TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul scolar 2019-2020
Disciplina Limba si literatura română
Clasa a VII-a
Numele si prenumele elevului:
Data susţinerii testului:
Prof. Pop - Cozac Sorina
Şcoala Gimnaziala " Lucian Blaga" Jibou
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 78 de
puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)
Citeste textul:
Nimica n-are ca pădurea mai multe farmece s- atragă
Un suflet ce iubeşte taina frunzişelor cu umbră dragă
Şi nicăieri nu poţi mai bine de lumea-ntreagă să te pierzi
Decât pe-ngustele potece sub bolţile cu frunze verzi.
Frumos e muntele ce-nalţă spre ceruri fruntea lui semeaţă,
Frumos e câmpul ce se-ntinde ca şi o mare de verdeaţă,
Frumoasă, marea liniştită sau cu talazul răzvrătit,
Însă nimica cu pădurea nu poate fi asemuit.
( Al. Macedonski, ,,Pădurea”)
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.
A.
1. Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect:
6 puncte
Cuvântul verdeaţă, din versul, Frumos e câmpul ce se-ntinde ca şi o mare de verdeaţă, s-a
format prin:
a. compunere.
b. conversiune.
c. derivare
2.Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe:
fru-nzi-şe-lor/ frun-zi-şe-lor
răz-vră-tit /ră-zvrăt-it
suf-let /su-flet
3. Explică folosirea cratimei în secvenţa: ,, Nimica n-are ca pădurea”.

4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică si cazul pentru fiecare dintre
cuvintele din text menţionate în coloana din stânga.
6 puncte
cuvânt
frunzişelor
frumos
lui

Valoarea morfologică

cazul

5. Construieste un enunţ în care cuvântul pădurea să aibă funcţia sintactică de complement
indirect.
6 puncte
B.
1. Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect:
6 puncte
Măsura versurilor Frumos e muntele ce-nalţă spre ceruri fruntea lui semeaţă,din prima strofă,
este de :
a. 19 silabe
b. 15 silabe
c. 18 silabe
2. Transcrie o comparaţie din textul dat.

6 puncte

3. Explică, în 3-5 rânduri (30–40 de cuvinte), relaţia dintre titlul poeziei si conţinutul acesteia.
6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)
Redactează o compunere de 8–10 rânduri (70 – 100 de cuvinte) în care să folosesti 5
cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.
Cuvinte selectate: _________, _____________, _____________, _____________,
___________
-----------------------------------------------------

Evaluare iniţială

Limba si literatura română
Anul şcolar 2019-2020
Clasa a VII-a
MATRICEA DE SPECIFICAŢII
Competenţe

1.4

2.2

X

X

3.4

3.3

4.1

4.4

Conţinuturi

silaba

sensul unor
cuvinte în
diferite
contexte

X

X

figuri de stil
(personificare,
comparaţie,
enumeraţie,
repetiţie,
epitet)
părţi de
vorbire si
categorii
gramaticale
specifice
acestora
scriere
imaginativă

X

X

X

X

X

X

X

X

