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s-a

Iisus se ruga în Grãdina
Ghetsimani cu atâta credinþã,
încât pe faþa Sa au apãrut picãturi
de sânge.

Sa se scrie fãrã cratimã (liniuþã
de unire) atunci când:
• este un cuvânt cu înþeles de

sine stãtãtor;
• este legat prin înþeles de

cuvântul din faþa lui;
• se poate înlocui cu unul dintre

cuvintele „lui” sau „ei”.

jucãria

bunica  sa

sora

Un mãr auriu s-a desprins
de pe ram ºi s-a înfipt în þepii
unui arici.

S-a se scrie cu cratimã (liniuþã
de unire) atunci când:
• este format din douã cuvinte

care se rostesc într-o silabã
(se + a);

• „a” este legat prin înþeles de
cuvântul care urmeazã;

• nu se poate înlocui prin „lui”
sau „ei”.

trezit

s-a auzit

jucat

sa
ºi

Citeºte ºi reþine !
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„Sa” ori „s-a”?

Mã tot gândesc,

Încerc sã înlocuiesc,

Nu cumva sã îl greºesc.

Sora ei e sora sa,

Sora lui e tot aºa.

Numai când e acþiune,

Dupã „s-a” te uitã bine,

Vine cratima ºi-þi spune:

„-Ia-mã-n seamã ºi pe mine!”.

2. Completeazã spaþiile punctate cu „s-a” ºi „sa”:

a) fereastra .... Domnia ......  sora ........
cartea ........ ..... desfãcut  soacrã-......
..... încurcat vioara .........  .........copt

b) Zãpada ......... topit. De sub gluga ........,
ghiocelul ......... trezit somnoros. A scuturat
clopoþelul plãpând ºi ......... auzit în toatã pãdurea.
Îndrãzneala ......... a fãcut soarele sã zâmbeascã.
Primãvara, cu privirea ......... seninã, .........
înveselit.

1. Subliniazã ortograma „s-a” ºi
încercuieºte cuvântul „sa”:

Toatã întinderea s-a acoperit
de zãpadã albã ºi pufoasã. Strã-
lucirea sa îþi lua ochii.

Cu mânuþa întinsã, Mãdãlina
urmãrea dansul fulgilor de nea.
O steluþã argintie s-a aºezat în
palma sa. Semãna cu o rozetã
dantelatã brodatã de bunica sa.

Cu faþa luminatã de un
zâmbet, s-a îndreptat spre fe-
reastrã, sã îi arate mamei minunea.

S-a mirat însã când sub pri-
virea sa a rãmas doar o lacrimã.

3. Alege forma corectã:

Cu urechile ciulite, iepuraºul sa/s-a
oprit la marginea pãdurii. Umbra sa/s-a îl
fãcuse sã o ia la goanã. Cu rãsuflarea tãiatã,
sa/s-a uitat speriat în jurul sãu. Nu mai
era nimeni care sã-i ameninþe liniºtea.
Blãniþa sa/s-a avea culoarea ierbii în care
sa/s-a aºezat. Sa/S-a pitit cu privirea la
pândã ºi cu mare spaimã în inima sa/s-a.

Exerseazã !
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1. Alcãtuieºte enunþuri în care sã foloseºti grupurile de cuvinte: 
s-a trezit, cartea sa, s-a grãbit, s-a îndreptat, ºcoala sa. Strãduieºte-te 
ca propoziþiile alcãtuite sã formeze un text. Dã-i titlul potrivit.

2. Citeºte cu atenþie ºi continuã textul. 
Corecteazã greºelile ºi dã titlul potrivit:

Cum sa luminat de ziuã, albinuþa 
Alinuþa sa spãlat pe ochiºori, s-a 
îmbrãcat ºi sa îndreptat în grabã spre 
urdiniº. Privirea s-a întrebãtoare cerceta 
imensitatea grãdinii.

– De unde sã încep culesul? sa întrebat ea.
– Ce s-a întâmplat? Ai uitat cã am planificat o cãlãtorie mai 

lungã? a întrebat-o sora s-a Mãriuþa.
– A, da! Salcâmul, nu este aºa? Prinþesa albã era cea care a 

trimis invitaþia. Vom merge!
– Sa zvonit cã mireasma ciorchinilor albi este ameþitoare!
Un trântor, de sub pãturica s-a, striga somnoros:
– Nu mai trãncãniþi atâta! Sa deºteptat tot stupul de vorbãria 

voastrã.
...............................................................................................

3. a) Memoreazã versurile. 
Închide cartea ºi transcrie-le.

Spre cerul ‘nalt Ana privea.
Un fulg cãzu în mâna sa,
Dar s-a topit, ºi-n locul sãu
O lacrimã a rãmas.

b) Verificã-te ºi stabileºte-þi singur 
calificativul (vezi pag. 187).

c) Dacã ai obþinut „F.B.”, memo-
reazã ºi a doua strofã. Dacã nu, 
corecteazã-te!

Minune mare s-a-ntâmplat
Cã lacrima s-a transformat,
Din fulgul minunat,
Într-un frumos palat.

4. Dictare:

În vacanþã Mioara s-a dus la bunici în oraºul Bârlad. Împreunã 
cu veriºoara sa a mers la Grãdina Zoologicã.

– Unde s-a dus maimuþa mea preferatã? a întrebat ea.
– Cuºca sa este pe aleea principalã, a spus Diana.
Acolo au avut o mare surprizã.
– Ce pui micuþ are! s-a bucurat Mioara.
– Lãbuþa sa seamãnã cu mânuþa unui copilaº, a adãugat Diana.

Verificã-te !
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Evaluare
sa, s-a; sau, s-au; ia, i-a; neam, ne-am

1. Subliniazã în textul urmãtor ortogramele „s-a“, „s-au“, „i-a“, „ne-am“
ºi încercuieºte cuvântul pereche. Grupeazã-le apoi în coloane, însoþite
de cuvintele cu care se leagã prin înþeles:

Soarele s-a pitit dupã o tufã de iasomie. Pânã sã ia seama, luna i-a
ieºit surâzãtoare înainte:

– O stea i-a spus mamei cã ai uitat sã vii acasã!
De ruºine sau de emoþie, soarele s-a înroºit ºi mai tare:
– Pe înserat îmi place sã mã joc cu regina-nopþii. Ne-am jucat ºi în

alte zile.
– Lasã joaca sau, dacã nu, trimit un neam de stele sã te alunge!
– Nu pot! I-a dat Dumnezeu atâta frumuseþe ºi gingãºie! Are un

parfum delicat ºi faþa sa este atât de albã!
– S-a fãcut târziu. Pleacã! Uite, un neam întreg de stele a ºi sosit!
– Ne-am adunat toate, spun ele. Soarele a întârziat prea mult astãzi.
Regina-nopþii îºi pleacã ochii, iar soarele s-a dus sã îºi ia locul pe

tronul sãu, în partea cealaltã a pãmântului.
s-a pitit sã ia seama
............................... ...............................
............................... ...............................

2. Completeazã spaþiile punctate:

1 Veveriþa .......... jucat toatã ziua cu vecina .......... .
1 Mama .......... amintit sã .......... ºi cãþelul.
1 Soarele .......... împrumutat grâului din strãlucirea .......... .
1 Coapte .......... crude, caisele sunt bune.
1 Ei .......... strãduit sã .......... note mari la examen.
1 .......... pãstrat ºi .......... transmis obiceiurile din .......... în .......... .

(sa, s-a, ia, i-a, s-au, sau, neam, ne-am).

3. Alege forma corectã:

Iisus s-a/sa nãscut în iesle. Mama sa/s-a i-a/ia pus scutec de
bumbãcel ºi i-a/ia cântat dulce.

Cei dintâi s-au/sau arãtat pãstorii. Apoi au venit magii, cãlãuziþi de
o stea luminoasã. Ei s-au/sau închinat ºi au adus daruri.

Mama i-a/ia pruncul la piept ºi mulþumeºte bunului Dumnezeu.
Noi suntem un neam/ne-am de oameni cu credinþã în Dumnezeu.

Mereu ne-am/neam rugat lui Iisus, la bine sau/s-au la greu.
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SA, S-A

 Ana s-a trezit bucuroasã. Un iepuraº cenuºiu 
s-a jucat cu ea în vis. S-a dus curioasã la bucãtãrie 
unde trebãluia mama sa.

– Mamã, cum aratã un iepuraº adevãrat?
– Are ochii mari ºi blânzi, blãniþa sa este

moale, codiþa sa este scurtã. Se sperie ºi de umbra sa, iar mâncarea sa 
preferatã este morcovul. Poate vei primi unul de ziua ta!

Fetiþa s-a bucurat mult.

 Rândunica s-a oprit la geamul meu. Era bucuroasã cã s-a întors pe 
meleagurile dragi. Cãsuþa sa era tot acolo unde o lãsase. S-a apucat sã 
o repare. Prietena sa a venit sã o ajute.

 Le urmãream cum adunau paie, fulgi ºi pene ca sã cãptuºeascã 
încãperea. Dupã ce a terminat treaba, s-a aºezat sã cloceascã cele patru 
ouã mici. Îi erau dragi ºi le învârtea uºor cu aripa sa.

Dupã un timp, cuibul s-a umplut de un ciripit subþirel.

 Luna s-a aruncat cu lumina sa aurie în 
braþele cerului. Soarele s-a retras în împãrãþia 
sa. Ar fi vrut sã se bucure de frumuseþea lunii, 
dar s-a obosit prea tare în cãlãtoria sa fãrã sã o gãseascã. 
Toatã nãdejdea sa era în dimineaþa urmãtoare. S-a gândit 
cã atunci o va gãsi pe regina stelelor.

 Un nor pufos a schimbat totul. În zori a învãluit luna în 
mantia sa moale ºi a plecat cu ea departe în zarea trandafirie.

Soarele singur ºi trist s-a pus iar pe cãutat. Se va împlini oare speranþa 
sa?

 Dupã ce a închis telefonul Elena s-a hotãrât ºi a ieºit în fugã din casã. 
S-a gândit cã sora sa Anca are nevoie de ajutorul ei ºi a început sã alerge.

 Mama sa era la lucru, aºa cã a plecat singurã spre salã. Sora sa avea 
un concurs de gimnasticã ºi îºi uitase costumul acasã.

 A ajuns. S-a oprit la uºã ºi a rãsuflat uºuratã când a auzit cã nu 
începuse competiþia. Anca s-a înseninat. Pe faþa sa a rãsãrit un zâmbet.

Texte pentru dictare
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Test 20 (demult, de mult)

l. Completeazã cu „demult“ ºi „de mult“ spaþiile punctate din textul
urmãtor:

Bunicul meu a fost explorator. ..............., a fost în deºertul Sahara.
– ............... nu ai mai povestit despre deºert, bunicule!
– Deºertul nu este lipsit complet de viaþã. ..............., cu câteva mii

de ani în urmã a fost un þinut cu vegetaþie ºi animale.
– Ai vãzut cãmile? Ele cum rezistã?
– Am vãzut mai ............... un dromader. Cocoaºa lui nu conþine

apã, ci grãsimi care îi dau energia sã reziste mai multe zile.
– Ai locuit într-o oazã?
– Da, ............... . Aici oamenii construiesc fântâni, cultivã diferite

plante.
– Ce interesant! ............... nu am auzit atâtea lucruri noi!

2. Alege forma corectã în perechile din textul urmãtor:

Nu mai fusesem demult/de mult prin þinutul copilãriei mele. De
mult/Demult nu mai urmãrisem maiestatea bradului ºi nu mai
comunicasem cu fagul vânjos de la poale.

Îmi amintesc cã demult/de mult hoinãream cu alþi copii de vârsta
mea prin pãdurea de la marginea satului. Tot atunci, demult/de mult,
ne opream la casa pãdurarului ºi ascultam cu nesaþ poveºti despre
arbori ºi animale de demult/de mult.

Acum, când mã întorc pe urmele copilãriei mele, îmi vin în minte
amintiri de demult/de mult.

3. Alcãtuieºte enunþuri cu urmãtoarele grupuri de cuvinte: trei cu
„demult“ ºi trei cu „de mult“. Ordoneazã-le într-un scurt text.

Foarte bine

• completeazã corect textul;
• opteazã pentru forma

corectã în toate cazurile;
• alcãtuieºte enunþuri logice

ºi le ordoneazã într-un
text.

Bine

• completeazã corect patru
din spaþiile punctate;

• opteazã pentru forma
corectã în trei cazuri;

• construieºte enunþuri dar
le ordoneazã greu în text.

Suficient

• completeazã corect trei
din spaþiile punctate;

• opteazã pentru forma
corectã în douã cazuri;

• construieºte câte un
enunþ pentru fiecare caz.
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