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Se dă fragmentul: 

 

Azi-dimineață m-am trezit, 

căci mi-a bătut nerăbdător în geam, 

cu degetele sale fragede de ram, 

caisul, care peste noapte-a înflorit. 

 

Și nu-l recunoscui de la-nceput... 

Atâta alb și roz își răsfăța risipa, 

că m-am gândit un înger c-a trecut 

și-n ramura lui și-a frânt aripa. 

 

Dar poate nu-i caisul, m-am gândit, 

și-atuncea, supărat că tac astfel, 

obrazul mi-a lovit cu ramul înflorit 

și-ndată l-am recunoscut că este el, 

prietenul copilăriei, mult iubit. 

,,Caisul” de Magda Isanos 

Răspunde la următoarele cerințe: 

 

1. Desparte în silabe cuvintele: recunoscui; atuncea 

 

recunoscui:________________________________________________  

atuncea: __________________________________________________ 

   1 punct 

2. Propune câte un cuvânt cu același înțeles pentru: 

 

fragede=                                                                    recunoscui= 

   1 punct 

3. Găsește un cuvânt cu sens opus pentru:  

a înflorit≠                                                                    copilăriei≠                                               1 punct 

 

4. Selectează din text două cuvinte și formulează cu acestea două propoziții, astfel încât cuvintele să 

aibă alte înțelesuri decât în text.                                                                                                    1 punct 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________      

                              

 

Numele: ................................................................... 

Inițiala prenumelui tatălui: ....................................... 

Prenumele: .............................................................. 

Școala de proveniență: ............................................. 

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

Nume și prenume asistent: ....................................... 

Semnătura: 

Nume și prenume asistent: ....................................... 

Semnătura:  
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__________________________________________________________ 

 

 

5. Rescrie din text patru părți de vorbire diferite, precizând pentru fiecare partea de vorbire.  1 punct                                                                         

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

        

6. Alcătuiește două enunțuri în care două cuvinte selectate din text să fie alte părți de vorbire, pe care 

le vei preciza.                                                                                                                                       1 punct              

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Selectează două verbe la timpuri diferite precizându-le timpul, iar pe ultimul verb din text așază-l 

la viitor păstrând persoana și numărul.                                                                                          1 punct        

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

8. Rescrie un subiect, un predicat și două părți de propoziție secundare.                                    1 punct 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Descrie în 40 50 de cuvinte caisul.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 


