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EVALUARE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA  a  IV- an şcolar 2017-2018 

               

Subiectul I (55 puncte): 

Se  dă  textul: 

 

,,  Cosette  se  îndreptă  spre  pădure,  ducând  în  mână  o  găleată  grea.  Un  om  s- a  apropiat  de  ea  şi a  

început  să- i  vorbească: 

─ Duci  ceva  greu  pentru  tine,  fetiţo! 

Cosette   ridică  fruntea  şi   răspunse: 

─ Da,  domnule. 

─ Lasă- mi- o,  continuă  omul. Am  să  ţi-o  duc  eu. 

Cosette  lăsă  găleata  plină  din  mână. 

Omul  începu  să  meargă  alături  de  ea. 

─ Câţi  ani  ai,  micuţo? 

─ Opt  ani,  domnule. 

─  Şi  vii   de   departe? Unde   te  duci? 

                                                                                                           (Victor  Hugo-  Mizerabilii) 

 

a)  Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele:frică,pădure,să vorbească.            6  puncte 

 

b) Scrie  cuvinte  cu  sens  opus  pentru  cuvintele:a  se apropia, plină, grea.                  6  puncte 

 

c)  Scrie  un  enunţ  în  care  cuvântul  ,,vii’’  are  alt  înţeles  decât  cel  din  text.           5  puncte 

 

d)  Alcătuiţi  propoziţii  cu  următoarele  cuvinte: 

  cei / ce- i 

  sar / s- ar 

  var / v- ar 

  căi / că- i                   8  puncte 

 

e)  Analizaţi morfologic (părţi   de vorbire) cuvintele   subliniate în text.                          10  puncte 

 

f)  Transformă  textul  dialogat  în  povestire.                           20  puncte 

 

Subiectul II (35 puncte): 

Alcătuiţi  o  compunere  de  aproximativ  30  de  rânduri  cu  titlul  ,, Zăpada  şi   ghiocelul’’,  în  care  să  

folosiţi  şi  dialogul.              

 

Notă: 

  Timp  de  lucru  1 oră. 

  Toate  subiectele  sunt  obligatorii. 

  Se  acordă   din  oficiu  10  puncte 
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BAREM  DE  CORECTARE 

SUBIECTUL  I -  55  PUNCTE 

a)  6  puncte-  câte  2  puncte  pentru  fiecare  cuvânt  cu  sens/înţeles  asemănător 

  (  frică- teamă;  pădure-  codru;  să  vorbească-  să  discute )                  ( 2×  3=  6) 

b) 6  puncte-  câte  2  puncte  pentru  fiecare  cuvânt  cu  sens/înţeles  opus 

(a se  apropia-  a  se  depărta;  plină-  goală;  grea-  uşoară)                     ( 2×  3=  6) 

c) 5  puncte  pentru  găsirea  unui  enunţ  în  care  cuvântul  ,,vii’’ are  alt  sens  

                                                                                                                           ( 1× 5=  5) 

d)  8 puncte-  câte   un  punct  pentru  fiecare  enunţ  alcătuit  corect           (  1× 8=  8) 

e) 10  puncte-  câte  2  puncte  pentru  analiza  corectă  a  fiecărui  cuvânt  ( 2× 5=  10) 

-specificarea  corectă  a  părţii  de  vorbire  cu  toate  categoriile  gramaticale  învăţate 

       f)  20  puncte- transformarea  textului  cu  dialog  în  povestire 

  -respectarea  particularităţilor  vorbirii  indirecte -  10  puncte 

  - folosirea  corectă  a  semnelor  de  punctuaţie  şi  ortografie -  10  puncte 

SUBIECTUL  II -  35  PUNCTE 

Se  ţine  seama  de: 

-  respectarea părţilor  unei  compuneri - 5 puncte 

-  corelarea   titlului  cu  conţinutul  - 5 puncte 

-  utilizarea  unor  expresii  adecvate- 5 puncte  

-  succesiunea  logică  a  ideilor- 5 puncte  

- utilizarea  corectă  a  semnelor   de  punctuaţie  şi  de  ortografie,  a  dialogului -5 puncte 

-  originalitatea  şi  expresivitatea  lucrării - 5 puncte 

-  aspectul  scrisului,  aşezarea  corectă  în  pagină  - 5 puncte 

NOTĂ:   Se  acordă  10  puncte  din  oficiu. 

 

 

 


