
 Data:                                                                                        Numele: 

 

EVALUARE  

clasa a III-a 

 

Citiți cu atentie  textul:    

 

Cioc! Cioc! Cioc! 

                                  după Emil Gârleanu 

 

 Veveriţa a găsit un pom cu fructul rotund şi tare, dar cu 

miezul dulce. A dat de alun.             A umplut scorbura din 

toamnă ca să aibă peste iarnă.  

 Într-o  zi a observat că multe din alune erau mâncate.  

Cum?  Că ea nu s-a atins de ele. 

 S-a ascuns şi a aşteptat ca să prindă hoţul. Cine a fost? 

Ciocănitoarea! 

 Veveriţa a prins ciocănitoarea. Atunci, ea şi-a lăsat 

coada ca şopârla. 

 Mai târziu, ciocănitoarea s-a întors la veveriţă. A bătut 

cu ciocul: 

-Cioc! Cioc! Cioc! 

Dar veveriţa s-a mutat. 

 

 

scorbură=loc gol  în trunchiul copacului; 

 

 

 

1. Răspundeţi la întrebările de mai jos: 

 

a) Ce animale sunt amintite în textul ascultat? 

_______________________________________________________________ 

 

b) În ce anotimp s-a petrecut întâmplarea? 

_______________________________________________________________ 

 

c) Cu ce şi-a umplut veveriţa scorbura? 

_______________________________________________________________ 

 

d) Ce a observat într-o zi? 

_______________________________________________________________ 

 

e) Cine a fost hoţul? 

_______________________________________________________________ 

 

f) Cum a fost pedepsită ciocănitoarea? 

_______________________________________________________________ 

Reţineţi: 

Textul “Cioc! Cioc! Cioc!” este o 

povestire scrisă de Emil 

Gârleanu şi face parte din cartea 

          “Din lumea celor care nu 

cuvântă” 

 



2. Tăiaţi cuvântul greşit din fiecare propoziţie: 

 

• Veveriţa a umplut scorbura cu nuci/alune. 

• Un hoţ a mâncat multe/puţine alune din scorbură.  

• Într-o noapte/zi, veveriţa a căutat în cămară. 

• Veveriţa a mâncat/nu a mâncat din alune. 

• Hoţul a fost şopârla/ciocănitoarea.  

• Veveriţa a prins ciocănitoarea şi i-a luat  penele din coadă/penele din aripi. 

 

3. Alcătuiţi un text cu următoarele cuvinte: scorbură, veveriţa, alune, ciocănitoarea, 

şopârla, hoţul 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Scrieţi pe spaţiu forma corectă a adjectivelor: 

 

veveriţă harnică  

veveriţe harnice 

 

alună dulce 

alune _______ 

fruct rotund 

fructe _________ 

coadă stufoasă 

cozi __________ 

toamnă bogată 

toamne _______ 

iarnă friguroasă 

ierni _________ 

 

5. Alegeţi  din paranteză adjective potrivite şi completaţi propoziţiile ( multe, rotund, 

tare, dulce, goală, friguroasă, ): 

 

Alunul este un pom cu fructul ____________, ____________ şi 

____________ .  

Veveriţa a adunat alune pentru iarna ___________.  

Cioconitoarea a furat _______ alune. 

Veveriţa s-a mutat şi scorbura a rămas __________ . 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 



6. Ce învăţătură aţi tras din acest text? Scrieţi pe norişor această învăţătură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 

  

 

Calificativ  Foarte bine Bine Suficient Insuficient 

Itemul 1 

 

Formulează 

răspunsuri la toate 

întrebările 

 

Formulează 

răspunsuri la 3 – 5  

întrebări 

 

Formulează 

răspunsuri la 1 

– 2  întrebări 

 

Nu formulează 

nici un răspuns  

 

Itemul 2 Taie toate 

cuvintele greșite 

Taie 3 – 5 cuvinte 

greșite 

 

Taie 1 – 2 

cuvinte greșite 

 

Nu taie nici un 

cuvânt greșit 

Itemul 3 Alcătuiește textul 

utilizând toate 

cuvintele  

 

Alcătuiește textul 

utilizând 3 -5  

cuvinte 

 

Alcătuiește 

textul utilizând 

1 -2  cuvinte 

 

Nu utilizează nici 

un cuvânt în 

alcătuirea textului 

Itemul 4 Găsește toate 

adjectivele  

 

Găsește 3 -4 

adjective  

 

Găsește 1 -2 

adjective  

 

Nu găsește nici un 

adjectiv 

Itemul 5 Găsește toate 

adjectivele 

 

Găsește 3 – 5 

adjective  

 

Găsește 1- 2 

adjective 

 

Nu găsește nici un 

adjective 

Itemul 6 Scrie învățătura  Scrie o învățătură 

care se potrivește 

parțial 

Scrie un enunț 

care nu este o 

învățătură 

Nu scrie nimic 

 

 

 

 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_______________ 


