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EVALUARE FINALĂ 

COMUNICARE ÎN LIMBA  ROMÂNĂ 

 

Clasa   I 

 

1.  Cuvântul “soarele ” are …. silabe: 

a)  3;           b)  4;           c)  5;           d)  2;          e)  7. 

 

2.  Câte litere are cuvântul “cercetare”? 

a) 7;            b) 6;            c) 10;            d) 8;           e)  9. 

 

3.  Cuvântul cu înţeles opus pentru ,,vine” este: 

a)  pleacă ;                            d)  merge ; 

b)  se deplasează ;                e) a pornit . 

c)  soseşte ; 

 

4.  Următoarea propoziţie  are….. cuvinte: 

“ Adrianaveaunelicoptermaimare.” 

a)  4;          b)  5;          c)  6;          d)  7;          e)  8. 

 

5.  Ce semne de punctuaţie lipsesc din următorul enunţ? 

“ □ Adina □ vino imediat aici □ “ 

a)  -  ,  ?            b)  -  ,  !          c)  -  ,  .          d)  -  .  !          e)  -  ,  :   

 

6. Care dintre următoarele serii conţine numai cuvinte formate din trei silabe?    

a) masă, macara, tren; 

b) avion, alune, teren; 

c) elefant, ore, olar; 

d) camera, caietul, elevul; 

e) călimară, ou, carte. 

 



7.  Completaţi proverbul: 

“ La pomul lǎudat sǎ nu te duci  ….” 

a)  mereu;          b)  cu sacul;          c)  pregǎtit;          d) nepregǎtit;              e) cu carul. 

 

8.  Din ce poveste face parte următorul fragment ?   

   ,, Biata fatǎ era tare amǎrȃtǎ; trebuia sǎ-şi ia rǎmas bun de la soare pe vecie ca sǎ se mǎrite cu şoarecele cel 

uricios.   ” 

 

a)  “Frumoasa Adormită” ;                                    d)   “Degețica” ;     

b)  “Alice în Ţara Minunilor” ;                              e)    “Albă- ca- Zăpada și cei șapte pitici” . 

c)  “Cenuşăreasa” ; 

 

9.  Ce nu se potriveşte? 

a)  frumos - urȃt;                                d)  gros – subţire ; 

b)  mare – uriaș ;                                e)  înalt – scund . 

c)  scurt – lung ; 

 

10.  Ordonaţi cuvintele următoare pentru a obţine o propoziţie. 

cu    venit             maşina             a           școalǎ             Ana               la        

1              2                       3                 4             5                      6                 7 

 

a)  7, 5, 4, 2, 6, 1, 3 ;                                             d)  6, 4, 2, 7, 5, 1, 3 ; 

b)  3, 1, 5, 4, 2, 6, 7  ;                                            e)  6, 7, 5, 1, 3, 4, 2 . 

c)  7, 5, 1, 3, 2, 4, 6 ; 

 

11.  Prima literǎ din cuvȃntul  suc  nu poate fi ȋnlocuitǎ pentru a obține un cuvânt nou cu: 

 a)  c;           b)  m;          c)  d;          d)  n;            e)  v. 

 

12.  Eu spun una, tu spui  multe: “ sorǎ”  ... 

a) sore;          b)  surioare;           c)  sori;          d)  surori;            e)  surată. 

 

13.  Dacă vreau să mângâi cuvântul “casǎ”, obţin: 

a)  căsucă;           b)  căsuţă;          c)  bordei;        d)  căsoaie;          e)  casǎ mititică; 

  

 



14.  Ce propoziţie este scrisă greşit ? 

a)  Cristina are mere.        

b)  Ea vine la noi. 

c)  Bǎiatul se numeşte relu. 

d)  -Cum este afarǎ? 

e)  Ce carte mare! 

 

15.  Ce silabă  lipseşte din următoarele cuvinte ? 

cǎ - ra __  ;                   ta – be - __ ;                  __ - u – şit ;                      me - __ - le   . 

a)  ta;            b)  te;            c)  ra;           d)  re;           e)  de. 

 

 

 

 


