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TESTAREA ELEVILOR ÎN VEDEREA FORMĂRII CLASEI a V-a  

 
 Citește, cu atenție, textul: 

                        Doamne, fă-i bordei în soare, 

                        Într-un colţ de ţară veche, 

                        Nu mai ‘nalt decât o floare 

                        Şi îngust cât o ureche. […] 

 

                        Dă-i un fluture blajin 

                        Şi o broască de zmarald. 

                        Şi-n pădurea de pelin 

                        Fă să-i stea bordeiul cald. 

 

                        Şi când totul va fi gata, 

                        S-o muta la ea şi tata. 

„Cântec de adormit Mitzura”, de Tudor Arghezi  

Subiectul I: (40 de puncte) 

 Formulează, în enunțuri complete, răspunsurile pentru următoarele cerințe: 

1. Numește o mică viețuitoare din text.                                                                 ….. 10 puncte 

2. Precizează titlul și autorul poeziei.                                                                    ….. 10 puncte 

3. Identifică motivul pentru care autorul enumeră micile viețuitoare.                  ….. 10 puncte 

4. Redă, în 10 - 15 cuvinte, sentimentul dominant, care se desprinde din aceste versuri.  .... 10 puncte 

 

Subiectul al II-lea: (25 de puncte) 

1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu înțeles asemănător) pentru - a face, îngust, cald, gata, a se muta. 

                                                                                                                                            ….. 5 puncte 

2. Notează câte un antonim (cuvânt cu înțeles opus) pentru - tot, veche, înalt, a da, a sta. … 5 puncte 

3. Alcătuiește o propoziție cu forma – de cât.                                                                       … 5 puncte 

4. Extrage un subiect si un predicat din text. 

5. Rescrie, corect, textul: „Lasămi toamnă pomi verzii” (Ana Blandiana).                      … 5 puncte 

 

Subiectul al III-lea: (25 de puncte) 

Creează o compunere, de 150 - 200 de cuvinte, în care să povestești o întâmplare hazlie, a 

Mitzurei, împreună cu tatăl ei, după mutarea în noua casă, „bordei în soare”. 

În compunerea ta, vei respecta:   
 

 adaptarea conținutului la întâmplările din text; 

 ordinea desfășurării întămplărilor; 

 regulile de ortografie, de punctuație și de așezare în pagină; 

 numărul de cuvinte; 

 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timpul de lucru: 45 de minute.                                                                            

Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Total: 100 de puncte.                                                                                            SUCCES  DEPLIN! 


