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 TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a V-a

 Toate subiectele sunt obligatorii . Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 
puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
 Subiectul  I                                                                                                                          ______(48  de puncte)
Scrie după dictare:                                                                                                                                                   6  puncte
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Citește cu atenţie textul:
             ”  Acum Pinocchio se posomorî.

― Ce tot mormăi printre dinţi? întrebă Zâna niţel supărată.
― Spuneam...gemu Pinocchio cu gura pe jumătate, că mi se pare prea târziu să merg acum la şcoală...
― Nu, domnule. Ţine bine minte că pentru învăţătură şi pentru educaţie, niciodată timpul nu-i trecut!
― Dar eu nu vreau să învăţ nimic. Nici artă şi nici vreun meşteşug...
― Şi pentru ce, mă rog?
― Pentru că mi se pare tare greu să munceşti!
― Copilul meu, spuse Zâna, trândăvia este o boală şi încă una tare urâtă. Trebuie vindecată repede, de mic copil. 

Dacă nu, când eşti mare, nu se mai vindecă niciodată.!” (Carlo Collodi – Pinocchio)
Scrie răspunsul pentru fiecare cerință de mai jos:

A.
1. Desparte corect în silabe următoarele cuvinte: posomorî, învățătură, muncești, niciodată, mic, trebuie.        6 puncte
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2. Unește cuvintele care au înțeles asemănător:                                                                                                      6 puncte

a. a spune           repede              boală                   supărată                      învățătură                          târziu

b. tardiv                 maladie            cunoaștere           degrabă                       mâhnită                              a zice
3. Explică folosirea liniei de dialog în secvenţa ― Dar eu nu vreau să învăţ nimic.                                            6 puncte
_________________________________________________________________________________________________
4.  Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                           3  puncte
          Cuvântul copil este:          a. substantiv      b. adjectiv c. verb



5. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi genul/ timpul pentru fiecare dintre cuvintele din text 
menţionate în coloana din stânga.                                                            6 puncte

Valoare morfologică Genul/ timp
mormăi 
școală
urâtă

6.  Construieşte două enunțuri în care substantivul Zâna să aibă funcţia sintactică de subiect, respectiv de  atribut.               
       4 puncte

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7. Se dă propoziția: Atunci țăranul a plecat bucuros. Transformă propoziția dată în propoziție  simplă.             3 puncte
_______________________________________________________________________________________________
B. 
1. Scrie care sunt personajele în textul dat.                                 2 puncte

_______________________________________________________________________________________________
2. Scrie o expresie frumoasă care să conţină cuvântul învățătură.                                              2 puncte

______________________________________________________________________________________________
3. Care este sfatul dat de Zănă?                                                                                             4 puncte

______________________________________________________________________________________________
 Subiectul  al II-lea                                                                                                                                      (30 de puncte)

Redactează o compunere de 5-7 rânduri (aproximativ 50-70 de cuvinte), în care să foloseşti 5 cuvinte alese de tine din 
textul dat pentru rezolvarea cerințelor. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.
Cuvinte selectate:
 _________________, _________________, __________________, _________________,___________________,

_____________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de 
exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate)


