Testare clasa a 5-a
Citește cu atenție textul de mai jos!
Totul era lăsat în ordine în sala de clasă, seara, după plecarea tuturor elevilor: tabla era ştearsă,
băncile erau aliniate şi curate, nu se vedea nicio urmă de creion, uşile erau închise. Doar un creion mic era
căzut într-un colț şi încerca să se ascundă din calea măturii, să nu fie aruncat la gunoi… Din sertarul
catedrei se auzi un glas subțire:
─ Salvați-mă! Mă înăbuş aici!
─ Cine eşti tu? se auzi glasul creionului. Şi unde eşti?
─ Sunt în sertar, deschideți-mi, că nu mai pot să respir! Sunt caietul de limba română al unui
copil din această clasă.
─ Taci puțin, te rog! Se aud zgomote din bibliotecă, zise creionul cu voce scăzută. De obicei,
după o zi de muncă grea, cărțile sunt liniştite, se odihnesc.
─ Da, ai dreptate! Te rog, scoate-mă de aici şi să vedem ce se întâmplă! Cărțile se foiau de zor,
îşi foşneau paginile, era ceva de nedescris în bibliotecă.
(Cuvinte vrăjiite, după Pierre Gamarra )
Cerințe:
1.
2.
3.
4.
5.

Indicați sensul potrivit pentru cuvintele: sala, nu se vedea, se întâmplă, voce.(8 p.)
Despărțiți în silabe cuvintele: aliniate, tabla, cărțile, bibliotecă.(8 p.)
Identificați predicatele din enunțul: ─ Sunt în sertar, deschideți-mi, că nu mai pot să respir! (8 p.)
Analizați subiectul și predicatul din enunțul: Se aud zgomote din bibliotecă.(8 p.)
În enunțul: Se aud zgomote din bibliotecă, zise creionul cu voce scăzută există:
a. două substantive și două adjective;
b. patru substantive și un adjectiv;
c. trei substantive și două adjective. (10 p.)
6. Indicați sensurile opuse ale cuvintelor: liniștite, grea, subțire, închise.(8 p.)
7. Corectați, prin rescriere, enunțul: Cenușii nori se adunase-ră pe cer, iar băiatul iera dezorientat,
neștiind ce urma să se întânple, de aceea sa cam speriat. (10 p.)
8. Valorificând sugestiile textului, redactează o compunere de cel puțin 20 de rânduri, cu titlul:
Caietul de română al băiatului, în care să prezinți un dialog între creion și caiet despre cum
învață băiatul.
Pentru obţinerea punctajului acordat, vei avea în vedere:
─ adecvarea conţinutului la cerinţă;
─ îmbinarea narațiunii cu dialogul ca moduri de expunere;
- să respecți normele de exprimare corectă;
NOTĂ: toate subiectele sunt obligatorii.
Din oficiu: 10 puncte. Total: 100 de puncte.
Timp de rezolvare: 50 de minute.

