
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ- CLASA A VII-A 

                                         Prof. Elena Alexa, Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui 

Timp de lucru: 90 de minute. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Citeşte cu atenţie următorul text: 

 

De câte ori deschid portiţa şi intru în grădină-mi pare 

Că mă cuprinde-o vrajă dulce, şi florile-mi dezmiardă ochii. 

O fantezie uriaşă le-a dat un strai la fiecare, 

Şi fete nu-s pe tot pământul să-mbrace mai frumoase rochii. 

 

Pe crin l-a miruit în frunte, lăsându-i hlamida regească 

Să poată-mpărăţi cu fală norodu-i de mironosiţe, 

Cicorilor le-a dat seninul strâns din privirea omenească, 

Iar râsul fărâmat prin lume l-a nins pe foi de romaniţe. (…) 

       Dimitrie Anghel, Florile 

Subiectul I    Citesc, înţeleg, explic                                                            30 de puncte 

1. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia titlului, evidenţiind relaţia acestuia cu textul 

poeziei.                   5 puncte 

2.Transcrie un vers care conturează dimensiunea spaţială a imaginarului poetic.             5 puncte 

3. Selectează, din textul de mai sus, două structuri ale subiectivităţii eului liric.              5 puncte 

4. Prezintă, în enunţuri, structura, ritmul, rima şi măsura versurilor.                                 5 puncte 

5. Indică două trăsături specific textului lyric, pe care le-ai identificat în textul citit.       5 puncte 

6. Identifică, în text, două figure de stil diferite.                                                                 5 puncte 

 

Subiectul a II-lea   Comunic eficient                8 puncte 

1.Notează, în 30-50 de cuvinte, ce sentimente ţi-a trezit lectura textului.                          4 puncte 

2.Prezintă, într-un enunţ, efectul grădinii asupra fiinţei umane, la care face referire prima strofă a 

poeziei.                                                                                                                                4 puncte 

 



Subiectul al III-lea      Folosesc limba română în mod correct                32 de puncte 

1.Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din versurile: Pe crin l-a miruit în frunte, 

lăsându-i hlamida regească/ Cicorilor le-a dat seninul strâns din privirea omenească.  4 puncte 

2.Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele: dulce, dezmiardă.                           4 puncte 

3.Alcătuieşte un enunţ cu omograful cuvântului ochii din text.                                        4 puncte 

4.Precizează rolul ultimei virgule din textul dat.                                                               4 puncte 

5.Selectează varianta care conţine numărul corect de sunete din cuvintele: deschid, cicorilor:  

a) 7, 9;   b) 6, 9;   c) 6, 8.                                                                                                    4 puncte 

6.Precizează valorile morfologice ale cuvintelor subliniate  în enunţul: O fantezie uriaşă le-a dat 

un strai la fiecare.                                                                                                              4 puncte 

7.Identifică funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate în enunţul: Că mă cuprinde-o vrajă 

dulce, şi florile-mi dezmiardă ochii.                 4 puncte 

8. Stabileşte felul propoziţiilor din următoarea secvenţă, numind raportul care se realizează între 

ele: Cicorilor le-a dat seninul strâns din privirea omenească, 

Iar râsul fărâmat prin lume l-a nins pe foi de romaniţe.                                                    4 puncte 

 

Subiectul al IV-lea         Reflectez, redactez       20 de puncte 

Redactează o compunere descriptivă de 150-300 de cuvinte, în care să prezinţi o grădină cu flori. 

În compunerea ta, trebuie: 

-să prezinţi două trăsături ale peisajului ales;                                                                     6 puncte 

-să utilizezi două figure de stil diferite;                                                                               4 puncte 

-să ai un conţinut adecvat cerinţei;                                                                                      4 puncte 

-să respecţi normele de redactare a compunerii (punctuaţie, ortografie, respectarea numărului de 

cuvinte, folosirea alineatului, stil, vocabular).                                                                    6 puncte 

Notă! Respectarea  ordinii cerinţelor nu este obligatory. 


