
 

     ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU HERA”  BĂTEŞTI 

            PROIECTUL EDUCAŢIONAL INTERJUDEŢEAN 

              „SUB SEMNUL LUI FLORAR”  

                    Clasa a IV-a 
                                                                  4 aprilie 2013 

I.LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Se dă textul: 

“Prin pomi e ciripit şi cânt,   
Văzduhu-i plin de-un roşu soare, 
Şi sălciile-n albă floare 
E pace-n cer şi pe pământ. 
Răsuflul cald al primăverii 
Adus-a zilele-nvierii. 
Şi cât e de frumos în sat! 
Creştinii vin tăcuţi din vale 
Şi doi de se-ntâlnesc în cale 
Îşi zic: Hristos a înviat! 
Şi râde-atâta sărbătoare 
Din chipul lor cel ars de soare.”  

                                  (“La Paşti”de George Coşbuc) 

 

1.Textul de mai sus este un text:    

 a)narativ        b)liric        c)nonliterar 

 

2.Numeşte sărbătoarea religioasă la care face referire textul de mai sus.  

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.Gaseşte cuvinte cu acelasi sens pentru cuvintele:văzduh,răsuflu,cale,chip 

văzduh=                            răsuflu=                                 cale=                                  chip=   

 

Numele: ............................................ 
Prenumele: ........................................ 
Şcoala: ............................................. 
.......................................................... 
Învăţătoare:.........................................  
Judeţul :.............................................. 



 

 

  

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

4.Analizează gramatical  părţile de vorbire evidenţiate prin subliniere în text,fără a preciza 
funcţia îndeplinită în propoziţie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.Precizeaza ce alte părţi de vorbire, altele decât deja sunt în textul dat, pot deveni, pe rând, 
cuvintele cânt şi vin şi alcătuieşte câte un enunţ cu noile valori morfologice găsite. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.Transformă propoziţia:”Creştinii vin tăcuţi din vale” în propoziţie simplă, interogativă. 

 

 

7..Continuaţi compunerea: 

( cu încă 10-15 rânduri,alegând un titlu potrivit şi folosind cel puţin trei expresii frumoase 
pe care le evidenţiaţi prin subliniere) 

 

          Este primăvară. A venit din nou Paştele,sărbătoarea creștină ce 
reprezintă Învierea Domnului  Iisus Hristos, un prilej de a ne arăta 
sufletul şi de a-i ajuta pe cei de lângă noi.. 

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

 



------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-------------- 

------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

II. MATEMATICĂ 

1.Rezultatul exerciţiului următor reprezintă numărul de zile rămase până la sărbătorile 
pascale.Rezolvă-l  ,respectând ordinea efectuării operaţiilor! 



                          100x9-[62x(8+8:8-7:7)]:8-1614:2= 

 

 

 

 2.Acum doi ani,pe 1 mai 2011,străbunicul meu a împlinit 95 ani.Peste trei ani,exact în ziua de 
Paste,îi vom sărbători centenarul(100ani).Cum pot scrie corect,folosind cifrele romane,anul 
naşterii străbunicului meu? 

a)MCMVX  b)MMCXV            c)MCMXIV      d)MCMXVI 

 3.”-Bunico,câti pui a scos cloşca noastră? 

      -Dacă ar fi scos încă  atâţia şi jumătate,ar fi fost cu toţii 40.Poţi afla câţi sunt?” 

a)10                            b)8                                c)16 d)20 

 4.Mama a pregătit pentru musafirii ce-i aşteaptă,trei platouri cu 132 prăjituri de trei feluri:cu 
cremă de vanilie ,cu cremă de ciocolată şi tarte cu fructe.După ce din fiecare sortiment a luat 
acelaşi număr de prăjituri ,pe platouri au ramas 20 de prăjituri cu cremă de vanilie,35 cu cremă 
de ciocolată, respectiv 17 tarte cu fructe.Câte prăjituri de fiecare fel a pregatit mama iniţial? 

 

 

 

 

III.ŞTIINŢE 

1.Primăvara este anotimpul renaşterii,al reînvierii naturii.Enumeră  încă trei factori  de mediu ce  
influentează  creşterea şi  dezvoltarea plantelor:apa,…………......,………………...,………………. 

(indicii vei găsi şi în textul de la limba română) 

2.Completează schema pentru a reprezenta o relaţie de hrănire: 

 frunze→…………  . →randunică→  ……………… 

3.Ordonează etapele dezvoltării unui copac: rodire,înflorire,germinare,creştere,veştejire  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.Explică în câteva cuvinte dacă migraţia păsărilor reprezintă un comportament de adaptare la 
mediu şi de apărare la frig. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.RELIGIE 

Completează propoziţiile/alege varianta  corectă: 

I.1.  Creştinii se pregătesc pentru o mare Sărbătoare. Mă ajutaţi să -mi amintesc şi eu cum 
devenim noi creştini  şi membrii ai bisericii? 

a) Prin dans                b) Prin miruire                 c)  Prin Botez           d)  Prin  Mărturisire  . 

  2.De Paşte, noi sărbătorim Învierea Domnului. Ce sărbătoreau evreii pe vremea Mântuitorului? 

 a) Răstignirea Domnului                               b) Ieşirea evreilor din robie egipteană         

                        c)Intrarea Domnului în Ierusalim                                                                                               
3.Mântuitorul ne-a spus:,, Poruncă nouă ,vă dau vouă”. Aceasta este:,, Să  iubesti…………… 

……………………………………………………………………......... (Sfânta Scriptură),,     

4. Cu o săptămână înainte de Paşte, Domnul Iisus a intrat în Ierusalim fiind întâmpinat de oameni 
cu flori şi ramuri verzi.Cu multă bucurie,strigau:,, Osana,………………………………………… 

……………………………………………………………………………(Sfânta Scriptură)   

 

 

5.Înainte de Patimile Sale, Domnul Iisus a cinat ultima Cină împreună cu ucenicii Săi, numită 
Cina cea de Taină, atunci când a instituit Sfânta…… 

a) Miruire                                      b) Împărtăşanie                    c)   Petrecere                                    

II. ,,Învierea Domnului este sărbătoarea sărbătorilor”. Plecând de la această afirmaţie, scrieţi în 
patru  enunţuri cum ne pregătim noi, sufleteşte si trupeşte , pentru această mare sărbătoare.  

(Două enunţuri despre pregătirea sufletească.  ; Două enunţuri despre pregătirea trupească. ) 

 

 

TIMP EFECTIV DE LUCRU —100 minute 



 

 
 SUCCES ! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


