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TESTARE ÎN VEDEREA TRANSFERULUI INTERSEMESTRIAL 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  
Clasa a-V-a 
2015 / 2016 

Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Timp de lucru – 60 de minute. 

 
SUBIECTUL I                 48 de puncte  

Citește cu atenție textul de mai jos, apoi formulează răspunsuri pentru cerinţele date: 
 
Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură,  
Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură, 
În curând şi el apare pe-orizontul aurit, 
Sorbind roua dimineţii de pe câmpul înverzit. 

 
El se-nalţă de trei suliţi pe cereasca mândră scară                                                      
Şi cu raze vii sărută june1 flori de primăvară,  
Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi  
Ce răzbat prin frunze- uscate şi s-arată drăgălaşi.[...] 

(Vasile Alecsandri – Dimineaţa) 
____________________ 
1june,adj. –  tinere 

 
1. Numeşte tipul de rimă care apare în prima strofă. 2 puncte 
2. Identifică în textul dat o personificare. 2 puncte 
3. Transcrie un vers care conţine o imagine artistică vizuală.     2 puncte 
4. Găseşte sinonime şi antonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: apare, uscate. 8 puncte 
                                     
5. Scrie două cuvinte din familia lexicală a cuvântului scris îngroşat în text (arată).    6 puncte 
6. Explică modul de formare a cuvântului drăgălaşi, extras din a doua strofă.    8 puncte 
7. Identifică, în textul dat, două cuvinte care fac parte din acelaşi câmp lexical. Numeşte câmpul lexical 
 respectiv.   4 puncte 
8. Extrage din prima strofă două verbe aflate la moduri diferite. Numeşte modul fiecărui verb.            4 puncte 
9. Analizează sintactic şi morfologic cuvântul răzbat din ultimul vers al poeziei.    4 puncte 
10. Transformă următoarea propoziţie dezvoltată în propoziţie simplă: În curând şi el apare pe-orizontul 
 aurit,/ Sorbind roua dimineţii de pe câmpul înverzit.    4 puncte 
11. Precizează, într-un enunţ, dacă versurile date sunt text integral sau fragment dintr-o operă literară, 
 justificându-ţi opţiunea.       4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea                 30 de puncte 
 

Scrie o compunere de 150 -200 de cuvinte în care să arăţi că Dimineaţa de Vasile Alecsandri este operă literară. 
În compunerea ta, trebuie: 

–   să defineşti opera literară;   
–   să ilustrezi două trăsături ale operei literare cu exemple comentate din text;   
–   să ai o structură adecvată tipului de text și cerinței formulate;   
–   să respecţi limitele de spațiu indicate.  

 

 
ATENŢIE! 12 puncte se acordă pentru redactare, astfel: unitatea compoziției - 1 punct; coerența textului; 2 puncte; 
registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului - 2 puncte; ortografia (0 erori -3p/ 1-2 erori – 2p/ 3 
erori -1p/ 4 sau mai multe erori – 0p) - 3 puncte; punctuația (0 erori – 2p/ 1-2 erori – 1p/ 3 sau mai multe erori – 0p) - 
2 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină - 1 punct; lizibilitatea - 1 punct. 



Barem de evaluare şi de notare 

Limba şi literatura română 

Clasa a V-a 

 

Subiectul I            48 de puncte 

 
1. Precizarea tipului de rimă (împerecheată)    2 puncte 
2. Identificarea unei personificări (de exemplu: „soarele…sorbind”); 2 puncte 

 3. Imagine vizuală: „Soare dulce cu lumină şi căldură” 2 puncte 

4. Sinonime: „apare – se iveşte; uscate – veştejite”  

 Antonime: „apare – dispare; uscate – verzi” 8 puncte 
5. Familia lexicală a cuvântului „arată”: arătare, arătat, etc. 6 puncte 
6. „Drăgălaşi” – format prin derivare, cu sufixul „-ălaș“ de la adjectivul „drag“                     8 puncte 
7. Câmpul lexical al florilor: „brebenei şi toporaşi” 4 puncte 
8. Exemplu:  „prevestind” – gerunziu; „apare” - indicativ 4 puncte 
9. „Răzbat” – predicat verbal, verb predicativ 4 puncte 
10 „El apare” 4 puncte 

11      Versurile reprezintă un fragment de text literar, deoarece la final apar punctele de  

 suspensie într-o paranteză pătrată 4 puncte 
 
 
 

 

Subiectul al II-lea           30 de puncte 

 
- definirea operei literare 4 puncte 
– ilustrarea a două trăsături ale operei literare cu exemple comentate din text; 12 puncte 
– identificarea unei structuri adecvate tipului de text și cerinței formulate; 10 puncte 
- respectarea limitelor de spațiu indicate. 4 puncte 

 
 

 

REDACTARE          12 puncte 
 Cele 12 puncte pentru redactare se acordă astfel:  
unitatea compoziţiei -1 punct;  
coerenţa textului-2 puncte;  
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte; 
ortografie (0 erori -3 puncte/1-2 erori – 2 puncte/ 3 erori- 1 punct/ 4 erori sau mai multe erori – 0 puncte)-3 
puncte;  
punctuaţia (0 erori- 2 puncte/ 1-2 erori- 1 punct/ 3 sau mai multe erori -0 puncte)- 2 puncte;  
aşezarea corectă a textului în pagină- 1 punct;  
lizibilitatea -1 punct. 
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