peniru tote fiinţele ?..—(0 beutură 

eapărată...).— Ce se intimplă plantelor, daca n'ail 

pă 7... (cm.se usuoă...).— Ce se întimplă, fără apă, ani- 

nalelor şi âmenilor?..—(pot să şi mâră, de sete....).— 

'6 feluri de animale pot trăi numai în apă?... 

30, Cum trebuie să fie apa de băut 2—(prospetă, 

impede, fără. colre, fără miros... ). 

0. De ce nu e bine si:bem apă pr& rece ?.... 

„10. Ce se intimplă cu apa, când este la căldură ?. 

(se preface în aburi...).— Ce sint norii ?...—(aburi suiți 

in nălţime...).—Ce se, întimpla cu apa din nori?...— 

(cade pe pămint, ca ploie, ca pictră saii grindină, co, 

zăpadă...). —Unde pătrunde apa de plâie?.., (în pă-. 

mint...).——Cum fese afară din pămînt ?...—(ca izvor...) 

Unde se scurge izvorul?...—(in gâvle, in riuri, în mare). 

80. Ce se intimplă i6rna cu apa?... — Cum este 

shitţa?...—(tare, rece, străvedie...). | 

90. Sub câte forme diferite ni se arată apa?..— 

(ca corp lichid, ca corp solid. şi ca corp Jaz08...-)- 

100 Care sint fol6sele apii ?..... 

Teme --— 11. Vei descrie, tot de. pe punetele de mai sus, ducă alte 

obiecte lichide: «Vinul» şi «Laptele.» — 9. Răspunsurile despre câpă,e 

le vei prescrie pe caietul cel bun. i 

rr? pe (L. II—1Y] 
—— 

. 18. DECLINAREA UNOR SUBSPANTIVE NEUTRE 

-SAU AMBIGENE. 

xemple. « CAR. 

Singular. 

part. Un car golduruie pe 

TI, Ce duruie pe drum! drum... 

Art. Carul cel gol... 

ol — 

  

  

     



ip 

G. Alecui râte sint nouă? 

BD. Cui să punem oişt 

G, Acuirotă e stricată? 
> 

BD. Cui o să punem loi- 
trele? 

Ac. Ce audi duruind 9: 

MW, Ce. gici despre car? 

"Neart. A unu car gol... 

art. A carului, celui gol... - 

"Heart. Unui car gol... 

„Art. Carului celui gol... 

"Heart. La car gol... 

mt. Carul cel gol... 

“Neart. Ce mai car gol!   Eu ci că sti, car „rulel.. 

„Plural. 

[1. Ce duruie pe stradă 2] : 

noui ? 

Ac. Ce vegi sub şopru? 

V. Ce mai care! 

Reart. Nigce + care g6le duru uie 
pe stradă. . 

Ari. Carele găle... 

"Heart. Ale unor care gâle... 

„Art. Ale carelor gâle.... 

ileart. Unor care g6le... 

„Art. Carelor g6le.. 

|iieart. Wiscai-vu care g6le... . 

„Art. Carele cele gâle. . 

"Heart. Halal d'aie care gâle!.   Art. Opriţi-vă, carelor gâle ! 

48 — E



itegule» — 4; Substantivele neutre ce se termină, la sin- 

gular, cu o consunantă 6r e-care şi, la plural, cu vocala e, 

se deelină intocmai ca substantivul car, (umăr, picior, um- 

„blet, deget, cap (capele), cuţit şi altele). 

'Pome:-— Vei declina pe caiet, în proposițiuni potrivite, substanti- 

- xele neutre, «Cap» şi «Topor», numai cu formele lor articulate. 

(L. 1). 

  

17. DECLINAREA ALTOR SUBSTANTIVE NEUTRE, 

„ Bxemple. STEG. în 

Singular. 

„EX. Ce se pârtă?n iruntea 
Gstii ? 

“G. Alecui colori sint trei? 

ED. Cui urmeză stea? 

Ac. Ce vedem în fruntea 
ostii ? 

„N. Ce mai stâg! 

[Neart. Un steg tricolor € în 

| . fruntea 6stii.! 

Art. Steyu. tricolor... 

Teart. Ale unati steg tricolor. 

Art. Ale stegului tricolor... 

TNeart. Unui. stăg tricolor... 

Art. Stâqului tricolor... 

ieart. Un steg tricolor.... 

Art. Stegul tricolor... 

te ciustim ! 

Art. Stăule tricolor! tu stai 

falnic în bătălie !   
9 | 

"Neart. Steg tricolor! pe tine - 

p
s
   

   



Plural. 

TI. Ce stă în fruntea o 
tilor ? 

- 5 

G. Ale cui stofe sint gău- 
rite de glânţe ? 

BD. Cui urmâză oştirile? 

Ac. Ce vălem in fruntea 
"oştirilor ? 

9. Ce mai stâguri! 

| Neart. 

| Neărt. Steguri tricolore 

Art. Stequrile tricolore 

| Neart.   
Regale, — T6te subst 

cu 0 consunantă, 
vocala scurtată îi, 
(gât, cort, foc, platii, naiă, 

"Veme.— 4, 

9, 

Din bucata de citire 
neutre, ce se declină la fel cu Substa 

i declina pa _catet, în pr 

Stequri tricolore se 
vâd în fruntea oștilor. 

Art. Stâurile tricolore filfiie 
- in fruntea oștilor. . 

[Neart. Ale unor steguri tri- 
colore. 

| Art. Ale stegurilor tricolore. 

Neart. Unor stăuri tricolore. 

Art. Stăgurilor tricolore... 

Stepuri tricolore ! 
semn de glorie! 

| Art. Stegurilor tricolore ! 
noi vă cinstim! 

anlivele neutre, terminate la singular 
precum şi unele din cele terminate cu 
se declină întocmai ca substantivul slEq, - 

grai), 

alesi, vei sublinia tote substantivele 
ntivul steg. 

a oposiţiuni potrivite, vorbele «Cort» "şi «Graiiă 
: . ” | (L. 1] 

———— 

  
 



E 48. DECI, INA? EA ALTOR. SUBSTANT IVE NEUTRE. 

- Exemple, 'REZBOIU. 

Singular. 

TĂ. Este vre un râti cu folos“ 

G. Ale cu intimplări ne-ai 
priit noă? 

D. Cui datorim neatirnarea 

țării nostre? 

Ac. Ceai făcut ostașii noştri 

„la Plev na? 

V. Ce mai r&zboii! 

Y 

cu folos. 

Art. fe: botul e un rău 'cu 

Neart. Ale unui rezboiii cu 
Turcii. 

art. Ale recbotulă cu.. 

TNeart. văzboiii cu 
Turcii, 

Art. Reboiului cu Turcii. 

U muti 

CNeart. hezboiii cu Turcii. 

Art. Războiul. cu 'Tureii. 

| Neart. Răzhotii ! tu 

adus Regatul ! 
| e-ai   

Plural 

TI. Sint ore rele cu folos”|: 

g. Ale cui urmăr i sint neno- 

rocâse ! ? 
. 7 

Art. Pezboiule de neatir- 

nare! să fii bine-cuvintat! 

| Neart, Unele rezbdie sint cu 

| "folos! 

Art, Roz biele câştigate sint; 

| cu folos. 

| Neart.. Ale unor râsbâie 
pierdute. 

|Art. Ale războtelor pierdute. 

TI dl —- 

"Dieart. ca năzbotă e un răi 

folos.     

  

  

   



|Neart. Unor rezbăie ne- 
* BD. Cui să nu se incrâdă po- drepte, 

| - pârele?| Art. Iăzboielor nedrepte. 

|Neart. Multe vezbiie cu 
Ac. Ce gisim în Istoria Turcii. 

nostră 9] Art. Rezboiele Boimânilor 

o cu dușmanii ţării. 
| Neart. Pezbote /-voi ne-ali 

„V. Ce de r&zbbie! slăbit in trecut! 
Art. Rezbdielo ? tot voi ne- 

E aţi inălțat acum! 
  

Regules— 19. Unele substantive neutre ce se Lerminiă la sin- 
„ gular. cu vocala scurtată ă, se declină intocmai ca substan- 

tivul văzboii, (hirdăii, heleştei, pustii,  Dburghiii, oi, 
piriă, strai, călediii ; dar frii-frine, brii-brine. 

2%, Sint puține substantive neutre, care se termină, 
atit la singular căt şi la plural, cu vocala €, ca: nume, pro- 
nume, renume, [ole. Sabstantivele aceste aii formele ur- 
mătore: a) Sing. meari. şi art. N. Ac. şi V.: nume-numele. 
G. şi- D : nume-numelui. b) Plural, N. şi A.: nume-uumele, 
G&. D. și V.: nume-numelor. ” 

37. Substantivele neutre se declină si ele articulate și 
nearticulate. ” 

| 40, 'Tâte substantivele masculine şi tâte cele neutre, 
„cărora le putem dice şi ambigene, când le declinăm ncanlicu- 
late, aii câte o singură formă la singular și alta la plural. 

Teme.— 10, Din bucate de citire alesă 
stantivele ambigene, insemnându-ţi la fie-care cum se declină. , 2%, Vei declina pe caiet, în proposiţiuni potrivite, cuvintele : «Pirâii» şi «Pole» atit arliculate: cât și hearticulate, 

, vei sublinia tote sub- 

(L. 11] 
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"49. DECIINANBAĂ SUBSLANTIVEL.ON FEMININE. - 

TERMINATE CU &. 

- Bxemple. CAPRĂ. 

Singular. 

Neart. O capră roşie dă 
lapte sănătos.. 

Dă. Cine dă lapte sanătos? | 
Art. Capra roşie... 

G. Alcui lapte este sănătos” 
| Art. Al capră roşii... 

Neart. Unii capre roşii... 

D. Cui sii dăm nutreţ bun“ 
Art. Capri roşii... 

Neart. O capră roşie... . 

Ac. fe cine vegi păscend ?] 
Art, Pe capra roşie... 

Neart. Capră roşie! vino 

MW. Chiâmă capra. să te-adăp! 

- |Art. Capro roşie! (Nu se   
E | pr6 dice). 

Plural. 

— 

Neart. Unele capre roșii... 

Ţ]. Cine ne dă lapte sănatos? | 
Art. Caprele roşii... 

| 

Gal cui” lapte e sănătos? 
Art. Al caprelor roşii... 

| 
Neart. Ale unii capre roşii. 

Neart. Al unor capre roşii. 

      

   



D. Cuisi dim hrană bună? 

Ac. Fecine vedeţi ptiscând? 

N 

W. Chiemaţi caprele ! 

Regule.— Tote substantivele feminine, 
cu vocala ă şi, la plural, 
ca substantivul cupr 

cu 

ă, (casă, 
Teme.— 4, în bucata «de 

livele feminine, terminate la 
"e, Și vei spune la ce număr 

X.Y 

citiri 

ei declina pe caiet Substantivul aGr 

Singular cu voca 
şi la ce caz ele 

Neart. linor capre LOȘIĂ,.. 

Art. Caprelo» TOȘIĂ... 

| Neart. Aisce capre roșii... 

Art. Pe caprele roșii... 
[Neart. Ilei! Capre roşii! 

veniţi! 
Caprelor roşii! nu 

| fugiţi ! 
terminate la, singular, 

vocala e, se declină întocmai 
vacă, grădină, piătă). | 

e alâsă, 

  Art. 
vei sublinia tote substan- 
la a şi la plural cu vocala. 
se află. | 

ădină»_ cu articol la singular: și fără articol la plural. Vej pregăti in minte mici proposițiuni pentru, "fiecare caz al acestor cuvinte, - i 
E [L. 11. - 

” .—————— . 

50. DECLINAREA SUBSTANTIVELOR FEMININE, | TERMINATE CU a, ea Și 
Exemple. BASMA. 

Singular. 

TU. Ce e acâsta? 

e G. A cui faţă e verde? 

D. Cui s'a dat O față verde? 

Neart. O basma notă e a- 
cesta. 

Art. baăsniaiia cea notă... 

Neart, A unii basmale noui.. 

Art. A basmalii noui... 
Neart. Unii basmale noui...   Art. Vasmalii nouj,.. 

/



; 

G. 

Ac. Ceai cumpărat la tirg? 

y. Ce mai basma! 

Neart. O basma. noila.. 

| Art. Dasmaiia cea notă. 

Î Neart. Of! basma noită ! ce 
verde-eşti ! 

Art. (Nu se intrebuinte ză). 

Plural. 

[]. Ce sint acestea? | 

Ale cui teţe sint trummose? 

D. Cui sa dim feţe fiunose? 

Ac. Ce aţi cumpărat din 
tirg? 

M. Ce mai busmale! 

„ Regule.— Tâte substantivele 
vocalele apâsate a, ea și i, se 

divul basma, (muşama, ce 

Teme.— e, În bucata de citiri 

Neart. HJasmule noui sint 

, astea, 

Art. Basmulele cele noui.. 

Neart. -tle unor busmale 
noul, 

Art. le busmalelor noui. 

Neart. [nor basmale noui. 

| Art. Basimalelor celor nouă. 

[Neart. Basmale noti.. 

Art, pasmalele astea noui. 
— 

| Neart. “asmale ! basmale 

de vindare! 

| Art. Pusmalelor ! bine imi   
pr indeţă !. 

feminine, care se termină cu 

declină intocmai ca substan- 

candva, mnanta, cazma, oca, saca, 

vițea—viţele, vergea—verijele,. di—sdile şi altele). 

e “alesă, vei sublinia tote substan- 

tivele feminine, terminate la nominativ cu ă, cu a, cu ea și cui, şi vei 

spune la ce număr și la « ce caz se află. — 9. Vei declina pe caiet sub-



- stantivele «Saca, Lalea şi Di», cu articol la singulur, şi fără articol la plu- 
ral.—Vei pregăti în minte mici proposiţiuni pentru fie-care caz ul acestor 
cuvinte. ! - 

(L 11] 

  

54. SUNETELX € ȘI ea, 
(Deprinderi ortografice) 

Exemple. =— Astă tâmniă, soriieri IlGrea aveu o 
viţea, 0 miea şi o iâlă ndară. Adesc, ea le ducea in 
ciredă. Acolo ereaii vițelele, mielele şi iedele 6meni- 
lor din sat. Cu dinsele alăture, ele piișceaii intro 
vălcea d'a-drepta iezăturii. 

„ Îârna, ori-ce- oriişân are obiceiii să mărgi une- ori la teatru, ca să'şi p 
trebuie să "și jea, la ca 
bilete. 

etrecii stra. Spre a intra, 
ssă un bilet din teancul de 

“Regule.— 1%. Sunetul ca se serie mai 
tongul ea, la sfirșitul cuvintelor, - 

2. De câte-ori însă sunetul ea este deriv „cala simplă e, mai totdauna se serie e tuată € (flori-/ldre). 
3%. Tot cu &, scriem şi adverbele şi preposițiunile ce au la sfirşit sunetul ca, (adese, pre). 

„4. Când sunetul ea se află în mijlocul unui cuvint, fără ca să: putem găsi un alt cuvint apropi€t cu vocala simplă e, din care să putem deriva diftongul ea, atunci îl scriem 'cu diltongul ea, (teatru, teanc, Ocean...) 

totdaunu cu dif- 

at din vo- 

u vocala e accen- 

rp - ... "Veme.— Din bucata de citire ulâsă „Sunetul ea, pi le vei scrie, despărţindu- derivări!e, unde se vor aa. 

„Vel culege tote cuvintele cu 
le in silabe și arătând tot de odată 

Da (L. U.] 

  7 m 7
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50, DECLINAREA SUBSTANTIVELOR FEMININE, 
TERMINATE CU e. UTE d 

(EUTRALĂ UV IEBSITEDi 
BUCURESTI! 

    

  

   
        Exemple. VALE. 

Singular. 

e  neart. U vale ingusti e r&- 

Îl, Ce este râcorâsă? | | cOr6să. 

Artic. Valea ingustii... 

Tieart. A amiă udă inguste... 
G, 4 cui apă este repede? | 

Anţic. A văii inguste... 

TNeart. De-a-lungul unii văi 

D, De-a-lungul cui curge inguste. 
sărla? LA Artic. De- -a- -lungul văiă celii 

inguste... 

"Neart. O vale ingust... 
Ac. Ce vedi in depărtare? Si 

Artic. Valea cea ingustiă..: 

ear. O! vale ingustă lini-e:   | y, Ce nai vale! dor de tine 

| Artic. Valeo îngustă! ku te 

- dor esc | 

Plural. 

i ÎI Neart: Unele văi înguste sint 
El, Ce sint răcorâse? | răcorose, 

| Artic. 'T6te văile inguste... 

| Î Neart. Ale unor văi inguste... 
G, Ale cui ape sint repedi? Pia 

  
   | Artic. Ale văilor i 

e 

3 
N . a



D. Cui dă cerul r&cgre? 

Kc. Ce vegi in .depirtare? 

a 

VW. Ce mat văi! 

„ Regale. — Tote substantivele feminine, 
la singular, 
tocmai ca substantivul vale, 

Teme.— 10, In bucata de citire alesi 
tivele feminine, terminate la* Singular, 
cazul. — 20. Vei declina pe caiet 
articulate, în proposițiuni potrivite ! 

e, 

53. DECLINAREA, SUBSLANTIV E, _ TERMINATE CU e șI 
Exemple. . :10. PRĂVĂLIE 

|  Neart. (nor văi inguste... 

Artic. Văilor inguste... 

Heart. Nisce văi inguste... 

  
Artic. Văile cele inguste... 

ear. Vai inguste! vă do- 
Să | resc ! 
Artic. Văilor inguste! mult 

imi pluceţi! 

care se termină -* 
cu vocala e, după o consună, se declină in- 

(cale, punte, parte, viaiche). 

» vei sublinia tote substan- 

cu e, şi le vei spune numărul și 
Substantivele cRidiche» și «Parte 

[I.. 11] 

On FEMININE . 
a. - 

Singular. 

“EI. Ce este la colțul casii? 

G, 4 cui giam e spart? 

"D. Cui îi trebuie un giam 9 

| Neart... 0. prăvălie. 

“Lârtie. Prăvălia... 

Teart, AL unii prăvălii din. 

„colțul casii, 
| Artic. AI prăvălii... 

Heart: Unii prăvălii din colţul 
casii.   Artic. Prăvăliii din... 

— 38 — 

 



Ac, Ce vedi acolo? 
T Nearl. O prăvălie din colțul 

casii.. - 

Artic. _Prăvălia din... 

Y, Ce mai prăvălie! 
Neal. Prăvălie! tu eşti în 

colţul casii. 

| Artic. Prăvălta ! acoloi i bo- 

 găţia! 

Plural. 

îi, Ce clădiri sint pe aci? 

giamuri sai 
spart? 

„GG, Ale cui 

d. Cui are să se puie g gia- 

muri? 

Ac, Ce vedi colo? 

V, Ce mai pravii! 

| Neart. Numai prinălii de fe- 
rărie sint pe aci. 

Artic. Prăvăliile de feriirie... 

Ale anor prăwilii de 
ferărie. 

Artic. Ale prăvitliilor.... 

Neart.. 

 Neart. Linor prăvălii de fe-: 
+ vărie, 

| Artic. Pră văliilor de ferărie.. 

E neant. sce prăvălii în colţul | 
casii. 

Artic. Pr ăvăliile din... 

pre șinteți 

scumpe. 

Ai. Pr ăvăliilor! IM ați stins. 

neant: Prăvălii!   
90, MARFĂ. 

Singular. 

E (Ac, şi Y.) 
artic. Marfa. bună... 

eat. O marfă bună e scumpă 

-



Neart, Preţul unii maărfi bune e mare 
G. (şi D.) | | 

Artic, Preţul mărfii bune... 

Plural. | | 

| | Neart. Ori-ce mărfuri (sai mărfi] 
„Td. (Ac) ” bune sint scumpe. 

| Artic, Mărfuvile (sait mările] bune... 

„ [heart Preţul unor mărfuri (sati marți) 
| bune e mare. 

Artic. Preţul mărfurilor (sati mărfilor]. 
e bune. 

Substantivele leminine, care se termină cu 
vocala e, după vocala i intrâgă, se declină intocmai ca 
substantivul prăvălie, (magazie, herghelie hâtie....) | 

9%. Substantivele feminine, care se termină, la N. sin-: 
gular, cu vocalele. sai e, iar la N. plural, cu silaba uri, se 
declină intocmai ca substantivul marfă, (lefă, trebă, vreme). 

3”. Tote substantivele feminine, când le declinăm 
nearticulate, au o singură și aceiaşi lormă pentru G. şi D. 
la singular, şi pentru iile casurile de la plural, şi altă tormă pentru N. Ag. şi YV. la singular. 

8. D.şiv)   
„ Resule, — “lo, 

Teme. — 10, Din bucata de citire alâsă tivele feminine învățate și le ver spune 
declina pe cafet substantivele 
posiţiuni potrivite Pa 

» vei sublinia tote substan- 
numărul şi cazul. —9%, Vei . 

cHerghelie» și «Vreme» articulate, în pro- 

————_ (L. IE.) 
„.. 54. DECLINAREA NUMELOI PRO 

exemple, . 
PI. 

ID. Nume proprii de persone. 
Masealin. 

Feminin. Sinzular, 
„DĂ. Cine serie? 
Ștefan scrie, . 1 Alaria serie, 

— 60 —



G. 4 cui este serisoroa asta? 

a lui Ștefau..... 10 Marita. 

| D. Cui îi scrii? 

lui Ștefan... | Alariăeee. 

Ac. IX cine chiemi ? 

pe Ștefan... i pe Maria. „mac 

7. Chiemăii! . 

Stefane ? vino în €6! |! Mario ! vin aci! 

v . , . x. 

2, Nume proprii de popore, de locuri și de sărbători. 

„Plural, | 

EI. Ce sint Românii ?2—Carpaţii ?7—Floriile? 

Românii sint un | Carpaţii sint munţi | Floriile sint s&r- 

popor inţelept. nalți. i  bătoridepri- 
măvară. 

G. „| cui laudă să facem? 

„a Rotiiinilor... | a Carpuţilor... j a Floriilor... 

D. Cui să dăm laudă? - 

Românilor... i Carpaţilor... . | Floriilor... . 

Ac. Pe'cine vom lăuda? 

"Ce vom lăuda? | 

pe Români... | Carpatii... | Floriile... 

| 7. Chiemăi în ajutor! | i 
i . | .. 

Romdni! Rowmdni- | Carpaţi! Carpaţi-| Florii, Floriilor! 
| lor! fiţi inţelepţi ! lor,ceinalţisinteţi! | veniţi cu primă- 

E a vara! 
pi



  

30, Nume proprii de ddile 
Singular, 2 | „e Plural, “, 

TI. Vinerea este o di ca tote * Vinerile comune nu sint , | 
dilele,  -. - serbători: 

G. Diiia Vineri; nu-i ser-, Namărul Vinerilor, ce's 
i | biătâre. | serbători, nu e mare. 'D. Vinerii mă încred ca şi. Vinerilor mă încred ca Și 

” ori-ciirii dile. ori-căror dile. : » 
A. Aştept Vinerea. „ Namără Vinerile dintr'un 

un! 
Regule,— 4», Numele proprii de persune, noi le declinăm mai totdaună la Singular. Une-ori se declină şi la nu- merul plural, intocmai parc'ar fi nume comune. Numele de Povdre le declinim intocmai ca numele comune, atit la singular cât şi la plural. : 

2. Unele nume de locuri şi de serbători, le decli- năm numai la singular, (Craiova, OU, Crăciun,. .); altele le declinăm numai la plural, (Balcani, Piclele, Rusalii). | 3. Numai numelor propii de perscne masculine, le „Punem, in, cazurile, G. şi D. la singular, articolul, inainte, (al luă lon şi nu al lonului şi Ionului....) | 4. Numele dilelor, terminate cu vocala scurtată î, „se declină intocmai ca - numele Vineri, (Luni, Marii, Mercuri....] 
“ 

. "Teme. -— În bucata de citire alâsii ES vei sublinia tote, numele proprii ŞI Yei spune numerul, genul şi cuzul i n-care ele se află: acolo. ——_ i (LN 
55. REPETII:E LUNARĂ, - 

| (Deprinderi ortogratice, la dictare şi memorizare) „ Exemple. — Poesia <l6rna» de V. m . 
i. . 

. 
. Teme.— se, Vei învăţa pe dinafară între 2%, 0 vei transcrie din memorie pe 

Alecsandri. 

ă poesia insemnată aci.— 
Calet.—35, Vei sublinia în întrega copie |. 

feo 

  

 



a poesiei «learnuv, tote cuvintele cu sunetele = și d; cu.6 şi ou; cu 
“și ea; cu d derivat din 4; cusunelele ș și ţ; cu silabele ce, ci,che,chi 

"ge, gi, ghe, ghi şi cu silabele sie, ști, șce, şei. Asemen€ vei sublinia 
tâlc cuvintele cu trăsura-de-unire și pe cele cu apostrof. 

(L. II-I) 

56. COMPUNERE. 

. (Descriere) 

Exemple. TERMOMETRUL. 

| 10, Ce este termometrul ?...— fan aparat cu care 

se misdră temperatura]... a | 

Câte părţi se văd in , termometrul nostru ?..— 

tinta (va saăi tubul de sticlă și. arginlul-viii sati 

mercurul)... | | 

„30, Ce vedem pe Lăbliţă î... — [insemnare de 
grade]. 

10, Cum este tubul ?...—(saibţire și prehundeni 
de o potrivă, la grosime). 

50. Cum este mercurul 2... (...lichid, de coloreu 

argintului, .) 

60, Cum se. -cun6şce temperatura, pe termome- 

tru ?.., —(...de pe grade...) | | 

"10. Cum se face gradarea termometrului ?... — 

(..se bagă mai întii tubul intiun vas cu ghiaţă și 

apoi, intr'alt was cu apă ferbând în colcote)... | 

80. Ce grade de temperatură se însemneză când 

€ tubul în: ghiaţă 2...—(...Zero (0) grade...)—Ce grade | 

Când e în apa'n colcote?...—(100 grade). 

9%9.: Cum se insemnâză gradele dintre: 0 şi 1009 

—-(impărțind distanța dintre ele, în una-sulă , păr ți 

egale...) aa -    



  

100. Care sint gradele ce arati căldură ?...—(e. 
la zero în sus)...—Cure sint cele ce arati răcdlu 9... 
(de la zero in jos...). 

1410. Câte alte feluri de termoinetre mai cun: 
şcem n0i..2.—(osebil de termometrul lui Celsius, mai e+- 
noscem pe al lui Riaumur (pronunţă  Reomiur) 
şi p'al lui Parenheit....) | 

190. Prin ce se deosibesc termometrele ucestez - 
„.— (in gradarea distanții dintre punctul inghiețării ; 
acela al ferberii)... 

130, În câte grade este impirţită distanţa, h 
cele trei feluri de termnometre ?,..... (La al lui Ce 
sius e de 100 grade; la al luă Reaumur, de 80, i 
la al lui Farenheit, de 180...] 

149. La ce serveşce termometuul Duca 
surarea temperaturii... 

  

-—Care e temperatura polii: vită pentru o odaie de locuit?,..—(,..16 —470 Ca Care -este temp eratura corpului unui om sănătos?...-- (360, -C,...).. 

Regule. —Î. Care sint anume întreb punde, când facem o desen 
—Ce face, ființa sai lucy 

ările căror avem a 1€ 
iere ?...[... Ce este2—Cum est 

ul descris ?....). 

Peme.—, Răs punsurije date despre caietul cel bun de Compuneri, | ! 2. Vei face tot ast-fel, din grai, 

«Termometru» le vei scrie y* 

descrierea cHigrometrulni». 

[L. Hi—1Y] 

   



5. DECLANA REA ADIECEIVELOI MASCULINE. 

Exemple. Omul drept. —Dreptul om. 

Singular. . o 

1, Cine este stimat? Omul drepl. > Dreptulom.. 

. E l pc 

3 A cui stima e mare? A omului drept | A dreptului să 

2, Cui se cuvine stimă ? Omului drept. ; Dreptul d. 

Ac, Pe cine stimei lunea? Pe omul drept + Pe dreptul în. 

o 
V, Conu chieani pe omul drept? (3 drept? : Dreptuleom! 

Plural. 

d. Cine sint stimaţi? Omenii drepți i Drepţii îsal... 

G, Acui stimă einare? A omenilor drepți i Drepţilor întăi 

D. Cuise cuvine stii? Oimenilor drepți | Drepţilor înănl 

Ac, pe cine stimzii luunea ? n (nani drepți | Pedrepţis nul 

VU, n tza 93 size dar tre7? Omenilor drepti! i Dreptilov în 

Beşale—l0, Adiectivele, puse in urma substantivelor mascu- 

live, feaii, când le declinitin nearticulate, numai o singură 

lorroă la tâte cazurile din singular, și alta la tote cazurile din 

plural. 
| 

, 9%. Adicctivele, puse inain Le substantivelor masculine. 

“ea în declinare, intocinai formele substantivelor articulate. 

tn 

, « 

4 teme. —ver declina pe caiet cuvintele  eTăranul silitore şi „Sili- 

orul țăran,o în proposiţiuni potrivite, după modelul de mai sas. 

| (L. 1] 
a . 

58. DEGLINAREA ADIECIIV ELOR FEMININE. 

Exemple. Grădina [rumăsă.—Brumosa grădină. 

Singular. | 

, E Grădina frumosă... frumosa grădină...este ca un raiu. 

G, Pomii grădinii frumose... al frumostă gi idinj... sint 

intloriţi. . 

  

 



a ji boii 
« 

BD. ur idinii frumâse... [frumosi grădini... îi trebuie apă. 
A, Grădina frumâsă... frumosa grădină... o udăm. 

17. O! grădină frumosă! O! frumosă grădină ! 
i 

- Plural. 

DĂ Grădinele fr umOse, fi um sele grădine.. „sint ca un rail 
G. Poinii grădinelor „h umose...  frumuselor gradine. 

sint infloriţi. , 
D. Griidinelor frumose... Ir umăselor grădine... le tre- 

ă E bule apă. 
A. Urădinele frumos... frumosele gridine.;, le udăm. 

| Y. 0! griidinelor [rumose! 0" frumoselo grădine'! 

Resule.—10, Adicetivele, puse în urma substantivelor le- 
minine, jeau în declinare, duoă forme diferite: una la N. Ac. 
şi V. de la singular, şi alta la tâte celelalte cazuri de la! 
singular şi de la plural. , 

2, Adiectivele, „puse inaint6 substantivelor feminine, 
„ea in declinare, iutoemai formele substantivelor articulate. NE 

3, Adiectivele, j puse pe linoă substantive in deelinare, 
se acordă cu substantivele de care țin, numai în gen şi în 
număr ; nu şi în forma cazurilor,. 

  
'Teme.— în bucat: a de citire alesă, ter sublinia tote adiectivele 

atributive, ar ătând numărul, senul şi cazul fie- cărula. 

(L. Il.) 

  

59. SCRIEREA XAU &, DERIVAT DIN VOCALA e» 

(Deprinderi. ortografice). 

R Xemple.--De la invâţătorul bun, multe ai să în- 
„Veţi tu, biiete!—Iu, in carie, nu văd câte vede d-lui.— 

n meri se face mărul; tar perele s se fac in păr. —   60



Războiele r&târnă cetăţile; ele resipesc şi râșchiră 
familiile; răsvrătesc şi rătăcesc pe 6meni. 

Resale;—:10, Sunetul &. se. scrie cu vocala « ă de câte-ori: 

e derivat din ucâstă vocală . " 

2%. În cuvintele: mă, vă, lăii, stii, noă, voă, ducă, nouă, 

“apoi în mai tâte cuvintele ce se incep .cu silabele r&s şi 

viz—une ori şi -cu silaba ră&—vocala e se scrie şi se- pro- 
nunță totdauna & 

'P 
Peme.— În bucata «de citire alâsă, vei sublinia tote cuvintele | în 

care vei întilni acest sunet, derivat din e și le vel scrie pe rînd, 

arătând a lie-gare. „cuvintul din care derivă. 

Le . “IL n). 

ep. DECI INAREA PRONUMELOR PERSONALE. 

Bxomple. | a ae 
Siugalar | , _ Plural 

| Persâna. ] „- - 

Ț. Cine serie. — fă serii, ? | Noi scriem. 

G. Al cui este scrişul.? A'cui e scri--| Alnostru, a nostă, 
s6rea?—Al mei, a mea, ai; mei, Ai noştri, ale nd- | 
ale mele. e stre: a 

2. Cui scrii ?-—- Mie imi scrii? Mie | No&nescrii Ni se 

îni-ai scris? — Ci, scrie-mi! . | cadesă he scrii. 

Ac. Pe cine pune învățătorul să 
„Serie 7— Pe mine mă pune” să 

scriti. 

Pe noi .ne pune: 

să. scriem.   
' Pers6na ta 

AB Vine ş scrie? — Iu. scrii, | Voi scrieţi.      



  

  

  

G. Alcui e scri- 
* sul sati scri- 

s6rea ? 

5). Cui scrieţi? 

A. Pecine pune 
invăţătorul 
să. serie ? 

Lean, Fa sai dinsa. 

A, ai, ale lui saă 
dinsului, 

Fem. Alei, sati al săi 
sau dinşii. 

Mase. Lai sati dinsului. 
îi scrii, 

Scriu, 
Mase. Fem. Scrie-i 
ȘI el şi ca, și-aii 

sie-şi. 
llas0. Fe el sait pe din- 

. sul îl pune. 
Pune-l să scrie | 

Fer. Pe ea sait pe din- 
„Sa 0 pune, 

Mase. Fe. Şi el şi ea: 
se laudă Că scriii | 

„bine. Și elşi ea i iși 
Soriiti bine temele, 

    

asc. Al luă, sati al săi. ! 

Fe. Li sati dinşă îi! 

Scris. 

| 
| 

ii 

Şi. Alcui este scrisul? A cui e Alvostru,ca nostri, 
scrisorea ?—Al tăi, a la, ai tei, : ai vostri, ule uos- 
ale tale. tre, 

„BD. Cui scrii? — "fie ii scrii. -- '" Voâ veseriti, Vise 
. . . Po PR A Scric-ţi tu scrisorile ! „SI cade stu zi să sie, 

E. Pe cine pune invețălorul să; Te voi ve pune să 
„ scrie?—Pe ține le pune să serii. i scrieţi, 

Mă! și mei! (ădică; dr agul mei! sati dragii mer) 

Persona Il-ica 

. |ilasc. EL saii dinsul. | isa dinșii, 
EI. Cine scrie? 

Ile sut «însele. 

Al lor. d, ai, ale. 

lor sait dinşilor. 

Al lor. A, ai, ale 
lor. 

Lor sui dinşilor 
le scrii, 

Lor sati dinselor 
le scrii. 

Scrie-le ! . 
Și ci şi ele şi-a 
scris sie-și. 

Pe ei sau pedin- 
şii îi pune. 

Pune-isă serie! 
Pe ele sau pe 
dinsele le pune. 
Șieişi ele se lau- 
dă căscrii bine. 
Și ei şi ele îşi 
scri lesne tentle.  



e 

Resulea-=19 Pronumele personale se schimbă, şi ele, după 

muni, după on, după cazuri şi dupe persone. Deci, şi - 

ele se declind. 

9%, Pronumele personale ai tote lormele de cazaţi, 

cu totul deosebite unele de altele. Numai la persona a treia, 

forma cazului N. este la fel cu forma cuzuiui Ac. Pentru 

V.; pronumele personal de la persâna 2-a, are o singură - 

formă la singular şi la plural: mă şi măi! 

| Pronumele personal, numai la persona a 3-a, are 

tormne «deosebite pentru genul masculin şi feminin, (el-ca ; 

et-ele). 

Pa șes 3 . PR . IPEE i 
Teme. —În bucata de citire alesă, vei sublinia tote pronumele perso- 

male şi vel ariita, la fie-care, numărul, genul, cazul și persona sa. 

(L. IV-V.) 

  

1. DECLINAREA PRONUMELOR: mei, tăt, s&ii 

SL AUTEXE LA FEL. 
2 

E xemple 

10. fratele mei (lei, set, nostru, vostru, lor) are 

haine curate, (EI. &. D. A.) N 

20. Părinţii tăi, (mei, sei, nostri, “voştri, lor) ai al-.. 

biuri frumâse, (îl. 3. D. Ac.) 

30. Soriă-su, (nea, la, mostră, vostrd, lor,) işi câse 

singură rochile, (Ed. Ac.). | 

19. laiuele mamii nostre” (mele, tale, sale, văstre, 

lor) sint tote de casă, (& D.) 

50, Matuşelor vostre (mele, tale, sale, nostre, lor), 

nu le dă mâna să porte haine de târg, ([2. 

G. D. Ac.) e 

hegate,—lo, Pronumele de mii sus: mei, lăă, n mea, nostre e, 

vOstre si celelalte, pot sluji, şi ele, drept atribul ş şi se „acordă o 

“cu substantivele, în gen Şi în caz.  



  Ab Ce 2 

  

- 

2, Pronuniele acestea se pun şi se declină mai tot- 
„dauna în urma substantivele, intocmai ca adicetivele. 

Teme. — În bucata de citire alei, vei sublinia tâte pronumele: 

, invtiţate, arătând numărul, senul, cazul şi spersona. tie-căruta din ele. 

([L. 11.) 

62. DEOLINAREA PRONUAIELOR : care, cine ȘI ce; | 
fie-care, nimeni ȘI ALTELE LA FEL. | 

Exemple, 0ine este fericit pe lame (fă. Ac.).— 
Fericit este omul pe care Dumnedeii il ajută. (Dl. 
Ac: V.).—Maulţumit este și omul a cărui familie e să- 
nătosă, (&. D.).—Și iarăș, fericită este mama căruia 
Dumnedeii îi di. copii cuminte. (G. D.).— Fie-căruia, 
săi dii ce i se cuvine, (G. DD). — Ce rii copii sint.. 

„copiii leneşi! (3. G. B. Ac. i ), — Nimeni nu jubesce: 
pe ast-tel de copii. (EI. Ac.). 

hogale. — 40, Pronumele : care şi cine, se pun şi se dcelină: 
„totdauna în urma substantivelor şi se acordă cu acestea: î 

„ numai în gen şi număr, Cerămâne in totdauna neschimbat. 
DX, Prohumelor acestora, la G. şi D. atit la singu- 

„lar cât Și la plaral, li se mai adaogă şi terminarea a, (că- 
muia, căriia,. cărora). : 
- 3. Pronumele: care şi ce, slujesc totdauna drept legă-: Pr 
tură între ducă proposiţiuni ce'şi. intregese înțelesul, ună, 
altiia. 

"
e
 

Tene. În” bucata. de citire alâsă 
învăţate, arătând la fie- -care, numărul, ş 

20 Vei declina pe caiet, în propos 
cine şi Ore- -ce.. 

„vei sublinia 16te pronumele . 
enul, cazul şi persâna sa. 
ițiuni. potrivite, pronumele: «bre-- 

STR L-IVa,   A



i, SCRIEREA TUI a, DEI IVAT DIN VOCALĂ a. 

(Deprinderi or tografice) 

axemple. 

Îmi ploce să fie cald. 'Pimpul căldicel e placut. 

Omul bolnav e galben * Peliţa ingălbenită e semn 

la fata. „ Tăţiş de bâlă. 

Rezule, — Sunetul ă îl scriem cu vocala a, purtând d'asu- 

pră-şi: un semu «dle scurtare (=), de câte ori il aflăm în- 

Wwun cuvint, in care găsim un a simplu. de uude acel ă 

pste să derive. 

Teme.— Din bucata de citire alâsă, vel copia tâte cuvintele ce conţin 

un ă, care pâte deriva dintwun « simplu, şi alături cu care vel „pune . 

cuvintul de unde credY că derivă acel dă. 
LI). 

PUII oa 
- 

BI. DECIINAREA PRONUMELOI : acesta, acela 

i ŞI AWTELE L-A FEL. 

Exeinple.— Acest (acel) piersic a inflorit. Aceşti (acei) 

peri, asemeni aii inflorit. Acesta (acea) caisu e coptă. 

Aceste cec) mere sint şi ele copte. (61. Ac.)—dcestui 

(acelui) păr ii priiesce pe locul aceștii (arelii) grădine 

de pe dâl; iar acestor (acelor) viţe, le vine mai bine 

n faţa acestor (acelor) pareți. | G. D.). 

Regale. — 4%, Pronumele: acestă, acela, pot să servâstă, şi ele, 

ca atribut în proposiţiuni. | 

9%. Pronumele: acesta-ăcâsla ; acela aceia, se pun $ şi se 

declină intotdauna, ca şi adiectivele, sai inainte sait in 

urma substantivelor, cu care se acor dă în gen, număr şi caz. 

3% Pronumele acestea puse în urma substantivelor, prii- - 

mesc,' in tâte formele de declinare, terminarea a. 

   



e
 em limitata teal dal adeiaa d 3 în zi 

&. În vorbirea dilnică se aude: ersta-cista ; asta-asta, 
cela-ceia ; ălu-uiu. Formele acestea. se declină intocinai ca 

„acest si acel. - | 
Pome.-—vei sublinia în bucata de citire aleasă, tote pronumele învă ţate, arătând numărul, genul, e azurile și persona fie-ctiruta. 

(Le I-IV). i 

  

65.- SCRIEREA IUL ă, CU VOCALA STATOIRNICĂ &.. 

| (Deprinderă ortogrulico), 

Exean ple.—Un btican străin a sosit din Brăila. k 
un bărbat câruni. EI a deschis prăvulie in cătunul: 
nostru. Pe lingă băcânii, 

  
vinde și mărgele. Omenii » 

la noi il bânniesc ci este păgân : ori “Turc, ori "Tătar, Evreu nu e, căci nu prăznuieşce Sârmbetele. . . 
> 

: Regule. — De câte ori avem să scriem sunetul ă, intrun cuvint, şi nu putem recunâșce că acel sunet este derivat din vocala limpede e, apoi atunci îl.seriem neschimbat cu vocala a, puindu'i un semn de scurtare (—) dasupra: ă. 
Teme.-—vej corecta t6te greşelile 

posițiunile următâre : 
«Băieţii pădurarului cu vărul lo» PD - tovarăşi nebună și zăpăciţi ca dinșii, 

_şcirea învățătorului pe la orele ducă după -amiadi, pe când băcanul Telar dormea după prând. ti Sai dus la prăvelia lui. „dc dat cu umărul ca se spargă usa; dar nat putut so dărime ; atunci aă as- tErlil cu cărămidi în pereţi şi în ferestre ” 

Ce vei găsi în cuvintele din pro-. 

tun și cu o grămadă de 
ai părăsit alalteieri scola fără 

a ——— . 
o 66- DECLINAREA NUMERALELOR. 

Exemple. | 
e Î. Unul, una, 

ji * Maseuliu. Ne Feminiu. | "Singular. | m poet. Ui biice Vine, LO fetiţă viue. | o Ti. Unul din băieți vine | Una din fetiţe vine: 
.



|Neart. unui băiat este ! „4 unii feiţe... 

haina, G 
art. A mumia din băieţi. 

| 
| , . , 
"d unita din fetite. 

[eat [unui băict am dal: [nii tetile... 

cartea. 

Dart, Unaia- din băieţi. : Uniia din fetite... 

(Neart. Pen băict văl! pe o fetiţă... 

Ac.! citind, ! 
Art. Pe soul din băieţi. : Pe unu din fețite. 

Plural. 

îl. Unii băieţi vin. | Unele fetite vin. 

G. ile unor biieţi sint cărțile. | «dle unor fetiţe. 

D. Unor băieţi ai dat haina. | Umor fetiţe. 

Fic. Pe unii băieți v&d citind. i Pe unele fetite, 

2 Amindauoi, aminduof. 

Plural. | 

ÎI. iminduoi fraţii ai venit. Aminduoă surorile ai venit.: 

G. Ale aminduoror (raţilor. Ale aminduoror surorilor. . 

B. Aminduvror fraţilor. Aminduoror surorilor. 

A. Pe aminduoi fraţii îi văd. Pe amânduoă surorile. 

3. Alte Numerule. 

În eridina nostră sint dece piersici, duoă-deci şi 

vei de cireşi, peste o sută de peri şi mai mult de 

duct-sute cincă-decă de meri. Pruni sint pote peste o 

mie. La culesul pormelor, avem de la pruni mai multe 

mii de dekalitri de fructe. Cine şcie numărul atitor  



pome? Păta să fe, un milion ; ba chiar și după mi- 
lione. | 

Regale. — 1? Numeralele nedeterminăte: alt şi alta, vre-un 
şi” vre-o (ure-una), mulţi-mulle, câţi-vu-căte-ua, atiţi- 
atitea, se declină întocmai ca numevalul: Un, una. 

2, Numeralul uece are numai duoă forme : dece şi deci. 
“Deci se declină numai articulat. 

3. Numeralele se acordă cu substantivele, de carețin, 
„în gen, număr şi caz. 

Teme.— 40. în bucata de citire alesă, vei sublinia tote numeralele, 
însemnând la fie-care numărul, genul „şi cazul lor. 

20. Vei declina pe caiet, in proposiţiuni potrivite, nuineralele: «lult= 
multe» şi «Câţi-va- câteara.o 

(Te Mun). 

  

7 CONPUNE. aa APUNE 
: 4 parabolă” 

Bxeniple. BErRÂni sănaci DAR ONEȘTI 
1... Cine” trăia o dață 

mahala) din Galaţi? 
bătrână. ca, şi dinsul). 

2. Cum erat acej bătrâni ? 
6meni de trebă, şi cinstiţi, adi: 

3. În ce stare fnseseri 
de mână...). 

într? 0: suburbie, (sai 0 
„— (aa cojocar bătrân, cu soția Sa, 

„—(fârle săraci, dar 
că oneşti... ). 

4 ei, mai nainte?..—(cu dare 

4. Din ce pricină sărăciseră?, 
le dase foc casii și „Prăvăliii),.. 

„5. Ce a găsit intro di bete: 
_Pungă cu yalbeni mulți). 

—(îi jefuiseră tilhari!; 

anul, pe drum ?... (0 

) Car te de , Citire pentru cl. II, de Protesori asociaţi 

— 074 — 
  

 



6. Cam se sfatuiră betrânul şi nevasti lui, ce 

sa taca cu banii găsiţi? 

1. Cum ati descoperit ei pe liul lor, pierdut de 

pe când era copil?.. —bălrinul a cercetat pretutindeni). 

8. Ce ati simţil ei câto-si-trei, atunci 2..—(0 bu- 

curie inure...). 
9, Ce ficura ci atunci? (nai nainte de tote, . 

multumiră lui Deumnerleii...). 

10. Ce învăţătura se pâte trage din intimplarea 

acista 2... —( Lucrul străin, găsit din intimplare, nu (re- 

bie si-l opreșci pe simă-ți, cu,0 avere «4 ta. — Pe" 

părinți Lrebuie săi cinsteşci, săi iubeşci și st ajuţi 
in Ori-ce stare ei sar afla). 

Regale 19, Despre a intimplare sati despre 0 faptă, se 

pole spune: 

I. Despre cine sai: despre ce e vorba? 

IL. Unde sa intimplat lapta? şi când? 
III. Din ce cauză Sa intimplat? 

IV. Cum s'a intimplat? 

V, Cum sa slivşit întimplarea ? 

| VI. Ce invăţătură se pote trage din. acea faptă sai 

intimplare ? “ : 
' 

oi 0 povestire. 

3%. Când, din acea istoridră, fese la îvelă o puldă, adică 

un exemplu vrednic de a fi urmat, ca un ce bun,—saii de 

4 fi lepădat, ca un ce răi, — noi putem numi acea istori-: 

Că, şi Parabolă. Parubole sint multe şi frumse în Sfin 
-lele Evanghelii. | 

Teme.—., Voi serie în caietul cel bun de' compuneri, r&spunsurile 

date la întrebările de mai sus, ce se află în exemple, sub titlul : aBătrânii 
Sinai - iraci, dar Oneşti.» 

%. Când răspundem limpede şi lămurit la tote aceste . 

intrebări, noi povestim o istoridră, adică facem 'o naraţiune 

   



  

  

- 
. 

. : a 
2. Dupe citirile din Evangelii, sei scrie pirabolu «Vameşul şi Pa- “riseal,» potrivind'o după punctele din regula 1%, 

(.. IV] 

  

58. DUPLICAREA CONSUNANTELOR,. 
(Deprinderi ortogralice) 

Exemyple.—A fost odutii un băict, 
titel, îi plăeda numai să cânte. “Toţi 
născare 

caruia de mi- 

(diceaii că din 
„€l avea darul inniscut.al cântării. Pe fie-care 

“di el îşi innoia cânticele. Dar, ce folos! Lui, la școlă 
nui plicea să mergi, nici să, inveţe. Când părinţii 
îl sileuii să deschid” carte aa *varnă a Ca si citescă, lui parcă 1 se innegurai vederile; când il puneuti să serie, par'că indată i se şi innegreaii degetele. Cu gândurile 
tot pornite după cântice, el- se innădi cu o bandă 
«de lăutari vagabondi. Aceia erai nişce ştrengari des- „netici şi răi. Ei şi: mai tare se cercari: să înnebu- nâscă pe nesocotitul băict, Păcat de el! d'ar fi avul minte, darul lui innăscut de cântăreț, —in loc săl 
iînnomolescă printre tilhari,— l-ar fi innorocit, l-ar î innobilit şi l-ar fi inavuţit! 

Regule, —1%, Consunantele n şi m se induviesc sai se du- plică în cuvintele compuse din preposiţiunea în şi din cu- cOnSunanta n şi cu consunanta m (innebunesc, îmmărmuril), 
2. Asemsni, în cuv 

(materie), şi alte câte- 

vinte care se incep cu 

intele străine cassă (de lier'), massă va, se duplică consunantă ș. 
Teme. — în bucat a de citire alesă, duoă consun ante şi vei spune d „pute scrie cu Consunante duplie 

vei căuta cuvintele scrise cu . Acă nu mai sînt acolo și altele. care s'ar 
ate. 

(Lp 
Cr. 

— 16 —



Ei 

89. ACORDURILE PĂRȚILOR. 

Exemple. ---Școlarul serie; apoi cl citeşce. Și noi 

citim. — Toţi şeolarii serii: apoi, ci citesc. Și voi 

citiți. — Fetiţa tărce; în” urmă, ea ţese.——Școlarul este: 

silitor. Școlarii sint sililori. Fetiţa este buni. Fetiţele 

sint bune.——Școlarul silitor este liudat.! Şcolarii silitori 

sint lăudaţi ! Şcolăriţa silităre este lăudată ! Școlăriţele 

silitâre sint lăzdnte! -— Biictul meii este sănătos, Bă- 

îeli noştri sint sănăloşi, Fetiţa ta este bolnavă. Fetiţele 

vostre sint bolnave. —A miuluoi băieţii mei sint sănătoşi. . 

- Aminduo& fetiţele nostre sint sănătoze.-— "Toţi. 6menii 

sint muritori. | 

Regale. — 40 Verbele, fiind predicatele propositiunii, se - 

potrivesc la număr şi la persână” eu subiectul. (Şcolarul 

serie. Şcolarii scrii. Şi noi scriem) 

90. Adieclivele, pronumele şi numeralele, când stau. 

intr'o proposiţiune ca predicate sail ca atribute, se potri- 

vese cu subiectul lor, atit la număr cât şi la gen. (Amin= 

duoi băieţii mei sînt sănătoși). | 

3. Potrivivea dintre deosebitele părți ale unii pro-- 

positiuni, se chi&mă Acordul părților. | 

4. Acordul trebuie să fie bine păstrat în tote părţile” 

proposițiunilor. Dinsul regnleză numărul, genul şi persona: 

acelor părţi, care trebuie să fie tdte la fel într'o propo- 

sitiune. 

“Teme.— Din -bucata de ciţire alâcă, vei scrie, pe rînduri osebite, - 

acordul verhelor şi al celorlalte“ părţi de cuviatare. : 

(L. Îl)  



pif tn 
cil ie 

70. SCRIEREA LUI î, CU VOCALA SPATORNIGĂ î, 
(Deprinderi ortogralice) “ 

Exemple. — Pe virful munţilor, vinătorii pindesc fiare sălbatice: alde: uși, rişi şi altele. 
acolo, un piriiaş se asvirle printre stinci inalte şi printre ripe adinci. EI Merei se ingroşa, pină ajunge să lie gârlă. Apele altor gârle. îi vin Va-drepta şi Pa- stingă şi gârlele impreunate, incelul: cu incetul, se tac _Tâ. Biul,. când ajunge pe câmpii intinse, începe să șe tiriie. În sfirşit, el se varsii in mare, 

— Tot pe 

Regule. — Când, intrun cuvint, mijloc, sunetul î, și.nu put 
propiete, altă vocală din ca 
atunci. noi scriem sunetul i, 
un semn de apăsare (A) ;, 

Săsim la inceput sau la 
em să aflăm, în alte cuvinte a-. 
ve Sunetul i pote să lie derivat, 
cu vocala i, punându'i d'asupra 
Şi îi dicem i statornie, 

Teme. — Din exemplele de mai sus ver al ege tote cuvintele cu i sta- tornic și le vei prescrie pe caiet, 

a (1. 0). 

: 74. COMPARARE A ADIEGIIVELOR. 
Exemple. — Salcia, 

înalţi. — Salcia este 
» decât salcia. — Bradul 
mai inalt dintre toți 

Plopul: şi bradul sint arbori inaltă. — Plopul este mai inalt este si maj inalt; el. este cel Aceşii arbori. — Ovăzul, orzul ŞI grâul sint “grâne folositâre.—0 văzul este folositor. — Orzul este mai folositor decat ovăzul. — Iar grâul este cea mai folositre dintre tâte grânele. | „Ce e mai dulce decât laptele?. largă — Cizmele 
—Ilaina "mi este pre mi  sinț forte “strimle, — Scolarul +   — 78 2 

Su



acesta « lare sililor. — liecţiunea acesta este cât se 

pote de lesue. o 

Regale, — 19 Când asemuim unile fiinţe saii unile lucruri 

cu altele, noi dicem că le comparăm. — Compararea acesta 

o putem face prin ali:ctive, care arată stările la fel saii 

diferite, în care se allă liințele sai lucrurile asemuite. 

90, Aceste stări deosebite pot să fie de trei feluri sai 

grade: starea cea de faţă, o numim grad posiliv; stării 

care este imai presus sait mai prejos de tute, ii “dicem 

arad superlativ; far starea dintre aceste ducă graduri, o 

numim grad comparaliv. — Deci, compararea are trcă grade 

posiliv, comparativ şi superlativ. 

crul, fără de al compara cu alt-eeva. In gradul compara- 

liv, adiectivul avută că ființa saii lucrul se allă mai pre- 

sus sai mai prejos de alt-ceva. —În uradul superlaliv, a-: 

diectivul arată să ființa sait lucrul se află cu totul mai pre- 

sus sait mai prejos de ori-ce alte fiinţe sait lucruri despre 

care e vorba. Ca ) 

4. Trecerea unui adiectiv din gradul positiv la unul din 

celelalte duo grade, se chiâmă compararea adieclivului. 

5, Adiectivele, la comparativ, ail aceiaș lovmă ca la po- 

sitiv, cu deosebire numai că li se pune inainte adverbul 

maj. — La superlativ, se pune” inaiule adieclivului, unul 

din cuvintele : şi mai, cel mai, pre, lare, fârle şi cât se 

pole de...) ” 

Teme. 10. Din exemplele de mal sus, vei sublinia tâte adiectivele, ară. 

tând gradul lor de comparare. 

2. După exemplele de mai sus, vei 

in proposiţiuni potrivite, prin cele trei gra 
“trece adiectivele «Du» şi «Răi» 

de de comparare. - 

«L. Ti-l) 

3%, În gradul posiliv, adieclivul arată cum este fiinţa sai lu-. 

 



„Li lite 

72. COMPARAREA ADVERBELOI. 

Exemple. —Din Giurgiii, „(pe hotarul sudic al ţării n6stre), pină la Bucureşci, e departe, „67 kilometri. — Dar de la Giurgiu pină la Iași, e mai departe, 480) km. — Apoi, de la Giurgiu pină la Mamorniţa, (pe "hotarul nordic al țării n6stre) e forte departe, departe de tot, 526 Im. = Rapiţa, grâul şi porumbul se semănă in pimint, cam tot intr'o vreme. — apiţa se coseşce -târdliii, în timpul primăverii. - Grâul se seceră 1 mai tării, in timpul verii. —lar poriunbul se c CU lege fărte târdiii,. în timpul tâmnii, - 
| 

Regale. — 40, Cele mai multe adverbe intocmai ca şi ariectivale. 
| 0, A verbele ce pot servi |] trei pia. de com 

lativul, 

slujesc la comparare, 

a comparare ati şi ele părare: Posilivul, “omparalivul şi Super- 

cr Teme.—4o, Din bucata de 
adverbe Ie, luând aminte cele car 9. Vei scrie pe caie 
prin tâte gradele de comp 

citire alesă, culege Şi vei sublinia tat: e sint in forme de coinparare. - i nouă Proposițiuni în care vei arăta trecere: arare ale adverbelor : «Sus, Curind şi Lesue.« 

(LI e 

73.. SCRIEREA LUI î, DERIVAT DIN VOCALA î. 
(Deprindery ortografice) 

| Exemple. — Spi un aedămint (aşeg:- 
minte) de „bine-facore, În Spital, bătrânul şi tinărul 
(tinerii) giisose. adăpost la: vreme de bâlă, subt ace- 
laş acopereminț (acope mint (cregq dăminte) ȘI ajutor ori-cării suferinţi. Acoi o   
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nu se vind «vânde) doctoriile ; se dati -de poinană.— 
Chiar şi vesmînt (veşminte), i se dă bolnavului. 

“Regule, — “De: câte-ori. cunâşcem că sunetul întunecat 
„4 derivă dintriun cuvint apropiet, in care, la locul lui, se 

află vocala i limpede, noi scriem sunetul î, cu litera'î, pu- 

nâedu'i d'asupra un semn de apăsare (A). — Tot aşa: scriem - 
sunetul intunecat î, şi când. nă- putem şci de unde el derivă. 

“Feme.— Din tbucata de citire alâsă, vei culege şi vei scriezpe catei, 
i0te. cuvintele un care vei afla un î originar şi. pe. tote cele unde 

este derivat din -i dimpede. Vei scrie alături cuvintul de unde derivă, şi 
ci:forma proposiţiuni cu duoă din cuvintele ce cuprind un îi derivat. 

(L. 11.) 
  

73. REPEDRE TRIMESTRIALĂ. 
(Resumat de Gramatică : Declinări şi Gomparări) 

Exemple.— Primăvara e trumâsă ! Lă sfintele săr-: 
bători ale Rusaliilor, pămintul intreg este ca un raiii 

de bucurii şi de plăceri. Lerbură verdi şi flori miro- 

„sitâre: imbracă” tot, docul, cu cea mai mendră haină, 

Regulea — 40, Când se numeşce desuoltată, o proposiţi- 

-une 2 — Care sint părțile. principale ale proposiţiuvii ? — 

“Care sint părțile secundare.?— Ce va să dică complinire 

directă? şi ce va să dică complinire indirectă ? 

20. Ce 'sint cazurile? — Câls cazuri sint ? — Ce va -să 

dică declinare 9 — Care pârti de cuvintare se declină 9 — 

“Care cazuri sint la fel,io declinarea nea” ticulată ? 

30. Cum se declină. adiectivele,- puse în urma sub- 

stantivelor ?... Şi cum, puse inaîntă substantivelor ? În ce 

semenă declimanea prontinelor .cu î substantivelor, şi în 

„ce se deosebeşee de dinsa : 2 

40 Când: si cum se face comparareu adiectivelor 

  
   



Dar a adverbelor ? Câte grade de comparare am at 
că sint? 

Teme. — Răspunsurile date la aceste patru feluri de iutrebizi,: 
vei scrie.pe culet, 

(1 LU-U00), 
9 -)e4.-a. 2 a. 

TRIMESTRUL Il. 

75. FELUL VERBELOR. 

(Deprinderi la dictare, asupra Timpului present) 

"Exemple.  VIEȚA PLANTELOR. | 
Ierna, frigul amorțeşce visţa plantelor, Ele dori 

somnul - iernii, — Primăvara, plantele se (rezese. Eh 
se deșteptă din somn. Atunci, se simănă cele mai mul 
cereale. —Tâte plantele incep de aci ihainte o vieţă nou 
Ele înverdesc şi infloresc. Vura, cresc fructele plant 
lor. Cevealele, mai iâte se coc. Une-ori arşiţa săreli le usucă. —- Îerburile se cosesc. Câmpiile parcă roi 

de 6meni și de animale;=- Tâmna, măi tote fruct 
sînt câpte. Ele se culeg şi se adună, Omenii le ași! pentru ierhă, 

Resule. — 10. Ce anume părți de vorbire ni se arali “ predicale in proporuunile de maj sus? — În ce anul timpuri se pâte face lucrarea subiectului 2—Căte timp 
cunOşcem la verbe î—Căte. numere ?—Câte persâne se 05% besc in vorbire 2 

2. Când, intro proposiţiune, lucrarea sait acţitii 
subiectului se face d'a dreptul „asupra unii alte ființe asupra unui alt lucru, .noj dicem că verbul din acea Pl posillune este. Ia forma activă, (Frigul amovteşee plan”   — RD



30. Când subiectul incârcă el însuşi, adică vabdă, sufere 

şi pătimesce o lucrare facută de altă fiinţă sai de alt lucru 

asupra lui, atunci noi dicem că verbul stă la forma pasivă. 

(Cevealele se seceră de ment). 

49, Când lucrarea, desi e făcută de subiect, se cesfrânge 

sati se ref/lecteză tot asupra lui, şi nu asupra altuia, atunci - 

dicem că verbul e la forma veflezivă. (Primăvara, plan- 

tele se trezesc). , 

5. După formele deosebite de a arăta lucrarea în pro- 

positiuni, verbele sint de tei feluri: active, pasive şi Pe- 

flezive. 

"Poeme. -— Din bucata de citire al6să, vei culege tote verbele active, 

pasive şi reflexive, şi le vei scrie pe trei rinduri osebite. 

(L. DD). 
—.————— 

6. SCRIEREA LUI &, CU VOCALA a. 

(Deprinderi orlogralice) 

Exemple. — Un bătrân orb şi găârbovit avea un 

câne mare şi virtos. Cânele era cârmaciul orbului. - 

Duliul umbla totdauna înainte, purtând după sine 

pe unchicș, care ţinea în mână sforicica atirnată de 

gătul cânelui. 

Rosule, — Cu d scriem mai tâte cuvintele, în. care su- 

netul intunecat î se allă după consunantele c şi g. . 

"'ome. Din exemplele de mai sus; vei alege tote cuvintele în care sa 

află sunetul intunecat î sut ă, şi voi arăta derivarea lor.—Vei sublinia şi 

din bucata de citire al6să, tote cuvintele cu sunetul întunecat â. 

(LI). 

73. IMBURILE VERBELOR. 

Exemple.—Plugarul ară țarina. EL ara. când am 

sosit et la diusul. El imi spuse atunci că aarat ducă - 

us 

— 83 —     
     



hectare. Un hectar, il arase de mult. Apoi, imi mal 

dise ci şi mâne va ara. După aceia, când va fi arat 

și al patrulea hectar, va fi sfirşit totă arătura sa de 

primiivară 

2ezule. — 10, O lucrare se pâle face: sai, in timpul de 

fată, adică in timpul present; sai in timpul trecut, ori 
perfect ; sai in timpul care va veni, adică viilor. 

9 

se lucă în tret chipuri deosebite : 
-a) o luerare pote să-nu fie pe deplin sfirşită, ori să 

fie cam pe stirşit; atunci ii dicem că e imperfectă; 

2, Lucrarea din timpul trecut sait perfect, pote si : 

b) o luvrare pole să lie făcută şi sfirşită de mult; ă- 
tunci îi dicem că este mai-mult-decdl-perfeelă, (plus-quaii- ! 
perfeclă) ; 

€) v Încrare pole să lie sfirşită, atunci când alla se 

va începe, in viitors- atunci îi dicem că este în viitorul 

trecut. 

3%. Timpurile: presentul, perfectul și viitorul, sint lim 

puri de căpetenie, adică principale.— Timpurile : imperjee- 
tul, mai-mult-decăt- perfectul și viitorul trecut, sint timpuri 
de a duoa mână, adică secundare. 

40, Verbul are dar sise forme de timp: 10. presentule 

92. perfectul, 30. viitorul ; 46, imperfeclul, 50, mat-muult- 
drcăt-perfectul, și 6”. viitorul trecut. 

ti. Formele de timp, care sint cuprinse intrun sin- 
pur cuveut, se chiâmă că sint ale iinupurilor simple, (ur. 
ara, arascia). -— Formele de timp, care sint cuprinse în 
mai mult de un cuvint, se chicmă că sint ale timpurilor 
compuse, (am arat, aş ard, voii ara, voii fi arul). 

Teme. —- 1. in bucate de citire 
teinnănd tin pna rila "deosebite 

ale lor. 

alesă, vei sublinia tote verbele. 15” 

„ precum și formele simple sati con 

“a , in te n: . . - , 24 Vel scrie pe calei proposiliunea: Iuctorul vindecă pe bulmat 
schimbiuito, la persâna intit de 

1. 

la sinzular, prin cole sâse timpuri 2 
gimlur, 

(1). 

vu ! 

| 

| 
| 

 



78. COMPUNERE. 

(Naraţiune descriptivă) 

ixemple. O EXCURSIUNE PE CÂMP. 

10. Când sa fucut excursiunea ?..—[,..pe la 10 

Aprilie, dupe prând...) 
90. Cine a luat parte la excursiune ?...——(.-.dom- 

nul învățător, not şcolarii şi. păte, părinți de al şcolarilor.) 

30. Care era scopul excursiuzii ?——(-..a cerceta pe 

plugavi la manea lov, afară, pe cimp...) 

10, Cum sa inceput excursiunea 2,..—(...am plecat 

de lu șcglă, duoi câte duoi, pe stradă... pină la burieră.) 

30. Ce sa observat pe strade?...—(....cozii jucân- 

dut=se, Gen umblând, unit pe jos, alții călări, alții în 

trăsutj.u. vite, cânt, păsăt domestice...) 

G0, Dar de la barieră inainte, cum sa urmat 

mersul 2... —(...pe şâseca ş... Praf, care, den... în laturi: 

liveddi, câmpii cu Terhă verde, cu flori, Juturi, piistrele..., 

am sosit la locurile «le arătură ale plugarilor.... ez 

odihnit...) 

10. Ce sa mai făcut acolo 9_—(am privit cun araă 

plugarit. cun zidul pluurile trase de patru boi înjut= 

gaȚi.... țărani la cârnele pliupulut.. ne am uitat la tote 

pănțile plugului, și i da uneltele phuaruluă, ger, tă- 

vâliuge, tinjeli, strămo i... am răul cum se taie briz- 

dele, cum se lusi rezorele... ciori, berze sa cocostirei, 

pr înuzd: şa... semenălorii  sterlind semența... apoi gră- 

pind ca să o înteleseă...). 

8. Co sa mal petrecut acolo?...-—(rae gustat ps 

ra vede... cm biul apă de la scor... rimi cântul in 

N 

  
 



cor Cânticul Plugarului ,..:. a cules Jlori în bu- 
chete și mănucli... am vorbit despre Jlorile de cimp...). 

90. Când s'a făcut plecarea acasă ?...—(...când în- 
cepuse soele a asfinți; ne am pornit, iar duoi câte duoi, 
pe acelaş cale...) - 

100. Ce s'a mai făcut în curtea scolii, după so- 
site ?...—(....stele se iviserd.... Domnul învățător ne a adus i 
aminte despre ele... ne a arătat Carele cu Doi de pe cer; 
apoi, ne-am dus fie-care pe la casele mostre, veseli și mulfomiți, deşi cam obosiţi... Ce bine am dormit !). 

Teme. — 40, Răspunsurile la întrebările siunii la câmp, le vei scrie în caietul cel bu "20. Vei descrie, din grafii, o alt la pădure. saii în luncă, saii aturg 
se pote, aceleaşi puncte ca aci 

de mai sus asupra Frcur- 
n de compuneri. 

ă excursiune-făcută mai nainte, sai 
; în acea descriere vel observa, pe cât 

IC. IV-V] ——— 

79. MODURILE VERBELOR, 
“Exemple.—Leneșul este un păcătos, care nu maun- „ceșce, — Cine voiesce să mănânce, trebuie să și lucreze. Leneşul . ar mânca bucuros ori-ce, daca căpăta. — cĂ/ănâncă ce capeţi, 

mâncând, leneşul tot dârme, tolănit.— E] nu vrea să scie că: E mânca şi a nu lucra, este mare păcat.— El, de lucrare se feresce; lucrarea o urașce.—Cu dreptate se dice că leneşul ar fi în 
de lu alţii. Pânea cerșit ă este hrana leneşului. Haina căpătată este imbr ăcămintea lui. — De muncit, habar ) n are leneșul. — Rl se tine numai de cerșit, de înșelat ŞI de tolănit.— Leneşul trăieşce ducând lipsă de tote.— El este un Om aît, 
Leneş să nu fi! 
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leneşule Iy—0 fi mâncând n'o fi | 

șelând pe unii şi ar fi cerșind 

desprețuit şi aogisit de totă lumea.— 

bn 

a
 

= 

 



Regale. — Verbele ne arală că lucrarea subiectului se pote 

ce în opt feluri sait moduri deosebite : 

19. Modul care ne arată curat sai ne înică o luerare 

aură, e mudul arălător saii indicativ. (Leneşul mănânci). 

9%. Modul care ne arată că o lucrare este legată ori - 

wbjugată altii lucrări, este modul legător sati subjuncliv, 

Leneşul voiesce să mănânce). Se 

% Modul care ne arată că dorim saii oftăm de dorul 

i facem o lucrare, e modul doritor saii optativ. (Leneşul 

+ mânca). — De 6re-ce insă, dorinţa mai ades6 sar pu- 

4 indestula, daca s'ar implini ore care condițiuni, acest 

nod se mai pote numi și modul condițional. (Leneşul ar 

nânca, daca ar ave ce). 

22. Modul care ne arată că o lucrare trebuie neapă- - 

at să se facă din poruncă, sait din ordin imperativ, este 

nodul poruncitor sai imperativ. (Leneşule, mănâncă !). 

5. Modul care ne arată că este dâră numai o bă- 

ui6lă, o înduoiălă, adică o presumpţiune că o lucrare sar 

i făcut, este modul înduoielnic saii presumptiv. (leneşul 0 

i mâncând.) | 

60. Modul care ne arată o lucrare ca nesigură, ca 

ăcută piediş sait oblic, este modul oblic. (Leneşul ar îi cor- 

ind). a | | 

7 Modul care „ne arată că lucrarea, deşi este in ființă, 

insă nu ni se spune în ce chip ea ajunge la un sfirşit sai la un 

înit, este modul nedesăvirşit sai infinitiv. (A mâneca sai 

mâncare e dorința leneşului) 

-8 Mai este un mod care ne arată că lucrarea, ce se 

face acum, ori s'a fâcut mai nainte, iea parte sai parti- 

cină la starea arătată prinb'un substantiv sai print”un 

verb. Acesta este modul participiilor. — Însă modul par- 

ticipiilor este de duoă feluri: unul present. (Leneşul mân- 

Când se bucură); şi altul trecut săi perfect. (Pânea mân= 

cată de leneş e corşită). | | | 

9%. În modurile indicativ, “conjunctiv, optaliv Și con- 

dilional, imperativ, „presumptiv şi oblic, verbele arată lu- 

NT — 

  

 



  ut 

xravea unii persone Gre-care ; de aceia 
citate, se numesc moduri personale: Iar 
vului şi ale participiilor se numesc 
de dre ce ele nu arată o lucrar 

“cele trei persâne. 

znodurile raai sug 
„modurile îiafiniti= 

mcduri impersonale, 
e făcută anume de una din 

“Teme.:— „1% În bucati de citire alâe şi vei spune formele lor de tirap și de mod 
„90, Vei serie pe caiet dece proposiţiuzi, un Le vei aşela dupt, modelul ce urmeză: 

1 Indicativ: Mărul înnoreşee. 
2 Sabjunetiv : Scolarul trebuie să înveţe 

ă, vei sublină, tote verbele 

a pentaii; tie-care mod. 

(L IV-V] 

30. RESUMAREA.. SCRIERII LU 4,6 e. . 
- (Deprinderi ortografice) . E 

- Exemple... BĂRĂGANUL. i SR 
Și Dunărea .şi munţii. Carpaţi 

  

  cotâsc spre miădă n6pte,. lă colţul despre răsărit al țării nostre... Acolo, “de la pâlele. câstelor- pînă pe malurile Dunării; se des- tinde o nemârginită câmpie, ce'i dicem Băr&ganul.— "Alte râuri, alte gârle printr'însa nu curg, decât nu-. mai apele gălbui şi lenouse ale lalomiţii.—D'a drepta_. - şi Wa- Stânga e iot loe şes.—Potuș, pamântul pe-acolo:: - e foarte roditor. Întrînsul ai pătruns braţele vinjose ale muncitorilor; întinsul a răsbit plugurile: ce spin- „tecă țelina: ȘI răstârnă brazdele ; după dinsele, ai „Venit maşinele, ce treieră repede cleile de: grine ; apoi, "carele încărcate, ce' duc bucatele: pe la gări, şi ins- fâşii, căile feratg care, şi mai jute, trunspoartă acele avuţii ale pemântului, —poin “Oraşe, prin bâlciuri şi - prin porturile hoastre de la - Dunăre și de la mare. 
7. 

—S—



Acolo, in Bărăgan, trăieşce, munceşce, şi se imbogă- 

țeşce acum o întreaeă poporâme de Romini neaoşi, 

6menie vrednici şi deştepţi !. Sa 

Teme. —bin exemplele acestea, vei alege tâte cutintele cu sunetele 

ă & i, €, ea, o,şioa, precum şi duplicările de consunante, ducă sint; vei 
indrepta tâte greşelile ce le vei găsi în acele cuvinte alese şi vei arăta la 

„fie-care cuvint, daca acele sunete sint originare sati i derivate, și anume 
de unde sint derivate. - 

EN ă UL 

81. TERMINĂLNILE VEIBELOR. 

(Cele “patru conjuşări). 

Bxemple.— A lăuda pe -Dumnegei e . datoria 'ori- 
cărui om.—A vede în Dumnedeii pe cel mai bun părinte, 

este o altă datorie a omului. — A supune poftele sale, 

"Yoinţii lui Dumnedei, este incă-o datorie a omului.— 

A mulțumi lui Dumnedeii este datoria din tote dilele 

a omului, 

„Regule, — 1o.: 'Tote verbele, la modul infinitiv, se termină 

“În patru chipuri: unele se termină cu vocala. lungă a, ori... 

„tu silabele -are, (a lăuda, lăudare) ;—altele, ; se termină cu 

„Yocala accentuată €, ori cu silabele: ere,:(a vede, vedere ;-— 

altele, se termină. icu vocala scurtată e,.ori cu 'silabele, tot 

“seurtate,, ere, (a supune, su puner e); și altele. se termină - 

„th “vocala limpede i, sâi cu: vocala apăsată î, ori cu silabele, | 

re şi „re (4 mulţumi, maulțiuniiro ; a uri, ur îre). 

% Asa dar, infinitivul. verbelor are ducă feluri. de 

imi una scurtă (a, 6, e, i—î) ; alta lungă, (ar e, ere, 

ere, îre—îre). — Înainte infinitivului scurt se pune ntot- 

dauna, despărțită, vocala a. 
3. Fie-care verb,—ori care i-ar i terminarea la infi- | 

nitiv,—se schimbă după persâne, după numere, după tim- 

puri, după moduri şi după torme (activă, pasivă şi reflexivă). 
„Totuşi, schimbările diferite ale unui verb. sint totdauna 

m 89 — N  



  

legate sait, cum am dice, injuate cu subiectul propositiunii ; | "de aceia, iste schimbările unui verb Ore-care se numesc, impreună: Conjugarea verbului. 
f*. Conjugările verbelor sint patru la număr, după terininările la modul intinitiv : verbele terminate cu a sai ave se țin de conjugarea întii, (1); verbele terminate eu € sati cre se țin de conjugarea d duoa (11); verbele ter- | minate cu ce sait ere, se tin de conjugarea a treia (ID); verbele terminate cu i şi i saii cu ire şi înc, se (in de conjugarea a patra, (V) 

Teme. — Din bucata de cilire alesi, vel scrie, pe patru zînduri osebite, tote verbele li modul infinitiv, scurt și lung, observând cele patru conjugiiri, după modelul următor : 
I conjugare: a cânta-cântave, a sta- N» :a 
IL o sa 
IV : 0 

stare, d Uru-0 PA Peacaaa şedâ-sedere, a vedeâ-vodere 
duco-ducere, « vinde-vindere 
sădi-sădire, U uvi-urire 

= 

o... 

[L. U—101.) ———— 
32. SCRIEREA LUI j ȘLu, LA SFUIȘITUL, CUVINTELOR. 

(Deprinderi ortografice). 
. Exeinple.—lerz era Joi; 
eram eii cu Niţu la un loc 

"dice să mergem la riz, să ne scălaăm i» — Ea însă i-am răspuns: — «Fugi „d'acolo! Nu simţ, ce vint aspru bate. Am r&cj şi ne-am imbolnăv; Has, mai bine, să inălţăm un zmeg! 

cam târdia, după anii, 
- Niţu mi-a dis:—Eă aş 

Regale. -— Sunelele 4 
une-ori întregi (aspru, reci), şi alte fugi 1). — Când sunetele u şi i se aud şitul cuvintelor, noi le punem d'asupr tare (—): i şi ş, - 
Teme.— Bin bucat 

cuvintele cu 4 Şi cu i la 

şi î se aud, la slivşitul cuvintelor, 
ori pe jumătate, (ei, 
pe jumătate, Ia sfiv- 

a semnul de scur- 

a de e itire alesi, vei scri 
Slirşit 

e pe. ducă rinduri, tdte | , > atit întregi cât Şi | e jumătate, 
[LII]



33. REPETIRE LUNARĂ. 

(Deprinderi ortografice). 

Exemple. FLOREA DIN GRĂDINĂ. 
(Poesie de Ienăchiţă Văcărescu). 

 Într”o grădină, 

" Ling'o tulpină, 

fării o flore, ca o lumină! 

So taiii, să strică! | | 
S'o. las, mi-e frică, | 

Că vine altul şi mi-o ridică. 

Teme. — 10, Din acestă poesie vei alege tote apostrofele și vei arăta 

ce anume litere sint elidate prin ele. — Vei insemna şi t6te tr ăsurile-de- 

unire. 
2, Vei alege tâte verbele şi le vei scrie pe rinduri, supă con- 

juzările lor. 
(L. U.]: 

  

„ COMPUNERE. 
a (Deseriere). 

Exemple. GR ÂNELE saii CEREALELE. 

10. Ce sint grânele sait cerealele ?. „(e .nişce 

îmburi grândse, sai care produce semințe hrănitâre... .) 

20. Unde: cresc cerealele?....—(-..„in farine, unde 
ele devin holde și lanmi...-) 

30. În ce fel de pimint le priieşce nai bine ce- 

realelor?,.,. — („in pămint negru, gras, bine lucrat, 

in humă.. .) 

40. Cum se lucreză tacinele pentru cereale ?..— 

(mmu.se ingrașă, se gunolesc, se ară, se sâmănă, se gră- 
peză,, -.) | |  



50. Cum se ingrijesc cereulele, dupe ce ai r&- Surit?.... (uuuse plizese, se seceră, secului, se tree ....) 
60, Din ce anume părţi se compun cerealele Pa (m.rădă sina, patul, spicul şi fructele...) 
70. Cut este rădăcina Pee (oeea firâsă adică : com pusă din fire subțir:....)— Cum este piiul 2,...— (....yol, cu nodurt,...)—Cum este spicul (ce dnaguirţ, cu fepe “la dizfuri....)—Ce se afli in spic Da: ( pr dunţele sai sămințele.:..)—În ce sint invelite grăunțele ?,...—(e.in pojghițe subțiri, numite plete....)—Cum sint urăunțele „Sau seminţele, la cereale Perna lutnugutefe, ti, dar Jăindse, când le striveșei....)—Cum. ies grăunțele din spice (ao prin treierat...) | 80. Cum se treieră cerculele ?,... 
90. Ce fel de cereale se fac nai mult pe la noi?;... — (gri, secară, orz, oră cit...) 
100, Ce folâse ne aduc cerealele ?,. . - 110-Ce fel de plante sint cerealele pentru 6meni?.. —( „„.anele siut de neapărată trehuinţă... dltele sint „Jorte Folositore....) 

e | 120. Câte feluri: sati genuri de plante cunâşcem noi pină 'acum?....—(, „tre feluri: pomii, leptumele,. ce- reale:e,...). 
Ai 

Si -Teine. — 1”: Răspunsurile” - serie pe Caietul cel hiin de corn după aceleaşi puncte, aGrâul, ș 

despre «Cereale» ie.vă - 
ei descrie, din grai, dar tot 
sati Păpuşoiul.» 

[L. IV.) 

la “intrebiirie 
puneri. —%, y 
i «Poramhul 

—



85. FORMA ACTIVĂ A VERBELOR. 

Timpul present. 

Exemple. 
10, Conjugarea intii. 

Mod Indicatie Mod Subjunetiv Mod Optatir 

  

    

Fi ar larina |Să ar. țarina Aş ara țarina 

Tu ci o» Să ari - » hdi ara DĂ 

El ară o» să are» la ara» 

Noi arm . » -Să arm » Amara .» 

Voi avaţi > "Să arați » dinar > 

E amd _» are > drara >. 

pe Presumtiv „Mod OUblic Mod Imperativ 

giii fi ar cind țarina | 

va fi arând » 

Va fi având». Ar gi având %: 

Vom fiarând »  |âm fi urând » 

Veţă fiarând > AH fi având» 

Vor ți având » |Âr fi ar ând >» 

Mod Infinitiv “Mod Participiii present 

A ara țarina e lucru lesne ; Țăranul cântă, ar ănd 

Pentru arare, iţi trebuie | țarina, 

plug. | 

"Aş Ji având țarina 

Ai fi arând ». are tu țarina | 

  

Are el >» 

Arafi vo». 

lArei-  » 

  

320. Conjugarea « duoa. 

Pac, taci, tace, tăcen tăceți, tac.—Su iacă. 43 

tact. — Voi fi tăcând.—d$ fi tăcând.— Taci I—A tăci, 

tăcere. — Tăcând. 

30: Conjugarea a beia. 

credeţi, cred.—Să cred. — 
Cred, cvodi, crede, crede, 

Aș fi credând.— _— Ovede ! p— 

Ay crede. — Voi f credend. — 
aa



40. Conjugarea u patra. 
Dor, dorni, dârme, dormim, doimiţi, dorm.— Să 

dorm.—dș dormi.— Voiăă fi dormind. —Aș fi dormind.— 
Dormi !—A dormi, dornire.—Dormind. 

Regule, — Î*. După modelele acestor patru exemple se 
conjugă, la tinapul present, mai tâte verbele din cele patru 
conjugări. — 2. Sunetul întunecat din terminarea partici- 
piului present la verbele de conjugarea ], se scrie cu 
(având); la verbele de conjugarea IL și IIL cu € (făcând, 
cregend). 

Teme.— 40, în bucata de citire al6să, vei sublinia tote verbele cart 
se află acolo, în timpul present. 

„90, Vei conjnga pe culet » verbele aa lucra» și ca vorbi,» Ia timpul 
present şi la tâte moiurile, 

  

(LIV 

56. FORMA ACTIVĂ A VERBELOR. 
Timpul trecut. 

Exemple. | 

10. Conjugarea întii. 
| Mod indicativ : 
Simplu | Compus 

Sing. 1 arai țarina | am arat țarina 
aruși  » l-ai arat » 

a arat > 
Plur. QMaăm >» 

ararăți >» 

raid >» 

am arat > 

ați arat » 
| că at >» 

Mod Subjuetiv. 

1 

9 

d awă » 
| 

2 

3 

“Mod Optativ. Mod Presumptit: , : pi , sri _ | 45 fi arat marina Ei să fi arat faina | oizz fi arat ți E laiji o» » "ra | pi» li » 
Sar >» >» IEI (ea) » » lo » > _. Lamfi >» » No; y > lom » > E daţi >» oi o ol o Sarii» Bi (el) >: >» lo » > 
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Mod Obiie. Mod. Infinitiv. Mod Participiilor. 

Am fost arând | Era târgiii spre | las. Azat bine, pânintul rodeşet 

A» > afi arat țarina | fn, Arată, bin, tarina roleşte 

90. 7. "Lăcă, tăcuși, tăcu, tăcuram, tăcurați, tăcuri ; 

am tăcut ;—IL. să fi tăcut ;—IL. aș fi tăcut ;— IV. voii 

fi tăcut;—V. a fi tăcut;— Vl. tăcut, tăculii. 

30, 1. Creduă, creduși, credu, credurăm, credurăți, 

credură ; am credut— 1. să fi creut;— 111. aș fi credut;— 

1V, voiă fi credut;—V. a fi cregut;—V1. credut, credaută. 

40, 1. Dormiă, dormişi, dormi, dormirăm, dormirăți, 

dormi a; am dormit; — II. să fi dormit; — III. aș fi 

doit, IV. voii fi dormit; — V a fi dor mit;— VIL. doniuit, 

dormită. 

Teme, — 10, În băcata de citire alâsă, vei sublinia tote verbele ce se 

eflă acolo la timpul present şi la timpul trecut, şi vei arăta la ce nod, 

timp, număr şi pesaâni ele se aMă.—9% Vei cunjuga pe caiet, in proposiţi- 
o 

țruni simple şi bine potrivite verbele ca ţine» şi ca amorţi» la tote 

modurile timpului trecut sati perfect. 
| (L. II) 

—— 
. 

37. FORMA ACTIVĂ A VERBELOR. 

- Timpul . Imperfect. 

Exemple. | 
"Mod Indieatir. 

10.. Singular 1 Ara țarina, când. sosiși. 

| 
sosi eil. 2 Ardi » > 

3 Ara » » sosi frate-tău, 

Plural A dan > > sosirăți voi. 

i 2 draţi > >» sosirăm noi. 

3 draă > > sosiripărinţiilor. 

cea, tăceam, lăceați, ticeati. 
90. făceam, tăceci, i 

credea, credeam, c? edeaţi, credeai. 
39, Credeam, credeui, 

0 

 



Dosmeum, dormeat, dormea, «dormeam, dormea 

«(lormeraăi. 

Regule,—Â0, Imperfectul verbelor are numai modul i îndi- 
cativ. 

„20, Forma impeilectului se scrie „ votăauna, la "ve 
bele de conjugarea a II, a III şi'a IV, cu vocala e (Lăcear, 
tăceaii, credeaţi, credeai, dormea, dormeam). 

Teme.— 1. în bucata de citire alâsă, vei sublinia .l6te ventil 

ce se uflă acolo la timpul present, la timpul perfect sai trecut şi la b.r- 
pul imperiect, și vei spune la fje-core:în ce mod se afli.—00, Vel conj; 
în. proposiţiuni simple, verbele «a geme şi a simție, numai la tim: 
imperlect. - 

  

[L. 11] 

  

88. FORMA ACTIVĂ A VERBELOR. 
Timpul mai multe -docăl- -perțeol. 

Exemple. | | 
Mod Indicativ. iMod Subjunetii. 

Simple Compus. | 

Sing. 4 Arasem arina | cm fost arat E să fi fost a 
Araseși >» Ma o» l >> 

3 de» a o» o: p 9 
"Plur. A Araserăm » Mou o vu i DD 

2 Araserăţi » hi ai» » iv PD 
3 Arsă >» lao o po o d 

“Au 1 fost arând țarina, dai 
“aminte nu mi-aduc. 

Aș. fi. fost aral țarina, dacă, 
aveam plug. 

  

90, Tăcusem, fdenseşi, Lăcuse, răcuserăm, săcuserit. 

tăcuseră ; am fost. tăcut ;—Să fi Jost tăcut ; — As) jo 
- tăcut;— Voia i fost tăcut. : 

30, conu eveli” Cregisein, creduseși, creduse, creduserăm, crt:



serăţi, creduseră;, am fost crodut j-—să Ji Jost credul;— 

"aș fi fost credut ——voiăt fi fost credut. 

0. Don misem, dormiseși, dormise, domniserăm, dor- 

miserăți, dormiseră; an fost dormit ;—să fi. fost doit; 

aş fi fost dormit ;-—poitt fi fost dormit. 

Teme. — 10. În bucata de citire alâsă, vei sublinia tâte verbele 
la timpurile: present, perfect, imperfect şi mai-mult- decât- -perfect, — 
2. Vei conjuga, in proposiţiuni simple, verbul a4 cădâo, la timpul maj- 

mult-decât- -perleci, i în câte şi patru modurile. 

  

[L. Uli.) 

359. TIMPUL VIITOR AL VERBELOR. . 

ixemple. - EXAMENUL 
- 

10. fată ! peste vre-o dece dile va sosi şi exa-. 

menul! Pină atunci, eii n'o să pierd vremea. Nu, din 

contră; imi voii repeti t6te materiile, da rindul. 

Dacă: ol face aşi, sint sigur că am să 18spund bine 

„la examen; şi negreşit că osăcapăt numai note bune. 

Tot d odată, am să îngrijesc a'mi. rindui Lote caietele, şi 

"le zoiă ast în cea mai bună ordine, când dascălul le 

_E(e cerceta. 

20. Cred că d- lui ure să fie mulţumit de mine. 

Dar mă gândesc ce bucurie ai să simţă tata şi mama 

cand vo cui că mă laudă dascălul; căci de sigur 

d-lui are să mă laude. Atunci, î0tă lumea a fi vădut 

ŞI va şei că ei sint un şcolar cu-minte şi silitor. . 

Dar,. stăi!.... ce fac ei acuma ?.... Mi se pare că m'am 

cam mânârit; şi în Sfinta Scriptură am învățat că: 

«Pe cel ce se za mândri, Domnul il za umili. >—Fe- 

râscă-mă Dumnegeil! ! 

30. Totuşi, na "mi vine a crede. « că nu voii bece | 

N" _ _ ” 

 



. 

i 
.. Ali, 

mel em fi Di 

clasa. De aluminteri, cu un dascăl bun ca al nostru, 
mai nici ui şcolar n'ar trebui să 'răăie repetent...... 
„„„Fi-or Ore şi corigenţi? Abie câți-va, ere... Oi 

"cum ar fi, toţi cei care: somn fi. becul exiunenul cu 
"succes, acem să ne bucurăm în diua examenului, şi 
"apoi o să petrecem fără griji tot” timpul  vacanţelor: 
Din bune examene, numai folâse ron culege pentru 
viitor! " 

Regule. — *, Când un verb arată că o lucrare nu este fă- 
cută de mai nainte, nici se face în timpul de faţă, ci are 
să se facă mai apoi, atunci dicem că acel verb este la 

= timpul. viitor. 
| 

__9. Când un verb arată că o lucrare se va “face iu 
viitor, fără insă ca să arate că mai-nainte de dinsa aresă “se mai facă şi o altă lucrare, atunci dicem că acel verb este 
la viitorul simplu sat viitorul intii (D. | 

3%. Când dicem re că un verb se allă la viitorul trecut 
“sai viitorul al duoilea (1)? | 

'Tome.—Din exemplul de mar sus cEx 
bele ce se află la timpul viitor și le v 
penru viitorul simplu (1), 

umenul», vei ulege tote ver- 

ei rindui pe donă colone: una 
şi alta pentru viitorul trecut (ID). 

(LA: IL.) — 

. 

„190. FORMA ACTIVĂ A VERBELOR. 
| „-. Pimpurile viitorului, 

„2. Mod Indicativ.— Viitor 
Sing, | Vor (ori) wa arina 
aa (Do 

5 Valosatt a)» .» 
Pl. 4 Vom (om) ». » 

2 Veţi (7) » 
3 Por (07) » » 

simplu (viitor înii) 

dm (0) să ar țarina | cva-uoă in 
dă (0) să «pă > |earuorei > 

-|melosait a)să are.» arata, > 
Luten(o)să ră  »iara-com » 

ateli (0) să araţi  »|ara-refi >... 
dă (0) să are > ara-tor » 
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Mod Idieativ — Viilor Ivecul ion al doilea): 19 

Sing. 1.V 7 (ori) fi arat prin, Poti (oi) fi 1ost arat fai 
Fi-voiă arat. >» când. va sosi tala. 

2 Vei (0) fi wat. » Vei (3) fi fost mat» 
Fi-cei arat când, | 

„3 Pa(osaii a) fiarat > Vei (o sii a) fi fost arat»: 
_Zi-ca wat » | | 

Plur. 1. Vom (om) fi wat 9. Vom (om) fi fost aval, NR 
icre ME 

2 Veţi eți (îți) fi arat» Veţi(6fi) fi fost arat...» 
i i -ceți cat Se 
3 Von (05) fi arat»: Vor (0) fi fost aa. ». : 

Pi-cor arat DR | - 
+0 i 2 Voi tăcd, cei... VA POI Efiuaaa. ron tăcc; 

so ji făcut. +3 ro Ji fost tăcut... tace-roiit... 

= 30. Por creole, DE P(lea3 TOI CeȚi.tor crede; 

na fi creut... ; voi fi fost crerut..., crede-votă.. 
40. Pot dori, ret, tu. VOM CEŢI e ș ror 

dormi +... vot fi dormit... robii fi fost domnit. ; - dor- 
micro, 

Teme.—40, ja bucata de citire alâsă, vei sublinia tâte verbe le din 
tâte timpurile (present, perfect, viitor) şi tâte modurile. — 90, Vei conjuga 

  

Ie caiet, în proposiţiuni simple, verbele «i plăcâ» și că vorbi», la aminduoă 
inpurie viitorului, * _ 

| ÎL 

s 91. CONPUNERE. 

(Descriere). 

Exemple. TIMPURILE ANULUI. 

10. Câte timpuri are anul? (...patru tin pu: 
9 

Cum se chiemă cele patru timpuri ale anului + 

  
 



20. Când incepe primăvara ?.. (....în luna luă Ma 
biau..).—Cât de lungi sint dilele şi nopţile, în timpul pri- 
măverii? (..sint cam de-o-pohivă..)—Care sint Mloricelele 
ce ne vestesc primăvara? (,..ghioceii şi micșunelele...)-— 
Care sint păsările ce se ivesc în timpul primăverii? 
(«păsările călătore : rîndunele, berze sad cociistârcii...).— 
Care sint anume lunile de primăvară? 

| 39, Când începe vara? (..în la lui Juice.) — 
Cât de lungi sint diiele, în timpul verii? (. cele: mai 

E lungi...).— Cum sint atunci nopţile? (...cele mai scurte)... 
Când este mai cald? (..ân lunile Lulie şi August...) 
Când se seceră grânele pe cânp ?.—Care sint anume 
lunile de vară? . | 

0, Când se incepe tâmna ?. (in luna lui Sep-. 
 temurie..)—CâL de lungi sint gilele şi nopţile, în tim- 
pul tomnii? (...tot cam de-o-potrivă de Dongle) „e 
fructe se coc, tomna? (..prunele, strugurii, piersici le.«). 
„Ce bucate se culeg de pe câmp, tâmna.?.. (porumbul 
să păpuşoiul...).—-Cave sint anume lunile de tâmnă? 

50. Când se incepe i&rna?...(în luna lui Deehemarie).: 
-—Cum sînt atunci gilele?...(cele mai scurte,..).— Cum 

"sint nopţile?... (cele mai lungi...).— Cum îşi petrec tim- 
pul copiii, iârna?...— Câte luni (ine ierna?...—Care a- 
nume sint acele luni ? N 

„69. Șcii simi spui Yre-o ghicitâre despre limpu- 
rile anului? i | 

Teme.—15, Vei răspunde la înt 
pe caietul de compuneri, ră 
purile anului». 

rebările de mai sus.—2%, Vet prescrie 
punsurile la întrebările din compunerea sTim- 

“(LIV 
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- 

92. FORMA PASIVĂ A VERBELOR. 

Exemple. — Ei, sărmanul de mine, din prun- 
cie siut lipsit de părinţi. De ieri, sint băgat la stăpin. 

Mai nainte, um fost scutit de a sluji, fiind-că fusesem . 

dat lă şcâlă de un om bun şi milostiv.— «Ce noro- 

cirelo- mi-am. tot. fost dis eii pe atunci „——«ce noro- 

cie pentru mine, “ortanul, de « fi, ocrotit de cine-va 

pe lumeu acâstaby Dar acel om bun, fiind cuprius de 

o boli grea, tiră vreme, vai! ?pi-a-fost răpit! Grei 

jusei ei pedepsit prin mârtea neaşteptat a bine-tăcă-. 
toralui meu! 

Lă 

Timpul present. 
Mod Indicat, | Mod Subjun. | Mod Optatir. : Mod Imper. 

  

            

  

Sint răpit | Să fit văpit | Aș fi răpit zi „Tăpil 
Sintem răpiți! Să fi m răpiți | Am fi răpiți. | 

Mod Ublie. Mod Inflnitiv. ; Mod Particip. 

As fi fiind văput i A fi răpil | Fiind răpit-răpiti, 

Mod Presumtiv. 
Oi, fi răpit. 

| Timpurile trecute. 
imperfect i Perfect . | Mai-mult- decât- -p. 

Eram răpil | ui răpit. Am fost Pusesem răpit 
i răpit. 

Mod Subjunetiy. Să fi fost răpit. 
»  Oblie. Aşi fi fost răpit. 
»  Presumtiv.! Oiii fi fost răpit. 

» -Partieipii. „Răpit, răpită. 

Timpurile viitore. 

Mod Indieatiy.— Viitorul simplu: Votă fi răpil. 
Viitoru! lvecut : Voii fi fost răpil. . 

  

 



Rezules—l*. Pe care verbe le numim noi active? p care le numim pasive 2..—Ce anume părti ule propositiunii numim noi complinire directi. și complinire indirectă ?,. 2. Forma pasivă se dovedeșce, in conjugarea unui verb - bre-care, prin intrebuințarea nelipsită a forinelor verbului “ajutător a fi, puse pe lingă verbul de conjusat, în modul participiă perteet, 
| 3" Numai acele verbe active, care cer după sine o vumplinive directă, se pot conjuga în formă pasivă; de acela ele se mai numesc și verbe active transiliue. | 

Teme.— Jo. În bucata de citire lesă, vei sul, “ei scrie pe rinduri osebi 
ȘI cu persona sa, 

linia tâte verbele, şi k , ! le, fie-care cu modul, cu timpul, cu numărul 
2 Cu verbele active ie ansilive ver forma care le vei prefi proposiţiuni simple, pe ace in formă pasivă, 

. 
| [L. Ut] ———— 

3. SCRIEREA LUI i, 

(Deprinderi orlogralice) 

„ Exemple.—AMa7 zers au] 
de la şcoli, treceait 
mare ediliciii ce se el 
unul din băieți îl chi 
dile mai avem no; 

altă-ieri, pateu hiireţi, ieșind 

be 0 piaţi pe dinainte unui 
idea cu protrore uriașe, — Pe 
ema Petre. 7 întrebă :— «(te 

piuă la intiz - Mara9». Altul, a- nume Mateiu, disc: — « Iu, 
“dea un călindar Şi o si 

d&ă, nu sciii; dar o să 
IN5 ut 

Regule. —10 Vocala i se rosteşce une-ori pe jumatate, atit la inceputul cuvintelor, cât şi în mijlocul şi la sfirşitul „lor. Atunci 0 scriem Cu semnul: scurtări (=) asupra, (). 2. De câte ori avem să scriem cuvinte in care se aude sunetul ie, ori la inceputul, ori la mijlocul, ori la stir- şitul cuvintelor, il scriem cu diltongul ie, (iepure, miel, mu- chie..) Se osebesc insă cuvintele: ei, el, ea, este si câte-va altele. 
4 

— 102 —



  

ae
, 
S
i
 

* Os . SE mă rule... 

'Teme.— bin bucata de citire alcsă, vei cublinia tâte cuvintele cu i 
la inceput, la mijloc și la sfirsit, | - 

- [L. D] 

91, YORMA REFLESI VĂ A VERBELOR. 

Ixemple..—Eă me culc sâra de vreme; dar mă scol 

a doua-di forte de timpuriii. Aşa mam deprins şi 
tare îmi place. la rulcaţi-vă şi sculați-ă şi voi ca 

mine, Nici vă îuehipuiți cât de bine o să ce pară, când 
„ră ceți obişnui a ră deștepta de cu diiia. Atunci omul, 

—las'că se bucură de o mai bună sănătate, —dar el pote 
să-și cadă dimineţa de tote treburile sale. 

Mod Indicaţiv 

Timpul present 

Sing. 1 ME cule  Îmă închipulese 

„9 Te culcă „ ÎȚE închipuiesci 
3 Se culcă Își inchipuieșce 

Plur. & Ne culecim „Xe inchipuim 

5 VE culeați Vă inchipuiți 

6 Se culcă “Își închiputăesc 

„Timp. imperfect: Me culcam Imă inchipuiain ; înă inchi | 

> Perfect: Je culeai şi : puii şi mi-am închipuit 

nam culcat i 

>» Mai-mult-decâtper- 

îect : Mg ruleasein : Îmă închipuiser 

»  Viitorsimplu: Mărvi 
rulea.. „ap 2 COL 

» Viitor trecut: Je roi | Imi toi 

fi culcat | 

| 7 « - . 

+ mă toi inchipuie 
fi închipuit. 

"od Subjunetiy. 

| Să “mă inchiptăesc...



Mod Sptatiy. 

17 4 . May culca... Mag, închipui. 

Mod Presumptiv. 

ME voii fi culeând... | "Mi-uiui fi închipuul... 

Mod Obplie. 

AM'aş fi culcânud Mag fi închipuinl 

Mod Imyerativ. 

Culcă-te; culce se, el! Închiputieşee-ți, închăpuicscă-și Culcaţi-vă! culee-se ei! că! 
! A . va e Închipuiţi-ce; Închipătscă-și ci! 

Mod Infinitiy. 

A se culca... IL Ai închipui... 

„Mod Participiuluă (present) 
Culcându- mă | Îuchipuindu” mă 

Regule, 1%. Verbele reflexive se conjugă întocmai la fel cu verbele active, cu deosebire numai că se adaoge intot- dauna, pe lingă verb, pronumele personale: mă, le, se, 'ne, v, se, la unele verbe rellexive, iar pronumele personale: îmi, îți, îşi, ne, vă, îşi, la altele. 
2. La modul imperativ, pronumele personale se adange in urma verbului; la tâte celelalte moduri, ele se pun inainte verbului, de obiceiii. Dar se pot pune şi in urmă, la unele timpuri şi moduri, (culeu-me, cuieă-le, culea-mă- oii). 

„8%. Din ce cauză se numesc 7 
—Ce deosebire este intr 
Liv 7... 

'eflcative verbele acestea ?.... 
e un verb activ şi un verb refle- 

Teme.—qe, În bucatu de citire alâsă, vei sublinia tâte verbele active. "Şi reflexive, arătând prin gratii » tipurile, modurile, numărul şi persâna 
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fie căruia. — 2 Vel conjuga pe calet, in proposiţiuni simple aME bucure 

și «imi pare râii», la modurile optativ şi imperativ numal. 

(1 =] 

95. CONIUGĂAREA VERBULUI a fi. 

Exemple. 

Timpul present 

„Mod Indicativ. Mod Subjunetiv. Mod Uptatir. 

Sint, (îs,s)silitor Să fiii silitor al fi-—Lire-aş silitor 
S1oşti păi vi A fi Rive-at » 
E gestețe, i i) o» Să fie vi -Fieu » 

„, Isintena silitori „Să fu silitori Am fi— Pie-amu si- 
= Isîuteți » Să fiți» | ' litori 

Şsînt (î3p'3) » Să fie» ! AȚI Ti ive-aţi » 

drfi.--ire-ar: o 

Mod Mod Imperativ. Mod Mod 
Presumtiv. Infinitiv.  Participiă. 

Vis fi, &i fi. ea fă silitori A fi (fire) | iind silitor, 

3[ie _»  |sililor, este [meriţi laudă. 

d Piţi silitori ilueru de li- 

9 

i 
e 

Mod Oblie. | 

| lie _» udat 15 fi fiind. 

Timpusile trecule 

- Mod Indicativ. 

Imperfeet. Perfect. Mai-mult-decât- perfect. 

gran silitet Ti "că, fusei. Siltor lb fost şiliter !Peesesena silite 
20 Era » IPrușă, fuşesi » Ai fost » IFuseseşi > 

“9 Baa » iu “use > A fost» Fusese» 

„= | Eram silitari ! Zorn silitori “Ar fost slitari Duseserăm gilitari 
1 braţ ) Iuvăţi > Ați fost» ' Fuseserăţi >» 

Sat » Doă  »  lAdjfost » -useseră »



Mod Subjuuetiy. Perfect: Fă, tu, el, ea, noi, voi, ei, 
ele să /i fost silitori (silitore), 

Mod Optativ. Pevfert: As, ai, ar, în, ați, ar fi. fost 

silitori. 
Mod Presumtiv. Perfect: Oiii, ci, o, om, cţi, or fi 

Jost silitori. 
Mod Oblie. - Aş fi find. 
Mod Partieiţiii. Perfect: Singul, Fost-fostii. 

| Plural. Koşti-foste. 

Limpurile ctitove. 

Mod Indicatiy. Viitorul simplu : 
Volt, vei, va, vom, veli, vor fi silitor (silit). 

Viitorul trecut 
Voiii, vei, va, Yom, veți, vor fi fost silitor (silitori). 

Rezule— 12. Cu formele: fi şi fi fos, ale -verbului « fi, ne servim spre a lor ma conjugarea tutulor verbele ce le- am invățat pină aci. 
%. Prin urmate, 'verhbu 

gării tutulor celorlalte verbe; 
lător. 

Ia fi ajută la formarea conju- 
el este dar uu verb «ju- 

'Teme.— în bucata de citire alisă, vei. sublinia verbul « fi, sub tâte formele: luj de timp, de mod, de număr şi de per s6nă. 

. [L. 11.] 

96, COMPUNERE. 
Descriere geogralică), 

Exemple. "ROMÂNIA. 
10. Ce este România ?, „(patria nostră, a. Rominilor...) 
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- dauna cunoştinţe cât se pote 

a tă 

90, te intindere are Domânia?...—Câţi locuitori 

sint intrinsa 7. | 
2309 . a. ” 

30. Unde se ali România?...—(...hotarele și ve- 

cinuilăţile...) îi 
10, Ce infălişare are pământul Românii 2... 

(succimpii, şesuri, deluri, munţi...) | 
= “£ ? 50. Care sint munţii Hom: Anii? — În ce anume 

parți sint ei?.. : | | | 

060, Ce fel de ape are România ?.. „. — (..dMarea- 

Neyră, riuri, lacuri...) 

70, Ce produce România ?.. (in cimpie 2... pe dălurii ?, 

in munţi? vinalui de uscat?... pescării în riuri 

“și bălțr?..) 

80. Ce el de locuitori are România ?.. „—(.. Bo- 

nauini, străini, Burei, Armeni, poporele. din Dobrogea.. ) 

go, Ce negol; face Romănia cu alte State ?...—: 

„(eusescport de ynine şi de animale, import de fabricate) 

100. Cum. este administrată. România ?...—(..Stat 

constitutional, Regele, corpurile logiuitore: cameră. şi 

senat, miniştrii, dreyetorii, armata țării, marca și 

stăgul (eirii...) 

140. Ce religii şi ce "aşedăminte "de învăţătură 

și de bine-facere sint în. România? „—(,..legea orto- 

doză, ulte legi creștine, legeu lui Moise, legea "maho- 

metană ;... spitale,.... lol felul de şcăle..-) - 

190, Cum simţi că este România ?.. —(ufură 

fruunosă, boală şi scumpă pentru ori- -ce Român...) 

ice trebuie să conțină tot- 

mai adevărate şi mai bine: 

e umenii, de care e vorba. 

ne lucruri inchipuite. 

_ Regule. — Descrierile g geograli 

lămurite, despre locurile şi despr 

intinsele. Acolo nu incape â Spui



  

Teme.— Răspunsurile la întrebările de mai sus a:upr “le vel scrie in cxtetul cel bun de compuneri, 
-ca să le șcii ori-şi-când. 

a «Românii», 
şi le ver ţine bine minte 

(L. IV-V] 

97. SCRIEREA LUI E, LA MIJLOCUL CUVINTELOR. 
(Deprinderi ortografice) 

Exemple. 

«Ploiiă, ploii! 
Găinele să ouă! 

„Să ne daţi şi noă 
Notiă-deci-și-noiiă 

| De oiiă, tot nouă! 
Aşa cântai in sura mare duoă fetiţe, care, în sori de diiiă, în loc si apuce şosâila ce duceu la piila de la  m6ră, se luaseră după. Braica căţâua şi alergau ca nişce năuce prin i&rba plină de rotiă. 

Regule.— Vocala u se vosteşee f6rte des pe jumătate, la “mijlocul cuvintelor, când se află pusă dupe sunetele; a,ă € & 6 şi î. Atunci, noi la scris, ne servim cu (scurt), “(moiă, roiiă).--Unde se mai aude îi scurtat, şi cum se scrie atunci ?,..... - | 
'Teme.— Din exemplul 

| 
de inăi sus, vei sublinia tâte cuvintele. ce ai litera” si in mijlocul lor. 

(Lu) 

9%. VERBE NEREGULATE, 
Exemple.—Dacă dai, n'a.— Pre nu vrei, lucreză Să nu piei. — Stay unde sta, că mai bun loc n'ai.— Jea câte unul şi dă cu pumnul. —"Mi q luat apa de la mâră. — Tea] după mine că-l omor. — Srăţuz cât | Putui, şi dădă cui vrug — Voleșce şi vei pute, 

y



  

  

| | ] impul present 

Mod Indicativ. 

  

  

“Mod Infinitiv. 

a ave (avere), —a me ; (orei 2), a 

  

„lam orâi, voiese | dai stai |: îeaă 
3 (voii) | | | 
dai vrei, voteșcă dai 1 ste ici 

i (ea) | o | 
Same | 06 zoteşce : dă | stă iea 

(va) | i 

lavem | vrem, voim  ! dăm | stăm | luăm 

3 (vom) : i 

3 laveţi | veţi, voiți | dați i staţi | luaţi 

a. | (veți) | | 
3 ai oră, voiesc | dai -: stati | ieaii 

(vor) | Ă 
Mod Subjunctiv. - 

o Asham | sămeăsăvolese [să dai jsăsta | să lea 

aa să al + Să vre, să voleșei O isă daf O :să stal să Iei 

Z (ati) | MI 
9să aibă | să vrâ,să volâscă  !să d6 "să ste să |e 

| | | | (Să des) (8ă ste) (să îee) 

_A Să ave | să vreu, Să voii să dăm E stăm să luăm 

E să aveţi | st vreţ, st sulț să dați isăstați | Să luaţi 

"9 să albă | Să oră, să volescă E die să stă să lea 

| îi | (să dee)! săsteo)] (SĂ le9) 

Mod Imperatir. 

eat, di! poleşce! dă! |stil iea! 

2 3aibă!  |voiâscă! |sa de! dee! sa stă! stee! | saca! ice! 

20 aveţi ! roiți! | dai! staţi ! luaţi pr. 
=> dalbă! oibsca! |să de, dee! sa ste !stee!! saiea lee! - 

a voi (ooire],—a sta (stare), . 

—a lua (luare).



  

XA 

Timpuvile. trecute 
Perfect. | 

avu „eri voii i ăi - stătuă Duc i | (detei) jsterei) am acut “co cerut, um coit m dat jun stat „am Înat , i a 
Imperftet | | , | 

i - ! ateu zrecm, voiam! dei istane Date - î (edlearu) (seiecrm) | Mai-mult-, ap i decât-pert.| 
i Qvusem  irrusem voiseu i 

(ausesenu], „dăd Use) | 

LI 

! 

i | | duse stătuse use .. i ! 

Regule. — 10 Când conjugă verbele : (-av6, a vre sai a voi, a da, a sia, a lua, precum şi verbul a fi, noi. . vedem ivindu. se, in conjugarea lor, inele forme cu totul: - străine de forma modului lor infinitiv, Aceste deosebini fac ca conjug area: acelor verbe să nu (ie. întocmai la fel cu a mai tutulor verbelor lin cele patru conjugări cunos- cute de noi. De-sre ce conjugarea lo: nu se face intoc- - mai după aceleaş regule, verbele: inşirate acilg, precuni şi incă altele câtezva, le numim verb: ney egulate. — 'Tâte ca- lelalte care se conjugă după „exemplele date, le dicem că sint verbe regulate. . 
2%. Veybele neregulate nu se. aba lormele obişnuite ale verbelor. recul Abaterile se fac numai la imp „la timpul perfect. .* 

„9. Verhul a ve sai d uoi se conjug ă in două fe- lui; c.urd (urere) se „conjugă după a Il-a conjngare,. şi « 
voi (voire), după a IV-a. --— Întoemai | modurile: indicativ, subjunctiv şi imperativ al verbului a voi. (voiesc, să voiesc, uoiese e!),se conjugă un mare număr "de verbe regulate din a V-a conjugare, Codlălorese, dovesc, PBornesc...,) aa 

t pretutindeni de la 
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ate din conjugarea lor.: 
ul Present şi, la unele verbe, 

a lelcu presentul din .. 

+



  

40. Osebit de verbul ajutător a fi, tot verbe ajutătore 

a conjugări mai sint şi verbele neregulate: ave şi a voi. 

50, Verbul neregulat a ave slujeşce ca ajutător în 

conjugarea tutulor celorlalte verbe, la timpurile urmă- 

târe: a) la presentele și la perfectul modului oblici, (aș fi având, 

am fost arând.) b) la perfectul: compus al modului indica- 

tiv, (am arat); c) la perfectul modului optativ, (aş fi arat), 4) 

la mai mult-decâ-perfeetul compus al modului indicativ, (am 

fost arat); e) la mai-mult-decât-perfectul modului optativ, 

(aş fi fost arat;) î)la viitorul simplu al modului indicativ, 

(am să ar.) | e 

G*. Verbul neregulat a voi slvjeşce ca ajutător în 

conjugarea tutulor celorlalte verbe, la timpurile următore: 

a) la presentul modului 'presumtiv, (volii fi arând.:) 

D) la perfectul modului presumpliv .(voiii fi arul) ; 

e) la viitorul simplu al modului indicativ, (voiii ara); 

d) la viitorul trecut al modului indicativ, (voii fi arut 

şi vorii fi fost arat.) 

70. Verbele ajutătore, care adică servă la conjugarea 

tutulor verbelor, sint in număr de trei; a fi, a ani și 

a voi, i : 

8. Verbele ajutătore : a fi, aav€ și a voi, ajută tot- 

deodată altor părți de ceuvintare (substantivelor, pronu- 

'melor, adiectivelor, numeralelur, verbelor şi adverbelor), 

spre a pute sluji ca predicate in proposiliuni. 

'Veme. — 16, În bucata de citire alesă, vei culese t6te verbele ajută- 

t6re şi tote verbele neregulate, şi vei spune la fie-care : timpul, modul, 

numărul și persâna, la care sint, precum şi forma de care el ține. Vel 

conjuga, în proposiţiuni simple, verbul câ doriv, la tole timpurile şi la 

tote modurile foimii active. ! 

(L. V-—V1.) 

E



  

Ad dez   

99. VERBE IMPERSONALE. 
Exemple. 

Pană, fulgerii, trăsneşce, 
Sint-llie ?n cer se necăjeşce.! — 
Plouiă, ninge, viscoleşce, 
Şi de gazdă .nu” nădejde ! 

Mod Indicatiy. 

Present : - Plouă, |Ninye Imperfect : Ploua Ningea Perfect : Plouă, a ploiiat iinse, a nins Mai-mult-decât-perf, : Ploiase  - |Ninsese. Viitor simplu: Va ploiia, ploiia-va! Vă ninge, ninge-u: Viitor trecut : Va fi plouat. 'Va fi nins 
Mod Subjuuctiv, 

Present. şi Viitor : Să plouă, să pldie Să ningă Perfect :; Să fi plouat Să fi nins Mai-nult-decăl-perț.: Sa fi fost ploiiat Să. fi fost nins! 

Mod Optatiy. 
| Present şi Viitor : Ar ploiia, ploii a-r-ari Ar ninge, Ding! Perfect : Ar fi ploiat Ar fi nins 

  

“Mod Presamptiy. 

Present :. Va fi ploiiând 7 Va fi ningnd Perfect : Va fi ploiiat Va fi nins 

  

Mod Oplic. 

Present: Ar fi ploiiâna Ar fi ningend Perfect: A Jost ploiând A fost ningând. 
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Mod Imfinitiy. | 

Present : A ploiia > O |A ninge 
Perfect : A fi ploiiat IA fi nins. 

Mod Participiul. A 

Fresent:  Ploăând o oONingend 
Perfect : - Ploitut, ploiată |Nins, ninsă 

- Regule.— 1%. Sint căte-va verbe care arată o lucrare ce 
nu 0 face o pers6nă Gre-care; am pute dice dar că acea 
ucrare se face ca de sine-şi. Pe acele -verbe, noi le nu- 
mim împersonale. . - 
„22%. Verbele impersonale se intrebuinţeză mai totdu- 
ana- numai la a.treia persână din singular. 

Teme.— 10, Din bucata de citire alâsă, vei sublinia tâte verbele în- 

personale. —9, Vei conjuga pe caiet, verbele, că tuna» şi e4 trăsni» 

| i NA 

  

100. REPEIIRE GENERALĂ. 
„. (Resumarea Gramaticii de peste an) 

  Exemple. Dascălul nostru este, pentru noi, ca şi 

un tată fubitor, înţelept şi bun.: De'la dinsul, cu. 

dagoste am - invat noi toţi un. an. intreg de 

dile. El ne-a ajutat să căpătim tot, felul de cuno- 

scințe cu folos. EI ne-a: lămurit minţile despre ne- 

nărginita putere a lui Dumnegei, despre felurite mi- 

nuni ale naturii, despre drâpta şocotâlă a unii bune 

vieţuiri, despre ţara şi națiunea nostră, despre uz 

“n6sa nâstră limbă românâscă, care acun, după: în-, 

văţăturile sale, o şcim. rosti şi o 'şcim scrie mai lum-. 

rede şi mai curată.—Duscălul nostru mereii 

“pre bine ne-a povăţuit. Este vre-unul dintre noi, şco- 

| arii, care ar indrăzni să nu jabâscă, să nu cinstescă 

sia. IE o 

numai 

Lă



după forma lor ?...—Ciare sint Y 

di zi 

pe dascălul nostru ? AI ciirui tată, a cărui mamă ar 
pute să impute dasciălului nostru, vre-o părtinire, vre 
o nedreptate? El, de noi toţi a ingrijit cu aşa multă 
bună-voinţă, incât nimeni de dinsuj nici-odată nu 
sa putut plânge. De aceia chiar, noi toți la sfirşitul 
anului, sintem totdodată veseli şi mihniţi: veseli, căci 
mereii am mulţumit pe dascălul nostru, și mihniţi, 
fiind-că de acum inainte ne vom despiirți de dinsul. 
Poţi am fost școlari silitori, Toţi am învățat bine. 
Tutulor ne-a rămas în inimi numai dragoste, numai 
multumire şi numai respect către bunul si iubitul 
nostru dascăl. Dumnedeii să *] ție mulţi ani cu să-l 
nătate, cu bine şi cu noroc! Noi, chiar şi de-am trai 
sute -şi mii de anj, in-veci nu'l vom uita. Și "ntra- 
devăr, dascălii, cum fu al nostru, purură ai fost, 
sint si vor fi intotdauna călăuzele cele mai sigure 
ale copiilor şi bine-fiicătorii cei inni de frunte ai po- p6relor ! - 

Regule, — 410, Ce este proposițiunea 9... — De câte feluri 
este proposiţiunea,- după numărul părţilor 9...—Care sint 

- părțile proposițiunii simple 2... care sinţ ale proposiţiunii 
desvoltate 9...—De câte felu 
—Ce este acordul 9... 

20. Ce este declinarea?,. 
bire se declină 9...— Câte decli 
compararea 9... Care anume părți de cuvintare se compară ?.. —Ce 'este conjugarea ?.. Ce anume părţi de cuvintare se conjugă ?...—Câte conjugări am deosebit, după terminareu 
verbelo” la modul infinitiv 9. — Câte feluri de verbe sint, 

erbele ajutătâve?... L.a ce 
umesc neregulate ?...—Care 

ași schimbă formau nici-o-dată 2...— 
are sint cu totul9 

i sint proposiţiunile, după imțeles? 

„—Care anume părți de uor- 
nări am deosebit ...—Ce este 

ajută ele 2...—Care verbe se n 
părți de cuvintare 
Câte părţi de cuuty 

O AAz



  

    

+ 

9%, Ce regule trebuie să păzim la scrierea cuvintelor, 
* propositiunilor și a compunerilor?... | 

49, Ce fel de compuneri cundsceţi ?... Cum se face 
wvi-ce compunere ? 

“teme. —10.vei r&spunde la tote întrebările de ral sus, firă de gre- 
“ti, aducendu'ţi aminte tote regulile înveţate pină acum. 

% Răspunsurile, bine date la cele trei feluri de întrebări de mai sus, 
ie vii scrie pe caietul cel bun de compuneri. Ele vor alcătui cunoşciuţele 
til: de Gramatică, 

| 
Deci Gramatica ne învaţă a potrivi bine: 
1* sunetele şi literile în cuvinte ; 
2" cuvintele, în proposiţiuni, și . 
“ proposiţiunile în vorbire şi în compuneri. 

- [a DU-1V] 

ml Dn — 

«Gramatica e meşteşug ce-arată-alcătuire : 

„Şi toţi, printriînsa, pot afla veri-ce povăţuire; 
Şa scrie încă întrales, cu, regule-arătate, 

Pe toți eanvaţi a le șci, fără greşelă, tâte» 

Poesie de Banul lenăchiţă Văcărescu. 1755. 

«
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- (Deprinderi ortografice) . . . Complinire directă şi Complinire indirectă. . - - Compunere. (Descriere) : Aucul 
. Adterbăle, . 
. Trăsura-de-unire, (Deprinderi ortogralice), . . Adverbele, ca complinire., ,., î.. |. ... „ Gompunere, (Corparaţiune) : Prunele şi Piersicile . . Apostroful. (Deprinderi ertografice), , 
. Preposiţiunile. . 
„ Repetire lunară, (Deprinderi ortogr S

O
R
O
S
 

17, 
18. 
19. 
20 
21. 

9, 
[o ȘA 94, ha 

50 

- 25, 
21. 
96, 

90, 
«30, 
hi 

„ Compuuere şi deprindere la copiat. Grădina. . 
2. Proposiţiunea cu părţile ci principale o... 

. Despărțirea vorbelor cu o consunantă intre dou& vocale . 
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