Prof. Taloș Floare, Școala Gimnazială "Simion Bărnuțiu"
EVALUARE
Clasa a VI-a, secția maghiară




Timp de lucru: 50 de minute
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Se acordă 15 puncte pentru redactarea întregii lucrări

Citeşte cu atenţie următoarele texte şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate:
- Te rog, îmblânzește-mă! spuse ea.
- Vreau s-o fac, răspunse micul prinț, dar n-am prea mult timp. Am prieteni de descoperit și multe lucruri de
cunoscut.
- Nu cunoști decât lucrurile pe care le îmblânzești, spuse vulpea. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic.
Cumpără lucruri de-a gata, de la negustori. Dar cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă
vrei un prieten, îmblânzește-mă pe mine!
- Ce trebuie să fac? spuse micul prinț.
- Trebuie să fii răbdător, răspunse vulpea. Te vei așeza mai întâi un pic mai departe de mine, așa, în iarbă. O să
te privesc cu coada ochiului, iar tu n-o să scoți nicio vorbă. Limbajul e o sursă de neînțelegeri. Dar în fiecare zi te vei
putea așeza un pic mai aproape...
A doua zi, micul prinț se întoarse.
- Ar fi fost mai bine să revii la aceeași oră, spuse vulpea. Dacă vii, de pildă, la ora patru după-amiază, de pe la trei
o să încep să fiu bucuroasă. Cu cât timpul va avansa, cu atât mă voi simții mai bucuroasă. La ora patru o să mă agit deja
și o să mă neliniștesc; voi descoperi prețul fericirii mele! Dar dacă vii la o oră oarecare, n-o să știu niciodată la ce oră
să-mi împodobesc inima...
(Antoine de Saint-Exupery, Micul Prinț)
1. (24p)Extrage pronumele din primele două alineate. Precizează felul, cazul si numărul acestora.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. (6p)Identifică în fragment un pronume interogativ și un adjectiv pronominal negativ
.......................................................................................................................................................................................
3. (10p)Alcătuiește enunțuri, respectând următoarele cerințe:
a) i- pronume personal:...............................................................................................................................................
b) mea- adjectiv pronominal posesiv:.........................................................................................................................
c) niciunul- pronume negativ.....................................................................................................................................
- adjectiv pronominal negativ:............................................................................................................
d) care-pronume interogativ:......................................................................................................................................
4. (6p)Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele marcate să aibă o valoare morfologică diferită de cea din text : o (O să
te privesc), un (un pic mai departe de mine,). Precizează aceste noi valori.
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
5. (30p)Redactează , într-un text de 10-15 rânduri, o compunere în care să prezinți o întâmpare reala sau imaginară,
având ca temă prietenia.
În compunerea ta trebuie:
- să respecți succesiunea evenimentelor și să le încadrezi într-un context spațial și temporal;
- să prezinți cel puțin un aspect din care să reiasă tema dată;
- să ai o structură specifică unui astfel de text;
- să ai un conținut adecvat cerinței formulate;
- să te încadrezi în limita minimă de spațiu indicată.

Succes!
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