Test formativ- fonetică, vocabular
Clasa a VI-a
Citeşte cu atenţie textul următor pentru a rezolva corect cerinţele propuse:
Crai bătrân, pornit spre rugă,
Vine-Amurgul de pe munte,
Împărţind cernite-odăjdii
Brazilor cu bărbi cărunte.
Umiliţi se-ndoaie brazii,
I se-nchină, i s-apleacă.
Şi cu zvon de surle-l lasăPe Măria-Sa să treacă.
(Octavian Goga- Asfinţit)
*odăjdii- veşminte purtate de preoţi în timpul oficierii slujbei religioase sau în împrejurări solemne.
CERINŢE:
I.
Completează spaţiile punctate:
1) Primul diftong din text este cuprins în cuvântul...................................(5p)
2) Din seria: brazii, cernite, bărbi, treacă, odăjdii, îndoaie, Măria, apleacă, zvon, conţin diftongi termenii:
.............................................................................................................. (5p)
3) Sinonimul contextual al cuvântului cernite este.................................. (5p)
II.
Explică scrierea cu majusculă a cuvântului Amurgul. (5p) ..............................................................
...........................................................................................................................................................
III.
Alege răspunsul corect:
1) Cuvântul împărţind s-a format prin: a)derivare cu sufix; b)derivare cu sufix; c)compunere prin
contopire. (5p)
2) Versul I se-nchină, i s-apleacă are, în total: a) 10 silabe; b) 8 silabe; c)7 silabe. (5p)
3) Antonimul cuvântului umiliţi este: a)demni; b)serioşi; c)nefericiţi. (5p)
4) Este corect despărţit în silabe cuvântul: a)u-mi-li-ţi; b)trea-că; c)cra-i. (5p)
5) În cuvântul odăjdii, accentul cade pe: a)sunetul ă; b)sunetul o; c) ultimul i. (5p)
IV.
Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile:
a) În cuvântul crai, sunetul i este vocală. (5p)
b) Un omonim din text este cuvântul rugă. (5p)
c) Un cuvânt care face parte din familia lexicală a lui munte este muntos. (5p)
d) Cuvântul cărunte s-a format prin derivare cu sufix. (5p)
e) În text nu există cuvinte formate prin compunere. (5p)
V.
Alcătuieşte o compunere narativă, de 80-100 de cuvinte, în care să foloseşti câte un derivat al
cuvintelor bătrân, barbă, munte şi cărunte din fragmentul citat. Alege un titlu potrivit.
În compunerea ta, trebuie:
- Să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; (6p)
- Să precizezi două elemente ale cadrului spaţio-temporal; (6p)
- Să utilizezi şi să subliniezi cuvintele derivate folosite; (6p)
- Să utilizezi naraţiunea ca mod specific de expunere; (1p)
- Să respecţi limita de spaţiu indicată. (1p)
Din oficiu 10 puncte
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