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ORTOGRAMELE  

„CAR” / „C-AR” ȘI „SAR” / „S-AR” 

 

 

1. Citește cu atenție următoarele exemple cu explicațiile oferite de ORTHOS. 
 

 

EXEMPLE:  

a. Bunicul m-a pus să car apă de la fântână. 

 b. Când eram copil plecam la moară cu un car tras de boi. 

 c. Cred c-ar fi mai bine să mergem împreună. 

 

 

TEORIE:   

 a. În exemplul de la punctul a, cuvântul „car” este un verb care reprezintă acțiunea de a 

transporta anumite lucruri. 

 b. În exemplul de la punctul b, cuvântul „car” înseamnă un mijloc de transport tractat cu 

ajutorul animalelor. 

 c. În exemplul de la punctul c, cuvântul „c-ar” se scrie cu cratimă pentru că sunt două 

cuvinte, care se rostesc împreună, în aceeași silabă, „că” și „ar” (că ar = c-ar). De la cuvântul 

„că” dispare vocala „ă” care e înlocuită cu cratimă. 

 
 

 

EXEMPLE:  

a. Copiii sar peste obstacole cu ușurință. 

 b. Pe ei s-ar putea să îi prindă noaptea în pădure. 

 

 

TEORIE:   

 a. În exemplul de la punctul a, „sar” este un cuvânt, se scrie fără cratimă și arată o 

acțiune. 

 b. În exemplul de la punctul b, cuvântul „s-ar” se scrie cu cratimă pentru că sunt două 

cuvinte, care se rostesc împreună, în aceeași silabă, „se” și „ar” (se ar = s-ar). De la cuvântul „se” 

dispare vocala „e” care e înlocuită cu cratimă. 

 

 

2. Completează spațiile libere cu „sar” sau „s-ar” și alcătuiește propoziții: 

 

____________ din copac 

 ____________ întinde 

____________ pricepe 

____________ de bucurie 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

 

3. Alcătuiește propoziții cu sensurile diferite ale cuvântului „car”. 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

4. Unește și potrivește:  

 

 c-ar     în mare  

  

 car      mișca 

  

 sar     mânca 

  

 s-ar     minuna 

 

 c-ar     cu boi 

  

sar     în trambulină 

 

s-ar     reuși 

 

 

5. Completează spațiile libere din textul următor cu câte un cuvânt potrivit din lista următoare: 

mă prindă, văratic, scăldat, casă, două, fur, omului, Duminică. 

 

 „Odată, vara pe-aproape de Moși, mă furișez din ___________ și mă duc, ziua miaza-

mare, la moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, să ___________ niște cireșe; căci numai la dânsul 

și încă la vro ___________ locuri din sat era câte-un cireș ___________, care se cocea-pălea de 

___________ Mare. Și mă chitesc eu în mine, cum s-o dau, ca să nu ___________. Întru mai 

întâi în casa ___________ și mă fac a cere pe Ioan, să ne ducem la ___________.” 

(La cireșe – Amintiri din copilărie, de Ion Creangă) 
 

6. Completează după model. 

 

_________Fetele__________    _________coarda_________ 

________________________   _______________________ 

________________________   _______________________ 

________________________   _______________________ 

 

 

SAR 
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__________Ce___________    ______putea întâmpla?____ 

_______________________    _______________________ 

_______________________    _______________________ 

________________________   _______________________ 

 

7. Corectează greșelile din enunțurile următoare: 

 

a. Mihai sar duce în parc, dar nu a terminat temele. 

b. Gospodarii au pus recolta în c-ar. 

c. Cred car fi mai bine să ies la alergat. 

d. Copiii s-ar în bazin de la trambulină. 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

8. Ordonează cuvintele următoare și scrie propoziția obținută: 

 

 accidentez / mă hotărăsc / grav / Dacă / să sar / s-ar putea / mă / din / să / foarte / car 

 

____________________________________________________________________ 

 

9. Scrie un bilet către ORTHOS în care să îi mulțumești pentru explicațiile pe care ți le-a oferit 

pe parcursul lecțiilor. 

 

__________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

10.  Alege din imaginile de mai jos cum te-ai simțit pe parcursul testelor. 

S-AR 
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ORTHOS TE AJUTĂ SĂ VERIFICI 

DACĂ AI REZOLVAT CORECT: 

 

ORTOGRAMELE „CAR” / „C-AR” ȘI „SAR” / „S-AR” 

 

 

2. 

sar din copac   

s-ar întinde 

s-ar pricepe 

sar de bucurie 

Îmi este frică să sar din copac. 

După atât de multă muncă, bunicul s-ar întinde puțin. 

Costi s-ar pricepe să construiască o căsuță pentru cățel. 

Copiii sar de bucurie deoarece au aflat rezultatul la test. 

 

3.  De la fântână car apă pentru a uda florile. 
Am așezat în car toată recolta adunată. 

  

4.  c-ar     în mare  

  

 car      mișca 

  

 sar     mânca 

  

 s-ar     minuna 

 

 c-ar     cu boi 

  

sar     în trambulină 

 

s-ar     reuși 

 

 

5.  „Odată, vara pe-aproape de Moși, mă furișez din casă și mă duc, ziua miaza-mare, la moș 

Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur niște cireșe; căci numai la dânsul și încă la vro două 

locuri din sat era câte-un cireș văratic, care se cocea-pălea de Duminică Mare. Și mă chitesc eu 

în mine, cum s-o dau, ca să nu mă prindă. Întru mai întâi în casa omului și mă fac a cere pe Ioan, 

să ne ducem la scăldat.” 

(La cireșe – Amintiri din copilărie, de Ion Creangă) 
 

6.  _________Fetele__________    _________coarda_________ 
_______Băieții____________   ________peste râu________ 

_______Elevii____________      _______în trambulină_____ 

_______Iepurii___________    ________pe câmp________ 

SAR 
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__________Ce___________    ______putea întâmpla?____ 

__________Unde_________    ________s-ar duce?_______ 

__________De ce_________    _________ascunde?_______ 

____________Cine________    _________face vinovat?______ 

 

7.  a. Mihai s-ar duce în parc, dar nu a terminat temele. 

b. Gospodarii au pus recolta în car. 

c. Cred c-ar fi mai bine să ies la alergat. 

d. Copiii sar în bazin de la trambulină. 

 

8.  Dacă mă hotărăsc să sar din car, s-ar putea să mă accidentez foarte grav. 

 

9.  

Dragă ORTHOS, 

Doresc să îți mulțumesc pentru toate cunoștințele pe care le-am dobândit pe 

parcursul rezolvării acestor teste. Ai fost un prieten de nădejde! 

Cu drag, 

al tău prieten! 

 

10.   

 

 
 

S-AR 
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