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Teste iniţiale

 1. În text se pot număra:
  a) trei alineate; b) patru alineate;  c) două alineate; d) niciunul.

 2. Textul conţine:
  a) trei enunţuri interogative şi un enunţ enunţiativ;
  b) un enunţ interogativ şi trei enunţuri exclamative;
  c) două enunţuri interogative şi două enunţuri enunţiative;
  d) un enunţ interogativ şi două enunţuri exclamative. 

 4. În al treilea enunţ există:
  a) patru substantive; b) trei substantive; c) două substantive; d) un substantiv.

 6. Cuvântul care nu are înţeles asemănător pentru lacomă este:
  a) mâncăcioasă; b) sătulă; c) pofticioasă; d) avidă.

 8. În ultimul alineat sunt:
  a) cinci verbe; b) şase verbe; c) şapte verbe; d) opt verbe.

 Citeşte cu atenţie textul, apoi răspunde cerinţelor.

 „Şi vulpea n-a avut nevoie să vorbească mai multe, căci puişorul cel neastâmpărat şi prostuţ 
o crezu pe cuvânt, ba chiar se înduioşă…
 Vrei să ştii ce-a mai fost? A fost prăpăd şi jale. Puişorul a dus-o pe vulpe în bătătură, i-a arătat 
cum se deschide uşa, unde sunt răţuştele, gâştele, găinuşele şi cocoşeii, iar vulpea, lacomă şi 
făţarnică, a gâtuit toate făpturile din ogradă şi pe urmă l-a mâncat şi pe el.”
 (Ion Pas, Puişorul şi vulpea)

 PE

 3. Puişorul a dus-o pe vulpe în:
  a) poiană; b) coteţ; c) bătătură; d) pădure. 

 5. Perechea nepotrivită de cuvinte este:
  a) făţărnicie – făţarnică; b) lăcomie – lacomă;
  c) prostie – prostuţă;  d) mâncare – mănâncă.

 7. Pronumele el din ultimul enunţ ţine locul substantivului:
  a) cocoşul; b) vulpea; c) puişorul; d) vulpoiul. 

Testul 1
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 1. Dialogul din fragment se poartă între:
  a) copil şi puişori; b) puişori şi mamă;  c) copil şi mamă; d) mamă şi puişori.

 2. La sfârşitul enunţului Mama l-a strâns în braţe şi l-a sărutat cu drag:  s-a folosit semnul „două 
puncte” pentru că:
 a) urmează o enumerare; b) urmează cuvintele copilului;
  c) urmează un îndemn; d) urmează cuvintele mamei. 

 5. Scrie patru comunicări în care verbul a întinde să aibă înţelesuri diferite.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 3. În enunţul A întins mâna spre cer şi a şoptit: sunt  verbe la timpul .

 4. Transformă verbele de mai jos în substantive:

  a privi →  a începe → 

  a vorbi →  a plânge → 

Testul 2

 Citeşte cu atenţie textul, apoi răspunde cerinţelor.

 „Copilaşul a privit lung stolul şi a început să plângă. Mama a venit în fugă, dar copilul nu 
putea vorbi de lacrimi. A întins mâna spre cer şi a şoptit:
 — Puişorii!
 Mama l-a strâns în braţe şi l-a sărutat cu drag:
 — Nu plânge, dragul mamei, au să se întoarcă înapoi la primăvară.”
 (Emil Gârleanu, Puişorii)

 10. Descoperă explicaţia nepotrivită pentru folosirea cratimei în ortograma n-a:
  a) cratima uneşte într-o silabă două cuvinte diferite;
  b) cratima ţine locul vocalei u;
  c) cratima ţine locul vocalei î;
  d) cratima uneşte două cuvinte diferite.

 9. Găseşte seria în care cuvintele nu au acelaşi număr de silabe:
  a) puişorul, înduioşă, bunătate, făţarnică; b) puişorul, făpturile, bunătate, răţuştele;
  c) puişorul, făpturile, gâştele, făţarnică; d) deschide, gâştele, lacomă, ogradă.
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 6. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul cer să fie părţi de vorbire diferite.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 7. Cuvântul înrudit cu primăvară este:
  a) vară; b) prima; c) primăvăratic; d) prinsoare. 

Testul 3

 1. Alege seria în care toate cuvintele sunt scrise corect:
  a) greşeală, aşează, şa, micsandră, pix; b) greşală, aşază, şa, mixandră, pix; 
  c) greşeală, aşază, şa, micsandră, pix; d) greşeală, aşază, şa, mixandră, pics.

 2. Gruparea de cuvinte ne-ntorcându-se conţine:
  a) patru silabe; b) cinci silabe; c) şase silabe; d) alt răspuns. 

 3. Într-unul dintre enunţuri, cuvântul vijelios nu este adjectiv; descoperă-l!
  a) În zona de munte râul este vijelios. b) Râul curge vijelios printre pietre.
  c) Râul vijelios mă înspăimântă. d) Ce râu vijelios! 

 4. Un singur enunţ este scris greşit. Care?
  a) Uşile caselor sunt largi deschise. b) Am văzut catastrofa cu propriii ochi.
  c) Roşiii maci au împânzit câmpul. d) Voi pleca la mare pe zece august.

 10. Analiza gramaticală corectă a substantivului primăvară este:
  a) substantiv comun, genul masculin, numărul singular;
  b) substantiv propriu, genul feminin, numărul singular;
  c) substantiv comun, genul feminin, numărul singular;
  d) substantiv comun, genul feminin, numărul plural.

 9. Cuvântul cu sens diferit pentru a şoptit este .

 8. În text se pot număra:
  a) patru verbe;  b) două pronume personale; 
  c) trei adjective;  d) nouă substantive comune.

 5. Căror pronume personale li se pot atribui acţiunile?
  a avut (...........................)  schimbaţi (...........................) fac (...........................)
  suntem (...........................) vor examina (...........................) aş povesti (...........................)
  ai desluşit (...........................) s-a îmbrăcat (...........................) împarte (...........................)EDITURA P
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