TEST
CLASA a VI-a
Citește cu atenție textele de mai jos:
A. Pentru România, anul 2018, an al
centenarului încheierii Primului Război
Mondial, are o semnificație cu totul specială,
Marea Unire de la 1918 fiind un eveniment care
va rămâne una dintre cele mai importante
pagini ale istoriei românești.
O sută de ani mai târziu, suntem cu toții
conectați la Primul Război Mondial și
înfăptuirea Marii Uniri, fie prin propria istorie
a familiei, prin moștenirea comunităților locale,
dar și datorită impactului său pe termen lung
asupra societății și asupra lumii în care trăim.
Intrat în război la 17 august 1916,
Regatul României a consemnat la sfârșitul
războiului 335.000 de soldați morți, 120.000 de
răniți și 80.000 de prizonieri de război, dar și
mai mult de 200.000 de civili morți în timpul
războiului și imediat după aceea. La aceștia,
trebuie adăugați cei 150.000 de români
transilvăneni uciși, luptând cu loialitate pentru
Imperiul Austro-Ungar, stat ai cărui cetățeni
erau în acel moment. Tuturor acestor eroi,
Marea Unire înfăptuindu-se ca urmare a unui
sacrificiu de sânge deosebit de însemnat,
România le datorează respect și cinstire pentru
jertfă,
prin
activități
și
manifestări
comemorative, îngrijirea monumentelor, a
memorialelor, cimitirelor și a locurilor în care
au căzut sau își dorm somnul de veci.
Județul
Sălaj, prin
personalități
marcante precum artizanul Marii Uniri – Iuliu
Cerințe:

Maniu, George Pop de Băsești și Victor Deleu,
precum și alte personalități, a avut o contribuție
deosebită pentru înfăptuirea Marii Uniri, prin
care s-a realizat visul multimilenar al românilor
de pretutindeni de a trăi în granițele firești ale
unui stat românesc independent.
http://www.centenarsalaj.ro
B. Pentru ea la Putna clopot bate
Pentru ea mi-i teamă de păcate,
Pentru ea e bolta mai albastră Pentru limba noastră.
Dumnezeu prima oară
Când a plâns printre astre,
El a plâns peste ţară
Cu lacrima limbii noastre.
Pentru ea ninsori se cern din spaţii
Pentru ea puternici sunt Carpaţii
Pentru ea e caldă vatra poamei Pentru limba mamei.
Pentru ea noi văruim pereţii,
Pentru ea mai sunt răniţi poeţii,
Pentru ea cresc florile visării Pentru limba ţării.
Grigore Vieru – Pentru ea

1.(4p) Având ca suport textul A, precizează numărul soldaților morți.
2.(4p) Menționează felul în care România își manifestă respectul față de eroi (textul A).
3.(6p) Numește trei personalități sălăjene care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri (textul A).
4.(8p) Stabilește tema textului B și numește trei cuvinte cheie.
6. (10p) Exprimă-ți opinia în legătură cu mesajul transmis de strofa a treia a poeziei (3-4 rânduri).
7. (10p) Demonstrează în enunțuri omonimia cuvintelor care, unde, vie, sol, rod (cuvinte omonime).
8. (8p) Dovedește în 4 enunțuri polisemia verbului a lua (cuvinte polisemantice).
9. (8p) Alcătuiește câte un enunț cu sensul figurat al cuvintelor scrise îngroșat în textul A: luptând, a trăi.
10.(8p) Alcătuiește enunțuri în care să folosești cuvintele fir și ac cu sens propriu de bază și cu sens propriu
secundar.
11.(10p) Scrie câte un sinonim pentru cuvintele subliniate în textul A: încheierii, trăim, moment, granițele,
stat .
12. (4p) Scrie câte un antonim pentru cuvintele încadrate în textul B: teamă, caldă.
Redactare: 10 puncte
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