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CORBUL ȘI VULPEA 

de Bucur Milescu 

 
 

Un corb flămând fură o bucată mare de caşcaval. O luă în cioc şi zbură. Se 

aşeză pe ramura unui copac înalt. Se pregătea s-o mânânce.Atunci trecu o vulpe pe 

acolo. Întâmplător îşi ridică botul către copaci şi îl văzu pe corb. Şi vulpea era 

flămândă. Se gândi puţin. Apoi spuse cu glas mieros către corb: 

 - Bună dimineaţa, domnule Corb! Ce frumos arătaţi astăzi! Ce pene 

strălucitoare! Ce ochi vii şi pătrunzători! Sunt convinsă că şi vocea este pe măsură. 

Ah! De v-aş auzi numai o clipă cântând! Un singur cântecel! Sunt convinsă că ai fi ca 

un rege peste păsări!Corbul era foarte mândru.De aceea o crezu pe vulpe. Se umflă 

în pene şi deschise ciocul. Chiar atunci căzu şi bucata de caşcaval. Vulpea o înghite 

de îndată şi nu mai aşteptă cârâitul corbului. Era prea flămândă şi prea încântată de 

fapta sa. 

Aşa li se întâmplă întotdeauna celor ce se lasă amăgiţi de linguşitori! 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Nu se completează de către elev. 

COD 

 

1.  

Citeşte textul de mai jos cu atenţie, pentru a rezolva cerinţele care urmează: 

1. Ce a făcut corbul? 
Scrie răspunsul pe spaţiul dat. 
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a) cu semințe 
b) cu lapte 
c) cu bomboane 

 
Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 

a) pe casă 
b) pe ramura copacului 
c) pe flori 

 
Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Nu se completează de către elev. 

COD 

 
 

4.  

3.  

2.  

2. Cu ce se hrăneşte corbul? 
Încercuieşte litera răspunsului corect. 

3. Unde s-a așezat corbul? 
Încercuieşte litera răspunsului corect. 

4. Cine a trecut pe sub copac? 
Scrie răspunsul pe spaţiul dat. 
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a) vicleană 

b) bună 

c) mare 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 

a) cu carne 

b) cu alune și semințe 

c) cu iarba 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 

corbul, flămând,era 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

7.  

6.  

5.  

5. Vulpea este ... 
Încercuieşte litera răspunsului corect. 

6. Vulpea se hrăneşte cu:... 
Încercuieşte litera răspunsului corect. 

7. Aranjează cuvintele următoare astfel încât să alcătuiești propoziție corectă! 
Scrie propoziția pe spațiul dat. 
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a) vulpea 

b) vaca 

c) cal 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 
 caută, hrana, vulpea 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
 

a) Pisica și câinele 

b) Scufiţa Roşie 

c) Corbul și vulpea 

 
Nu se completează de către elev. 

COD 

 
 

9.  

10.  

8.  

8. Care dintre următoarele animale este sălbatic? 
Încercuieşte litera răspunsului corect. 

9. Aranjează cuvintele următoare astfel încât să alcătuiești propoziție corectă! 
Scrie propoziția pe spațiul dat. 

10. Titlul textului este:... 
Încercuieşte litera răspunsului corect. 
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Am (cumpărat / kumpărat) caș. 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
  Maria a (ieșit / ieṧit) în curte. 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 
Corbul a furat cașul. 

__________________________   ___________________________ 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 
Iarna culegem mere.   _______ 

Corbul a vrut să cânte.   _______ 

Vulpea este prietenă cu câinele.  _______ 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 
 
 

13.  

12.  

11.  

11. Alege forma corectă a cuvântului dintre cele din paranteză! 
Scrie propoziția pe spațiul dat. 

12. Desparte în silabe cuvintele subliniate în propoziţia de mai jos. 
Scrie cuvintele despărţite pe spaţiile date. 

13. Scrie A dacă propoziția este adevărată și F dacă propoziția este falsă. 
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Bună dimineaţa         domnule Corb 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 
Vulpea caută mâncare. 

__________________________   ___________________________ 

 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 
 
 
 
 
 

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI! 

MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE! 

15.  

14.  

14. Completează propoziţiile următoare cu semnele de punctuaţie potrivite! 
Scrie semnele de punctuaţie potrivite în spaţiile date. 

   

15. Desparte în silabe cuvintele subliniate în propoziţia de mai jos. 
Scrie cuvintele despărţite pe spaţiile date. 


