
CLASA a III-a  
 
 
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
♦ Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. 
 

• Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos: 
 
 Încă de astă toamnă, Mădălinei i s-a părut că cireşul de lângă fântână, îmbrăcat în 
strai de aur roşu, ar vrea să stea de vorbă cu ea. Într-o noapte, copacul şi-a lepădat toate 
frunzele aurii şi ruginii şi a adormit. De bună seamă, cireşul a visat toată iarna ploi calde şi 
ciripit de păsărele. 
 A venit primăvara şi cireşul s-a trezit din somn, împodobindu-se cu buchete minunate de 
flori albe. 
 - Te-ai trezit? îl întrebă fericită Mădălina. Şi ce flori ai adus! Am să rup şi eu o ramură, 
s-o duc în camera mea. 
 Cireşul îşi feri creanga înflorită şi deschise în tulpina lui o uşă. 
 - Poftim, intră, draga mea! şopti el serios. 
 Fetiţa intră, coborând nişte trepte lustruite şi se pomeni dintr-o dată într-un palat 
strălucitor, unde toate lucrurile erau făcute din cireşe. Trei zâne mici, cu băsmăluţe roşii, cu 
mărgele şi cercei din cireşe îi ieşiră în întâmpinare. Ele îi spuseră Mădălinei cu tristeţe: 
 - Cireşul nostru ar putea să crească mult mai înalt, să fie şi mai falnic, să dea mai multe 
roade! El nu se teme de ploaie şi nici de vânt, ci doar de cei care rup crengi înflorite!  
 - Crengi înflorite? întrebă fetiţa şi se trezi dintr-o dată lângă tulpina cireşului. 
Ea se înclină în faţa copacului şi îi spuse cu glas solemn: 
 - Dragul meu cireş, am înţeles de ce te temi tu! Promit că nu am să mai rup crengi 
niciodată!  
 - Îţi mulţumesc! răspunse el şi îşi clătină uşor în bătaia vântului podoaba înflorită. 

 (adaptare după Cireşul, de Călin Gruia)

 

5 p 1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:   
a) Toamna cireşul era îmbrăcat în strai de aur roşu.                                            ......... 
b) Primăvara cireşul s-a împodobit cu buchete de flori roz.                                ......... 
c) Cireşul a deschis în tulpina lui o fereastră secretă.                                          ......... 
d) În palatul din cireş fetiţa s-a întâlnit cu trei zâne mici, cu băsmăluţe roşii.     ......... 
e) În semn de mulţumire, cireşul şi-a clătinat podoaba înflorită.                         ......... 
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5 p  2. Stabileşte ordinea ideilor principale din textul Cireşul, notând în fiecare căsuţă 
numărul corespunzător, cu cifre de la 1 la 5:    

 Fetiţa s-a întâlnit cu zânele în palatul din cireş. 
 Mădălina a promis cireşului că nu va mai rupe crengi niciodată. 
 Cireşul a visat toată iarna ploi calde şi ciripit de păsărele.  
 Zânele i-au spus Mădălinei că cireşul se teme de cei care rup crengi înflorite 

din copac.  
 Primăvara cireşul înflorit a invitat-o pe fetiţă în tulpina lui.  

 
 
 

5 p 3. Alege dintre cuvintele date perechile de cuvinte cu înţeles/sens asemănător şi scrie-le 
pe liniile de mai jos:   

ramură, falnic, glas, delicat, vorbă, straie  
voce, cuvânt, haine, creangă, măreţ, gingaş 

Model: delicat – gingaş 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

7 p 4. Desparte în silabe cuvintele următoare: 
somn - ...............................                              noapte - ................................................ 
trepte - ...............................                              lustruite - ............................................. 
ruginii - .............................                              strălucitor - ........................................... 
primăvara - .................................... 
 
 
 

5 p 5. Marchează cu X caseta corespunzătoare cuvântului cu înţeles/sens opus cuvintelor de 
mai jos:    
înalt    mare     scund     uriaş 
uşor    pufos     slab     greu 
coboară   urcă     înclină     alunecă 
calde    proaspete    groase     reci 
deschide   descuie    închide    eliberează 

 

 

10 p 6. Rescrie corect enunţul următor pe liniile de mai jos:   
zânele de pe aleia palatului i-au înpodobit ruxacul mădălinei cu flori parfumate.  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

10 p 7. Selectează din fragmentul marcat în textul Cireşul şi scrie:    
a) trei substantive comune la numărul plural 
_______________________________________________________________________ 
 
b) două substantive comune la numărul singular 
_______________________________________________________________________ 
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c) un substantiv propriu - __________________________________________________ 
 

d) trei adjective - ________________________________________________________ 
 

e) un pronume personal - __________________________________________________ 
 
 
 
 

8 p 8. Scrie, pe spaţiile punctate din dreapta, forma de plural a substantivelor însoţite de 
adjective din partea stângă:     
inel argintiu                     inele argintii  
frunză aurie                      ................................................. 
bluză vişinie                     ................................................. 
nor cenuşiu                       ................................................. 
mamă grijulie                   ................................................. 
 
 
 
 

10 p 9. Încercuieşte forma corectă:  
 

 Toamna, cireşului i-au/iau căzut frunzele ruginii. 
 O plapumă de ne-a/nea a acoperit pământul îngheţat. 
 Primăvara, cireşul s-a/sa trezit din somn. 
 Zânele s-au/sau adunat la sfat pe aleile palatului. 
 Fetiţa i-a/ia promis cireşului că nu va mai rupe crengi. 
 
 

10 p 10. Adaugă semnele de punctuaţie necesare, scriindu-le la locul potrivit, în textul 
următor:   
 

 Cireşul s-a trezit din somn  Mădălina l-a întrebat 
   Te-ai trezit  Şi ce flori albe ai adus cu tine 

Cireşul se înclină  deschise în tulpina lui o uşă şi zise 
   Intră  draga mea 
 

15 p 11. Imaginează-ţi că pleci cu Mădălina într-o călătorie în palatul din cireş. 
Scrie în 10-15 rânduri o compunere în care să povesteşti ce ai văzut în acea călătorie.    
 
Atenţie! În redactarea compunerii tale vei avea în vedere: 

- formularea unui titlu potrivit;                 
- respectarea cerinţei;                                                        
- originalitatea compunerii;                                    
- respectarea părţilor compunerii;         
- folosirea a cel puţin trei expresii frumoase;           
- scrierea corectă a cuvintelor; 
- exprimarea corectă; 
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie; 
- aspectul scrisului; 
- aşezarea în pagină a textului. 
 
 
 



 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

   Ai terminat?  
   Mai verifică o dată răspunsurile!   
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Total punctaj - 100 puncte.   
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