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Testul 1

S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării,S-au dus zilele Babei şi nopţile vegherii.Câmpia scoate aburi; pe umedul pământSe-ntind cărări uscate de-al primăverii vânt.Lumina e mai caldă şi-n inimă pătrunde;Prin râpi adânci zăpada de soare se ascunde.Pâraiele umflate curg iute şopotind,Şi mugurii pe creangă se văd îmbobocind.O, Doamne! iată-un flutur ce prin văzduh se perde!În câmpul veşted iată un fir de iarbă verdePe care-ncet se urcă un galbin gândăcel,Şi sub a lui povară îl pleacă-ncetinel.Un fir de iarbă verde, o rază-ncălzitoare,Un gândăcel, un flutur, un clopoţel în floare,După o iarnă lungă ş-un dor nemărginit,Aprind un soare dulce în sufletul uimit!
(Sfârşitul iernii – Vasile Alecsandri)

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:

l Vasile Alecsandri este:a) Prozator c) Poetb) Scriitor d) Compozitor
l Poezia sfârşitul iernii descrie:a) un peisaj de iarnă c) momente din viaţa unor insecteb) un tablou de primăvară d) florile preferate ale poetului
l Sentimentul desprins din poezie este:a) tristeţe c) bucurieb) nostalgie d) regret
l Versul: „Şi mugurii pe creangă se văd îmbobocind” prezintă:a) o imagine motrice c) o imagine auditivăb) o imagine vizuală d) o imagine olfactivă
l Cuvântul care se repetă în primele două strofe este:a) primăvara c) gândăcelb) zăpadă d) soarele
l Cuvintele care se repetă în ultimele două strofe sunt:a) fir de iarba, iarna, soarele c) fir de iarbă, clopoţel, gândăcelb) fir de iarba verde, un gândăcel, un flutur d) fir de iarba verde, soare, flutur
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2. Găseşte în text perechile de antonime:umed …………………..iarna …………………..veşted …………………..încetinel …………………..se ascunde …………………..
3. Găsiţi în text cuvinte cu înţeles asemănător pentru:Ram …………………..A intra …………………..Mirat …………………..Cer …………………..Uscat …………………..
4. Încercuieşte grupurile de vocale rostite în aceeaşi silabă din cuvintele:scoate, soare, Doamne, iată, iarbă, floare, iarnă
5. Încercuieşte litera corespunzătoare seriei în care toate cuvintele sunt substantive comune:a) zăpadă, albă, zilele Babei, aprindb) zăpadă, gândăcel, galben, un fluturc) povară, veşted, văzduh, uimitd) povară, văzduh, rază, dor
6. Corectează greşelile din următoarele propoziţii:a) Sa dus zăpada albă de pe întinsul ţării. (…….)b) Sau dus zilele Babei şi nopţile vegherii. (…….)c) Va veni păsările călătoare. (…….)d) Primăvară, m-ă bucur cai venit! (…….),  (……..)e) Cred că var plăcea să culegem ghiocei întro zi! (…….), (………..)
7. Completează următoarele propoziţii cu ortogramele potrivite:a) Andrei a întârziat ………..................... şcoală.b) Elevii clasei a IV-a ………..................... dus la teatru.c) Paul ………..................... rănit la fotbal.d) Lui Costel ………..................... plăcut la parcul de distracţii.e) Mâine ………..................... veni și bunica pe la noi.
8. Alcătuieşte propoziţii în care:a) să existe 2 substantive proprii:………………………...................…………………………………………………………………………………………………………………b) un verb la timpul viitor:………………………...................…………………………………………………………………………………………………………………c) subiectul să fie exprimat printr-un substantiv comun:………………………...................…………………………………………………………………………………………………………………d) să existe două adjective:………………………...................…………………………………………………………………………………………………………………
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e) să existe un pronume personal, persoana I, plural:………………………...................…………………………………………………………………………………………………………………
9. Alcătuieşte o strofă care să se termine cu următoarele cuvinte:………………………………………………………… soare………………………………………………………… floare………………………………………………………… ascunde………………………………………………………… pătrunde
10. Descrie în cel puţin 10 rânduri cea mai frumoasă amintire a ta legată de anotimpul primă-

vara. Vei avea în vedere:– găsirea unui titlu potrivit– folosirea corectă a semnelor de punctuaţie– folosirea unui limbaj potrivit descrierii tale
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Testul 2

Trântorul a plecat să se plimbe prin grădină şi s-a întors seara târziu. Nu era obosit când a intrat în stup.De ce să fie? De somn? A dormit pe o floare de nalbă... A visat ceva, tolănit pe un trandafir roşu... S-a certatcu un fluture... A vorbit ceva cu o viespe. Şi ziua a trecut. Atâta pagubă! Mâine o să fie altă zi, gândi trântorulşi se-ndreptă repede spre sala de mese a stupului. Nu găsi pe nimeni acolo. Şi nu-şi văzu nici ceaşca penicăieri. Supărat, începu să strige:– Ei, dar unde-i ceşcuţa mea? Unde-i cornuleţul meu?... Nemaipomenit...O albină mai în vârstă, cu o mătură sub aripă, se apropie de el şi-i spune:– Nu te enerva... Mănânci ce ai adus.– Nu înţeleg ce vrei să spui...– Nu ţi se mai dă mâncare de azi înainte, îi spuse bătrâna albină.– Dar mor de foame. Nu se poate... Am tot dreptul la porţia mea!– Poftim mătura, fă curăţenie pe sub cei doi faguri...– Eu? Eu cu mătura?... Dar n-am muncit niciodată. 7www.portalinvatamant.ro



– Ei, vezi?... Asta-i pricina... Noi muncim şi noi mâncăm... mierea nu pică din cer... Nu te trimite nimenisă alergi prin flori... Dar de curăţat, de reparat, de aerisit, de adus apă la pui, de luptat cu duşmanii noştridin afară, mă rog, se găsește de lucru...– Şi cine a hotărât toate astea?...– Noi, albinele...– Am să mă plâng împotriva voastră...– N-ai decât...– Am să mă plâng stăpânului prisăcii... O să vedeţi voi. O să vă pară rău!Şi trântorul, supărat, ieşi pe urdiniş... Pe unde o fi umblat, n-a putut să afle nimeni. Dacă-l întâlniţi cumva,explicaţi-i voi cum stau lucrurile cu cei care nu vor să muncească.
(Noi, albinele – Călin Gruia)

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
l Trântorul plecase în grădină ca să:a) strângă polen c) să aducă apă                             b) să se plimbe d) să îşi întâlnească prietenii
l Trântorul s-a odihnit:a) la umbra unei frunze                               c) pe un trandafir roşub) pe o floare de mac roşu                           d) pe o lalea roşie
l Expresia „mierea nu pică din cer” înseamnă:a) mierea este rodul pământuluib) nimic nu se obţine fără muncăc) cândva din cer cădea miered) nu totul se obţine prin muncă
l Albina cea bătrână l-a certat pe trântor pentru că:a) a ajuns târziu acasăb) şi-a lăsat masa nestrânsăc) era leneşd) nu vorbea frumos
l Trântorul a plecat pentru că:a) nu-i mai plăcea acasăb) nu găsise masa pusăc) l-a alungat albina cea bătrânăd) s-a supărat pe decizia albinelor
2. Completează spaţiile punctate folosind cuvinte cu înţeles asemănător celor din text:O albină ……………….., cu o mătură sub aripă, se apropie de el şi-i …………..:– Nu te ……………... Mănânci ce ai adus.– Nu înţeleg ce vrei să spui...– Nu ţi se mai dă mâncare de azi înainte, îi spuse bătrâna albină.– Dar mor de foame. Nu se poate... Am tot dreptul la porţia mea!.– Poftim mătura, fă …………………. pe sub cei doi faguri...– Eu? Eu cu mătura?... Dar n-am muncit niciodată.– Ei, vezi?... Asta-i ………………..... Noi muncim şi noi mâncăm... mierea nu …………… din cer... Nu te trimitenimeni să …………….. prin flori... Dar de curăţat, de reparat, de aerisit, de adus apă la pui, de luptat cu ……………….  noştri din afară, mă rog, se găsește de lucru...8




