
Prof.înv.primar Enache Adelina Florentina 

Școala Gimnazială Crevedia 

Evaluare 

”O carte un prieten în plus” 

Citește poezia de mai jos cu atenție: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1) a) Textul alăturat este o    

 b) Versurile sunt grupat în  

Fiecare strofă are  

c) În a treia sfrofă al                               vers rimează  

cu 

 

 

 

2) a) Titlul textului este 

b) Ce înțelegi prin versul ”Ea a stâns toată lumina?” 

 

 

 

c) De ce crezi că poate fi lumina ta o carte? 

 

 

 

 

Cartea 

 

Cartea-i bucuria noastră, 

Are multă-nvăţătură, 

Ea a strâns toată lumina, 

N-a uitat o picătură. 

 

Poartă-n paginile-i scumpe 

Toată-nţelepciunea lumii 

Are scris în ea din vremuri 

Tot ce ne-au lăsat străbunii. 

 

Tu , copilule, iubeşte-o 

Şi în viaţă, nu uita 

Că fiind lumina ţării 

Cartea-i şi lumina ta. 

 



3)  Încercuiește cu roșu literele de rând, cu albastru literele cursive și cu mov literele îngroșate. 

 

 

 

 

4)  a)Colorează pagina cărții pe care se află ortograma corectă. 

 

Marian este                             din Alexandria. 

Sunt sigura                        rezista să urc muntele. 

Fratele                  nu vrea să spună               supără. 

b) Completează enunțurile: 

Părinții mi-au………………………………………………………………………………………………… 

Mâine nu mai…………………………………………………………………………………………………. 

Cred c-aș……………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Completează textul folosind ortogramele:cel/ce-l, caș/c-aș, defel/de fel, miau/ mi-au, numai/ numai. 

 

În vizită 

Lavinia și Teo, fratele ei ………….. mic, au venit în vizită la mine. Cei doi ………………adus o 

prăjitură.Să fiu o gazdă bună, m-am gândit să-i servesc cu pâine, roșii, castraveți și ……………. Teo nu a 

mâncat roșii, nu-i plac …………………  

După aceea am servit si prăjitura. Din ea a mai rămas……………………o bucată. A fost 

DELICIOASĂ! 

Toată ziua ne-am jucat și ne-am distrat. Seara, prietenii mei ………………………voiau să plece acasă. 

Ei ar mai fi vrut să continuăm distracția. 

 

 

 

 

 

 



5. Scrie un text format din cel puțin 10 enunțuri,folosindu-te 

 de ilustrațiile de mai jos. 

 

__________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Nu uita de…… 

✓ Titlul; 

✓ Părțile unui text; 

✓ Așezarea în pagină. 

Mă simt..................... 


