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Limba este întâiul mare poem al unui popor.
Lucian Blaga
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Argument

Lucrarea de ortogra� e pentru clasa a III-a este rezultatul expe-
rien�ei pedagogice a înv���torilor Petru Hurducaciu �i Paula 
Hurducaci, din jude�ul Mure�. Realizat� sub forma unui „caiet” 
de munc� independent�, aceast� lucrare are un pronun�at 
caracter practic, de cert� valoare pentru însu�irea de c�tre elevi 
a scrierii corecte. Prezenta lucrare reprezint� o nou� edi�ie, inte-
gral revizuit� �i substan�ial ad�ugit�, în conformitate cu noile 
norme ale Dic�ionarului ortogra� c, ortoepic �i morfologic al 
lim bii române. În urma experiment�rii la clas� a acestei lu-
cr�ri, putem a� rma, cu toat� convingerea, c� orice copil bine 
îndrumat �i cu o dezvoltare intelectual� corespunz�toare vârstei 
poate dobândi deprinderi temeinice de scriere corect�. În acest 
context, rigurozitatea �tiin�i� c�, bog��ia informa�iei, precum �i 
varietatea exerci�iilor con�inute îi confer� statutul de valoros 
manual practic.

În conformitate cu NOUL CURRICULUM NA	IONAL, 
prin exerci�iile propuse, autorul sugereaz� metode didactice 
actuale, e� ciente. Realizat� în condi�ii gra� ce atractive, lucrarea 
se adreseaz� deopotriv� elevilor �i p�rin�ilor, precum �i tuturor 
înv���torilor �i profesorilor de limba român� dornici s�-�i opti-
mi zeze demersul didactic.

 Prof. dr. Dumitru Orosan
 Insp. �c. de specialitate, I.S.J.Mure�
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Dragi copii,

Dorim s� folosi�i acest caiet cu încredere, pentru c� el 
v� înva�� s� scrie�i corect �i caligra� c. Este un prim pas în 
vederea preg�tirii voastre serioase la toate disciplinele �i 
a reu�itei în via��. 

Autorii
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SUBSTANTIVUL

De� ni�ie�:
Substantivul este partea de vorbire care denume�te�:
� � in�e�: om, ied�;
� lucruri�: caiet, banc��;
� fenomene ale naturii�: vânt, ploaie.

Felul�:
a) comune�: elev, ap�, �ar��;
b) proprii�: Mihai, Dun�rea, România.

Num�rul�:
a) singular�: copil, mas��;
a) plural�: copii, mese.

Recunoa	tere�:

Substantivele se recunosc prin�:
a) proba num�r�rii�:  
Exemplu singular plural
 (un) b�iat (doi) b�ie�i
 (o) feti�� (dou�) feti�e
 (un) creion  (dou�) creioane

b) Li se pot al�tura însu	iri�:

Exemplu�: b�iat harnic, feti�� frumoas�, creion ascu�it.
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 1. Sublinia�i substantivele din coloanele de mai jos�:

m�nânc� frumos cânt� argint
mâncare frumuse�ea cântec argintiu
mânc�cios frumosul cânt�re� argint�rie

 2. Scrie�i pluralul substantivelor�:
carte   �__________________ sânge �__________________
copert�   �__________________ miere  �__________________
plan��  �__________________ aur  �__________________
sor�  �__________________ plan  �__________________
element  �__________________ lapte  �__________________
ciocolat�  �__________________ vi�in�  �__________________

 3. Scrie�i forma de singular a substantivelor�:
str�zi �__________________ ochi �__________________
b�nci  �__________________  ochelari �__________________
v�i �__________________  icre �__________________

 4. Scrie�i substantivele în tabel, respectând num�rul:
cort, pere, p�rinte, România, sate, dealuri, livad�, Grivei, pâini,  festivitate, 
ortodoc�i, pix, alei, poezie, Ion Creang�, cornuri, Cr�ciun, cl�dire, muzee, 
miere.

Nr. sg. Nr. pl.
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Nr. sg. Nr. pl.

 5. Nota�i cu x substantivele de pe � ecare coloan�, în func�ie 
de cerin�a acesteia:

 singular plural singular plural


 lapte 
 ochelari 
 aripi 
 tu� �


 boli 
 � oare 
 � uture 
 oi


 argint 
 sânge 
 coli 
 ro�i


 elev 
 vremuri 
 medic 
 leu


 chibrituri 
 giraf� 
 mireas� 
 frate


 �coal� 
 ape 
 pas�re 
 femeie

 6. Scrie�i propozi�ii cu substantivele�: Alb�-ca-Z�pada, 
Marea Neagr�, � oarea-soarelui. 

 7. Desp�r�i�i în silabe substantivele�:
licee  �_________________ zoologie �_________________
problem� �_________________ accident �_________________
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scen� �_________________ pre�colar �_________________
fulgi �_________________ dreptunghi �_________________
alcool �_________________ scriitor �_________________
zoologie �_________________ � in�� �_________________
� ic� �_________________ alee �_________________
�tiin�� �________________ idee �_________________
dreptunghi �_________________ prim�var� �_________________

 8. Transforma�i urm�toarele substantive proprii în sub stan-
tive comune�:
Ia�i    � ie�ean Europa � _________________
Vaslui  � ________________ Africa  � _________________
Bârlad  � ________________ America  � _________________
Bucure�ti  � ________________ Italia  � _________________

 9. Sublinia�i substantivele din text�:
Într-o zi, a avut ideea s� mergem la Gr�dina Zoologic�. Ne-am întâlnit 

pe aleea de la intrare în gr�din�. L-am v�zut pe Mo� Martin �i multe ani-
male din toat� lumea. Noi aveam cuno�tin�e de zoologie de la �coal�. Eram 
veseli c� am petrecut câteva ore pl�cute.

 10. Scrie�i formele substantivelor dup� model�: 
copert�    � coperta � copertei
elev�    � ____________________ � ____________________
mas�    � ____________________ � ____________________
tabl�    � ____________________ � ____________________

 11. T�ia�i substantivele scrise gre�it�:
cifr�  ciment� caznic� du�man casma basma
�ifr� �iment� casnic�� dujman� cazma bazma
servici� salar
serviciu� salariu� 




