
  
 
  

                                CONCURSUL „ARIPI DIN CUVINTEˮ   

 

    
 
 
 
 
 

 

I. Citeşte următorul text: 

             Se spune cǎ demult a existat un arbore bǎtrân și maiestuos, cu ramurile imense întinse spre 

cer. Un bǎieţel obișnuia sǎ se joace sub el în fiecare zi, iar copacul s-a obișnuit cu micuţul prieten 

și a început sǎ-l iubeascǎ. Bǎiatul crescu…. iar zilele în care trecea pe la copac au devenit din ce în 

ce mai rare. Într-o zi, pe când trecea prin apropiere, copacul i-a strigat:  

           – Ascultǎ! Te aștept în fiecare zi, dar tu nu mai vii pe la mine………………………………  

           – Ce poţi tu sǎ-mi oferi, îi zise tânǎrul, ca sǎ merite sǎ mai trec pe la tine? Eu am nevoie de 

bani  acum!!! Tu nu imi mai poţi fi de niciun folos! 

           – Nu vei mai veni decât dacǎ iţi voi oferi ceva? Dar eu ţi-am dǎruit tot ce am avut! Din 

pǎcate eu nu am bani. Aceasta este o invenţie a oamenilor. 

           – Eu nu am timp de pierdut cu tine, vreau sǎ mǎ imbogǎţesc și sunt ocupat cu probleme. 

          – Atunci, culege-mi fructele și vinde-le. În felul acesta, vei obţtine banii de care ai nevoie. 

Tânǎrul s-a luminat imediat la faţǎ. S-a urcat în copac și a cules toate fructele, chiar și pe cele 

necoapte. În graba sa, i-a rupt crengile și i-a scuturat frunzele, dar copacul s-a simţit din nou 

fericit. Tânǎrul nu și-a dat nici macar osteneala sǎ-i mulțumească arborelui. Bǎiatul nu s-a mai 

întors multǎ vreme. Acum avea bani și era foarte ocupat sǎ obţinǎ cu ajutorul lor încǎ și mai mulți 

bani. A uitat cu totul de copac. Dupǎ mulţi ani, tânǎrul, devenit între timp om așezat, a trecut prin 

preajmǎ. Copacul l-a rugat sǎ vinǎ la el… 

– Terminǎ cu prostiile!... Acum doresc sǎ-mi construiesc o casǎ. Mǎ poţi tu ajuta cumva? 

Copacul a exclamat: O casǎ?! Uite, îmi poţi tǎia crengile, pentru a-ţi construi o casa. Fǎrǎ sǎ mai 

piardǎ timpul, bǎrbatul retezǎ crengile.  Din acesta a ramas acum doar trunchiul, dar era foarte 

fericit cǎ iubitul lui copil iși clǎdise casa mult visatǎ.  

Barbatul a uitat din nou de batranul protector și anii au trecut fărǎ numǎr. Copacul, devenit 

acum un simplu trunchi fǎrǎ crengi, a continuat sǎ-l aștepte. Timpul a trecut, iar barbatul 

îmbătrânise și el. Odată, se afla prin apropiere, așa că a venit și s-a asezat sub copac. Acesta l-a 

întrebat: 

          – Ce mai pot face pentru tine, iubitul meu prieten? Te-ai întors după foarte, foarte mult timp. 

          – Ce poţi face pentru mine? Mi-aș dori sǎ ajung într-o ţarǎ îndepartatǎ, sǎ mǎ îmbogăţesc 

definitiv. Dar pentru asta, am nevoie de o barcǎ! Copacul se ingrijoră dar îi zise: 

          – Taie-mi trunchiul și fǎ-ţi o barcǎ din el. Omul și-a fǎcut o barcǎ din el și a plecat degrabǎ. 

Acum, din copac nu a mai ramas decât rǎdǎcina, dar el a așteptat mereu și mereu. În final, s-a 

întors dupa mulţi, mulţi ani. Batrânul copac l-a primit plângând de fericire. 

          – Îmi pare atât de rǎu, copilul meu, dar nu mai am nimic sǎ-ți dăruiesc, nu mai am decât 

aceste bǎtrâne rǎdǎcini uscate. 

Aceasta este povestea fiecǎruia dintre noi. Copacul reprezintǎ pǎrinţii. Poate vǎ gandiţi cǎ 

bǎiatul era plin de cruzime, dar, adesea, așa ne tratǎm, cu toţii, pǎrinţii. 

                                      „Povestea arborelui care dǎruieșteˮ dupǎ  Shel Silverstein, scrisǎ în 1964      

 Ai de rezolvat exerciţii care îţi vor oferi ocazia să foloseşti ce ai învăţat şi ce ştii din 

experianţa ta de lectură şi de viaţă. Citeşte cu atenţie fiecare subiect şi scrie rezolvarea 

conform cerinţelor indicate. 

 Vei primi 10 puncte din oficiu. 

 Timp de lucru – două ore. 

 Mult  succes! 
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I.......Redactează pe baza textului, răspunsuri pentru următoarele cerinţe:    

       1.   Precizează titlul povestirii și numele autorului.  

............................................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………….  

                                            

        2.  Noteazǎ cum arǎta copacul la începutul povestirii și de ce începe sǎ-l iubeascǎ pe copil. 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

        3.  Explicǎ pentru ce avea nevoie tânǎrul de bani. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................                                                              

    .     4. Numește  ce îi dǎruiește copacul pentru ca prietenul sǎu sǎ-și poatǎ împlini visurile. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

           5.  În 4-6 rânduri, exprimǎ-ţi pǎrerea despre  limbajul egoului care vrea  totul pentru sine și limbajul 

iubirii ca dǎruire necondiţionatǎ. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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  6. Comenteazǎ într-o compunere de 8-10 rânduri finalul povestirii: „Batrânul copac l-a primit 

plângând de fericire. 

          – Îmi pare atât de rǎu, copilul meu, dar nu mai am nimic sǎ-ti dăruiesc, nu mai am decât 

aceste bǎtrâne rǎdǎcini uscate. 

Aceasta este povestea fiecǎruia dintre noi. Copacul reprezintǎ pǎrinţii. Poate vǎ gandiţi cǎ 

bǎiatul era plin de cruzime, dar, adesea, așa ne tratǎm, cu toţii, pǎrinţii.ˮ 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

II. Citeşte cu atenţie citatul din imagine şi explică mesajul lui într-o compunere de 8-10 

rânduri.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..… 
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………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………….. 

III.. Alcătuieşte o compunere de 15 -20 de rânduri în care să îţi exprimi opinia despre importanţa  

materialǎ și spiritualǎ a pǎdurilor în viaţa omului. Găşte-i un titlu potrivit. 
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…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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