
Clasa: a V-a 

 

FISĂ DE LUCRU 

  Citeşte cu atenţie textul de mai jos, apoi răspunde la întrebările formulate. 

 

    ,,Peste mări şi ţări, de-a lungul Râului de Jad, se afla cândva un munte negru ca 

tăciunile, care străpungea înaltul cerului ca un dinte zdravăn de oţel. Sătenii îi spuneau 

Muntele Nerodilor, fiincă nu creştea fir de iarbă pe el, iar animalele şi păsările nu poposeau 

niciodată pe culmea lui. 

    La răscrucea dintre Muntele Nerodilor şi Râul de Jad, înghesuit înghesuit într-un cotlon, 

se afla un sat nevoiaş, învăluit în umbre cafenii. Satul apărea şters şi palid din pricina 

pământului sărac şi arid care-l împresura. Pentru a se alege cu recolte de orez de pe urma 

ţinutului îndărătnic, sătenii erau nevoiţi să-l ude necontenit. Zi de zi, oamenii se umpleau 

de noroi, aplecându-se la fiecare pas pentru a sădi cele trebuincioase. Pământul muncit era 

împrăştiat pretutindeni, uscat de soarele dogoritor pe hainele, părul şi casele oamenilor. Cu 

timpul, întregul sat fu învăluit de o pâclă brun-cenuşie, asemenea noroiului uscat. 

    Una dintre casele din sat era atât de mic, încât scândurile de lemn ce-i serveau drep 

pereţi, şi care erau ţinute laolaltă doar de acoperiş, păreau un mănuchi de chibrituri legate 

cu o sfoară. Înăuntru abia încăpeau trei oameni strânşi în jurul mesei – mare noroc, căci 

întocmai atâţia locuiau acolo. Printre ei şi o fetiţă pe nume Minli.  

    Minli nu era nici pământie şi nici ştearsă ca restul sătenilor. Fetiţa avea părul negru 

lucios şi obrăjori rozalii, ochi scânteietori mereu însetaţi de aventură şi un surâs ager ce îi 

lumina chipul. Când îi băgau de seamă firea veselă şi neastâmpărată, oamenii scuturau din 

cap spundu-şi că numele – care înseamnă ,,gând sprinten’’ – i se potrivea chiar bine. ,,Prea 

bine’’, ofta mama ei, Minli având obiceiul de a fi iute nu doar la minte, ci şi la faptă. 

    Ma ofta adesea, gemea mâhnită şi se încrunta de fiecare dată când dădea cu ochii de 

hainele lor aspre, de casa prăpădită şi se masa lor sărăcioasă. Minli nu-şi amintea un 

moment în care Ma să nu ofteze; tocmai de aceea fetiţa îşi dorea deseori să fi avut un nume 

care însemna ,,aur’’ sau ,,noroc’’. Asta pentru că Minli şi părinţi eu erau la fel de săraci 

precum întregul sat şi pământul din împrejurimi. Reuşeau cu greu să strângă orezul pentru 

traiul zilnic, iar singuri bănuţi din casă erau două monede vechi de aramă, păstrate într-un 

bol albastru de  orez, pe care era desenat un iepure alb. Erau bolul şi monedele lui Minli, 

pe care fetiţa le primise când era bebeluş, şi pe care le avea prin preajmă de când se ştia. 



    Ceea ce o împiedica pe Minli să devină pământie şi ştearsă ca restul sătenilor erau 

poveştile pe care tatăl ei i le spunea seară de  seară, la cină. De fiecare dată, chipul fetiţei se 

lumina de încântare şi uimire, într-atât încât nici măcar Ma nu se putea abţine să nu 

zâmbească, clătind totodată din cap. Cel puţin pentru un timp, Ba părea să lase sfârşeala de 

la câmp şi ochii lui  negri sclipeau ca picăturile de ploaie de iecare dată când începea o 

nouă istorisire. 

    -Ba, mai spune-mi o dată povestea Muntelui Nerodilor, îl rugă într-o zi Minli pe tatăl ei, 

în timp ce Ma le punea în farfurii porţiile de orez fiert. Povesteşte-mi din nou de ce nu 

creşte nimic pe el. 

    -Ah, îi răspunse tatăl, ai aizit-o deja de nenumărate ori. Ştii răspunsul. 

    - Mai spune-mi o dată, Ba, imploră Minli. Te rog! 

    -Bine, fie cedă el, şi în timp ce-şi aşeza beţigaşele pe masă, Minli îi surprinse pe chip 

surâsul atât de drag ei.’’ 

(Grace Lin, Bătrânul din lună) 

 

1. Pentru tine povestea lui Minli este...? 

A. O minunată lecţie de generozitate; 

B. O poveste ca orice alta; 

C. O istorie despre cum voinţa schimbă faţa lumii; 

D. Încrederea că şi tu îi poţi schimba pe oamenii din jurul tău. 

 

2. Cum îi spuneau sătenii muntelui? 

A. Muntele Nerodilor; 

B. Muntele Satului; 

C. Muntele de Jad; 

D. Crăiasa-Dragon. 

 

3. Precizează unde se află acest munte: 

A. Grecia; 

B. De-a lungul Râului de Jad; 

C. De-a lungul Rinului; 

D. Peste mări şi ţări, Valea Satului. 

4. Cum este descris satul aflat la răscrucea dintre Muntele Nerodilor şi Râul de Jad? 

A. Bogat, cu pădure de stejari; 



B. Pământ bun, plin de flori; 

C. Înconjurat de pădure şi munte; 

D. Sters, palid, pământ sărac. 

5. Care este numele fetiţei din text? 

A. Ma; 

B. Ba; 

C. Minli; 

D. Crăiasa-Dragon. 

 

6. Ce reprezintă Ma, ca părinte? 

A. Un părinte îngrijorat pentru soarta fetiţei; 

B. O mamă sâcâitoare; 

C. O mamă care va redescoperi ce frumos este să spui poveşti; 

D. O mamă dezinteresată. 

 

7. Aranjează propoziţiile următoare în ordinea în care apar în text. 

A. Casa în care locuia Minli se afla la răscrucea dintre Muntele Nerodilor şi Râul de 

Jad; 

B. Tatăl fetiţei îi spunea poveşti seară de seară; 

C. Minli şi părinţii ei erau săraci din cauza pământului sărac; 

D. Minli era o fetiţă veselă şi neastâmpărată. 

8. Pe baza textului dat, consideraţi că Minli duce o viaţă normală? 

 

9. Valorificaţi informaţiile din text pentru a realiza un portret al personajului asupra 

căruia se focalizează fragmentul, menţionând trei trăsături ale acesteia. 

 

10. Folosind informaţiile din text, gândeşte-te dacă ţi-ar plăcea sau nu să trăieşti într-o 

lume a personajului Minli, aducând două argumente în acest sens. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


