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PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a III-a
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă din oficiu 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 60 de minute.
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.
Subiectul I

20 de puncte

După modelul dat, alcătuieşte alte două serii de câte trei cuvinte.
Model: împărat,
părţire,
preună.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Subiectul al II-lea

20 de puncte

Scrie cinci cuvinte care încep cu o consoană. Formează câte o propoziţie cu fiecare
cuvânt scris.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Subiectul al III-lea

30 de puncte

Alege din coloana din dreapta, cuvântul potrivit pentru cel subliniat în propoziţiile
date:
Tu ai luat cartea de la bibliotecă?
Ţi-ai luat bluza?
Ce notă ai luat azi?
Mama a luat o pisică.
Bunica a luat o reţetă de la farmacie.
O fată a luat pisica de coadă.
El a luat caietul de pe jos.
Noi am luat autobuzul în ultimul moment.
Voi aţi luat panoul de pe perete.
Boala lui nu s-a luat.

obţinut
împrumutat
îmbrăcat
primit
cumpărat
ridicat
apucat
ne-am urcat
prins
molipsit

Subiectul al IV-lea

20 de puncte

Notează cu A, dacă enunţul este adevărat şi cu F, dacă enunţul este fals.
 Şcolar, şcolăresc, şcolăriţă nu sunt cuvinte care aparţin aceleiaşi familii de
cuvinte.
 Linia de dialog se pune la începutul unui alineat.
 Punctul se pune atunci când se termină o propoziţie.
 Singurul sens al cuvântului roşie este acela de legumă.
 Locuitorii oraşului Turda se numesc turdeni.
 La sfârşitul unei propoziţii care exprimă o constatare se pune punct.
 În următoarea serie de cuvinte nor, nod, noi, nou se schimbă numai litera de
la sfârşitul fiecărui cuvânt.
 Într-o propoziţie se pot pune mai multe virgule.
 După o urare se foloseşte semnul întrebării.
 În următoarea serie de cuvinte mal, mic, mat, mai se schimbă numai litera de
la sfârşitul fiecărui cuvânt.












