
Testul 1

Citește cu atenție următorul text, pentru a răspunde cerințelor:„O cioară a furat o bucată de brânză și a zburat cu ea într-un copac. Cum stătea ea acolo pe o ramură,o vulpe a sosit în fugă.„O, ce brânză”, și-a zis vulpea. „ Ce bine miroase! Ce mi-ar plăcea să fie a mea!”Apoi s-a apropiat până sub copac și a zis:– Dragă doamnă Cioară, ce frumoasă ești! Ce ochi luminoși ai! Și ce tare strălucesc penele tale în bă-taia soarelui!Cioara, prostuță, s-a simțit flatată și a început să se umfle în pene.– Presupun că și cânți, a continuat vulpea. Nu presupun, ci știu sigur că poți să cânți. Glasul tău e celmai suav din toată pădurea. Cântă-mi ceva, te rog!– Cra, cra! a strigat cioara.– Ha, ha! a râs vulpea când brânza tocmai a căzut din pliscul ciorii. Vocea ta este foarte bună, și tot așaeste și brânza!”
(ESOP, Fabule – „Vulpea și cioara”)1. ÎNCERCUIEȘTE LITERA CORESPUNZĂTOARE RĂSPUNSULUI CORECT:

l Cum a făcut cioara rost de brânză?a) a cumpărat-o de la piață; c) a furat-o;b) a primit-o în dar; d) a găsit-o.
l De ce i-a vorbit vulpea ciorii atât de frumos?a) o iubea foarte mult; c) era prietena ei;b) dorea ea brânza; d) dorea să o audă cântând.
l Ce a făcut cioara?a) a înțeles prefăcătoria vulpii; c) a mâncat brânza;b) a împărțit brânza cu vulpea d) a crezut spusele vulpii.
l Care este morala acestei povestiri?a) să nu te împrietenești cu vulpea; c) să împarți tot ce ai;b) să nu crezi vorbele lingușitoare; d) să fii prieten cu toți.



2. TRANSCRIE TREI ENUNȚURI ÎN CARE VULPEA LAUDĂ TRĂSĂTURILE CIORII.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. DESPARTE  ÎN SILABE URMĂTOARELE CUVINTE:

l brânză =
l vulpea =
l strălucesc =
l pliscul =

4. SCHIMBĂ FORMA CUVÂNTULUI DUPĂ MODELUL DAT:
MODEL: a cânta – (eu) cântam – (ea) cânta – să cânte

a sosi – _________________________________    _________________________________    ____________________________________a vorbi – _________________________________    _________________________________    ____________________________________a dărui – _________________________________    _________________________________    ____________________________________a cheltui – _________________________________    _________________________________    ____________________________________
5. MARCHEAZĂ CUVINTELE SCRISE CORECT:

❑ locueam ❑ ceoară ❑ băiețel
❑ iepure ❑ iarbă ❑ eșire

6. COMPLETEAZĂ SPAȚIILE PUNCTATE CU LITERA „â” SAU „î”.
l c…ntec; l s…rmă; l hotăr…;
l p…ine; l r…de; l …ntrecere;
l …nainte; l dobor…; l str…nge;
l re…ntinerit; l ne…ntors; l re…nceput.



7. REALIZEAZĂ UN DIALOG (5-6 REPLICI) ÎNTRE O FLOARE ȘI O ALBINĂ. DĂ-I UN TITLU POTRIVIT.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

limba română

1. c) a furat-ob) dorea ea brânzad) a crezut spusele vulpiib) să nu crezi vorbele lingușitoare3. brân – ză; vul – pea; stră –lu – cesc; plis – cul.4. a sosi – eu soseam – ea sosea – să sosească;              a vorbi – eu vorbeam – ea vorbea – să vorbească;          a dărui – eu dăruiam – ea dăruia – să dăruiască;a cheltui – eu cheltuiam – ea cheltuia – să cheltuiască.5. iepure, iarbă, băiețel.6. cântec, pâine, sârmă, râde, hotărî, întrecere, înainte, reîntinerit, doborî, neîntors, strânge, reînceput. 
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