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TEST DE EVALUARE 

 

Clasa a V-a 

 

Citeste cu atentie textul si raspunde cerintelor: 

 

Început de septembrie. Liniştea casei fu deodată „spartă” de glasul cristalin al fiinţei ce-

şi făcea intrarea în lume. Era al treilea copil al unei familii oltene simple ce-şi trăia viaţa 

grea a anilor de la începutul secolului  `20. 

- Mai avem o fetiţă ! O să-i spunem Simina! 

        Anii treceau. Fetiţa cu bucle blonde şi ochi mari albaştri înveselea casa micuță și 

sărăcăcioasă, dar plină de căldură. Toate grijile casei erau alungate de un simplu surâs al 

copilei. 

        Cu paşi repezi au sosit frumoşii ani de şcoală. Cu cât drag ţinea în braţe cartea pe care 

i-o cumpărase mama cu bruma de bani ce-o avea! Cu mâinile tremurânde, fetiţa a  luat 

cartea. Parcă-i era teamă s-o atingă. Emoţia din glas n-a lăsat-o decât atât să spună: 

„Mulţumesc!” 

         -Aceste litere te vor conduce pe drumul cunoaşterii. Vei afla astfel ce-nseamnă bucuria 

şi adevărul, vei şti de ce plouă şi păsările au aripi… 

          Ţinea în mână cartea. Era cea dintâi adevărată prietenă. De multe ori se temea s-o  

privească pentru ca nu cumva privirea sa nesăţioasă s-o distrugă. I-a devenit şi mai dragă 

atunci când şi-a cunoscut dăscăliţa. Gândurile sale prindeau aripi numai auzindu-i glasul cald 

ce semăna cu un fir de poveste. 

      -Mămico, spuse într-o zi Simina, eu cred că draga noastră dăscăliţă a locuit cândva într-

un castel fermecat. Aş vrea să fiu şi eu prinţesă. 

          Mama zâmbea. I se umplea sufletul de bucurie când îşi vedea copila pătrunzând în 

tainele ascunse ale cărţii. 

 

... Şi iar au trecut anii… 

         -Mamă, dorinţa mea de a fi institutoare este tot mai mare. Te rog, lasă-mă să mă înscriu 

la Şcoala Normală! Voi lua o notă mare, dragă mamă, mă auzi? 

  A învăţat zi şi noapte la lumina slabă a unei lămpi afumate. Zi şi noapte… 



       Îmbrăcată în rochiţa ponosită, dar curată, fetiţa ţinea strâns mâna mamei. Mergea spre 

şcoală să vadă rezultatul muncii ei. 

       -Mămico, am luat examenul! PRIMA! Priveşte! E numele meu, mamă! Simina Stănescu! 

Ţi-am spus că voi reuşi! Câte cărţi am să citesc de acum înainte! Câte lucruri am să le spun 

viitorilor mei elevi! 

      Cu lacrimi în ochi, mama-şi sărută copila. Era totuşi tristă. De ce ?! Pentru că ştia că 

şcoala  se plăteşte. Era război, iar ei erau săraci. Cu banii pe care-i câştiga tatăl, abia se 

hrăneau cele cinci guri. Şi totuşi un dram de speranţă-i lumină chipul. 

       -Vino, Simina ! Mergem chiar acum la directorul şcolii. Se va bucura să-şi cunoască cea 

mai bună elevă. Ai muncit mult. Sunt sigură că ne va înţelege. 

       Aţi simţit vreodată că pământul se despică şi parcă vrea să vă înghită? Asta au simţit 

cele două fiinţe când au aflat răspunsul directorului. Regulile erau stricte. Părinţii elevilor 

admişi erau obligaţi să aducă la şcoală un sac de cartofi şi unul de fasole. Asta era plata ! 

- Doamne, dar înseamnă enorm pentru noi! Nu putem strânge atâţia bani. 

- Îmi pare rău, spuse directorul. Fetiţa nu va putea urma şcoala. 

Biata mamă! Îi venea să strige de durere, să spună lumii întregi că fiica ei e... cea 

mai bună. Şi-a strigat... Înlăuntrul fiinţei sale simple. N-a auzit-o decât sufletul care s-a golit 

de atâta durere...  Iar strigătul ei era şi mai puternic atunci când îşi vedea fetiţa cum deseori 

pleca de acasă spre şcoală. Nu pleca să se aşeze în bancă, unde i-ar fi fost locul. Se oprea în 

faţa şcolii şi se uita printre gard la copiii veseli, lipsiţi de griji. Nu le mai auzea glasurile. În 

mintea sa nu mai răsunau decât cuvintele ”un sac de cartofi şi unul de fasole!” 

... La umbra merilor pletoşi, pe şezlongul din faţa casei sale de astăzi, din inima Vălenilor 

lui Iorga, Simina citeşte. Ţine în braţe prietena sa de-o viaţă, cartea. Câteodată se opreşte 

printre rânduri, căci amintiri fugare îi zguduie fiinţa. Cât timp a trecut de-atunci!... 

Acum are tot ce-i trebuie. Are şi fasole, are şi cartofi... Şi mai are un suflet cald de la 

care ai multe de învăţat.  

                                 

                                 (Alina Sorinela Didu –„Amintiri…”, poveste inspirată dintr-un fapt real) 

Cerințe: 

Subiectul I. 

1. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele subliniate în enunțurile: „ Liniştea casei fu deodată 

„spartă” de glasul cristalin”, „ Era cea dintâi adevărată prietenă”.  

„spartă”=...................................... glasul=................................... 

adevărată =....................................... prietenă=.............................. 



 

 

2. Identifică în text două cuvinte care fac parte din câmpul lexical al cuvântului „școală”. 

...............................................;     .................................................................. 

3. Scrie A (adevărat) sau F (fals) în dreptul următoarelor afirmaţii: 

                 a. Simina s-a născut în Moldova.   

                 b. Simina mai avea doi frați. 

4.  Completează următoarele enunţuri: 

a) Imaginează-ți că ești prietena Siminei. Cum ai ajuta-o tu pentru ca ea să poată urma școala?   

Dacă aș fi prietena Siminei,......................................................................................... 

b)  În enunțul ”Fetiţa cu bucle blonde şi ochi mari albaştri...” este prezent modul de 

expunere............................................................................... 

c) Aș vrea să o cunosc pe Simina, pentru că......................................................................... 

d) Care sunt trăsăturile pe care le ai în comun cu Simina?.......................................................... 

Subiectul al II-lea  

          Imaginează-ți că ești o carte aflată pe un raft al unei biblioteci. Din păcate ești supărată, 

pentru că te-ai prăfuit de atâta stat degeaba. Scrie o compunere în care să prezinți o întâmplare 

la care să participe, alături de tine, diverși cititori – pasionați sau, dimpotrivă, mai puțin 

interesați de lectură.  

Ține cont de următoarele indicații: 

- respectă cele trei părți ale unei compuneri; 

- dezvoltă idei deosebite, originale; 

- găsește un titlu expresiv; 

- utilizează toate  modurile de expunere studiate. 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE: 

PRECIZĂRI: 

-          Se punctează oricare altă modalitate de răspuns corect. 

-          Se acordă 1 punct din oficiu. 

Subiectul I- 5 puncte distribuite astfel: 

1. Se acordă câte 0,25 puncte pentru fiecare sinonim corect (0,25 p x 4=1 punct) 

Sinonimele cuvintelor subliniate în enunțurile: „ Liniştea casei fu deodată „spartă” 

de glasul cristalin”, „ Era cea dintâi adevărată prietenă”  sunt: 

„spartă”=întreruptă, deranjată 



 glasul=vocea, graiul 

 adevărată =sigură, reală 

 prietenă=amică, tovarășă 

2. Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare cuvânt corect (0,5 p x 2=1 punct) 

Două cuvinte care fac parte din câmpul lexical al cuvântului „școală” sunt: „carte”, „director”. 

3.  Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect (0,5 p x 2=1 punct) 

 a. Simina s-a născut în Moldova. –FALS 

 b. Simina mai avea doi frați.-ADEVĂRAT 

4. Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect (0,5 p x 4=2 puncte) 

a) Dacă aș fi prietena Siminei, i-aș dona un sac de cartofi și unul de fasole pentru a putea 

urma școala. (0,5 p) 

b)  În enunțul ”Fetiţa cu bucle blonde şi ochi mari albaştri...” este prezent modul de expunere 

descrierea. (0,5 p) 

c) Aș vrea să o cunosc pe Simina, pentru că este un model pozitiv pentru cei din jur. (0,5 p) 

d) Trăsăturile pe care le am în comun cu Simina sunt: plăcerea lecturii și dorința de a ajunge 

institutor/institutoare. (0,5 p) 

Subiectul al II-lea- Se acordă 4 puncte (2 puncte pentru conținut și 2 puncte pentru 

redactare): 

Pentru conținut se acordă 2 puncte distribuite astfel: 

- respectarea celor trei părți ale unei compuneri- o,3 puncte 

- dezvoltarea ideilor deosebite, originale- o,8 puncte 

 - găsirea unui titlu expresiv- o,6 puncte 

- utilizarea modurilor de expunere studiate -o,3 puncte 

Pentru redactare se acordă 2 puncte (câte 0,5 puncte pentru: ortografie, punctuație, 

așezare în pagină, exprimare). 

  

  

 


