
TEST DE EVALUARE 

Limba și literatura română 

Clasa a IV-a                                                                                                                                                         

Isac Mihaela - Oana  

Şcoala Gimnazialǎ ,,Sfântul Voievod Ştefan cel Mare’’, Oneşti  

 

I. Subiectul I - Înţelegerea textului (20 puncte) 

       

Citește cu atenție textul următor, apoi rezolvă exercițiile propuse: 

 

,,Dragǎ domnule fricos                                            Vreau sǎ vǎd de poţi s-asculţi 

Astǎ – noapte tu mi-ai ros,                                       Cum plâng pomii mei desculţi, 

Cu perechea şi cu puii,                                             Cǎ i-aţi ros tot pe la glezne, 

Prunii, merii şi gutuii.                                              Unde v-a fost vouǎ lesne. 

 

Ţi-am vǎzut, fǎrǎ tǎgadǎ,                                         Şi doar sunt atâtea ierburi      

Urma prinsǎ în zǎpadǎ.                                            De-astǎ toamnǎ, pentru iepuri. 

Dacǎ ştii cǎ n-ai vreo vinǎ,                                      Şi sunt foarte dulci acum  

Vino mâine în grǎdinǎ,                                            Toţi vlǎstarii de salcâm! … 

Când rǎsare luna plinǎ.                                            Dacǎ te gândeşti la blanǎ,  

                                                                                 Cautǎ-ţi alt fel de hranǎ!’’ 

 

(Scrisoare cǎtre iepure   - de I. Gheorghe) 

tǎgadǎ =  îndoialǎ, dezminţire, contestaţie; 

glezne= parte a membrelor inferioare la om, partea mai subţire a piciorului. 

 

1. Domnul fricos a ros într-o noapte:                                                                    (5 puncte) 

a) ierburile                                b)  vlǎstarii                              c) prunii, merii, gutuii 

 

2. Pomii plâng pentru cǎ au rǎmas:                                                                       (5 puncte) 

a) altoiţi                                    b) desculţi                                c) înfloriţi   

 

 

3. Iepurele a fost chemat de  cǎtre poet:                                                               (5 puncte) 

a)    în grǎdinǎ                                 b) în pǎdure                             c) în dumbravǎ   

      

4. Cum reacţioneazǎ poetul când descoperǎ stricǎciunile fǎcute de iepure?        (5 puncte) 

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

 

Subiectul al II-lea - Elemente de construcţie a comunicării ( 40  puncte) 

 

1. Cautǎ sinonime (cuvinte cu înţeles asemǎnǎtor)  pentru:                                 (6 puncte)                      



        fricos = ………………                                                   vlǎstari = ……………. 

        perechea = ……….. …                                                   lesne = ………………. 

                              

2. Cautǎ antonime (cuvinte cu înţeles opus)  pentru:                                            (6 puncte) 

  fricos  -  ………….                                                        desculţi - …………… 

        noapte - …………..                                                        lesne - ………………                                    

 

3. Explicaţi scrierea ortogramei ,,n-ai’’ (,,n-ai vreo vinǎ’’):                         (5 puncte) 

…………………………………………………………………………………………. 

 

4.  Alcǎtuieşte o propoziţie cu substantivul ,,nai’’.                                              (5 puncte) 

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

 

5. Transformǎ substantivele urmǎtoare în verbe:                                                 (6 puncte) 

           hranǎ - ……………….                                         gândire - ……………… 

           urma - ………………..                                        tǎgadǎ - ………………..                                          

                                                

6. Alcǎtuieşte o propoziţie în care cuvântul ,,urma’’ sǎ denumeascǎ altǎ parte de vorbire 

decât cea din text. (,,Ţi-am vǎzut, fǎrǎ tǎgadǎ, /  Urma prinsǎ în zǎpadǎ.’’)               (6 puncte)              

……………………………………………………………………………  

 

7. Alege varianta  corectǎ :                                                                                   (6 puncte)                                                                                  

          - Mama Iepurica este îngrijorată dacă nu ajung la / l-a timp acasă ! sa / s-a plâns 

iepuraşul . 

Când norii sau / s-au împrăştiat şi soarele a zâmbit pământului, Rilă ia / i-a mulţumit 

doamnei Ciup că la / l-a ajutat să nu îşi ude blăniţa, a salutat politicos şi a pornit  ţopăind spre 

casă. Vorbele doamnei Ciup iau / i-au rǎmas în minte pentru mult timp. 

 

   Subiectul al III-lea – Scrierea imaginativă (30 puncte) 

 

Redactează o compunere în care să-ţi imaginezi întâlnirea dintre iepure şi poet, 

respectând planul dat. Foloseşte expresii frumoase şi respectă părţile unei compuneri. Nu 

uita să dai un titlu potrivit.  

1. Prezentarea grǎdinii (într-o noapte de iarnǎ) 

2. Ȋntâlnirea dintre iepure şi poet 

3. Discuţia dintre cele douǎ personaje 

4. Promisiunile (angajamentele) celor doi 

 

(4 puncte - alegerea titlului 

 6 puncte - respectarea părților unei compuneri  

5 puncte – respectarea cerinței 

 5 puncte - redactare expresivă 

5 puncte - redactare creativă/ originalitate 

5 puncte - așezare corectă în pagină, aspectul scrisului) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


