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Profesor înv. primar  CIUNT FLORENTINA 

 Şcoala Gimnazială ,, Simion Bărnuţiu,, Zalău 

 

PARTEA I 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Citeşte textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor: 

 

Un vânt rece de toamnă legăna frunzele copacilor. 

Vrăbiuţa stătea zgribulită pe o ramură de cires. Simţea că este mai frig decât ieri, dar nu prea înţelegea 

de ce. O chemă pe prietena ei, Rândunica, dar nu îi răspunse nimeni. 

Tristă, vrăbiuţa zbură în căutarea rândunicii. La marginea unui lac se întâlni cu o broscuţă si o întrebă: 

- Dragă broscuţă, stii tu oare unde este prietena mea? 

- Rândunica a plecat în ţările calde.  

 

1. Răspunde la următoarele întrebări, pe baza textului dat: 

 

a) Cine stătea zgribulită pe o ramură? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________ 

 

b) Unde s-a întâlnit vrăbiuţa cu broscuţa? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________ 
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c) De ce a plecat Rândunica în ţările calde? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________ 

 

 

 

2. Desparte în silabe cuvintele: toamnă, nimeni, vrăbiuţa. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________ 

 

 

 

 

3. Scrie câte un cuvânt asemănător ca înţeles pentru fiecare dintre cele subliniate în textul dat. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________________________________

____ 

 

4. Alcătuieste o propoziţie în care să se afle şi cuvântul într-un. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________ 
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5. Transcrie din fragmentul dat:     

       

a. un cuvânt care precizează timpul 

____________________ 

____________________ 

b. un cuvânt care denumeste o însuşire 

____________________ 

____________________  

 

PARTEA a II-a  

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. Alcătuieste un text de 4 rânduri în care să prezinţi o întâmplare prin care trece  Rândunica în călătoria 

ei spre ţările calde. Alege şi un titlu potrivit. 

                                      ----------------------------------------------------------------- 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

 


