Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2015-2016
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a IX-a
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I
Citeşte textul:

(60 de puncte)

„Clara undă argintoasă reflecteaza alba lună,
Lacul limpede se mişcă, nalta trestie răsună;
Abia vântul şerpuieşte printre crengi de sălcii verzi,
Răsfoirea lor e tristă şi în şoapta lor te pierzi
Adâncit în visul dulce al reflexelor de lună.
Noaptea clară într-un basmu de magie schimbă balta,
Oh, ce aur curge-n trestii ce cad una peste alta;
Peste tot plăceri nespuse bat din aripile lor,
Tainic cântă-n ulmul falnic singuraticul cinflor*;
El doineşte, şi în ochii-mi se răsfrânge, clară, balta.”
*cinflor = grangur (pasăre migratoare, cântătoare)

(Tudor Arghezi – Clara noapte)
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:
1.Sinonimele cuvintelor „clara” şi „tainic” sunt: a) curată, puternic
b) limpede, misterios
c) frumoasă,
profund.
8 puncte
2.Valoarea morfologică a cuvântului “adâncit” este :
8 puncte
a) verb predicativ
b) adverb de mod
c) adjectiv provenit din vb la participiu
3.Identificaţi felul propoziţiei „ce cad una peste alta” şi contrageţi-o într-o parte de propoziţie corespunzătoare.
8 puncte
4.Construiţi o personificare şi o comparaţie pornind de la cuvântul „aripi” şi inseraţi structurile obţinute în
enunţuri diferite.
8 puncte
5. Comentează, în 3-5 rânduri ( 30-50 de cuvinte), o figură de stil care apare în textul dat.
8 puncte
6. Rescrie enunţul următor, corectând greşelile de orice natură:
10 puncte
V-a putea citii ori cine vroieşte acest mesaj care l-am scris eu.
7. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte:
10 puncte
a place – a plăcea, feric – feeric, optsprezece – optisprezece, sendviş – sendvici, aşează- aşază
Partea a II-a

30 puncte

Citeşte textul:
“Uitându-mă în urmă, constat că literatura nu m-a plictisit niciodată şi nici nu m-a dezamăgit. Am impresia
că, dintre multele bunuri perisabile ale vieţii, are termenul de garanţie cel mai generos. Asemenea mierii, literatura
poate rezista secole de-a rândul. Cartea îşi păstreză gustul şi virtuţile intacte, mult după ce nimeni nu işi mai
aminteşte că autorul ei a fost om viu printre oameni vii. Lucrurile care la un moment dat par solid instalate în
existenţa fiecăruia dintre noi se pot pierde înainte să apuci să clipeşti, cartea rezistă.”
(Ioana Pârvulescu,Cartea întrebărilor)
Redactează un eseu, de 75-100 de cuvinte(15-25 de rânduri) în care să-ţi exprimi opinia despre importanţa
cărţilor în viaţa noastră, valorificând idei sau informaţii din textul dat.

