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O noră fără experiență
Fișa 2

1. Ce fac personajele din imagine?
Întrebați și răspundeți. 

Model: - Ce face bărbatul?
            - Bărbatul lucrează.

 băiat

 bebeluș

chelner

bucătar  

 femeie

fetiță     

 soare                 

N./Ac. 

sg. (singular) pl. (plural)

Masc.

-(u)l*: pentru subst. 
care se termină în consoană: 
coleg→colegul, prieten→prietenul

-i
colegi→colegii, prieteni→prietenii

-l: pentru subst. care se termină în vocală: u, ă
fiu→fiul,  tată→tatăl

-i
fii→fiii, taţi→taţii 

-le: pentru subst. care se termină în vocala e
frate→fratele, câine→câinele, dinte→dintele

-i
fraţi→fraţii, câini→câinii, dinţi→dinţii

Articol definit
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sg. (singular)
N./Ac. 

pl. (plural)

Fem. 

-a ă →a:

casă→casa, îngheţată→îngheţata

-le

 case→casele, îngheţate→îngheţatele
ie→ia:

femeie→femeia, familie→familia

-le

femei→femeile, familii→familiile
a/ea →ua*:

cafea→cafeaua

-le

cafele→cafelele

N./Ac. 
sg. (singular) pl. (plural)

Neutru

-(u)l* : pentru subst. care se termină în con-
soană sau pentru cuvinte prescurtate care se 

termină în vocală:

scaun→scaunul, aeroport→aeroportul, taxi→taxiul 

-le

scaune→scaunele, aeroporturi→aeroporturile, 
taxiuri→taxiurile

-l: pentru subst. care se termină în vocala u

fotoliu→fotoliul,  teatru→teatrul, exerciţiu→exer-
ciţiul 

-le

fotolii→fotoliile, teatre→teatrele, exerciţii→exerci-
ţiile

-le: pentru subst. care se termină în vocala e

nume→numele; prenume→prenumele

-le

nume→numele; prenume→prenumele

2. Lucrați în perechi! Alege un coleg și întreabă. Colegul răspunde, după model:

Model: - Cine vorbește?  -  (profesoară (f.sg.)).

  - Profesoara.

a. – Cine pune masa?  (soacră și noră).

b. – Cine gătește?  (bucătar).

c. – Cine are carte de limba română? (student ) de la Medicină.

d. – Cu cine mergi la piscină?  Cu  (prieteni ).

e. – Cu cine mergi la restaurant? Cu (familie ).

f. – Cu cine bei cafeaua dimineaţa? Cu  (șoţ/soţie ).

g. – Cu cine iei cina azi? Cu  (soacră și socru).

     
Să ne amintim!

Unde e.....?  + subst. 
sg.+art. hot.

Unde sunt....?   + 
subst. pl + art. hot.

Aniversare...  Primul an de căsnicie... 

Felicitări!

Gata!... A trecut...
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3. Tu și soțul tău/soția ta aveți invitați la cină în această seară. Doriți să sărbătoriți un an de căsnicie, 
alături de prieteni. Musafirii sosesc peste o jumătate de oră, iar voi nu ați pregătit încă masa. Sunteți 
agitați.... Întrebați pe rând  unde sunt obiectele (din chenarul  mov) de care aveți nevoie. 

pahare, tavă,  furculițe, ceainic, friptură, cuțite, cești de cafea, coș de pâine, bol pentru 
salată, coș de fructe, sticlă de apă plată, sticlă de vin, șervețele, șampanie

Când răspundeți, puteți alege cuvintele necesare din chenarul verde sau puteți folosi alte cuvinte potrivite.
 
Model: - Unde sunt paharele?
  - Paharele sunt  pe tavă.

aici ≠ acolo
                 
masă        
tavă
măsuță 
scaun
aragaz

}  pe }dulap
sertar
frigider
cămară
cuptor

în

tacâmuri                 
șervețele } }lângă

                    

masă și scaun
pahare și 
tacâmuri
scaune
cratițe

} între
sub

scaun
masă
fața de masă

Cu ce mănânci aceste feluri de mâncare și cu ce bei aceste băuturi?
Să ne amintim!

	Prepoziţia „cu” + substantive care denumesc instrumente + art. hot.                                           

 Ex. Scriu cu pixul/cu creionul. Mâncăm cu furculiţa şi cuţitul, nu cu lingura.

	Împreună cu/cu + subst. articulat cu art. hot.                                           

 Ex. Mergem împreună cu prietenii noștri. (împreună cu = cu)

Obs. Substantivul însoţit de prep. „cu”  NU se articulează:

o când se face referire la mâncare, băutură, diferite substanţe: 

Exemple: Mănânc vinete cu maioneză. O cafea cu zahăr, vă rog!

o când este un subst. abstract, în expresii care indică maniera, modul:

Exemple: Studiez cu plăcere/cu bucurie. Conduc mașina cu atenţie. Te privesc cu stimă/cu afecţiune/cu dragoste.
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4. Priviți imaginile de mai jos. Întrebaţi și răspundeţi, după model:
Model: - Cu ce mănânci desertul?
  - Cu linguriţa.
Pentru răspunsuri, alegeți cuvintele  potrivite din chenar:

lingură, linguriţă, furculiță, beţişoare, furculiță și cuțit, ceașcă, pai, pahar

1.

6.

7. 8. 9.

2. 3.

4. 5.

	a avea + de + participiu =  a trebui
(Eu) am
(tu) ai
(el/ea) are 
(noi) avem                + de + participiu 

(învățat←a învăța/ citit←a citi/făcut← a face).                                                                           
Exemplu: Mâine am de învățat.

(voi/dvs.) aveți
(ei/ele) au

	a termina + de + participiu + subst.+art.hot: Trebuie să termin de citit cartea. 
Trebuie să termin de aranjat  masa.
	a fi talentat  la + participiu: Mama e talentată la gătit.



B1

5

Puțină gramatică          
5. Lucrați în perechi! Vorbiți despre ce aveți de făcut. Citiți modelul!

Model:
- a avea de făcut/ tu/duminică 
- a avea de/a citi cursurile

- Ce ai de făcut duminică?
- Am de citit cursurile.

- a avea/tu/acum
- a avea de (a căuta ceva pe Internet)

- a avea de făcut/sora ta/mâine
- a avea de (a învăța)

- a avea de făcut/nora/în această seară
- a avea de (a aranja masa)

- a avea de făcut/soacra/acum
- a avea de (a da indicații)

- a avea de făcut/dvs./ deseară
- a avea de (a studia)

- a avea de făcut/profesoara
- a avea de (a preda)

- a avea de făcut/dvs./azi
- a avea de (a termina o lucrare)

- a avea de făcut/soțul tău/acum
- a avea de (a răspunde) la un e-mail

- a avea de făcut/noi/azi
- a avea de (a face cumpărături)

- a avea de făcut/rudele/la sfârșit de săptămână
- a avea de (a face vizite)

6. Lucrați în perechi!  Vorbiți despre ce ați terminat/nu ați terminat  de făcut. Răspundeți liber. Citiți modelul!

Model: (tu) a termina/a găti/acum 10 minute
- Ai terminat de gătit?
- Da, desigur. Am terminat de gătit acum 10 minute.

 (tu) a termina/a citi/încă nu
- Ai terminat de citit?

- Încă nu am terminat de citit.

a. (bunicul) a termina/a mânca/încă nu
b. (tata) a termina/a repara bicicleta/acum o jumătate de oră
c. (mama) a termina/a scrie la calculator/acum o oră
d. (sora ta) a termina/a studia/încă nu
e. (fratele tău) a termina/ a citi cartea/acum două  zile
f. (copilul) a termina/ a face temele pentru școală/acum 10 minute
g. (nora) a termina/a aranja masa/acum un sfert de oră
h. (soacra) a termina/ a da indicații/încă nu
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Cine la ce e talentat? 
8. Lucrați în perechi! Descoperiți cine la ce e talentat! Vorbiți despre talentele lor la treburile casei și la 
activitățile din timpul  liber. Întrebați și răspundeți, după model.

Model:
	soacră/a găti
 - La ce e talentată soacra?
 - La gătit.

9. Dar tu, la ce ești talentat/ă când e vorba despre treburile casei? Spune ce îți place/nu-ți place să faci 
dintre următoarele activități:

Model: Îmi place să șterg praful, dar nu-mi place să spăl vasele.

7. Lucrați în perechi! Vorbiți despre când o să terminați de făcut următoarele acțiuni. Răspundeți folo-
sind  (la alegere)  următoarele expresii de timp: 

mâine, poimâine, săptămâna viitoare, anul viitor, luna viitoare,
peste două săptămâni/zile,  peste câteva/zece, ... minute, peste o oră/două-trei ore, 

imediat, îndată, niciodată

Citiți modelul de mai jos.

Model: - Când o să termini de pictat?
  - Probabil mâine./Cred că mâine.

a. a picta
b. a cânta
c. a exersa
d. a striga
e. a dansa
f. a juca fotbal
g. a alerga
h. a aranja masa

i. a studia
j. a corecta lucrările
k. a completa tabelul
l. a scrie 
m. a face curățenie
n. a găti
o. a vorbi la telefon

a. mamă/a spăla
b. tată/a pescui
c. fiică/a cânta
d. socru/a mătura
e. copilul/a desena
f. bunică/a  coase 

g. bunic/a curăța cartofii
h. ginere/a prăji cartofii
i. bunică/a face prăjituri
j. soacră/a da indicații
k. fiul/a șterge praful
l. fiică/a pregăti masa

a. a călca hainele
b. a coase
c. a curăța cartofii
d. a da cu aspiratorul
e. a duce gunoiul
f. a face curățenie
g. a face patul dimineața

h. a găti
i. a mătura
j. a pregăti masa
k. a spăla  vasele
l. a șterge podeaua cu mopul
m. a șterge praful
n. a uda florile 
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apă/a avea nevoie (tu)
pahare/a pune pe masă (noi)
lingurițe/a lipsi
scaune/a aduce (eu)
suc de fructe/a bea (dvs.)
bere/a bea (soțul)
țuică/a bea (socrul)

prăjituri/a mânca (copilul)
pahare/a spăla (nora)
furculițe/a pregăti (soacra)
farfurii pentru supă/a pune pe masă (eu)
friptură/a mânca (socrul)
ciocolată/a vrea (fiul)
persoane/ a invita la cină (socrii)

Puțină gramatică          
       Sg.                                                                Pl.

CÂT + subst. masc./neutru sg.   →                                
Cât lapte bei? Cât vin bei?

CÂŢI + subst. masc. pl.    
Câţi prieteni ai?

CÂTĂ + subst. fem. sg.   
Câtă bere bei? 
Câtă ciocolată mănânci?              

CÂTE + subst. fem./neutru pl.   
Câte dulciuri mănânci pe zi?

10. Lucrați în perechi! Aflați informații despre pregătirea mesei pentru cină. Întrebați și răspundeți, după 
model. Folosiți cât/câtă/câți/câte.

Model: sticle de vin/ a cumpăra (soțul)    
- Câte sticle de vin cumpără soțul?
- Patru sau cinci sticle.

11. Lucrați în perechi! Formulați întrebările potrivite pentru răspunsurile date. Folosiți cuvintele din 
coloana A și dați răspunsul potrivit din coloana B. Atenție! Răspunsurile din coloana B nu sunt în ordi-
nea întrebărilor.

Model: 
- Câte înghețate mănânci?
- Două. De căpșuni și de ciocolată.  

A B
cât Beau multă. Doi litri pe zi.
câte N-am mulți bani.
câți Fumez foarte multe țigări pe zi. Cam 20.
câtă Stau în Cluj trei săptămâni.
cât timp Am puțini prieteni români.

Alimente, băuturi, gusturi, preferințe
12. Citiți adjectivele de mai jos și completați dialogurile cu acele cuvinte care se potrivesc. Acordați 
adjectivele!

acru, dulce, amar, sărat, cald, rece, picant, fierbinte

a. 
- Cum dorești ceaiul?

- .

Bine, atunci pun miere în el.
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b.
- Câte lingurițe de zahăr dorești la cafea?

- Mulțumesc. Nu vreau zahăr. Prefer cafeaua .

c.
- Ce fel de pizza vrei?

- . Îmi plac alimentele picante.

d.
- De ce nu mănânci? Nu-ți place ciorba?

- Ciorba asta e   ! Nu pot să mănânc acum! Mă arde!

e.
- Un ceai, vă rog!

- ? 

- Nu! , vă rog! Cu gheață! Mi-e foarte cald!

f.
- Nu pot să mănânc friptura. E prea  ! 

- Îmi pare rău... Cred că am pus prea multă sare... 

g.
- Cum e prăjitura?

-  .

h.
- Ce ceai doriți?

- Aș dori ceai de mentă cu multă lămâie. Îmi place ceaiul  .

13. Vizionaţi filmul O noră fără experiență şi  numerotaţi ideile de mai jos în ordinea desfăşurării acţiu-
nii. Scrieţi cifrele (de la 1 la 5) în căsuţe.

a. Nora scrie în carnețel ce spune soacra.

b. Femeile discută despre numărul scaunelor. 

c. Soacra decide numărul paharelor. 

d. Nora și soacra decid câte farfurii pun pe masă.

e. Femeile pun lingurile pe masă. 

14. Sunteți soț si soție. Vorbiți despre o cină romantică în oraș.

Ea: Ești soția. În acest sfârșit de săptămână nu dorești să iei cina din nou  la părinții so-
țului. Vrei să ieși în oraș, cu soțul tău, la o cină romantică. Îi comunici soțului dorința ta.

El: Ești soțul. Asculți dorința soției și îi spui dacă ești sau nu de acord. Îi faci o propunere 
care crezi că îi place


