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Evaluare Naţională, clasa a IV-a
Test limba română

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:

Cine este vizitatorul neaşteptat:
a) greierul
b) furnica
c) şoricelul
d) cărăbuşul

Cum a reacţionat personajul la întalnirea oaspetelui:
a) l-a aruncat pe geam
b) a fugit
c) l-a salutat
d) s-a speriat
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Cum a răspuns vizitatorul la întrebări:
a) mi-e foame
b) nu înţeleg limba ta
c) m-am rătăcit
d) cri-cri

De ce şi-a făcut apariţia vizitatorul:
a) ca să cânte
b) să se plimbe
c) să mănânce
d) să doarmă

2. Formulează câte două enunţuri cu doua sensuri diferite ale următoarelor cuvinte
a) chip
b) notă

3. Găseşte cuvintele cu sens opus pentru:
a) obişnuit
b) identic
c) zgomot
d) adormit
e) minuscul

4. Uneşte cuvintele cu sens asemănător din cele două coloane:

întotdeauna       peste tot
inamic            întins
tolănit           muncitor
hrană             adversar
harnic            mereu
pretutindeni      mâncare

5. Formulează întrebări pe baza textului, care să înceapă astfel:

a) Cine a venit...
b) Cum a răspuns...
c) Unde a apărut...
d) De ce ai trimis...

6. Identifică termenii scrişi greşit şi înlocuieşte-i cu forma lor corectă

a) Doi copiii aleargă pe stradă.
b) Am studiat astăzi ştinţele naturii.
c) Teai dus la şcoala fără mine.
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d) Este periculos să te urci singur pe topoganul cel mare.
e) Numai vreau să scriu nimic.

7. Transcrie din text:

a) un substantiv neutru
b) un verb la viitor
c) un pronume personal de politeţe
d) un adjectiv

8. Desparte în silabe următoarele cuvinte:

a) dreptunhgi
b) jertfă
c) sancţiune
d) automobil

9. Modifică enunţul următor astfel încât să devina o propoziţie negativă, la viitor.

Oaspetele neaşteptat m-a luat prin surprindere.

10. Imaginează-ţi un final diferit pentru textul dat. (5-7 rânduri)


