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1.   Citește îmbinările de cuvinte/expresiile. 
Pronunţă corect sunetele [d], [t], [n]. 
Alcătuiește enunțuri cu unele dintre 
ele.

 A răspunde cu tristeţe, a netezi pe cap, 
a săruta îndelung, lacrimă neascultă-
toare, teanc de cărţi, despărţire grea, 
pentru nimic în lume, a-i veni rîndul.

2.   Citește enunțurile. Identifică sensul 
cuvintelor evidențiate.

Oricine-ai fi,
  cunoaște-ţi rădăcinile!

Arborele genealogic 

– blîndeţe
– tristeţe
– a îmbrăţișa
– îndelung
– neascultător

blînd
trist
braţ
lung

 ascultător

Tudor a netezit blana 
cîinelui.

Mama își mîngîie 
copilul.

– năltuț
– slăbuț
– mărunțel

înalt
slab 

mărunt

– борода
– любить
– солнце
– стараться

barbă 
a iubi 
soare

a se strădui  

= negricios
= mic
= mînă
= fecior

smolit 
mărunţel 

braţ 
fiu  

≠ lumină
≠  rar
≠  aspru
≠  a se întîlni

întuneric 
des 

blînd 
a se despărți  

3.    Citește enunțurile. Tradu cuvintele 
evidenţiate.

a) Colegii mei  să aibă 
cunoștinţe bune la toate disciplinele. 

b) Bătrînul s-a oprit la izvor, a băut apă, 
ca   setea. 

c) În familie s-au educat 3 copii, Ion era 
.

d) Mama avea o privire .

NOTA BENE!

6



— De aici nu mai avem mult pînă la Cer-
năuţi. Hai, Ralucă, ia-ţi rămas-bun de la 
feciori…
Tatăl, înalt, bine făcut, cu barbă,  
feciorii de mînă — în stînga era Șerban, 
năltuţ și subţire, iar în dreapta Niculae, 
mărunţel, fraged și blînd.
Din urma lor, mama Raluca, frumoasă, 
cu ochii mari și blînzi,  să-și 
po tolească durerea despărţirii, mîngîind 
cînd pe Iorgu, și el cam slăbuţ, cînd pe 
Ilie, care  cu tata, blond și cu ochii 
albaștri, cînd pe Mihai, de jalea căruia 
inima mai-mai să-i sară din piept…
Raluca l-a îmbrăţișat pe Mihai, cel mai 
mic dintre feciori, căruia îi venise rîn-
dul să-și încerce norocul la vreo școală. 
Nete zin  du-i părul negru și des, i-a luat 
feţișoara smolită, arsă de soare, între pal-
mele ei gingașe și l-a întrebat:

— De ce taci, maică?… N-o mai iubești pe 
mama, că nu vrei să-mi răspunzi?
Mezinul  într-o mînă un teanc de 
cărţi, iar cu cealaltă  strîns de bra-
ţul mamei,  că nu  să se despartă 
de ea pentru nimic în lume…
— Ba da, mamă… Te iubesc mai mult 
chiar decît pe mine însumi… Da’ de ce mă 
daţi prin străini… De ce, mamă dragă?…
Mama îl sărută îndelung, apoi își șterse o 
lacrimă neascultătoare…
— Să-ţi afli și tu un rost în viaţă, puiule, 
că poate lumina cărţilor te-a scoate din în-
tuneric la un mal înflorit…

                După Mihai Prepeliţă

4.    Citește textul. De ce mama l-a dat pe Mihai prin străini?

M
em

or
ia

lu
l I

po
te

ști

LEXIC

 – стараться
a potoli (durerea) – утолить (боль)

 – хрупкий
 – ласкать

 – обнять
 – держать

 – feciorul cel mai mic
teanc de cărți – cărţi una peste alta
a netezi – погладить

 – ласковый
 – найти смысл  

                жизни, обрести себя      
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R E P R O D U !

5.    Citește textul pe roluri.

6.    Recitește fragmentul în care:
  este descris portretul fizic al părinţilor / copiilor;

 se arată grija părinţilor pentru viitorul copiilor acestora;
  este descris momentul despărțirii dintre Mihai și mama sa;

 este redat dialogul dintre Mihai și mama sa. 

6.1    Recitește fragmentul care te-a impresionat.

7.    Găsește în text expresiile cu sensul: 

a se despărţi, a fi emoţionat, a iubi mult,
a-l înstrăina, a găsi drumul în viață.

7.1    Alcătuiește un enunț  cu una dintre ele.

8.    Răspunde la întrebări cu ajutorul textului.

a) Despre familia cărui scriitor român se 
povestește în text?

b) Ce eveniment din viaţa acestei familii 
este descris?

c) Arată motivul pentru care frații Emi-
novici plecau la Cernăuți.

d) Cine îi conducea?
e) Ce a întrebat-o Mihai pe mama sa la 

despărţire?
f) Care a fost răspunsul?
g) Ce te-a impresionat în acest text?

 MODEL: ◆ Drumul spre Cernăuţi
    ◆ Familia Eminovici

…

Gheorghe Eminovici

Raluca Iurașcu

◆ Sentimentele copiilor
   …
   …

9.1    Povestește unul dintre aceste fragmente.

  POŢI ÎNCEPE ASTFEL:   Era o zi de toamnă. Familia Eminovici mergea spre   
     Cernăuți. Părinții doreau ca feciorul lor…

10.    Formulează ideea principală a textului.

R E Z U M Ă !

9.    Divizează textul în fragmente. Intitulează-le.
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ARBORELE GENEALOGIC 
AL FAMILIEI EMINOVICI

Șerban
Niculae Iorgu

Ruxandra

Ilie

Maria

Mihai

Ion

Aglaie

Gheorghe

Harieta

Roxana

Iolanda

Gheorghe

Matei

Vasile

Raluca Iurașcu

Vasile Iminovici 
(1780-1844)

Ioana
Stolnicul Vasile Iurașcu Paraschiva Brehuescu-Donţu

Gheorghe Eminovici

11.    Caracterizeaz-o pe mama lui Mihai folosind informaţii din text.
 POŢI ÎNCEPE ASTFEL:       Mama lui Mihai era o femeie frumoasă.
              Avea ochii mari și plini de… .

12.     Mihai pleacă la studii cuprins de tristeţe. Cum crezi, de ce era trist? Argumentează.

REPERE ◆ Nu voia să înveţe.
◆ Îi părea rău că pleacă de acasă.
◆ Se despărţea de mama sa.

blond, cu ochii 
albaștri

faţa smolită, părul 
negru

năltuţ și subţire
mărunţel, fraged slăbuţ

14.    Completează un dialog posibil cu Mihai Eminescu, care  pleacă pentru prima dată de 
acasă.
— De ce ești trist, Mihai?
— … .
— Nu vrei să mergi la studii?
— … .
— Nici eu nu vreau să plec de acasă, dar trebuie să învăţăm.
— … .
— Fără studii nu realizezi nimic în viaţă.
— … .

15.    Examinează arborele genealogic împreună cu un coleg și spuneți: 
 cîte generaţii sînt reprezentate în el;
 cine sînt reprezentanţii fiecărei generaţii.

13.    Completează, cu ajutorul textului, schema: “Miniarborele ge nea logic al familiei Emi-
novici”, scriind numele după descrierea dată.

◆ Îl speria necunoscutul.
◆ Varianta ta.

.?.
.?.

.?.

.?. .?.

.?.
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15.1    Improvizează cu colegul tău un dialog despre familia lui Mihai Eminescu.

M E DIT E A Z Ă !

REPERE     
      　◆ tulpina;
      　◆ ramurile de bază;
      　◆ ramurile tinere;
      　◆ coroana.
 

16.    Admitem că peste un anumit timp Mihai a trimis acasă o scrisoare. Presupune și scrie 
conţinutul ei. (Lucraţi în echipe.)

17.    Alcătuiește acasă arborele genealogic al familiei tale pe linia mamei / tatei. Drept model 
îți pot servi cele reprezentate în manual.

17.1    Prezintă-l colegilor.

Scumpă, iubită mamă!
Mi se pare o veșnicie de cînd… 
     

Î N DRUM A R DE GR A M AT ICĂ

 pers. I sg. = pers. I pl.
eu învăţ  = noi învăţ
eu cobor  = noi cobor
eu plec  = noi plec
eu  bucur noi  bucur

CU OCHII ÎN PATRU !

a î

A pleca A se bucura A hotărî
Eu plecam
Tu plecai
El, ea pleca
Noi plecam
Voi plecaţi
Ei, ele plecau

Eu mă bucuram
Tu te bucurai
El, ea se bucura
Noi ne bucuram
Voi vă bucurați
Ei, ele se bucurau

Eu hotăram
Tu hotărai
El, ea hotăra
Noi hotăram
Voi hotăraţi
Ei, ele hotărau

CU OCHII ÎN PATRU!

MODUL INDICATIV. TIMPUL TRECUT. IMPERFECTUL 
CE FĂCEAM? 

(Reluare din clasa a V-a)

A. Compară!  În vacanță  (прочёл) o carte.
     În vacanță  (читал) foarte mult.

 B. Să ne amintim!   Verbul la imperfect arată o acţiune trecută, neterminată  
în momentul la care se referă vorbitorul.
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C. Schema de recapitulare

Infinitivul
Terminaţia 
infinitivului

Imperfectul
Desinenţa 

imperfectului
a învăţa - a eu învăţam

-
am

a coborî - î tu coborai ai
a ședea - ea el, ea ședea

 - e -
a

a trece - e noi treceam am
a vorbi - i voi vorbeați ați
a citi - i ei, ele citeau au

A tăcea A merge A veni
Eu tăceam
Tu tăceai
El, ea tăcea
Noi tăceam
Voi tăceaţi
Ei, ele tăceau

Eu mergeam
Tu mergeai
El, ea mergea
Noi mergeam
Voi mergeaţi
Ei, ele mergeau

Eu veneam
Tu veneai
El, ea venea
Noi veneam
Voi veneaţi
Ei, ele veneau

ea e i

A se ține A se duce A se gîndi
Eu mă țineam 
Tu te țineai 
El, ea se ținea 
Noi ne țineam 
Voi vă țineaţi 
Ei, ele se țineau

Eu mă duceam
Tu te duceai
El, ea se ducea
Noi ne duceam
Voi vă duceați
Ei, ele se duceau

Eu mă gîndeam
Tu te gîndeai
El, ea se gîndea
Noi ne gîndeam
Voi vă gîndeați
Ei, ele se gîndeau

CU OCHII ÎN PATRU!
 pers. I sg. = pers. I pl.

eu tăc  = noi tăc
eu făc  = noi făc
eu țin  = noi țin
eu  țin  = noi  țin
eu gînd  = noi  gînd

18.    Scrie la imperfect verbele date între paranteze.
1) Bunicii … (a se strădui) să le dea părinţilor mei tot ce … (a avea) mai bun.
2) Unchiului Andrei îi … (a plăcea) foarte mult să pescuiască.
3) Bunica … (a aștepta) scrisorile mele.
4) Familia părinţilor mei … (a fi) numeroasă.
5) În fa milia Eminovici … (a fi) 11 copii.
6) Tanti Maria … (a ști) multe cîntece populare.

19.    Completează enunţurile, folosind verbele adecvate la im per fect.
1) De aici nu mai … mult pînă la Cernăuţi.
2) Mama … părul negru și des.
3) Mezinul … într-o mînă un teanc de cărţi.
4) Mama Raluca … să nu fie tristă.

5) Mihai … strîns de braţul mamei.
6) Mihai … cu mare tristeţe de la mama sa.
7) Tatăl … feciorii de mînă.

 (a avea, a se strădui, a fi, a ține, a pleca, a se ține)
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