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Se dă textul : 

„Este aprilie. Soarele strălucitor scoală din somnul lui cel lung pământul 
amorţit. Vrăbiuţele îşi iau elan şi zboară spre întinsul albastru. 

Ciocârlan şi Margareta stau pe bancă în parcul de lângă parcarea 
nouă. Ei se bucură de căldura astrului. Unul lângă altul, ei discută. 

- Din cei zece lei voi cumpăra nişte narcise galbene. Vreau să le 
plantez. Tu ce vei lua, Ciocârlan? . 

- Eu voi căuta zambile sau lalele.”  
 

1. Titlul textului ar putea fi: 

a) Vrăbiuţele b)  Cei doi prieteni  c) O floare  d) Soarele 
  

2. Încercuieşte în text fiecare silabă „lan” pe care o găseşti. Câte lan–uri ai găsit? 

a) 3     b)  4    c) 5    d) niciunul 
 

3. Punctul se foloseşte:  
a) la sfârşitul propoziţiei care exprimă o întrebare 

b) la sfârşitul propoziţiei care exprimă o comunicare 

c) la începutul propoziţiei pentru a arăta că vorbeşte cineva 

d) când urmează o enumerare 
 

4. Întrebarea corectă pentru a cincea propoziţie din text este: 

a) Unde stau cei doi copii ? 

b) Cine încălzeşte pământul ? 

c) Ce va cumpăra Margareta ? 

d) De ce se bucură copiii ? 
 

5. Câte dintre cuvintele subliniate în text au 4 silabe ? 

a)  4       b)  3     c) 5             d) 2 
 

6. Simbolul                este pentru :  
 

a) parc   b) plantă     c) parcare   d) pământ 
 

7. Expresia  „întinsul  albastru”  se referă la: 

a) lac   b) gheţar    c) covor  d) cer 

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

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

Şcoala: .............................................  

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

Învăţătoare:......................................... 
  

Judeţul :.............................................. 



8. Bifează variantele corecte: 

   Cuvântul „pământul” are :  

          două silabe          

        trei silabe          

        toate silabele formate din 3 litere         

        două litere care se repetă 

                  prima silabă şi ultima silabă formate dintr-un număr  

               diferit de litere 
 

Ai bifat :  

a) o variantă   b) două variante  c) 3 variante  d) 4 variante 
 

9. Scrie cuvinte cu acelaşi înţeles (cuvinte prietene) : 

discută =      vreau = 
 

10.  Scrie alte patru flori de primăvară decât cele menţionate în textul de mai sus: 

 

 

 
11.  Scrie un enunţ în care cuvintele „lei” şi „bancă” să aibă alt înţeles decât cel din text. 

 

 

 

12.   Scrie ce poate  face  Ciocârlan  cu florile cumpărate. 

 

 

 

13.  Continuă  enunţul: 

 

 




