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Citeşte cu atenţie textul de mai jos!
Culorile
de Emilia Plugaru
- Mamă… mă auzi mamă?
- Dormi, Râmel, vorbim altă dată.
- Mamm! Insistă puiul de râmă. Nu vreau să dorm! Vreau să
vorbim!
- Bine, Râmel! îşi deschide un ochi bătrâna râmă. Despre ce să
vorbim?
- Despre cât de frumos e acolo sus…
- Vai, Râmel, ţi-am povestit de atâtea ori.
- Mai vreau, mamm.
- Atunci ascultă… şi mama-râmă îşi începe povestea. Acolo sus,
şopteşte ea, adică deasupra pământului – e o altă lume. Nu zic, şi la noi
e bine şi e frumos, căci aici ne este casa, dar acolo, cum sa-ţi spun, e altfel… În primul rând e multă lumină.
Şi sunt multe, multe culori. Totul e colorat. Da… În sfârşit am înţeles… Culorile… Iată de ce sus e atât de
frumos.
- Mamm, când ieşim afară?
- Vai Râmel. De câte ori să-ţi zic? Ai niţică răbdare. Acum e iarnă, e frig. Ne-am ascuns în căsuţa noastră
ca sa nu îngheţăm. Multe gâze şi vietăţi mici când e cald mişună pe afară, când e frig stau în ţărână şi dorm.
Chiar şi culorile pare-se dorm pe vreme de iarnă. Aşa că… Închide ochii, îţi voi cânta un cântecel, iar tu vei
face nani.
- Nu vreau nani! Nu-mi pasă de frig! Nu-mi place aici!
Oricât de calmă ar fi mama-râmă, până la urmă îşi iese din fire:
- Încetează! strigă ea. Vom merge sus doar când ni se va da de ştire că e posibil! Gata! Nici o vorbă mai
mult! Dormi!
- Mamm, începe iarăşi Râmel. Spune-mi… Cine ne va da de ştire?
- Înţelegi scumpule, deasupra pământului e cerul cu nori. Norii sunt diferiţi… Adică de diferite culori, de
diferite mărimi. Când e primăvară şi cerul se acoperă cu nori negri, tuciurii – norul cel mai important îşi ia
toba şi începe să bată: Bah! Bah! Bah! Bah! Toba lui se aude până la noi. Deci vorbim după ce auzim
bubuitul. Acum dormi!
- Maaammm! Auzi!? sare Râmel din pătucul său. Norul cel mai important bate din tobă!
- Da? nu-i vine să creadă mamei-râme. O fi venit primăvara?
- A venit, maaamm! A venit! Hai sa mergem afară! Repede! Vreau să văd culorile!
- Nu, Râmel. Încă nu…
- De ce?! M-ai minţit!? Atunci… plec singur, fără tine!
- Stai, puiule! Aşteaptă! Doar un pic. Mai întâi de toate ţărâna trebuie să devină moale ca să putem săpa
tunelul prin care ne vom strecura. Nu durează mult. Acuş picăturile calde de ploaie se vor scurge în sol… Ah!
E atât de plăcut când faci prima scăldătoare de primăvară… Atât de plăcut… Vezi? Solul începe să devină
umed. Deci… putem să pornim săpatul.
Cele două râme stau într-o grădină plină de flori, plină de culori. Micuţul Râmel nu încetează să se
minuneze de frumuseţea din jur.
- Maaamm, zice el, nu mă mai întorc acasă. Îmi place atât de mult aici. Mai ales îmi plac florile… sunt
foarte frumoase!
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- Eh, oftează bătrâna râmă. Frumos, frumos… Dar locul unei râme e în pământ. Dacă o râmă stă mult
timp sub razele soarelui, se usucă. Şi nici măcar nu acest lucru e cel mai important. Prea multe primejdii ne
înconjoară… Găinile, iată răul cel mare. Gă-i-ni-le!
- Maaaamm! Priveşte! Ce fiinţă ciudată aleargă spre noi?! E nespus de nostimă! Iar în urma ei – o
mulţime de ghemuleţe aurii! Mă duc să-i salut! strigă Râmel, apoi porneşte cu îndrăzneală în întâmpinarea
cloştii.
- Vai, Râmel, ce faci!? e disperată râma cea mare, reuşind totuşi să-şi împingă odrasla înapoi în tunel.
Am scăpat, răsuflă ea uşurată. Să nu te fi oprit la timp… Dar… să nu mai vorbim. Principalul e că ai văzut…
culorile. Cred că altădată nu mai riscăm. Era cât pe ce să ne înghită o cloşcă…
E mult de lucru în împărăţia râmelor. Toată ziulica acestea fărâmă solul ca să-l facă pufos. Râmel şi
mama-râmă sunt convinşi că şi datorită lor din solul pufos răsar în fiecare primăvară… culorile.
Sursa: http://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-pt-copii-mici/culorile.html
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1.
Despre ce animale este vorba în textul dat?

A. șerpi
B. gândaci
C. râme
D. albine
Nu se completează de către elev.
COD
1.

2.

Răspunde la întrebare.
Unde hibernează animalele din textul dat?
__________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
2.

3.
Răspunde la întrebări.

Despre ce vorbesc cele două animale?
__________________________________________________________________________________
Cum este lumea de deasupra pământului?
__________________________________________________________________________________
Ce își dorește Râmel?
__________________________________________________________________________________
De ce nu-i poate îndeplini mama dorința pe moment?
__________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
3.
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4.
Încercuieşte varianta corectă.
Ce anotimp așteaptă animalele cu nerăbdare?
A. vara
B. toamna
C. iarna
D. primăvara
Nu se completează de către elev.
COD
4.

5.
Încercuieşte varianta corectă.

Cine va anunța venirea primăverii?
A. norii
B. soarele
C. gâzele
D. fluturele
Nu se completează de către elev.
COD
5.

6.
Încercuieşte varianta corectă.

A. Oricât de calmă ar fi mama-râmă, până la urmă îşi iese din fire.
B. Oricât de calmă ar fi mama-râmă, până la urmă se calmează.
C. Oricât de calmă ar fi mama-râmă, până la urmă adoarme.
D. Oricât de calmă ar fi mama-râmă, până la urmă pleacă.
Nu se completează de către elev.
COD
6.

Test 1- Limba română pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba rromani
EN IV – 2015

Pagina 6 din 9

7.
Încercuieşte varianta corectă!
La ce instrument „cântă” norul cel important?
A. la pian
B. la acordeon
C. la tobă
D. la fluier
Nu se completează de către elev.
COD
7.

8.
Încercuieşte varianta corectă!
Ce cuvânt descrie cel mai bine starea lui Râmel la auzul norului?
A. tristețe
B. bucurie
C. suferinţă
D. nepăsare
Nu se completează de către elev.
COD
8.

9.
Cum trebuie să fie pământul pentru ca râmele să sape un tunel ?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
9.
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10.
Completează propoziţiile pe baza textului.
Norii sunt ............................... Adică de diferite ........................, de diferite mărimi. Când e primăvară
şi cerul se acoperă cu nori ................................., tuciurii – norul cel mai important îşi ia ......................
şi începe să bată: Bah! Bah! Bah! Bah!.

Nu se completează de către elev.
COD
10.

11.
Scrie un enunţ despre grădina care se află deasupra casei râmelor.

_____________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
11.

12.
Despre cine este vorba în propoziţiile de mai jos?

Multe ........ şi vietăţi mici când e cald mişună pe afară.

_____________________

Reprezintă cea mai mare primejdie pentru râme.

_______________________

- Nu vreau nani! Nu-mi pasă de frig! Nu-mi place aici!

_____________________

Am scăpat, răsuflă ea uşurată.

_______________________

Nu se completează de către elev.
COD
12.
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13.
Ce părere avea Râmel despre cloșcă ?

A. este ciudată și nostimă
B. este drăguță
C. este înfiorătoare
D. este frumoasă
Nu se completează de către elev.
COD
13.

14.
Ce crede mama-râmă că răsar și datorită râmelor din pământ ?

A. florile
B. pomii
C. culorile
D. plantele
Nu se completează de către elev.
COD
14.

15.
Scrie un scurt text despre lucrurile care îl determină pe râmel să nu se întoarcă în casa lui.

________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
15.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!
MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!
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