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„PREFAŢĂ LA EDIȚIUNEA |. » 

Juucrarea, de față este o incercare de a presenta sub o 
formă simplă, cu o procedare metodică, gramatica clasei! 
II secundare, coprindend morfologia și formarea cuvintelor. 

- Programa din 1899 dice: 

„Regulele de gramatică, după ce vor » fi explicate prin- 
„tun număr do exemple anumite, se vor aplica în deprin- 
„deri înadins alcătuite în vederea fie-cărei categorii de cu- 

„vinte. Se va insista mai ales asupra acelor cestiuni cari 
„sint în legătură, cu. scrierea corectă“, . _ 

Afară de acâstă indieaţiune metodică, programa a limitat 

întru cât-va. materialul de predat şi a stabilit cam 27 de. 
lecţiuni pe an pentru gramatică. | 
"Va să dică tendența a, fost de a simplifica învăţiirtntul 

gramatical: nu mai e vorba acum de a cunâsce regule, 
ci de a, te servi de regule pentru: seopuri practice. Scopu- 
rilo practice. ale înv&ţămintului gramatical sint în primul 
rând doiiă: a) să se pâtă înțelege regulele de gramatică 
ale limbilor streine ce şeolarul învaţă în liceii; D) să se. 
serve în composiţiune și în vorbire de forme corecte şi 
să-și dea sema șeolarul de regulele ortografice şi de pune- 
tuaţiunea ce trebue să aplice. 

Începând, colegul Mihail Dragomirescu și subsemnatul, 
Să alcătuim cursul pentru predarea limbii române în întreg 
liceul, am primit în totul vederile programei; ne am pro- 
pus deci a face o gramatică cu 'regule puţine și înteme-



“lor, raportul între -graiii și înțeles, fixând în același timp . : paralelismul cae se observă continuii între vorbă şi vorbire. 

IEI 
, 

iată pe base' raționale; am căuitaţ, să, scăpăm cât sa, putut -. „de formalismi.. - 
Programa ne spune ce să tractăm, și am pus tâte ches- -; tiunile cerute, acâsta- se vede în indicaţiunea “ce. urmeză -- Prefeţei; - dar ne lasă libertatea în privința modului cum să tractăm.. | ! e - Urmiitârele adevăruri am voit să recsă din lucrarea nâstră: _&ramatica cuprinde observațiuni asupra limbii vorbite, reale, nu regule inventate; tot ce se găsesce în gra- “matică esto necesar pentru vorbire şi pentru înțelegerea vorbiri!, . | 

= Vrem să introducem în spiritul. şeolarului convingerea “că el știe, că posedă tot materialul graimatical, de: vreme ce. posedă, limbă românâscă, și deci tâte observaţiile din-. gramatică le poate el însuși, controla. Cu. acest chip gra- matica nu va mai fi o învățătură s6lă şi urită : pentru școlar; ci va, fi o plăcere pentru el să bage de sâmiă acest raport continui între gramatică și propria -lui gândire, . De aceea am început: cu câte-va lecţiuni introductive, „arătând ce e vorba și ce'c vorbirea, “cari sînt elementele 

-Căutând. a: face Iuerurile. cât mai ușor de priceput, am --/ fost nevoiţi pe ici pe colO-a introduce oare-cari termeni noi. ;. Ast-fel am întrebuințat vorba „lucru“ cu înţelesul ge- ; neral.de tot ce există, de ce-va. Am &riipat apoi părţile L vorbirii în patru- categorii: lucruri -de sine stătătâre, fapte . Ss Sile : *_yv : . 
ale lucrurilor ds sine stătătâre, determinări ale lierurilor. de sine stătătore Și determinări ale faptelor; Cu acest chip. șeolarul va pricepe raţiunea grupărilor gramaticale și va! ved6 că ele'aii un rost, un înţeles. e „> De aceea am definit substantivul numirea lucrurilor de sine stătătore şi am explicat, credem, destul de bine de- » finiţia;- ce ni se pare mai potrivită decât cca : obieinuită până acum.



to. 

Am deosebit înţelesul statornie şi i înţelesul schimbiitor 
„al cuvintelor.. Cu aceasta am înlesnit xplicarea formării 

„ cuvintelor derivate; 
„0 "Am stabilit numai doiiă genuri, Jar nu trei, căci i aşa e. 

în realitate, de vreme ce așa, disele neutre! merg după am 
- bele. genuri. Nu este nevoile deo categorie cu „gen“ “ diferit, 
"Am deosebit, doiit feluri de pronume : pronumele. sub-. 
stantival, pe care l-am tratat în. grupă substantivului şi 
pronumele adiectiv al, pe care lam tractat în grupa | doter-. 

" minărilor.: - 
„Am notat la, adiective un fapt important, pe care alte 

gramatici l-ai scăpat din vedere 'saii nu J-aii. accentuat În. 
“deajuns. Toate adiectivele ai forme deosebite pentru gen 

„--mumai că unele aii întâmpliitor la fel terminarea nomina- 
„divului din femenin, cu' cea a nominativului din-masculin. 

„ „Pe lângă acestea, alte schimbări în detaliu ce se vor 
' ved6 şi se vor apreţia.. 

In tot cursul de: morfologie nam. considerat cuvintul 
isolat, ei în vorbire, pentru a întreține, necontenit convin- 
gerea șeoiarului că ccea-ce se află în gramatică, se află și 

. în” vorbire că sunt lucruri, vii, existente, nu născoeite spre 
"a-ă încărea memoria. -. , | 

Da Am insoţit toate. chestiunile de un. însemnat. număr de 
" exerciţii. Profesorul are toată înlesnirea. de'a explica: fie-: 
care chestiune cu seria "de exemple ce se află lângă! To- 

ţiile scrise. - 
“Am renunţat la. chestiuni secundare, la subtilitați; am. 

pus co ni Sa părut că e absolut necesar. Negreșit că la o 
schimbare radicală a, felului. de predare a unui curs, nu 
se pâte deodată realisa o lucrare “definitivă. Aplicând 
înșine cartea, ascultând observările colegilor - binevoitori 

“cari ni le vor comunica, nădăjduim a îmbunăţăţi 'din ce! - 
în. ce lucrarea, n6stră și a aduce un folos șcOlei românesci. 

oAugust 1900. - E GIL, ADAMESCU. 

gule cum și cu exerciţiile orale: și a '0 aplica prin oxerei- N
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Siliţi a sete o altă 'edițiune chiar în Septembre 1900, . 
o dăm fără nici o schimbare, 

-_ Septembre 1900. .. nu,



PREFAŢĂ LA | EDIȚIUN EA UL 

“ publicând ediţiunea, a treia a cărții de faţii, socotim ne- 
 cosar a “spune câto-va cuvinte explicative. i 

Unii colegi ne-ai făcut obsârvaţiunea că “gramatica - . 
_n6stră, este prea simplă: şi că ar trebui adause mai multe 
rezule. Nu am putut, cu regret, satisface cererea lor, căcă.- 
credem că, am lucrat, în spiritul. programei. 

Sa dis că am cădut dintrun extrem întraltul : pină aci 
se învăţa prea multă gramatică; acum se va învaţă prea. -: 
puţină. - 
Negreșit, când vrei să rupi desăvârșit eu un: “sistem. de 

învățământ, eşti expus să cadi, în defectele co presentă sis- 
„temul opus; cred insă, că pentru a ne încredința de acesta, 
” trebue să experimentăm. | | 

“Am experimentat în deajuns în curs de două-deci do ani 
vechia sistemii. Sa invăţat regule de gramatică cu gră- 
mada, S'aii înșirat nesfirșite particularităţi, sa dat elevu- 
lui tinetura. unui savant; dar folosul a fost nul, căci, îndată. 

- după trecerea examenului, şeolarul n'a mai reţinut nimic. 
Până acum gramatica cra, o învăţătură, de memorizare ; 

acum 6 socotim ca o învăţătură de observațiune. In acest. 
sens cerem să ni se facă critica operei noastre. Nu un : 

„repertoriit de regule” și excepţii trebue căutat în lucrarea. | 
ce am presentat corpului didaetie secundar,. ci o îndrumare | 
spro corcetare proprie, -



: 

La 
“i 

Ministerul, publicând programa din 1899, a indicat anume: 
„în ce sens crede că, trebue modificat învățămîntul. limbii .. 

E române. Cată să admitem cu toţii acest punct: împuțina- | 
„Tea regulelor. do: gramatică. Lucrul acesta ne cra impus; 
“rămânea numai ca noi să alegem, ce socotim că este in- 

„ dispoisabil și să presentăm' acesta, în modul cel: mai: pe : 
” dagogie. Iată, dar care a fost ambiţiunea nâstră. și în ce, 
sens dorim să ni:se facă: observaţiuni. . - . 
“Incă o lămurire- credem, necesară. 'Toato chestiunile ce 

* sînt în legătură 'cu desbaterile” filologice : le-âm presentat , 
:sub forma ce ni s'a, piirut nouă mai nemerită, fără a intra . 
în desbateri — ce ar fi absolut inutile, ' dacă nu periculse, 

- pentru mintea “unui. școlar de clasa IL: In genere am căutat 
să dăm explicărilor n6stre forima mai mult - de constatări 

„de fapt, făcându-se posibilă, ori-eare explicațiune filologică. 
In ediţiunea, presentă,- n'am schimbat nimie fundamental. . 

Mici îndreptări “ale seăpărilor din vedere, câteva adause de . 
exerciţii pe ici colo; atâta numai um făcut. «La, urmă am . - 
„pus un adaus: câteva, exerciţii de ortografie și punctuație, 
“după cari am reprodus regulele din clasa L. O tractare. - 

- mai pe larg a punctuaţiei se va face în cursul de clasa IIL. 
 Presentând și acâstă, ediţiune. edlegilor noștri, îi rugăm - 
să ne-transmiță observărilo lor. spre a „puld să - lucrăm, - 

: mai departe spre binele se6lei române. 

Igor. o. n Gu a



| PROGRAMA OFICIALĂ. 
„ pentru limba română în clasa II secundară, cu indicaţiu- î 

-nea paragrafelor din presenta carte în cari se află . 
i -. tractată fie-care . chestiune. ” 

  

- Morfologia.—Pirţile vorbirii ($ 17).-Vorbe [lexi-" 
„Dileşi neflexibile ($ 25); declinare și conjugare ($26). 
> Articolul.—2 articoli: articol. postpositiv: ârticol- - 
„“preposiliv ($ 51). Articolul nehotărit ($ 55). For 
mele de-gen, număr. şi cas -ale fie-cărui ărlicol 

($'92, 59, 99). ă a _ 
Substantivul. — Împărţirea substantivelor: de pe 

insemnare ($ 27). Genul. ($ 29, 20). Moţiunea (31). 
Numărul. ($ 28, 32). Defective de număr ($ 24, 2). 
Schimbarea inţelesului la plural. (Exerciţiul 71).- 
(asul. ($ 30). Exprimarea. casurilor prin forme 
flexionare şi cu ajutorul 'preposiţiilor. ($. 37). De- 
clinarea masculină si femenină nearticulată ($ 38). 
Declinarea articulată (52). | 

Adiectivul.—Adiective cu 'doiit terminări şi cu o . 
terminare ($ 69). Legătura formală între adiecliv 

„şi adverbiui ($ 114). Adiectivul luat ca substantiv. 
“AS 72). Comparaţiunea ($ 73). e, 

Pronumele: — Pronumele. personale ($:39, 40, 
„4, 42). Exerciţii pentru scrierea. corectă a formelor. 
„scurtate. (Exerciţii S1, 82, 83, 8, 85). Formele. - 

- întărite cu. îns. ($' 45). Pronumele reflexive ($ 44). 
„- Pronumele de reverență ($ 43).— Pronumele 'po-



Vu | 

-_sesive ($ 57—61). Acordul pronurielui posesiv (Ş. - 
59). Combinarea substantivelor tată, mamă, etc. - 

cu pronumele. posesiv (Observare pag. 73).— —Pro- 
numele demonstrative ($ 62,.63).—Pronumele in-. | 

“ terogalive: şi. relative. ($ 46, 47, 04, 05). Pronumele 
" nchotărite ($ 48, 49, 66, 07). 

Mumevahul.—Cardinalele ($'75). Ordinalele ($ 76). 
“Distributivele ($_72.. Multiplicativele  ($. 78). Ad-. 
„verbiale ($ 79). Numeralele nehotărite ($ 79). 

Verbul.—Predicativ şi auxiliar ($ 80). Activ, pa- 
siv,. reflexiv;-transitiv; intransitiv. (Ş Sl, 82). Per-, 
s6nă, număr, timp, mod ($ 83). Conjucări ($ 84). 
Timpuri simple: presentul indicativului ($ 80); 
presentul conjunctivului ($ 87); imperalivul' ($ 88); 
„intercalarea - silabei ez şi” esc- (Ș 8); imperlectul 

” ($ 90); perfectul simplu. în i şi sei ($ 91); plus=:: 
quamperfectul ($ 9%); infinitivul, participiul, supi- - 
nul, gerundiul ($ 93—96).- Timpuri compuse ; per- .-: 
fectul” compus ($ 97); perfectul şi plusquâmp orfec: 
tul conjunctivului ($ 9%, 99); viitorul 1 ($ 100); vi- - 

"itorul IL (Ş 101); condiţionalul present ŞI perfect 
“6. 102, 109); timpuri. invariabile ($ 10%). 

Forme inverse ale verbelor ($ 111). Exerciţii or- 
toorafice (Exerciţiul 167.: Verbele neregulate ($ 
105). Conjugarea reflexivă -cu dativ şi acusativ 
($ 106—108). Sa 
Pasivul. Cele doit forme prin cari sc: exprimă. 

pasivul in româneşte ($:109, 110): 
 Adverbiul ($113, 115, 116). Comparaţiuno (17. . 
Preposiţiunea ($ 118, 119).. Sa Sai 
Conjuncţiunea ($ 120, 121). 
Interjecţiunea ($ 122 

- Formarea vorbelor q 123 —130). 
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LEBCŢIUNI INTRODUCTIVE 

VORBĂ ȘI VORBIRE 

Ş 1. Nu tote zeunirile de sunete Qitere) sînt jorbe, 
E Clor, ui, âcă, văntad, 1i0, ca, sei, ând, ăi. A- 
eâste' reuniri. de sunete. nu sat. vorbe, pentru :că nu 
ati înţeles. Ori-ce. vorbă irebue să aibă un înţeles. Ex. 

„piclărele, Cu, . râcâe, grămadă, în, vede, se, cârd, găina. 

1. Exerciţii oral. Să; se dea: mai multe exemple de . 
“ rouniri.de sunete cari nu sint cuvinte; să se-dea mai 
„multe exemplă” dă reuiri de sunete cari sint cuvinte. 

„2, Exerciţii scris. Să se scrie 5 exemple de reuniti 
"de literă: cari: nu: sint cuvinte și 5 exeniple de retiniri 

„de: litere' câri sint cuvinte: 

$.9. Ori: -ce- vorbă Brin urmare. are: doit părti : 
forma. şi 9) înţelesul. In.: reunirile: de : sunete: d 

"um, âcă, ete. găsim, numai. formă, adică:: ceva: care 

-se. vede sai se aude *)..In reunirile de sunete: picidrele, 
cu,:. râcâe, ete... găsim şi:: formă pentru. că- ele pot. fi: 

- vedute sai audite, dar mai găsim şi înţeles, adică 
- scriindu- le : sai i spunendu- -le, ele ne fac să ne gândim 

.) Cade sub simţaii. Orbit citesc pipăind. 

PUII Me E | Lg
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la ceva. Când dicem picidre, ne gândim la o parte a corpului animalului ; când dicem râcăe, ne. gândim la 
lucrarea ce face găina când risipesce țărâna sai gră- unțele; ete... E n Forma, cădând sub simţurile nostre, se pâte numi! „partea concretă a vorbei; înțelesul, fiind numai în mintea n6stră,: pote fi: numit . partea abstractă a vorbei. Ai ae 

3. Exerciţiă oral. Să se spună cari din următorele „“reuniri de sunete aii numai formă ; cari ai și formă și înţeles;; să se explice inţelesul acestora din urmă: „Ub, copilă, tabă, pomană, dere, zestre, taduc, milă, ocară, „Sipo, certă bănuţ, bv; aşternut, scutur, cern, împre, „praf, pulbere, cold, ciur, năzuesc, sbre, pornesc, merg, plec, ump, chibzuiesc; sfătuese. ., - n. „4. Exerciţii scris, Să se serie 5 reuni de litere „“eari ai numai formă; 10 cati 'ai formă și înțeles; „i "Să 'se explice înțelesul adestora. . - 

- $ 8. Nu ori-ce. reunire de: vorbe (scrise sai spuse) 
se pote numi vorbire, Ex. picidrele, se, găină, grămadă, -- râcde, cu, 'vede, -se, Când. Aci nu avem 'vorbire, pen-: tru-că, deşi fie-care cuvint are înţeles, dar înşirate aşa cum sint, nu ne fac să înțelegem nimic, nu aiă-nici | “un înțeles. Dacă aşedăm cuvintele. de mai sus şi le legăm ast-fel unul cu altul: Găina când se pede în. - grămadă, răcâe cu piciărele..., atunci dobândim un în- 
ţeles. ' Acesta însemneză că pastrea numită găină, a- vând hrană din belşug, nu :economisesce grăunţele, ci le asvârlă în tâte părţile 5: - N - Vorbirea are deci, ca şi vorba, doi& părți: 1) una concrelă, forma, adică reunirea cuvintelor scrise saii 

  

"*j Aci am dat înțelesul propriii;. frasa însă mai pâte av6 şi înţe- les figurat : omul; când are din belşug, nu preţuesce ce are, ci ri- ” Sipesce, ” . : a



spuse ; 2) alta abstractă, înţelesul acestei .reuniri de 
cuvinte ”), i 

5. „Exerciţii oral. Să se spună cari din următârele 
- reuniră de cuvinte alcătuese vorbire şi cari nu alcă- 

- tuese—și pentru ce: .- | - 

„_1..De ealul“nu se-'dat- pe caută dinţi. 
“2. Calul 'de dar nu se caută pe dinți, 

„8. Datoria este şcolarului ceea-ce regulamentul pote 
“să preserie inveţe se facă să să bine și. 

4. Datoria şeolarului este să se poarte bine, să în- 

-veţe şi:să facă ceea-ce prescri€. regulamentul. 

„5. Noi subeomisarul având, în vedere femela Mar- 

ghidla impreună cu o blană:de vulpe care furând în 

calitate de servităre; intrând îi dughână şi spărgând 

ușa şi furând o blană în calitate de vulpe veche, în- 

cheind acest proces-verbal se,.va. trimite poliţiei im- 

_preună cu blană: sub pază că-să nu scape prin forţii 

A sai viclenie. pa 0 [Ea 

6. Noi.-subeomisârul, em dovedit cil femela Mar- 

- ghidlă, servitore,; spiirgend. uşa „prăvăliei, a intrat ină- 

: untru şi a furat o blană veche de vulpe ; prindend-o, 

o. trimetem cu acest proces-verbal la poliţie împreună 

cu blana, sub pază, câ.să nu :iseape prin forţă saii 

viclenie, . e 

“6. Exerciţiă. scris. Si se: dea 2 exemple. de reuniri 

de vorbe. fără înţeles. și 2 reuniri cu înţeles. 
Sc ae 

. , , . 

. 
; - 

| i o ? - Bi i .. .“ . - , , , Z | 

| tei « j rorbi sto: mată şi 

i i or că vorbirea pote fi. espri Ş 

*) So va atrage atențiunea şeolarilo pote fi care rin 

ât pii ier i. prin sunet: prin sc£ 

alt-fel de cât piin. scriere său prin prin FEETL elegrafice, an 

"gesturi convenţionale (vorbirea surdo-muţile:),: P



  

14. 

au 

FORMA. VORBEE: 
——— 

1 SUNETELE 

__$ 5. La partea formală (concretă) a -vorbelor de- „„0sebim mai întâi sunetele, Ex. în cuvintul străceire 
deosebim sunetele s, 4 7, ă, ju, Cine. 

7. Exerciţii oral: Să se spună ce sunete: alcătuese 
giicretă) a, cuvintelor următâre : 0, ac, „800, acru, codru, : costum, spumegă, gicătăre, străbătut, . 

strămoşese, vnăjitorile, dascântecele, îmbunătăţirea, spân- * 
„ zurătoșile, descălicătorile, împuternicirilor, nemilostivi. , 

torilor, Constantinopolitânilor.. 
„8. Exerciţiă scris. Să se serie 3 cuvinte de un su- 
net, 3 de doiiă sunete, 3 de trei sunete, 3 de patru 

"sunete, 8. de cinei sunete, 2-de șese sunete, 2 de ş6pte, 
2 de opt, 2 de noii, 2'de dece sunete, 3 cuvinte cu 
mai mult de dece sunete. *) : 

-„$'5. In cuvintele” românesci! aflăm următârele -su- mele: a, ă, î, cc de faci, lman, 
„0, p, rs, 4f U, Dă 

Dintre aceste, şâpte, cari când sint întregi se pro 
„nunţă lesne şi fără ajutorul altor sunete, se numesc. 

  

; *) Totdeauna când. exerciţiul cere. să, se: dea. exemple, se va atrage a- tenţia şcolarilor-să;.le caute, în Cartea de. citire, . . 

a
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vocale: a, ă, e, î 0, u. Celelalte câre se” e-pronunţă 
maj grei şi cer ajutorul unei vocale, se hitiniesc con- 
sonante, 

Afară de a, ă şi, celelalte vocăle 'se pot întâlni 
în vorbire rostite numa! pe. jumătate; În acest cas se 
pronunţă cu ajutorul unei vocale întregi. ă 

„ Pentru cele mal multe din aceste sunete întrebuin- - 
ţăm un semn scris nuniit literă: a, b,defh,i, 
1,10, pr Ss, ltu, wi Pentru sunetele 

ză şi c” se întrebuințeză. o singură literă: c; pentru... 
g şi g o singură literă : g. Pentru d se. întrebuinţează 
două semne: d şi &; pentru î trei semne: Â, 6, î; 
pentru z trei semne: d, 7, s. Unirea consonantelor Cs 
şi 4 se scrie de obicei a, Unire ea . vocalelor ea şio oa 

„se scrie uneori 6, 6. 

Dintre vocalele scurte, i şi'i ai semn. deosebit: 
celelalte e şi o maă semn. | 

In resumat, sint 7 vocale: întregi: a, ă; ei. î 0,u;: 
4 scurte: e, î, o, îi; peste tot îi vocale, pentru Cari 
nteebuinţa 14 litere e: a;ă, & e, 6, i,i,î,ă, 8 0, 
6, u, | 

Consonantele sint 20, pentru. care intrebuinţăra 20, 
de „litere: d, c, d, f 5 h, 1, mn p SS tb. 
4, d,- si. x Mă . >) 

9. Exerciţii oral. Să se spună din ce vocale şi din * 
ce consonante sînt compuse următârele cuvinte: acul, 

„ brosca, verdi, zestre, analisă, ţine, ştuca, pom, joc, hatnă, 

gros, foc, dop, sore, “având, lăudând, tânir, pieri, oază, 

exemplu, există, | 

_10.. Exerciţii oral. Să se. arate cară vocale sint lungi 

și cari scurte 'în cuvintele urmiătâre: buni, țărănă, 

umblu, curtea, „pote, când, putea, clacă, -sădia, vădând, 

„roiă, altoit, Mihaiă, ardei. i ă
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11. Exerciţiă : oral. -Să se e arate ce litere și ce sunete 
"se găsesc în fie-e care din cuvintele următâre :. dice, -- 
“cap, bun, dacă „ Jeam, câpă, cddă, gard, măr, dicând, cârpă, 
sîn, 26mă, casarmă, extrem, - 

12. Exerciţii scris, - Bă's0 dea 5. cuvinte compuse - 
numai din vocale;. 5. compuse. din 'cons6ne şi trei 
vocale ;-5 compuse, din. cons6ne și patru vocale. - | 

13. Exerciţii şcris. Să, se serie 5 cuvinte cu î ju- 
- mătate, 5 cu u jumătate, 5. cu e jumătate, 5 cuo du | 

i mătate, i. a | 

_$ 6. Cuvintele sint formate Şau dinte un singur . 
sunet sa din mal multe: o (o văd), / (l-am pus), î (i -am 

dat), e (e bun); ac, oii, dop, pun, martă, domn, punte, 
- Scaune, prăvălie, înconjără..; 
Când un cuvint are mal multe sunete, ele se reunesc 

| în. pronunțare câte două ! să mai multe. | 
Unele sunete se pot:reuni; altele nu. EX. mc, cp, pd, 

pir; mac, Cap, pod, piere. Primele reuniri cari nu se 
| pot pronunţa observăm: că mau nici-o vocală întregă ; 
.celalte ati. Pentru ca un grup de sunele să se potă pro: 
nunța, trebue să aibă o- vocală întregă.. o 

- Reunirile de sunete în pronunțare în jurul unei vo- 
cale întregi se numesc silabe... .: E 

Cuvintele formate. dintran singur sunet formeză 
“silabă, dacă au vocală întrâgă:; “nu formeză silubă când _- 
consta. dintro: vocală jumătate sau dintr'o CONS0- 
nantă. 

„Cuvintele cari ini formeză Silabă: 3 se 71u7nesc asilabe. 
„Cuvintele formate din o: singură. silabă se numesc



monosilabe; cele din doit se numesc disilabe; cele 
„din tre şi mai multe polisilabe, 

14, Exerciţii oral, Cari din reunirile următâre' de 
„sunete sint silabe şi cari nu: am, um, cp, tp, îb, up, 
0%, bu, cfm, spr, scr, la, li. li, gi, ți, sti, sto, stu, stă. - 

p 15. "Exerciţii oral. Din câte silabe sînt formate 
: cuvintele următoare: un, om, țiă, sciă, sotă, bâlctii, biclii, 

ochii, ctur; ruga, vesti, laud; tăcere, trecere, binele; 
- cofiţele, copiliţă, laudător; ; îsprăunicie, ltudărosul ; câr- | 

ctumidră; împrejurimile, “ cumpărătorilor, pogoritorilor; - 
întrepr in jătorilor, răstămăcitorilor. i 

16. Exerciţii oral. Să se arate cuvintele asilabe din .. - 
cele următâre: . Dicându-ă, să nu-mi spui, fă-l înă, 
ţi-o drege, nu-l căta, ce-mi ceri, să-ţi spun, l-am dis, că 

_X-at cădut, nu-l sciă, 
"17. Exerciţii scris, Să 'se serie 5 grupe de sunete 
cari nu formeză, silabă şi 5 cari formâză. E 

18. Exerciţii scris. Să se scrie .10 cuvinte de o si- 
labă, 5 de doit; 5. de trei, 5 de patru, 3.de cinci, 2 
de șese, 2 de șâpte, 

19. Exerciţiă scris. Să se sublinieze cuvintele asi- 
labe din rândurile următâre: Racul, brosca şi şttuca 

- sai apucat să.aducă un sac în râăi, Se înhamă toți, dar 
"nu-l pot trage. Unul alerga într'o parte, altul într'alta. 

, „Au scii cine-i vinovat; dar sacul lati lăsat pe mal. ! 

s 7 Douit vocale lungi nu se pot pronunța înty”o 
silabă:. aude (8 silabe), voesce (3 silabe), oită (3 si- ai 

> labe), treime (3 silabe), scaun (2, silabe). Când doit: 
„.:..Yocale se: pronunţă într'o. “silabă, trebue ca una să 
> i: fie scurtă, A 
z-. .- Acest fel de silabă se numesce diftong. a 
= “ Diftongii cară încep cu o vocală lungă (într€gă) se 
"= numesc: coboritori; cei cari încep cu o vocală scurtă 

(jumătate) se numesc suitori. 
-Dacă-se 'unesce o vocală înțregă cu doit înjumătă- 

țite, avem un trifto (ORI? Fa oiă. - 
ea [ PLiernel ti Ni   
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20, Exerciţii oral. Să se arate cari uniri de vocale .: 2 
formeză diftong şi cari nu: lăut, laudă, poddbă, caolin, - 

sai, şala, tară, hatne, găină, tetul, oă, oul, Dumneeă. 
21. Exerciţii oral. Să se spună cari diftongi din - _ 

cei aflaţi în ex. precedent sint coboritoni și cari sint . . 
“suitoă.. | 

22, Exerciţii scris. Să se dea 5 exemple de uniri 
de vocale ceri nu formâză, diftong; 5 cari formeză; 
5. exemple de diftongi  suitori, 5 de diftongi cobori- 
tori, 8 de trifțongn. -- | e 

2. TONUL 

$.8. Când pronunţăm o vorbă de mai multe silabe, 
"observăm că una dintre silabe se pronunţă mai tare: 
făcu, vostru, ungere, Dâmboviţa ; lăcere, răsfrângere, 
scăunaşele. . a 
“Silaba care se pronunţă mai tare se dice că este 

intonată ; far ridicarea pocii în pronunțarea _silabei in- 
ionale se chemă ton.. - : 

Tonul face parte din forma cuvîntului ca şi sunetul. - 
“Precum în jurul vocalei întregi se unesc alte sunete , 

ca să dea o silabă, tot ast-fel în jurul silabei into- 
nate se unesc celelalte ca să dea o vorbă. Cuvintele 
mici —.asilabe şi une-ori şi cele formate din o sin- - . 

: gură silabă — se lipesc în vorbire pe lângă cuvinte 
"cari a ton. Acestea se numesc atone, 

riţelor). 

Tonul pote să cadă pe ultima silabă (făcu), pe a 
doua de la urmă sai penultimă (dice), pe a treia 
de la urmă sai antepenultima (mergere), pe a pa-: 
tra de la: urmă (Dâmboviţă) şi-pe a cincia (călugă- 

28. Exerciţii oral. Să se arate tonul vorbelor ur- 
mătore: plugar, grădină, grindină, gropiţele, carele, 
„musculiţe, bâzâind, furnicar, nemâncat, socotitor, slugile, 

„24. Exerciţii oral. Să se spună pe ce silabă este
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tonul în cuvintele următâre: lână, sosi, acum, îndată, 
„ străvediă, copilăros, înainte, astîmperă, Jalomiţă, îmbu- .. 

cătăţesc, împrejmuure, încercările, puternicule, noXă- 
spre-dece, îndemânatică, îndeletnicire, nebunaticile. 

25. Exerciţii oral, Carl sint cuvintele atone şi- de 
ce cuvinte se l6gă: Ştefan întră 'm codru. Codru-l dice: 

„De ce-ţi curg lacrimă ? Plâng ostaşiă morţi. Codru răs- 
punde: Din bradqii mel face-ţă-oiăi ostaşi, 

26.. Exerciţii scris Să se sublinieze silaba întonată 
din cuvintele următâre : şdrece, Raton, pension, pisică, 
smeritul, mănânce, credinţă, depărtările, linguşitorilor, 

” fistonomitlor, caşeavalurile, Mc e 
27, .Exerciţiti scris. Si se dea 5 exemple de cu- 

vinte cu tonul pe ultima, 5 cu tonul pe penultima, 5 
"cu tonul pe antepenultima, 3 cu tonul pe a patra silabă. 

„28. Exerciţii scris, Să se dea 5 exemple de cu- 
vinte atone legate cu altele. Ne -
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| | 

FORMA VORBIRII  - . . - 

$ 9. Când vorbim, legăm vorbele unele cu altele 
„Vorbele alcătuese deci primul element al formei vor- 
birii. Cuvintele : nare, este, Dumnedeii sînt: primul ele- 
ment al formei vorbirii ur mătore : cMare este Dum- 
nedeii. - 

Precum în rostirea unui cuvint una din silabe e 
“pronunţată mai apăsat, tot asemenea întmo vorbire 
unu sai mai multe cuvinte sînt spuse mai tare. Ri- . 
dicarea glasului în pronunţarea umda sait mai multor - 

“ cuvinte din vorbire se numesce tonul. vorbirii. Ex.. 
Ședi pe bancă. In acest exemplu tonul vorbirii este 
pe cuvintul „bancă“.— Mi-ai vopsil soba, dar nu mi-ai. 
vopsit scaunele. In acest exemplu-avem două cuvinte 
cu ton: „soba“ şi „scaunele“. — Ai audit ce saîn- 
tâmplat? "Aci tonul este pe „al audit“. — Mare este . 
Dumnedeii. Aci tonul este pe voriia „mare“. . 

In şirul vorbirii facem pause mai scurte sai. may. 
lungi. Pausele alcătuesc al treilea element al formei 
vorbirii. Ex. Ci-că era odată || întrun sat || un om gro-. 
zav de leneş ||| de leneş ce era || nici îmbucătura . din. 

"gură | nu și-o mesteca. :n acestă vorbire facem o pausă 
mai  măre' după. cuvîntul „leneş“; altele mai. mici. 
după „odată“, „sat“, „aşa“ şi una forte mică. după- 
„gură:, În scris, afară de pausele cele mici de tot, 
pausele se arată prin semne de punctuație. Vor- 
birea de 1 mai nainte se va scrie ast-fel: Cică era o- 
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dată, întrun sat, un om grozav de leneş; de leneş ce 

“era, nici îmbucătura din gură nu şi-o mesteca. 

Aşa dar forma vorbirii se compune din irei elemente: 

'- vorbele, tonul, pausele. | 

- 29. Exerciţii oral.. Să se arate care sint elemen- - 
„tele formei vorbirii în exemplele uiinătâre: 

„ Daţi-mă și mie de mâncare. Poftim de-i. ospăta, cu 
-nok. Călătorul strein // flămând cum era // ne mai aş- 
teptând multă poftire // se aşeță lângă cei doi / și în- 
cepură a mânca cu toții pâne -g6lă. Primiţi acâstă. 
mulţumită de la mine. Ține / frate / partea, dumitale. 
Cum așa, // dise celălalt. Ba nu // ex nu primesc. Haide 
la judecată. Pornesc ei la drum // şi / cum ajung în- 
tun loc / unde era judecătorie / se înfăţiştză înaintea. 
judecătorului / şi încep a spune tâte din capăt. . 
80. Exerciţiă scris. Să se copieze subliniindu-se 
cuvintele” intonate: - E 
” Rămâi sănătos, vecine, a dis lupul către'euc. Ac6ste . 

- țără de răi pline le părăsesc şi mă duc. Nu mai pot 
trăi aici. În: Arcadia ferice e bine de trăit. Acolo lu- 
pul nu se teme. Acolo nu sint r&sbâie. Toţi în pace 
viețuesc. Cale bună, măi. vecine! . : aa 

- Bl. Exerciţiă,. scris. Să se copieze insemnându-se *), 
-pausele ce facem în vorbire în exemplele urinătâre:. 

„ Dâmne: stăpâne “nu seij cât mă şimţese de 'ușor 
„par'că-mi vine să sbor nu alt-ce-va 'la vâră-te oleacă, 

__-Și d-ta să vedi cum ai să te răcoresci așa are să-ți 
„vie de îndemână după asta de-are să-ți pară:că ești 
ușor cum îi pana: : ; 

i 4) Şcolarii se vor servi d4 notaţiunile /, //, JI, HI
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"IV: 

“ÎNȚELESUL, VORBEI 

$. 10, “Ori-ce vorbă a are un înţeles. Dovedim acest în- 
țeles când ne gândim la un lucru pe care-l simţim 
afară din noi (în lume) sai pe care- l înţelege ca find NE 
în mintea nostră. . Ă 

Vorba condeiii are înţeles . de un obiect cu care ne 
servim 'ca să scriem. Dovedim acest înţeles prin faptul 
că găsim acest lucru în lume, îl simţim, adică îl vedem, 
îl ţinem în mână, îl pipăim, îl rupem. Vorba bunătate 
are înţeles de ceva care există în sufletul unor 6meni 
şi-l face să fie buni. Dovedim acest înțeles închipuindu- 
me cu mintea n6stră că e un lucru care îndemnă pe 

” om să îndeplinâscă anumite fapte: să dea ajutor, să 
. îngrijâscă pe bolnav, să vorbâscă blând, ete. | 

Vorba verde are. înţeles de cul6re Acesta se dove- 
“ desce prin. faptul că -vedem că unele lucruri ai acestă 
„colâre: €rba, frundele etc. Vorba rednic are înţeles 
de însuşire. 'Dovedim acest înţeles prin faptul că cu 

- ea numim pe unii Gmeni cari sînt iuți la muncă, cari - 
stăruesc când s'apucă de ce-va, etc. 

Vorba rup are înţeles de faptă omenâscă: despăr- 
țirea silnică a unui lucru tare în mai multe bucati. “ 
Acest înţeles se dovedesce prin aceea că vedem, dacă 
face. altul fapta acesta saii simţim, dacă o facem. noi. 

„Vorba mint însemneză a spune altfel de cât scim. În-. 
- țelesul se dovedesce prin aceea că întrebuinţăm în a-
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- numite împrejurări vorba acâsta, când pricepem, că al-. 
tul dice aşa sa, când noi,dicem alt-fel de cât scim. 

Vorba trei are înţeles de mai multe unităţi: una plus 
- una plus-una. Inţelesul se dovedesce prin aceea că pu- 
„tem socoti trei lucruri: trei case, trei 6meni, trei cânt, 

Când dicem cartea, în deosebire de carte, înțelesul e 
că este vorba de o anumită carte. Dovedim acâsia prin 
taptul că altfel înţelegem dacă întrebuinţăm: cuvintul . 
tără acel a; far dacă-l gicem cu a, atunci ne îndreptăm * 
privirea sati gândirea la cartea despre care este vorba. 

Vorba el arată o persână fără a o'numi. Dovedim a: - 
"câsta prin faptul că putem vorbi despre cine-va dicen- 
„du-i astfel, fără a-l spune pe nume. : 

Vorba aici ne face să ne gândim la un anumit loc, 
Asemenea lucru există în natură. 

89, Exerciţii. oral. Să se. spună. și : Să: se. “explice 
- înţelesul vorbelor următâre : dulce, tunet, mănânc, casă, 
„acesta, acum, v0ă, şepte, câte cinci, "og, ascult, scrii, a- 
 lerg, urlet, acru, bat, lapte, copac, cal, lenevie, -recuno= 

- scinţă, sanie, întristare, lac, călător, Judecător. milostiv, 
"cap, movilă, trăesc, gură, silinţi, plug, Tătar, sdre, tâmă, 

valea, curg, înnec, staă, ajung, smulg,. varză, patrie, Stâg, 
dorase, “ 

$. li. înţelesul vorbelor. Ri are isvorul în: , deosebite 
lucruri din natură. După felurile lucrurilor din natură; 
vorbele se împart în mai multe: categorii. In lume deo- 
sebim patu feluri de lucruri: () lucruri: de sine stătă- | 

„t6re: 9) fapte ale lucrurilor de sine stătătore; 3) deter= - 
minări de. lucruri de sine stătătore; 4) determinări ale 
faptelor, - o 

7 

39. Exerciţii oral, Să se spună “cărei categorii de 
 uvinteaparţin următârele exemple: struţ, balenă, alergă,. 
__se râde, nalt! veche, „Xute, lesne, urs, leă, verde, unt frate,
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„du, pune, strică, şepte, -dece, acesta, roşu, cel, românesc, 
" bine, umple, măerlă,; “aleg, îmbrăcăminte, frumos, merg, cu 

plăcere, îndată, atunci, „acum, cinste, masă, când, lu- 
" cieză, mulţuiiesc, păsăro îndărăt frtnte, casă, por nesc, 
„simplu, aşa, renumită. - 

1...':84. Exerciţiă scris, sa se. serie câte 5, , exemple 
. pentru, fie-care categorie de vorbe... . - 

. Ra ; a IDR . 
pai , eo - 

1 îi "1 ÎNPELESUL VORBIRIE 

$ 12. Ori-ce vorbire are un înţeles.-Acest înțeles se 
arată prin gândiri întregi exprimate prin graii sai prin 

- scris, Aceste: gândiri întregi -se :numese proposiţiuni. 
“Pisica sgârie.. E gândire întregă, “fiind-că se vor- 

besce despre. pisică şi se spune că sgărie, 
- Un coloiii. sta pe COpac, 1 O gândire întregă. Se vor- 

pesce despre cotoiit, se spune despre el că sia şi ni se 
arăta locul unde sta: pe copac. 

Un tigru mare trecea pe cărare. E o gândire întregă. 

Se vorbesce despre tigru, se spune despre el că trecea, 
„ni se arată o' determinare a tigrului: mare, ni se. arată 
Jocul pe-unde trecea: pe cărare. 

Cotoiul smerit a mâncat şdrecii. E. o gândire întregă. A 
Se vorbesce despre cotoiă, se spune despre el că a mâncat, 
se dă o determinare a cotoiului: smeril, se întregesce 
înţelesul verbului, arătându-ne ce a mâncat: şorecii. 

35. Exercitii oral, Să so spună eari din exemplele 
urmiitore sînt, proposiţiuni și cari nu sînt. Să se Ox 

| , pice proposiţiunile : | 
- Plugarul iînjugă boul. — Plugarul muncitor. — Doi. 

- 6meni ei alătoriaii împreună.— Este bun.—Călătorii se6-



25 

seră pânile din traistă. — Atunei trece un Om. —Tre- 
cătorul flămând. — Vă daă. bani. — - Bi „acolo. — "Ține 
partea dumitale. : - 

„86, Exercitii scris. "Să so dea 5 exemple de pro- 
” posiţiuni.- n 

> 

"8 13, Mezul gândiri, în. ori-ce  propesiţiă; a alcă- 
_tuesc: : dotit: elemente: despre care întrebăm: mai întâi 

o şi în-jurul :cărora se grupeză.- altele. Acele-doiik se 
__ numesc „părțile principale, pentru că putem exprima 
“gândiri” întregi numai cu: ele. „Celelalte - sa nuniesc 

părți: secundare. i De : 
Elementul: despre: -care. se , vorbesce se châră su- 

„ biect. Elementul -care - spune ce- va despre subiect. se 
„chemă -predicat, - +. 

Ele se află prin întrebănt: pentru. subiect: cine? 
(ce?), pentru predicat: ce se e spune despre (cei face? ce 

„este. cum este?) 

„37, Exercitii oral; Su se spună cari sint părţile 
principale i în: proposiţiile următâre: 

| “Păsările” audiră porunca, impărătâscă. Gra ngurul, 
:- + măerla şi privighetârea 'se 'duseră,- la impirat. Gran- 
"- “gurul 'avea îmbrăcămintea ' frumâsă. Ele începură a. 
o cânta. _Privighet6rea, fiind mai. mică- la faptură, r&-. 

mase în -urmă. Împăratul, vădend pe grangur așa de 
_“ frumos înipodobit, îl.“ primi cu cea mai mare cinste. 

* Grangurul plin de fală incepu: a cânta. 
38. Exercitii scris. Să.se serie 10 exemple de pro- 

Posiţiuni subliniindu-se subiectul şi predicatul: „- 

-Ş: a În genere părţile (elementele) principale ale 
proposiţiei sînt. însoţite de părţi secundare. Acestea 

„Sint determinări pentru . subiect şi pentru. predicat, 
"adică întregesc şi-desvoltă înţelesul lor. Când dicem: 
Cântăreța dumbrăvilor” scole sunete din gușa ei, avem. 

| desvoltiini ale subiectului şi ale. predicatului cari. s'ar' 
pule absorbi în părţile principale Privighetorea, cântă, 

,
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Când dicem: privighetărea mai modestă a rămas la urmă, 

avem: a) subiectul cu determinarea lui :(privighelorea 

mai modestă) ;. b) predicatul cu deisriniiareă lui (a re 

_mas la urmă). Tot asemenea: Imperatul, doritor. de a. 
A 

-cumâsce adevărul, -porunci a Cânia - fie-care câle un * 

cântec; are; doit părţi: a) subiectul cu: determinările 

“lui (imperatu,; 'dorilor de a cunosce. adeverul); b) pre-. 

dicatul cu. determinările lui (porunci; a cânla fie-care 

câte un. cântec)...“ 
Sa | | 

Pirţile principale pot: exista: fară cele secundare,. 

dar determinările . acestea par. pute singure să: for- 

“meze. o gândire întrega. Modestă şi ia urmă; doritor 

de a.cumosce adevtrul şi. a: cânia- fie-care câte un :cân- 

tec nu aii nici-un. înţeles. De 'aci le vine şi numele 

de părţi secundare. 

39, Exercitii oral.. Cari sint părţile secundare în 

următârele proposiţiuni; cari sint determinările su-. 

„biectului,. cară ale predieatului. | 

“ Sub o ripă stârpă pe un viii în spume un bătrân si- 

_hastru fugise din.lume. Cu vărsarea, serii un nobil stră- 

în sosi. Bine este a, închina, “Tureilor Moldova? Capul 

plecat nu. e tăiat de paloş. Dozanul pote schimba în 

osminturi pentru neatirnare Gmeni şi pămiînturi. 

40. Exercitii scris. Să se dea 5 exemple de pro- 

posiţiuni și.să se sublinieze -pii jile. secundare; cu-o 

linie determinările subiectului, cu doiiă determinările 

predicatului.. 
| 

ş 15. Părţile secundare
 sînt: . atributul, care de- 

termină -totdeauna::pe un substantiv ;. şi conăplemen- - 

tul, . care. determină. totdeauna pe: un: verb; pe:un - 

adiectiv. ori pe: un..adverbii. 

Complementul: poate fi: direct, indirect şi circura- 

stanţial. ..... - ae a 

| Cunoscemi ăceste: diferite părţi secundăre: după în: 

trebări. Da
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“Atributul “răspunde la întrebările: care?" ce. fel 

de? câ? Da ae 
--- Complementul direct răspunde la: întrebarea: pe - 

cine? care e lucrul pe care ? a 

“ Complementul indirect “răspunde la întrebările : 

cul ? la cine? la ce? cu cine? .cu ce 2 de cine ? 

de ce? - cc. e
 

Complementul circumstanţial răspunde la întrebările: - 

unde? de unde? până unde? — când ? de când? până 

când? — cum? cât? — pentru ce? | 

41, Exerciţiă oral. Să se spună atributele şi com- 

“plementele din exemplele următâre.. Să se spună felul 

complementului. 
' 

În ţara muntenâscă, “sin curți multe şi domnesti. 

Mihnea cel răi şâde la masă inconjurat de boeri. 

Unul singur nu mănâncă bucate. În Stoenesci este: 

un boer bogat. EL are berbeci sute. Domnul aduce 

pe. Oprișan. „Armașul îl pârăsce Domnului. Pleca din 

Stoenesci sâra, şi ajungea dimineţa, Mergea, voios şi 

„sigur. L-a chemat. pentru a-și da s6ma. - | 

42," Exerciţiă scris. Să se dea 5 exemple de pro- 

posiţii cu părți secundare. Să se sublinieze cu o linie 

atributul, cu 2 complementul - direct, cu 8 comple- 

_ mentul indirect, cu 4 complementul cireumstanţial. - 

“$ 16. Gândirile de regulă se întrunesc mai multe 

formând o gândire mai desvoltată. cAcestă: unire de. 

proposițiuni se numesce frasă. Ea pote să fie făcută 

„ din proposiţiuni principale, ca şi o proposiţie care are 

numai părţi principale, sai din proposiţii. principale . 

Şi secundare, Yarăşi ca şi o proposiţie. DE E 

43. Exerciţii oral. Să se spună “cari frase sint . 

compuse numai din proposiţiuni principale şi cară ai .. 

şi proposiţii secundare.
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Mihnea Vodă se scula, faţa albă iși spăla, barba, 
neagră-și pieptăna, la icâne :se ?nchina;. apoi el se 

„ înarma, și pe Oprişan chema. Să na grăesci-cu drept : 
: ce aă făcut de ai adunat.averi mari de împărat. Dum- 

-- nedeii mi-a ajutat şi eii mi le-am adunat. Oprişanul 
„+ mi-a spus mie că aştâptă, să-l vie firman de la împă- 
„..... răţie să te sedtă din domnie. Na E 
44, Exerciţii scris, Să se dea 3 exemple de frase 

-* numal'eu proposiţii principale, 2 exemple de frase 
-.. cu proposiţii principale şi secundare... .
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„„„NOȘIUNI. GENERALE. 

8 17. După felurile lucrurilor din. natură, deosebitn - 

„patru feluri de vorbe: vorbe: cari arată lucruri de sine 

“stătătore, vorbe cari arată determinări: ale lucrurilor, 

vorbe cari arată fapte, vorbe cari arată determinări . 

„ale faptelor. - 
Sub numele de lucruri de sine stătătăre mintea 

n6stră închipue pe tote cari pot să aibă. determinări 

Ele pot să dea nascere unei fapte, fie că fapluese ele - 

ânseşi, fie că. suferă din faptuirea” altula. Când dicem 

„cal, condeiii, mâncare,. rcutale,. avem nume de lucruri 

de sine stătătore, pentru că putem; dice: calul alergă, 

- am rupi un condeiii,, înâncarea acesta e bună, reutatea 

e un mare cusur al omulii. . =! 
„ Cuvintele. cari arată. lucruri de sine stătăldre' se “nu- 

“mese” substantive. 

$ 18. Când în vorbire! spunem. mai multe propo-. 

„“siţiuni despre un Substantiv, pentru înlesnire. nu re-
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petăm mereu numele lucrului, ci-l înlocuim cu ait 
cuvint. Nu dicem: „Vasile era servitor la moşie. Va- 
sile era forte harnic, dar avea obiceiul de a b6. Stă- 
pânul li Vasile a ţinut . de r&ii de multe ori ge 
Vase, dar “Vasile n'a încetat cu uritul obicetă al lui 

Vasile“. Dicem: „Vasile era 'un servitor la moşie. .£/ 
„era t6rte harnic; dar avea obiceiul de a be. Stăpânul -. 
lui l-a ţinut de răi de. multe ori; dar el n'a încetat 

„cu uritul lui obiceii“,. . 
- Cuvintele. cari înlocuesc numele 'ucrurilor de sine. > stă- 

tăldre se numesc pronume. ” | 
__$ 19. Al doilea fel de cuvinte sînt acelea cară arată 
determinări.ale lucrurilor. Ele întregesc înţelesul sub-. . 

“stantivelor şi adesea; sint numal:0. desvoltare. pe care. 
“0 dă gândirea n6stră. Când dicem cal prăpădi!, avem 

: 0 însuşire adăogată la substantivul &al; dar am pute 
: exprima acelaşi lucru printr'un singur cuvint: 7mâr-.. - 
țogă. Gândirea rămâne aceeaşi exprimată print” 0.șin- 
"gură vorbă; | 

„Prin unele din aceste determinări arătăm numal 
“în mod mai'hotărit un cuvint. Când gicem: us cal. 
'îi'dăm o hotarire adică spunem că e vorba despre 
ori-ce cal: când dicem calul, înţelegem.că e vorba'despre' 
“un cal sciut. Aceste determinări se numesc, articole. 
„Prin alte determinări spunem însuşiri ale luerurilor 

fe de aceiea pe cari le: observăm cu. simţurile (formă, 
„col6re, întindere, “ete. , fie. de acelea pe cari le con- 
“stâtăm' ca gândirea: Cal negru, om bun. Aceste de- . 
terminări se: numesc adiective. 

“Alte determinări arată numărul lucrurilor : șepte 
dmeni. Acesteâ''se chemă numerale. 

$ 20. Cuvintele cari arată fapte (acţiune, stare, 
existența) ale lucrurilor se numesc verbe: Calul fuge 
„Calul este vioiă,



91. Determiările faptelor se exprimă prin cu- -. 

sine cari se numesc adverbii. Ele, ca şi determină- 
zile: lucrurilor, întregesc şi desvoltă ideia exprimată - 

„prin acţiune : merge iute 'este tot una cu uge. 

“ 45. Exerciţii oral. 'Să se alegi substantivele, adiee- 
tivele, verbele, pronumele, articolele, numeralele Și 
'adverbiile. din rândurile următore: 

| Un lucrător, care avea răul obiceiii de a b6, sa îm- 
- Dolnăvit odată greii şi sa dus la doctor. Acesta i-a 

spus să-și lase “obiceiul cel răi. Nu pot, domnule, 
răspunse el. 'Trebue în fie-care qi să beai sticla asta, 
plină. cu rachiii. —Bine, i îi dise medicul, să urmeză -tot 

„3 aşa, dar-să pui în fie care di.câte o pietricică i în sticlă. 
- Ela pus. una, doiiă, trei și .tot mereii până când s'a 

pomenit că bea numai O picătură, de rachiii. Aşt fel 
sa pomenit că „scapă; de băutur ă- fără, si bage-de- 
semă. 

-46, Exerciţiă scris. Si se serie 5: exemple de sub- 
stantive,. 5 de verbe, 5 de. -pronume,:5 de adiective, 

.d'de. numerale, 5 de articole, 5. de adyerbil. 
Pa PR 4 

so 99. Afară de aceşte cuvinte, gândirea n6stră î în- 
trebuineză şi alte vorbe, caul. aiată raporturile între - 
cuvinte, cari legă vorbele. Ble se numesc preposițiuni 
şi conjuncțiui 

47. Exerciţii oral. Să s se caute prepâsiţiunile și con-, 
juncţiunile din Exerciţii 45. 

pi 

48. Exerciţii -scris.. Să se: dea; 5 exemple de pre 
„„posiţiuni, & de conjunețiun.. Ia 

$93. Vorbele cani “exprimi o. cugetare nedesăvirşită :. 
bucurie, mirare, “îiitristare, “spaimă, £ a. se numesc | 

interjecţiuni: Ah! Of! Va! Bre! Hol... ..?
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894, Sînt peste tot dece feluri de! vorbe " substan- 
tivul, adiectivul, articolul, pronumele, Tumeralul, var-. 

bul, adverbiul, preposiţiunea, conjuricţiuriea, înterjec- a 
țiunea.: 

Ş 95. Unele cuvinte aii în iiţelesul lor o parte sta- 
torică şi o parte schimbătâre. Când dicem casă, case 

„înţelegem 'că e vorba odată despre O'singură casă, al- | 
- tă-dată despre imaY' multe; dar scim că nu sa schim- 

- bat .cuvintul cu totul, ci. numai: o. părticică a lui - 
"(ă.în e);: Când qicem apuc, apuci, apucăm, apucasem |. 
apuca-voiii, înţelegem că e peste tot vorba des- 
pre faptul de a pune mâna pe ce-va, â apuca, dar 
odată e vorba că ei fac acţiunea acum, apoi că tu 
faci acţiunea iot acum, 'că noi facem acţiunea tot a- 
cum; Sa schimbat deci pers6na care “face acţiunea, 

“dar timpul a rămas acelaşi ; apoi se spune că eu sînt 
autorul acţiunii, dar într'un timp trecut, apoi că tot 
eii sînt autorul acţiunii, dar în viitor, . 

Înţelesul statornic, (principal) îl aflăm în partea 
„care nu se schimbă la un cuvînt; înţelesul schimbă- 

tor (secundar) îl aflăm la partea care se schimbă: 
case, casă, caseloi, casel; dici, dicând, dicere, dică. - 

Cele doit părţi ale înțelesulul corespund. cu doiiă 
părţi ale formei: rădăcină (înţelesul statornic); ter-! 
minare (înţelesul schimbător). 

- Înţelesul - schimbător ne dă ideile de gen, numar, | 
cas, persână, timp, mod, :cari se adaogă la înţelesul 
statornic. | 

-- Cupintele. cari ai înțeles statornic şi înțeles schimbător 
se 1iumesc flexibile; cuvintele cari aii numa înțeles sta- 

"“ OrNiC Se HUMESC neflexibile.. 
Flexibile sînt: substantivul, adiectivul, articolul, pro- . 

„numele, numeralul, verbul, Neflexibile sint: adverbiul, 
preposiţiunea, conjuneţiunea, „înterjecţiunea.
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49. Exerciţii oral. Să se arate înţelesul cuvintelor 

următore, deosebindu-se înţelesul principal de cel se- 

cundar: .pom, pomi; şterg, ştergi; mamă, mame; făcu, 

făcuse; vostru, voştri; acum; ungere, ungeţi; îndată; 

străvediii, străvedie ; înainte ;' împrejniuire, împrej- 

muiră; îndemânatee, îndeminatece, îndemânateci. 

50. Exerciţiă scris. Să se dea 5 exemple de cuvinte 

- flexibile; 5 cuvinte -neflexibile. . 

$ 26. Cuvintele flexibile încercă schimbări potrivite 

cu gândirea ce' exprimă ele. Flexiunea substantivului 

şi a determinărilor lu! e deosebită, de flexiunea ver- 

bului. De aceea flexiunea substantivului, pronumelui, 

“ adiectivului,  articolului,. numeralului se numesce cu 

_un Singur cuvint declinare; pe cînd flexiunea xer- 

bului se numesce conjugare. Lucrurile de sine stă- 

tătore pot fi multe sai puţine, pot fi de un gen sau 

de alt gen, pot fi întrun cas Ore-care. Faptele pot î 

îndeplinite sai suferite de persâna care vorbesce sai 

de altă personă, pot fi îndeplinite întrun timp 6re- 

care şi întrun mod 6re-care. | 

51. Exerciţii. oral, Să se spună ce feluri de cuvinte 

(părți ale vorbiril) aflăm în rândurile următ6re :. N 

Un țâlhar, întwo vreme, merse de se culcă să dârmă, 

în dosul unui zid vechiii, și i se arătă în somnul lui 

“cum că-i grăi Gre-cine și-i dise: „Scoli daici şi te 

dă în, lături că iată cade zidul pre tine să, e omâre“. 

„Jară el, dacă audi, se sculă şi fugi, şi îndată cădu 

“zidul, iară el, băutorul de sânge, puse în mintea, luă 

că, face bine, de vreme ce-l scâse Dumnedeii din ne- 

voe, că- nu-l urăsce pentru faptele lui. Deci luă timâie 

şi lumînări,. și ajungând la biserică, dise: „Alulţu- 

mescu-ţi,. Dâmne, că mă scoseși din nevoie“. Şi nu 

soia becisnicul că alta voesce Dumnedeii. Apoi se 

duse la casa Îui şi mâncând și bend bine, se culcă 

să dârmă. Şi, acolo unde dormia, i se arată Iară cela 

„ce-l isbăvise de la zid şi zise: „Dar de ce mi-ai adus - 

tămâie şi luminare? ati socotescă cu mintea ta că-mi . 

.-
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plac faptele tale cele fără-de-lege? Să seii că te-am 
isbăvit :din nevoia. aceea, numai ca să nu mori-in 
„odihnă fără să te vagă 'niminea, și voiii să te pun 
în ţâpă ca, să te vadă Gmenii ce se vor afla acolo“. 
ară el, ducă vădu' vedenia, se seulă înfricoșat şi vede 
afară stând usii, ea să-l prinqă; şi întracel ceas, du- - 

"eându-l la “judecător, :porunci judeciitorul să-l pue în 
ț&pă în mijlocul târgului ca să-l vadă și mari și mici. : 

59, Exerciţii scris, Să se serie in doiiă grupe vor- . 
bele flexibile şi cele neflexibile din Exerciţiul 51. 
“58. Exerciţiă oral, Să se spună cari sint cuvintele . 
"ce se declină şi cari sint cuvintele ce se conjugă din 

. Exerciţiul 51. i | 
„54. Exerciţii scris, Să se dea 5 exemple de cuvinte . 

pu 
“cari se declină și 5 de cuvinte cari se conjugă.
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Do | 

VORBE CARI ARATĂ LUCRU-DE SINE STĂTĂTORE 

| "1 SUBSTANTIVUL | 

"Îmmărţirea substantivelor după însemnare 

| Ş 27. Numele lucrurilor de sine stătătâre se numesc 

- substantive. 
"Pentru tâte lucrurile de acelaşi fel 6menii întrebuin- . 
ţeză un cuvint. Când dicem câne, avem un cuvînt care - 

se potrivesce la tte animalele cari ati nisce anumite 

însuşiri. Când dicem munte, înţelegem o grămadă de 

„_- pămiînt ridicață mult şi.cu o întindere mare şi ori unde 

întâlnim aşa! ceva, Qicem că am dat peste un. munte. 

„Pentru mai buna lor înţelegere, Gmenii însă au 

„simţit. nevoile să dea numiri deosebite unor obiecte, 

unor animale, spre a le deosebi de altele la fel cu 

-_diînsele. Un sătân care a avut mai mulţi câni a nu- 

mit pe unul  Griveiii, pe altul Azor, etc. Dacă pe o 

întindere 6re-care de pămint pe care au trecut. şi trec 

-- 6menii se află, mai mulii munţi, pe, unul l-ai numit 

Ceahlăii, pe ultul Caraiman, ş. a. Asemenea aă făcut - 

„menii pentru ei chiar: unul se chemă Vasile, altul ': 

- Stan, altul Niculae, ete. Asemenea. pentru .riuri (Du- 

“măre, Ji, Ol), asemenea pentru ţinuturi (Dorohoiii, 

Mehedinţi, ete.) ş.'a.m. d... m 

- Cuvintele . car arată. lucrurile de acelaşi fel sînt. 

„substantive comune; cele cari se daii la unele .lu- 

cruri spre a le deosebi de celelalte de un fel cu .el6'se 

numesc substantive proprii. “ 

55. Exerciţii oral, Să se alâgă substantivele co- 

-mune şi cele proprii: din rândurile următăre:.  -: 

„- Carpaţii. au fost locul de scăpare al Românilor în



36 

timpul năvălirilor barbare. 'Târgoviştea a fost. întro . 
“vreme capitala Munteniei. Muntenegrul e un stat mie 

“ din: peninsula, baleanică. Misisipi e unul din cele mai 
„ti mari'riuri ale. lumii. 

55, Exerciţii: scris. Să se serie 10 exemple d6 sub- 
stantive comune și 10 exemple. de substantive propri. 

Numărul şi Genul: 

$-28. Am vădut că cu un substantiv -comun noi 
- înţelegem tâte lucrurile de acelaşi fel; trebue insă să 
Scim dacă într'o vorbire cuvîntul arată un singur 
lucru” sai mai multe. Deosebirea acesta o arată nu- 
m&rul, care eo parte din înţelesul schimbător al 
vorbelor. 

" Deosebimn în româriesce agiă i& numere: singular şi - 
î plural. - 

57. Exerciţii oral. Să so spună cari din substan- 
tivele următore sint la plural şi cart la, singulâr: 

Câmp, pas, limbi, sâre, linte, singurătate, Bărăgan, 
venturi, dulăi, miros, câță, pădure, fasole, grumazuri, 
priveliște, căruţaș, movilă; căruţe, rogojină, r6tă, di, 

„€rbă, cârtițe, sentinele. .. 
58. Exerciţii scris. Să serie 10 exemple: de sub- 

stantive la singular și 10 la plural. i 

"8 29. La finţele viețuitore se deosebesc două se- 
Xuri: bărbătesc şi femeesc. Pentru înţelegerea lor, 
Gmenii ai avut nevoie. să arate prin cuvinte .acâstă 
deosebire, numind altfel fiinţele de sex sai de gen 
bărbătesc şi altfel pe cele de gen femeesc. A dis: 
taur şi vacă,' cocoș şi găină, armăsar şi. pă, . bărbat 
şi femee; alteori, în loe să întrebuinţeze - cuvinte deo:. 

„sebite, ai. schimbat. numaj terminarea: „Tăţoiii şi rață, 
domn şi domnă, lup şi lupoică. 

La exemplele ce am. dat aci! avem, pe lângă deo-:
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Şebireă de înţeles, şi pe cea “de. formă. Deosebirea de 
formă s'a întins şi la cuvintele cari nu numiaii fiinţe 
vieţuitore; şi s'aii aseminat tâte ori cu un gen ori cu. 
altul. Precum s'a dis: un urs, e Sa dis. un brad... Pre- 
cum s'a. dis: o ursdică, Sa dis o cărie, Ast-fel cu- 

= vintele tote aii căpătat. "form de gen. 
- In: limba română deosebim două genuri: masculin | 
şi feminin. 

Cunâscem că un substantiv” e masculin când pu-: 
tem să dicem: un, doi; e feminin când gicem : 0, doii€. 

59. Exerciţiă oral Să se alegă substantivele” mas- 
"- “euline şi cele feminine din rândurile urniătâre: cotoiii, 

pisică, frate, soră, cumnat, cumnață, porumb, porum- 
- biţă, țăran, țărancă, mire, miresă, conte, contesă, prin- 
cipe, principesă, călugăr, călugăriță, curcă, curcan, 
gâscă, gâsean, brâscă, broscoiă; carte, câmpie, col6nă, 

: căruţă, căldare, stejar, ochiii, sac, pom, par, pepene, 
fag, butuc, codru, sărbătore. ' 

„60, Exerciţii scris; Să se serie 10 exemple de substan- 
_tive masculine şi 10 exemple de substantive feminine. 

$ 30. De obiceiti. substantivele sint la plural de 
acelaş gen ca la singular. Aflăm însă o sumă de sub- 
stantive cari la singular sînt masculine . şi la plural fe- 
minine ; acestea se ch6mă substantive de doit ge- 
nuii1), Scaun este la singular masculin, - fiind-că di- 
cem: 22 scaun; la “plural. însă e feminin pentru că 
dicem: doă& scaune... .: 

$ 31. La unele numiri de finţe “ejuitore nu se 
deosebesc „un gen de altul prin cuvinte. De exem- 

„plu:. iespe, fințar, luriurea, insemneză şi partea băr-. 
pătâscă şi cea femescă. 

Cuvintele cari alui o singură formă - pentru a arăta 
si masculinul şi “femininul se numesc epicene. Cu- 

i vintele cari ai “doi forme se numesc mobile. ' 

1) Dise şi: eterogene, ambigi gene şi mai răi: neutre. 

.
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61. Exerciţiă oral. Să se spună femininul de la ur- 
“mătorele substantive: berbec, ţap,- fiii, vițel, bucătar, 
"preot, rege, ture, vulpoiăă. e - 

„- 62.- Exerciţii scris. Să se dea 5 exemple.de cuvinte: 
epicene. ; -.: | o | 
63. Exerciţii oral. Să se caute în rândurile urmă-: 

t6re substantive cari ţin de amândoiiă genurile. 
Nu ebine să ţii prea multe vite întrun grajd mic.- 

- Românii: ai un -graiă forte plăcut. În museele artis-. 
-tice se găsese. tablouri forte frumâse. Triunghiul e o. 
figură cu trei unghiuri. Casul vocativ are la puţine 
substantive formă deosebită. Creștinii respecteză ho- 

„_tărîrile celor șepte sobâre. În bisericile n6stre femeile 
„mai voie să intre în altar. Sint ciobani cari cântă: 
din fluer întrun mod admirabil. Pentru militari se 
întrebuințeză veştminte acoperite: cu fir. | 

„... 64. Exerciţiă scris, Să se serie 10 exemple de sub- 
„__ stantive de două genuri. 

„..$ 32. Pluralul se -deosebesce.. de singular prin ur- 
„ mătorele terminări: î,ș,e, uri. La subștantivele mas- 

culine aflăm î, î; la cele femenine aflăm î,e şi uri; la. 
„cele de doiă genuri aflăm e şi ari. 

65. Exerciţii oral, Să.se spună ce terminări. deo-. 
"sebese pluralul de singular la următorele substantive: 

”... Corp, .stâg,. eondeiii, căruță, verdâţă, drum, prag, 
cumpănă, lespede, logofăt, amic, împărat, ladă, curte, 
sală, rață, marfă, filigen, chimir, ostrov, spații, vâ- 

“nat, rii: IE 
„- 66. Exerciţiă” scris. Să se dea 10 exemple. de sub- 

-stantive cari-fac pluralul în 7 și sint masculine; '10 cari 
face pluralul în 7 şi sînt feminine; 10 cari fac pluralul |: 

„în e și sint feminine; 3 cari fae pluralul în ur! și sînt 
" feminine; 10 cari fac pluralul în e și sint de amândouă 
genurile; 10 cari fac pluralul în ur? şi:sint de amân- 
doii& genurile. i: Sa 

$.33..-Numele proprii se întrebuințeză; numai la - _ umele prop 
“singular sai numai lâ plural. Anton e singular; Car-
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pați e. plural: Numai numele de popore: ati. ambele. nu- - 
mere:. Român, Români;. 1urc, urci. a 

67. Exerciţii. oral. Si. se spue cari din numele 
proprii urinătâre sint, la, singular și cari: la plural: Că- 
lugăreni, Griviţa, Dâmboviţa, Iaşi, Budesci, Andreiii, 

- România, Museali, Rin, Volga, Urali, Banat, Călărași. 
"68, Exerciţii” scris, Să se dea 10 exemple de sub- 
stantive proprii singulare; 10 plurale.  -...:-. 

- „$ 84. Sint şi nume comune cari. ai numai un 
număr. Unele sînt la. singular, 'pentru-că -nu putem 
deosebi individi “şi decă nu putem avâ ideia de plurali- 

“ tate: linte, lapte, fasole, etc. Altele sînt la.plural cu în- 
-ţeles de“singular,; pentru că 'sint compuse obiectele din. - - 
doit sau mai multe părţi: forfeci (din două părţi tă- 

„-i65€), pantaloni (din doit bucăţ), ş a... 

69. Exerciţiii oral. Să se explice cuvintele următore 
„cari: se întrebuinţeză numai la un număr: ..mucări, 
călimări, jumări, iere, iţari, urdă, brânză, apă, mazăre. 

10. Exerciţii scris. Să se dea 5 exemple de sub- 
_stantive comune ce .se - intrebuinţeză numai la sin- 
gular; 5 de substantive comune cari aii numai formă 
“de :plural. : : - a a 

- 8 35. Unele substantive îşi schimbă înţelesul la 
plural: lapte (lichidul alb şi nutritiv ce se stârce din. 

““tâțele. animalelor: mamifere),' lapți (specie de icre de . 

pesce) etc. aa | aa 

Ț1, Exerciţii oral, Să se explice înțelesul sub 
stântivelor următâre la singular și la plural: fier, 
argint, 'aramă, frig, verd6ţă, sare, oţel; — bucată. 
(bucăţi, bucate), cap (capi, capete, capuri), ochii (ochi, 
ochiuri), corn (corni, erne, cornuri), cot (coţi,;e6te, 
coturi).
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Casul FIR 

  

$ 36. Înţelesul 'schinibătoi al' cuvintelor “ne: di'şi „ 
ideia de cas. Casul ne arată raportul: între părţile unei. . : * 
proposiţiuni. Nu putem cun6sce. casui:unui substantiv, 

„dacă-l luăm şingur, “In ce cas este: 'vorba lup? Nu 
putem răspunde, căci pote fi în nominativ, în genetiv, 
în dativ, în acusativ. Dacă însă avem 'vorbirea: Wu... 
lup a mâncat.o die, răspundem. că e în 'casul nomi-: 
nativ; dacă avem: Vânătorul a împuşcat un lup, răs-. . 
pundem că e în casul. acusativ ; dacă avem: : Pielea. . 
unui lup -se vinde cu prel :bun, răspundem că e în ge- 
netiv; dacă avem: Am tras un glonț unui lup, răspundem 
că e în dativ, oc e 
+" În limba română avem. cine) casuri: nominativ, ge- 
netiv, dativ, acusativ şi :vocativ. Cunoscem în ce. 
cas stă un cuvint, vădend rolul ce are în proposiţie şi 
punând. întrebări. - 
_-“Nominativul răspunde la întrebarea: cine? ce? Cu- . - 
vintul care stă în nominativ nu pâie fi de cât subiect 
sai nume predicativ: “Prietenul a plecat. Vasile este prieten cu mine. .  : - N 

„ Genetivul răspunde la. întrebarea: al' cui? Cuvintul 
care stă în genetiv pâte fi atribut sai nume predicativ :. 
Să îndeplinim dorinţa prietenului, Casa: acesta este a. prietenului. e N aa 
” Dativul răspunde la întrebarea: cui? Cuvintul cure 

“stă în dativ nu pâte fi de cât obiect indirect: Increde-te prietenului, | - 
Acusativul răspunde la întrebarea : pecine? ce? la 

ce? cu ce? ete. Cuvintul care stă în acusativ pâte fi nume predicativ, obiect direct, obiect indirect Şi circum- stanţial: Pe Vasile îl numesc prietenul mei.. iubesc mult “pe prietenul mei. M'am dus cu prietenul. Am poposit : la prietenul mei... .. -
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: Vocativul nu se află prin întrebare. Cuvintul care stă 
în vocativ nare nici-un rol în proposiţie. Cu el numim - 

numai persona la care ne adresăm 

„stantiv în eo cas este și.după.ce se: cundsce, 

: Prietene, ascultă-mă. 

79. Exerciţii oral. . Să so spună pentru fie-care sub- 

Avea, şi dinsul trel feelori și f-aiă plecat toţi iei 

de-odatii la tabără; sărmanul tată! Și luni trecut-aii 

" “după luni și a fost de „veste lumea plină că stâgul - 

-Tureului se închină și Românii ai isprăvit răsboiul. 

Seria ?n gazetă că sa,dat. poruncă să se întâreă în 

țară toți cel plecaţi de astă vară. Rând pe.rând ve- | 

njaii în sat şi eri și astăqi câte unul din cer cari ai 

plecat. AX lui -întârgiaii. Plângând de drag că are să-i 

revadă sta diiia în prâg, eșia pe stradă cu'ochii zarea 

măsurând. Nu veniaii. Nădejdea caldă în el slăbia pe 

cât crescea de rece gândul. El a întrebat pe; toţi de 

a rândul; dar himeni-seire nu-i seia. El plecă în urmă, 

la cazarmă să afle ce doria. Căprarul vechiii ii ese 

în prag. EL întrebă: Ce face Radu? — E: mort! EL a 

"-cădut la, Plevna în cel dintâiit şirag.- Do mult simţia 

că Radu dus de pe astă lume; dar astăqi când scia 

anume, sta năue și nu credea. Dară George al nostru 

cum o duce? — Sub ţărină, taică, şi sub cruce, lovit 

în piept de un iatagan. — Dar bietul Mircea? — Mort 

și Mircea prin văi la Smârdan. e 

13, Exerciţiă scris. Să se copieze bucata următore, - 

seriindu-se în parantesă după fie-care substantiv casul 

“în “care se: află. 
El ma. mai dis nică-un cuvint. Cu fruntea în piept - 

“ca. o statue, ca un Christos bătut în cue, ținea privirile . 

în pămînt; părea că vede din ainte-i trei morţi întrun 

mormint. Cu pasul slab, cu ochii beţi, el a plecat,. 

gemând, afară şi impleticindu-se pe seară chema pe 

nume pe băeţi. Nu se simţia de-i mort ori trez, n'avea 

puteri să se simțâscă. S'a aședat pe o pistră în drum | 

sub un zaplaz. A stat așa, pierdut şi dus. Era în 

amiâză și în miez de vară şi s6rele. a scădut spre seră: 

și în urmă s6rele a apus; iar bietul om sta, tot acolo: 

ca mort precum; sa pus. : Treceaii bărbaţi, treceaii 

“femei și uruiaii trăsuri pe stradă. Soldaţi treceaii fă-
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când paradă. :Atunci,. deștept, privind la ei, își duse. 
“pumnii : strins. pe. tâmple + și. gise: „Trei, Domne, și. 
„toţi trei]... 

Ş 37. Am vedut (e 36) că deosebirea între casuri 
o. formăză înţelesul. Scim în ce cas e un substantiv! 

după rolul ce are în proposiţie. La cunâscerea aces-. 
ii rol ne ajută -preposiţiile cari se pun înaintea lui 
precum” şi -articolele ce-l însoțesc, fie puse în urmă 
fie puse înainte. Ex.: . Jon a vedut pe Vasile. Aci pe 
me face să cundscem că Vasile e în acusativ. Chiar 
“dacă schimbăm rândul vorbelor tot aşa înţelegem : 
Pe Vasile l-a vădut Ion. Fără acea preposiţie mam sci 
niciodată casul şi deci nam pute pricepe sensul vor- 
birii. Vasile a vedut Jon sai Jon a pedut. Vasile sînt tot 

“'aşa“de neînțelese.: Când dicem: Am dat calu fân, 
vedem casul mai ales după articolul ce iasotesce 
vorba cal. : 

La puţine cuvinte găsim vP o terminare care să ne . 
spună casul: Am vindut o casă. Vîndarea unei case e 

„lucru însemnat; dar şi aci fără articolul pus înainte, 
(unei) n'am pute pricepe: bine casul şi deci „înţelesul 
ar suferi. - ” 

74. Exerciţii oral. Să se spună la cari substantive . 
“din bucata următâre s'a arătat deosebirea casurilor - 
prin terminări și la cari prin preposiţiuni saii articole. 

“ Ati plecat o dată câţi-va să stringă zestre pentru - 
o copilă. Umblând prin case ca să ceră 6menilor bo- - 
sai, intră întro curte. Aci audiră ocări, cârtă, gură. 
Stăpânul pierduse un -bănuţ. Slugile. scuturaii aşter-" 
nutul din casă, cerneaii praful raăturat, ca să găsâsciă, 
banul. Ajungând în mijlocul curții, spuseră "scopul 

"venirii lor fără însă a ave nădejde că, vor căpăta ce-va 
“de'la un om așa sgâreit. Stăpânul însă îi pofti în: 
casă și le 'dete suma: ce mai lipsia .până să împli- 
nescă, zestrea. Apoi le dise: “Nu vă miraţi că m'aţi 
vădut făcând gălăgie. pentru un ban, căci dacă nași 
â strins, mași i avut acum să vă dati.



  

15. E xerciţiă scris... Să se serie 5 exemple de forme 

de cas cați se. deosibese prin terminări: și 5 de. forme - 

ce se deosivese prin preposiţiuni 1). 

s 38. Să observăm la mal multe, substantive for- 

e „pentru casuri. | - 

| . Substantiv masculin . 

Ş. N. Acest pom intrare. p. N. Nisce:pomă ca aceştia 

e e,
 

sețeză curtea... , .? fae râde bune, . 

G. Crăcile unui pom tre- . G. Crăcile unor.pomi sint: 

buese curățite. de o. stufose. 

Mii, DD. Ajută acestor pomi să 

-D. E bine să pui sprijin in | erâscă, fiind ramu-. 

„> unul pom rupt i rile mică. 

A. Taic acest pom. A. Vreaii pont în sri idina 

V. Pom vestit, bun rod ai! -. Mea, 
N. Pomi dăt: itoră de rode! 

| 2. Substantiv masculin 

Ş. N. Un bit silitor învaţă p. N. Nisee băeți intrase în 

totdeauna lecţiile. gri ădină. 

G. Cartea acestui brict e G. Acestea ' sint Dineilo. 

curată. . „i unoe băeţi silitori. 

D. Vom du premiul acesta „D. Aşi vre să -vorbese 

unui bă sărac. .:. unor băeţă din cl ÎL. 

A. Cebattai vidut acolo? - - A. Cu așa băeţi îmi i. 

V. Băete, invaţă lecţia! „i să fae lecţie. 
V. Băeţi, fiţi cu minto! - 

3. Substantiv feminin | . 

„O casă eo mare avuţic. „P. N. Unele. case sînt. gta S.N 
G. Porta acestei cae este -. si6se. | 

solidă. „_ G. Porţile acestor case. - 

_D. Cere unei cuse mai în- „sint de fier. | E 

tâiu condiţii igienice. DD. Spune-mi căror case . 

A, Fericedecine are casă? : - '. le lipsese ferestrele. - 

V, Casă, mult e decând  . A. Proprietarul acesta are 

nu te- am vădut! * -* multe case. 

„un N Case. Diitintesel, mult 
- vă iubesc! o 

  

| 1) Exemplele vor consta din proposiţiuni, nu din cuvinte isolate, 

Clasa IL. | e 3 
PA
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"4'Substantiv feminin' 

8. N.O grădinăde! zarzavaturi -. P. N. Nisee grădini de flori se 

G. 

D. 

Ă, 

V. 

S. N. 

G. 

| ! D. 

A. 

Â, 

V, 

e necesară unei gos- întindeaii dealungul 
"podării. | riului 
Pomiiunei grădină tre-, G. Pomii acestor grădini | 
bue să fie înorijiți.. sint înalți. 

Poţi afla păreche a- “  D. Nu gisese nici un cu- 
cestei grădini? ? .. sur acestor grădini. 

Am vădut o grădină-.. A. Vediîn depărtare nisce 
forte frumâsă, . - grădini? | 

Grădină, frumsă ești ! V: Grădini frumâse, voi 
| a sinteţi desfătarea să- 

tenului! . 

"5 Substantiv feminin 

O stea nu'pste lumina - P. N, Unele stele apar târ- 
pămîntul. | "iii n6ptea. | 

Vederea unei stele Ju- G. Lumina acestor stele 
"citore îţi faceplăcere . : este forte frumâsă. 
n6ptea  . - . D. Sălbatieii se- închină -. 

Ce-i pasă unei stelede - "unor stele 
ochianele: nâstre! "A. Spune-mi ce stele cu- 

Am vădut o stea. - . noscă 
. Stea dulce, lumin6ză-mă! v. O stele, fiți mar ture ne- 

Y. inovăţiei mele! 

6. Substantiv de 2 genuri N 

„Un drum -bine bitut  P. N. Așa drumuri se află: 
e plăcut tuturor. : numai pe aci. 

Principala condiţie a . G. Marginca acestor dru- 
unui drum e să fie muri e plină de flori. 
bine bătut. - D. Căror drumuri să ne. 

Nu găsese semăn ace- - încredem mersul? . 
stui drum în tot ţi- : A. Judeţulacestaaredru-. 
nutul.  . 2 mut frumâse. 

Inginerii ai construit -  V. Frumâse drumuri, când 
un drum bun. , vă voiii mai vod6? 

Umbrosule drum, "tu 
mă duci la casa pă- 
rintâscă!



  

Vedem “că la tote substantivele de ori-ce gen pentru - 

i6te casurile pluralului este o singură formă (pomi, 

„bădţi, case, grădini, stele, drumuri); la singular, la sub-: 

substantivele masculine e o formă pentru i6te casurile 

--(pom, drum, băct) şi la unele nume de ființe e şi o formă 

„pentru vocaliv (băete), la singular la substantivele fomi-- 

nine doit forme: una pentru nominativ şi acusaliv (casă, 

„grădină, slea), alta pentru genetiv şi dativ (case, grădini, 

stele), | a | 

Aşa dar: penru tole casurile pluraluhă avem la tote 

subslaulivele o singură formă; pentru singular la sub-. 

- ““stantivele masculine avem O singură formă”), îar la cele 

: feninine doiiă forme: nominaliv-acusativ, geneliv-daliv. 
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| 

16. Exerciţă. oral. Să se decline câte unul sait mai, 

- multe substantive din urmiitorele grupuri: 

 Pom, martur, apostol, alegător, blânar, căpitan; 

Măr, rac, covrig, mort, brad, pas, mânz, cal; 

Codru, soeru, cuseru, tigru, jugastru, zimbru, cioclu; 

„Bou, leii, fiii, mușteriii, zmeii, vizitiii, flăcăi ; 

Ochii, unchii, puii, craiii,, răţoiii, meiiă; 

Rege, pesce, cânc, epure, cărbune, frate, lapte, șerpe, 

sâre, păriate, custode; | 

Popă, pași, bădiţă, tată, taică, rigă ; 

__ Casă, lună, barbă, rotă, bortă, e6dă, şuncă, palmă, 

tăietură, crăpătură, scursură, untură; 

Părancă, vădanii, mirâsii, părtașă, căţelușă, broseuţă, 

suridră ; E N E 

Privighetore, lipitore, afumiătâre, sărbiitâre, dicitore; 

Colă, şeclă, ţidulă, toemâlă, cheltuiclă, greșslă; - 

_Pictră, ferâstră; PT 

Pieţă, sciință, chitanţă; 

Vâleieă, uleică, păsărică, tinerică; 

„ Moșie, vic, îrăție, bucurie, mânie, cutie, arie, patrie, 

dropie, sanie, unghie; - ă 

55 | 

3) Sub influenţa numelvr proprii, unele substantive fominine aii 

la vocativ o formă în 0 : țăranco, ca Anico. i o. 

2) Sint puţine cusinte masculine cari ai vocativul in e; acesta nu 

psto intra în regulă. - Ă



tive_ din exerciţiul. precedent. 
"18. Exerciţii - scris. Să se serie vocativul următ6- 
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"Mariă, carne, "orbi, treptă, lipsă, vreme, „cârtă, găl- 
cevă;: | E i 

Tian, Marţi, Mercuri, Joi, Vineri; 
Basma, „tinichea, boea, _rubia, boeeca, para, stea, 

mușama.; 

“Fimbru, căpăstrui, pupitru, tatru, semestru, trimes: 
tru, cadru, astru; 

Lueru, titlu, ciclu; bicielu, monoclu, binoclu; 
„-Lo6, del, vânt, pod, lanţ, val, câștig, canal, capital ; 
Curcubeii, melesteii, feredeii, "cleşte, musăii, sicrii; 
Cuiii, pai, condeiii, "bordeiii, răsboiii, gunoiii, butoiii, 

şiroiii, biciu, briciii; 
"Riu, pustii, chipiti, tabloii, cadoii, biuroii; 
Plaiti, naiii, grai, 'Obiceiii, soiă, unghii, irunehiii, 

gtulgiă beciii ; 
Fir, lemn, scaun, ac, deget, cântec, strigăt, clopot; 

„ Studiiă,. privilegii, consilii ; | 
Nume, cleşte, pântece, codice, apendice, indice. 
17. Exerciţii scris. Să se decline câte-va substan-- 

relor substantive: 
Băct, moșneg, _tinăr, podar, socru, domn, “Domn, 

popă, neică, vlădieă, Toma, Luca, Manea. 
19. Exerciţiă oral. Să se arate ce schimbări de sunete 

se întâmplă în declinare la următârele substantive: 
Cetăţân, lucâfer, Vasluiân, uri6ș, plăieș, unchisș, 

văr, logofăt, nufăr, socru, nepot, amic, vasilisc, împărat, 
ed, urs, vitez, copist, ministru, copil, nepoțel, cercel, 
general, sol, "dascăl, crestă, -peţă, epă, s6ră, mrâjă, 
Vieă; cirâșă, masă, faţă, vargă, pomană, cămașă, 
Sâmbătă, cumpănă, tabără, vină, siminţă, scară, rană, 
daltă, ladă, șepeă, jalbă, moră, portă, e6dă, fifeă, 
dogă, biserică, pungă, brâscă, gălușeă, caleşeii, pușcă, 
răchită, grindă, ferestră, bae, mare, cale, pasăre, vrabie, | 
corabie, dihanie, arie, așchie, margine, înfăţişare, 
îngrășare, jale, foc, 6e, îl6re, morte, “minte, lespede, 

hârdăi, măr, ciubăr, € căpăstru, capăt, număr; ivăr, 
cuvint, veşmint, morimint, corn, eojoe;, folos, topor, 

: 6OY vor, mosor. 

„veste, piele, vale, . filigân, 'totg, fierestrăi, pir,
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„ Notă. Schimbări la vocale: a-e,.&-e, a-ă,. ii, ă-a.- 

. „„ diftongi: 6-e, 0-6, 6-0. 
| - „ consâne: ce-ti, g-ei, ss, î, d-d,.z-j. 

Schimbări la grupe dei: consâne: st-șt, se-șt, :șe-șci, 

str-ștr. | 
 Dispariţii de sunete : i. 

.? 

„3: 80. Exerciţiă” oral. Să se spuni ce particularităţi pre= 

--- sintă în declinare următârele substantive: - 

Om, nene, bade, 6spe, bucată, soră, noră, ocă, lele, 

qi, cap, op, grâu, frâu; brâii, mijloe, ostrov, sânge, 

“ Dumnedeii, Vodă. 

Notă. Om, plural 6meni; nene: fără articol numai la 

vocativ, cu articol nenea. (de și masculin); bade: mare: 

plural, cu articol badea (de și masculin); 6spe-6speţi; bu- 

cată-bucate, bucăţi (cu 2 sensuri) ;. soră-surori, noră—nu- 

rori; lele mare plural; qi şi diiiă; cap, capuri, capete, capi; 

-0p, opuri; frâi, brâii, grâu, frâne, brâne, grâne; . ostrov, 

ostrâve; mijloc, mijl6ce; sânge-sângiuri; Vodă: invariabil, 

"2. PRONUMELE SUBSTANTIVAL 

“ Pronumele Personal 

$ 39. Am vădut că pronumele ţine locul unui 

nume. El arată pers6na care vorbesce, numită per- 

s6na 1; sai persâna cu care se vorbesce, numită 

persâna II; sai persâna despre care se vorbesce, 

numită persâna III. Acesta se: numesce . pronume 

$'40. Pronumele personale aii forme de persână, 

de numir şi de .cas; persona II are, pe lângă a- 

cestea, şi forme de gen. Firesce că nu e nevole să 

“arătăm genul la persona 1 şi II, căci el se înțelege la 

persâna care vorbesce şi cea cu care vorbim; dar 

“la a III, este nevoie, de vreme ce trebue să scim dacă. 

- vorbim despre o femee saii despre un bărbat.



Să luăm următârele exemple şi, după modul cum 

am vădut că se deosebesc! casurile la substantiv, să 

vedem “casul pronumelor. subliniate, 

Persdna I 

Eă nu voiii să am ceasornicul. 
Mie nu mi-ar folosi nimie. 

_Nu mt vede nimeni pe mine. 
"Not am mâncat de geaba.. 
“Bă ne dea Domnul nokă gân- 

dul cel bun. 
Prigonirile pornite între not 
„să lo lisăm.. 

Persona IN. 

Tu „eşti un băât sărac. 
Îți va răsplăti ţie Dumnedeii. . 
Creqi că nu te vede nimeni. . 

> pe tine? 
Veniţi şi votla preumblare ? . - 
Vote nu vă pasă nimie. 
Mă primiţi să „mănâne cu 
vor? . 

Persona. 11] Masculin 

" Astfel vorbi el, . 
"Casa, acâsta este a luă.: 
Lui i se păru că e puţin: . 
Pe el îl nedreptăţise. | 
Ei merseră la judecată. 

„Pânea era a lor. 
Cine le va da lor dreptate? 

„Pe et să-i lași în pace. 

" Dînsul nu va primi acâsta, - 

„N'are merinde cu i dinsul, | 
„Dînşii. ajunsori, la judecatii. 

Po dînşit nu-i cun6sece nimeni. 

“Persona III Feminin - 

Ea ar fi eșit numai de cât. 
Ceasornicul. era al et. 
Băstul îi ariitase e? multă, sr - 

punere. - 
Hoţul mo veduse pe ea;: 
Ele își sfătuiri bărbaţii. 
Femeile luară. hainele,  eăci: - 

eraii ale lor. 
Bărbaţii se supuseră lor. 
Sfirșitul le-a, răsplătit bine | 

pe ele.. _ 

Acum. sosi. și. dinsa. 

Sa superăt pe dînsa, 
Dinsele ai lucrat t6tă dia. E 

. .. . . . 

. |. . . . . . . .. . . e 

Lăsaţi-le în paco pe dinsele..
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„ Prin urmare formele pronumelui personal sint ur- - 

mătorele: e | 

Pers. |. S. N. ei + Pers. IL. S.N. du 
D._ mie _D. ţie 

Ac. mine. Ac, ne 

P.N.A.noi „PLN. A. voi. 

_D.  noă€. „a 2 D..  voit6 

| “Pers. IN mase. S. N.A. el, diasul Fem. ea, divisa 

Gen. Dat. ki — et =. 

P.N.A. ei, dinşii . -. ele, dinsele 

G.D.bor -: lor — 

Observare. Pronumele de pers. I şi a il n'aă ge- 

netiv. La plural acusativul este la fel cu nominativul. 

La persâna a III este la fel şi la singular şi la plural. 

Pentru persâna III avem şi pronumele dinsui, ale cărui 

forme de dativ nu se întrebuinţeză (ar fi: dinsului, 

dinsel ; dinsilor).  * | A 

„$ 41. Aceste forme de pronume se numesc forme 

întregi spre deosebire de altele cari se numesc forme - 

scurtate, fiind-că sînt mai mici: nici-una nu:e mai. 

mare de o silabă, far cele mai multe sînt vorbe asilabe. 

- Formele scurtate se găsesc la casul daliv şi acu-, 

sătiv. Ele se pot întrebuința singure: Mi se pare că a. 

venit; sati în unire cu formele întregi: ie ţi se cuvine. 

laudă. N 

La dativ formele întregi nu stai nici odată singure: 

„Mie nu mi-ar folosi la nimic. (Nu se pâte dice: Mie nu 

ar folosi). | SR 
Îm spune mie inima ceva. (Nu se pâto dice: Spune 

mie inima). ă | o 
Dă-ne not pânea dilnică. (Nu se pote dice: Dă noiiă 

pânea). | | aa 
Vot vă place acâsta. (Nu se pote dice: Voiit place acesta). 

Lor li Sia, împlinit dorinţa. (Nu se pote ,dico: Lor. sa 
implinit dorinţa).



La acusativ,. dacă: pronurhele este obiect direct, for- ă 
mele întregi ; stau însoţite de forme scurtate: 

“Nu mă vede nimeni pe mine. (Nu se pote dice: Nu vede 
nimeni. pe mine). 

Po noi ne supără acest Jueru. (Nu se „pâte dice: Pe noi 
supără, acest, lucru). a 

Te scii pe tine de mult. (Nu se pâte dice: Sciu pe tine 
de mult). 
l-am” cunoscut pe ei îndată. „Su se pote dice: Am cu- 

„noscut pe ei X îndată). . 

„Dacă pronumele. este obiect indirect sau circum- 
stanţiul, atunci se pâte întrebuința numai forma intregă: 
singură. 

„Amicul meii a venit. cu mâne. 
Să-l găsduesci la tine. , 
Sa. supăraţ pe not. Si 
Am încredere în Lot, | 

- Am cules pere pentru el. -j 
- Na mai vreaii să seiii de ea... 
“Sa îndreptat 'spre diasul, 
„ Spune-mi ceva despre e. 

- Fratele meii e mai mare de cât mine. 
Maria e eleva cea mai silitâre dintre ele. 

„ Printre dînsele ea e cea mai naltă. 
"Care din vot a-vădui ceasornicul? 

+ 

2. Să vedem acum cari sînt tâte formele scurtate 
e unele personale. Să observăm vorbele subli- - 
niate în exemplele următdre: i 

Mi s'a rupt inima de durere.: -7i.se irăplini dorința. 
Cine mk-aude plânsul. Hai să-ft arăt drumul, 
Cântă-m? un cântec. * -- .. Ţt-arăt locul acela. 
Când îm? dai.părul tău? Atunciîp voiiispune adevărul.
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„Me furiez în casă. 
_Mam dus pe drum. 
Judeciitorul săne facă dreptate. 
Nu ni se cade acâsta. 

„El nu ne cunâsce. 
„ Cine ne-a strigat? 

“Călătorul dice că î se cuvin 
doi lei. 

“Celălalt nu voi să-t dea. 
JudecătorulY-afăcut dreptate - 

celui bătrân. 
Orbului în zadar 3% spui că: 

Sa făcut giiiă. 

7 

Axe ea doui saci și nu seia pe 
care să-l ia. 

L-ar fi luat, dar era prea ret. | 
Mumă-sa al strinse ia sin. 

Cailor să le dai grăunţe. 
Ia cojile acestea și le-aruncă 

poreilor. 
" Hoţilor li saii leg: at ficre de 

picădre. 

Cine-Y cunbsce ? : 

Nu-ti cun6see nimeni. 

În zadar 3! povăţuesci. 

„Te conduc până la portă. 
Nu te-aude nimeni. 
Ce vă pasă de vorba lor? 
Vi sa spus de sute de ori. 

Neunirea vi slibesce. 
Trecutul Ya cuminţit. 

Se supuse bubei, rupse părul 
și 2.1 dete. 

“Când muma se opri, t-apiiru 
în. cale Întunericul. 

Apa se mulţumi şi-X arătă 
drumul. 

_ Frumâse cântecefă cânta mu- 
ma, copilei. sale. - 

O scii, 
Am cunoscut-o. 

Vacilor si.le dai coceni. 

Pe aceste oi le-ar vinde cio- 

banul. 

Fomeilor li Sati i făcut multe 

. nedreptăţi. 

'Toţ satul le cundscc. 

Prin urmare formele scurtate- aleepronumelor per- 

sonale sînt :
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Pers. [ S.:D. mi, mi, îmi Pers. IS. D., fi, î 

A mă A. te 

P.D. ne, ni PD. 
A. ne : A. vă 

Pers. IL Mase. $. D.î, îi Fem. S.D.iiâ 
Ai A: 

P.D. fe, P.D.be,l 
A. ii Ale 

81. Exerciţiă oral. Să se spună ce pronume perso- 

- nale aflăm în rândurile urmiitâre; să se -spună cari 

forme sint întregi și cari seurtate; să se observe cum 

.-se serii formele scurtate. | 
Erba e6ptă strălucesce; vântul o elatină. Unii braz- 

dele răstârnă, alţii în căpiţi le adună, le clădesc apoi 
în stoguri și cu stuh le încunună.— Dacă tu vei vinde - 

acest ceasornic, vel lua bani cu care te vei face bogat. . 

Apleearea - cea rea îi dise: Tu ai fi de odată bogat; 

al fugi din oraş şi n'ar afla-o nimeni. 'Dumnedeii scie 

că eii sint hoţ. EL vrea ca noi să lăsăm fie-căruia ce 
este al stii. Luă ceasornicul şi-l spânzură la locul unde 
fusese. Gândia că nimeni nu l-a vădut în acea odaie. 

Prinţesa trimise si-i aducă pe acel cinstit băct l-a, 

recomandat să-i fie frică, de Dumnedeii. L-a întrebat 
de-i place meseria. Fiţi blândi şi lueraţi în dreptate, 
căci bine vă va fi până în sfârșit.—Simţindu-l pe sur 

aprâpe, cânil toţi aii sărit. Nu lăsaţi băeţi! le strigă un 

vânător mai bătrân.—Unui lup i-a venit gust de pocă- 
ință. O 6ie l-a mirosit. Apucând Gia de trup, o jertfi în 

“grabă. Oia mă mușcă pe la:spate. l-am dis să mă 
lase în pace. .. E 
„82, Exerciţii scris. Să-se copieze rândurile urmă- 
târe subliniindu-se cu o linie formele întregi ale pro- 

numelui personal și cu 2 linii formele seurtate:. 

- Un 'Țigan vru și el să libereze pe un pore pe care-l 

avea în jug și-l ţinea lângă șatră. |l chemă și-l dise: 

De acum te fac liber; poţi vieţui cum ţi-o plăc6 ţie. 
şi hrana tu singur a ţi-o dobândi. Porcul mulţumi; 
dar întrebă: Pot eu, stăpâne, să intru prin grădini
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şi să mănâne ce oiii vre? Acesta, nu-ţi permit, dise. 

țiganul. Porcul atunci refusă libertatea ce i se acordase. 

83, Exerciţii scris. Să se pună formele scurtate po- 

trivite în locul formelor întregi din -patentesă.: 

“ Pe când un tâlhar dormia, se arătă (lut) în somn 

“ cine-va, care vorbi (lud) și dise (lut): scoli de aci și 

to dă în lături, căci o să cadă zidul po tine și omârii 

- (ine).: 'Tâlharul fugi îndată, şi îndată zidul cădu. EL. 

„socoti că prin aeâsta Dumnedeii a sciipat (el) şi că. 

nu urăsco (el) pentru faptele cele rele. Se duse deci - 

la o biserică, luă tămâie și aprindend (ea), dise: Mul- 

țumese (ţie), Dâmne, că m'ai scăpat. Când se culcă 

Jar, iarăși audi glas în vis: De ce-ai adus (mie) tă-" 

mâie? Credi că plac (mie) faptele tale? Te am isbăvit 

ca să (ţie) ici pedâpsă pe pămint. În adevăr, când Sa. 

“deşteptat, a fost prins de soldaţi cari aii dus (el) la 

judecată și apoi ai spânzurat (el). 

“84. Exerciţiă seris. Să se pună după formele scur- 

tate de pronume forma întregă corespundătore. 

I-se secaso ochii de plâns. 'Lureii mă înconjdră, Nu-ţi 

sint mamă eii. Cerul vrea să îngreueze anii vieţii mele: 

N și să-Y întristeze.Pe fiul meii mult l-a schimbat. lau 

trimis si-l întâmpine și să-l aduci la scaun. Argaţii | 

l-ai ascultat. Acolo t-a şi intâmpinat glâta. L-ai îm: . 

brăcat cu haine domnescă. N =: 

„85. Exerciţiă scris. Să, se îndropteze greșelile de or- 

_tografie la pronumele scurtate- Ma Da 

Nevestele până ai petrece iai sfătuit cum să ur- 

meze. Eii nui spun de cât bine. Cere săţi dea plată . 

bună. Nuţi pierde vremea de geaba. Veniri, 6meni săi 

toemâseă. Vădândui trupul vitâz, îndatăl luă la lueru. 

“Îl duce și] pune să sape. Nam toemâlă săţi daii do 

mâncare. Începu săl 'certe, dicândui să nu stea. Plecă. 

“săi ducă mâncare. 'Peam ales, căci gândiam sămi faci 

trebă bună. : 

-$ 43. Când ne adresăm unui amic, îi dicem: lu, a- 

dică ne servin de pronumele personal regulat. -Când 

însă vorbim unei pers6ne căreia vrem să-l arătăm respect. : 

“sati măcar numai politeţă, fiind mai streină de noi,
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întrebuinţăm nişte forme compuse de pronume, cari 
„se chemă pronume de reverenţă.: 

Se înţelege că acest respect nu-l arată omul când. 
vorbesce despie sine, ci numai când verbesce despre 

“alţii. -De aceea pronumele de reverență are forme nu- 
«mai pentru persona II-şi II. an mod excepţional, când 
vorbesce capul unui stat, pote întrebuința” despre: sine 
în persona | pronume de reverență. 

„- În loe de tu. avem: domnia-ta sai. pe scurt dum- 
„nea-ta (în scris: d-ia); în loc de el: domnia-sa = dum- 
„nea-sa —d-sa. Vedem deci că acest pronume de reve- 
„enţă e tormat din substantivul Domnia şi o formă de . 
“pronume posesiv (74, sa, etc). 

Alte. pronume de reverență sînt cele cu cari ne a- 
dresăm Domnitorilor: AMăria-ta, Inălţimea-ta şi cele cu 
cari ne adresăm pers6nelor pisericesci: Sfinţi nfia- ţa, Cu: 
vioşia-ta, Cucernicia-ta. 
„Sa vedem acum tote formele pronumelor de rev erenţă. 

In loc de: tu dicem domnia-ta (sati: Maria-ta, Sfin- - 
tia-ta, etc...) = dum- 

' nea-ta, d-ta. 
> vel Domnia-sa (sati Măria-sa, Sfin- 

” ția-sa, etc...) = dum- 
nea-sa, d-sa. ” 

n voi; domniile-vostre, (sau Măriile- 
. Vâstre, Sfinţiile- Vos- 

” e tre, etc...) = dumnea- .. 
vâstră, d-vostre, 

"că domniile-lor (sati Măriile- lor, 
„Sfinţiile-lor), = dum: 
nea-lor, d-lor. 

“Când vrem să arătăm un respect. şi mai mare per- 
-":s6n6i cu care vorbim, atunci ne : servim de. aceleaşi 

" “Substantive, dar punem posesivul la plural, măcar că. 
ne adresăm unei singure pers6ne.. Se



  

Sing. N.A. Domnia-ta, sa—vostră, lor... 

20 

În loc de! Lu dicem : Dâmnia-vostră, Măria Vâsiră, ete. 

Observare. Gradul cel mal mare de respect către o porsină la care 

no adresăm sc arată prin întrebuinţaroa porsonot Ilin vorbire. In 

loc do a dico: Ce voiţi donuiule? dicâm : Ce voesce domnul 2 În loa. 

“de: 'Dosunule general, binevoiţi an "asculta dicom: Domnul general să 

binevoescă a masculta. 

lată formele pronumelor de reverență: 

Măria mea, ta, sa—vostră, br. 

Sfiinţia ta, sa—vostră, lor. 
G. D. Dominiei-tale, sale—văstre; lor. 

Măriei-mele, taie, sale—vostre, lor. 
Sfinției-tale, sale—vostre, lor. , 

Plural N. A. Domniile (Mă iile, Sf ințiile, ete.) — vostre, lor.. 

G.D. Domnilor (Măriilor, Sfi, „iilor „0lc.)— — voslre, lor. 

$ 44. Pentru casul dativ şi acusativ există pe lângă 

formele scurtate, şi unele cari se numesc reflexive.. 

Ele sâmină în cea mai mare parte cu celelalte, afară 
de persona Il (ambele numere). Sc numesc: “astfel, 

“pentru-că se întrebuinţză de obiceiu în: unire cu: 
“unele verbe spre a arăta că lucrarea exprimată de verb. - 

este făcută de subiect şi se întârce (se rejleclă) tot . 
asupra subiectului. 

ME due: =e% due pe mine. 
Te duci '-=tu duci pe tine 

Se duce el duce pe sine (pe el). 

e ducem = not ducem. pe not. 
Ve ducoţi = vot ducoţi pe v0j.. 
Se due et due pe sine (pe 20. 

Îmă amintose = e. amintese. .mie. 
tu  amintesci ţie.: 
el  amintesce lut . 
not amintim  noăe. 
0Y amintiți - vote. 
ei : amintese . lor. 

Îţi amintesci 
1şt amintesce 

- Ne “amintim 
Ve : amintiţi - 
Îşi amintese Il 

] 
LI
 

|
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Prin urmare formele reflexive ale pronumelui per 
sonal sint: » 

Acusativ: me, le, se, ne,'vă, se. 
" Dativ: mi, îmi; £, în şi, îşI; ne; vă; Și, îȘI. 

$ 45. Câte gdatia ni se pare că intrebuinţarea nu- 
mai a -pronurndi: personal nu dă destulă putere ideii 
ce voim a; Rp irma. Atunci întrebuinţăm o formă în- 
tărită cu Orhă îns “Acest cuvint este un pronume, 
dar nu se- intrebujnţeză singur de cât.la plural cu 

„înţeles de Omeni:* doi: inşi, trei inşi etc.; ca singular îl - 
„ aflăm numai în compunere: 1) cu preposiţia “de face . 
pronumele personal dinsul, dinsa; 9) cu pronumele 
personal .întreg pus înainte şi cu cel scurtat pus în 
urmă, dă aşa numita formă întărită de pronumele per- 
sonal: cir însu-mi 2 (masculin), ei însă-mi (femenin). 

Fxemple : 
„Persâna ]. Prea cruda ta pieire ăi însu-m) ţi-am gătit. . 

"Mie însu-mă a îndrăsnit să-mi spue acăsta. 
M'a înspăimântat po mine însu-mi. , 

Pers6na I. Vom îndemna pe eci-l-alţi să-și facii datoriile, | 
dacă not înşi-ne ne vom face pe a nostră, 

Să ne mărturisim n0%2 înşi-ne greșelile ce co- . 
mitem, căci așa ne vom îndrepta,  : 

Fârte lesne ne ertăm pe .not îmşi-ne, pe când 
pe alți îi osândim.: 

N 

„ Porsâna IL. Respeetăi- te tu însu- 4, dacă vrei să te respecte 
eci-l-alţi 6meni. 

Când voi înşi- 08 aţi greșit, nu vă grăbiţi să o- 
sândiţi pe alţii, etc. 

 Porsâna III. Nu e bine ca ferhota să lase tot pe mâna slu- 
„ilor, ci ea însă-şi să albă erijă. 

Omul să facă altora bine şi apol hi însu-ş, ete. 

Vedem deci că acest pronume e făcut din pronurnele 
personal, formele îniregi,. din vorba: îns şi. dia: formele 
„reflexive, lata deelinarea luy întrâgă:



Pers. Il mas. S. N. A: tu însu-ți 

că maii ascultat sfaturile cele rele. 
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Pers. |. mase. S. N. eii însu-mi fem. însă-7n2 

D.mie „a. » 

“A. mine,» , 

P. N. A. noi înşi-ne _ înse-ne 

D. noi „. a. . n 
CEI „em. „în să-ți 

> C D. ție ” sani d 

A.tine „3 ” » 

“P.N. A. oi înşi-vg CAROL E  înse-ve 

D. voie » & 

2 

| a: | 
Ş 4 ? Şi 

Pers. III mase. S. N. A. el însu-şi VEA wm. ed însă-şi 

D. lui = » „ei înse-şi 

PN. A.ci înșiși. „ele; 

"D.br a. „dor 

SG. Exercihă oral. Să so-arate ce pronume de re-. 

verenţă, ce pronume reflexive, ce forme întărite aflăn 

în rândurile următâre: a 

Înălţimea-ta, lasă-mă să-mi spun şi eii părerea. 

Omul e dator să-și iubesc părinţii. Cel dal treilea 

se ridică și glăsui. Cei ce-și iubesc ţara, iubese pe 

"toţi cari ai același graiii cu dinşii. Ei își vor iubi 

şi părinţii şi rudele. Împăratul sa minunat de aceste 

cuvinte. Dumnâta eşti.fârte bună. Răspunde frumos 

domniisale. Dumneavâstră aţiajuns mai târdiii. Fur- - 

nicile se: sârguiaii să-şi adune grăunţe. Degcaba-ţi 

spui necazul, căci nimeni nu te aude. Să căutăm să 

ne aducem aminte de cele trecute. Ajutaţi pe eci să- 

racă; nu vă spălați mânile când vedeţi răul alături 

de voi. Mă due să văd ce fac furnicile. Ele t6tă diiia 

se chinuese muncind. Dacă a venit să se predea el 

însu-și, însemnâză că vrea, să moră. Mi-am făcut răi : 

mieînsu-mi. Femeile şi-au mulţumit lor înse-și, pentru 

. 

87. Exerciţiă scris. Să se înlocuâscă pronumele 

„personale simple. cu-pronumele de roverenții potrivite. 

Cu vei fi 6spele meii. Cine sinteţi voi? Poftesce-l 

pe el îniuntru. Pe tine te voii primi acum. Să-i dai 

Îui. acâstă serisâre. Să le comunici lor scrierea acesta. 

S
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S8. Exerciţiă scris. Să se pună pronumele reflexive 

potrivite în locul punctelor. “ 

La gura pescerii .... arătă un leii. Nenorocitul 

'om . . . socoti pierdut. Vădu ficra că . . . apropie în- 

cet. Am încercat. atunci să . . . desfae și să scap. 

„Căutaţi să ... . arătaţi vrednici de răsplată. Toţi . . 

întorseră ochii. La vederea ucestei scene . . . am aco- 

perit cu toţii feţele. Leul . .. silia să . . . arate bucuria. 

S9. Exerciţii scris. Să se înlocubscă expresiile sub- 

liniate prin:forme întărite de pronume personale. 

Chtar e am vădut cele ce vam povestit. Chiar cot, 

 Jemeilor;,să vă ereşteţi copiii. Te-am vEdut chiar pe tine. 

Si, spui acâsta chiar lut. Să se dea ast-fel de râspuns 

chiar notă? | - E 

Pronumele interogaliv şi relativ 

$ 46. Când nu scim despre care .pers6nă e vorba, 

me servim de pronumele cine. Ex.: Cine a venit? EI 

a venit. Tu ai venil. Eă am venil. EL servă nu numai 

pentru întrebare, dar. şi pentru a-arăta că e vorba. 

despre ori-care persână i Cine face, lui îşi face. Cine 

“se scolă de dimină, : deparle ajunge. e 

Acesta se nuimesce: pronume interogativ şi re- 

lativ.. a e 

__$ 47.-Să vedem -formele acestui pronume. 

Cine a făcut acâsta? ..:. 'Cine-pote, 6se râde. 

A cul e punga cea pierdută?:  Bucatele. sint. ale cui le-o 

Cul i-am arătat acâsta? -. -. mânca, 

Pe cine ai întâlnit în grădină? . Cut le fome, codri viseză. 

„n - Pe cine nu-l laşi să moră, 

nu: te lasi să triiesei. 

| Aşa dar formele aceslui pronume sînt: 

Masc,, Fem., N. A. Cine. G. D. Cui...
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Pronumele nehotărit 

Ş 48. Al treilea fel de pronume sint. cele nehotă- 
zâte, Ele înlocuesc pe substantiv în mod nehotărit fără 
a arăta persână saii gen. 

Exemple: 
Fie-cine (un om care o fi) pote “tronul a dori, dacă simte 

că pote ţara a ferici. | 
Nu.pâte ort-cine (ori-ce om) să fie eroii.. 
Mam intâlnit cu dre-cine (un om orl-care). - 
Dacă aşi întâlni pe cine-za (un om), ași merge mal cu 

inimă, 

po
a 

aa
a 

me
a 

n 
a 

me
 

d m
a
 

te 
r
a
p
a
 

a 
mii 

. 

A fost cure-va (un om) pe acolo? 
- Veri-cine (ori-ce om) pote să facă, acest lucru. : - 
Am găsit ce-za (un obiect Gre-care). 

Aceste forme sint compuse din pronumele relativ Şi 
alte vorbe: 

Fie (verb a fi î) + cine, 
Ori, veri (din „verbul a voi): + cine. 
Ore (din verbul, a oi) + cine. 
Cine +va (din verbul a voi). 
Care (pronume relativ) + va, 
Ce (pronume relativ) + a, 

Tot ca pronume nehotărite intră zzimeni şi nimic, 
: adică vorbele cari arată lipsa ori-cărei persone şi a ori: 
cărui obiect, 

“Este cine-va, aici? Nu este nimeni (sau: nimenea). 
AI găsit ce-va în cutie? Nam găsit nimic (sai : nimica). 

Ş 49. Să vedem cum se declină pronumele neho- . 
tarile. 

Oră-cine scie acesta. .  : Să vie cineva în câce. 
Casa acâta e a ort-eu. . Moșia acesta trebue să fiea 
Poţi să spui acest lueru ori- cuk-za, 

cui, . Spune cut-za că am sosit, 
Nu primese pe ort-cine. Am vădut pe cine-va la fe- 

restră. , 

Clasa ÎL. - a | Sa
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A. sosit dre-cine,  - - "Trebue să fi venit careva 

Mam întâlnit cu dre-cine. Strigă pe care-a. 

Verk-cine pâte merge pe a- Nimeni nu scie acest, secret. 

cest drum. | „Acest loe nu e al nimănul. 
Drumul este al vert-cut. ,  Să.nu spui nimănul. 
Dă lucrul acesta, zert-cut, Nu cunose pe nimen! în acest 
Nupoţiconvingepe vert-cine... oraș. | 

„ Fieccine pâte dori tronul. -  Ce-va este mai:mult de cât 
"Dă fie-cul ce i se cuvine. nimic... 
Lasă pe fie-cine să facă ce ' Mi se pare că acesta servesce 

voesce. : i „la ce-a. e 
- Nimica nu mișcă. 
"Nu sciii nimic despre acâstă 

întâmplare. 

„La formele compuse observăm că se declină numai 

“pronumele, jar restul nu se schimbă de loc. Ore-cine 

şi care-a. nu 'se întrebuinţăză la genetiv şi dativ; 

- când avem nevoie să exprimăm acâsta, împrumutăm | - 

forme de la cine-va. Fie-cine nu se întrebuinţeză la 

_genetiv. Ce-va 'şi nimic mai forme de genetiv. şi da-. 

„tiv. Nici unul din aceste pronume n'are plural, pen- .. 

tru că sînt nehotărite şi dacă -ar pute să exprime 

numărul ar ave. o hotărire. Ie 
„. Declinarea lor este deci ast-fel: 

N, A. Ori-cine, cine-va, Gre-cie, veri-cine, care-va, 

"G. D. Orn-cui, cuiva, C— verii, e — 
a N. A. fie-cine, nimeni. 

G. A. fie-cui, nimenul. 
N. DRE - 

90. Exerciţii oral. Să se spună, cari sint pronume- 
le relative-interogative și: nehotărâte din rândurile ur- 
măltore: Dai - | 

-- Fie-eine- portă câte un răvaș în spate. Ori-căruja i 
se pare că copilui săii e mai frumos. Veri-cine se l6gă 
unde-l dâre. Cine â: minţit odată nu se mai crede nică 
“când spune adevărul. Cine duce plosea cu minciunile



  

- „Gl 

nu o duce -mult. Calul a găsit ce-va de mâncare. Ni- 

_menea nu e uşă de biserică. Nimenea nu dice : la-mi 

Dâmne. Din nimic tot nimic ese. Hoţul caută pe 

care-va ca să-jefuâscă. Cine este fără păcat? Cui nu 

a dat Dumnedeii și necâzuri?  . a 

91. Exerciţii scris, Să-se dea 5 proposiţiuni în cari 

să fie câte un pronume nehotărit; una, în care să fie 

„um pronume relativ şi una în care să fie un pronume 

- 7, interogativ. - - ii 

„Pronumele substantival este: personal (care cuprinde + 

- pe cele de reverinţă, pe cele reflexive şi formele întă- 

vite), interogativ-relaliv şi nehotărit. i
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III 

„VORBE CARI NUMESC DETERMINĂRILE LUCRU- 
RILOR DE SINE STĂTĂTORE. | 

1, ARTICOLUI, - 

$ 50. Articolele -sint cele mai mici determinări ale 
substantivelor. Când dicem ca! (în vorbirea: Am luat 
un ham pentru cal) nu avem nici un fel de deter- 
minare: când zicem . calul (în vorbirea: Am vădut 
calul vecinului) înţelegem că am vorbit despre ca/ în . 
mod mai hotărit, ne-am raportat la un anumit cal. 
Aşa este întocmită limba română că nu putem vorbi 
fără articole. Articolele întregesc înţelesul vorbirii. Nu . 
putem. dice: or trecea pe drum mare, ci: un :om sau .. 
omul trecea pe drumul mare saă pe. drumul cel mare, 
sai pe un druin mare. 

92. Exerciţii oral. Să se spună unde lipsese articole - - 
în rândurile, următâre şi cari anume articole. | 

Sultan se înerija de averi ce strângea Brâncovenu. 
Vizir îl pâra. Brâncovânu se sculă, față albă iși spălă, - 
barbă albă-și pieptănă. Privind pe ferâstră, vădu pașă, 
care venia înarmat. Turci îl duseră la Constantinopol.: 
Ei îi diseră să-și lase lege creştineseă. La, refus lui, 
Vizir mare dete poruncă să-l tae. Sultan (lise să tae 
mai întâiă copii lui. 'Tălară pe cel mai mie, dar in 
zadar, el nu vru. să renunțe la stramoșâscă lege sa. 
93. Exerciţii seris. Să se 'copieze, punendu-se arti- 

colele cari lipsesc: ae | 
Lemnar căra vrâscuri din pădure desă. In di se 

intorcea la casă lui. Obosit, pune sarcină jos şi se gân- . 
desce la suferinţe 'mari lui. Jhicea că de la nascere, 
a vădut numai rele. Adesea și hrană de tote dilele 
i-a lipsit. Din pricină bir grei, nu a putut să-și în- 

„ treţie familie. Ar vr6 mai bine să vie morte. Ca din 
„.. Pămint, morte apăru și-l întrebă ce voesce. El răs-
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puse indată: Ajută-mi să ridie- lemne. aceste.. Ori-cât 
ar fi de reâ viâţă, om-nu'se hotărăsce să o părăsâscă. 

-“$ 51. În limba românâscă . deosebim: A. articolul 
“postpositiv (articolul enclitic); B. articolele preposi- 
tive: a) art. adiectival, b) art. posesiv, €) art. nehotărit, 
„Articolul enclitic se-aşâdă in urma. cuvintelor.. Tote 

cele-l-alte se aşedă înaintea cuvintelor, 

Articolul enelitie | 

$ 51. Articolul enclitic se numesce ast-fel, “pen- 
iru-că se l6gă aşa .de strâns cu. vorbele pe lângă 

„cari se pune în cât alcătuesce cu ele un' singur cu- 
vint. El are forme. deosebite . pentru gen, număr 

„Şi cas. - | a | 
” [ Codru 6 mai frumos primăvara: Masculin Sing. Nominativ. 
„-UȘerpele stă ascuns în 6rbă: Idem.! . - 

" 4Imi place să străbât codruZ: M. Ş. Acusativ, 
_lAm vădut șerpete: Idem. - 

| Frundișul'e-pod6ba codruzui: M.S. Genetiv, 
Pasirea e ameţită de ochii şârpezuă: Idem: - 

| Spune codrului durerile tale: M. S. Dati. 
Nu te încrede șârpezari care dârme: Idem. 
Codrule, de ce ești. mânios: M. S. Pocativ, :) 

„| Codriz sînt pod6ba munţilor: Masculin Plural Nominativ. 
Șerpiz din țările calde sint fârte mari: Idem.. i 

| Focul a distrus toți codrii din acea parte: M. P. Acusativ. 
LOmoră şerpit ce intâlnesei în cale: Idem. - - - e 
| Lupii trăese în ascundătorile codrilor: M. P. Genetiv. . 
Nu e venin6să muşcătura tuturor şerpilon: Idem 

[ Dă codrilor frunda și cerului păsările: M. P. Dativ. 
! Ine6reă să cânţi șerpilor. ce-ţi es în cale: Idem. . 
| Codrilor, primiţi-mă în mijlocul vostru: M. P. Pocativ. 
Fugiţi, -șerpilor, din jurul:mei: Idem.  : 

* 
X x 

  

: 1) Substantivele masculine în e n'a „formă articulată de vocativ 
“singular,
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Mama își lubesce copilul :. Femenin Singular Nominativ.i  * 

. Am vădut pe mama acestui băst: F.. Ş. Acusativ 

Îubirea mamei mare margini :"F. S. Genetiv. 

Spune mamei o veste bună: F. Ş. Dati. 

Mameze bune îngrijese de copii: F. P. Nominativ. 

Copiii, iubiţi pe mamele vostre: F. P. Acusativ. 

„Copii buni sint. bucuria mamelor: F. P. Geneti:. | . 

Arătaţi mamelor cel mai mai mare respect: F. P. Dati. - 

Mametor, în mâna vâstră stă viitorul patriei: F. P. Pocativ. . - 

Prin urmare formele articolului enclitic sint: 

Masculin Singular Nominativ şi Acusatiy /,le 

e Sai Genetiv şi Dativ hi 

i Vocativ le 

Plural: Nominativ şi Acusativ î 

Feminin Singular Nominativ şi Acusâtiv a 
a - Genetiv şi Dativ i 

„Plural Nominativ Acusaliv le Ei 
"-“Genetiv, Dativ şi Vocativ lor. 

Dintre cele doit forme de singular masculin nom. şi 

Genetiv, Dativ şi Vocativ bor. o 

- acus,, cea de a. doua (le) se lipesce numai la cuvintele - - 

terminate în e; la cele-l-alte tâte 'selipesce forma [— 

Pentru vocativ plural. masculin şi feminin se întrebu- 

inţeză forma de genetiv şi.dativ. ” - 

“Aceste articole 'se lipesc la. formele corespundătore 

de cas, gen şi număr de'la' substantive. 

a) S. N. A. neart.: codru, âit.: eodrul | 

G.:D. „. codru,: „“codruluă -. 

V. codru» . codrule 

PN. A.» codri;. „> codriă 

G.D. V. „ codri, „ codrilor!
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Ş. N. A. neart.: epure, art.: epurele 

G.D.. 3 epure » epuretuă 

P.N. A. „puri, » epuriă 

GQ D. Vp epuri,  -epurilor, 

Observare.' I care era “ scurt la: formă nearticulată- 

- devine întreg la cea articulată. 

d) S. N. A. neart.: sac, ut.: sacul: 

GI Dip. sa6, m sacului: 

NV 1 s80. ni sacule 

PIN. A. Saci, » saciă 

G,D.V.. sai, „. sacilor. 

Observare. La substantivele terminate în cons6nă, 

la formele! articulate apare un u care.nu se află la 

cele nearticulate. I care era scurt la nearticulat, este 

întreg la articulat. E s a 

c) 3. N. A. neart.: casă, ari.: casa 

G.D.. „. case, . casei.. 

P.N.A. „ case,. „ casele 

G.D.V. case, „ raselor. 

- 4Observare.' Dacă substantivul e terminat în d, la 

- forma articulată acest ă dispare. înainte de a. 

d) S. N.A. neart.: carte, art.: cartea 

. GQ. Di cărți, ni cărții 

p. N: A. sp cărți, » cărțile “ 

G.D.V. cărţi, "n î. Cărților.. 

Observare. Dacă substantivul feminin e terminat în 

e precedat de consână, formâză cu articolul a dittongul 

ea.:1 care a fost jumătate la nearticulat, - este întreg la. | 

- articulat.
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6) S. N. A. neart.: vie, art.: via 
G.D. „ vi, „viei 

PINA pi Vi „ viile 
G.D.V. „ vii, „ viilor 

Observare. La subst. fem. term. în e precedat - de 
vocală; finalul e cade înaintea articolului. La” genetiv 
şi dativ singular la formă articulată avem e înainte 

"de articol în loc de î, care a fosi “jumătate la near- 
| ticulat, devine întreg la articulat. 

5. S. N.A. neart.: stea, art.: steatra 
G. D. „ stele, „stelei: . 

P.N.A. „ stele, „ stelele 
G.D.V. „ stele, stelelor 

Observare, La subst. terminate în ea saii a la nom. 

" acus, sing. vedem la forma articulată un între sub- 
stantiv şi articol. 

Exceptie. Numai substantivele propril nume de hăr 
“baţi primesc articolul ui înaintea formel nearticulaie : 
“în loc să-l primâscă în urmă. 
N. A. Vasile, Toma. +. 

G. D. lui Vasile, lui Toma. 

. 94. Exerciţii oral. Să se spună cari sint formele arti- 
„colate ale substantivelor următdre; să se arate -ce 
modificări sai întâmplat când sa adaus articolul. 

Munte, capăt, socru, lucru, apă, mârte, tărie, tur- 
__turică, smicea, nădejde, noroc, cal, socotâlă, trebuință, 

s6re, cruce, clipită, foc, fulger, portă, e cale, măr, stăpân, 
pas, parte, fată, vieleșug, jurămint, vergea, dinte, praf, 
pulbere, piele, ochii, paloș, nuntă, "lume, lună, furnică, 
albină, minune, saca, ban, veselie, sărăcime. 
- 95. "Exerciţii, scris. - Să se dea 5 exemple de sub- 

--stantive cari nu- suferă nici-o schimbare . articulân- 
 du-se; 10 de substantive cari suferă schimbări (să se 
scrie faţă în faţă forma articulată cu cea nearticulată).



BT 

Articolul adiectival 

„$ 53... Articolul adiectival se numesce aşa, fiind, 
“că stă înaintea unui adiectiv,: determinând. pe : substan- 
tivul la care se raportă el.. Are forme. de. cas, gen- 
„număr. 

- Pomul cal: mare sa rupt: M. sing. Nominativ. 
Am vădut pomul cel mare: M.. s. Acusativ, 
Acâsta e eraca pomului celui mare: M. s.- Genetiv.: 
Aruncă o privire pomului celui mare: Al. s. Dativ. 

Potnii cei mari Sai rupt: M. “plural 2 Nominativ, 
Am vădut pomii cet mari: A. p. Acusativ, - 
Acestea sint crăcile pomilor celor mari: M. p. Genetiv 
„Arancaţi o privire pomilor celor mari: ML. p. Datio, 

se * 

Casa, cea mare e frumâsă:. Feminin s. Nominativ. 
Am vădut casa cea mare: F. s. Acusativ. aaa 

Ușa casei 'celer mari sa stricat: F. s. Genetiv. 
- Pune păzitor casei celei mari: F. s. Dativ. 
„Casele cele mari sai stricat: F. p. Nominativ.. 
Am vădut casele -cele mari: F. p. Acusativ. 

 - Ferestrele caselor celor mari sînt torte largi: F. p. Genetiv. 
" Puneţi păzitori” caselor: celor mari: FE. p. Datio.. 

Prin urmare formele articolului adiectival sînt: 

M. S. N. A. cel -F.S. N.A. cea 
Ă G. D. cehă . -G. D. cel. 

P.N. A. cel : „P.N. A. cele 
G. D. celor .-. G. D. celor. 

lg stati înaintea adiectivelor, potrivindu- se : în gen, 
„număr şi cas cu substantivul şi cu adiectivul (de vreme 

. ce. acesta se acordă totdeauna cu substantivul).
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Articolul posesi vu 

$ 54. Articolul posesiv se numesce astfel. pentra 
„că stă înaintea cuvintelor cari arată o posesiune. EI: 
are forme de gen şi număr. | 

Galul meii e iute Casa mea e mare 
Un cal al meii e murg O casă a mea e veche 

" Caii mei sint neîntrecuți Casele mele sînt înalte 
-Nisce cai ai mei sint negri Nisce case ale mele Sail dă- a 

Ă rimat 
- Calul vecinului e înalt Casa vecinului a ars . 
Un calal vecinuluie schiop  Ocasi a vecinului e încăpă- 
Caiivecinuluimerg frumos - -- tre - 
Nisce cai ai veciniilui ati Casele vecinului sint frum6se | 
fost furaţi. SE Nisce case ale vecinului sai 

surpat, ă | 

Formele articolul posesiv sînt: | | 

M.S.al RS 
Pa i Pale: 

| Acestea stati înaintea pronumelor: posesive, înaintea -. 

substantivelor în genetiv, înaintea pronumelor demon. 
strative şi relative-interogative în genetiv, dacă nu sint 
precedate de un cuvînt cu articol enclitic. 

Articolul posesiv'se potrivesce în gen şi număr cu. 
- substantivul care stă înaintea genetivulu sau. pronu- 

“ melui. î | Da | 

Articolul nehotărit | 

$ 55, Articolul nehotărit dă determinarea de ne- 
holărire. Când dicem: Am călătorit cu un săten,înţele- 
„gem că e vorba despre un -săten :nehotărit, ori-care, i 
despre care. nu s'a mai dis nimic mai înainte,—spre de-



  

osebire de: Am călătărit cu sătenul acela, prin care 

înţelegem că e vorba de-un. anumit - săten, despre care 

se scie ce-va de mal nainte. - Ei 

Acest articol ai are forme deosebite de gen, “număr şi 

cas. » -. : 

Un om glume e totdeauna plăcut amicilor săi.. 

- Vorba unuY om cinstit prețuesce mai mult de, cât un 

„înscris. 

- Când ai ce-va de lucru, “adresăză-te armată imoşter pri 

ceput. -- 

Am călătorit cu un săten. a - =. 

Nisce asemenea vorbe nu se spun de un copil bine crescut. a 

Caetele uno” şcolari le-ati găsit curate. 
Adreseză-te unor Şeolari silitori. | 

A Nu vorbesc cu nisce asemenea: 6meni. 

O femee e de obiceiti: mal clabă de cât-un bărbat, 

În timpul unei furtuni nu lăsa deschise ferestrele. 

Numai unet mame se pâte spune tot focul sufletului. 

Să nu credi că-vel seiipa cu o minciună, 

Nisce-case ca acestea nu se mai găsesc în tot orâşul. - 

Mirosul unor flori să păstreză mai mult.” 

S'aii supus unor porniri greşite. 

Era, cu nisce cărți, la subțioră. 

Prin urmarea tormele articolului nehotări L sînt: 

M.S. N.A. un. F. S.N.A.0 

G. D. unui. -G. Dumei a 

__P.N.A. (nisce) P.N.A. (nise). . î - - 

_ G, D.unor .. G..D. unor 

Pentru nominativul şi acusativul plural la amândoită 

„genurile se întrebuinţeză o formă de pronume nehotărit. 

96. Exerciţii oral. Să se afle şi să se explice arti- 

colele din rândurile următâre: : | 

Dacia a fost una din cele mai renumite țări ale
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lumii vechi. — Dacii cei. viteji aii ţinut piept Roma- 
nilor.—Vântul- desrădăcinsză chiar stejarul cel falnie; 

„2 Traian, împăratul Romanilor, a învins pe Daci — 
-Învinşi fost-aii Polonii în codrul Cosminului. —Regele 

" “Carol-a condus armata la. vietorie.—Pămintul se în- 
Yertesce în jurul S6relui.---Ascultă, omule, glasul | 
Patriei care te châmă la luptă! — Românilor, la arme, | 
la luptă, acum cu toții! — Viforâse erai vremile vechi, 
dar Românii se născeaii tari. — După sfirșitul celui . 
dal doilea r&sboiii dacic, Dacia fu prefăcută, în pro- 
“vincie romană. — Românul își Iubesce limba lui cea - 
frumâsă.—Începul epocei celei rele a Fanarioţilor se 

„socotesce la urcarea pe tron a lui Nicolae Mavrocor- 
- dat. — În inimile celor drept-credineloşi ura nu-și 
găsesce Joe. — Din pricina birurilor celor grele, în se- 
colul XVIII ţăranii români fugiai peste hotare. — Cele | 
patru puncte ale Divanului ad-hoe erai: unirea prin- 

„ cipatelor, domn străin, autonomia țării, regim constitu- 
țional representativ. — Daţi Chesarului ce este al Che- 
Sarului și lui Dumnedeii ce este al lui Dumnedeii. — 
Grigore Ghica a fost unul din cei mai buni Domni 
al Moldovei. — Ce pote dori mai mult un om de: cât 
liniștea, și mulțumirea? — Să-și- împlinescă datoriile: 
acesta trebue să fie prima grijă a unui școlâr.— L-a 
lovit-eu o furie sălbatică. e i 

97. Exerciţii scris. Să se pună articolele potrivite 
unde lipsesc: - DE ie . 

E mai mare eroism să trăesci cu nenorocire de cât 
să mori din pricina el.— Corăbiile mari se pot încu-. 
meta să mergă în largul mării, dar miei să se ţie pe 
lângă ţărmuri. — Risipa e pom cu fructe fârte ama=- 
re. . De multe ori tînăr risipitor ajunge cu vremea, 
bătrân sgâreit. — Mai bine adi oi de cât la Pasei 
boii. — Nu face o grâpă- nouă că să astupi pe veche. — 

„Nu-ţi arde casa:ca să gonesci: ș6recii. — Mânăstirea 
„ Văcăresel a. fost o proprietate principelui Mavrocor- : : 
dat. — De la palat din Bucuresel. până la Văcăresci 

„era zidită galerie :pe stâlpi și. coridor cu gemuri.
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5, PRONUMELE ADIEOTIVAL 

-$ 56. Pronumele personale, pronumele relativ- intero- : 
gativ cine şi pronumele nehotărite enumerate mai înainte 

se numesc cu un nume pronume substantivale »peniru- 
-că ţin totdeauna locul unui substantiv. 

Deozebii de acestea, avem un număr de cuvinte cari 
se numesc pronume adiectivale, pentru-că de obiceiii - 
stati pe lângă substantive determinându-e şi numai rar 

- stai singure ţinând locul substantivelor. 
| Acestea sînt: posesive, demonsty ave, interogalive. şi 
relative, nehotărite. - 

_Posesivul 

$ 57. Posesivele arată pers s6na ce posedă un lu- 
eru, Vasile vorbind despre o casă pe care o stăpânesce: 

- va dice: „casa mea“; Yar noi vom dice: „casa: sa“. - 
Ş 58, Sa vedem formele acestui pronume: 

Calul mel e negru. .- ubesce “pe aprâpele tă. 
“Țara mea e frumâsă. " Dâmne, seapă seminţia, ta. 

Nimeni nu vede” cusurul stă. 
Omul nu scie s6rta sa. . - 

- Yubim pe regele nostru. “Ce frumos e portul vostru? 
Soldaţii apără țara mostră,  Primiţi-mă în ședla. văstră,: 

“Nu asculta cuvintul lor. 
Nam fost in casa lor. 

“ Ce dragi i îmă sînţ frații amek! * “Tovarășii 2 să. fie cinstiți.. 
| Tniese” cu grijile mele. Vedi-ţi singur greșelile tale. 

Dintre săracă și-a ales Isus apostolii să, 
Domnul va da fie-căruia după, faptele sale. 

“Să fim ertători cu inimicii: Nu „uitaţi pe binefăcători 
noştri, - - “voştr 2 

Degeaba ne ascundem slă- Mă&suraţi-vă tot-deauna chel-. 
bicrunile nostre. tuelile vostre. -
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“Soldaţii să asculte. de generâlii lor.: 
Avarii vor lăsa pe pămint averile lor. 

$ 59. Posesivul se acordă şi cu numele posesorul. 
şi cu. numele obiectului posedat. a 
“Dacă 'e “un singur posesor şi un singur obiect pose- si 
dat, se dice: Acâsta e calul meii: posesorul ei, singular; 

: posesiunea cal, singular. Dacă avem un singur posesor 
şi ma! multe! obiecte posedate, se dice: Acesta: e calul 
nostru : posesor 10), plural; posesiune ca/, singular. Dacă 

- avem un singur posesor şi mal multe obiecte posedate, 
- se dice: cAcest cale al nostru: posesor noi, plural; | 
posesiune ca/,. singular. Dacă avem mal: multi posesori 
şi mai multe - obiecte posedate, se dice: Aceşti cal stiut: 

„a noştri: posesor noiplural ; posesiune! cai, plural: 
Prin urmare formele posesivului sint: * 

Un posesor, un obiect posedat. „Mai mul posesori, un obiect 
| - ! „ posedat. 

mei tei si nostru vostru lor 
mea. la sa. „ NOstră vostră. lor 

Un posesor, ma! multe obiecte - Aa mulţi rosesori, mai” multe 
posedate. ! a - obiecte posedate. 

mei. (i să O: e noştri voşhi lor 
mele tale sale - - nostre  postre lor. 

$ 60. Posesivele primesc articolul al când înaintea 
„tor nu se află un cuvint cu articol enclitic: 

Un cal al mei e negru. Daţi-mi loc întrto casă a 
Nu cunose pe aceşti tovarăși vOstră, 
a tă. | „ Sintmari aceste moşii ale lor. 

$ 61. Tot cu articole se întrebuințeză uneori pronu- 
n
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“mele posesive ca" să inlocuâscă i un substantiv. În loc: 
de: , Casa acâsia este a:lui Vasile“, se dice, dacă vor- 

” Desce Vasile: „Casa este a. mea“ ; dacă. me adresăm lui 
. Vasile: „Casa” este a ta“; dacă vorbim despre Vasile: 
„Casa este a sat, Sa 

Observalie. “Pronumele. posesive, când se lipesc lângă 
vorbele: tată; mamă, soră, „noră, primesc schimbări şi 
„ele Şi substantivele. | 

Bxemple 7 tatăl | mei = tată-meii, popular : tată-mio 
tatăl tăii = tată, popular: tat'-tu 
tatăl „săi = tatsăi, popular: tat-su. 
mama mea-= mamă-mea, mumă-mea!) 
mama ta = mamă-ta, mumiă-ta, mă-ta, 

E mama sa = mamă-sa,. mumă-sa, mii-sa 
- „> sora “mea = soru-mea, soră-mea sor'-mea 

sora. ta = soru-ta, soră-ta, sorta 
sora ' sa = soru-sa, soră-sa, sor'sa 
nora mea == noru-mea, noră-mea, nor”mea 
nora ta = noru-ta, noră-ta, norta, 

"nora: sa  ="noru-sa, noră-sa, nor'sa. - 

Demonstrativul 

s 69. Demonstrativele dată ls) determinare de: arti-! 
tare, adică parcă s'ar arăta lucrurile cu un semn. Când 

„ dicem » acest om“. închipuim un om care se arată cu 
mâna. sati cu ochii, dacă e de faţă, sati, dacă nu este de 
faţă, atunci ne gândim la un om sciul, spus. mai 
nainte. Exemplu : „Vasile e un şcolar silitor; el învaţă 
totdeauna lecţiile; îşi ascultă părinții şi - profesori). 

„Acest şcolar merită premi“. Scim aci că este vorba" 
de Vasile despre care s'au Spus 1 maj multe înainte, iar 
nu de alt şcolar, | 

z 

„2 1) In loc de mama mea şi lată! meii se gico în vorbire familiară: 
mama gi iata. .
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$ 63. Pronumele :demonstrative -sint: acest, acel, | 
cel-alt (celalt, celălalt) cest-l-alt (eestălalt). 

Se vedem formele acestor pronume. . A 

- Vasile e un școlar silitor.: Acest școlar merită premiii.. 
Cărţile acestuY școlar sint totdeauna curate. Daţi ajutor a- 
cestut școlar, fiind-că e sărac. Nam vădut niciodată pe a-. 

„_cest șeolar. pierdend vremea pe stradă. Dincolo vedem pe 
“Ion și pe Nicolae. Aceşti băeţi sint leneși şi de aceea sint 
rău văduţi de profesori. Cărţile acestor şcolari sint rupte 
și murdare. Ar fi bine 'să nu daţi .nică un fel de ajutor a- 
cestor școlari. Degeaba am sfătuit pe aceşti școlari, căci 
maii voit să înțelegă - 

Câmpina e un oraș de munte. Acestă localitate e vestită 
pentru aerul ei curat. Frumuseţea aceste localităţi e sciută 
de multă lume, De aceea toți dati preţ mare acestei locali- 
tăți și petrece vara, acolo. Ași dori să visitez “şi eti acestă - 

„localitate. “Tot în același judeţ sint Buştenii și Predslul. 
Aceste doiiă sate sînt în timpul verii fârte. împoporate de 

"lume străină. Renumele acesto” sate cresce. din di în di. 
Trimit deci salutări acestor sate, căci, în adevăr, frumâse 
ore am petrecut in. aceste sate. . 

Toţi Românii și-adue aminte de-Mihaiii. Acel voevod a: 
„unit ţările sub un singur sceptru. Amintirea acelui vosvod., 
va fi vecinie vie în sufletul Românilor și în totdeauna se 
vor da onoruri acelui voevod plin de eroism. Să slăvim pe 
acel voevod, căci așa cere datoria patriotică, Și alți Domni 
aii însă drept la, recunoseința n6stră. Ast-fel Mateiii și 
Vasile, aceY principi cari aii adus limba română în biserică, 
S'aii făcut vrednici de pomenire seculară. Stăruinţele acelor 
principi sînt laudabile. Să ne închinăm și acelor principi 
și de ace? principi să ne aducem aminte totdeauna. 
“ Cine n'a audit de soţia lui Neagoe-Vodă! Acea femee 
şi-a dat spre vindare tâte giuvaerurile ca să se termine . 
mânăstirea Argeșului. Bogăția acelei mânăstiri a fost ves- 
tită. De aceea, sa dat t6tă cinstea aceletmânăstiri,. făcen- 
du-se t6te cheltuelile necesare ca s'o restaureze. Regele 
Carol a restaurat acea minunată mânăstire. Aă' mai fost 
în istoria n6stră și alte femei vestite, precum energicele . 
Dâmna. Chiajna și Muma lui Ștefan. Acele femei s'aii ilus- 

" trat, fie-care în felul sti. Povestirea acelor fapte a fost fă- 
S
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cută de nisce scriitori mari ai “noștri. Ei ai . recunoscut 
acelor femei o sumă de calităţi. Despre acele. femei vor- 
besce pe larg istoria n6stră. 

Cest-l-alt cal e mai framos de cât calul cel-l-alt, Imi place 
mersul calului cestur-l-alt. E frumos părul celui-l-alt cal. 
Dă fân cestu-l-alt cal. Dă orz calului celut-l-alt. Să-mi 
vindi mie pe cel-alt cal. Pune la trăsură pe cest-l-alt cal. 

- Boii ceşti-l-alţi sint mai frumoși de cât cei pe cari l-am. 
- vădut eri. Cer-l-alţi cai sint mai mari. Cârnele boilor cestor- 

l-alţă sint mai ascuţite. Îmi plae mai mult casele celor-i-alţi: 
Gmeni. Spune un cuvint şi cestor-l-alţi prieteni. Nu vorbi 

"celor-l-alţi călători. Am întâlnit pe ceşti-l-alţă săteni. Întoâbă 
pe cet-l-alţi şcolari. 
Casa, cestă-l-altă e încăpătâre. Curtea,. cea- altă. e strimti, 

„. Am fost până la marginea cestet-l-alte moşii. Mam oprit. 
la porta, celet-l-alte cetăţi. Acordă un ajutor cestek-l-alte fe--. 
mei. Nu te increde celeă-l-alte bătrâne. Am vădut pe câstă- 
l-altă sărmană. Îngrijesce mai mult de cea-l-altă bolnavă. 

Îmi aleg casele acestea, căci cele-l-alte case sint mai mică. 
| Ceste-l-ajte cărți sînt mai frumos legate. Porţile cestor-l-alte 
case sint mai largi. Am vădut ! hainele celor-l-alte femei. Nu 
te supune celor-l-alte sfaturi, căci nu sint bune. Dă ascul- 
tare cestor-l-alte plângeri, căci, sint drepte. Lasă, cele-l-alte 
ocupațiuni și vedi de șeOlă. Am. să părăsesc ceste-l-alte 
adunări, căci nu-mi mai plac. 

Prin urmare formele pronumelor demonstrative sînt: 

s. N. A. acest. . acestă acel  --acele 
G. D. aceshă acestei acei acelei . 

P. N. A. acești aceste - acei acele 
G.. D. acestor acestor acelor acelor 

S. N, A. câstl-alt (costă-bâl) —— cestă-laltă 
G. D. cestui-l-alt | cestei-lalte - - 

P. N. N. ceşt-l-ali O. .  „ceste-lalee 
„GG. D. cestor-l-ală . cestor-l-alte 
„ Clasa II. - | 5



Ia SN. A. cel-ali (cel.l-al, celă-l-alt) cea-l-altă 
G. D. celui-l-alt celei-l-alte 

P. N. A. cei-balţi „5 cele-halle 
G. D. celor-balţi.  *  . celorlalte. 

„ Pronumele acest (acâstă) şi acel (acea) . primese la - 
urmă sunetul a, când staă în urma substantivului. | 
„Când se întrebuinţeză singure ca să ţie locul unul sub- - - 
stantiv tot asemenea primes: finalul a. - - 

Exemple. Acestă localitate e vestită. Localitatea, acesta 8. 
vestită. Care localitate e vestită ? Ac&sta.. o i 

Acel principe a fost. vitâz. Pricipele acela a fost vităz. 
“Care principe a fost vitez? Acela. .. - 

CAcea +a dă aceea: Ferheca aceea. 

- Relativ-interogativul 

" $ 64. Pronumele adiectivale relative şi interogative - 
sînt acelea, cari se întrebuinţeză în proposiţiile relative 
şi în-cele interogative. e Bă 

Sint doiiă: care şi ce. 

“Exemple: Omul care e credincios face fapte bune. Care . 
om ar vi6 să-și facă răi? Nu scim ce veste ne aduce ora, 
viitâre. Ce noutate mi-anunţi? 

Dintre aceste pronume, ce este invariabil, jar care 
“varieză după gen, numir. şi cas. . | 

$ 65. Să vedem formele acestui pronume. 

Care şcolar e mai silitor în clasa acâsta?. Cărţile cărui | 
școlar sint mai curate ?. Cărui şcolar să-i dăm premiii? La 
care școlar să ne adresăm? E mai primejdios leul care: 
dârme. Leul a cărut colivie e slabă, pote scăpa. Să fim re- 
cunoscători omului căruia îi datorim situația n6stră. Fe- 
-rice de omul pe care îl va iubi Domnul! ..- - a 

- Care ţară e mai frumâsă de cât a nâstră? Pămintul căreY 
4 țări e mai bogat? Cărei ţări îl suride un viitor mai ferice?
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În care ţară vom merge de acum încolo? Găina c caie cântă 
sâra diminâţa pare oii. Casa a căret pârtă nu se închide 
e prada hoților. Să mulţumim femeii căreta i-a fost milă 
de nok. Acesta e casa în care m'am născut. 

Cari soldaţi ati fost mat viteji de cât-ai noștri? Puseile 
căror soldaţi sint mai bune? Căror părinţi le-a fost dat să 
aibă o .bucurie mai mare? Pe cart Gmeni îi cunosei.. mai 

„bine? Caii car! sint întrebuinţaţi la alergări- nu pot trage. 
greutăţi. Copiii ale căror fapte nu sint supraveghâte de- 
vin nisce 6meni răi. “lot satul a eşit inaintea soldaţilor că- 

„ora generalul le dase decoraţiuni. Nu-mi plac Gmenii cară 
“se laudă singuri. 

Cart ease sint mal mari aci în oraș? Uşile căror case 
sint mai înalte? Căro» case sa dat foc? În cari case te 
vei muta acum? Cărţile cart sint tipărite cu litere mal 

„mari se citese mai repede. Casele ale căror odăi sînt lu- 
min6se -sint bune de locuit. Citesc bucuros cărțile cart co- 
prind povești frumose, 

Aşa dar formele sint: 

Mase. $. N. A. care Fem. S: N. A. care 
OG Decâna - „G. D. cărei 
P.N. A. cari - P.N. A. cari: 

G. D. căror. - .G. D. căror 

La genetiv-dativ se alipesce finalul a când pronu-" 
„mele stă la urma substantivului. 

Nehotăritul 

Ş 66 Pronumele adiectivale nehotărite sînt: Ore- . 
care, Gre-ce, nes-care,. nes-ce (nisce), nes-care-va, ce-va, 

„fie-care, fie-ce, ori-care, orice, eri-care, veri- ce, toi, cu- 

zare, al, nici-un, 

- Exemple: d | 
Un dre-care negustor mergea prin sate să cumpere g 

„Simţind dre-ce câștig se duse în satul cel depărtat grau 

D “Acest pronume e puţin întrobuinţat.
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Intâlnindu-se cu nes-cark Gmeni, a stat de vorbă D. 
Nisce hoţi l-aii întâlnit şi l-ai prădat») | 

Aşi mânca nes-care-va bueate?). 
Al ce-va pome? . 
Fie-care om e răspunqător de faptele sale. 
Fă fie-ce lucru la vremea lui. 
Nu călători pe ork-care drum. 

Dă ort-ce trebă, pe Stan 'păţitul întrâbă. 
" Veri-cara afacere să fie făcută la timp :). 
„Nu-mi place verk-ce mâncare 4) - 
Nu tâte museele fac miere. - 
Acesta e aliă căciulă. - 
Nici-o faptă fără plată. - - 

$ 67. Unele din aceste pronume sînt compuse cu un 
alt pronume şi cu verbe. La -acestea varieză numai pro- 
numele, Yar tormele de verb rămân neschimbate”). 

ore (de la verbul” a voi)-rcare 

Ore-+ce 

nes (din latinesce: nu sc) care 
NEs+ce =nisce - 
nes+care +va: „(verbul a vo) =nis -care- va = is: cai-va 
ce+ia 
fie (de la verbul a ficare 
fie+-ce 

ori (de la verbul a voi)-rcare 
ori+ce 

eri (de la verbul a von)-kcare 
veri+-ce . 

E nici-+un a 
+ i i 

1) în loc do nes-care se introbuinţâză de obiceiii nes-ce (nisce), .. - 
contundându-se ou înţelesul articolului nehotărit.' , 

" 2) Aisce se întrebuinţâză la pluralul masculin şi feminin (nomina- 

  

tiv acusativ) al articolului nehotărit,. 
3) În loc de nes-care-va se zica în vorbirea familiară niscatva (nis- 

cai-ya). 
_* 4) Veri-care şi verl-ce sint rar întrebuințate și numai de unii serii- 
tori. Ia genere se spune ori-care, ori-ce. Ă 

5) Mal sînt şi alte forme compuse, dar despărţirea lor nu: se 76to. 
face fără cunoscinţa limbei latine, deaceea elevii le vor considera 
oa simple, cum şi sint întru cât privosoa limba română.
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Formele necompuse sint; al, cutare şi tot. | 
“Formele pronumelui a// ară vedut ($ 63) că servă la . - 

compunerea. vorbelor cel-alt şi cestă-l-alt. Cunâscem deci 
formele lui: „ . 

Mase. S.N. A. a// -Fem. S. N. A. alfă 
G.-D. alai o G Dali: 

P.N.A. alf P..N. A. alle... 
G.D.alfor o G, D. altor 

„Când ţine câte odată locul unui substantiv, atunci 
primesce adause la sfirşit. La N. A. singular şi. plural 

“la ambele genuri primesce articol ca un .- substantiv; la 
G. D. primesce a ca un pronume adiectival. 

Exemple : Alt cântec ași dori să aud.-Nu seiii “altul (adică 
alt cântec—ţine loc de substantiv). M& due în altă casă. Nu 
vei găsi alta (adică altă casă) mai bună. Unii vin, alţii 

- „(alţi men!) se due. Femeile acestea nu sint ca “altele (alte 
femel). Fă singur: nu lăsa, pe sema altora (adică alto 

. Omen), 

__ Cu acestă regulă se conformii și nict-un când se pune 
în locul unui substantiv: nict-unul, nict-una, nict-unii,” nicY- 
unele, nică-unula, „nick-uneta, nict-unora, 

Citare se declină ca şi care: 

Mase, N. A. cutare Fem. N. A: cutare | 

G..D. culănui (a) - G. D. cutărei (a) . 
_P. N. A. cutare sati cutari P. N. A. cutare sai cutari 

G, D. culăror a G, D. cutăror (a) 

- Tot are forme pentru amândouă genurile şi pentru 
amândouă numerele. o 

Nu tot ce sbâră se mănâncă. Tată pasărea. pe limba ei: 
- piere. Nu te speria de tot ce „veci Pune ce-va de o parte 
pe tdtă giita. Toţi mosafirii saii aședat la masă. Locurile 
tuturor  6speţilor erati. insemnate de mai nainte. Dă tutu-
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ror Gmenilor ce li se cuvine. Nu asculta de toţi lingușitorii. 
Nu tote muscele fac miere. Curtea tuturo» caselor să fie 
_măturată. Dacă s'ar supune omul tuturor inclinărilor sale, 

ar fi nenorocit. Am umblat prin tote comunele. ÎN 

„ Când pronumele torţine locul unui substantiv, atunet 
primesce-la N. A. articole, iar la G. D. plural finalul a. 

Exemple: Zotul (nu însă dl, acâstă formă: rămâne * 
neschimbată); /ofii, (otel (în expresia : cu tofele), tuturora. 

Observare. Când vrem să exprimăm G. D. singular, ne 
servim de forme cu preposiţiuni, a tot. Ex.: Dumnedei A 
tot vădătorul. “ si 

o. 98. Exercițiă oral, Să se alegă și să se decline unele 
pronume adiectivale posesive, demonstrative, intero- 
gative-relative, și -nehotărite din rândurile următore. 

- “Râtele se al€rgă una” pe alta şi nu se ajung niei- 
odată. Tot cânele ese din ârnă, dar numai pielea lui 

scie. Când ești in casa altuia, nu poţi șede cum iţi 
place. Prieten adevărat este acela caro te sfătuesce 
spre bine. Dacă prietenul tăi este miere, tu nu căuta 
să-l mănânci: tot. Dă-mi, Dâmue, ce mam gândit, să. 
mă mir ce ma găsit. Pie-care unde cunâsce: acolo 
trage. Vrei să te dătuese cu ce-va? Pistra: care se 
rostogolesce nu prinde muschii: M& aflu la strimtul . 
meii. La, copacul fără pâme nimeni nu aruncă piâtra. * 
Oţetul tare vasul lui își strică. Țiganul când a ajuns 
împărat întâiii pe tat'stii l-a spânzurat. Omul să stringă. - 
pentru vremuri grele şi alte ca aceste. Acea pildă 
“trebue să fie cunoscută de.toți. Acâstă pornire spre 
economie e bună; dar să nu o ducem prea departe. 
Vi6ţa n6stră, e scurtă. Păstraţi-vă bine banii voștri, 
dar nu lăcomiţi la ai altora. Fie-ce nebun scie să câş- 
tige bani, dar nu-i scie păstra. | 

99. Exerciţii scris. Să se scrie 5 proposiţiuni cu 
exemple - de pronume demonstrative; 5 cu exemple 
de pronume posesive; 3 cu exemple de pronume re- 
lative; 3 cu exemple de pronume interogative; 5 cu 
exemple de pronume nehotărite. |
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3. ADIEOTIVUL 

$ 68. O altă specie de determinare a substantivelor 
o formeză adiectivul. EI arată însuşiri de tot felul ale 
lucrurilor, 

$ 69. Adiectiv ele au de regulă doit forme pentru 
cele doit genuri:. bun (om), bună (temee). Cele mai. 
multe se termină în consnă sau 2 întreg ori semi- 

“son pentru masculin şi în â pentru feminin. Altele ai 
la feminin e în loc de ă. Puţine au terminarea e peniru 
amândouă genurile. 

Exemple: sec-secă, negru-nâgră, noti-nouă, albiii 
albie, vechiu-vechie, călător-călătore, verde-verde. 

Excepțiuni: grei, re fac la feminin” grea, rea. Cele” 
terminate în e/ fac la feminin ică: mititel-mititică. , 

'$.170. Adiectivele se declină întocmai ca substanti-: 
ela: cele masculine ca: masculinele, cele feminine 

ca femininele. Cele. terminate în e pentru amândouă 
genurile aii declinările ambelor genuri. 

2 

- Fără articol: - - 

Ş. cal negru vacă negră. broticelverde  f6e.verde 
” - vaci negre „ol vergă 

P. cai negri vaci megre  brotăcei verde . foi verdi 

În declinarea cu “articol, când avem-unit un sub-. 
" stantiv cu un adiectiv, Ia articol numai cuvintul- care 

stă înainte. E | - 

Cu articol : - 

“calul negru - vaca nâgră brotăcelul verde  fita verde 
“ calului negru tacit negre brotăcelului verde foi verii 

caii negri : vacile negre brotăceii verqi foile verdi 
cailor negri vacilor negre brotăceilor verii foilor verii -..
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negrul cal  nâgra vacă verdele brotăcel  verdea foe „> negrulutcal megrei vaci - verdelui brotăcel verdiă foi negrit cai . negrele vaci verdit brotăcei -' zerdile foi negrilor cai negrelor vaci verilor brotăcei - verdilor fot 

100. Exerciţii oral. Cari sînt adiectivele din bucata următâre ? Ce forme pentru genuri ai? Cum se de- clină fie-care? . . Vin valurile albe și marea, elocotesce.: Copilul ne- „păsător pe malul ei clădesce cetăţi cu ziduri gr6se “din nisip și din scoiei. Bucuros. privesce din vârful ei cum-marea rostogolesce valuri spumbse. De odată însă vine un val cu repedi sărituri Și lasă cetatea dă- rămată. Se uită atunci eu inima sdrobită la bieta lui clădire de valuri ' potopită și plânge. Aşa zidim cu toţii pe maluri nisipâse palaturi minunate, dar dilele „amare le spală urma lor.: 
101. Exerciţii scris. Să se dea 5 exemple -de adiec- tive cu terminarea consonantică pentru masculin și ă pentru feminin; 5 cu consână sati « la masculin și cu e la feminin; 5 cu e pentru ambele -genuri. „102. Exerciţii oral. Să se pună substantivele subli- niate înaintea adiectivelor și adiectivele înaintea sub- stantivelor, - .. - In podna tăinuită florea Ospeţilor luncii. cu grăbire se adună ca să asculte o cântărâță revenită din străi- nătatea negră. Roiă de Jlacăr! uşurate tree în aer, stai lipite de luminărele în fire, răspândind prin tufe o văpae albăstrie. Lată vin pe rind bujorelul vioiă cu năl- - tuţa odolenă... lată frageda sulfină, blânde nalbe, to: „.. porași ce se închină -gingaşelor lăcrămidre. Când vine “nuferul, ocheşelele viorele se retrag: de la el departe. Mai vin încă, elegante floricele. Vin mierle şuerătove, cucul îngâmfat și dutose turturele cu lung- dor, cu jale lungă. Vin şi gândăceit smdlţuiţi, fluturii. cu aripidrele - Pudruite,. -. a e Ă 

„103. Exerciţiă oral, Să să decline din adiectivele ur- măt6re, observându-se ce terminări ai pentru genuri. negru, noi, bun, românese, drag; albii, cenușii; luciii, roșii, vechii, dibaciii, gălbui ; dator, călător,
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făcător; mititel, tinerel, frumușel; grei, răi; tare, 
mare, dulce, verde, rece, iute. DN 
„104 Exerciţiă oral, Să: so observe la, care adiective 
se întâmplă schimbări de sunete în formarea . plura= 
lului și a femininului și cari sint acele schimbări: 
“demn, modern, francez, mare, tare; îndrăsneţ, cules, 

frățese, fiert, mălăeţ, -femeesc, ostășese; larg, olog, 
” sărace; călare; sdravăn, ţâpăn, prâspăt, tinăr, -vinăt;_ 

perfect, bet, lat, sătesc, ud, gros, trez, îngust, albastru, 
ortodox; mâle. Ri 

Observare. Schimbări de vocale: a-ă, i-e, i-i; diftongi și 
vocale: e-6, 6-e, 6-0; eonsonante; c-ci, a-i, t-ţ, d-d, s-ş, 

-2-j; grupe de consâne: se-șt, str-ștr, x-eş; dispariţia vocalei: 1. 

$ 71. Adiectivul fiind numirea însuşirilor” ce au 
lucrurile, vorbirea cere să fie potrivire de formă între 

„substantiv. şi adiectiv: dacă substantivul e masculin şi 
adiectivul e masculin. Determinarea urmeză în formă 
vorba determinată. Potrivirea acâsta se numesce acord: 
adiectivul stă în genul, numărul şi casul în care stă şi 
substantivul. Ex.- Casă albă, case albe, boi albi, boii alb... 

„105. Exerciţii oral. Să se spună cum s'a. acordat 
„adjectivele subliniate. A 

„In frumosa nâstră ţară luna florilor sosesc. P6 mlă- 
„dița mugurie frunzele se desvălesc. Prin livedi acum , 
S'arată pâlcuri vesele de lume. Spre ogâre cerul cată 
cu ochă binevoitori şi pe feţele votose bucuria pune flori. 
Jos pe 6rbă staii intinse lăicere înflorite 'şi pe ele se: 
arată străchinile smălţuite, pânea albă stă „alături cu 
mălatul auriă; iar deoparte mart ulcidre, pline tote cu - 
rachiii. La o vatră pe cârlige spânzură un ceaun mare 

- și alăturea, aşteptă melesteul țărănesc, 
106. Exerciţii scris. Să se . facă acordurile unde 

lipsesc: Sa 
„Nisee curti îmbătrânit, gârbovită și sburlit, staii 

sub șură tremurând și privind cu pismuire a porum= - 
„bilor iubire. Abătută de bâlă, leul sta -pe vale, abia - 
răsuflând. Un. cocoș află un rubin lucitâre și fină;
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- Uliul odată prinde o vrabie mie. Ursul exilsză pe . 
- ori-ce animal cornorată. Un catâr crescute în of! și în 
vai! trăia între nisce cai bun. Leul supărate a gonit pe - 
măgarul mâhniţi. | a 

“$ 72. Am vădut că pronumele adiectivale se iată 
câteodată ca substantivale, adică ţin loc unui sub: 
stantiv. Tot ast-fel se întâmplă şi cu adiectivele: - în 
loc să -se raporteze la un cuvint pe care să-l deter- 
mine, ele se prefac -în substantive. : 

„Exemple: Un om orb e nenorocit. Am întâlnit un ord, 
“Orbul se ajută eu pipăitul. Am un cal bun. Tatăl tatălui 
mei imi este Bun. Cunosci pe bunul meii? 

Ba unele adiective: s'ai. întrebuințat: aşa des ca. 
substantive, încât s'a şi uitat că sînt adiective; e- 
guțălor (om neguţător), militar (om militar), navigator - : 
“(om navigator), etc. 

„107; Exeroiţiă oral. Să se spună cari adiective sint 
propriii dis adiective și cari luate ca substantive. | 

Flecarul vorbesce și când nu trebue. Vorba dulce 
mult aduce. O slugă flecară e dată afară. Mai avem: 
trei dile și intrăm în dulce. Nepoftitul mare seaun.. 
Dacă nu ești poftit, nu to duce la petrecere. Popa. 
nu t6că de doiis ori pentru o babă surdă.  Surdul 

>.” aude cei spul. Dumnedeii va trimite pe 6menii pă- 
” "cătoși în -lad. Gura, păcătosului adevăr grăesce. Min- 

cinosul o pate fârte des. Lăudirosul e răii vădut de. 
t6tă lumea. |. 
„108. Exerciţii scris. Şă se dea 3 exemple de pro- 
Posiţiuni în cari. să fie. câte un adiectiv luat ca sub- 

„stantiv, i 

Comparaţiunea adiectivelor 

-_$ 73. Când atribuim acelaşi însuşire la dout lucruri 
„ numite prin substantive sai când se atribue două în- 
Suşiri-la un singur lucru numit prin substantiv, ne
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-servim de nisce forme gramaticale cari se numese | 
. grade de comparaţie. - dai | 

„“Rece e apa fântânii, rece este şi - Sheta, Atribuim. 
acelaşi însuşire la doiă obiecte şi ne întrebăm: care 
o are în grad mai mare? R&spundem: ghâţa e ma 
rece de că! apa fântânii. o Sa - 

Apa fântânii e rece şi limpede. Dacă voim să spu- 
nem că i se cuvine mai mult însuşirea de rece şi mai 
„Puțin însuşirea de linpede, vom dice : Apa fântânik 
„e mai mult vece de cât limpede, |. | ” 

„_ Une-ori căutăm o însuşire la mai multe obiecte: şi 
„0 aflăm în cel. mai mare grad la unu numai. Şilitor 

e Vasile, silitor. este Ion, dar. însuşirea de -silitor o 
are în cel mai mare grad Dumitru. Vom dice : Du- 
mitru e cel mai silitor. din toţi şeolarii. a 

Deosebim trei grade de comparaţie : forma simplă - 
a adiectivului se numesce posiliv; alăturarea a dotă - 
insuşiri faţă de un obiect sai a doiiă obiecte faţă de - 
0. însuşire se numescc comparativ; constatarea că un' 
obiect posedă o însuşire în gradul cel mai nalt dintre 
lote de acelaşi fel sau faţă de cele may multe se'nu- . 

“ mesce -superlati, . E Da 

Exemple: .. SE a Sa . „_* positiv: bun -"  . dulce 
„comparativ de - egalitate : tot atât de bin  dulee 

„ Superioritate : mat bun:  . ?. dulce 
inferioritate : mat puţin bun - dulce 

superlativ relativ : cel mat bun dulee |. 
„„.-- absolut : forte bun dulce“ in loe de forte avem şi : tare, mult rea, cu totul, peste măsură). Ș LR »p 3 p 

109. Exerciţii oral. Să se pue adiectivele din exer-. ciţiul 103 la gradul comparativ. de egalitate; la com- parativ de superioritate; la comparativ. de inferiori- tate; la guadul superlativ absolut ; la superlativ relativ..
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4, NUMERALUL 

„$ 74. Determinarea de număr, de cantitate, de or- 
„dine se -numesce- numeral. EI: pote fi hotărit saii 
nehotărit, -. | | 
" “Numeralul hotărit--e de mai multe feluy: cardinal, . 
ordinal, distributiv, multiplicatiy şi repetitiv. | 

$ 75. Cardinalul arată numărul, . Răspunde la în- . 
trebarea ; câţi? câte ?: De la unu. până la dece avem 
nume deosebite pentru fie-care număr : doii€, trei, 
palru, cinci, şese, şeple, opt, noiiă. De la dece până la 
doiiă-deci se formeză numeralele cu numele unimilor 

"Şi cu vorba dece legate prin spre. De aci până la moiie- 
deci-şi-noii& avem numărul decilor (doiiă deci, trei-deci) 
Şi numărul unimilor (trei-deci şi unu, şi două, etc.). 

„După noite-deci-si-noită vine suta şi merge tot ca de la 
unu până la doue sute şi apoi tot “asemenea până. 
la ie. De -aică urmâză ca de la zu înainte. Alta | nume nouă mai sint:. milion, miliard. i 

| Numărul ara “Şi doă€ varieză după gen; far cel „dintâiu şi după cas: - a 
Un om, o casă, doi Gmeni, doit&. case. 
Unui om, unei case, . 
Până la dou&-deci numeralul se pune singur înaintea 

substantivului pe care-l determină : SEple Omeni, cinci-. 
spre-dece case. De aci înainte se pune înaintea substan- 
tivului” preposiţia de =. trei deci: de case, patrii deci şi 
cinci de 6meni. La sute şi mir se aplică aceeaşi re- . 
gulă ca la nu până la douc-deci : O sută cinci 6meni, „şepte mii şâse 6menj, două sute dot deci şi tre. de 
Omeni, ş6se mii cinci .sute patru deci de capete. Când 

„avem sută şi mie unite cu nu sai una se pote dice cu 
şi sai fără şi: o sută unu tunuri sa : 0 suţă Şi un: tun 

KOSuă şi unu), E Sa 
s
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„$ 76. Ordinalul arată ordinea sati rândul ce ocupă 
un obiect înt'un şir de obiecte de acelaşi fel. 
. Cardinalului uz corespunde întâiul, - | 

De aci incolo, ordinalul este format din articolul a? 
(fem. a) +- numeralul cardinal + articolul le -+-un întă- 
ritor a. La cele feminine din dora se face unu: . 

al doilea : a douaa= a doia 
al treilea a tea = a telă 

- al patrulea -- “a patraa= a patra etc. 
“al o sută cinci deci şi cincilea, a -o sută cinci deci 

şi cinciaa (cincia). | ae 
„„„ Răspunde. la întrebările : a/ câtelea ? a cât? 

-- 8.77. Distributivele arată cum. sînt grupate lueru- 
rile. Dacă avem o sumă de cai aşedaţi în grupe de 5 
cal fie-care, vom dice că ei sînt aşedaţi: câfe cinci. Se | 

“formeză decă punând vorba câte înaintea cardinalului. 
Exemple : câte unu, câte doi, câte doiiă, câte cinci, ete. 
Răspunde la întrebările : câte.câţi? câle câte? 
$ 78. Multiplicativele arată proporţiunea : îndoit, 

întrei, însulit ete. Se formeză din verbele derivate din * 
numerale: ARE a 

- trei : (a întrei)'—. întreit 
sută : (a însuti) — însutit. 

„. De la numerale se formâzi şi adverbialele de re- 
petiţiune : odată, de doiiă ori, de trei ori, ete, 

Ră&spund la întrebarea : de câte o3?. | 
3 79. Numeralele nehotărite arată numărul în mod 
„nehotărit. Ele sînt: 7/4, puțin, câtva. i 
„Ele răspund la, întrebarea: cât? câtă ?. sati câți ? 
câte ? | ea 
„“Numeralele acestea variâză după gen, număr şi cas. - 

„Mult porumb e pe lunca acâsta. Am făcut la moșie mult 
grăii. Multă lume. e și pe pămint: Nu e bine să mănânci
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“nultă . pâne. 
Aulte sate n: 

- Spun multe v 
= Puțin, 

a cădut 
Puţini 6 
om de 
„unui om de nimic. 

e vijelie 

bui câtă- 
- bele câto 

un minunat gard. 

..- Formele numeralelor 
- Mase. S. N. A. 

G. D. câtor-va 

- Obserpare, Cât-va n? 
„Formele de G.D. singul 

trebuinţate; de aceea 
puţin primesc uneori la 

“la G.D. Plur, 
stantive. ” 

Tot ca numerale nehotărite se mai într 
„ Puţintel, vre-o-câți-va, vie-o doi lrei, ce 

ca vreme ca să mă odihnesc. 
r-va Gmeni. Câţy- 

„ Mulţi nerodi.. pase vântul, căutând comori,. ati șe6lă. Am cunoscut pe mulți de acolo. Nu orbe. Ochii multora vor fi îndrept 
vânt aduce plâe; mult vânt o gonese 
dilele acestea. Vreaii puţin vin. D 

meni sciii să economisâseă. Puţine 
irâbă, prețuese "mai mult de..c 

Am aflat puţini ep 
» pune puţine lemne în' sobă. 

Cât-va timp a-tvecut de la 4 

ați spre tine. 
e. Puţină ploe 

ă-mi puțină apă. 
vorbe de la un 

ât o sumedenie ale 
uri în pădure. Când 

espărțirea, n6stră. Mi-ar tre- 
Nu te lua după Yor-. 

vă pari și câle-a nuele alcătuese 

 nehotărite sint deci : 

mul! Fem. S.. N. A. multă | 
G. D. (rmudtului) _G.D. (multei) 

P.N.L A. mulţi P. N. A. multe: 
GG. D. multor. G. D. multor 

"Mase. S. N: A. puţin Fem. S. N. A. puţină 
ă „G&. D. (puţinula) „_G. D; (puţine) 

P..N. A. puţini, P. N. A: puţine 
G. D. puținor | G. D. puținor | 

Masc. S. N. A. câtva Fem. S. N. A. câtă-va 
PN. A. câfiva ” P. N. A. câle-va 

G. D. câfor-va 

ar6-forme de G. D. la singular. 
ar la cele-l-alte sînt fârte rar în-. - 
S'aii pus în parantesă. Mu şi 
N. A. Sing. articole (-/, -a);. iar 

primese finalul -a când se lau ca sub-. - 

ehuinţeză”: - 
-va, etc. :
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110. .Eserciţiă oral. Să se al&gă numeralele din rân- 
-durile următore și să .se spună de ce specie sînt. 

Cu o flâre nu se face primăvara. Anul are doiă- 
„spre-dece luni. Principele nostru Carol a devenit rege 
în al șese-spre-decelea an al domniei sale. Soldaţii 
merg.de obicei câte patru în rând. Românii sati 
luptat de doiiă ori la reduta Griviţa. Omul mulțumit 
are îndoită putere de lucru. Mai bine puţin cu drep- 
tate de cât mult cu strâmbătate. 

111. Eserciţii scris. Să se dea 5 proposiţiuni cu nu- 
merale cardinale; 5 cu numerale ordinale; 5 cu nu-. merale distributive ;. 5- cu numerale. multiplicative ; - 5 cu adverbiale numerale; 5 cu numerale nehotărite.



IV 

VORBE CARI NUMESC FAPTELE LUCRURILOR. 
DE SINE STĂTĂTORE E 

“VERBUL 

"$ 80. Cuvintele cari arată faptele lucrurilor de sine Slătătore se numesc verbe. i | "Exemple: Vântul gonesce norii. Vorba »gonescet arată un fapt pe care-l îndeplinesce „vântul“; este - „deci un verb. | | | 
Dumnedeii este mare. Vorba „este“ împreună cu . „mare“. ne arată un fapt despre „»Dumnedei, adică felul de a fi; deci e un verb. 
Să observăm proposiţiile următore: - - 
S6rele lumineză. Leul mugesce. Pasărea cântă. Vara . „este lungă. Obrasnicul e nesuferit. C&rnâla e ncgră. 
In primele tray proposiţiuni predicatul e. format . - dint”un singur cuvînt: un verb; în cele-l-alte predi- catul e format dintr'un -verb este şi un alt cuvint. : Vedem deci că sînt unele verbe cari formâză singure „predicatul şi că verbul esle nu pote forma singur predi- catul. Cele d'intâiii se numesc verbe predicative; . cel-alt se numesce verb auxiliar. | a
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“$ 81. Am vădut că verbul. exprimă un fapt al unui 
lucru. Dacă acel fapt este o acţiune executată de un 
lucru de sine stătător asupra altui, lucru de sine stă- 
tător, avem un verb transitiv. Când dicem': „Copilul 

„rupe un. strugure“, verbul este transitiv, fiind că ac-. 
țiunea exprimată de el, făcută de copil trece asupra. 
lucrului strugure. Dacă faptul. este o acţiune care nu.- 

„se pote exercita asupra unul lucru, atunci verbul se 
“chemă intransitiv. Când dicem:' „Calul merge tute“, - 
verbul este intransitiv, pentru-că avem. o acţiune care 

nu se exercită asupra unui lucru de sine stătător. 
Verbul transitiv pote ave obiect direct, pe când cel 

intransitiv. nu pâte av6, Când dicem: Copilul rupe, 
ne întrebăm: ce rupe? căci ni se pare că gândirea 

„„nu e întrâgă. Când însă dicem: Calul merge, nu ne 
„întrebăm: ce merge? ci sai ni se pare gândirea în- 
trâgă sai întrebăm: unde? când? cum? 

Multe verbe pot fi transitive şi intransitive după în- 
ţelesul ce vrem să le dăm. | , 

Calul alergă pe câmpie . . . intransitiv. 
". Boul l-a alergat până în pădure .. . transitiv, 

Copilul alunecă pe ghâţă, . .. . intransitiv, 
Alunecă-mi un franc . . . transitiv. 
Călărețul încalecă pe cal . . . întransitiv, - 
Nu pot încăleca ârmăsarul ... . transitiv. 
Flămândul. dumică și mănâncă . . . întransitiv, 
la dumică .pânea acâsta în .lapte . . . transitiv, 

-.* Dimin6ţa omul muncesce mai cu plăcere . . . intransitiv, 
„ Aeumelmuncesce bucata acâsta depămint . . , transitiv. 

112. Exerciţii oral. Să se spună în cari proposiţiuni 
verbele sint transitive și în' cari intransitive. | 

Vizirul pâra pe Brâncovânu. Brâncovânu cita pe 
ferestră. Căuta armele. Ne a înconjurat pașa. Turcii 
năvălese în casă. Pe toți mi-i prindea. În turn zac 
feţe domnesci. Sultanul îi aducea ]a judecată. Dum- 
„nedeii scie. Dol gealaţi veniaii cu săbiile. Ei mergeaii 

Clasa II i 6 

ES
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spre robi. Taci, drăguță, nu mai plânge. Pe Ştefan l-a, 
plâns t6tă, Moldova. Mori în legea ta. Gealaţii înain- 

- tai. Pe ofițeri i-a înaintat. Nu mai boei, căci nu poţi 
* învia morţii. De geaba-l bocesci. AI audit să fi înviat 
vre-un mort? Ostea a tăbărit la Cotroceni. Soldaţii 

-aii tăbărit pe el. Turcii. rideaii de ei. 'In zadar a în- 
ereat să-l. ridă. Nu căsea gura la mine. Când ţi-e 
somn, casci, . a - o Ă 

113. Exerciţii scris. Să se dea 5 proposiţiuni în cari 
să fi€ un verb predicativ; 3 proposiţiuni în cari să 
fie verbul ausiliar. a | 

114. Exerciţii scris. Să se dea 5 proposiţiuni cu un 
verb intransitiv ; 5 cu un verb transitiv; 2 în cară să 
figureze același verb odată luat ea, transitiv și odată * 
“ea intransitiv. . 

$ 89; La verbele transitive avem deci o lucrare înde- 
plinită de un lucru de sine stătător şi suferită de alt 
lucru. Intr'o proposiţie în care stă un verb transitiv tre-: 
bue să avem un subiect (exprimat saii sub-inţeles), un 
predicat şi- un complement. Exemplu: Soldatul îmbracă 
mantaita. Subiectul soldatul, care îndeplinesce acţiunea, 
predicatul îmbracă (acţiunea), complementul mantaita, 
care suferă acţiunea. |. a a 

„__ Verbul transitiv care. exprimă o acţiune ce trece de .: 
la subiect la obiect se numesce activ. 

Am pui€ însă să ne gândim la mania şi despre dinsa 
să spunem ceva : Mantaita e îmbrăcală de soldat. Su- 

„„biectul : mantaia, care suferă acţiunea; complementul : 
"soldat, care face acţiunea. Avem aceleaşi părți ca în 
exemplul I, dar rolul lor e schimbat. . 
„Verbul care exprimă o acţiune pe care o suferă | 

subiectul de la complement se numesce verb pasiv. —€ 
Putem să ne gândim şi. altfel. Soldatul pune pe 

- el mai multe haine; dicem atunci : Soldatul se îmbracă. 
Aci subiectul soldatul face acţiunea (îmbracă) şi acâstă 
acţiune o suferă tot soldatul; de aceea se întrebuinţeză
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pronumele se.. În loc de soldatul îmbracă pe soldat Jicem : So/datul se îmbracă. : a | „Verbul care arată că acțiunea e-fâcută şi suferită de subiect se numesce reflexiv, 

115. Exerciţii oral, Să se spună cari sint active, pa- sive, reflexive din verbele subliniate și să se explice. Stieletele s'a prins în laţ. Ciocârlanul: dicea că sți- “ cletele este nătărăti. Soldatul învârtta sabia. Cioeârla- nul se învertia pe lânsă stielete. Cine înţelege limba, dobitâcelor ? Lucrul acesta, se înțelege lesne.. E bine să plimbi caii înainte de a le-da grăunţe. Igiena reco- „mandiă să te plimbi după masă. Profesorul laudă po Şeolarul silitor. Nu-mi place să mă laud: singur, dar nu m& supăr când mă laudă alţii. Îmy place să mă odih- . nesc sub un stejar umbros. Voi pofti. pe mai mulţi amici la o vâniătâre. Dacă nu sânt poftit, nu mă due la masi. Acâst vânător scie să porte puşca. Copilul „bine crescut seie să se porte bine eu tâtă lumea. Domnii fanarioți obicinuiaii să se Porte de subțiori de către boeri. Unii Gmeni se lasă să fie purtaţi de nas de alții, Servitorul caută, să mulţumâscă pe stăpânul săi. Omul sărac trebue să se mulțumdscă cu puţin. e 116. Exerciţii scris. Să se dea 5 proposiţiuni cari. să aibă un verb activ; 5: cari să aibă un verb pasiv; 5 cari să aibă un verb reflexiv ; 3 proposiţiuni în cari același verb să” fie activ, pasiv, reflexiv. „o 

$ 63. Scim că verbul exprimă un fapt. Idea de N fapt o găsim în partea statornică a înţelesului. Acesta nu e niciodată singură, ei îusoţită de alte idej: Ce per- sOnă face acţiunea? o persână sat may “multe o tac? în ce timp se face acţiunea ? în ce mod? Se vede de aci că partea variabilă sat secundară a unui verb ne. arată personă, numer, timp şi mod.: Când dicem : hicrez înțelegem că e vorba de o lucrare a persânei ], că e o singură persână, deci numtrul singular, că acţiunea se. face în timpul de faţă, în present, că modul este hotărir, indicativ. Schimbarea terminării, de “Şi ar lăsa neatinsă 
+
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idea verbală (faptul, înţelesul principal) ar aduce una 

sati ma! multe schimbări secundare : lucrarăm arată că 

pers6na e tot Î, dar numărul e plural, timpul e țtrecut, 

Yar modul tot indicativ, adică exprimând în mod,hotărit 

faptul. - - Să e 

Persânele sînt trei: I, care 'vorbesce; IL, cu care 

vorbim ; III, despre care se vorbesce. | - 

Numerele sint doit : singular şi plural, 
Timpurile sînt trei: present, trecut şi viitor. 

Modurile sînt opt: indicativ, conjunctiv, condiţional 

sat optativ, imperativ ; infinitiv, participiu, 'gerundiii şi 

"supin. | a o aa 

- Dicem că verbul e la indicativ când ni se spune faptul 

în mod hotărit:, lucrez, lucram, voii lucra. - 

_ Dicem că verbul e la conjunctiv când ni se arată 

- faptul cca supus altuia,. ca: dependent de altul: vrea . 

- să lucrez. | Sa - 

Dicem că e la condiţional (saii optativ) când ni se 

“arată faptul ca supus unei condițiuni sai ca exprimând 

o condiţiune ori o dorinţă: ași lucra dacă aşi ave timp; 

aşi merge şi eii la preumblare. 
. Dicem că e la imperativ când faptul ni se arată ca 

expresiunea unui îndemn, a unei rugăciuni, a unei po- 

runci: lucreză! ajulă-ne, Domne! 
Când verbul se află în unul din aceste patru mo- 

duri, se schimbă după -persână: eit lucrez, tu lucrezi, 

etc.; ei să lucrez, tu să lucrezi, ete. ; eii aşi lucra, tu ai 

lucra, etc.; lucreză -lu, lucreze el, etc. De aceea îndr- 

_cativul, conjunctivul, optalivul şi imperativul, se numesc 

moduri personale... cc | N 

„_Dicem că verbul e la infizitiv când ni se arată lu. . 

crarea. ca nedefinită: a lucra. . Sa 

Zicem că verbul e la participii când ni se arată 

lucrarea sub forma unui adiectiv: lucrat (dulap bine lu- 

_crat, casă bine lucrată).
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„ Dicem că verbul e la gerundiă când ni se arată acţiunea 
sub formă de adverbiii : lucrând (l-am 'vidut lucrând). 

„ Dicem că verbul e la supin când ni se arată numai 
cu singura hotărire: de trecut, sfirşit, făra altă lămu- 

-rire: lucrat... Da a 
Când verbul se află în vre-unul din aceste moduri 

nu se schimbă după personă. De aceea infinitivul, par- - 
- ticipiul, gerundiul şi supinul se numese moduri ne- 
personale. *. 

117. Exerciţii oral. Să se spună în ce mod, timp, 
"numer, personă staii verbele subliniate. 
ra odată un negustor câre moştenise multe moşii. 

EL era, cunoscut că pote să înțelcgă limba, dobitâcelor. 
Dorind o dată a visita una din moșii, el audi pe un 
măgar zorbind cu un boii. Aceștia mar fi credut nici 
o dati căi un om îl za înţelege, Ascultă ! dicea boul că- 
tre măgar. Tu eşt fericit că nat nimic de lucru pe 
când eit muncesc" forte mult; cii trag plugul și carul 
şi totă n6plea stai 'culcat în gunoiii. Noi măgari, răs- 
punse ceclă-l-alt, sintem slabi și ne supunem omului, 
pentru-cii m'avem ce face; dar voi boii sînteți proşti, 
pentru-că vă puteți apăra şi răbdaţi tote nevoile. 

"118. Exerciţiă scris. Să se dea 6 proposiţiuni: unu 
în care verbul să fie la indicativul present persână 
III singulară; una în care verbul să fie la indicativ 
viitor pers6na I plurală ; una în care verbul să fie 
la indicativ trecut persna 1 singulară ; una, în care 

„Verbul să fie la condiţional present persâna II sin-. 
gulară ; una în care verbul să fie în modul conjune- 
tiv timpul present persna IL plurală; una în care 
verbul să fie la imperativ persâna II singulară. 

119. Exerciţiă scris, Să se dea 4 proposiţiuni în 
cari să fie câte un verb în unul din: modurile neper- 

„“ sonale. e i 

„+ "Conjugarea. | | 

. S 84. Am vădut ($ 97):că schimbările ce încârcă ver- 
"bul prin partea secundară a înţelesului se -numesc cu * 
un singur cuvînt conjugare, | 

2
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„Pentru ca să se. ţină mai bine minte -regulele pri-. 
vitore la verbe, sai împărţit tâte în patru grupe nu- 
mite conjugări. Semnul deosebitor s'a ales să fie ul- 
tima vocală din infinitiv. Acestă vocală a căpătat nu-: 
mele de caracteristica conjugării, 

Verbul “a lucra are ca vocală ulţimă a; prin ur- 
„mare a este caracteristica acestui verb; el face parte 

- din conjugarea I. Caracteristica conjugării I este a. 
Verbul a tăce are ca vocală ultimă diftongul 6; 

prin urmare € este. caracteristica acestui verb; el face 
„parte din conjugarea II. Caracteristica conjugării a II 

este €. | N aa | 
«Verbul 'a dice are ca vocală ultimă e; prin urmare 

e este caracteristica acestui verb; el face parte din 
„conjugarea III. Caracteristica conjugării III este e. 

„ Verbul. a fugi are ca vocală -ultimă i; prin urmare 
i este caracteristica acestui verb; el face parte din. 
conjugarea IV. Tot din conjugarea a patra fac parte 
şi alte -verbe, precum a uri; acesta are ca vocală - 
ultimă î. Caracteristica conjugării IV este i şi î. 

Orl-ce verb românesc se pâte aşeda în una din 
aceste patru grupări. i 

» 120. Exerciţii oral. Să se spună de ce conjugare... 
sint verbele subliniate și de pe ee se cunosc. 

Ascultă-mă dar: când o veni plugarul să te înjuge, 
împotrivesce-te și nu te lăsa, arată-ţi mânia, năvălesce 
asupră-i și îl împunge cu cornele şi dă din picidre. 
„Cu acest chip dobâră-l, sue-te deasupra lui și fe tu 
stăpânul lui. Aceste vorbe le spuse măgarul către boii; 
dar stăpânul lor, care şedea făcând şi asculta. şi înţe- 
legea vorbele lor, a pus a.dota di la plug pe măgar 

“în. locul: boului. Ast-fel măgarul care zru se vâre în- 
trigi a păţit-o, căci era aprope să fie omorit de greu- 
tatea muncii celei noită, - 

121. Exerciţii scris. Să, se dea 5 exemple de verbe 
de conjugârea I; 5. de conjugarea, II; & de conjuga- - 
rea IIL; 10 de conjugarea IV.
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$ 85. Să luăm mai multe forme de verb: lucrez, 
lucram, am licrat, aşi iucra; să fi lucrat, voii licra. 
Vedem că unele sînt formate dintr'un singur cuvint 

„ (ucrez, lucram, etc.), acestea se numese timpuri 
“Simple. Altele sint formate din doiiă sai mai multe | 
cuvinte (voii lucra, voii fi lucrat, ect.) acestea se nu- 
mesc timpuri compuse. RI 

-“ Timpurile simple | 
„__ $ 86. Presentul indicativului este un timp simplu. 
Să luăm exemple. | 

Conjugarea 'I. 
Bucuros zmblu pe acest drum. | 
Tu nu umbli; niciodată Singur. ă Copilul mic umblă de a buşile. - Ce umblăm, ce căutăm, nu diim sâma lu nimeni. 
Voi umblaţi prea iute. - 
Hoţii umblai să ne înșele. 

Aci nu las nimic. . E | 
Pe cine nu-l laşi să moră nu te lasă sii trăesel, 
Nu te tocmi cu el, nu-ţi Jasă nici-o lescae. 
Rău facem dacă lăsăm uitate datoriile nâstre. 
Dacă, vă lăsaţi în partea, acesta, se strică banca. 
Inundaţiile Jasă totdeauna un nomol bun pentru plante. 
N Conjug. IL 

„Când nu seiii ce-va, mai bine tac.. 
„Dacă taci la vreme, eşti fârte: câștigat. - 

Cine tace, merge în pace. | | 
Când începe musica, noi tăceru. 
Dacii tăceţi acum, veţi asculta lucruri frumâse. 
Copiii tac când vorbese 6menil cei mari. 

, P Conjug. III, 
Eii gic că ar fi bine să plecăm. | 
Cristos a răspuns judecătorului : Tu dict, 
Cine gice vorbă mars, totdeauna se căesce. “Noi dicem una, vol diceţi dece. 
Nu seiii ce gic &. .



„Conu IV. 

E întunerec ; pipăit ca să pot înainta. 
„De ce mai pipăt când e lumină ? 
Doctorul pipăe pulsul bolnavului. 
Noi pipdim cânele bolnav. 
Acum pipăiţi zadarnic. 
Orbii pipăe când merg. : Cs 

Mor de dorul lui. 
În satul acesta, mort “de urit. 
Invidiosul mdre de necaz când vede pe altul mulțumit, 
Pentru ţară murim bucuros. 
Să nu credeți că. muriţi. _ 
Mulţi 6meni mor în răsboe. 

Dobor acum copacul cel mare. 
Degeaba, .dobori gardul. 
Ziipada dobdră casa. 

ÎL doborîm dacă putem. -  - os 
„Nu doboriţi lesne stejarii. 

Sint așa multe ! mere in cât dobiră pomul ?), 

Vedem deci că terminările presentulua indicativului 
sînt : 

Conj. | Conj. LI Con, III O: Conj.1V 
o . ' o. 

uU — — — U o —, — 

E E NE Sa a pori 
ă ă e e. e e ă 
ăm ăm em 1 em. im im îm 

ați aţi câţi + eţă Îi ii 

dă. = 

1) Şcolarii vor scrie pe tablă cuvintele: subliniate în ordine ca'să 
se pâtă lesne extrage terminările.
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„„ Observări. 1. Verbele cari aii rădăcina sfârşită în con- 
s6nă, mau terminare specială pentru persona I singu. | 
lară. La conjugarea IL sînt unele verbe terminate în zi 
întreg, altele în consână. Pers6na III plurală este la fel 
cu persona III singulară. 

9. La. conjugarea II şi III verbele fiind terminate 
în cons6nă, persâna I nu are terminare specială. Să 
se observe că pluralul persânei I şi II este la conj. II 
cu accent pe terminare, la a III cu accentul înainte de 

_“ terminare. Pers6na III plurală e la fel cu I singulară. 
„8. La conjugarea IV deosebim trei feluri de verbe: 
unele cari aii caracteristica î şi cu o vocală înainte. 
de î; altele cu caracteristica 1 şi cu o cons6nă înainte . 

de acesta ; altele cu caracteristica î. Cele cu caracte- . 

ristica : precedată de vocală ai la persâna [ termi- | 
narea &. Persâna III-plurală e la fel cu persona III 

“din singular. Cele cu caracteristica i precedat de con- ! 
s6nă n'a terminare, specială la" persâna I singulară. 
Persâna III plurală e la fel cu [ singulară. Cele cu 
caracteristica î mai terminare la persâna 1 singulară. 
Persona III plurală e de regulă la fel cu a treia sin-- 
gulară, dar mulţi din scriitorii cei buni o fac la fel 
cu I singulară. 

dh. Sint câte-va verbe de conj. IV cu caracteristica î 
cari aula persâna III terminarea ă (în loc de eo): acoperă, | 
curăță, suferă, "descoperă. 

- „192, Exereiții oral, Să se spună carl anume din ob- | 
„servările precedente se întâlnesc ]a verbele subliniate. 

Beţivul suferă mult . din pricina beţiei. — Când dă 
mană, viile nu produe struguri. —, Omul rămâne. de 

“multe ori cu:ce apucă de mic, — Privesee pe unde 
apucă 6menii aceia! — Nu înţelegem ce ne spune cine-va, 
dacă nu ascultăm cu biigare- de-sâmă. —, Dacă, turbu- 
rață apa dintro putină, ridicaţi sus depositele primej-. 
di6se din fund. — Cu instrumentele perfecţionate de 
ai zedem stele cari altă, dată eraii. necunoscute, .
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Medicii cunose starea bolnavului după bătăile pulsu- lui. — Mam deprins să vorbese de o chestiune nu- mai când o cunosc bine. — În curtea, unde şed eii mai şed patru chiriași. — Când suiii o scară, ostenese cu- rând. — Unii 6meni sue fârte repede scara măririlor.— Calul de munte sue pe potecile cele mai alunecâse. — - Mulţi menit pter din pricina, beţiei. — Cloșea acoperă. ouăle cu aripele sale. - 128. Exerciţii scris. Şă se dea 3 proposițiuni cu verbe de I conjugare în presentul indicativului ; 2 cu verbo de II conjugare în persona a II-a singulară a presen- tului indicativului; 2 eu verbe de conj. III în pre-. sentul indicativului pers6na II plurală; 9 de conju- garea IV cu caracteristica 4 în același timp pers6na. III plurală. 

$ 87. De la presentul indicativului se formâză pre- sentul conjunctivului, | | Acesta are de regulă înainte conjuncţiunea să. Ea. se aşedă înaintea indicativului, far terminarea se Schimbă numai la persâna III singulară : unde a fost la indi- cativ e, se face conjutctiv ă şi unde a fost ă, se face &, | 

dic “să die las sălas Cici să dici laşi - să laşi (lice - să dică lasă . .să lase dicem să dicem lăsăm să lăsăm - diceţi să diceii lăsaţi să lăsaţi. die să dică lasă să lase, 

Persâna III plurală este totdeauna la fel cu III sin- gulară. - | | “Observare. La unele Verbe de conjugarea IV r&mâne la 
ind 

să 

conjunctiv tot e la persona III singulară: a mântui, „ Mânlue, conj. să mântie; a ţiui, ind. liue, conj. fiue; a firii; ind. firie, conj. să firie : a sui, ind. sue, „Conj.. să sue; d sudui; ind. sudue, conj. să sudue, -
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„__$ 88. Imperativul se formeză de la indicativ present, 
de la conjunctiv present şi de la infinitiv present. 

„ Imperativul mare formă pentru persâna I singulară. 
- Persâna II este de regulă la fel cu. persâna III a 

indicativului present: 
el lasă lasă ! o | 

" Pers6na III singulară şi cele trei ale pluralului se iai 
fără modificare de la presentul conjunctivului. (lăsân- 
du-se numi conjuneţiunea,: afară de persâna I plurală 

„unde se păstrează şi acesta). 

„să lase  . lase! 
să lăsăm să lăsăm! 
să lăsaţi lăsaţi! . 
să lase „lase! a 

„> „La multe verbe nu urm6ză imperativul regula a- 
cesta pentru persâna III singulară. La unele, persâna II 
singulară e la fel cu pers6na II singulară a indica- 

“ tivului: mergi! (lu mergi)... 
De la verbele a dice, a face, a duce imperativul este: 

: di, du, Tă, iar cele-l-alte persâne urmeză regula. 
Acesta este imperativul afirmativ, Cel negativ a- 

daogă negaţiunea zu, iar la persâna II singulară în 
loc “să împrumute forma de la indicativ, o împrumută 

- de la infinitiv. 
"- Indie. pres, Şi Conj. pres. Imper. afirm.  Impor. nogativ 

„- ei las să las — — 
"tu laşi să Iaşi lasă! - nu lăsa . 

el lasă să lase  - lasel să nu lase! 
„noi lăsăm. să lăsăm . să lăsăm! să nu lăsăm! 
„Voi lăsaţi să lăsaţi lăsaţi! nu lăsaţi! 

ei lasă să lase . lase! „să nu lase! 

124. Exerciţii oral. Să se spunii cari verbe sint la 
conjunctiv în rândurile următore ; să se conjuge acest. 

„timp al câtor-va din ele. -
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Pe omul r&ii de geaba cerci să-l astemperi cu vorbe.— 
-: Dacă vreţi să scăpaţi de sărăcie, lăsaţi-vă de beţie.— 
„Copilul trebue să mârgă la șe6lă.—La ședlă învăţăm 
șă citim, să seriem și să caleulăm.—Omul harnic nu 
se lasă, caută să încerce de tâte spre-a isbuti.—Şeo- 
larii să alerge și să sară în timpul reereaţiei, dar să: 

şedă cu minte în timpul lecţiunilor. 
125. Exerciţii oral. Să se spue imperativul de la 

următârele verbe: a, tăcâ, a vede, a zăcâ, a mân€, a 
rămân;, a trece, a merge, a veni, a dormi, a muri, 
a cşi, a fugi, a sui, a pleri,a sări, aaudi. . - 

126. Exerciţii scris. Să se pună verbele subliniate 
la .presentul conjunetivului: . . 

= Nam boi ca a i înjuga la plug. Le-am cerut a-mi 
împrumuta un plug ca a ara. Aşi dori a merge la luptă. 
Vreaii a vede mai curând ţara. Nu putem a face nimic... 
M'am hotărit a porni la dușmani şi a fugi cu un plug 
de acolo.: a . | 

127. Exerciţii scris. Să se pue verbele subliniate la - 
imperativ afirmativ : | 
„Măi Române, a spune noii cum te châmi. A trăi, 
dacă nai temă. A zeni îndată (el). A pleca (ci). A jura : 
(noi) ci vom lupta pentru scăparea ţării. 

128. Exerciţii scris. Să se pue verbele subliniate la 
imperativ negativ. E 

Spune-ne ce ai audit. Vorbesce cu îndrăsnâlă. Înge- 
lați-mă | - o 

$ 89. Să observăm următorele verbe. A lucra şi 
a găsi să le. conjugăm la indicativ present în com- 
parație cu alte verbe de conjugarea I şi 1V a /ăuda 
Şi a mirosi. 

, 

laud lucr-ez ' miros . găs-ese 
laud-i » lucr-ez-i MIrOşŞ-Ă:  găs-esc-i 
laud-ă - lucr-6z-ă :  mirâs-e. găs-esc-e » 
lăud-ăm luer-ăm miros-im găs-im 
lăud-aţi lucr-aţi „ MiroS-iţi găs-iţi 

„-laud-ă luerâz-ă . miros . găs-ese..



numai că între rădăcină şi terminare aflăm interca- 

“lată. silaba ez la conjugarea I şi esc la conjugarea - 
IV la tâte persânele, afară de I şi II din plural. 

Aceste intercalări le aflăm şi la timpurile formate 
din presentul indicativului : la. conjunctiv present, la 
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0 Întâlmim aceleaşi: terminări ca la celelalte verbe, 

| imperativ. 

| Conj. pres.  Imperat. „. Conj. pres. | Imper. . : 

| lucrez ___ găsese 
i să lucrez să găsesc. — 

„să lucrezi lucreză ! să găsesci  găsesce! 
să lucreze . lucreze! să găsescă găscscă ! 
să lucrăm să lucrăm! să găsim să găsim! - 
să lucraţi lucraţi! să găsiţi găsiţi 
să lucreze lucreze ! să găsescă găscscă. 

Verbele de conjugarea L. cari - intercalâză silaba 
„=ex- şi cele de conj. IV carintercaleză silaba -esc- se 

numesc verbe cu ampli ifizare. 

129. Exerciţii oral, Sti se spue cum este format pre- 
sentul indicativului la u enxitoreie verbe: 

a înveseli, | a străluci, a. vesti, a Digi, a încăleca, . 
a pleca, a răsuna, a închina, aspumega, a mușta, a. 
striga, a trăi, a audi, a chivuti, a tiage;a ved6, a opri, 
a grăi, a necăji, a găsi, a aleee, a merge, a zări, a 
ara, a aduce, a chema, a stăpâni, a cutremura, a des- 
fiinţa, a grebla, a îmbărbăta, a cresta, a căde,. a 

„scăde, a aprinde, a boi, a căliuzi. 
180. Exerciţiă oral, Să se spună cari din verbele ur- 

miătâre ai amplificare şi cari nu; să se explice: 
veghez, înglobez, întrupez, cutez, învecinez, inviorez, . 

botez, i înserez, nechez, împănez, înseninez, întrobuinţez, 
retez. - - 

$ 90. Imperfectul este un timp trecut; el se găsesce 
numai la indicativ.
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Conj. 1 

Dacă-l lăsam să intre, era 
mai bine. 

e ce lăsai să curgă apa din 
doniţă ? ie EI lăsa tâte Iuerurile neașe- date, 

Suindu-ne în iren, lăsam in 
urmă, orașul, - Ie -Voi lăsați în urmă 
călători. 

Romanii nu-i lăsa pe creș-  tină să-se închine lui Dum 
nedeii, 

pe mulţi 

Conj. 1 

“Mergeam şi tăceani, 

Dacă tăceal, filosof rămâneai. 

Siirmanul acusat tăcea, 

Ticeam cu toţi do frică, 
De ce nu tăceaţi atunci? 

Soldaţii așteptati semnalul și . - tăceati. o. 

Conjugarea ZI7 
Mergeam cu. frică: 
Te-am vădut 

Ce frumos era 
-Ce aveaţi eri, 

pe drumul cel strâmţ, | când mergea spre Şeolă, o: A fost descoperit;. eu minciunile lui nu maj mergea. când. mergeam pe cărările munţilor! de mergeaţi amândoi tăcuţi şi gânditori? | Cruciații mergeaă să cucerâscă locurile sfinte, 
Conjugarea IV 

Nu zorbYam dacă nu se „ Odată vorbkaY 
iam că e târdiu. - bine franţuzesce; Oratotul vordia cu multă căldură, Ședeam în chilie 

Mulţi Domnitori de at 

le și zorbtam cu bătrânul călugăr. Vol vorbiaţi limba românâscă curati cum se aude la ţară. noștri corbiaii numai grecesco. 
La toate conjugările întâlnim terminările următore; 

forma infinitivuluy dând na 

am —ai—a,— am, —aţi—aii, 

conj. I: /ăsa + am = lăsa 
= tăceam;- conj. III: dice 
fugi + am = fugiarm. 

Observaie. La conj. | se contrag 

Acestea se lipesc la Ă 
scere la Ore-cari modificări: 

; conj. II: jâce + am 
-F- am 

doi a întrunul la conj. [Il a din diftongul ca „se contrage întrunul -cu a din terminare; la conj. III e face diftong cu a; la - 

= diceam; conj. IV: Aa
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conj. LV i se scurteză. La cele cu caracteristica î, acest î dispare: a dobori.: doboram, doborai, etc. 
131. Exerciţiă oral. Să se spună ce verbe se -gisese la imperfect în rândurile următâre: | Multe popâre streine cunoseeaii faptele lui Mihaiu- Vit6zul. —'Pureii credeai că vor schimba, religia lui Brâncovânu.— În curs de mai multe secole Românii 

a 

se serviaii în biserică de limba slavonă. — Unde Șe- deai ascuns când luptam cu nevoile?—Noi Românii nu- mai puteam răbda jugul “Fanarioţilor; de aceea - ne am ridicat cu Tudor Vladimirescu, Să 132, Exerciţiă scris. Să se pue verbele subliniate la “imperfect. - 
A călări (ei) pe un falnie armisar Şi a fin€ în mână 0 ghi6gă, care când 0 a învirti, a culca la pămint duș- manii, câte opt pe loe aturti. Pe atunci nu mă a teme de nimic. Bine vorba NU 4 sfârşi şi deodată se a po- îmeni că asupra lui a sări mulţi ostași, îl a lega şi-l a Țereca. 

Şi. O altă formă de tr ceut este perfectul simplu. care se găsesce numa! la modul indicativ. Avem doiiă feluri de perfect simplu : în ; şi în sei. La cele mai multe verbe, aflăm perfectul în î la tgte conjugările. Numai un număr mic de verbe de conjugarea III (a dice, a merge, etc.) şi numai două verbe de conjugarea II (a „mâne şi rămân) ai perfectul în sei. cc 

Conj. 1 

Aci lăsa pe amicul meii 5) 
- Binefăcuși că-l lăsaşi în pace 
Pldea Jăsă lacuri mari peste 

tot. - 
Lăsarcim acolo uneltele și ple-. 

carăm, 
-Nu-sciurăţi : câte lisarăţi în 

urmă, 
Cu multi greutate ne lăsară - 

să intrăm. 
Do IN Ă 

1) Elevii vor scrie formele.: 

Perfectul în ; 

Conj. LI 
Cât segut acolo, tăcui. 
Cât seduşi la ţară? . 
Sedu și el de joi până mai 

apoi. 
Sedurăm o lună împlinită. 

De ce nu şelurăţi şi voi? 

Acolo şeţură soldaţii inainte 
de a pleca.
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Conj. III E ! „Conj. IV 

Nu făcut nimie astădi. | Poruit puţin cu el. 
Făcuşi vre-o trâbă ? „_. . De ce nu zorbişi și tu? 
lăcu o. afacere strălucită, Atunci vorbi și el. 
„Drumul acesta îl mai făcurăm Degeaba, zorbirăm și noi. . 

odată. - 
Făcurăţi numai gălăgie şi alt Vorbirăţi și voi? 
- nimie. 
Regimentele acestea făcură “Delegații zorbiră cu regele. 
„multe isbândi. | 

Terminările perfectului simplu în îisint: - 

Si, 
| P. răm, răţi, ră. 

Acestea se adaugă la rădăcina infinitivalui (după. ce 
- Sa lăsat la o parte caracteristica), intercalându-se între 
acea rădăcină- Şi terminare, vocala a la „conj. |, 4 la 
conj. II şi III, şi î la conjugarea IV : 

a lăsa — ias — lăs Lazi 

a şede — şed — sed +u+i 
aface —fac —făc ui 

a vorbi — vorb — vorb +i-+ă 

a uri — ur — ur ti-i 

La persâna III singulară ne. fiind terminare spe- | 
cială, rămâne ca sfirşit numai vocala intercalată. Acesta 
se modifică la conjugarea 1, devenind ă: 

lăs-a = lăsă,
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Perfectul simplu în ser 

Inlături! giset soldaţilor, . 
Nu seiii ce diseşi, | 
Spune-mi ce Jise amicul meii, , 
Sintem amici, diserăm noi. . 
Degeaba giserăţi cuvintele acelea. Să ne scăpăm țara !. iseră cavalerii. 

Terminările perfectului simplu în sei sînt: 
sei, seşi, se, serăm, serăți, seră ; 
adică tot terminările de la celălalt perfect numai că între infinitiv şi terminări figureză silaba se; Yar con-- sona de la finele” rădăcinii a cădut... 

a dice — di(c) — di + se + j 
a Qi + se + şi 

di-+se . 
Qi 4+ se + răm 
di + se + răi . 
di + se+.ră. 

„1198. Eserciţiă oral, Să so spună perfectul “simplu „de la, următârele verbe: a turna, a, înnota, a fermeca, a căd6, a cerne, a vinde, a coce, a sete, a târce, a, „tose, a stârce, a râde, a retrage, a sparge, a rde, a șterge, a muri, a pogori, a, despărți. - 134. Exorciţiă scris. Să se pună verbele subliniate la perfectul sinplu:. 
După ce trece Dunărea, Vizirul dă comanda avant-. la ariergardă orânduesce-pe altul. , | >] re - La IL August Sinan pornesce spre Bucuresti: Turcii ” conăcesc întrun sat .ruinat.: Călărimea, înainteză până, "la intrarea strimtorii. Voi isbutiţi să-i goniţi din țară. „Ei merg înaintea hoţilor și le spun -să so oprâscă. 

„gardei unui pașă, far 

- Clasa II, Ă i: f . 

-
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Ş 92. Plusquamperfect 
“timp trecut. 

Plecasem mai de vreme de eâţ 
- trebuia, Ma 
iraii acolo când Plecaseşt tu, 
Amicul meii plecasefără să-mi 

dea de-scire. 
Noi plecasem inainte de răsă- 

ritul. s6relui. a 
Am venit,. dar voi plecaseţi, 

ul indicativului este tot un 
s 

Așa disesem ei, dar în zadar, - Tu diseseşi altfel. 
Nu sciii ce fisese amicul meu, Noi disesem că e prea târdiă. Vol diseseți că c încă timp. - "Toţi trecătorii gisese că nu -ai vădut. 

„ Soldaţii plecase eu comandan- - tul lor, i | 

- Terminările: plusquâmperfectului sînt: sem, seşi, se, sem, seț, se N E . cari. se adaogă la perfecț simplu după ce s'a lăsat la „O parte terminările acestuia (, si -râm, răţi, ră). Finalul a de la conj. I nu se maiface ă, - 

„185. Exerciţiă oral Să se spună, plusquamperfeetul de lă verbele din exercițiul Nr, 183: : i „_186,"Exerciţiă scris, Să, se pue verbele subliniate ia -- plusquamperfectul indicativului: - i "A trece multă vr&me de la întâmplarea aceea. Nu. maia vedf pe amicul meii „de când a trăi cu e] | în acea vară la băi. Câte fapte se a întâmpla în acest restimp! A primi (tu) vre-o .scire de la mine?!» 

sonal: Forma obicinuită o cunâscem: - | A orbi e mai bine une-ori de câta tăce --, A Pe lângă acâstă formă scurtă, mai este şi una lungă . 

"$ 93. Presentul infinitivului este un timp-nâper- 

terminată în re: lăsare, tăcere, facere, vorbire, dobo. : .. ire, Acesta nu se întrebuințeză astă-di de cât numai | -. ca substantiv. a i aa -$ 94. Alte forme simple ale verbului sînt: -parti- cipiul, gerundiuluj Şi Supinul, - -
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- 
. - - - Participiul este: o formă .de. -verb -care se potri- Vesce cu un -adfectiy, vari6ză după gen, număr şi cas. 

+ De lata Ia: Bun om lăsat uitării. 
uni 2.0 câmpie lăsată în părăsire : i, ea Bieții copil, erai lăsaţi pe drumuri, | o Am vădut perdelele lăsate... 

„$ 95. Supinul: semănă cu forma de masculin sin: . gular a participiului, dar nu Vari6ză, - 
„. : De la a 'zorbi: Acesta nu .€ vorbă de zorbit. Ma Noi n'am orbit cu el. - îi 

Ele ar fi zorbit. frumos. 

„3 96 Gerundiul are înțeles de adverbiu: 
Picând, picând, baltă se face, 
'Ședând nu câștioi bani. 

- Mergând încet, departe ajungi. - " Audind acesta, smeul se seulă, - 

EL se formâză de. la infinitiv lăsâna afară: caracteris- tica şi punend terminarea ud. la tote eonjugările, însă . intercalând între. ele : la con). â, la II Şi III. €, la IV - 

E - a lăs-a dăs-â-nd * Ă a tăee , tăe--nd 
| „_- aface  făc-6-nq a d - a fugi  fug-i-nqd'. 

a uri - ur-i-nd 

„187. Exerciţii oral. Să se spună infinitivul, participiul 'Ssupinul şi gerundiul de la următorele. verbe: 
„ îmbărbitez, hotiir&sc, jertfese, cumpăr, ridie, smulg, arunc, dobor, încere, ajung, întore, rănesc,; aprind, cred, văd, bat, schimb, trag, fug; privese, sdrobese, pierd, poruncese,. aştept, însciinţez, lus,. odihnese, răspuu 

2 „ încep, câștig. 

1
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188. Exerciţii . scris. Să'se pună verbele. subliniate - 
„la infinitiv: Da îi 

Doresc să. scii ce sa întâmplat. Dacă ar pute omul 
să facă ce ar voi, fără să ţie ssmă de ceilalți semeni 

„ai săi, dilnie ar fi certuri și'neinţelegeri. 
199. Ezerciţiă scris. Să se pună verbele subliniate la, 

participiii. | Aa | 
- Se vedeaii pe câmpul de bătae capete a sfărăma. 
Dușmanul l-a lov tpe a tăc. Am'dat peste un car 
cu patru. boi a înjuga. XPam mirat când m'am întâl- 
nit cu ea: o sciam a duce. - Ia 
__ 140. Exerciţiă scris. Să se pună verbele subliniate 

la supin: . A 
Acestea nu sint vorbe de a orbi. Asemenea fapte - 

sint: vrednice. de a pedepsi. Sătenilor li su dat loe 
de a ar:. E departe satul; mai:ai mult de a. merge.” 
Ori- ce ași fi a dice, era în zadar. Nu seiii dacă aa - 
şede vre-odată, acolo. E | 

141. Exerciţii scris. Să se pună, verbele subliniate 
la gerundiă: a 
„Nu trebue să vorbesei, -a nu sci bine despre ce - 

„este vorba. A ajuta pe săraci, îţi deschidi drumul 
- la Cer. : a .. a 

149. Exerciţii oral. Să se conjuge timpurile simple 
de Ja verbele din No. 129... 

„148. Exeroiţiă scris. Să se pună verbele subliniate la 
timpurile însemnate în parantesă. 

Unde, o omule, iţi a străluci (peri. simplu) mai. 
întâiii lumina s6relui ceresc; unde a zede (perf. sim- 
plu) mai întâiii stelele a scântela (gerundiii) pe cer; 
acolo este pămintul tăi cel a tubi (participii), acolo 
este patria ta. A i 

Unde mai întâiii te-ai plimbat prin livedile e înflori |. 
(participii), unde ai cules “mai întâiii. floricele primă- . 

"vara; acolo e pămîntul a Yubi (participii) al patriei tale: 
Când s6rele se apleca (ind. pres.). spre apus. când 

- amurgul serii a începe (ind. pres.) se destind (infinitiv) 
treptat peste pustii, farmecul tainic al singurătăţii a 
cresce (ind. pres.) și mai mult în sufletul călătorului. - 
“Un bordeiii a acoperi (partieipiii) cu paie, o cstă 

de dulăi ţepeni a lătra. (gerundiii) cu înverșunare și 
în t6tă imprejurimea un miros grei.de dc, de câpă .-
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şi de rachiu; iată adăpostul și strâja ce le-a pule 
" (ind. pres:) oferi baciul. Din acestea vânătorii a căta. 
(ind. pres.) a-și întocmi (conj. pres.) culcuș și cină, 
dacă n'aii avut grijă a-și aduce (conj. pres.) merinde - 

“şi așternut. ” Ra Pa 
O. linişte “adâncă se a întinde (plusquamperfect) 

peste tot. Dulăii a culca (participii) toţi la pămînt, 
a dormi (imperfect) duși la târlă. Vânătorii își a uita - 
(plusquamperfect) grijile qilei şi se a culca (plusquam= 

„_ perfect) şi ei ca a se odihni (conj. present). 

- „+ Timpurile compuse 

$ 97: Am: vădut că unele timpuri ale verbului sînt. 
simple, altele compuse. Am cercetat pe cele d'intâiu; - 
acum să vedem pe cele-l-alte. o 

Perfectul compus al indicativului este un timp 
„trecut compus. | Se 

Nam dis nimic: - | 
Al gis -ce-va? a " 
Christos a dis să ne iubim unii pe alții, 
Când am vădut acâsta, am dis că e primejdie. 
De geaba aţă dis aşa, căci nimeni nu v'a ascultat. |. 
Mulţi medici ai dis că apa rece e binefăcătore. 

EI se formeză deci din Indicativul present al' ver- 
bului auxiliar a ave: am, ai, a, am, aţi, aă şi. din su- 
pinul verbului ce se-conjugă: '. : | 
„a lăsa: am lăsat, a tăcă: am tăcut, a dice : am dis. 
“a fugi: am 'fugil, a uri: am urit, e 

144. Exerciţii oral. Să se conjuge perfectul compus de 
la verbele: din No..133.: Me 
"145. Exerciţiă scris, Să se puniă verbele subliniate la. 

perfectul compus.. LL 
Și eii a cresce-pe câmpul Bărăganului. Şi ei a vede 

„cârdurile de. dropii. Și eii a trăi cu Tămădăenii, vâ- 
nători de dropii, câre nem de nâmul lor a rătăci prin 
Birăgan, umblând după vânat. Spune-mi dacă a schim- | 
ba (el) hainele acelea. Când era să mă trimit pe cea-l-altă 
lume, « audi deodată o trâmbiţă sunând âșa de cku- 

„dat în-cât a începe a ride și a scăpa de supărare.
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Lă 

""Ş 98: Perfectul conjunctivului . este de asemenea 
"un timp compus. -: O 

Să i. sciut .acâsta, veniam şi e... | : 
Cred că nai fi dis așa, să /i setut adevărul, 
„Par fi ajutat, să fi sciut el cât sint: de. sărac. 
„Am: fi venit și. nol, să :fi sciut că sinteți acolo. - , „Ne aţă fi însoţit, să fi sciut ce frumos e drumul. 

„War fi-vorbit ei așa, să fi sciut cine sintem, | 

Vedem deci că are o formă pentru tâte persânele din - 
singular şi din plural. Se formâză din. conjuncţiunea să, 
din verbul fi (de la: verbul a fi) şi din supinul. verbului 
ce se conjugă, îi 
„_$ 99. Plusquamperfectul conjinctivului e un timp. 

care se întrebuinţeză mal rar, Are.o:singură. formă pen- - 
tru tâte persânele. -E alcătuit din perfectul conjunctivu-; 
lui de la verbul a fi: să fi fost şi din supinul verbulu;. 
care se conjugă: să /i-fost sciut. e | 

ţii oral. Să șse.spună -plusquamperfectul conjunctivului de la verbele din No.. 133. | 
“IAT. Exerciţii scris. Să se pună,verbele subliniate la. perfectul. conjunctivului: o? . i A nu ezista 6ii, p'ar fi existat nică.toporul, nică cio- cânul, nici atâteu alte unelte.de.cari se servesce omul.: "A orbi vol numai un: cuvint, l-aţi fi potolit indată.. "A încerca și no, pote că isbitiam. A date pomii aceştia, la vreme,-ai fi avut mai multe pome. A .lircra tâță diiia, el ar fi isprăvit cojocul: * *: aa 

146. Exerei 

$ 100. Viitorul 1 este de asemenea un. iinip compus 
al indicativului, e 

„Când mă. veţi ehema, voii veni în mijlocul vostru, - Sper că zel veni... SERE 
„mu: Dacă za veni la vreme, vai fi “primit! 
„3 Da chemarea ţării, com zziii toți cu grabă, 

„Nu sei dacă zeţi cei, 
-:.. Credem că zor veni timpuri may bune... -. DR N |
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_... Se. formeză deci cu presentul indicativului de la ver- - | bul auxiliar 'a 'voi: voii, vei, va, vom, vel, vor şi cu. „infinitivul verbului ce se conjugă, 
„va lăsat poiăt lăsa, a tăcs: voii tâce, a gice: voii dice, "a fugi: poiă fugi, a uri: voii uri. * 

- In-vorbirea familiară, auxiliarul se scurteză: ? - 

“oilveni. De ci veni i E 
a Veni sati o veni 
"om veni - 

cl veni 
or veni 

“Pe lângă forma, La viitorului I, avem o altă formă tot compusă, formată cu verbul d acc şi cu conjunctivul ver- „bului ce se conjugă. 

“În loc de voiu. veni se dice am să vii a 
vel veni arsă vil: ” 

, va veni .* -. : aresăuvie 
Yom veni. avem să venim 

„Vel veni--.  aveţă să veniți - * 
„Vor veni: aăsă vie 

Acâsta este forma II a viitorului 1; În vorbirea fami- - 
- liară ea suferă: scurtări la auxiliar: 

"-In'loe de am să vii : sedice a să vii saiio'să viii Ia al să vil 2 a Să vil .: o săvii 
„„are Să vie. -  asă vie .-. osăvie 
„avem să venim , a să venim. -0 să venim - „n aveţi să veniţi“ a să veniţi _ o să veniţi | paăsăvie. asăvie osăvie . 

7
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„148. Exerciţii oral. Să se conjuge viitorul I forma, I, apoi forma familiară; viitoru II “forma II, apoi forma - familiară de la verbele din No.'133.. a 149. Exerciţii scris, Si, se pună verbele subliniate la viitor I forma L. . e ă A veni 0 vreme când toți Gmenii. vor da socotâlă de faptele lor. Cu judecata nu a îsbuti; caută mai bine să te învoesci cu el şi a folosi mai mult. Îmy a Jace singur. datoria; nu a aștepta să: mă îndemne alții. Luaţi acești bani; a cineti mai încolo câte un: pahar de vin sai a întrebuința banii cum a poflti. 150. Exsrciţiă scris. Să se pue verbele subliniate la “viitor I form. II.. | E 
Multă apă a trece pe gârlă până când se va ter- mina lucrarea acâsta. Acolo a suferi voi mult, dar și. gloria ce vă a încorona. va fi mare. Câţi a ajunge a- casă din toți aceşti flăcăi? A lovi şi eii în drâpta și „în stânga până 'mi-oiti face loc. Nu sciii, pote a căde dar îmi voiii plăti. scump pielea. - o 

$.101. Viitorul al doilea (sau exacl) se formâză din: viitorul 1 al verbului a fi (voiă fi, vei fi, va fi, vom fi, veți fi, vor fi) şi din Supinul verbul ce se conjugă. 

- Voiă.fi venit. :. - Vom fi venit. 
Vei fi: venit. „Veţi fi venit. 
Va fi venit. - Vor fi venit. 

următârele verbe: . 
„a dice, a ședâ;a scote, a prinde, a uita, a cund- sce, a mâneca, a spune; a ajuta, a purta, a plesni, a pricepe, a vorbi, a, duce, a găsi, a aprinde, a învăţa - a opri, a merge, a umbla, a începe, a cânta. A 152. Exerciţii scris. Să se pună verbele subliniate . - la viitor Il... . 
Când acâstă serisâre a ajunge . la biâtă mama, ei “pote voiii fi mort. Voiă pleca când a sfârşi tot ce am de făcut. Când 'a suna cornul, voiii alerga cel dintâiti - - în luptă. . A 

151. Exerciţii oral, Să se conjuge viitorul II de Ja



timp compus, 
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$ 109.: Presentul Condiţionalului (optativului) e un 

AŞI veni şi ei; dacă ași pute. AD Dacă at veni și tu, mi-al face mare plăcere. . Ar fi bine de ar zeni. 
Mai bine am veni de cât am sta, aci. 
Dacă vași chema, aţt vzni? | | dr veni să vă r6ge, dar nat indriisnelă, 

Se formâză din auxiliarul: aşi, ai ar, am, aţi, ar, _şi din infinitivul verbului ce se conjugă. Su $ 103. Perfectul Condiţionalului. se formeză Gin condiţionalul present al verbului a și şi din supinul ver- bului ce se conjugă. 

„aşi fi venit “am fi venit 
al fi venit - “- aţi fi venit 
ar fi venit „ar fi venit - 

„153. Exerciţiă oral, Să se conjuge presentul și per- fectul optativului de la verbele din No. 151. . 158. Exerciţii scris, Să se pună verbele subliniate la „ condiţional present. _ „Dacă omul a pute să se mulțumâscă, cu puţin, nu a întâlni atâţi nenorociţi în vi6ţă. Ce a folosi omul dacă a cunâsce viitorul? Pote că a suferi atunci mai mult de câtaț... Ea . 154. Exerciţii scris. Să se pună verbele subliniate . la eondiţionalul perfect. | a pi Nu a muri atâți soldați, dacă nu a căd atâta ză- padă și dacă gerul nu-a fint atâtea dile. A folosi noi . mult mai mult, dacă a asculta poveţile acelui bătrân. A pute vedt bine tot muntele, nu ne a teme de ploe. V- - -. 

$ 104. Infinitivul perfect se formâză. din infinitivul verbului a / şi din 'supinul verbului ce 'se conjugă: 

a veni a fivenit
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„155. Exerciţii oral, Să se conjuge timpurile compuse | de la verbele din No. 151, N i „156. Exarciţiă: oral, Să, se spună, la ce timp și mod, - sint verbele subliniate. Da . - Tipaţi şi faceţi “gălăgie. de maţi asurdit. Aşt lucra mal bine, să nu fi stat voi alături de mine. De unde ai eşit, măi păcală?. Avep să „zedeți că ii am avut dreptate. Nu voit mai ride nică odată de tine. Când. zei fi-vălut că at greşit va, fi prea, târdiii. Nu te zoit. lăsa să-ţi baţi joe de 'mine. Nu te-aşi fi ascultat, dacă. nași fi credut că ai ce-va folositor să-mi spui. Spu- „ ne-mi, ar pull să trăsscă lumea fără mine? De dece “dile n'aăi mâncat nimic. E aşi dice să lăsiim cetatea. . Nu va dice lumea că o cotate s'a arătat inaintea lui E Sobieschi: fără să 0 fi cucerit. Vom lua-o cu mânile. Spune-ne ce at văzut la Iași. Aă prădat biserieile şi mănăstirile. Ai trimis răspuns că or face mănăstirea. praf. Mai bine a cădt sub ziduri și apoi lumea. za judeca între ei, Ai purces pe Bahluiii in sus. Au gândit: că or găsi de tâte. A ascuns prin g+6pă grâul și orzul. Va lăsa libertatea gârnisânei. Mat bine ar merge îna- - _înte. Dacă-i ospăta şi tu cu noi, no fi:mare minune. | "Să fi cunoscut omul. viitorul, ar fi trăit în mal mari frământări sufletesel. - - 
157. Exerciţii scris. Să se pună verbele subliniate. la timpul însemnat în parantesă. - . E "EX a mântui (pert. compus) curând mâncarea. După. multă. stăruință, a primi (pert. comp.) și ci. Tu a. mânca (peri. compus) doit: pâni. Dacă a ajunge (con- .. dițion. perf.) eti mai nainte, a câştiga (cond. perf.) mat “mult de cât tine. Cred că judecata a găsi (viitor I „forma II) că eii am dreptatea. De a judeca (viitor “forma 1) şi Dumnedeii tot așa, apoi vai de lume. Câte bucăţi a mânca (condiţionalul peri.) d-ta ? A pute (eondiţ. - pres.) să-mi. deslușesci cum sa întâmplat?. Voi a plece: - (viitor I forma I): când eii a ajunge (viitor II) departe. . A curge (viitor I forma II) încă. multă apă pe săârlă, "7: şi nu se a întâmpla (viitor | forma I) ve doresci tu. Nu sciam e sosi (infinitiv perfect) el înaintea mea.» .



  

Aotă. Afară, de formele! obicinuite ale verbelor, se:mai întrehuinţezi une ori şi altele... - me „1. In locul perfectului compus obicinuit se întrebuințâză un perfect compus cu gerundiii şi cu. verbul “a fs: - 

Nu m'am dus acolo, find-că aim fost. seiind. (am sciut) ce Sa intâmplăt, o | Mi-a spus cine-va că ar fost mergând (ai mers) în jos pe . luncă. i... a : 
A scăpat, fiind-că a fost- cădend (ai. vădut) primejdia. 

Se conjugă astfel: am fost vădend 
N al fost vădând - 0. n 

a fost vădend: .... 
"am fost vădend  ... 
„aţi. fost -vădend. „. .. 
aii fost vădând” 

2. Când vrem să exprimăm că o acţiune a fost'pe pune- tul de a se îndeplini, dar:nu sa îndeplinit, se întrebuin-. “6ză o formă compusă din imperfeetul verbului a fi și din conjunctivul verbului ce se conjugă: | 

„+ Toemal eram să plec când ai venit tu.. . | ".. Eral so păţescă, dacă nu fugiai la.timp. ::.. 
„A. fost așa, de “bolnav încât era să 2N6ră. | 

ț 

„Se: conjugă ast-fel: eram să plec. 
Pa vera să pleci: i 

era să plece .... “i 
eram să plecăm... .. 

"eraţi să plecaţi. . . .- E | i „7 erau să plece i 
sai pentru tote persânele:era să . . 

3. Când vrem să exprimăm. putinţa îndeplinirii unei ac- 
țiuni în: present, întrebuințăm o -formă coinpusă; din viito- - rul verbului e fi și din gerundiul verbului ce se'conjugă: *
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- Nu vorbi așa: voii fi sciind (pote că sciii) și ei ceva. „Per fi dorind (pote că doresci) să faci lucruri bune, dar nu faci nimic, .. | e Amieul meii va fi trecând (pote că trece) acum pe pod. | 

„ Se.conjugă ast-fel: voii (oi) fi trecând 
i - "vel (83) fi trecând : 

: va (a), o fitrecend . . Ri „Yom (om) fi trecând = e îi veţi (8) fi trecând - 
i vor (or) fi trecând 

7 

| 4. Când vrem să exprimăm putinţa îndeplinirii unei ac-. "iuni în trecut, întrebuinţăm forma viitorului II, însă for- „.. mele auxiliarului a cot cu scurtarea familiară: * - 
Vasile o fi ajuns (pâte că a ajuns) acum în sat. 

Se conjugă deci: oii fi ajuns 
Se &i fi ajuns 

o fi ajuns 
om fi ajuns - - a 
5 fi ajuns Să | 
or fi ajuns o | 

Unii întrebuințeză tot pentru același. sens o formă com- pusă: zoiă fi fost ajungând, ver fi fost ajungând, vor fi fost ajun- . - gând, com. fi fost ajungend, veți fifost ajungend, vor fi fost ajungând. 5. Pentru exprimarea ideii că o faptă s'a raportat de altă personă ca petrecută, fără a o confirma Şi noi, se întrebuin- - Ţeză uneori o formă verbală «compusă, din condiţionalul ver- - bului e fiși gerundiul verbului ce se conjugă. : 
„Inimieil ar ji îndingend (se dico'că înving) pe soldații voștri - „ŞI ar fi intrând (se qiee că, intră) în cetate. . - 

Pentru trecut se întrebuințâză t10emai forma condiționa- lului perfect. - i | a 

Inimieii ar fi învins (se dice că a învins) pe soldați și . ar fi întrat (se dice că au intrat) în cetate. | a |
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- Unilse servese de o formă: am fost învingând, at: fost în . "zingend, a fost învingând, am fost învingend, aţi fost învingând, | „aă fost învingend care se întrebuinţeză și ca perfect compus. 
6. Unii intrebuinţeză și formă de gerundiii “trecut, com= .- pusă cu verbul a av€ (la gerundiii) Şi cu supinul verbuluk 

ce se conjugă; 
= Având aflat că, eşti în capitală, am venit să te văd. 

Cei mai mulți obicinuesc a dice: aflând că, eşti în capi- 
tală., 

Verbele. neregulate. 

| 8105. Sint o s6mă de verbe cari nu: urmeză la 
tâte timpurile regulile ce am vădut la conjugarea ver-. 
belor, Acelea se numesc verbe neregulate. Îată aci 
lista lor cu conjugareă timpurilor ce presintă neregula- 
rităui. i Ra :; o 

Conj..I. a da, Ind. pres, 
dai, dai, dă, dăm, daţi, dait.— 

- Imper. dam, dat, da, dam, daţi, . 
„dai sati - dădeam, dădea!, dă- 
dea, dădeam, dădeuţi, dădeaii.— 
Pert. simplu dădu, dăduşi, | 

„ dădu, dădurăm, -dădurăţi, dă- 
dură. sai -dedey, dedeşi, dede, 
dederăm, dederăţi, dederă saii 
“detei, -deteşi, dete,. deterăm, 
deterăţi, .deteră. — Plusquam- - 
perf. dedesem, dedeseşi, dedese, 

„+ dedesem, dedeseţi, dedese, saii 
- dădusem, dăduseşi, dăduse, dă- 
duse, dăduseţi, dăduse, — 
Conj, pres. să dai, să day, să 

“dea (saii să dee), să dăm, să 
„daţi, să dea (să dee). —Impe- 
rativ. dă, să dea, să dăm, dați, 

"să dea. — Gerundiu dând. — - 
Participiii și supin. dat, 

a sta. Ind pres. stai, stai, 

stă, stăm, staţi, stait.—Imperf.. 
stam, stat, sta, stam, staţi, stait: 
Saii stăteam, stăteat, stătea, 
stăteam, stăteaţă, stăteaii, saii 
steteam, steleat, stetea, steteam, 
steteaţi, steleaii.—Perf. simplu. 
stătuy, stătuşă, stătu,. stăturăm, 

“stăturăţi, stătură,. saiă .steteY, 
„Steteşi, stele, steterăm, steterăţă, 
steteră; — Plusquampert.. stă- 
tusem, stătuseşă,. stătuse, stă- 
tuse, stătuseţi, stătuse, sait 
Stetrsem, steteseşi, stetese,. ste=- 
tesem, steteseţi, stetese.— Conj. 
pres. să stai, să stat, să stea, . 
(să stee). să stăm, să staţi, să 
stea (să! stee). — Imperativ: 
stai saii stăi, să stea, să stăm; 
staţi, să stea.—Gerundiii stând. 
— Partieipiii şi supin' stat. 

a la Ind. pres. ai, dat, lă,. 
lăm, laţi, lait. — Imperf. lam. .



  

dai, la, lam, laţi, laii, — Perf. . 
simplu lăut, lduşă, lău, lăurăm; .. 
lăurăţi lăură. — Plusquam-.. 

„peri... ldusem,-- Lăuseşt, lăuse, .. 
Iăusen, lăuseţi, lăuse,— Conj. -- 
pres, să lai, să lay, să lea, (să 
dee), să lam, să daţi, să lea. 
(să lee); —. Imperativ. lă,- să 
lea, să lim, laţă, să lea—Ge- 
rundiu. lând. — Participiii şi 
supin, lăut,. 

a lua. Ind. pres. fai, tei, Xa, Ludi, luaţi, tai, — Impert, 
duan, luat, ua; luam, “luaţi; 
luai, — -Perf,. simplu. . luat, 

"luară, — Plusquamperf. Iua- 
sem,.. luaseşă, luase, luase, 
luaseţi. luase. — Conj. pres. 
să tati, să ex, să Ya (să ke). 
Şă luăm, să luaţi, să xa (să 
iee).—Imperativ îa,. să. ia, să 
luăm, luaţi, să ia.—Gerundiii 

„luând. Participi şi supin. luat 
Conj. II. a, ave: Ind. pres, e 

QR, ai, are, . avem, aveţi, aii - 
„— Imperf.. azeam, aveai, avea, - 
"Qteain, aveaţi, aveai. — Perf, 
simpl. aoui, aouşi, -avu, avu- 
ăn, avurăţi, avură sai qvusei, 
Qvuseşi, avuse, Qtuserăim, avu- 

„serăţi, avuseră, — Plusquam- 
peri. avusem, Abuseşi, avuse, 
(vusen, avuseți, avuse sati a- 

"-Cusesem,. avuseseşi, avusese, a- 
- VuUSesem,. avuseseţi, avusese, — 
„“Conj. pres. să am, să ai (să, 
qi), să atbă, Să azen, să a- 
zeţi, să aibă.—Imper. ai (ne-. 

"gativ: să w'ai), să aibă, să a- en, aveţi, să atbă.— Gerundiiă - 
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având, — Participiu -și supin. 
aut, penca IE 
a vr6,. Ind, pres. vreaă, 
zreă, trea, vrem, vreţi, *9r sai 

:2reă,. oral, cra; Prem, - vreţi, 
vraă sati vrotă,. 'vret, “rea, 

„vrem, “vreți, vor. — Imperf, 
;.vream, .vreak,.. vrea, » vream, 
vreaţi, vreaii.— Perf. simplu: 
orui, vruşi, tru, vru, uru- 

„7ăţă, vrură saii vrusel, vruseşă, 
" vruse, vruserăm, vruserăţi, vru- 

- seră. —Plusquamperf. vrusem, . 
. Vruseşi, truse, urusem,: vhuseţi, 

 vruse -saă vrusesem, truseseşă, luaşi, . luă, luarăna, luarăţă, . vrusese, .. vrusesem,  vruseseţi,: 
vrusese.—Conj. pres. să vreaă, 
să vrel, să vrea (să vree), să 

„Vrem, se vreţi, să “rea (să 
oree).—Imperativ. să trek, să 
vrea, să vrem, să vreţi, să vrea, |. 
—.Gerundiii. vrând. — Parţi- 

„cipii și supin; vrut. 
a b6.—Ind; pres, beaă (ben), 

„Del, bea, bem, beţt, beaă, (be), 
Imperf. beam, beat, bea, beam, : 
beaţi, beaă. — Perf, simplu. 
băut, băuşă,. bău, bturăm, beu- 
7ăţi, btură, — Plusquamperf, 

» Dăusem, băuseşt, băuse, băusem, 
_ Dăuseţă,. băuse.— Conj. pres. să _ 
"Veaă, (să bel), să bey, să bea (să . 
bee), să bem, să beji, să bea 
(să. bee). —.Imperat. bea, să . 
bea, să bem, beţi, să. bea. — 
Gerundiii dând, — Participiit 
și. supin. băut, - 

Conj. IV. a fi.—Inq. pres..- 
sînt (5, îs), eşti, este (e, 3, 27), 
sîntem, sânteţă, sînt (5, î3). — 
Imperf. eram, erai, era, eram, 

y _ .
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"eraţi, erai saii -ercam, ereaă, 
erea, eream, ereaţă, ereaă, — : 

„Perf. simpl. fuz, fuşă, fu, fu: 
„răm, furăţi, fură sau fusei, 

„* fuseşi, fuse, fuserăm, Juserăţi, 
Fuseră. — Plusquamperf, „fu- 
sem, fuseşă, fuse, Jusen, fuseţi, 
fuse saii fusesem, Fuseseşt, fu- 

„_. Sese, fusesem, fuseseţi, fusese. 
-— Conj. pres: să fii, să fă, 
“să fie, să fim; să fiţi, să fie— 
Imperativ:: fit, să fie, să fim, 

fiti, să fie— Gerumdiui fiind, — 
+ Partieipiii şi supin. fost. . 

„158. Exerciţii oral, Să se „conjuge plusquâmperf, | indicativului. 
a sta, a av, a lua, a la; 

de la verbele a sc;, 

„a sci.—Ind. 

sciam, sciai, scia, sciam, sciaţi, 
seiaă, — Perf. simplu sciul, 
sciuşă, sciu,- sciurăm, sciurăță, 
sciură.— Plusquamperf. sciu-. 
sem, sciuseşi, sciuse, sciusem, 

pres. sciă, sciă, . 
scie, scim, sciți, sciă.—Imperf. 

sciuseţ, sciuse. —:Conj. pres. - 
"să sciă, să scii, să scie, să scim, 
să sciți, să scie. — Imperativ 
scil, să scie,. să scim, să sciți, 
să scie — Gerundiu sciind.— 
Participiii și supin sciut, _ 

a b6, af, avrâa da, 
să se spună pers. III singulară -a perfectului simplu de 

juge imperativul, 
-gerundiul, “imperf 
aceleaşi verbe, - 

159, Exerciţii scris. Ş 
"în timpul însemnat în 
„Nu a fi (ind. pres.) 

de la aceleași verbe; 
„Presentul indicativului, 
ctul, presentul conjunctivului de la 

să se con- 
participiul, 

ă se pună verbele subliniate 
parantesă, 
om “fără cusur. Limba, 6se nu: a at (ind. pres.) și 6se sfăramă. Dacă. nu a sei (ind. pres.) să, vopsesci, nu te pune să m "fi. (condiţ. pres.) în lume hoţii, 

nici pușcării. Omul la nevoe își 
Fugo de-plâe şi a da “în dinţi. 

Nimenia nu dice: 
a da (imperat.) 

pers. ] sing.) pe toţi co 
„* omul, multe pâte, - 

“a lua (imperat,) 
-mi. Dâmne. De geaba mă a simplu) cu capul de păreţi. Când l-am î dis: a sta (imperativ). Adi trebue a la 

piii. Când a zr€ 

a lua (ind pres.) inima 
(înd. pres.) în noroie. 

-mi, Dâmne, ci: 

(conj. pres. 
(ind. pres.) 

Li 

Conjugarea reflexivă 

$.106. Am vedut că după înţeles, verbele transitive 
pasive. 

activă. Trecem la cea reflexivă.. 

pot fi: active, reflexive şi Am vădut conjugarea 

ânjesci. De nu a 
nu a fi (condiţ. pres.). 

da (perf. . 
ntâlnit, l-am
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_ Dicem că un verb e reflexiv când acțiunea. expri- mată de: verb” e “facută de subiect şi suferită tot de subiect..Ex. „ei duc o sarcină în spinare: — activ; eă „7n€ duc“ — reflexiv, adică eii (subiect) duc pe mine | (obiect). Subiectul. pote să fie subinţeles,. iar obiectul. este totdeauna exprimat. prin pronume cari şi portă numele de forme reflexive (vedi $ 44). | e „Nu orl-ce verb însoţit de pronume . personal. este reflexiv. Trebue să observăm dacă. pronumele este. în . aceiaşi persână ca verbul ŞI apoi dacă 'subicetul :este în acelaşi timp şi obiect, e . 
„- Exemple. „Codrul se plecă“ — reflexiv, pentru-că se este - în persâna III ca și plecă, iar acţiunea e făcută de codru şi suferită de codru (Compară :. Pântiul plecă codrul). : „Soldaţii se duce — reflexiv, pentru-că se este în pers6na „IIL ca -și due; Yar acţiunea e făcută, de soldaţi și suferită, de soldaţi. (Compară: Soldaţii duc puscile). 

» Ventul mă plecă“. — activ, pentru-că mă este în pers6naI, „Xar plecă în persâna IL. e » Ventul bate în codru și-l plecă“ — activ, pentru-că, de și 

+ 

L este.în pers6na III ca, sâni, dar nu e'formă de pronume - reflexiv, iar acţiunea e făcută de scut și suferită de codru. - 

$ 107. Verbele reflexive sînt de două feluri: refle- xive cu acusaliv şi reflexive cu dativ. 
lată conjugarea reflexivelor cu acusativ, 

Indic, present Imperfect | „. Perf, simplu - : Pert. compas 

„mă&-duc mă duceam mă dusei mam dus te ducă ie ducea te duseşi : te al dus - se duce se ducea „se duse s'a dus: 
ne ducem ne duceam ne duserim ne am dus VE duceţi. vă duceaţi, vă duserăţi viaţi dus se duc. se duceau se duseră s'au dus



Pluquperf. 

mă dusesem 
"te duseseşi 
se dusese 

“ne dusesem 
vă duseseţi 

„123 

Viitor [Ton 1 . 

mă voii duce 

te vei duce 
se va duce 
ne vom duce 

- VE veţi duce 

Viitor Y forma II 

am să m& duce 

al să te duci 

„are să se ducă 
avem să he ducem 

„aveţi să vă duceţă 
„sc dusese se vor duce au să se ducă 

_ Viitor II - Conj. pres, 

să-mă duc 
să te duci 
să se ducă 

„să ne ducem 
să vă duceţi 
să se ducă 

mă voii fi dus 
te vei fi dus 

se va fi. dus 

ne vom fi dus 

vă veţi fi dus 
se vor fi dus 

Conj. jerfect Conj. plasqupert. 

să mt fi dus să mt fi fost dus 

- Condit, pert. Imperativ . Conţiţ, pres. - 

mPaşi duce . . “nvaşi fi dus | 
te ai duce te îi fi dus du-te 
sar duce - Sar fi dus să se ducă 
ne am duce .- ne-am fi dus să ne ducem : 

"Waţi duce v'aţi fi dus - duceţi-vă 
Sar fi dus să ne ducem. S'ar duce 

 Infnitiv present 

a se (mă, le, ne, vă, se) duce 

Intinitiv perfect 

| a se (mă, te, ne, vă, se) fi dus 
Clasa "11.
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Gerundiă presa ent 

Gerundiă perfect 

NE ducendu-r -m& (te, se, ne; vă, se). 

fiindu-mt (te, se, ne, vă, se) dus. 

$ 108; Conjugarea verbelor reflexive cu dativ. 

Ind. pres. 

îmi spăl . 
iţi speli. 

„ÎŞI spală. 
- ne spălăm: 

VE spălaţi 
işi spală 

Pertf. cumpus 

" ml-am spălat 
ţI-ai spălat 
şi-a spălat 
ne-am spălat | 
vaţi spălut 
şi-au spălat 

Viitor 1 torma 1 

am să-mi spăl 
al să-ţi speli 
are să-şi spele 
avem să ne spălăm 
„aveţi să vă spălaţi 
au să-şi spele 

Imperfect' 

îmi spălam | 
îţi spelai 
îşi spăla 
ne spălam 
vă spălaţi 
îşi spălau 

Plusquampert 

îmi sptlasem 
Ei îți spălaseşi 

îşi sptlase 
ne spălasem 

vE spălaseţi 
“ÎŞI. spălase 

Viitor II 

îmi voii fi spălat 
îţI vei fi spălat 
işi va fi, spălat 
ne vom fi spălat | 
vE veţi fi spălat. 
işi vor fi spălat 

Conjunetiv prefac 

Pert. simplu 

„îmi spălay 
îti spălaşi 
îşi sptlă 
ne sptlurăm 

vE -spălarăţi 
îşi spălară 

N 

" Viitor 1 forma | 

îmi voii spăla 
„ Îţă vei spăla 

- ÎŞI va spăla 
ne vom spăla * 
vă veţi spăla 
îşi vor spăla 

"Conj. p es, 

să-mi spăl 
să-ţi speli 
să-şi spele 
să ne spălăm 
să vă spălaţi 
să-şi spele 

să-mi Cu, EA ne, i vă, n fi spelat
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Conj. plusquamperf. : 

să-mi (-ţi, -şi, ne, vă, -şi) fi-tost spălat 

Cond. pres. | | Cond, peri. . Imperativ 

my-aşi spăla mi-aşi fi spălat 
ţi-a! spăla I-al fi spălat. spală-ţi . 

„Si-ar spăla  .siarfispălat . să-şi spele - 
ne-am spăla neam spălat săne spilăm -: „Waţi spăla waţă fi spălat spălaţi-vă Şi-ar spăla - “şi-ar fi spălat... să-şi spele 

= Lufinitiv present j 

a-şi spăla (-mi, -i, ne, vă, -ŞI), 

| | Iafinitiv trecut 

„„a-ŞI (-mi, ţi, ne, vă, -şi) fi spălat 

Gerandiii present | | 

sptlându-mi (ţă, ŞI, ne, vă, şi) 

Gerundii trecut 

fiindu-mi (-ţ, -şi, ne, vă, -ŞI) spălat. 

Pasivul | 

$ 109. Am vădut că pasivul arată o acţiune „făcută “de obiect şi suferită de subiect. „Calul duce căruța“ — „> acliv; „căruţa se duce de cal“ —pasiv; „câruţa e dusă de cal“ — pasiv. Sa | e In limba română sint două forme pentru pasiv: forma „ reflexivă şi forma Perifrastică, | ' Forma reflexzivă. a pasivului este tocmai reflexivul cu acusativ; forma perifrastică este conjugarea ver- bulul a fi cu participiul verbului care se conjugă. |



1 

Exemple:. 

Activ 

„ Dumnedeii mă vede (pe mine) 
Păcatul te pusce (po tine). . 

„_Cânele muşcă pe trecător, 
Durerea ne dobdră (pe noi) 
Căldura: vă obosesce (pe vol). 
Păcatul ispitesce. pe Gmeni. 

26 

Pasiv reflexiv 

Eii mă căd de Dumnedeii. 
Tu te pasc! de păcat. 
Trecătorul se muşcă de câne. 
Noi ne doborîm de durere. 
Voi vă obosiţi de căldură. 
Omenii se ispitese de păcat. . E br 

Pasiv perifrastie _ 

Eii sînt văut de Dumnedeii.: 
Tu eştt păscut de păcat. 
Trecătorul este muşcat de câne. 
Noi sîntem doboriţi “de durere. 

„Voi sînteţă obosiţi de căldură. 
„ Omenii sînt sspitiță de păcat. 

Pasivul reflexiv nu se deosebesce de loc în formă de 
„reflexivul propriu dis, ci numai după înţeles. 

$ 110. lata conjugarea pasivă perifrastică: 

I dic pres, | 

sînt vedut (vădută). 
eşti vădut 

Li 

este vidut . 
sinteţi v&duţi (vădute) 
sinteţi veduți. » 
sînt văduţi „ 

Pert, simplu 

„ful vădut (4) 
fuşi vădut 
fu vădut 
turăm vă&duţi (e) 
furăţă vădui. - 

„fură văduii 

Impertect 

eram vădut (A) 
era! vădut 
era văqut 
eram vâduă (0) 
erați vEdupi 

"erau văduţi 

Perf. compus 

“am fost vădut (4) 
al fost vădul 

„a- fost vădut. -- 
am fost r&duţi (e) 
aţi fos văduţi 
au fost văduţă.



197 ă 

Plusqujverfect | 

„fusesem vădut (4) 
. fuseseşi v&dut. 
fusese vădut 

” fusese vădui (e) 
fuseseţi văduți - 
luzsese vEduți : 

Viitor | forma II. 

am să fiu vădut (4) 
al să fii vădut | 
are să fie vădut 
avem să fim v&duţi (e) 
aveţi să fiţi veduţă. 

au să fe veduți 

Conj.. pres. - 

sa fii. văqut (ă) 
să fil v&dut. 
să fie vădut 
să fim văduti. (e) | 
să fiți văduţi : 

- să fie văduţi.. - 

. Cundiţ, pres. | 

aşi [i vădut (3) 
ai fi vădut 
ar fi vădut 
am fi.văduţă (e) 
aţi fi văduţi 
ar fi văduţi 

Viitor | fvrma | 
- 

" -voiu fi vădut (4) 
vei fi vădut. 
va fi vădut 
vom fi văduţi (4) 
veţi fi v&duţi 
vor fi vEduţi 

Viitor IL | 

voii fi fost vădut (4) 
vei fi fost vădut 
va fi fost vădut 
vom fi fost văduţi (e) 

„veţi fi fost văduţi 
vor fi fost veduţi 

Conj. peri. -! 

“să fi fost văqut (4) 
să fi fost văduţi (e) 

(Prusquamperfectul 
conj. nu se intrebuinţeză) 

| Cond. peri. | 

aşi [i fost vădut &) | 
„ai fi fost vădut ! 

ar fi fost vădut 
„am fi fost văduţi (e) 
„aţă fi fost văduță | 
ar îi fost văduţi
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- Iofinitiv present -  Imfinitiv perfect 
„a fi'vădut ,1, e): „a fi fost vădut'(4,.i, e) 

| Gerundiu pres. . Gerundiu peri. 

fiind văgut (4, ], 6) fiind fost vădut (4, i, 6) 

- 160. Exerciţii oral, Să se conjuge următorele verbe * în formă reflexivă: - 
cu acusativ: a întrista, a: nasce,:a supăra, a ţin, a învăţa, a purta, a duce, a sili, a apuca, a indrepta; — cu -dativ : a mărturisi, a seste, a număra, a spune, a lăsa, a țin6, -a: strânge, a lega, a face. . - "161, Exerciţii oral. Să, se conjuge în formă pasivă perifrastică următârele verbe: IN a întinde, a privi, a trenţui, a arăta, a vede, a :iîn- - treba, a clăti, a crede, a găsi, a prinde, a supăra, a în- . . trista, a: nasce, a țin, a învăța, a purta, a duce, a sili, a apuca, a îndrepta, a lăsa, a strânge, a lega. „- 162, Exerciţiă scris, Urmiătârele proposițiuni active - să se schimbe în pasiv reflexiv și în pasiv perifrastie . (în_trei col6ne): Sa - Să-ţi fac ei un -lueru. — Cum l-ai îmbrobodiţ? — Baba i-a șoptit aceste cuvinte. — Hoţul f-a tătaț gă- - tul. — Moșierul a cumpărat calul. — Soldaţii . ascul- tară aceste cuvinte. — Românii aleseră Domn pe Cuza în ambele principate. — Să nu ascundem mărul. dis- cordiei. — Voi să goniţi pe streini! — Lumea va glo- „rifiea acestă faptă, patrioţică, | e 3. Exerciţiă oral. Să se transforme următorele _. proposiţiuni active în proposiţiuni pasive, spunendu- se care din cele doiiă forme (reflexivă și perifrastică) este potrivită: | o : Boerii ascultai slujba cu - evlavie. —NPau prins | hoţii și m'aii bătut. — Aj vorbit lucruri minunate. — | Vom. alunga, aceste nevoi. — Acești streini nu cunose bine limba românâscă. — Aţi cutrecrat multe țări streine. — Nu matii lăsat să plec. — Prietenii noștri . ne iubesc. — Fiind bolnav te ai dus cu scaunul. — Locuitorii din partea locului nu cunose aceste plante. . N 

e 
”
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—- Tata mă va erta. — Norocul să te giisescă. — Che- 
lăresa o vădu. — Fata impăratului găsi un căţel.” 

164. Exerciţii oral. Să se explice din. următârele 
“ proposiţiuni cu formă reflexivă, cari aii înţeles re- 

flexiv, cari ati înțeles pasiv. 
Tatăl săi se supărase. — Fugi de aci; să nu te 

atingi de mine. — Atacul acesta s'a hotărit de con- 
siliul generalilor. — Odaia se dereticase şi se cură- , țise frumos în diiia aceca. — Cămara nu se lasă des-. 
chisă. — Omul harnie nu se lasă niciodată pe sema altuia. — Rănitul se făcuse mai bine. — Se făcuse de 
către soldați un zid de apărare, dar nu era de ajuns. 
— Meritele lui sai liudat de toți cunoscuţii. — Acești lucrători s'aii lăudat de geaba, căci nu sint buni la, 
trebă. — Bucate bune se pregătiră de către bucătari. 
— Soldaţii se pregătirii, să plece la r&sboiii. — So aşe: 

„dară bucatele pe, masă și toţi mosafirii se aședară pe „a locurile lor.—ln locul acela sta găsit o comori. — 
Sa găsit cu prieteni și a întârdiat, . 

In vremea veche nu se făceaii asemenea bucate. — 
Mosafirii se făceaii că mănâncă. — Se ridică împăra= 
tul și vorbi. — Se puseră pe veselie,. iar bucatele . 
se puseră pe masă. — Acest tabloii se drată visita- 
torilor- mănăstirii de către un bătrân călugar care stă 
de pază la ușă. — Mihaiii se' arată în fruntea, oștirii 
și dușmanii tremură. — Fluturii se prind. de copil cu nisce coșuleţe inadins “făcute. — Mă prind să-ţi ispră- 

"vese easa înt”o lună. — Pinzele spălate, se întind pe : câmp ca să se usuce. — Crăcile acestui pom se întind 
până la, strâșină. | | 

163. Exereiţiă oral. Să se-spunti cari din verbele în- 
„„soţite de pronume sint reflexive şi cari nu. 

Să te duci de la mine să nu te mat văd. — Tatăl, 
cu acestă vorbă, îi închise guru și o lăsă plângând. — 
Iși luă un rând de haine prâste şi plecă. — Îndată îi “spuse ce are să facă. A vădut-o că-i prindea mâna 

„Ja frământat. — Nu sa ivit nici o cârtâlă din partea, 
nimănui. — Voinicul şi-a ales un cal :bun. — E] m'ă 

“Suptrat pe mine și acum el s'a supărat. — Tata ne-a 
întrebat cum îl iubim. — Maui gonit din casă și mată. 
lăsat pe drumuri. — Când a vădut acâsta, el s'a ruși- nat. — Degeaba l-ai ruşinat, căci nu înţelege. — Nu-mi
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găsesc vreme. — Nu-ţi | găsia nimeni nici o- vină. — Ce-mi pasă de ' vorba lui? — Cine me chemă? — ME numesc Vasile. — L-ai imbrăcaţ pe el, saii îm- Drăcat și ei.— Te. duci să te 'examineze profesorul ? — Nu mă' seie nimeni. — Mă sciă fără nici o vină. — VE treceţi eu gluma. — Podarul nu vă trece pentru acest preţ. — M'am înţeles cu el. —— Mă mir că nu ma - înţeles. — Dumnedei va dăruit tu minte. — Nu mă dati po dece ca el. — Nu mă daii banit afară din casă. — Să vă fac să ințelegeți bine. — Vă faceti că nu înțelegeţi. — Te duci și d-ta? — Vedi cum-te duce apa! 

„> Formele inverse 

Ş 111. Formele de verb pe cari le-am vădut până a- 
cum sint forme directe; adică la cele compuse Şi cele 
conjugate cu pronume, auxiliarul şi pronumele stau înaintea verbului. Am vedut, aşi vede, voiii -vede, voii . A vedut, aşi fi vEdul au auxiliarul înainte ; m& duc, m ași duce, se dice, mi-am spelat, şi-a mâncat aă.pro- - numele înainte, Ci | 
"Uneori în vorbire întârcem acâstă ordine Şi punem „înainte verbul şi apoi. auxiliarul sa pronumele. 1n “loc de am vedut dicem vedut-am, în loc. de voii vede dicem vede-poiă, cu auxiliarul îu urmă ;în loc de aşi - duce -dicem duce-mv'aşi, în loc de miam spelat dice :. Spelatu-mi-am, cu pronumele pus în urmă. Aceste forme - - » se numesc forme inverse. | E - „ Inversiunea acâsta e supusă la. Gre-cari regule. 

Lu indicativ present: , - a , 

Direct .. 5 - Invers 

„. MErog lui Dumnegei . - . Rogu-mă 
Te rogi de mine „(Nu se pâte face invers). _ EI se rdgă de toţi sfinții ROgĂ-se,. o Astădi ne rugăm cu î6tă inima, . Rugămu-ne 
În zadar vă rugaţi | (Nu se pâte dice). Ei nu se mai rdgă. 0 Rogă-se,
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îmi spăl „spălu-mi 
iți speli speli-ţi 
iși. spală “spală-și 
ne spălim. O spălămu-ne .. . 
vă spălaţi spălaţi-vă . N 
își spală spală-și ” Si 

„ La indicativ present,: dacă verbul e terminat în con- 
s6nă sau în u -semison, când se pune pronumele 

.*, în urmă, se. adaugă un u întreg după -consână, jar 
„devine intreg: me suiii invers suiu-n6, 

In vorbirea de adi se intrebuințeza numat fortna in- 
versă a persânei |]. . E a 

Observare ortogrăfică: La formele inverse pronumele şi auzi- -- liarul se ligă de verb cu liniuţă. 

" Imperfectul, perfectul simplu şi plusquamperfectul 
"nu ai forme inverse. -: 

Perfectul compus are forme inverse, Dacă este numai 
verb şi auxiliar „se pune auxiliarul în urmă: 

am dis dis-am am dis Qis-am 
al dis. dis-al aţi dis (is-aţi 
adis isa - „au gis . qis-au 

Dacă e şi un pronume, atunci se pune în urmă pro- 
„numele urmat de ausxitiar şi la verbul terminat în con- 
sonă apare un u: 
e 

m'am, dus „ dusu-m'am 
le ai dus: . '  dusu-te-ai 

- Sa dus - dusu-s'a 
„ne am dus -dusu-ne-am 

v'aţi dus ”. dusu-v'aţi 
„Sau dus -: dusu-s'ai. . . 

=



  

spălatu-mi-am 
spălatu-ţi-ai 
spelatu-şi-a 
spălatu-ne-am 
spălutu-vaţi 
sp&latu-şi-ati. 

mi-am spălat: . 
ţi-ar spălat 

„Şi-a spălat 
ne-am spălat 
vaţi spălat 
Şi-au spălat 

Viitorul I la forma inversă pune auxiliarul'în urmă, lar dacii e şi un pronume, atunci. pronumele urmat de auxiliar se pune în urmă: e 

duce-mă&-voit 
duce-te-vei 

„ duce-se-va 

mt voită duce 
te vei duce 
se va duce 

* Yoiă merge 
„Vel merge! 

va merge 

merge-voii 
„merge-vey 
merge-va 

vom merge 
veţi merge 

„..Yor .merge 

merge-vom 
merge-veţi 
merge-vor 

ne vom duce 
„VE veţi duce 
se vor duce 

duce-ne-vom 
duce-vă-veţi 
duce-se-vor 

„Viitocul IL inversâză numar auxiliarul, lăsând la locul lui verbul principal: 
. 

voii fi mers - 
vei fi mers 
va fi mers | 
vom fi mers 
veţi fi mers! 
vor fi mers 

_ME& voii fi dus 
te vei fi: dus: 
se va fi dus 

__ne vom fi dus 
„VE veţi fi dus” 
se vor fi dus 

1) Forme rar întrebuințate. 

  

fi-voiă mers 
fi-vel mers 
fi-va mers 
fi-vom mers 

"fi-veță mers 
3: fi-vor mers 

"fi-m&-voiti dus 
fi-te-vei dus | 
fi-se-va dus. | 
fi-ne-vom dus 
fi-vă-veţi dus 
fi-se vor dus):



x. 

- tă 
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-"2) Forme rar întrebuințate. 
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Conjunctivul present - nare formă. inversă când e la activ; numai în. formă reflexivă inverseză , pronu- mele, lăsând la. o parte, pe să însă numai la per- sona III. :Acâsta se întrebuințeză ca imperativ. : 

să se ducă -_ ducă-se, . 

Conjunctivul perfect şi plusquamperfect mată forme 
inverse. 

„ Condiţionalul present are forme inverse!” Câna se “pune în urmă “auxiliarul, se schimbă. si forma ver- bului; în loc de infinitiv scurt se pune infinitivul “lung. Când e pronume, . atunci infinitivul scurt r&- 
mâne neschimbat. : 

aşi merge  mergere-aşi m'aşi duce. duce-m'aşi ai merge  mergere-al . te-ai duce - duce-te-aj-.. ar merge , mergere-ar sar duce duce-s'ar am merge  mergere-am ne-am duce * duce-ne-am „aţi merge  mergere-aţi Vaţi duce duce-v'aţi 
x ar merge  mergere-ar ' s'ar.duce . duce-s'ar 

mi-aşi spăla „ spăla-mi-aşi 
ţl-a! spăla „ “Sspăla-ţi-al 

„lar spăla * “spăla-gt-ar 
ne-am spăla -. - spăla-ne-am 
Vai spăla spăla-vaţă | 
ŞI-ar spăla spăla-şi-ar 

Condiţionalul: perfect . face 'inversiunea numai la auxiliar: 
-
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aşi fi mers - fire-aşi mers 
al fi mers fire-ai mers 
ar fi mers fire-ar mers 
am fi mers five-am mers 
aţi fi mers „ five-aţi 'mers 
ar fi mers - - fire-ar mers 

m'aşi fi dus fi-maşi dus 
te-al fi dus fi-teal dus e 2 

“Sar-fi dus. - „fi-sar dus 
ne-am fi dus.  fi-ne-am dus 
v'aţi li dus - fi-vaţi dus - 
s'ar fi dus o fi-Sar dus) Ă 

mi-aşi fi spălat - fi-mi-aşi spălat. 
“al fi spălat. fi-ti-ai spălat 
„S-ar fi spălat fi-g-ar spălat 
ne-am îi spălat fi-ne-am-spălat 
vaţi fi spălat - - fi-vap spălat. 
şi-ar fi spilat fi-şi-ar spălat!) 

Observare : Gerundiul cu pronume are numai formă 
inversă chiar în conjugarea directă : spelându-mE (în€ 
„SDED), ducendu-mă (mE duc) nu: mE spelând, me ducend. 

166. Eserciţiă  ora/. Să se spună cari forme sint in- 
verse din cele subliniate. | a . 

Brâncoveanu se scula. La icâne senchina, - Armele 
vi le gătiți. Facâ-se iiiă, nalțâ-se srele! Ai vrut să te - 
desparţi de inpărăţie. Vâgut-ai ce a făcut? Nu me las | 
de legea mea. Multe. am suferit. Fost-ari leşuri tătă- „resei. Vom ave răsplată în cer, Putd-vom răbda până 
la sfirşit? Dice-va cine-va că nu se pâte. Nu mi-aşi 
schimba credinţa. Ai fi scăpat, dacă mă ascultat. Ai 

  

1) Forme rar întrebuințate.



„vre să mori. Fi-ți-ar de bine! Fire-ai fericit! Ve- 
dere-ași sfirşitul 'acestei cetăţi. Ruga-mvași de Dum- 
nedeii, dar I-am părăsit. De acum te ține bine şi încre- 
de-te in mine, 'Așterne-te drumului. Tăiatu-mPai tâlhă- 
resce, fugitu-mi-ai mişelesce. De te-ași prinde în mâna. 
mea, (ile. tu n'a: mai ave, Din fugă mi-l tăia. Ze gră- 
besce, alârgă, fugi! “Poţi boerii s'a adunat și pahare . 
aii închinat. Dumnedeii mi-a ajutat. Vindătorul de ar- 
maș fost-a gol legat de codi de epe. Muli tătară te 
mi-ai stricat! Fost-a fost un crăişor. Mers-a el pân? 
la un loc -și-a aprins un mare foc. Pe. câmpie resă- 
rit-aii florile. Înalţă-te -Dâmne! O năframă face-ţi-oiă. 

167. Eserciţiă scris. Să, se” copieze proposiţiunile 
următâre, : punendu-se t6te verbele “in formă inversă. 

Urma li se șterge. Se ațin pe aici haiduci. lanuş 
se veselesce. Vă grăbiţi să-l ajungeţi. Va fi aşa 
cum am dis. Cine v'a mânat, capul v'a mâncat. Ași 
„închina şi n'am eui.. Voiă închina ulmilor. îţi dă. 
mânia după spate. Te ași prinde în mâna mea. M& 
voiă supune s6rtei. Când voit ajunge acolo, mă voii 
fi înv&țat cu nevoile. lași spune dorul meii. L-ai 
vEdut și tu? : : 

Verbele unipersonale : 

$ 112. Sint unele verbe curi exprimă acţiuni ce nu 
pot fi făcute de cât de persâna III de singular, Când 

 dicem: fulgeră, tună, trăsnesce, ploiiă, ete. nu ne putem. 
„gândi nici la persâna | nici la IL. Nu pot gice:-eă fulzer, 
tu tuni, 0) trăsnim, oi plotiaţi. 'T6te verbele acestea cari 
arată fenomene din natura se conjugă numai la pers6na 

"-- UI, adică sînt unipersonale sau impersonale (pentru-că 
au formă de o singură persână, — pentru că nu se 
schimbă. după persână). | ; i 

Mai sînt şi alte verbe cari în unele construcţiuni sînt 
unipersonale. Verbul a păr este personal când dicem: 
pari mulţurmil, noi părem lrişti; dar-când zicem: îmi 
pare bine, este unipersoual, pentru-că lu celelalte per- 
s6ne avem: îmi pare bine. ve pare bine, le pare bine,
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adică se schimbă numai pronumele, iar verbul rămâne tot în persâna III de singular, 
„Tot unipersonale sînt alte verbe,cu pronume: -se dice, se Spune, se aude, se crede, ete. - - 

168. Exerciţii ora/, Să se spună cari verbe din cgle: subliniate sint unipersonale: piopriii disc și cari sînt numai câte odată unipersonale. ea Era în murgul serii. și sârele sfințise. — Când e mult, mult; se cheltuesce. — Se spune că a fost odată un om. fârte bogat. — Maj „UȘOr se vorbesce: și 'mai Sreii se face; — Când ploăă prea mult, grânele se strică. — Așa-mt vine uneori să mă sui la munţi cu flori. — Dacă, mar fi, nu sar povesti. Ia 169.. Exerciţii: ora/. Să, se spună la verbele din fie- "care grupă ce schimbări de sunete se întâmplă în conjugare: | 
1 a apropia (apropiem), descheia, incheia, -descuia, infuria, ineleia, incovăia ; 
2. a alerga, (alârgă), deștepta, - însemna, apleca, freca, “reteza,. aștepta, înceta, pleca, cuteza, înneca, seca, chema, înşela. - . E A 3. a cocoța, (coedţiă), despoia, înnota, desnoda, în- virtoșa, indopa, înfiora,; - 4.a purta (port), muia, turna, insura, înturna, ruga, scula, strecura ; | | | 5. a apăsa (apeşi, apasă), desfeșa, desbăra, imbăta, . : v&rsă, spăla, apăra; | - '6..a apăra (aperi), asemena, căpăta, cumpăra,. lo- păda; . o | | e 7. adaug (adaugi, adauge), rog, merg, şterg, in- drug, tras, fug; A S. store (storci, storee), apuc, duc, judec, impac, plac, prefac, tac, aplec, trec; . - aaa 9. afund (afundi),. arăt, (arăţi), apăs (apeşi), cânt, -. las, es, cad, văd, impart, cauţ, cred, întind, “pot, rad, asud, -șed, bat, pierd,- scot, simt, prind, aud, ucid; 10. acaţ (acăţam), adaug, bag, eapăt,'car; - . -11.' cunose (eunosei, cun6sce),. născ, past, întregesc, . crese; * | A
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- 12. a vede (văd); 
13. a vinde (vind); 
14. a gusta (guști); 
15. a mustra (muștri) ; 

„Notă 1. apropiăm = apropiem, ă se face e: 2. e se face „€; 8: o se face d; 4. u so face o; ă. £ se face e și a; - .G. ă se face e; 7. g se face ge, gi;.8. c se face ce; ci; 9. d, î, s se face 2,4, ş; 10. a seface ă; 11. sc se face set, :sce; 12. e se face 2; 13. î se face î; 14st se face. "şt; 15. str se face ştr. Cu - 

  

v 

VORBE CARI ARATĂ. DETERMINĂRI ALE. -. 
E - PAPTELOR .. 

ADVERBIUL 

„$113. Am vâdut ($21) că.a patra categorie de vorbe - .0 formeză acelea cari arată - determinări ale” faptelor. Ele se numesc adverbii: calul fuge dute ; şcelarul scrie _. 
bine; amicul a sOsit acum ; lupul a fost-ucis acolo... : „” - Un fapt ori-care se întâmplă întiun Joc; întrun “mo- “men Ore-care, inti”un fel Gre-care. Acestea. sint deter- „minările principale ale faptului exprimat în “vorbire | - Prin verb. Vasile a sosit acum repede de la stână.- Ati „hi se arată locul de unde a sosit: de la slână; timpul. „când a sosit: acum, adică în momentul în care rostesce ?- gândirea sau . cu totul. aprope .de-acel moment; modul 
cum a sosit: repede, adică felul cum s'a petrecut faptul - „„ Sosirii în raport cu momentul plecări. .....-:
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„110. Exereiţiă oral, Să se arate adverbiile din exem- 
plele următâre, spunendu-se care arată locul, eare 

- timpul, care modul. Cu ee întrebare ne servi 'ca să. - 
le aflăm. - | o „Erna e mai bine să stai înăuntru de cât afară. — 
Nu liisa pe mâne trâba po cats o poți face astădi, — . 
Nu umbla, şi aici şi acolo, ei vedi unde găsesei de 
lucru.— An scuipam în &rbă și estimp seuip în barbă.— 
Nu căută să. faci doiiă trebi odâtă: — Ghicesce :- sus . 
tună, jos răsună, ciorile s'adună. — Omul simplu e 
mulţumit pretutindeni.— L-am întâlnit deunădi.— Când 
omul se mulțumesce cu puţin, atunci pote dice că e 
fericit. — Cu omul r&ii nu merge impreună pe drum.— . 

„Când simţi vre o bâlă, du-te numai de câţ la medic — 
Via era plină de bălării şi pe aloeurea se vedeati bu- 
tuci rupţi.—O sumă de Români din Transilvania ati 
trecut dinedce în ţara românâseă. , 

If]. Exerciţii scris; Să. se copieze punendu-se in 
locul punctelor adverbiile potrivite. | 

Cine nu vrea să mârgă.... rămâne înapoi. — Când 
ești pottit la vre-o masă, plâcă sătul de....—Orbului.... 
ii spui că s'a făcut diuă.—Omul gălcevitor, când aude 
că altul zice...., el qiee.... — De..... trandafir și de.... 

„borş cu ştir. EI . . 
„172. Exerciţiă scris, Să se formeze proposiţiuni cu 
adverbiile următâre :: deasupra, indărăt, alăturea, în- 
coce, incotro, alurea, încă, adeseori, apoi, adică, bună- 
ră, cum, cât... e 

Ş 114. Adverbiile arată determinări ale faptelor pre- 
cum. adiectivele' arata determinări ale lucrurilor. De | . 

„aceea multe adlective: se prefac în adverbii, tie schi: 
bând numai înţelesul, fie schimbând şi forma. Când qi- . 
cem : „Calul frumos merge, cu vioiciune“, vorba Jrumos. 
c adiectiv, pentru că arată o determinare a substanti- 

„„ Yului cal. Când dicem insă: „Calul merge frumost, vorba 
frumos e adverbiii pentru-că determină pe verbul merge. 
Aci s'a schimbat numai înțelesul, forma nu. Când dicem: 
„Îmi place untdelemnul grecesc“, vorba grecesc e adiec-
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tiv, fiind-că arată o determinare a substantivului a4de- 
„demn. Când însă dicem: „Nu sciu să vorbesc grecesce“ 
vorba grecesce e adverbiiă, fiind-că determină pe verbul 
vorbesc. Aci vedem că adiectivul a suferit şi o schim- 
bare de formă: s'a adaus un e la sfirşit. 

De la adiectivul fi adverbiul este bine, | 

„171. Exereiţiă oral, Să, se spună în cari proposițiuni 
„ cuvintele subliniate sînt adverbii și în cari sint adiee- 
tive — şi pentru ce. a N 

Omul delicat e plăcut: tuturor, căci el scio să se 
porto delicat cu tâtă, lumea. — Sint şi adi ținuturi în - 
cari omul e sălbatic. — Am vădut în sat un copil: fru-, 
muşel. — Fetele acestea sciii să e6să frumuşel, — E 
un om mărunţel, caro serie mărunţel. — La ţară e bine 
Să ai un câne fepăn; căcj, chiar daci vine lupul, îl 
apucă fepăn de e6fă. — Imi trebue un caet curai.— 
Șeolarul trebue să se îmbrace curat... ---. 

172. Exerciţii scris. Să se formeze câte 2 proposiţii: 
„cu fie-care din vorbele uirmătâre: una in care să, fie 

" adiectiv, alta, în care să fie adverbiii:  vecinic, înce- 
tişor, uşor, cinstit, des, greă,.răă, dulce, rece. . : DE 

„178. Exerciţii scris: Să se -tormeze adverbil. din. 
„adeletivele următâre, formându-se pentru fie-care câte 

o proposiţie: Boeresc, copilăresc, lupesc, muntenesc, tur- 
cesc, păstoresc, i. a Nae 

174. Exerciţii oral. Să se formeze proposiţiuni cu 
următ6rele adverbii: firte, mult, puţin, prea; cam, abla 
may, numat- nicidecum ji — pote, dur ;—_dre, nat cum ta, 

Observare. Tot în clasa adverhiilor întră vorbele cari 
„arată. grad şi măsură; şi acelea cari se raportă nu la 

. gând-o, punând-o la 'îndoclă sai întrebând. -. 

un 'singur verb, ci la o gândire întrâgă, afirmând-o, ne-. : 

8115. Adverbiile determină uneori şi pe adiective şi 
„pe alte adverbii. !.. Dia, 

Clasa | a 

1
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Exemple: . 

„ Am înotat întro. apă fărte adâncă. 
"Imi place lapte puţin dulce. 
Vreaii apă may rece. . | 
Mult doritori sint sclavii. de libertate. 

„Mi-e frică de riul prea repede. . 
„ Pomii 'sînt abta îmmuguriți. 
„Apa acesta e numai bună. - - 
Aşi vrea să am măcar atâț. 
Sosese negreşit mâne. | 
Vom ajunge tocmat la, n6pte.. | 
Dacă nu e loc, pot să dorm chiar afară, . 

115 Exerciţii scris, Să se. dea-3 exemple de proposiţi-" „uni în cari: să avem adverbii determinând pe alte ad-.. verbii. | Ie 

$ 116. În loc de adverbii ne servim adesea de alte 
Yorbe cari indeplinesc tocmai. rolul unui adverbiii. In 
loc de: „A intrat acolo“ putem dice: „A intrat în casă“. 
„Vedem că vorbele în casă arată tocmai locul ca şi ad- 
Verbiul. Avem aici un substantiv cu o preposiţiune. In 
loc de: „Vom sosi alunci,, putem dice: „Vom sosi 

- Duminică“. Vedem că vorba “Duminică arată timpul 
„tocmai ca -un adverbii; avem un substantiv fără pre- 
posiţie. e | Să a 

Determinările pe cari le pote da omul unei fapte sînt 
„aşa de multe şi felurite în cât ar fi fost grei să sefacă 
şi să se ţină minte un număr aşa mare, de adverbil; de Î 

„aceea. Românul. a recurs: la asemenea combinări de * 
"vorbe cari să facă funcţiune de adverbii. Ori-ce cuvint 
„saii unire de cuvinte care ţine loc de adverbiii se nuniesce > . 

: adverbial sai locuţiune adverbială. 

176 Exerciţii soris. Să să dea 5 proposițiuni cari să aibă câte o locuţiune advorbială.: A
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S 117.:Am dis că adverbiile sînt determinări ale ver- | 
belor. Precum unele adiective sint calităţi ale lucruri- - 
lor, asemenea unde adverbii sînt calităţi ale faptelor. 

"Când dicem: „Calul meă merge repede“ avem o calitate 
„a faptului calului, cu alte vorbe: calul îndeplinesce fap- 

„tul întrun fel 6re-care, aici: repede. Acelaşi. fapt de 
„mergere pote fi îndeplinit de alt cal şi întalt fel. Am 

„= dice deci: „Calul tăă merge mai repede“. Şi dacă am 
- afla un.eal care sa îndeplinâscă, faptul întrun chip su. 
-perior celor-l-alţi, am dice: „Calul cutare merge forte 
repedeti,. . E Ă | po 
„ “Prin urmare adverbiile pot ave grade 'de compa- 
rație ca şi adiectivele şi anume aceleaşi grade: positiv, 

„> „comparativ şi superlativ. „ N 

. solul, 

" Exemple: 
- Boul merge încet 
Bivolul merge ma: 'încet. - 
Ei staii aprope de bariera. | 

„ Amicul mei. stă mat aprope de barieră. 
Vasile stă fârte aprope de barieră. 

„ Comparativul cu mai. corespunde comparativului 
adiectivelor, | De E 
Superlativul cu /orte corespunde superlativului ab- 

- Superlativul relativ se arată cu 7nai... de cât toți (16te). 
Exemplu: Roibul acela alârgă mai repede de câ! toți caii - 
—Apa acesta curge mai repede de cât (te apele din 

„ partea locului. | 

177. Exarciţiă scris. Să se serie 5 proposiţiuni cu 
“ adverbiul în gradul positiv; 4 cu adverbiul in com- 

parativ; 3 cu adverbiul în: superlativ. -.  : 
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YI 

VORBE CARI ARATĂ LEGĂTURI ȘI RAPORTURI 

1. PREPOSIȚIUNEA . 

$ 118. Afară de cuvintele propriii isa, cari arată „numele lucrurilor din natură (lucruri de. sine stătătere, 
determinari, fapte), am vedut că gândirea are nevoe şi de alte cuvinte, cari arată raporturi şi cari l€gă între ele 

„cuvintele propri dise, înlesnind ast-fel exprimarea! cu:  getăril. Acestea sint preposițiunile şi conjuncțiunile.. - 
Când gicem: „Am v&dut un borcan pe masă“, prepo- 

Siţiunea pe este necesară pentru exprimarea gândirii, 
arătând raportul între vorba 7nasă şi verbul am egut.: 
unde am vădut? pe masă. Ne încredinţăm de acâsta; 3: „ schimbând preposiţiunea: Am vezul un borcan sub 
masă... lângă masă. Cu fie-care. schimbare, aflăm alt înţeles. | o a 

Când dicem : CA trecut îti, înţelesul nu-e deplin; el 
se va hotări cu punerea. une preposiţiuni: Am trecut 
peste riii ; şi se va schimba cu schimbarea preposiţiunii, . 
căci alt-ceva este ce am dis aici şi alt-ce-va dacă dicem: - Am trecut pe lângă rii, dincolo de rii, pe aprâpe de 
rii, pe: departe de rix, | 

Tot aşemenea : c4m Săsil un. cal drum mare înţeles 
deplin ; cu o preposiţie înţelesul se hotărăsce şi cu 
schimbarea preposiţiei se schin.bă: c4n găsi! un cal pe 
drum, lângă drum, dincolo de drum, dincoce de drum, 
departe de drum. . | 

» Du-te munte ; du-te până la munte, pe munte, lângă 
munte, aprope de munte, departe de munte. | | 
Aşa dar preposiţiunile arată raportul între doit cuvinte 
dintre cari unul are în proposițiune un rol dependenti.
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$ 119. Observâna preposiţiunile din exemplele de mai 
nainte, vedem că unele sint simple (de, peste, lângă, pe, 
etc).; altele compuse (departe de, aprope de, pe deparie de, 

dincob de, ete). - 
Ca preposiţiuni servesc şi alte vorbe; mai des ad- 

verbiă şi uneori substantive sai 'adlective însoţite de 
preposiţiuni. Când, dicem: „Sa uitat îndărăt“, vorba 
„îndărăt“ este adverbiu.; câna icem; „Sa oprit: îndă- 
rătul muntelui“, “vorba „îndărăt“ (care a primit articol 

- enclitic) este preposiţiune. În proposiţiunea : „M'am. 
oprit peste drum de biserică“ avem o preposiţiune com- 
pusă din doit preposiţiuni (peste, de), şi din substantivul “drumu. Me a 

„- Unirile de vorbe cară aii rol de preposiţiuni se numese „locuţiuni preposiţionale. A 

2. CONJUNCȚIUNEA 

”$-120. Când dicem: viii Ja tne dacă sfârșesc lucrarea, 
„conjuncţiunea dacă e necesară pentru exprimarea gân- 

dirii, arătând legătura între gândirea vin la tine şi gân- - „. direa s/ârşesc lucrarea. N cexprimând-o, nu mai înțelegem 
„gândirea, căci vi la tine Sfirşesc lucrarea pote avea mai multe înţelesuri după schimbarea conjuneţiunii. Alt-ceva 
este: „Viu la tine dacă sfirşesc lucrarea“, alt-ceva: „viu la tine, căci sfirşese lucrarea“, alt-ceva: „Vii la tine când 
Sfirşese lucrarea“... . - | 

" “Exprimarea gândirilor fără conjuncţiune este tot- -deauna nesigură şi uneori cu totul neînţel6să. a „Au se scie “a sosit regele“ pote ave mai multe în- | 
țelesuri după conjuncţia, ce punem: „nu se sciecă a 
sosi regele“, —,dacă a sosit“,— „când a sosit*,— „cum 

„a sosit“, E - | 
“Să-mi dai porumb grâii“ nu e sigură, din causa lipsel _conjuncţiunilor, căci putem dice: „porumb sai grâu, - 
Porumb şi grâu“, cu doit înţelesuri fârte diferite.
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Conjuncţiunea arată legătura între doiiă vorbe ori vorbiri de același fel saii între o proposițiune secundară „Şi una principală, să Se aia 
'$ 121. Când dicem: „Nam unde dormi, de aceea plec“ legătura între cele două proposiţiuni o formâză - conjuncţiunea de aceea. Vedem că ea e compusă din o . preposiţie (de) şi un pronume (aceea). | o „Unirile de vorbe cari îndeplinese funcțiunea de con- „ Jjuneţiune se numesc locuţiuni conjuncționale. 

178, Exerciţii oral. Să se alâgă -preposiţiunile şi conjuneţiunile din rândurile” următâre. Să se spună cari preposiţii sînt simple şi cari sint compuse. Să se arate locuţiunile Preposiţionale şi conjuneţionale. Nimeni nu era mai fericit ca ca. I se secase ochii - plângând, dar fetița nu se mai întorcea. O porni la - drum lung. Merse până-i eși în cale Întunerecul. i-o voii arăta, dacă-mi vei cânta - tote cântecele. Cântă, - printre suspine. Merse ce merse şi dete peste o.răs-! pântie. la-mă la sîn ca pe copila ta. Muma nu se uită la ţepele lui și-l strânse la sîn până spinul înverdi, lar el îi arătă calea. Arată-mi drumul spre casa - „Morţii. Îţi voii arăta cu plăcere. Vreaii să-mi umplu | matea, cu mărgăritarele ochilor tţi. În cale dete peste: un munte prăpăstios și fără, potecă. Dă-mi cârja ta ca să ure muntele. Mama, își smulse o frumusețe de păr. Ajunse la porta Raiului unde hălăduia. mârtea. Vrea să ajungă lângă copilul ei. S'a luat după sfatul lui. Cădu sub povara somnului. Intre toți acei copii. găsi pe al stă. Se îndrâptă către locul seiut. Nu mai putea de durere. Ar fi făcut ori-ee sacrificiii pentru copila ei. Băeţii'se jueaii de a soldații. Nu-și putea da s6mă cât trecuse de la plecarea, ci. A cules flori de dincolo de rii. Vedenia dispăru deodatiă din faţa, nenorocitei mame. Nu putea trece din causa îm- bulzelii. In fruntea 6stei era generalul. Aii înaintat: “până prinprejurul - satului. - Copila “ta . este printre aceste flori, însă vedi să nu smulgă alta în locul ei. Nu - „. se opri, ci inaintă până la porta c6a mare Vrei aur. saă argint? Ștefan -e la biitae, deci tu nu ești fiul mei, .



  

  

Dii-mi ce-ţi cer, căci alt-fel nu vei intra. Credea ce: „Pare să, mai ajungă. Silesce-te, de vrei să reuşesci.. e Domnița era tristă, pentru-că soţul ei plecase la bă- tac. Nu seia când se va, intâree. -De vreme ce nu mă asculți, nu-ţi mai spun nimie, | | | "119. Exerciţiă scris. Să se pună preposițiunile potri- vite unde lipsesc. 
Armata moldovenâscă, se impiărția timpii cei mai vechi arcași sai infanterie și călărași saii cavalerie. Arcul moldovenese era dimensiuni mari; dar ostașul îl . mânula atâta artă încât întrecea vântul repediciunea,. „Sborului. Numai renumiţii arcași englezi ar fi putut intra rivalitate arcașul moldovân. Nu era aprâpe nici- un Moldovân care să nu fi avut acestă armă şi. să. nu se fi exercitat sa, aşa dieend legiin. Arce, infante- ria moldovenâscă mai avea ciomege.. Eraii subțiri mănunchiii, grâse și hintuite cue la capătul opus. Acâstă armă ţăranul era deprins mie. Unele părți in- * fanterie erai inarmate c6se cari loviaii inimici. Ca- 

"lor crese richite și sălcii. EX sciă ' atunci „apa vino mare. Nu cresce grâii: porumb meiii. Mă mulțumesc -" 

valeria! se compunea toți proprietarii pămînt. Caii eraii străpunși nări înlesnirea răsuflării. Evati vestiți nu mărime, ci repediciune. “ 
7 

180. Exerciţii scris. Să se-pună conjuneţiunile potri- . vite unde lipsesc. 
Se numia vale, era un loc închis intre munţi; se numia s6eă, pâriul ce şi-a făcut cale prin mijlocul. văii era sec. Primejdie- de înec este primăvara, se to- : „ pesce zăpada de. pe munţi. Atunci riurile vin mari rup ce le ese. în cale. Ar fi bine: astă năpădire ar ţin6 numai scurtă vreme; apa rămâne pe vale, formând lo- curi de adăpost nâmului broscinesc, în locul grâne- 

sii-mi dai parale bucate. Cardurile sînt de prisos, n'a ce îngrădi. ia ii 

,
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VI 

FRÂNTURI DE VORBE ȘI DE CUGETARI 

- "INTERJECȚIUNEA | Dia 
„$ 129. Intre părţile vorbirii se socotesc şi interjec- - "„«ţiuniile. Ele arată gândiri nedesăvirşite, simţiri, sau .. 

imită sunete ori sgomote din natură. Vai? arată dure. . 
rea ; bre? arată mirare; fil! imită sgomotul pe care-l fac - 
aripele unei păsări. 
„lată o listă din cele may întrebuințate interjecțiuni : 
„hal! ho! huideo! na! pis! st! but! chid! fiş! haţ!. 

„hop! mir! pic! ţişt! sbirn! ah! au! aoleă! ba! bravo! „delha!!ol.of! ura! valeă! - e 

e.
..



  

„FORMAREA CUVINTELOR 
. —— 

NOTIUNI - GENERALE 

$ 193. Am vtdut-($ 10) că. fie-care cuvint are un “înţeles, aratând: un lucru din natură: fie un lucru 
„” care, se pote constata cu simţurile nostre, fie un lucru 
“pe. care-l închipue mintea ca lucru de sine stătător; 
„fie o faptă a unui lucru, fie.o: insuşire a lucrului |. 
„de sine statător, fie o însuşire a faptului. 'Tâte -aceste - “lucruri de sine siătătore, fapte şi determinări ale lucru rilor sau ale faptelor, sînt forte” multe şi se. înmulțesc 
mereu pe măsură ce se înmulţesc trebuinţele omului, 
cunoscinţele lui, ideile lui. Dacă pentru fie-care lucru 

„la care ne gândim am av6 un cuvînt anume, ar trebui . - Să avem un nesfirşit număr de cuvințe:. ne-ar fi greu să - 
le ţinem. minte. Din pricina acesta, când avem să ară- 

„tăm un înţeles noi nu facem totdeauna un cuvint de 
ioi noi. Obiectul format dinti?o bucată de lemn înver- 
tită şi cu spiţe carl unesc centrul cu cercul şi care ser- 
vesce ca să misce un car, se numesce .rd/ă. Râtele se 
fac de un om. Pentru a numi pe acela care se ocupă cu:
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facerea roților nu am scornit un cuvint de tot noi, ci am adus. ceva la cuvintul celalt şi am dis -pentrua numi pe cel ce lucreză râte: rotar. . 
_ După'ce s'a vădut şi s'a dat nume animalului furnică, 

s'a observat că aceste animale ai un loc în pămînt, în „care se ascund; acela sa numit: furnicar. Va să dică un. 
s'a scornit din noă o vorbă cu totul necunoscută, ci Sa adaus ce-va la cuvintul celălalt. 

Când fac un nod la:o sfâră, die că înnod; dacă des- . fac nodul şi vrea să spun acâsta, nu întrebuinţez un. -. cuvint cu totul not, ci zic desnod, adică adaug ceva la cuvintul celălalt. 
"Când a fost să se scornâscă un nume pentru o pasăre „„care irăesce pe lângă baltă nu Sa căutat o vorbă cu „totul noiă, ci s'au luat vorbe cunoscute buhaiii. şi baltă 

şi s'au împreunat în cuvintul : buhaiit-de-baltă. 
Aşa dar vedem că unele cuvinte sint: formate de la: altele, fie adăugându-se în urma cuvîntului oră înaintea |. lui o silabă sati dorit cari singure mau înţeles (rot-ar, . furnic-ar; des-nod) sa lipindu-se dou& ori mai multe cuvinte cari şi singure au înţeles (buhaiii-de-baltă). - 

1. DERIVAREA 

$124. Primul fel de formare a unui cuvint din altul 
este: lipirea la urmă a unei silabe sai a dot: şilabe, - Carl singure mau înţeles. Silabă sati silabele cari se Ii. „Pesc la sfirşitul unui cuvint spre a forma un all cuvânt se numesc sufix. Ra 

Formarea unui cuviul din-altul prin lipirea unui sufix 
Se numesce derivare. 

Sufixul schimbă “înţelesul ” cuvîntului cu totul, ANL. 
ceva este rdră şi cu totul alt-ceva e: rotar. Alt-ceva e 
geam și cu totul alt-ceva geamgiu. EI se lipesce la par-.. 
tea statornică a înțelesului, după. ce s'a lăsat la o parte. 

ş-
.
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înţelesul “schimbător. Când dicem: roză, înţelesul sta- tornic e 7dt — şi d înțelesul schimbător.Ca 'să formăm” un alt cuvint, adăogăm la ro/ sufixul-ar; ast-fel avem - rolar. i | A 

Exemple: 

țară — ţar +ă— țăr + iș6ră, 
boer — boer — boer —- ime. 
Pictră — piâtr-t+ ă — pietr+- ar. 
Oraș — oraș — orăs.t-an, 
“umed — umed — umed + clă, 
drept — drept —drept +- ate. 
verde — verd +e — verd + 6ţă.. 
Cor — cer —cer-tese 
mijloc — mijloc — a mijloc + i. 
fer — fer —a fer + cca. 
ehior — ehtor — ehior Fi 

s 

„181: Exerciţii oral. Să so spună cum sc châmă: un nepot mic, un lucru care nu e tocmai frumos, „un lucru care nuc tocmai mare, un lichid care nu e toemai cald, un lucru care nu e tocmai tare, un cântee mie, un înger mic, un: nasture mic, un săpun mic,-un scaun mie; — col6rea, care sâmiinu eu cenușa, | care semiănă cu fumul, caro e ea vișina, ca portocala, „ea trandafirul; —un fruct care se coce tâmna, care se -_e6ee vara, un vânt eare bate primăvara, un lucru do. „„€rnă;—un lucru - rămas de la părinți, un lucru care „e al Omului, care e al Românului, eare e al Grecu- “lui, al Francezului, al Englezului, al Tureului, al O-. “ landezului, al Portugezului, al Rusului, al Nemţului, - al Germanului. 
182. Exerciţii oral. Să se pună vorbele potrivite în locul liniilor. a 
Carul aro patru — Cel ce face râte se châmi — O “rotă mică se numesce — Când cine-va se învertesco în jurul: -unei r6te se dice că se — Rotele mici așe- date la pieiârele scaunelor se numese— — -
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188. Exerciţii oral. Formaţi substantive dirivate din. "vorbele urmiitâre: 
bucată, — nuntă, — crud, — scurt, — lat, — a se căi —. ușor-— scobit, —amestecat, — frânt, — a greşi, —a, chel-. tui, — iute, — prost, — miicelar, — Banat, — călător,— sat, — armă, — slujbă, — fier, — bărbat. 
184. Exerciţii ora/, Formaţi adiective: derivate din | “vorbele 'următâre: Sa Sa E aur, —albastru, — limbă, ——0s5, —mustăţi, —supăr, — negru, —somn, — laudă, — lung, + E "185. Exerciţii oral, Formaţi verbe derivate din vor- bele următâre. : a 

z 2 preţ, — frunză, — slugă, — m6le, — parte, — ciur, — „ghem, — l6c, — păr, — șerpe,— târg, — martur, 186. Exerciţiă oral, Formaţi 'adverbii derivate din - vorbele următore: | 
bărbătesc, — boeresc, — prostesc, — tureese, — chior, — faţă, — cruce, — omenesc, — mârte, . 187, Exerciţii ora/. Să se explice cum sait format, cuvintele următâre : ir " brădet, porumbiște, tufiș, boerime, fumărie, bucă- ! tar, ostaș, lăcătuș, tutungii, drumeţ, munten, degetar albuş, frăţie,. umeddlă, învăţătură, vâniitâre, eredinții, > Jurămiînt, țipăt, mărime, dreptate, verd6ţă, creștinism,. subțirel, roșior, drăguţ, ecrese, osos, aurii, tomnaţie, casnic, măreț, furiș, băeţel, 'morișcă, îngeraș, viţeluș,. căluţ, Petrache, căţelandru, mueroii, țăran, birtaș, dorinţă,” florărie, bătrâneţe, lătăreţ. 

+ 

"2 COMPOSIȚIUNEA 
.$.195. AI doilea fel a] formării cuvintelor este pune- "rea înainte a unei silabe sai mai multor silabe cari sin- | -gure n'aii de obiceiii înţeles. 
Vorba cânt are înțelesul ei (scâterea unor sunete plă- cute. dinir'un instrument sată din gură); dacă punem înainte silaba des, avem vorba descânt, care are alt înţeles (spunerea unor vorbe ca să trecă o bolă).. „_Silaba sâit silabele cari se lipesc înaintea unui cuvin! ca să dea nascere altui cuvinl. POrtă numele de prefix. 

p
o



  

Exemple: 

prins — de + prins-deprins. | 
scriii — pre 4+- serii — preseriii. 

_Dat—răs+ bat — răsbat,. | 
' „due — con + due — conduc. 

meridian — post -+ meridian — postmoridian. -.-? 
due — tra + due — tradue. 

$ 196. Se mai formeză cuvinte şi prin lipirea a doă& -. 
sau mal multe cuvinte cari aut înţeles şi ele separat. Din 

„drept şi credincios se formâză drepteredincios: din be „ES pp Alep şi făcălor se face binefăcător. o 

Exemple: 

Erbă + mar6 — 6rbă-mare. 
c6dă + alb — codalb - 
Tirg + Jiii — 'Tirgu-Jiti. | 
Curte -+-:de + Argeş — Curtea-de-Argeş. 

„ Formarea cuvintelor cu prefixe saii din doiiă ori mai 
„multe cuvinte cari aii înţeles şi separat se mumesce Com- 
posiţiune. , 

188. Exerciţii oral Si. se spună cum vom numi: 
ceea-ce nu mâre nici odată, — un fruct care nu e 

* copt, — un lucru care nu e cugetat, 
„189. Exerciţiă scris. Să se formeze cuvinte compuse 

- eu vorbele următâre: | , 
surdesc, — cânt, — plin, — cos, — leg, — bat, — 

cred, — ființă, — fac, — om, — greşit, — vechii, — 
bun, — păr, — roșese, — pun, — sucese. . 

$ 197. Vorbele- compuse din doit sai mai multe 
cuvinte cu înţeles, uneori lipese aşa de mult cele două 
saui trei elemente încât formsză în adevăr un singur! 
„cuvint şi cînd se declină iau terminări la urmă.: 

a,



Exemple: 

Untdelemn (cutia, untdelemnu/z:) = unţ + de+ lemn Codalb (penele codalbei pasări) = cod + alb. Târgu-Jiii (porta Tărgu-Jiului) = Târg —+ Jiă, „ Sântămărie (postul Sântămăriei) = Sântă + Maria, fărădelege (numărul fărădelegilor) = fără + de + lege 
„Alteori elementele vorbei compuse. nu se lipesc pe eplin, ci numai stai alături, şi când e nevoe de decli- nare, atunci se declină numai vorba. principală nu şi cea subordinată. N 

Exemple: RE Să 

Curtea-de-Argeș (Intrarea Curţii-de- Argeș) — Curte + de + Argeş. - II „ Rimnicul-Sărat (Prefectul Rimniculzi-Sărat) = Rim-  nie+Sărat. 
| 

$ 198. Vedem din acestea că vorbele se. formeză în doii€. feluri: prin derivare. şi prin COmpunere, o "De la vorba pace se formâză prin derivare paci A+ mc; prin compunere îm -|- pacă, paci + fica; de la acest din „urmă cuvint prin derivare: pacificator. - : Cuvintele: . împăca, Pacifica, pacificator, pacinic sînt “formate de la vorba pace, | Cuvintele formate prin derivare şi prin compunere „de la un acelaşi cuvînt alcătuesc o 'familie de cuvinte. . 
, 

190. Exerciţii ora/, Să se” explice cum stati format cuvintele cari alcătuese familia: vorbei mare: Mare lucru aj spus! — Elefantul întrece în mărime „pe tote animalele.— Când copilul e mărişor, il pot, lăsa -singur.— Ati fost mărețe dilele când Românii aii "ţinut piept imperiului tureese.— TDilele se. măresc cu începutul primăverii. — Sa, adresat la vai marele lo- cul: £ iai Să 

s
i
 

_
—



  

153 

  

„191. Exerciţii oral, Să se explice cum s'a format cuvintele cari alcătuese .familia cuvîntului „ahcză“ : „” Copiii se dau bueuros pe siictă.— Se făcuse pe vale un ghefuș, de nu puteai trece, fără să-ți frângi un pi- . cior — În munții Alpi sînt ghețari de o lungime colo-.- sală.— În ghezărie se păstreză bine lucrurile în tim- pul verii.— A înghețat de frig.— Când vine primăvara se desglctă riurile şi adesea se produce înecuri. | 192. Exerciţii oral. dem pentru familia verbului dic: „Unul dice una, altul dice alta.— Acest orator are. o dicțiune forte frumbsă.— Am observat o contradic- țiune in ce ai spus.— Cunosci dicătărea acâsta?-— Îm- -prumută-mi un dicționar român-frances. — Gândesce-te bine inainte da a vorbi ca să nu te desdici- - „198. Exerciţii oral, Idem. pentru familia 'cuvintu- lui gi, , | E o di frumâsă.—Tâtă diulica am bocit.— Dilnic ne "vine pesce prâspăt din Galaţi.— Astă]i se implinesc . dece ani de la venirea mea în acest oraș. — Deunăgi mă întâlnisem cu amicul meii și stam de vorbă în grădină.—O să plecăm spre mează-li.— Copiii nu tre- bue să citâscă Jiare.—Diariştii trebue să fie în curent „cu tot ce.se petrece în tâte țările. — Diaristica e o ocupaţiune forte grea. — Bufniţele, cucuvăile sint ră- - pitore nocturne, pe când vulturul și șoimul sînt pă- sări răpitâre diurne. . 
„194. Exerciţii oral. Idem “pentru. familia cuvintu-. „lui bun: - E Bun lucru!— Nebunul una, scie. — Străbuniă noștri Și-au apărat țara cu preţul sângelui lor. — Doctorul îmbuneză pe bolnav cu vorba, până să-i dea medica- mente.— Bunicul era om fârte milos.—A desen învingi cu bunătatea unde cu răutatea ești învins. 195. Exerciţiă scris. Să se formeze frase cu câte- va din vorbele următâre: | | | o Duc, conduc, reduc, reducere, conductor, reducţiune, aducător. îi 

„ Obraz, obraznic, obrijor, neobrăzat, obrăznieie. : Negru, a, inegri, negrișor, a ponegri, negrii. | Grabă, grăbesc, grabnic... E e Dos, 'dosnie, a dosi. 
ră : i 4.
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| Nasc, născut, născător, născătore, a nasee, renasce, 
„renăscut. A : | E | 

Sciă, sciinţă, seiutor, a nu sei, nesciutor, conseiință, 
conscient,: inconscient, inconsecienţă. Si 

" Cunosc, cunoseință, eunoseiitor, necunoscător, recu- 
" noscinţă, recunoscător. | 

x 

3. SCHIMBAREA FUNCŢIUNII. GRAMATICALE. 

$ 129 Am vădut că sint doit modurile principale 
de formare a cuvintelor. Şi în composiţie şi în deri- 
vare se, făceaii în . cuvinte re cari schimbări de for- 
mă: doit cuvinte devin unu, un „cuvint adaugă : o 
silabă la început sau la sfiit. 

Am mal vădut însă (Ş 114) că unele adiective pot înde-- :. .. 
plini funcțiunea de adverbii, că unele adiective îndepli- 
nesc funcțiunea de substantive.-Când dicem. „Mi-a cusut 

„ei haina“ vorba răi se face adverbii din adiectiv cum €  . 
de obiceiă („Am un câne reci“), Este deci un cuviat cu ă 

-* înțeles noi, dar n/are nici '0 schimbare de formă, ci - 
> Schimbă numai funcțiunea gramaticală. Când icem :: 

»-Nemultumitorului i se Ya darul“ vorba remu/țumitorului : 
„se face substantiv din adiectiv cum e de obicei („Eşti 
"un copil zzernulturmitor“): Este şi aci un cuvint noă,-fără 

- schimbare de formă, dar cu „schimbarea funcțiuni gra- 
„ malicale, pi o a i 

„Aşa dar al treilea jel de formare a vorbelor este . - 
schimbarea funcțiunii gramaticale. -. N. 

„Principalele schimbări de acest fel sînt: | o 
aa ! ri pr. 

în. Adieetive. schimbate în adverbii : 

Oii tare. ps La lovittare, . 
Un soldat câlare. .: .. Merg câlare.-.. -. 
Câne sdravs. e L-a apucat sdraven. 

" Brad verde. „1. l-a'spus verde în ochi, 
Un riii repede, . .: -; ' Merge repede, -  
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Adiective schimbate în Substantive 

Dă ce-va /lămândului câne. - Sătulul nu crede /âmândului Unele mâncări se gătese' cu Mi-am cumpărat un negru care! piper negru. mănâncă foc. -: Co cer senin e agil Când voiii mai ved6 un ase- | | -_ Menea senin! - Bătrânul pustnic îi deschise Betrânul nu mai are dinţi, ușa. Sa 
AI vorbit un cuvînţ înţelept. Împăratul asculta de un în- 

Mi felept îmbătrânit în' slujba 
Statului. . 

Cu omul prost nu face prie- Prostului nică să-i faci nici să- . tenie - - _ță facă, | Ia „Apa acâsta e inghetară. Nu e bine să mănânci multă o înghețată. i 
"* Infânitive schimbate În substantive 

Infinitivul lung se întrebuinţezii de obiceiii numai cu înțeles de. substantiv: - - e îi | „a mânca, mâncare: Pâne cu sare e gata mâncare; : * „8 dice, dicere: Adiectivul e o dicere variabilă. "4 dure, durere: Am simţit o durere la mână. a aduna, adunare; Ce adunare strălucită | . „___-A Imoşteni, moștenire: Are să-i rămâniio moștenire în-- semnată, CI i. i 

Participii schimbate în adiective 

Parţicipiile nici nu se intrebuinţâză altfel de cât ca adieetive. „ Acesta e un 'drum băzut ” ” 
Să nu mănânci prune stricate. . 
Este o persână însemnată. - | 
Omenii de sciință, sînt mai adesea tăcuţi, 

Participii schimbate în substantive | 
a) Cu forma de masculin: | | 
Cailor li se pune nâptea așternut de paie. 
Aștept un râspuns favorabil de la amicul mei. | Cu muncă și economie Și-a făcut un venit frumos. 

Clasa II “ aa - 10
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„Tot începutul e grei, .. Na 
Frumos este apusul sârelui pe mare! Țăranii se ocupă cu câratul paielor. 
b) Cu forma de feminin : o 

„ Spune-mi co “dară are Seris6rea acesta, : - . Primiţi acâstă Mică mulțumită de la mine, E plăcut să stai de vorbă cu un om cu judecată, La Sărata sînt băi minerale. . : Seii să joci bâtuta: a 
“Și-a pierdut, sărita. 

Adverbii schimbate în substantive 

- Mam uitat bine la el, ” Datori sintem”toţi a luera, - - . - pentru binele obştese; „Am stat aprope de el. Bă ajutăm pe apropele nostru o 

Substantive schimbate în adverbij 

Zomnua e forte buni, în țara  Tonua se culeg strugurii. - nOstră. ” 
Anul acesta e un an bun. “An se făcuse mai multe bu- RE | | cate. . „Fuga e ruşinâsă, .- Du-te fuga. „Sâra eplăcută în timpul verii, Să nu pleci sera la. drum, .- 

„4 SCHIMBAREA SENSULUI 
$ 130.: Cuvintele unei limbi se înmulţesc încă prin schimbarea sensului. a Sa Prin vorba frunte înţelegem. o. parte din 6sele cera- “niului, care “se află în faţă deasupra ochilor. Cu: a- cest înţeles o găsim în vorbirea: „E frumos să. aibă „Cine-va.. frunte latăa, Acesta: e înțelesul ce/ d'îniâiă. sau înțelesul propriii; Noi ' Românii întrebuinţăm cu- vintul acesta -ca să exprimiim: şi alte idei. Când di- cem: „Comandantul merge în 7rumntea armatei“, vorba „ ÎŞI schimbă înţelesul, însemnză :. înainte, în faja..



  

Tr, i 
mare a i-a 
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Vedem că pentru. doit idei una exprimând un os, - „alta au loc între mai mulţi Gmeni, avem un singur - „cuvînt: frunte: E 6 idee noiiă exprimată: cu “un cu, vint vechii. | i a - Cuvintele. pot ave un înţeles primar saii propriă şi anul sait mai multe înțelesuri secundare" sai; figurate. "Vorbe scaun însemnă „o. mobilă pe care: şedemt, ca în vorbirea : „În odaia acesta sînt-numay trei scaunet, Acelaşi cuvint îl găsim însă cu alte înțelesuri: „Mi- “hai, îndată ce 'sa suit pe scaun, a hotărit să tate. pe “Turcii din țară“, Aci scaun însemnâză dou. „A “adus boul la scai ca să-l tale&. Aci scaun = mă- celărie, loc de lăiere, abatoriii. „Acest om are scaun la cap“. Aci scaun = cumpânire,. rațiune, i " Yorba gură însemnâză prima parte a aparatului di- gestiv, .cuprindând cavitatea bucală cu dinţi, limbă, | etc., ca în vorbirea: „Bătrânii nu ai dinţi în gură“. Acelaşi cuvint are şi alte înțelesuri secundare, __ „Şedea lângă gura cuptorului“. Aci gură = deschi. dătură, -parlea pe unde se pun lemne. „Amicul mei e bun de gmă“. Aci gură împreună cu vorbele cele-lalte. însemneză că vorbesce multe, „Vasile e o gură rea“. Aci gură împreună cu vorbele cele-l-alle. însemnâză că vu 
Ă vorbesce răi de Omeniu cei-l-alţi, 

„_-- Vorba home insemneză proprii aivers, ca în vorbirea:  „Dumnedeii a făcut lunea din nimic“, Are şi, înţele- suri secundare, precum: Columb a descoperit: lumea noiiă,. Lume = continent, o parte din pămiut. „Multă | „dume este pe păminte. Lume = Omen, 
140. Exerciţii oral, Să se explice înțelesul cuvinte- lor subliniate, deosebindu-se înţelesul primar do cele - secundare. ” a | 1. Omenii aii dotiă brae,. | 
2. Am dat boilor un braț de fin.: | -8..Un braț do mare desparte Sicilia de Italia. *4. In timp de răsboiu agricultura e lipsită de rage. - a -



188. 

"A: Satul acesta are câte-va sute de case. —Nu se . 
face negoţ în Casa Domnului. —Are o casă de copii.— 

- Toţi ai casei: mele te doresc. — Regele Carol se trage 
-. din casa de Hohenzolern. i B. Bogaţii aii nevoe de casă de fier.— Casierul în- 

cheie casa. | . 

1. Pâmtntul e cam umflat la ecuator și turtit la poli. 
2. Viermii locuese în pamânt, 2 
2, Pămintul negru e bun pentru flori.  . 
A întrat în pămînt. — Fuge mâncând pămîntul. 

1. Păsările aii corpul acoperit cu pene, —Nute împodobi cu pene streine. . a 
2. Tăetorul de lemne. sparge trunchiul cel gros cu “pene, o o 

Somn, 

. , x. _ 

A. Î. Are o fază frumosă. 3, Creștinii crea că Dum- 
nedeii are trei jefe. — 3. Pentru tipar se serie pe.o. 
singură faţă a hârtiei. — 4. Am vorbit cu o faţă 'bi- 
sericesca, . - - : i 
„B.. Ne am-plimbat prin fata casei, — În fața nostră ma dis nimic. i 

C. Am dat zidului 0 faţă albastră. , 

„_L. Poveştile spun că în vechime trăiaii Omeni cari „aveai "numai un ochii. — Invidiosul se uită cu ochi răi la t6tă lumea. E 
-.2. A făcut ferestra cu. doiiă ochiuri, 
„9. Am mâncat ochiuri, .. 

4. Bătrâna a, greşit un ochii, 

* _ | Ei 2 

1. Brutarul fremântă păinea. IN 
2. Grija acâsta, na fremântat tâtă noptea. | 

L.A apucat toporul. 
2. ME apucă frigurile. 

4 

3. Unii gastronomi ţin mult să mănânce pană de
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3. Nu apucaţi pe drumul acesta, căci vă înfundaţi. — Apucă înainte, ci vii şi ei... -:: | | i 
„4. Napuc să es din casă: şi mă. văd înconjurat de 
“cerșători. — Me apuc de lueru. | Pe: 

5. Aşa am apucat de la. strămoși. 

o . A. 1. Omul mănâncă ca să trăâseă, nu trăesce ca să mănânce. — Rugina mândncă fierul. . 
-2. In doi ani acest risipitor Și-a mâncat” averea. 3. Amicii l-a mâncat fript. ă 
4. Mi-a, mancat urechile. | 
B. 5. ME mânâică pielea. 

„A. 1. Legă boul de par. — M'am legat la cap.— Am 
„degat snopul cu sfâră 2. A se lega. de cine-va. 3. A lega 
“pe cine-va la gard, SE 

B. Ca să păstrezi bine cărţile, trebue să le /egi. 
C. Duledţa, acâsta nu e bine Jega:ă. | o 
D. Viţa ma legat bino anul acesta. . . ă 
F. Mam legat săi fac acâstă îndatorire. e 
197. Exerciţii scris. Să se formeze 3 vorbiri în cari cuvintul mână să aibă, înțeles: 1) membru al corpu- lui, 2) cantitatea cât-se ia, într'o mână, 3) om de în- credere,; i 
198. Exerciţii scris. Si, se formeze 6 vorbiri în cari. cuvintul codă să albă înţeles: 1) apendice da partea - posteridră a unor animale, 2) părul capului legat în 

anumit fel,.3) partea dinapol a rochiei, 4) cometiă, 5) „-0 Îl6re, 6) partea din afară a ochiului. DE 
199. Exerciţii scris. Să, se formeze 7 vorbiri în cari „cuvintul prinde să aibă înţeles: 1) a apuca, 2) a se murdări, 3) a înţelege, 4) a ocupa loc, 5) a începe, 

) a fixa prin cuie, 7) a cose, ' Mi | 200 Exerciţii senis. Să, se formeze 6 vorbiri în cari cu- - „ Yintul a bate să aibă înţeles: 1) a lovi, 2) a învinge, - 3) a da jos din pom fruete, 4) a face monetă, 5) a merge, 6) a se apleca. i 
..



= 

_ ORTOGRAFIE ȘI PUNCTUAŢIE 

- REPETIȚIUNEA REGULELOR DIN CLASA 1 ;



    

ORTOGRAFIE ŞI PUNCTUAȚIE 
  

(Repetiţiunea regulelor din clasa 1) 

E a  No.4, 

„- Să se copieze rândurile următâre, îndreptându- 
se greșelile de. ortografie. . 

Doi ursari sosiră de: cu seara ântrun orăşelă şi ira- 
seră la un han ca să mile acolo. Hangiul, care ân ajun 
vânduse poreuli săii, ânchise ursul ân cocina poreului 
vândut. La miesul nopţii se strecură pe furiş ân curte 

- uni hoţu, ca să fure porcul. Deschise âncet uşa cocinei, 
intră ân ântunecime şi apucă pe urs ân loc de pore. 
Ursul scoase un mormsit ângroditor care umplu de 
spaimă pe hoţii. După aceea ursul se ridică în dou 
labe şi apucă pe hoţ de git. Acesta se simţi sugrumat şi 

„, âncepu st strige ajutor. Ilangiul şi ursarii săriră si prin: 
siră pe hoţ.
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No. 3; iN 

o Să se copieze rândurile următâre, îndreptân- - du-se greșelile de ortografie. - 

Oamenii bătrîni Ştiu mai mult de cît COpili; —- Săde . Dumneseii să trăieşti âncă multă vreme ântre-noj şi s& „le duci mai tirziu ca să culegi acele roduri cereşti. — Nişte ţărâni ântilniră pe drum pe o femee. strmant..— - - Agricultura a suferit mult din cauza ploilorii. — Doamne, ție mă ânchin ca să ajuţi la toată lumea şi nouă. — “ Constantinopolul e didit pe- şapte coline, ca şi Roma.—, Când suferi un refud, greu mai âncerci a doua oară. —. Agricultura este avuţia de căpetenie a (ării noastre. — . Pentru a putea cultiva cu folos o. plantă, trebue să fa- „cem analida pămintului ân care vrem s*0 semăntm. — Grădinile cu dardavaturi aduc venituri bune. —-Livezile: „semănate irebue cosite, ctci nu e bine să l&stm vitele . să .pască. — Ce frumos e spectacolul mării „ântro.* nopte de vară! — Nu dâparte de cetăţuc Neamţu se afla o bisericuţă de lemn didită de Alexandru-eel-Bun în | „cinste sfântului Ion. — Multe biserici vechi Sai dără- - mat. — S&pându-se adânc ân pământ s'a dat peste pes- ceri cu oase omeneşti. — Văzînd acele schelete ăță faci „. idee de mărimea animalelor ce trăia pe acele vremuri.— Prin oraşe nu se lasă nici un mormânt lîngă biserică. — . Cind se taie pădure fără nici o regulă, se pricinueşte mare pagubă. i 

a No. 3, 7 
„Se vor îndrepta greşelile. 

Trebue să respectăm şi pe cel din urmă copac din - pădure, ferindune de ai face rău rupendui- crăcile, —-: Turcii se repeziră cu furie; dar ai noştri ținură plept _” 

*
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„Sil goniră. — Copiil miei pling lesne: şi râd lesne. — | - Mam pomenit ântro lume pe care nici no visasem.— “Căpitanul mia dat toate lămutirile necesare. — St fi fost lingă mine, laşi fl aruncat ân dunăre. — Această țară altădată cu totul necunoscută mie mie .azi foarte dragă. „— Oprinduse vaporul, mă hotărâ! a mă coboră şi: ami ântrerupe călătoria. — Ma pregătiam ami apăra zilele ânpotriva fiarelor. — Am rugat pe domnul consul stmi ânlesnească drumul pină acolo. — Cu această ctruţă „al face un drum: de.care (ei aduce aminte cât ăi trăi, ânst ţinete bine. 3 Da 

2. Se vor îndrepta greșelile. 

„Mă hotărât ami căuta loc de. odihni. —  Pornii ţiin- . „dumi sacul de drum ântro“mînă şi avind drept tovără- | şie un eseadron de cîni cei arătau dinţii lor ascuţiţi. — „— Incepusem ami descărca mînia „asupra cinilor.— In- „ dreaptămă, te rog, ia vreo casă, — Se depărtă fără ani „da mtcar vreme ai mulţumi. — Iatămăs de a doua oar& 5 "ântro poziţiune critică ; dar numi pierdui cumpătul de..-.. “astedată. — Ma oprii şil măsura! cu ochii de câteva ori, - .. voind al face să ânţeleagă că numi era frică de el. —. Miar fi peste putinţă săvă spun cum a fost. — Mi-a pri- cinuit mare bucurie. vederea oraşului. — Eu sânt omul . de care ţia fost-milă şi vreau săi mulțumesc. — Spu- nemi ceai făcut? Am băut un ceai, — Mină, visitiă, şi „dune repede la gară. — Cu acest neam de oameni ne- am deprins să trăim bine. — Naş voi să te supăr, fiind- „Că mieşti naş. — Nu ştiu dacă saă dusti la stină sau la arie. —. Bătrinil mia arătat calea. — Sa bolnăvit şi „fratele săi la dus la spital. — E mai greii la dus de cit la ântors. — Vremurile acelea numai sânt. — Am... str&bttut numai şapte poşte, i



166. 

„REGULE DE ORTOGR: AFIE 

Dacă în fexziune saii. în , derivare se găsesce în loc de ă 
un a sait €e (vocale curale), atunci scriem ă sai 6. : 
Dacă.nu se - găsesce o vocală curală; se „scrie ă. La 

“sfirşitul cuvintelor se scrie totdeauna ă: _ 
La pronumele tăi, său, vă, nouă la numeralele dous, 
„Nouă, şi la pref zul râs și re scriem toldeauna cu ă, 

Scriem ă, € sai î după cum în feziune saii în derivare 
găsim vocalele curate a, e, i; dacă nu găsim vocală 

„curală, scriem cu' îs la incepirtul vorbelor scriem tol- 
„deauna î. 

Verbele de conjugarea IV cu caraclerislica i, cum şi că-! 
leva cuvinte ce se vor inveta prin us se scriti cu i. 

-Scriem 6 şi 0 când î în: n. flesciune saii în derivare « avemun 
e sai o cural; când nu - avem, scriem cu amăndoiit 
vocalele. Scrieri. ca la cuvintele la cari a este o îer- 

„. minare 'saă articol... Scriem ca unde aceste vocale se 
pronunță deosebit. ÎN 

„Scriem d dacă in flexiune' sai derivare aflăm. “în locul 
lui an d curat; “dacă aflăm acelaşi sunet,. scriem z,. 
In neologisme, când sunelul 7 se află între intre două 

„vocale şi în unele chiar când e la sfirşit, scriem S, dacă 
în limba din care e luat cuvintul se scrie cu s. 

Dacă in fleziune sati derivare aflăm sc, scriem se (fără 
- “semn sub S); dacă aflăm Şt, scriem lol şt. In vorba 

„ Sciti şi derivatele ei, în numirule de localități terminale 
in esci şi în Pronumele niscc, scriem cu sc. 

„Pronunțarea pe jumălate a lui i se însemneză în scris 
prin semnul scurlării (), remânend ca i întreg să se 
scrie cu punci. Insă la sfirşitul cuvintelor terminale în it 
precedat «de o vocală (formând căleşi trele o singură sila- 
bă) se scrie cu punct, de şi se aude pe junaitate (semison).
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Pronunțarea pe jumătate a lui u se arată in . scris prin 
semnul scurtării (îi). Tol cu acest semn ne servim 
pentru u final care nu se. aude de loc în vorbele ler-. 
minate cu iii. 

Cuvintele mici formate numai dintr! oliteră, vocală scurlă 
„Sai consână, neputendu-se pronunța singure, de vreme. 
ce nu formeză silabă, se legă prinlr'o liniuţă s saii cu. 
vorba precedentă saii cu cea urmălăre. 

Lipsa unei lilere se arală prin apostrof.



| No. 5 

Să se pună punct unde trebue. 

Ion Albuşor era un gospodar chiabur tot satul Văleni 
- Îl cunoscea ca om de trâbă el işi agonisise avere buni. 
„cică, muncind cinstit şi fugind de cârciumă de la o vreme 

“Ton a început să dea pe la cârciumă adi bă puțin, mâne 
„mult până când ajunse beţiv cunoscut de tot satul ra- 
chiul l-a prăpădit a cădut bolnav şi după un an s'a în- 
durat cel de sus şi l-a mântuit de chinuri vedeţi unde 
duce beţia. - i 

aa No. 6. 

Să se pună punct unde trebue. 

„De la întroducerea tutunului în Europa s'a răspândit 
forte mult obiceful de a fuma fumatul este adi una din. 
cele mai mari plăceri ale tinerimii cei maj mulţi încep a 
fuma numai ca să imiteze pe cci bătrâni une ori se văd 
chiar copii de şâpte op ani cu ţigara în gură acest ohbi- 

„ceiii este şi urit şi vătămător sănătăţii fumul tutunului 
intrând în plămâni produce iritaţiuni cară cu timpul se 

“transformă în bâle forte seriâse ma! toţi fumătorii -su- “ 
feră de dureri de gât, sint răguşiţi şi tuşesc mereii tu-



„mulţi fumători 
tunul strică pofta de mâncare din 
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un care causă cei mai 
se hrănesc răi pe lingă aceste neajun- suri igienice, tutunul ma! are şi neajunsuri economice 

“tutunul trebug 
hârtie de ţigară 
şi mal ales nu 

“Rău faci rău 

n6siră căci nu 

cumpărat ba mal trebue şi alte dichisuri 
» tabachere şi chibrituri nu fumaţi bătrâni | 
fumaţi voi tinerilor. 

No. 7 

Să se pună virgulă unde trebue, | 

găsesci.—Dintre tâte vieţuitârele: nici una nu se pote aclimata.mai lesne ca omul.—Maimuţa. „> erocodilul elefantul nu vor pute trăi nich-o-dată în clima 
pot îndura frigul. — Eschimoşii locuitorii polului ati figura turtită Jătărcţă rotundă şi arămie în- <hisă.— Mulţumesc domnule învăţător pentru sfaturile „> bune ce mi-ar dat.— Moş Gheorghe să-ţi aduci nepoţii la şcolă. —Statul pentru a respândi cât mai mult învățătura 

Să se pună virgulă unde trebue. -. 

1 Siesce pe 6meni să-şi trimită copiii la şedlă. - 

Nos | Mi 
. 

“Ce e viţa n6stră în sclavie cre? riople fără stele diuă - „fără sâre.—Vă 
- nemuritori eroj 

- Sciurăţi a vă în 

deşteptaţi acum din "vechile, morminte 
-— Graţie votii mandatari ai naliei cari 
vinge tâte: pasiunile a călea peste tâte, “interesele egoiste s'a realisat mărețul act al uniriţ. — „Acum tot e gat a pentru îngropare acum ridic trupul pe „mâni de soldaţi cinste hotărită acelora-care mor pentru. “ împăraţi.— Sarea se găsesce în formă de bucăţi mari în | formă de pulbere şi topită în apa mărilor.—Iloria Cloşca . şi Crişian conducătorii revoluției din 1784-aă. fost arşi 

„pe râte.—Când mergeam la cârciumă dicea Constantin .
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Preda munciam tâtă diua şi măcar căi. câştigam mult. 
aveam niciodată de ajuns şi uncori nevasta şi copiii 

- răbdai de f6me.—Când un om viea să-şi clădâscă .o 
„„ casă trebue mai întâi să caute un loc sănătos.—Apro- 

- piindu-se Mântuitorul de Ierusalim a venit la muntele 
Măslinilor şi trimițând pe doi din ucenicii sti le a dis : 
Mergeţi în satul din nâintea vostră.— Iisus vădând leru- 

„salimul şi sciind ce are să se întâmple cu acâstă cetate 
a început să plângă.— Ajungând la mormînt femeile gă- 

„Siră piâtra răsturnată.—Indată după înviere-unii “dintre 
ostaşii păzitori venind în cetate ai spus archiereilor tote - 
cele ce s'aii intâmplat.—Mama plecă ochii lacrimi mart 
curseră pe obrajii es.—O femee înaltă îmbrăcată într”o 

„rochie lungă nâgră şi care şedea în stradă în faţa casei 
se apropiă de dinsa şi-i vorbi.—Siînt Noptea răspunse 
femeia cea negră şi cunose locul unde este copilul i&ă. 

„No. 9. 
Să se pună virgulă şi punct-şi-virgulă unde 

trebue. . i 

Sint unii 6meni cari dispreţuesc totdeauna sfaturile 
celor înţelepţi dicend că nu e bine. să duci vicţă tihnilă 

„ci poţi trăi ori-cutm şi dacă velave noroc o să scapi dacă 
nu 0 să te bolnăvesci.— Când s'a făcut lumină extraordi- . 
nară şi s'a coborit îngerul din cer strejarii s'au înspăimân- 

“tat forte auicădut la pămînt fără să se potă mişea ai rămas - 
ca şi morţi de spaimă.—Patru-geci de dile de a rândul 

„ creştinul a trăit lepădat de ori-ce plăcere de ori-ce ispita 
el cu inima obidită a urmărit-lungile chinuri şi umiliri 
ale Mântuitorului Omenirii pe cari preotul în _biserică 
le-a povestit prin indelungi şi dese ciliri prin jalnice : 
cântări el a stat faţă la sfâşietorea agonie a fiului lui a 
Dumnedei şi a vădut in sâra de Vineri epitaful pe care - 
„se arată trupul sângerat şi sdrobit al lui lisus reintrind
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“eu pompă în tainicul altar ca întrun mormint tăcut. — „Cel ce caută cele bune buna-voinţă capătă. iar cel ce - “caulă rele răi i se va întâmpla cel ce se încrede în avuţia sa căde-va şi ca frunză vor înverdi cei drepți. 

„No. 10 - 
„Să se pună virgulă şi. punct-şi-virgulă unde! trebue, 

Ursul alb locuesce în Jurul polului nordic cât se în- „tinde ghâţa polului ba câte-odată vine pe sloil de ghâţă „Până departe spre sud în Groenlanda sînt mulţi urşi ex se găsesc de alungul țărmurilor şi pe stâncile de gheţă. — . „Pe când vaca Şi Gia cer păşuni bune şi întinse capra se mulţumesce cu fârta puţin ea nu alege prea mult ârba care-l va servi de hrană şi se folosesce uneori de locuri ce ar fi cu totul nefolosite de alte animale.—Binecuvin-. . taţi sint 6meniy cari umblă în legea Doinnului binecuvin- „> “taţi sînt Gmenil cari Yubesc ne Dumnedeiă cari se iubesc pe sine şi pe aprâpele lor ca pe sine binecuviîntaţă sint, Gmenii cari aduc la îndeplinire -poruneile Domnului. — Sboră după ce ţi-ai crescut aripele dacă însă încerci mai de timpurii „Vel semăna puiului de corb care-şi - frânse gâtul fiind-că vola să sbâre mai nainte de a-i - cresce penele.—Câte-odată e bine să faci o schimbare dar atunci trebue să muncesc! din răsputeri căci o găină care şâde nu află grăunţe dar nu alerga vecinie încâce şi încolo căci „Pletra care se' rostogolesce nu prinde - muschii. —Nu Pojl ave miere dacă te temi de albine nici. | “grâu nu poţi semena' dacă nu vrei” să-ți -murdăresci : “cismele, .- - - pp 

Clasa II. e ua
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. „No. 11: Sa | Să se pună -dou& puncte unde trebue. a „La sfirşitul veeuluy XVIII Românii de peste munţi se împărţiră în uniţi şi neuniţi. — Apostolul Pavel a dis luptă “bună mam luptat, drumul l-am făcut, credința am pă- “zit.—:Româniy din 'Turcia trăese mal ales prin provin- cile acestea Macedonia, Epir, Tesalia şi. Albania. — Desordinea are irei neajunsuri uritul, nerăbdarea şi pierderea de timp.—In Oltenia sint multe mânăstiri în- semnate în istoria n6mului Cozia, Tismana, Bistriţa şi altele.— Christos „a dis ajuta-te şi te voi ajuta.— Cele „mal răspândite. cereale în țara nâstră sint grâul, orzul, „Porumbul, ovăzul şi rapița.— Moş Dumitru dise nepoţi- lor săf purtați-vă bine Şi nu vă: gălceviţi cu Gmenii căej numai aşa pacea .va doimni în mijlocul satuluj: 

| No. 12 
E „Să. se pună semne de dialog unde trebue. 

In cetăţue se aflat opt-spre-dece Plăeşi. Cu câte-va „CEsur! mal nainte sosise un tintr, al cărui. cal asudat. păscea troscotul de pe lângă ziduri. May bea -o duşcă, băete, dise un bătrân şi ne spune: ce ai. maj vEdut la “Iaşi. Ce să văd, tată? Blestemiiţie ! Târgul e în jac. Legii “pradă şi desbracă pe bieţii Gmeny. ŞI apoi dic că-s creş- „tint!... Creștini! Ai prădat bisericile. şi mânăstirile de . 0d6re. S'aii dus să ia pe sfinta de la Trisfetitele, Dâmne fereşte !... diseră plăeşii, făcendu-și cruce. Aşa, urmă ti-. nărul; eram acolo Când a mers să ia racla sfintej. De ce-mi turburi apa din care YIGă să Dei? dise Lu- pul vedend pe Are] sorbind liniştit apa limpede a unui „isvor, Dar te TO, Stăpâne, dise Mielul, nu te supăra, ci
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-" al bunătate să bagi-de-semă 'că âii sînt în josul apei şi apa de h tine curge spre mine. Taci din gură! Parcă nu te sciă eti că an vorbiaj răi de mine. Dar an nici nu eram născut. Dacă nu eraj tu, atunci frate-tăii. Dar n'am “nici un frate. Indrăsneţ mai eşti! Răspundi merci? Vejy fi pedepsit. Şi lupul sfăşiă pe bietul miel, Ia 
| „No, î3. | 

Să 'se pună semnele de punctuație cari trebue. 
Ca dovadă de chipul cum îşi băteau joc Domnil greci de obiceiurile jtrii nostre povestim -următârea. glumă a. lui Nicolae Mavrogheni cel mai nebun” stăpân pe care l-ai avut Românii după, obiceiul din strămoşi Vodă ri- dicând în boerie pe Omenii cari i se păreaii mai vrednici le da cu acestă ocasiune haine boeresci după ranguri - Mavrogheni într”o di de anul noii a dat mat multe boerii în urmă şi a adus calul său. de călărit i-a- pus în spate strate boeresci şi l-a numit căminar boer de a doua stare ” boerii ai protestat porunca lui Vodă însă a rămas şi - calul a fost trecut în lista oficială a boerilor ticăloşia lui a fost şi mal mare căci a dat. calului boeria în mijlocul - „bisericii un cal în fața altarului biserica în care s'a făp- tuit acesta era zidită de însuşi Mavrogheni. 

* REGULE DE" PUNCTUAŢIE 
Punctul se pune când se termină gândirea şi e irebuință de o pausă; asemenea când Prescurlăm un cuvin 
Virgula se pune inlre doiiă proposițiuni coordinale şi intre doiiă părţi omogene, dacă nu sint legate prin conjunc- - “Hiuni. -. | N Virgula desparte Totdeauna vocativul de restul proposițiunii. Ori-ce incidenţă, fie proposilie anunțilore intro cilaţie, fie proposilie subordinală, fie aposiție, se scrie între: douc virgule. |
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Punct-şi-virgulă se pune când -voim să arătăm o pausă "mai mare de cât a virgulei şi mai mică de cât a punc- „tului. De obiceiii, când sint într'o frasă doiiă saii mai multe proposițiuni Principale, ne legate prin conjunc- iuni, punem punct-si-virgulă. Când sint legate prin „ conjuncțiunile dar, însă, tot punem Punci-şi-virgulă, mai ales dacă acele proposițiuni principale ai subor- - * dinate cari se depart prin virgulă. : 
Când urmeză o enumerațiune şi când se reproduc vorbele altuia (citațiune), se întrebuințeză două puncte. .. 
La sfirsitul proposițiilor şi fraselor în cari vedem că. se - 

s 
întrebă, se pune semnul de întrebare (de interogaţi- une); iar la sfirşitul celor în cari se exprimă o mirare, se pune Semnul de mirare" (erclamare), 

_ Când avem un dialog, adică doiiă saii. mai mutle per- "sone cari vorbesc, alunci schimbarea Persânei ce vor. besce se arată prinir'o linie pusă - la inceput, care se nuimesce linie de dialog. e
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