
 

ITEMI DE EVALUARE 

Limba Franceză 

CLASA a XI a 

SEMESTRUL  I 

 

1.H aspirat este: 

a) cel înaintea căruia se face eliziunea 

b) cel înaintea căruia nu se face eliziunea 

c) cel înaintea căruia nu se face eliziunea şi care nu îngăduie legătura cu cuvântul care-l 

precede 

2.Substantivele anniversaire, cortège, visage sint: 

a) feminine 

b) masculine 

c) pot fi de ambele genuri 

3. Substantivele allumette, bicyclette, serviette sînt: 

a) feminine 

b) masculine 

c) neutre 

4. Substantivele plancher, chrysantème, escalier sînt: 

a) feminine 

b) masculine 

c) fără gen 

5. Pluralul substantivului agenda este __________________. 
6. Pluralul substantivului condottiere este _______________ .  

7. Pluralul substantivului minimum este _______________. 

8. Pluralul substantivului lady este _______________. 

9. Verbele de grupa I  prezent au următoarele terminaţii: 

____________________________________________ 

10. Verbele de grupa II prezent au următoarele terminaţii: 

____________________________________________ 
. 

11. Verbele de grupa III  prezent au următoarele terminaţii: 

____________________________________________ . 
12. Terminaţiile timpului imperfect sînt:  
____________________________________________ . 
13. Participiul trecut al verbului vouloir este: 
a) voli 
b) voulu 
c) vulu 
14. Participiul trecut al verbului savoir este: 
a) su 
b) si 
c) sav 



 
15 Participiul trecut al verbului prendre este: 
a) pu 
b) pris 
c) prend 
16. Terminaţiile subjonctivului prezent sînt: 

________________________________________ . 

17. Dacă în propoziţia principală avem timpul prezent, în secundară vom avea 

____________ . 
18. Dacă în propoziţia principală avem timpul condiţional prezent, în secundară vom 
avea ____________ . 
19. Dacă în propoziţia principală avem timpul condiţional trecut, în secundară vom avea 

____________ . 

20. În propoziţia Je sortirais s'il faisait beau temps avem următoarele timpuri verbale: 

a) prezent –viitor 

b) condiţional prezent-imperfect 

c) imperfect-condiţional trecut 
21. Propoziţia Numele meu este Joseph se traduce prin: 

_____________________________________ . 

22. Propoziţia Ce mai faci? se traduce prin: 

_____________________________________ . 

23. Sintagma a demain se traduce prin: 

a) ne vedem mai tîrziu 

b) pe mîîine 

c) la revedere 

24. Sintagma á mon sens se traduce prin: 

a) cred că 

b) după  părerea mea 

c) cu atît mai bine 

25. Dans quelques instants înseamnă: 

a) îmi pare bine să te văd 

b) peste cîteva clipe 

c) ne revedem 

26. C’est tout ce que vous avez? se traduce prin: 

a) este tot ce aveţi? 

b) unde mergi? 

c) de ce acolo? 

27. Concordanţa timpurilor în discursul direct: dacă în stilul direct folosim imperativul, 

atunci în stilul indirect vom avea: 

a) prezent 

b) infinitiv 

c) viitor 
28.Stilul indirect. Aujourd'hui se transformă în ________________ . 
29. Stilul indirect. Passe compose se transformă în _______________. 
30. Completează cu pronumele relativ corespunzător: 
Le jardin __________  nous nous promenons est plein de fleurs. 
31. Imperfectul indicativului, după "si" condiţional, corespunde: 
a) prezentului din principală 
b) condiţionalului prezent din propoziţia principală 
c) condiţionalului trecut din principală 
32. Mai mult ca perfectul după "si" condiţional corespunde: 
a) prezentului din principală 
b) condiţionalului prezent din propoziţia principală 
c) condiţionalului trecut din principală 
33. Prezentul indicativului, după "si" condiţional, corespunde: 



a) imperfectului din principală 
b) viitorului din propoziţia principală 
c) mai mult ca perfectul din principală 
34. á votre service se traduce prin: 
a) cu voi 
b) la dispoziţia dumneavoastră 
c) pe curînd 
35. Enchanté de vous revoir se traduce prin: 
a) îmi pare bine 
b) sunt încîntat să vă revăd 
c) am plecat şi eu la voi 
36. Te rog se traduce prin: 
a) S'il te plaît. 
b) Je suis français 
c) Je vais bien 
37. pas plus de deux moins se traduce prin: 
a) cît timp credeţi că va fi nevoie 
b) foarte bine 

c) nu mai mult de două luni 
38. elle est vraiment très belle se traduce prin: 
a) ea a venit în oraş 
b) este într-adevăr foarte frumoasă 
c) ea este plecată din ţară 
39. Bientôt este: 
a) o formă de salut 
b) un verb 
c) o propoziţie eliptică 
40. Bon voyage înseamnă: 
a) drum bun 
b) bine ai venit 
c) unde mergi? 
41. Cependant este un adverb: 
a) de mod 
b) de timp 
c) de loc 
42. Jadis se traduce prin 
a) de aici 
b) odinioară 
c) deodată 
43. Hier se traduce prin: 
a) acum 
b) aici 
c) azi 
44. . Puneţi verbele din paranteze la perfect simplu: 

Il ______________(deménager) en juin. 

45. Scrie următoarele numerale: 

77________________ 

28________________ 

13________________ 

46. Scrieţi gradul de comparaţie pentru fiecare adjectiv, aşa cum apare în frază: 

Le boeuf est aussi patient que l'âne. (_____________). 

47. Completează spaţiile goale cu formele verbului avoir la viitor: 

J'___ un velo bleu. 

48. Completează cu adjectivele sau pronumele posesive corecte: 

Où est ________ livre ? 

49. Completează cu pronumele relativ corect: 
Voilà la table devant __________  il était assis. 
50. Completează cu pronumele relativ corect: 
L'homme (la femme) ______  parle est notre professeur. 
 


