
          Numele şi prenumele….......................................... 

           Clasa ....................................  

 

TEST 

 

• Citeşte cu atenţie textul de mai jos, pentru a putea rezolva cerinţele date: 

  Și iată că, la asfințit, pe când s-a hotărât să doarmă, copăcelul auzi în ramurile lui subțiri ceva ca un 

foșnet. Deschise ochii și observă o vrăbiuță mai sfioasă: 

 - Sunt tare bolnavă, copăcelule! Tare bolnavă... 

 - Fă-o sănătoasă, Lună! Ține minte: ajut-o cu orice preț! continuă copăcelul.  

 - Bine, dragul meu! Noi o vom ajuta. Eu te voi înflori, tu vei face flori minunate, ciorchini albi de 

culoarea laptelui... cu un parfum puternic cum n-are nicio floare... Pasărea va deschide ochii...Apoi va sorbi 

parfumul florilor și se va înviora... Își va întinde aripile  și-apoi se va duce, pentru că așa se cuvine, îți va 

mulțumi pentru găzduire - și-atât! – nebănuind nicio clipă sacrificiul tău. Crezi că merită? 

        Silvia Kerim, Pasărea-floare 

 
1. (8p.) Menţionează câte un sinonim pentru cuvintele subliniate în text: 

s-a hotărât....................................................... 

sfioasă ........................................................... 

minunate...................................................... 

parfumul ........................................................ 

2. (6p.) Precizează antonimele cuvintelor scrise îngroșat: 

   asfințit …………………....... 

   subțiri……………………... 

puternic ……………………… 

3. (6p.) Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele încadrate să fie folosite cu sens diferit de cel din text: 

   mai..............................................................................................................................................................    

  minte .............................................................................................................................................................. 

noi.................................................................................................................................................................. 

4. (6p.) Transcrie, din text, un enunț interogativ, unul imperativ și unul exclamativ. 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

5. (4p.) Identifică în text un enunț asertiv de tip frază. 

........................................................................................................................................................................... 

6. (4p.) Alcătuiește o propoziție simplă și o propoziție dezvoltată despre vrăbiuța sfioasă. 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

 

 



7. (10p.) Identifică în text cinci cuvinte care fac parte din câmpul lexical al naturii. 

........................................................................................................................................................................... 

8. (8p.) Explică rolul semnelor de punctuație din următoarele secvențe selectate din text: 

Deschise ochii și observă o vrăbiuță sfioasă: 

- Sunt tare bolnavă, copăcelule! 

Cele două puncte ................................................................................................................................... 

Linia de dialog ....................................................................................................................................... 

Virgula ................................................................................................................................................... 

                  Semnul exclamării ................................................................................................................................. 

 

9 (10p.) Rescrie cuvintele date în ordinea în care apar în dicționar: 

ciment, clarinet, credul, clopoțel, cămară, cască, cerere, cabană, colibă, catolic 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

10 (4p) Formulează două idei principale, pornind de la textul citat. 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

11.  (2p.) Seria care conține numai cuvinte scrise corect este (încercuiește litera): 

a. ciocolate, chibrite, voiam, greșală, ar dispărea; 

b. ciocolăți, chibrituri, vroiam, greșală, ar dispare; 

c. ciocolate, chibrituri, voiam, greșeală, ar dispărea. 

 

12.  (8p.) Subliniază forma corectă din următoarele perechi de cuvinte:  

du-te mai repede/dute mai repede 

servici/serviciu 

acțibild/abțibild 

mi-ar place/mi-ar plăcea 

 

SUCCES!!! 

Oficiu:20 de puncte 

Redactare: 4 puncte 

 

Propunător, prof. Ioana Dorolți, Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr, Zalău  

 

     

 


