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Citește cu atenție textul următor!

Bunicul si nepotul
după Fraţii Grimm

Bunicii sunt cei care au mereu o bombonică în buzunar, sunt cei care îţi duc nepoţii la plimbare
doar de dragul plimbării, au timp să citească poveşti şi să se joace, ştiu tot felul de lucruri interesante şi
nu ostenesc să le împărtăşească cu cei mici. Tot ei sunt cei care le amintesc părinţilor că şi ei au fost
cândva copii. Bunicii sunt cea mai mare comoară a unei familii, sunt cei care păstrează tradiţiile
preţioase ale familiei şi le transmit mai departe nepoţilor. Ei sunt baza familiei, iar iubirea cu care îşi
înconjoară nepoţii îi face speciali şi de neînlocuit. De aceea acum vreau să vă povestesc despre un bunic
bătrân şi nepotul lui.
A fost odată un bătrân împovărat de ani. Un biet tată îmbătrânise aşa de tare, că aproape nu mai
auzea,îi tremurau genunchii la orice mişcare, vederea îi slăbiseră aproape de tot, iar când mânca, din
cauza tremuratului, mai toată ciorba îi cădea din lingură până s-o ducă la gură. De aceea fiul şi nora s-au
hotărât să nu mai servească masa împreună cu el. Îi făcură un locuşor lângă vatră, unde moşul putea să
mănânce fără să-i scârbească.
Şi din ziua aceea îi dădeau mâncarea într-o strachină de lut, dar nici măcar atât cât să se sature.
Căuta bătrânul cu privirile-i slabe mijite printre gene la masa cea plină cu de toate la care se ospătau
tinerii cu băieţelul lor şi plângea în sufletul său de amărăciune.
Într-o zi, când primi porţia de mâncare cu mâinile tremurânde, scăpă strachina jos şi aceasta se
făcu numai cioburi.
"Asta e prea de tot!" îşi spuseră în sinea lor bărbatul şi nevasta Nora sări la el cu vorbe răstite,
ajutată de soţul ei, fiul moşneagului. Dar bătrânul se închise în el şi nu scoase o vorbă. din ziua aceea îi
dădeau mâncarea într-o strachină de lut Din când în când, fără să vrea, scotea câte un oftat adânc.
Şi-i cumpărară din târg o strachină de lemn, din care trebuia să mănânce de-acum înainte.
Într-o seară, bărbatul şi femeia observară că băieţelul lor, o şchioapă de copil de vreo patru anişori,
îşi făcea de lucru cu câteva scândurele.
— Dar ce faci tu acolo? îl întrebă tatăl său.
— Fac o covăţică, din care să mâncaţi voi, tată şi mamă, când veţi fi slăbiţi de puteri şi
neputincioşi ca bunicul.
Atunci amândoi părinţii se uitară miraţi unul la altul şi pricepură crunta nedreptate pe care i-o făcuseră
bătrânului lor tată şi socru. Şi au simţit o ruşine fără seamăn. De ruşine şi durere le venea să plângă.
Apoi, fără o vorbă, îl luară amândoi pe moş şi-1 aduseră la masă.
— De acum încolo vei mânca numai la masă, cu noi, îi zise femeia cu blândeţe, mângâindu-i
pletele albe. Apoi, luându-şi copilul în braţe, îi mulţumi pentru lecţia dată.
De atunci s-a mai întâmplat ca bătrânul să mai scape din lingură câte un pic de ciorbă, dar nimeni
nu 1-a mai luat vreodată la rost, câte zile a mai trăit.
Explicaţii:
mijite- întredeschise
covăţică- vas de lemn

strachină – vas, blid
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Rezolvă cerinţele următoare!

1. Autorul textului este: Încercuieşte varianta corectă!
A. Mihai Eminescu
B. Ion Slavici
C. Virgil Carianopol
D. Fraţii Grimm
Nu se completează de către elev.
COD
1.

2. Titlul textului este: Încercuieşte varianta corectă!
A. Cenușăreasa
B. Bunicul şi nepotul
C. Puiul de căprioară
D. Scufiţa Roşie
Nu se completează de către elev.
COD
2.

3. Un biet tată îmbătrânise aşa de tare încât … Încercuieşte varianta corectă!
A. se duse la pădure să taie lemne;
B. s-a dus să danseze;
C. că aproape nu mai auzea, iar vederea îi slăbiseră aproape de tot;
D. a plecat în lume.
Nu se completează de către elev.
COD
3.

4. Unde îşi mânca bătrânul mâncarea? Scrie răspunsul la întrebare pe spaţiul dat!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
4.
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5. De ce a primit bătrânul mâncarea într-o strachină de lut? Scrie răspunsul la întrebare pe spaţiul dat!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
5.

6. Ce făcea băiatul lor din câteva scândurele? Scrie răspunsul la întrebare pe spaţiul dat!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
6.

7. De ce îşi mânca moşul ciorba lângă vatră? Încercuieşte varianta corectă!
A. pentru că i-a fost frig;
B. pentru că acolo îi plăcea cel mai mult;
C. pentru că putea să mănânce fără să-i scârbească;
D. pentru că nu aveau scaune.
Nu se completează de către elev.
COD
7.

8. Câtă mâncare primea bătrânul tată în strachină de lut? Încercuieşte varianta corectă!
A. nici măcar atât cât să se sature;
B. prea multă;
C. atât de multă că dădea şi la alţii;
D. atât de multă că s-au săturat şi vecinii.
Nu se completează de către elev.
COD
8.
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9. Numerotează propoziţiile următoare de la 1 la 4, în ordinea în care s-au petrecut întâmplările din
povestire.
..... Apoi, luându-şi copilul în braţe, îi mulţumi pentru lecţia dată.
..... Din ziua aceea îi dădeau mâncarea într-o strachină de lut.
.…Nimeni nu 1-a mai luat vreodată la rost, câte zile a mai trăit.
..... Atunci amândoi părinţii se uitară miraţi unul la altul şi pricepură crunta nedreptate.
Nu se completează de către elev.
COD
9.

10. Copletează propoziţiile cu cuvintele potrivite din text.
Într-o zi, când primi porţia de mâncare cu mâinile tremurânde, scăpă strachina jos şi aceasta se făcu
numai ____________ Apoi, fără o vorbă, îl luară amândoi pe moş şi-1 aduseră la _____________ Şi au
simţit o ruşine fără _____________ Din când în când, fără să vrea, scotea câte un oftat _____________.
Nu se completează de către elev.
COD
10.

11. Nora sări la el cu vorbe răstite, ajutată ... Încercuieşte varianta corectă!
A. de soţul ei, fiul moşneagului;
B. e copilul ei;
C. de fratele ei;
D. de sora ei.
Nu se completează de către elev.
COD
11.

12. Marchează cu x enunţul corect!
Fiul şi nora s-au hotărât să nu îi mai servească masa cu bătrânul.
Şi-i cumpărară din târg o farfurie scumpă de porţelan, din care trebuia să mănânce
Într-o seară, bărbatul şi femeia observară că băieţelul lor se juca cu avioane.
De atunci s-a mai întâmplat ca bătrânul să mai scape din lingură, dar nimeni nu 1-a mai luat la rost.
Nu se completează de către elev.
COD
12.
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13. Moşul era: flămând, neîndemânatic, necăjit, umilit. Scrie în dreptul fiecărei fapte denumirea însuşirii!
Fapte
Îi făcură un locuşor lângă vatră, unde moşul putea să mănânce fără să-i
scârbească.
Şi din ziua aceea îi dădeau mâncarea într-o strachină de lut, dar nici măcar
atât cât să se sature.
Din când în când, fără să vrea, scotea câte un oftat adânc.

Însuşiri

Când mânca, din cauza tremuratului, mai toată ciorba îi cădea din lingură
până s-o ducă la gură.
Nu se completează de către elev.
COD
13.

14. Identifică personajele din text după vorbele lor! Scrie în dreptul fiecărui enunţ personajele din text!
Fapte

Personaje

A. — Dar ce faci tu acolo?
B.— Fac o covăţică, din care să mâncaţi voi, tată şi mamă.
C. "Asta e prea de tot!"
D. Îi tremurau genunchii la orice mişcare.
Nu se completează de către elev.
COD
14.

15. Imaginează-ţi un alt final şi scrie-l în patru propoziţii pe rândurile de mai jos.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
15.

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