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Instrucţiuni pentru elevi: 

- Citeşte cu atenţie fiecare enunţ şi efectuează cu acurateţe operaţiile solicitate. 

- Lucrează independent. 

 

 

 

 

Îţi dorim mult succes! 
 

 

 

Raionul 

   
 

Localitatea  

  
 

Instituţia de învăţămînt 

   
 

  
 

Numele, prenumele elevului 

   



 
 
 
 
 
 
 
 

Citeşte textul şi realizează următoarele sarcini: 
 

 

De cînd era mică, Maria adora
 
cărțile. Mai întîi au fost cărți cu imagini, 

apoi au fost cărțile de colorat. Desigur, a avut și un exemplar propriu de 
 

„Albinuța”, pe care l-a învățat pe de rost. Apoi a citit poveștile și povestirile 
pentru copii, care erau în casă și la biblioteca școlii.

 

În vacanța de vară, într-o zi cînd Maria se plictisea, Sergiu, fratele ei mai 
mare, a chemat-o și i-a prezentat comoara pe care o păstra cu multă grijă –

 

colecția „Arborele lumii”.
 

–
 
Ce e aceasta? a întrebat, mirată, Maria. Nu mai văzuse aceste reviste 

prinse în bibliorafturi.
 

–
 

Este o enciclopedie editată în reviste. Tata
 

mi-a cumpărat toate 
numerele, iar eu le-am adunat și le-am păstrat cum se cuvine.

 

–
 
Îmi permiți să mă uit prin aceste reviste?

 

–
 
Nu doar să te uiți. Ar fi bine să le citești, iar dacă nu-ți este clar ceva, să 

mă întrebi pe mine sau pe părinți, am putea căuta informații suplimentare la 
unele teme care te vor interesa. Te voi învăța să utilizezi și calculatorul pentru a 
descoperi informații noi. Ce volum ai vrea să iei? 

 

–
 
Mi-ar plăcea mai mult...

  

Și a rămas nehotărîtă: ce să aleagă? Animale și plante? Corpul 
omenesc? Atlasul lumii?

 
Planeta Pămînt?

 

Sergiu a ajutat-o să facă alegerea. I-a recomandat să înceapă de la 
revistele care prezintă animale și plante.  

 

Dar tu ce ai alege?
 

 

BIBLIORAFT - Mapă în care se păstrează corespondența, actele clasate; clasor, format din 
coperte de carton, cu un dispozitiv metalic interior, care permite fixarea și manipularea ușoară a 
hîrtiilor. 

1. Alege varianta corectă, încercuind litera:  
• Sergiu este pentru Maria:  

A. văr        B. frate mai mic       C. frate mai mare           D. unchi 
• Sergiu are colecția „Arborele lumii”, pentru că   

A. a primit-o drept premiu         B.  a împrumutat-o de la un coleg 
C. unchiul i-a dăruit-o               D.  tatăl său i-a cumpărat revistele             

• Sergiu i-a recomandat Mariei să aleagă: 
A. Animale și plante                  B. Corpul omenesc  
C. Atlasul lumii                         D. Planeta Pămînt 

 
 
L 0 1 
 
L 0 1  
 
L 0 1 



2. Copiază din text enunțurile care sînt răspunsuri la întrebările:  
Cine a ajutat-o pe Maria să facă alegerea? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Ce povești și povestiri a citit Maria? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

L 0 1 
2 
 
L 0 1 
2 

 
 

3. Unește fiecare element din coloana A cu un element potrivit ca sens din 
coloana B, demonstrînd înțelegerea textului:  
A                                                                         B 
Maria                                       joacă șah  
Sergiu                                      păstrează colecția „Arborele lumii”        
Tata                                         adoră cărțile 
                                                preferă muzica 
                                                a cumpărat revistele „Arborele lumii” 
 

 
 
L 0 1 
 
L 0 1 
 
L 0 1 
 

4. Răspunde, într-un enunț, la întrebarea finală din text, explicînd de ce ai 
face această alegere. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  

L 0 1 
2 3 4 

5. Numește 4 cărți pe care le-ai citit independent. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

L 0 1  
2 3 4 

6. Continuă enunțul:  
Personajele din acest text sînt  _______________________________________  

L 0 1 
2 

7. Intitulează textul. 
________________________________________________________________ 

L 0 1 
2  

8. Propune două comparații pentru cuvîntul carte. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

L 0 1  
2  

9. Numește cîte un sinonim pentru cuvintele din text: 
imagini                         _______________________________ 
a prezentat                    _______________________________ 
am adunat                     _______________________________ 
să utilizezi                    _______________________________   

L 0 1  
2 3 4  



10. Explică, într-un enunț, sensul proverbului: 
Cine știe carte are patru ochi. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

L 0 1  
2 3 

11. Scrie, în parantezele alăturate cuvîntului subliniat, partea de vorbire 
prin care este exprimat.  
 Apoi a citit (_____________) poveștile și povestirile (______________) pentru 
copii, care erau în casă și la biblioteca școlii (_______________). 

L 0 1  
2 3 

12. Pune cuvintele date la numărul plural: 
o revistă   -      _____________________ 
un calculator - _____________________ 

L 0 1 
2 

13. Scrie o propoziție exclamativă. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

L 0 1 
2 

14. Plasează, în  propozițiile de mai jos, ortogramele sau, s-au: 
Copiii ________ obișnuit să lucreze împreună. 
Preferi să citești ________ să te joci? 
Mîine ________ poimîine vom merge la brutărie. 
Colegii mei __________ întristat cînd au aflat că nu pot merge cu ei. 

L 0 1 
2 3 4 

15. Scrie un text din 5 enunțuri, cu titlul „La biblioteca școlii”. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

L 0 1 
 
L 0 1 
2 3 4 5 
 
L 0 1 
2 
 
 

Total  50  
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