TEST DE LECTURE EN MOLDAVE

1. Citeşte atent istorioarele de mai jos si desenează-le :
a) Desenează un băiat cu pantaloni verzi, palton albastru si pantofi
galbeni. El joacă fotbal cu un balon roşu.

b) Desenează un monstru care are patru ochi galbeni, trei guri albastre,
şase urechi verzi si un gros nas roşu.
El are patru mâini păroase, dar un singur picior !
Intradevăr e oribil !

c) Desenează o maşina albastră. In faţa maşinii albastre este o bicicletă
roşie. In urma maşinii albastre este un camion galben.
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2. Citeşte atent textul :
Intro frumoasă dimineaţa de mai, doi melci decid să facă o cursă.
« Alergăm pâna la salada verde si inapoi,- zice Hector, melcul cenuşiu.
- De acord,- răspunde Nestor, melcul alb, - incepem! »
Cei doi prieteni avântă incet. Orele trec, trec… Cade noaptea.
Cine a invins?
Nimeni. Ambii au adormit in salada verde !

Citeşte intrebările si ia in cerculeţ răspunsul protivit :
a) De ce culoare e Nestor ?
1.
2.
3.
4.
5.

El e maron.
El e cenuşiu.
El e alb.
El e verde.
Nu ştiu.

b) Ce vor sa facă cei doi melci ?
1.
2.
3.
4.
5.

Ei vor să mănânce salata verde.
Ei vor să se spele.
Ei vor să facă o cursă.
Ei vor să-şi viziteze prietenii.
Nu ştiu.

c) Cine a învins cursa ?
1.
2.
3.
4.
5.

Nestor.
Hector.
Nici unul.
AmBii.
Nu ştiu.

d) Alege un titlu potrivit pentru această istorioară :
1.
2.
3.
4.
5.

Melcul bolnav.
Câinele si melcul.
Cursa melcilor.
Magica Saladă verde.
Nu ştiu.
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3. Citeşte atent textul :

Ziua ei de naştere a fost cea mai fericită zi din viaţa părinţilor.
“ Ea e perfectă, zice mama.
- Absolut’’, zice tata.
Si aveau dreptate. Ea era absolut perfectă.
‘‘Prenumele ei trebuie să fie perfect ca ea, zice mama.
- Prenumele ei trebuie să fie absolut perfect’’, zice tata.
Si el aşa era.
Crizantema.
Aşa au numit-o părinţii.
Crizantema creştea, creştea si creştea.
Şi când a atins vârsta pentru a-şi putea aprecia prenumele, ea l-a adorat.
Ea iubea să-l audă dimineaţa, când mama o trezea.
Ea iubea să-l audă seara, când tata o chema la cină.
Ea iubea să-l audă când şi-l şoptea în faţa oglinzii din odaia de baie.
Crizantema, Crizantema, Crizantema…
Crizantema iubea să-si vadă prenumele scris cu cerneală pe un plic.
Ea iubea să-l vadă scris cu zahăr pe torta de aniversare.
Crizantema, Crizantema, Crizantema…
Crizantema îşi găsea prenumele absolut perfect.
Apoi a început sa meargă la şcoală…
Din “Chrysanthème”, de
Kevin Henkes, Gallimard, 1998.

Citeşte întrebările de mai jos si ia în cerculeţ răspunsul corect :
a) Cîte personaje are textul ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

unu
două
trei
patru
cinci
nu ştiu
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b) Care a fost cea mai fericită din viaţa părinţilor Crizantemei?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ziua cînd Crizantema a plecat pentru prima dată la şcoală.
Ziua de aniversare.
Ziua cînd ea s-a născut.
Ziua cînd ea s-a căsătorit.
Ziua cînd ea a învăţat să-şi scrie prenumele.
Nu ştiu.

c) In această istorioară sunt două lucruri perfecte. Care-s?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mama si tata
fetiţa mică şi mama ei
fetiţa mică şi prenumele ei
ziua de naştere şi cea de aniversare
îngheţata şi prăjitura
nu ştiu

d) In această istorioară Crizantema iubeşte să-şi vadă prenumele scris cu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

un stilou
o cariocă
cerneală
zahăr
un creion portocaliu
nu ştiu.

e) Alege din frazele următoare cea mai reuşita continuare a istorioarei:
1. Crizantema a învăţat să citească, a devenit o elevă sârguincioasa şi are mulţi
prieteni.
2. Crizantema a întâlnit un câine pierdut, l-a adus acasă si s-au împrietenit.
3. In primele zile de şcoală, ea mult a fost supărată din cauza prenumelui său.
4. Crizantema n-a invăţat să-şi scrie nici prenumele si a devenit o elevă rea.
5. Nu ştiu.
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