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Argument 
 
 
 

Lucrarea de faţă vizează obiectivele actualului curriculum şi cuprinde 

exerciţii variate care dau posibilitatea elevilor să formuleze o opinie 

personală, să-şi dezvolte exprimarea orală şi scrisă, să-şi dezvolte 

creativitatea, să aprofundeze cunoştinţele de limbă. Ea cuprinde şi probe de 

evaluare care vizează descriptorii de performanţă specifici disciplinei limba şi 

literatura română, clasa a III-a. 

O importanţă deosebită am acordat părţii de compunere şi limbă şi nu în 

ultimul rând formării deprinderilor de receptare corectă a textului scris. 

Prin conţinutul ei şi prin modul de prezentare a exerciţiilor, lucrarea 

vine în sprijinul elevilor, învăţătorilor şi părinţilor. 

 

Autorii 
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Unitatea „Școala“ Unitatea „Școala“ Unitatea „Școala“ Unitatea „Școala“     
 
 

 „Şcoala din Ponoare“ 
                                          după Cezar Petrescu 

 
1. Completează:  

Titlul textului este ................................................,  
iar autorul este ..................................................... .  

Acţiunea se petrece ............................., la începutul  
anului şcolar.  

Personajele sunt ............................................................ . 
 

2. Uneşte prin săgeţi cuvintele cu acelaşi înţeles:  
 

încăpere joasă, puţin înaltă 
scundă sfios, timid 
ruşinos a spune, a zice 
şoptit voce, grai 
glas sală, odaie 

a rosti murmurat, încet 
 

3. Scrie cuvinte cu sens opus pentru cuvintele de mai jos: 
 

tânăr .......................... sfios .......................... 
scund .......................... şoptit .......................... 
timid .......................... întunecoasă .......................... 

a răspunde .......................... a se apropia .......................... 
 

4. Completează folosind cuvinte din text: 
 

.......................... învăţător 
încăpere .......................... şi .......................... 
suflete .......................... 
privire .......................... 
glas .......................... 

 

5. Scrie înţelesul cuvintelor subliniate: 
Stejarul a fost cuprins de şase oameni. (.........................................................................) 
El cuprinde cu vederea toată regiunea. (.........................................................................) 
Apele au cuprins tot satul. (............................................................................................) 
Pe liste au fost cuprinşi toţi concurenţii. (.......................................................................) 
(au fost scrişi, a prinde de jur împrejur, a vedea peste tot, a acoperi) 

 

6. Pune în ordine ideile principale ale textului:  
.... Învăţătorul discută cu elevii. 
.... Nicolae Apostol încearcă să-şi cunoască elevii. 
.... Învăţătorul se întâlneşte cu elevii. 
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Domnu' Trandafir 
                                                     după Mihail Sadoveanu 

 
1. Găseşte în text cuvinte care au acelaşi înţeles: 
 

calm ....................... a sclipi ....................... 
era emoţionat ....................... coş ....................... 
a inspira ....................... insistent ....................... 

 
2. Găseşte cuvinte care au înţeles opus: 
 

târziu ....................... linişte ....................... 
răutate ....................... trecut ....................... 
departe ....................... a se strânge ....................... 

 
3. Alege însuşirile care i se potrivesc învăţătorului din opera „Domnu' Trandafir“: 
 

aspru patriot gospodar 
talentat cinstit iubitor de copii 
insensibil respectat nepăsător 
blând iubitor de învăţătură bun 
viclean gospodar sensibil 

 
4. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu altele din lecţie, având acelaşi înţeles: 

Domnu' nostru ne inspiră (....................................) foarte mult respect. 
El era emoţionat, (........................................) când povestea copiilor despre măreţia 

(...................................) strămoşilor şi privirea îi strălucea (............................). Copiii îl 
urmăreau vrăjiţi (...................................). 

Dascălul i-a învăţat să creadă în trecutul şi hărnicia (.................................) poporului. 
 

5. Alege ce i-a învăţat „Domnu' Trandafir“ pe elevii săi: 
- să fie leneşi 
- să-şi cinstească ţara şi poporul 
- să nu-i respecte pe cei din jur 
- să fie buni creştini 
- să îndrăgească învăţătura şi lectura 
- să iubească minciuna şi lăcomia 
- să fie buni gospodari 
- să creadă în ei şi în calităţile poporului român 
- să fie oameni adevăraţi 
- să iubească adevărul şi frumosul 

 
6. Pune în ordine ideile principale ale lecturii: 

- Lectura poveştii „Harap Alb“ de Ion Creangă. 
- Portretul Domnului Trandafir. 
- Frumoasele învăţături date de dascăl elevilor săi. 
- Emoţia învăţătorului faţă de istoria poporului. 
- Împrejurarea împletirii panerelor. 
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UnitateaUnitateaUnitateaUnitatea „Toamna“ „Toamna“ „Toamna“ „Toamna“    
 

 
Puişorii 

 
 
 
1. Caută cuvinte cu înţeles asemănător: 
 

văzduh .......................... zicea .......................... 
stol .......................... cuminte .......................... 

căpătase .......................... curajoase .......................... 
neastâmpărat .......................... a se înălţa .......................... 

zare .......................... a şopti .......................... 
a urmări .......................... faţă .......................... 
creşte .......................... se află .......................... 

 
2. Caută cuvinte cu înţeles opus pentru: 
 

plecare .......................... lung .......................... 
s-au adunat .......................... să plângă .......................... 

neastâmpărat .......................... a şoptit .......................... 
să-ţi dau .......................... depărtată .......................... 
vor creşte .......................... 
curajoase .......................... 

se odihnesc .......................... 
s-au ridicat .......................... 

încet .......................... 
 
3. Transcrie propoziţiile ce conţin cuvinte scrise cu cratimă. 
 
4. Citeşte expresiile cu înţelesuri diferite, folosind cuvântul „bine“. 

- îi vine bine - i se potriveşte; 
- bine crescut - educat; 
- bine legat - dezvoltat armonios; 
- a se face bine - a se însănătoşi; 
- a mânca bine - mult şi bun; 

- a-i merge bine - a reuşi, a avea succes; 
- a-i prinde bine - a-i fi de folos; 
- a nu-i fi bine - a fi bolnav; 
- a vorbi de bine - a lăuda; 

 
Caută şi alte enunţuri. 

 
5. Completează fişa cu expresii frumoase: 

- vălul străveziu de brumă; 
- pădurea a rămas tristă şi tăcută; 
- culorile toamnei fără de egal; 
- nuci îmbrăcate în cămăşi zdrenţuite; 
- codrul se înroşeşte ca şofranul; 
- stoluri de rândunele străbat văzduhul ca nişte săgeţi. 
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Ce te legeni ...  
            de Mihai Eminescu 

 
Mihai Eminescu (1850 - 1889) s-a născut la Botoşani iar copilăria şi-a 

petrecut-o la Ipoteşti. 
A publicat poezii cu tematică diferită, inspirată din istoria naţională („Scrisoarea III“), 

folclorul românesc (Călin - File din poveste), evocând natura sau copilăria („Povestea 
Codrului“, „La mijloc de codru“, „Fiind băiet păduri cutreieram“, „Revedere“, „Povestea 
codrului“). Capodopera poeziei româneşti o constituie poemul „Luceafărul“. 

Dragostea de ţară şi dorul de meleagurile copilăriei sunt evidente în poezii precum: 
„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!“, „La Bucovina“. 

Eminescu a scris şi basme, precum: „Făt-Frumos din lacrimă“, „Fata din grădina de aur“. 
 

1. Lectură 
a)   Fiind băiet păduri cutreieram, de Mihai Eminescu  

Fiind băiet păduri cutreieram 
Şi mă culcam ades lângă isvor, 
Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam 
S-aud cum apa sună-ncetişor: 
Un freamăt lin trecea din ram în ram 
Şi un miros venea adormitor. 
Astfel ades eu nopţi întregi am mas,  
Blând îngânat de-al valurilor glas. 

Răsare luna,-mi bate drept în faţă: 
Un rai din basme văd printre pleoape, 
Pe câmpi un văl de argintie ceaţă, 
Sclipiri pe cer, văpaie preste ape, 
Un bucium cântă tainic cu dulceaţă, 
Sunând din ce în ce tot mai aproape... 
Pe frunze-uscate sau prin naltul ierbii, 
Părea c-aud venind în cete cerbii. 

 

b) La mijloc de codru, de Mihai Eminescu  
La mijloc de codru des 
Toate păsările ies, 
Din huceag de aluniş, 
La voiosul luminiş, 
Luminiş de lângă baltă, 
Care-n trestia înaltă 
Legănându-se din unde, 

În adâncu-i se pătrunde 
Şi de lună şi de soare 
Şi de păsări călătoare, 
Şi de lună şi de stele 
Şi de zbor de rândunele 
Şi de chipul dragei mele. 

                                       (1883, decembrie) 
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2. Căutaţi în careul de mai jos cuvintele scrise pe cartonaşe 
 

 
ŢEL  MEGIEŞ 
  

VEAC                  OMENIE 
 

FRAGEDĂ        MÂNIE 
 
FIRAVĂ                    PRICINĂ 

 
• Coloraţi spaţiul destinat fiecărui cuvânt. 
• Găsiţi pentru acestea, cuvinte care au 
acelaşi sens. 
Exemplu   pricină ⇒ cauză. 
 
 

 
3. JOC „Căutaţi perechea!” Descoperiţi cuvintele cu sens asemănător! 

 

apare

spaimă

a privi

prefăcut

credincios

frică

se iveşte

făţarnic

evlavios

a se uita
 

 
 
 

Cuvinte cu sens opus 
 
1. JOC „Căutaţi perechea!” Descoperiţi cuvintele cu sens contrar în aşa fel încât fiecărui 
cuvânt dintr-un jeton să-i corespundă cuvântul cu sens opus dintr-un alt jeton! 
 
 

închis căldură vine darnic

apare zgârcit dispare

pleacă frig deschis
 

 
 

S P F P A C Z X D M 

T P R I C I N A M Â 

O L A M F D S R E N 

V F G F I G R D G I 

T V E P R U N C I E 

E I D E A L S S E M 

L V Ă P V E A C S L 

D O V V Ă O V S M D 

R O M E N I E V S R 

C S S E V L M O V C 
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Toamna - potop de miresme şi culori 
(compunere model) 

E toamnă. 
Toamna, pictor talentat, îşi semnează capodopera. Atâta risipă de 

miresme şi culori nu o să mai întâlneşti! 
Soarele, mult mai discret decât în anotimpul vara, trimite o lumină 

blândă, cernută prin pânze de păianjen. 
Păsările mângâie nemărginirea. Se pregătesc de plecare. Ţipătul 

ascuţit al cocorilor îmi înfioară trupul. Mă cuprinde şi pe mine dorul de zbor. 
Aţi privit cu atenţie pădurea toamna? E un colţ de rai, un tărâm de poveste, e simfonia culorilor.  
În aer plutesc miresme de gutui, busuioc, struguri şi dovleci răscopţi cu chip de Lună 

plină, căzută din cer. 
Strugurii sunt un alt miracol al toamnei. Boabele lor sunt pline de seva pământului şi de 

căldura soarelui. 
Satele sunt ca un furnicar. Bobiţe de transpiraţie curg pe frunte, iar palmele sunt aspre 

de muncă. 
Toamna deschide larg porţile şcolilor. E o invitaţie la cunoaştere şi împlinire. 
Toamna este o lecţie de generozitate, de dăruire, hărnicie şi frumuseţe. Iubesc toamna! 

 
 

Evaluare  –  Unitatea 2 - Toamna 
1. Dezvoltă propoziţiile: 

Toamna a sosit. ..................................................................................... 
Păsările zboară. .................................................................................... 
Plouă. .................................................................................................... 

 

2. Desparte în silabe cuvintele:  
ploaie - .......................... 
brumă - .......................... 
stol - .............................. 
arămie - ......................... 
împreună - ...................... 

cuvântul - ........................... 
ieşire - ................................ 
îmbracă - ............................ 
important - ......................... 

 
 

3. Numeşte vocalele şi consoanele din enunţul. 
Frunzele arămii plutesc prin aer. .................................................................................... 

 

4. Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător: 
arbore - ........................... 
ruginiu - ......................... 
lin - ................................. 

curaj - .............................. 
vesel - .............................. 
aleargă -............................. 

5. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti opusul următoarelor cuvinte: „cald“, „senin“, „tineteţe“. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

6. Scrie trei enunţuri exclamative despre toamnă . 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
7. Formulează o întrebare pe care s-o adresezi doamnei învăţătoare. 
________________________________________________________________________ 
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Scrierea corectă a cuvintelor nea / ne-a 
 
1. Taie forma greşită a cuvintelor: nea / ne-a din următoarele enunţuri: 

Nea / Ne-a Ion a venit în vizită la noi. 
Mama nea / ne-a dat tot ceea ce ne-am dorit. 
S-a aşezat un strat de nea / ne-a pufos. 
Nea / Ne-a anunţat la ce oră încep cursurile. 
Nea / Ne-a mulţumit pentru cadourile primite. 
L-am văzut pe nea / ne-a Ion cum curăţa de nea / ne-a maşina. 

 
2. Completează spaţiile punctate cu cuvintele: nea / ne-a. După ce ai terminat, verifică 
dacă este corect, în pereche cu colegul de bancă. 

.......... Vasile a trecut pe la noi şi .......... adus unele cadouri. El .......... alintat mereu. 
Când cădea primul strat de .......... venea să ne ajute să ne pregătim de săniuş. .......... plăcut 
mereu de .......... Vasile şi-l vom iubi întotdeauna. 
 

3. Alcătuieşte un scurt text despre un anotimp în care să foloseşti cuvintele nea / ne-a.  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
4. Citeşte şi găseşte într-un text ales de tine, două enunţuri în care să apară cuvintele: nea / 
ne-a pe care transcrie-le pe caiet. (Nu uita să precizezi titlul şi autorul textului ales!) 
 
5. Construieşte cinci enunţuri în care să foloseşti cuvintele nea / ne-a. 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
6. Desparte în silabe cuvintele: 
mie - .................................. 
belciug - ............................ 
fereastră - .......................... 
abia - ................................. 

foame - .............................. 
oleacă - .............................. 
pufnim - ............................ 

hapsâna - ........................... 
înseamnă - ......................... 
umblarea -.......................... 
 

 
7. Transcrie alineatul în care nevasta lui Vasile Aniţei îi ceartă pe copii. Explică folosirea 
semnelor de punctuaţie. 
 
8. Continuă extragerea ideilor principale sub formă de întrebări: 
a) Ce au plănuit copiii? 
b) ............................................................................................................................................ 
c) ............................................................................................................................................. 
d) ............................................................................................................................................ 
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UnitateaUnitateaUnitateaUnitatea    7777 „Primăvara“ „Primăvara“ „Primăvara“ „Primăvara“    
 

Legenda ghiocelului 
 

                               
1. Caută sinonime: 
există - ______________ 
puterile - ____________ 
plăpând - ____________ 
să ne bucure - ________ 

vă mâniaţi - __________ 
veste - ______________ 
m-am pitit - __________ 
duioase - ____________ 

s-a dovedit - _________ 
a vesti - _____________ 
îndrăzneşte - _________ 

 
2. Caută antonime: 
să ne bucure - _________ 
a întrebat - ___________ 

vesel - ______________ 
să îngheţ - ___________ 

frig - _______________ 
tristeţe - _____________ 

 
3. Continuă extragerea ideilor principale: 
a) Florile aduc bucurie. 
b) Ghiocelul este ameninţat de Baba Iarna.  
c) ________________________________________________ 
d) ________________________________________________ 
 
4. Transformă ideile din propoziţii în titluri. 
a) ________________________________________________ 
b) ________________________________________________ 
c) Rezistenţa ghiocelului 
d) ________________________________________________ 
 
5. Transformă după model: 

ai îngheţat   ai ales   ai dovedit  ai apărut 
n-ai îngheţat        ___________        ____________               ___________ 

 
6. Urmăreşte povestirea în scris a unui fragment. 

(„Dar, iată, Iarna este în puterile ei ... Soarele mi-a trimis veste să mă arăt.“) 
Cu toate că iarna era încă în puterea ei, un ghiocel mic şi plăpând a îndrăznit să-şi 

sune vesel clopoţelul. Supărându-se că a cutezat să i se împotrivească, Baba Iarna şi-a 
scuturat cojoacele de nea şi ţurţuri. L-a zărit pe ghiocel şi l-a ameninţat că-l va îngheţa 
peste noapte. Acesta s-a scuzat că a apărut datorită faptului că soarele i-a cerut să se arate. 
 
7. Ghicitoare: 

Cu sprâncene de poiene, 
Cu codiţe de mlădiţe 
Şi cu flori la cingătoare, 
A sosit în toată ţara, 
Cine oare?  

 
 
 



 – 87 – 

Numeralul 
 

1. Subliniază numeralele: 
a)    Am trei ochi şi trei culori 
    Şi-s atent la trecători. 
    Cincizeci trec imediat 
    Şi culoarea mi-am schimbat. 
    Zeci şi zeci de plimbăreţi 
    Sute de copii isteţi 
    Trec prin faţa mea clipind 
    Mulţumindu-mi şi zâmbind. 
 
b)    Pom rotat, neclătinat 
     Din trunchi patru crengi 
     i-au dat: 
     Prima floare înfloreşte, 
     A doua fructe rodeşte, 
     A treia 
     frunza-ngălbeneşte, 
     Iar a patra friguroasă 
     Prinde flori de-argint 
     să ţeasă. 
     Cine le ghiceşte, le şi numeşte. 
 
2. a) Scrieţi numeralele în locul punctelor: 
Anul are .......... anotimpuri. Fiecare anotimp are câte ........... luni. Fiecare lună are ..................... zile. 
Ziua are ................ de ore. Ora are .................... de minute, iar minutul are ................. de secunde . 
 
b) Se dă textul: 

Mâine e ziua lui Andrei. El împlineşte zece ani. Îşi va sărbători cea de-a zecea 
aniversare. Fiind născut pe douăzeci şi nouă februarie, ziua lui e din patru în patru ani. 
* Subliniaţi numeralele din text. 
* Observaţi scrierea lor. 
* Comentaţi (din punct de vedere al înţelesului) propoziţia „... ziua lui Andrei e din patru 
în patru ani”. 
 
3. Scrieţi numeralele de la: 10 la 20. 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
4. Cum se scrie corect? Taie varianta greşită. 

optisprezece − optsprezece 
unsprezece − unşpe 
două zeci − douăzeci 
şaptesprezece − şaptisprezece 
nouăşpe − nouăsprezece 
patru zeci şi doi − patruzeci şi doi 
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Reclama 
 
 

A N U N Ţ  !

În ziua de 10.V.2005, ora 12,00,
în Parcul Central, va avea loc 

festivitatea de premiere a concursului

Premiul I: 10 calculatoare
Premiul II: 7 calculatoare
Premiul III: 4 calculatoare

„CEA MAI FRUMOASĂ ŞCOALĂ“

 
 
 

1. Scrieţi un anunţ în care să menţionaţi ziua, data, locul, ora la care are loc o expoziţie a 
clasei. 
 
2. Organizaţi-vă pe grupe şi concepeţi un afiş, prin care să anunţaţi publicul să participe la 
serbarea voastră de Crăciun. 
 
3. Imaginaţi-vă că doriţi să vindeţi produse confecţionate la ora de abilităţi practice. 
Realizaţi un dialog cu un eventual cumpărător încercând să-l convingeţi să cumpere. 
 
4. Realizaţi un colaj sau un desen prin care să faceţi reclamă la un produs preferat. 
 
5. Vă aflaţi în excursie. Aţi ajuns în munţi. Ce anunţuri publicitare veţi putea întâlni? 
Spuneţi câteva dintre acestea. 
 
6. Alcătuiţi reclame la următoarele produse:  
a) apariţii de cărţi noi; 
b) articole de îmbrăcăminte; 
c) biciclete; 
d) tabere de odihnă. 
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