
Cuvintele se pot împărți, după ceea ce exprimă, în grupe 
numite părți de vorbire. 
 
Prezentarea materialului : 
https://drive.google.com/file/d/1U19Op911_KQ38a2i
VRSM_gGtTekKr9OF/view?usp=sharing  

 
 

Substantivul - definiție 
Partea de vorbire care denumește ființe, lucruri, fenomene 
ale naturii se numește substantiv. 
 

 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1U19Op911_KQ38a2iVRSM_gGtTekKr9OF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U19Op911_KQ38a2iVRSM_gGtTekKr9OF/view?usp=sharing


Felul substantivelor 

Substantivele care indică o anumită ființă, un anumit lucru 
sau un anumit fenomen al naturii se scriu cu literă inițială 
mare, indiferent de locul unde se găsesc în propoziție. 
Acestea se numesc substantive proprii. 
Substantivele care denumesc ființe, lucruri, fenomene ale 
naturii de același fel se scriu cu literă inițială mică dacă nu 
sunt la începutul propoziției. Acestea se 
numesc substantive comune. 

 

Genul și numărul substantivului 

Citește textul și observă cuvintele subliniate: 
       Curtea școlii e plină de copii veseli. O fată merge spre 
intrare. Un băiat are două caiete noi. O mașină de pomperi 
trece în viteză. Ioana se gândește să ofere doamnei 

învățătoare flori. Un trandafir sau trei trandafiri? O va 
întreba pe mama ei.  
 

 
 

REȚINE! 



Substantivele pot fi la numărul singular ( o fată, o 
mașină, un băiat), sau la numărul plural ( caiete, 
trandafiri). 
După modul cum se numără substantivele sunt de trei 
genuri : masculin, feminin sau neutru. 
- Genul masculin: un băiat ( singular)/  doi băieți ( plural); 
- Genul feminin: o fată ( singular) / două fete( plural); 
- Genul neutru: un caiet ( singular) / două caiete ( plural). 
 
EXEMPLE DE SUBSTANTIVE: 
  
FIINȚE 

 pisica, copil, fluture, balenă 
LUCRURI 

 caiet, carte, creion, casa 
FENOMENE ALE NATURII 

 ploaie, vânt, ninsoare, tornadă 

SUSTANTIVE COMUNE 

 masa, casa, copac, floare 
SUBSTANTIVE PROPRII 

 România, Ana, Dunărea, Bucegi 
SUBSTANTIVE LA NUMARUL SINGULAR 

 floare, arici, vrabie, școală 

SUBSTANTIVE LA NUMARUL PLURAL 

 flori, arici, vrăbii, școli 

SUBSTANTIVE LA GENUL FEMININ 

 casa, mama, girafa, balena 
SUBSTANTIVE LA GENUL MASCULIN 

 copac, băiat, leu,câine 
SUBSTANTIVE LA GENUL NEUTRU 

 caiet, pădure, creion, pix 

 



Exercițiu joc: 
https://learningapps.org/watch?v=pmgko0q4a21  

https://learningapps.org/watch?v=pmgko0q4a21

