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TEST DE EVALUARE FINALĂ 

Limba și literatura română 

clasa a IV-a 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos. 

 

Fapt divers 

                                                                                    Ana Blandiana 

 

 

                        Ieri dimineaţă pe la ora şapte, 

                        Când era încă aproape noapte 

  

                        Şi toţi copiii dormeau încă tun, 

                        A fost săvârşită o crimă în prun. 

  

                        Un vierme necunoscut s-a introdus 

                        În pruna cea mai de sus. 

  

                        I-a supt sângele dulce şi-n grabă, 

                        A azvârlit-o fără viaţă în iarbă. 

  

                        Apoi, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, 

                        A plecat. 

  

                        La ora opt şi zece minute apoi, 

                        Furnicile au descoperit trupul prunii-n trifoi, 

  

                        Şi l-au aşezat pioase pe-o pernă 

http://www.povesti-pentru-copii.com/poezii-pentru-copii/ana-blandiana.html


                        Umplută cu foi de lucernă, 

  

                        Şi l-au prohodit bătrâneşte pe rând, 

                        Şi l-au coborât în pământ. 

  

                        La ora nouă şi cinci au venit păsările, detectivii cei mici, 

                        Şi le-au anchetat, şi le-au acuzat pe furnici. 

  

                        La ora zece fix au apărut procurorii cei mari, 

                        Îmbrăcaţi în uniforme de grădinari. 

  

                        Au pus întrebări prunelor înspăimântate 

                        Şi-au cercetat totul cu severitate, 

  

                        Şi-au dat în urmărire cu semnalmente ferme 

                        Un vierme. 

  

                        La ora treisprezece şi două minute exact, 

                        Încă nu-l prinseseră pe vinovat. 

  

                        Ei nu ştiau că viermele nu fusese vierme, ci omidă 

                        Pe care nu aveau cum s-o prindă, 

  

                        Pentru că se transformase, fără niciun martor ocular, 

                        Într-un fluture extraordinar, 

  

                        Ce se învârtea ironic şi graţios, 

                        Ca să vadă ce se mai petrece jos, 

  

                        Iar ei, obosiţi de anchetă şi urmărire, 

                        Se opreau din când în când să-l admire. 

 

 

vocabular: 



pioase – cu respect 

a prohodi – a plânge pe cineva care a murit 

semnalmente – înfățișare 

martor ocular – persoană care a văzut ce s-a petrecut 

 

Rezolvă pe baza textului citit următoarele cerinţe. 

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Evenimentul tragic s-a întâmplat 

A. azi dimineață pe la ora șapte. 

B. Ieri seară pe la ora șapte. 

C. Aseară pe la oar șapte. 

D. Ieri dimineață pe la ora șapte. 

 

2.  Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Autorul faptei este 

A. o furnică. 

B. un vierme. 

C. o prună. 

D. o pasăre. 

 

3. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Fapta s-a petrecut 

A. în lucernă. 

B. în iarbă. 

C. în prun. 

D. în trifoi. 

 

4. Folosind informațiile din text,completează enunuțurile. 

A. Titlul textului este .................................  . 

B. Textul „Fapt divers” este o ..............................  . 

C. Autorul poeziei este ....................................................  .  

D. Poezia „Fapt divers” are ................... strofe. 

 

5. Identifică cele mai scurte versuri din poezie. Scrie răspunsul tău în spațiul dat. 



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

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

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

6. Folosind informațiile din text, notează în tabelul următor, momentele importante ale 

zilei. Urmărește modelul dat. 

 

pe la ora șapte  a fost săvârşită o crimă 

  

  

  

  

 

7. Identifică în text câte trei acțiuni pe care le face fiecare personaj. 

 Scrie răspunsurile tale în tabel. 

 

viermele furnicile păsările grădinarii 

    

    

    

 

8. Identifică în text patru perechi de rime. Scrie-le în spațiul dat. 

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

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

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

9. Folosind informațiile din text, formează perechi între cuvintele date pe primul rând și 

cele de pe al doilea rând. 

vierme, pernă, procurori,semnalmente, sânge, detectivi, prune, martori, fluture 

extraordinar, ferme, mari, umplută, necunoscut, dulce, mici, înspăimântate, oculari 

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

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

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

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

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



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

10. Ai aflat din textul poeziei că „toți copiii dormeau tun”. Găsește și scrie o expresie cu 

înțeles asemănător. 

             a dormi tun —› ................................................................................................ 

 

11. Găsește alte două rime pentru cuvântul „noapte”. 

noapte - ............................................................................................................. 

noapte - ............................................................................................................. 

 

12. Propune un alt titlu pentru această poezie.  

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

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

 

13. Formulează întrebări în legătură cu textul. Vei porni de la cuvintele date. 

Când ......................................................................................................................... 

Unde ..................................................................................................................... 

Ce ......................................................................................................................... 

De ce ............................................................................................................................. 

 

14. Folosind informațiile din text, completează spațiile libere cu cuvinte potrivite. 

La ora opt şi ................. minute apoi, 

Furnicile au ........................ trupul prunii-n ...................  .  

Au pus .................... prunelor ......................... 

Și-au cercetat  totul cu ..............................  . 

Ei nu știau că ................ nu fusese vierme, ci ..................... 

Pe care nu aveau cum ..................................  . 

 

15. Redactează o compunere în 8-10 rânduri în care să prezinți în alt fel întâmplarea 

descrisă în poezie. 

În compunerea ta trebuie: 

• să dai un titlu potrivit; 

• să ai grijă la scrierea corectă a cuvintelor; 

• să aranjezi textul corect în pagină. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 


