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Test de evaluare 

-pronume și numeral- 

- clasa a VII-a 

 

 

I. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F):              (10 puncte) 

 

✓ Pronumele reflexiv are forme proprii pentru toate persoanele. 

✓ Adjectivul pronominal posesiv și adjectivul pronominal demonstrativ au funcţia de 

atribut pronominal. 

✓ Numeralul cardinal exprimă un număr, iar numeralul ordinal indică ordinea 

obiectelor. 

✓ Numeralul fracţionar are doar valoare substantivală. 

✓ Atât pronumele, cât și numeralul sunt părţi de vorbire ce substituie substantivul. 

 

II. Stabiliţi relaţia potrivită între premisele trecute în coloana A şi răspunsurile din 

coloana B.                   (10 puncte) 

 

  A        B 

pronume posesive         sine, se, s, sie, sieşi, işi, şi 

numerale ordinale                                          acelaşi, acesta, celălalt, aceea 

numerale colective                                 primul, al treilea, a zecea             

pronume reflexive – forme proprii       al vostru, ale mele, ai tăi, a sa 

pronume demonstrative                               tustrei, amândoi, toţi cinci  

 

 

 



III. Completează cu partea de vorbire indicată:            (20 puncte)

                 

✓ Hainele cele noi erau .............................(pron posesiv, mai mulţi posesori, pers. I) 

✓ ..............................................dintre elevi au fost la bibliotecă. (numeral fracţionar) 

✓ Premiile merg la ......................................(numeral ordinal, cu valoare adjectivală) 

✓ Am ajuns la .........................oră ca ieri. (adjectiv pronominal demonstrativ de 

identitate, genul feminin) 

✓ Ea ......coafează foarte frumos. ( pronume personal, persoana a II-a, singural, 

formă neaccentuată) 

 

IV.  Precizează valoarea morfologică (partea de vorbire), funcţia sintactică şi cazul 

cuvintelor subliniate din următoarele enunţuri :             (30 puncte) 

 

Exemplul Parte de vorbire Funcţia 

sintactică 

Cazul 

1. L-am întâlnit la spectacol.    

2. Tu te vezi exact așa cum ești.    

3. Mobila este pentru tustrei.    

4. Intenţiile mele au fost 

analizate. 

   

5. Recompensa pentru ceilalţi 

l-a determinat să continue. 

   

6. Am cumpărat jumătate de 

kilogram de cireșe. 

   

7. Cadourile  mi-au plăcut.    

8. Tu, treci încoace!    

9. Primul câştigător este al alor 

mei.  

 

 

  

10. Ion vorbește ca al doilea 

dintre ei. 

   

 



 

V.  Alcătuieşte enunţuri în care :              (20 puncte)   

               

a) Pronumele personal el să aibă funcţia sintactică de nume predicativ în 

acuzativ. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  

b) Un pronumele personal de politeţe să aibă funcţia sintactică de atribut 

pronominal prepoziţional. 

…………………………………………………………………………………………

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

 

c) Un numeralul ordinal să aibă funcţia sintactică de complement indirect în 

dativ. 

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

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

 

d) Numeralul cardinal trei să aibă funcţia sintactică de complement 

circumstanţial de loc. 

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

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

 

   Oficiu: 10 puncte. 

 

SUCCES! 


