
CLASA A V-A B 

 

RECAPITULARE MODURILE VERBALE 

 

MODURILE VERBALE 

 

1. Moduri personale                                 2. Moduri nepersonale 

      Modul indicativ                                         Modul infinitiv 

      Modul conjuctiv                                        Modul participiu 

      Modul condiţional-optativ                        Modul supin 

      Modul imperativ                                       Modul gerunziu 

 

1. MODUL INDICATIV 

a. Timpul imperfect                                             b. Timpul perfect compus           
      (eu) adunam        (eu) scriam                                     (eu) am adunat        (eu) am scris 

      (tu) adunai           (tu) scriai                                       (tu) ai adunat          (tu) ai scris 

      (el/ea) aduna         (el/ea) scria                                  (el/ea) a adunat       (el/ea) a scris 

      (noi) adunam        (noi) scriam                                  (noi) am adunat       (noi) am scris 

      (voi) adunaţi         (voi) scriaţi                                   (voi) aţi adunat        (voi) aţi scris 

      (ei/ele) adunau      (ei/ele) scriau                                (ei/ele) au adunat     (ei/ele) au scris 

 

c.     Timpul prezent 

      (eu) adun             (eu) scriu                                    

      (tu) aduni             (tu) scrii                                      

      (el/ea) adună        (el/ea) scrie                                   

      (noi) adunăm       (noi) scriem                                   

      (voi) adunaţi        (voi) scrieţi                                 

      (ei/ele) adună       (ei/ele) scriu          

 

   d.    Timpul viitor                                                       e.    Timpul viitor anterior 

      (eu) voi aduna           (eu) voi scrie                               (eu)voi fi adunat           (eu) voi fi scris 

      (tu) vei aduna            (tu) vei scrie                                (tu) vei fi adunat          (tu) vei fi scris 

      (el/ea) va aduna         (el/ea) va scrie                            (el/ea) va fi adunat       (el/ea) va fi scris 

      (noi) vom aduna        (noi) vom scrie                           (noi) vom fi adunat      (noi) vom fi scris 

      (voi) veţi aduna         (voi) veţi scrie                            (voi) veţi fi adunat       (voi) veţi fi scris 

      (ei/ele) vor aduna      (ei/ele) vor scrie                         (ei/ele) vor fi adunat     (ei/ele) vor fi scris 

 

 

2. MODUL CONJUCTIV 

a. Timpul prezent                                                    b. Timpul perfect 

     (eu) să adun           (eu) să scriu                                    (eu) să fi adunat             (eu) să fi scris 

     (tu) să aduni          (tu) să scri                                       (tu) să fi adunat              (tu) să fi scris 

     (el/ea) să adune      (el/ea) să scrie                                (el/ea) să fi adunat          (el/ea) să fi scris 

     (noi) să adunăm      (noi) să scriem                              (noi) să fi adunat            (noi) să fi scris 

     (voi) să adunaţi       (voi) să scrieţi                               (voi) să fi adunat           (voi) să fi scris 

     (ei/ele) să adune      (ei/ele) să scrie                              (ei/ele) să fi adunat       (ei/ele) să fi scris 

 

 

3. MODUL CONDIŢIONAL-OPTATIV 

a. Timpul prezent                                                        b. Timpul perfect 



     (eu) aş aduna          (eu) aş scrie                                     (eu) aş fi adunat        (eu) aş fi scris 

     (tu) ai aduna           (tu) ai scrie                                      (tu) ai fi adunat         (tu) ai fi scris 

     (el/ea) ar aduna      (el/ea) ar scie                                   (el/ea) ar fi adunat    (el/ea) ar fi scris 

     (noi) am aduna       (noi) am scrie                                  (noi) am fi adunat     (noi) am fi scris 

     (voi) aţi aduna        (voi) aţi scrie                                   (voi) aţi fi adunat      (voi) aţi fi scris 

     (ei/ele) ar aduna      (ei/ele) ar scrie                                (ei/ele) ar fi adunat    (ei/ele) ar fi scris 

 

 

4. MODUL IMPERATIV 
- are forme numai la persoana a II-a, singular şi plural 

                Formă afirmativă                                                        Formă negativă 

            Adună!          Adunaţi!                                               Nu aduna!      Nu adunaţi! 

            Scrie!             Scrieţi!                                                 Nu scrie!        Nu scrieţi! 

Observaţie!!!! 
Forma negativă a modului imperativ, numărul singular se formează: 

                    Negaţia NU + infinitivul verbului 

               De exemplu:     Fă!               Nu face! 

                                        Du!               Nu duce! 

 

ATENŢIE!!!! 

Verbele la modurile personale îndeplinesc funcţia sintactică de predicat 

(verbal/nominal) 

 

MODURI NEPERSONALE 

 

1. MODUL INFINITIV 

                  a. Timp prezent                                                           b. Timpul perfect             

                a aduna          a scrie                                                     a fi adunat          a fi scris 

2.    MODUL GERUNZIU 

- se formează prin adăugarea sufixului ind sau ând          

                 adunând          scriind 

                 neadunând      nescriind 

3.  MODUL PARTICIPIU 

a aduna  adunat, adunată, adunaţi, adunate 

a scrie  scris, scrisă, scrişi, scrise 

4. MODUL SUPIN 

- se formează din participiu, precedat de o prepoziţie simplă sau compusă: de, la, pentru, 

cu, din, fără, după, despre, în 

de adunat, la adunat, pentru adunat, din adunat, fără adunat, după adunat, despre adunat 

de scris, la scris, pentru scris, din scris, fără scris, din scris, după scris, despre scris 

 

ATENŢIE!!!! 

Verbele la modurile nepersonale îndeplinesc funcţia sintactică de subiect, nume 

predicativ, complement, atribut 

 

 

TEMĂ pentru acasă: de recapitulat  modurile verbului 

                                     de completat Fișa 

 

 



 

 

 

 

Numele şi prenumele: …………….   

 

Fișă de lucru 

 

                                                                                                                                                          

1.Andrei și Mihai, doi elevi în clasa a V-a se ceartă. Andrei  e  de părere că în lista lui sunt 

cinci verbe la modul indicativ timp perfect compus şi șapte verbe la modul indicativ timp 

imperfect. Mihai crede că sunt şapte  verbe la modul indicativ timp  perfect compus şi cinci la 

timpul imperfect .Cine are dreptate? 

  

 

                                                     

     
 

 

 
 

 

 
2. Ajută-l pe Mihai  să sublinieze verbele din următoarea enumerare, iar apoi notează-le la 

persoana I, numărul plural perfect compus  :  

 

Banană, a fugit,împărat , aruncă, alb, amar, urcă, vale, citeam, mergeai,  vrabie   

 

 

 

 

3. Stabileşte care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate și care nu . 
 

 

 

 am scris ,dormeam ,am citit,am desenat, plecai,cântam, vei scrie,ai plecat, desenau ,ati 

cântat,fusesem,vorbeaţi, au vrut,să vrem, aţi fi vrut,  am mancat  . 

 

A G Următoarea listă cuprinde numai verbe la modul gerunziu: descriind, vede, 

citind, desenând, a scrie creionând . 
A G In enunţul : Citeam când tu m-ai sunat să mergem la plimbare toate verbele 

sunt la modul indicativ  
A G Modul imperativ exprimă o poruncă, un îndemn sau rugăminte 
A G Toate verbele din următoarea listă sunt la perfect compus: am avut, voi cânta, am 

citit, am dansat am plecat . 
A G Formele verbului a aduna la imperfect sunt: adunam, 

adunai,aduna,adunam,adunaţi, adunau . 

 



 
4.Subliniază și analizează predicatele din textul  de mai jos:  

 

Vacanța de iarnă a copiilor ajunsese la sfârșit. Şcoala a început din nou. Ei nu mai luau 

săniuța la joacă în fiecare zi,ci erau atenți mai mult la teme.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

5. Scrie pe linia punctată din dreptul fiecărei litere a cuvântului scris pe verticală câte un verb 

la modul sau la timpul respectiv:  

G .................................. V ........................................... 

E .................................                         I ............................................ 

R .................................                         I ........................................... 

U ................................. T ............................................. 

N ................................. O .............................................. 

Z .................................. R ............................................... 

I .................................   

 U .................................   
 
 
 
EXERCIŢIUL CELUI HARNIC !  
 
 

5. Având ca sursă de inspirație imaginile de mai jos construiește  patru enunţuri în care să 

foloseşti verbe la moduri personale diferite subliniază-le și numeşte modul. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


