
Numele: ___________________________                                             Data: ______________ 

 

TEST DE EVALUARE 

 

Citește textul și răspunde la întrebări: 

 

În poiana cu arbori rotați, Mihai a așteptat veverițele lui jucăușe. Dar ele n-au mai venit 

să alerge în dansul lor nebun. A venit doar una singură, posomorâtă, prefăcută  parcă într-o 

bătrânică zgârcită.Veverița trece dintr-o creangă în alta. Duce la ureche fructul și-l scutură. 

-De ce pe unele le arunci, iar pe altele le păstrezi, mătușică? 

 Veverița își mișca botișorul: 

-N-am timp de tine!Voi alege cât mai multe alune bune! 

 

• Unde era Mihai? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

• Pe cine aștepta el? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

• De ce crezi că veverița scutura aluna? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

1.Identifică în text și transcrie: 

a) O propoziție enunțiativă 

____________________________________________________________________________ 

b) O propoziție interogativă 

____________________________________________________________________________ 

c) O propoziție exclamativă 

____________________________________________________________________________ 

2.Subliniază verbele din cuvintele următoare : 

scaun, merge, plânge, râde, dispensar, trei, stă, a venit, strălucitor, străluceşte, este, 

galben, nor, îngălbenesc, are, va ajunge, stradă, noi, se gândesc. 

 

3.Uneşte expresiile din prima coloană cu verbele corespunzătoare din a doua coloană: 

 

a-şi aduce aminte             a fugi                                

a o  lua la fugă                a-și aminti                            

a sta de veghe                  a procura  

a face rost                        a veghea 

4.Alcătuiește enunțuri folosind verbele date la persoana și numărul indicat: 
 

- a citi, nr. plural, persoana a II-a:   
 

............................................................................................................................. ..................... 
 

-a desena, nr. singular, persoana a III-a:   
 

................................................................................................................................................... 
 

-a cumpăra, nr. plural, persoana I:   
 
.............................................................................................................. 

 



 

5. Completează tabelul: 

Verbul Persoana Numărul 

trece   

voi alege   

arunci   

 

6. Scrie cuvinte cu sens asemănător: 

a alerga - ___________________ 

a spune - ___________________ 

a apărea - __________________ 

a ajunge - __________________ 

a urca -  ___________________ 

a aduna - __________________ 

 

7. Găseşte verbe cu sens opus pentru cele de mai jos: 

a urca- _________________  

a termina- _________________  

a veni - ___________________  

a ieşi -__________________  

a râde - ___________________  

a sta- ______________ 

 

8.  Completează cu ”cel” sau ”ce-l”. 

 

Iedul ............................. mic este cuminte. 

Băiatul  ......................... curajos și-a salvat prietenul. 

.........................    .............................  va ajuta va fi lăudat. 

......................... va lăuda când va vedea că e .......................... mai bun! 

 

9. Alege varianta corectă: 

Băiatul cel/ce-l mic a înțeles de ce-l / cel ceartă mama. 

Prietenul ce-l / cel caută nu este cel / ce-l mai potrivit. 

În camera cea / ce-a luminoasă locuia o prinţesă. 

Am dus în bucătărie tot ce-a / cea cumpărat mama. 

 Comoara cel / ce-l interesa era în cel / ce-l mai îndepărtat ţinut. 

 

10. Transcrie textul, folosind forma corectă a verbelor din paranteze: 

 

 Veveriţele (a aduna) __________________ alune pentru iarnă. Ciocănitorile (a bate)  

______________ în scoarţa copacilor. Urşii (a dormi) ______________ în bârlog.  Vrăbiuţele 

(a căuta) ___________________ mâncare.  

 Eu şi Mihai ( a strânge)   ________________ frunzele uscate.  

 Tu (a culege) __________________ fructe din livada bunicilor? 

 


