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CLASA a VII-a  
 
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
 
♦ Citeşte cu atenţie textul următor: 
 

Aştept primăvara                                                                Acuma-n februar 
în fiecare zi.                                                                        Se petrec minunile. 
Aş vrea să pot auzi                                                             Pădurea-şi făureşte cununile. 
Cum naşte ziua şi cum scade seara.                                   Pământul se umple de har… 
 
Pe sub pământ                                                                    Şi fiecare floare-n ascuns, 
a-nceput urcuşul                                                                 ridică creştetul uns  
şi-adâncul avânt.                                                                de Dumnezeu cu lumină. 
Greierii îşi caută arcuşul.                                                   Cine-o să vină? 
 
Visul e-aproape,                               
fă-i numai un semn , 
călător pe pământ şi pe ape, 
în corăbii şi scară de lemn…                                               (Magda Isanos,Visul e-aproape) 

 

4 p 1. Scrie un cuvânt compus care apare în această poezie 
 ____________________________________________________________________________ 

 
6 p 2. Scrie un antonim pentru cuvintele din text:  

 

„a început” __________________________     „călător” __________________________ 
 

10 p 3. Uneşte, prin săgeţi, cuvintele din cele două coloane, care sunt sinonime: 
 

scade 
urcuşul 
călător 
minunile 
har 

se reduce 
creşte  
farmecele 
vocaţie 
drumeţ 
panta 
 

 

5 p 4. Încercuieşte litera care marchează un şir de substantive articulate: 
a) seara, corăbii, creştetul 
b) urcuşul, greierii, cununile 
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4 p 5. *Substantivul minunile  din structura Se petrec minunile. este în cazul:  
            a) acuzativ                                   b) nominativ 
 

        * Cuvântul cine din ultima strofă este: 
            a) pronume interogativ                 b) pronume relativ 
 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

6 p 6. Stabileşte valoarea morfologică a cuvântului fiecare, din prima strofă. Alcătuieşte un enunţ 
în care acest cuvânt să aibă o altă valoare morfologică, precizând-o. 
____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

5 p 7. Verbul din structura Cine-o să vină este la modul: 
a) conjunctiv      b) indicativ 
 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 
 

5 p 8. Stabileşte măsura ultimului vers al poeziei citate. 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

4 p 9. Precizează felul rimei, pentru prima strofă a poeziei citate. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

6 p 10. Alcătuieşte un singur enunţ în care să foloseşti ortogramele: acuma-n şi  zi-le. 
______________________________________________________________________ 
 

5 p 11. Încercuieşte litera corespunzătoare enunţul scris corect: 
a) Călătoriii î-şi văd de drum. 
b) Călătorii îşi văd de drum. 
c) Călătorii î-şi văd de drum. 

 
30 p 12. Poezia Magdei Isanos surprinde un moment de trecere de la iarnă la primăvară, aşa cum este în 

fiecare an, spre sfârşitul lunii februarie. Revenirea naturii la viaţă este un miracol divin, care a 
născut în mintea creatorilor o imagine personificată a lumii vegetale. Pornind de la versurile:  Şi 
fiecare floare-n ascuns/ ridică creştetul uns/ de Dumnezeu cu lumină, alcătuieşte o compunere 
narativă, de 30-35 rânduri, în care vei povesti o întâmplare reală sau imaginară, petrecută în 
cadrul natural sugerat de versurile poeziei Magdei Isanos. 
 

Compunerea pe care o vei scrie va conţine: 
- un  titlu sugestiv 
- etapele unei naraţiuni (expoziţiune, intrigă, desfăşurarea acţiunii, punctul culminant şi  

deznodământul); 
- personaje reale sau imaginare; 
- dialogul dintre personaje; 
- o expunere clară, expresivă şi corectă; 
- corectitudine în scriere, punctuaţie şi aşezare în pagină. 

 
Ai terminat?   
Mai verifică o dată răspunsurile!   
 
• Total punctaj maxim 100 puncte.   
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