
 

1 
 

 
Limba franceză 

– exerciŃii – 
 
1. Alfabetul limbii franceze este de origine: 
a. slavă 
b. latină 
c. germană 
2. Alfabetul limbii franceze este format din: 
a. 26 de litere 
b. 22 de litere 
c. 21 de litere 
3. In limba franceză nu se pronunŃă litera: 
a. j 
b. h 
c. c 
4. In limba franceză există: 
a. 1 gen 
b. 3 genuri 
c. 2 genuri 
5. Verbele reflexive se conjugă în limba franceză cu auxiliarul: 
a. être 
b. avoir 
c. être şi avoir 
6. Cum se formează pluralul majorit ăŃii substantivelor? 
a. adăugîndu-se particula s 
b. adăugîndu-se s sau x 
c. nu sunt modificări faŃă de forma de singular 
7. Cîte feluri de articole sunt în limba franceză? 
a. 5 
b. 3 
c. 1 
8. Contractarea articolului de, urmat de prepoziŃia les formează: 
a. du 
b. de 
c. des 
9. Cînd primesc articol substantivele proprii? 
a. cînd sunt precedate de verb  
b. cînd sunt precedate de un adjectiv 
c. în ambele cazuri 
10. Pluralul adjectivelor calificative se formează: 
a. de la forma de singular, adăugîndu-se particula s 
b. de la forma de singular + s, x, sau aux 
c. adăugîndu-se la forma de singular particula es 
11. Gradul comparativ de egalitate se formează astfel: 
a. moins + adjectiv + que 
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b. le plus + adjectiv + de 
c. aussi + adjectiv + que 
12. Adjectivul propre formează superlativul relativ de inferioritate astfel: 
a. propre 
b. le moins propre de 
c. aussi propre que 
13. Adjectivul calificativ st ă: 
a. înaintea verbului 
b. înaintea substantivului 
c. fie înaintea, fie în urma substantivului 
14. Pronumele personal poate îndeplini funcŃia:  
a. predicat 
b. complement 
c. subiect, nume predicativ sau complement 
15. Următoarele forme pronominale sunt întotdeauna atone: 
a. je, te, nous, ses 
b. je, me, te, se 
c. il, nous, je, te 
16. Cîte grupe de verbe sunt în limba franceză? 
a. 3 
b. 5 
c. 2 
17. Forma verbală parle este: 
a. de pers. I, pl 
b. de pers. I, sing 
c. de pers. a III-a, pl 
18. Forma verbală sommes este: 
a. de pers. a II-a, sing 
b. de pers. a III-a, sing 
c. de pers. a I-a, pl 
19. Forma verbală avez este: 
a. de pers. I, sing 
b. de pers. II, pl 
c. de pers. a III-a, pl 
20. Verbe de grupa II au terminaŃia: 
a.    - er 
b.    - re 
c.    - ir 
21. Vocala orală [oe] se citeşte: 
a. I  rotunjit 
b. o închis 
c. e deschis rotunjit 
22. In limba franceză substantivul cunoaşte: 
a. 3 genuri 
b. 2 genuri 
c. 1 gen 
23. Pluralul substantivului signal este: 
a. signals 
b. signales 
c. signaux 
24. Majoritatea substantivelor terminate în ail formează pluralul în: 
a. ails 
b. aux 
c. ailles 
25. Articolul hot ărît le este folosit pentru genul: 
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a. feminin 
b. feminin şi masculin 
c. masculin 
26. Contractarea articolului le cu prepoziŃia de formează: 
a. des 
b. du 
c. de 
27. Articolul hot ărît se întrebuinŃează: 
a. După substantive comune 
b. După sau înaintea substantivelor comune 
c. Înaintea substantivelor comune 
28. Forma de feminin a adjectivului vif este: 
a. vife 
b. vive 
c. viffe 
29. Forma adjectivală plus belle que reprezintă: 
a. comparativul de superioritate 
b. gradul pozitiv 
c. superlativul absolut 
30. Pronumele personal vous se foloseşte şi ca: 
a. pronume reflexiv 
b .pronume de politeŃe 
c. numai ca pronume personal 
31. Formele moi, toi, soi, eux sunt: 
a. tonice 
b. atone 
c. ambele 
32. Forma finissons reprezintă terminaŃia pentru: 
a. pers II sing 
b. pers III sing 
c. pers I plural 
33. Forma prend a verbului prendre reprezintă: 
a. pers II plural  
b. pers I sing 
c. pers III plural 
34. Pluralul substantivului masculin aïeul este: 
a. aïeulles 
b. aïeuls 
c. aïeux şi aïeuls 
35. Pluralul substantivului clou este: 
a. cloux 
b. clouse 
c. clous 
36. Pluralul substantivului idéal este: 
a. idéals 
b. idéaux 
c. nu are formă de plural 
37. Pluralul substantivului  landau este: 
a. landaux 
b. landau 
c. landaus 
38. Adjectivul calificativ close formează forma de masculin: 
a. clos 
b. closs 
c. cllos 
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39. Forma de feminin a adjectivului calificativ  gentille formează masculinul în: 
a. ill 
b. il 
c. ille 
40. In franceză există ____ categorii de articol: 
a. două 
b. trei 
c. patru 
41. Forma de articol hotărît masculin, singular este: 
a. la 
b. le 
c. il 
42. AlegeŃi varianta corectă: 
a. le culure 
b. la culture 
c. les culture 
43. AlegeŃi varianta corectă: 
a. l’enfant 
b. le enfant 
c. les enfant 
44. aux este forma contractată a: 
a. ai + les 
b. à  + le 
c. à + les 
45. le plus sage reprezintă forma de: 
a. articol hotărît 
b. superlativ relativ de superioritate 
c. comparativ de egalitate 
46. Forma ont reprezintă persoana a III a pl a verbului: 
a. avoir 
b. aller 
c. être 
47. Verbul recevoir este de grupa: 
a. I 
b. III 
c. II  
48. In propoziŃia Dors-tu? pronumele este: 
a. tonic 
b. aton 
c. nici una din cele două variante 
49. Adjectivul de culoare stă întotdeauna: 
a. după substantiv 
b. între substantiv şi verb 
c. înaintea substantivului 
50. Semnul ortografic [ε] corespunde citirii: 
a. a posterior nazal 
b. e deschis rotunjit 
c. e deschis nazal 


