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                                                                   TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a VII-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:
Tot mai miroase via a tămâios şi coarnă,                                                          Cu galben şi cu roşu îşi coase codrul iia 
Mustos a piersici coapte şi crud a foi de nuc..                                                   Prin foi lumina zboară ca viespi de chilimbar.
Vezi, din zăvoi sitarii spre alte veri se duc;                                                       O ghionoaie toacă într-un agud, şi rar,
Ce vrea cu mine toamna, pe dealuri de mă-ntoarnă?                                         Ca un ecou al toamnei, răspunde tocălia.

Nu e amurgul încă, dar ziua e pe rod,                                                               S-a dus. Şi iarăşi sună... Şi tace. Dar aud
Şi soarele de aur dă-n pârg ca o gutuie.                                                           - Ecou ce adormise şi-a tresărit deodată-
Acum – omidă neagră – spre poama lui se suie,                                               În inimă cum prinde o toacă-ncet să bată,
Târâş, un tren de marfa pe-al Argeşului pod.                                                    Lovind în amintire ca pasărea-n agud. 
                                                                                                                                                    (Ion Pillat – În vie)
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.
A.1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                                                     4 puncte
Cuvântul deodată, din versul – Ecou ce adormise şi-a tresărit deodată –, s-a format prin:
a. compunere.             b. conversiune.                   c. derivare.
2. Construiește două enunțuri folosind omonimele cuvintelor : rod și dar.                                                               4 puncte
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________



3. Găsește sinonime contextuale pentru următoarele cuvinte:                                                                                   4 puncte
zăvoi _______________, amurg________________,  ( își) coase________________, ecou___________________
 4. Identidfică în text un  cuvânt ce conține diftong și un cuvânt ce conține vocale în hiat:                                       4 puncte
_________________________________________________________________________________________________  
5. Explică folosirea cratimei în secvenţa Şi soarele de aur dă-n pârg ca o gutuie.                                                    4 puncte
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________  
6. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre cuvinte.                 6 puncte

            Valoarea morfologică            Cazul
  via
  lui
  neagră

7. Construieşte două enunţuri în care cuvântul vie să aibă funcţia sintactică de complement direct, respectiv de  
complement circumstanțial de loc                                                                                                                             4  puncte  
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
B.1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                                                      4 puncte 
    Rima versurilor poeziei este:
a. încrucişată                            b. îmbrăţişată                                    c. împerecheată.
2. Explică, în 3 rânduri, semnificaţia versului: Cu galben şi cu roşu îşi coase codrul iia .                                      4 puncte
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3. Identifică două figuri de stil diferite din textul dat :          4 puncte 

_________________________________________________________________________________________________

SUBIECTUL  AL  II-LEA                                                                                                                 (30 de puncte)
Redactează o compunere de 8–10 rânduri  în care să folosesti 5 cuvinte alese de tine din textul dat . Dă un titlu sugestiv 
acestei compuneri.
Cuvinte selectate: _____________, __________________, ________________, ___________________, _____________.

                                                      _______________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuatie și de 
exprimare, respectarea limitelor de spațiu indicate)


