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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

Disciplina Limba si Literatura Română 

Clasa a VII-a 

Prof. dr. ALINA BURCĂ 

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL, ORADEA 

Numele si prenumele elevului: 

Data susținerii testului: 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I si din Partea a II-a se 

acordă 

78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 

puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

PARTEA I (48 de puncte) 

Citește textul: 

 

„Cântecul ce-ades ţi-l cânt 

Când te-adorm în fapt de seară, 

Puiule, e-un cântec sfânt, 

Vechi şi simplu de la ţară. 

Mama mi-l cânta şi ea, 

Şi, la versul lui cel dulce, 

Puiul ei se potolea 

Şi-o lăsa frumos să-l culce.” 

                                   ( Şt. O. Iosif, Cântec sfânt) 

 

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat. 



 2 

A 

1. Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect:                                              6 puncte 

 

Cuvântul frumos, din versul Și-o lăsa frumos să-l culce, s-a format prin: 

a. compunere                   b. conversiune;                   c. derivare. 

 

 

2.Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe:                                                               6 puncte 

cân-te-cul / cant-e-cul 

pot-o-lea / po-to-lea 

cul-ce/ cu-lce 

 

3. Explică folosirea cratimei în secvenţa te-adorm.                                                            6 puncte 

 

_____________________________________________________________________   

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică și cazul pentru fiecare dintre 

cuvintele din text menţionate în coloana din stânga.                                                       6 puncte 

 

 Valoarea morfologică 

 

Cazul 

 

Cântecul   

de la ţară   

ei   

 

5. Construiește un enunţ în care cuvântul puiul să aibă funcţia sintactică de atribut substantival 

genitival.                                                                                                                             6 puncte 
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____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                           

B.  

1. Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                  6 puncte 

Măsura versului ,,Cântecul ce-ades ţi-l cant” este de: 

a. 8 silabe 

b. 9 silabe 

c. 10 silabe 

 

2. Transcrie o figură de stil din textul dat și numește-o.                                                                           

6 puncte 

 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Explică, în 3-5 rânduri (30–50 de cuvinte), relaţia dintre titlul poeziei și conţinutul acesteia. 

                                                                                                                                            6 puncte 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

PARTEA a II-a (30 de puncte) 
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    Redactează un text narativ de 8–10 rânduri (70 – 100 de cuvinte) în care să folosesti 5 cuvinte 

alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri. 

Cuvinte selectate: _________, _____________, _____________, _____________, ___________ 

 

_______________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de 

punctuaţie și de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate). 


