
 

Test de evaluare inițială, clasa I 

Comunicare în Limba română 

Barth Mia Rodica, Şc.Gimnazială Gherţa Mică 

1. Competenţe specifice 

 1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din 

 propoziţii rostite clar si rar 

 3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de 

 tipar 

 3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, 

evenimente familiare 

 4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate 

 4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare 

2. Descriptori de performanţă 

Compe- 

tenţa 

Itemul Realizat În curs de 

realizare 

Nerealizat 

1.3 Stabileşte poziţia sunetului în cuvânt 5 sunete 3 sunete 2 sunete 

1.3 Scrie numărul de silabe al cuvintelor date 5 situaţii 3 situaţii 2 situaţii 

1.3, 3.1 Scrie litera corespunzătoare sunetului 

initial/final al cuvântului ilustrat în imagine 

6 situaţii 4 situaţii 2 situaţii 

3.1,4.1, 

4.2 

Citeste cuvântul scris cu litere mici de tipar 

si-l transcrie cu litere mari de tipar 

3 situaţii 2 situaţii 1 situaţie 

3.2,4.1 Scrie denumirea imaginilor 5 situaţii 3 situaţii 2 situaţii 

3.1,3.2 Realizează corespondenta cuvânt -imagine 5 situaţii 3 situaţii 2 situaţii 

3.1,3.2, 

4.2 

Realizează corespondenta propozitie - 

imagine 

3 situaţii 2 situaţii 1 situaţie 
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Buburuza Floricica te va însoţi în rezolvarea sarcinilor! Mult succes! 

1. Reprezintă grafic cuvintele corespunzătoare imaginilor de mai jos. Colorează cu 

verde locul sunetului redat de litera din caseta de deasupra imaginii: 
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2.Desenează tot atâtea cerculețe câte silabe are fiecare cuvânt reprezentat de imagine. 

 

 

 

 

  

____________         _____________      _____________     ________    _________ 

3. Scrieți literele corespunzătoare sunetului inițial și sunetului final pentru cuvintele  

ilustrate în imagini: 

         

 

 

 

 



4. Citeste cuvântul scris cu litere mici de tipar si transcrie-l în caseta alăturată cu litere 

mari de tipar: 

canapea                                               şcoală                                   mâner    

5. Scrie cuvintele care denumesc imaginile: 

 

       

 

                                                                                                                                                        

 

6.Uneşte cuvântul cu imaginea potrivită:  

 

 

  

 

STRUGURE           CÂINE                       MELC                            LEU                     NOR   

7. Realizează corespondenţa între fiecare propoziţie şi imaginea potrivită acesteia: 

Băiatul  citește.  

Câinele e bucuros. 

 

Soarele strălucește.

  

 

 

Felicitări!Ai terminat testul! Acum relaxează-te colorând imaginea care îți place din cele 

de la exerciţiile din test! 


