ITEMI DE EVALUARE
LIMBA FRANCEZĂ
CLASA a IX – a
SEMESTRUL al II - lea
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Forma articolului nehotărît un reprezintă forma de:
feminin
masculin
ambele
Limba franceză are:
3 tipuri de articole
1 tip de articol
2 tipuri de articole
In propoziţia: Des hommes et des femmes passent dans la rue. cuvîntul des
reprezintă:
articol hotărît, forma de singular
articol nehotărît, forma de plural
articol partitiv
In propoziţia: J’ai du pain., cuvîntul du este:
substantiv
articol partitiv
adjectiv
Adjectivele cardinale denumesc:
idei
numerele
ordinea
Cum se formează pluralul articolului partitiv?
adăugîndu-se particula s
nu are formă de plural propriu-zisă
nu sunt modificări faţă de forma de singular
Quatre-vingt-deux reprezintă cifra:
5
46
82
Elle a bien ___ courage. primeşte articolul:
du
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b. de
c. des
9. Soixante-treize reprezintă:
a. un articol
b. un adjectiv
c. un adjectiv numeral cardinal
10. Cinquante-deuxiéme este un ajectiv:
a. numeral cardinal
b. numeral
c. numeral ordinal
11. Traducerea pentru huitième este:
a. opt
b. al optulea
c. optsprezece
12. Adjectivele numerale ordinale se formează, în general, din:
a. adjective
b. numerale cardinale
c. adjective numerale cardinale
13. Adjectivul numeral cardinal soixante-seize reprezintă cifra:
a. 46
b. 66
c. 76
14. In propoziţia Un effort double était nécessaire., cuvîntul double are valoare
de:
a. numeral
b. substantiv
c. adjectiv
15. Pronumele personale complemente (direct şi indirect) au forme:
a. diferite
b. identice
c. identice la singular, dar diferite la plural
16. Cîte pronume personale complement se pot aşeza înaintea verbului:
a. 3 pronume
b. unul singur
c. oricîte apar într-o propoziţie
17. Cîte grupe de verbe sunt în limba franceză?
a. 3
b. 5
c. 2
18. Forma verbală avez chantés este:
a. de pers. I, sing
b. de pers. II, pl
c. de pers. a III-a, pl
19. Verbe de grupa III au pentru participiu trecut:
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a. forme speciale
b. aceeaşi formă cu infinitivul
c. nu au forme
20. Forma de particpiu trecut voulu corespunde verbului:
a. voir
b. vouloir
c. valoir
21. Le passé composé se formează din:
a. prezentul auxiliarului avoir sau être şi prezentul verbului de conjugat
b. prezentul auxiliarului avoir sau être şi participiul verbului de conjugat
c. prezentul lui avoir şi être
22. Pluralul feminin al participiului pris este:
a. priss
b. prises
c. pris
23. Verbul ouvrir are următorul participiul trecut:
a. ouvru
b. ouvert
c. ouvre
24. Articolul partitiv du este folosit pentru genul:
a. feminin
b. feminin şi masculin
c. masculin
25. In propoziţia Je suis venue., participiul verbului venir reprezintă:
a. forma de masculin, plural
b. forma de feminin, singular
c. forma de neutru
26. J’ai découvert la vérité se traduce prin:
a. Descoperim adevărul.
b. Descoperisem adevărul.
c. Eu am descoperit adevărul.
27. Forma de feminin singular a participiului lu este:
a. lue
b. lu
c. lues
28. : Forma cent-soixante-dixième reprezintă :
a. adjectiv numeral cardinal
b. adjectiv numeral ordinal
c. adjectiv
29. In propoziţia Je lui dis „Bonjour!“., lui este forma de:
a. pronume complement direct
b. pronume complement indirect
c. pronume subiect
30. Connaissez-vous le Bucharest ? este o propoziţie:
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a. afirmativă
b. interogativă
c. negativă
31. Forma j’ai fini reprezintă:
a. prezentul verbului finir
b. perfectul compus al verbului finir
c. infinitivul verbului avoir
32. Forma j’ai pu a verbului pouvoir reprezintă:
a. pers II plural
b. pers I sing
c. pers III plural
33. Pluralul participiului trecut al verbului finir este:
a. finis
b. fini
c. finie
34. Propoziţia Peux-tu venir chez moi? reprezintă:
a. propoziţie interogativă indiectă
b. propoziţie interogativă directă
c. propoziţie afirmativă
35. In propoziţia Tu ne lui parles., lui este:
a. pronume subiect
b. pronume complement indirect
c. pronume complement direct
36. Propoziţia Une femme chante. conţine:
a. articol hotărît
b. articol nehotărît
c. articol partitiv
37. Adjectivul numeral soixante et onzième este:
a. adjectiv numeral cardinal
b. adjectiv numeral ordinal
c. nicio variantă nu este corectă
38. Forma de feminin singular a participiului trecut al verbului manger este:
a. mangé
b. mangées
c. mangée
39. In franceză există ____ categorii de articol:
a. două
b. trei
c. patru
40. Forma de articol nehotărît masculin, singular este:
a. une
b. des
c. un
41. Alegeţi varianta corectă:
4

a. un culure
b. une culture
c. des culture
42. Alegeţi varianta corectă:
a. de l’enfant
b. d’enfants
c. des enfant
43. Je bois _________:
a. du eau
b. de l’eau
c. d’eau
44. In un sage, un reprezintă forma de:
a. articol hotărît
b. articol nehotărît
c. articol partitiv
45. Forma suis parti reprezintă forma de perfect compus, persoana a I a sg a
verbului:
a. avoir
b. partir
c. être
46. Verbul pouvoir este de grupa:
a. I
b. III
c. II
47. Propoziţia Dors-tu? este formată prin:
a. inversiunea subiectului cu predicatul
b. inversiunea predicatului cu complementul
c. fără inversiune
48. In propoziţia Je le vois., le este:
a. articol hotărît
b. pronume complement direct
c. adjectiv
49. Propoziţia J’ai mangé beaucoup de chocolat se traduce prin:
a. Mîncam multă ciocolată.
b. Mîncăm multă ciocolată.
c. Am mîncat multă cicolată.
50. Scrieţi în litere următoarele cifre: 67, 52, 12, 18, 90, 111, 5, 26, 758, 3829, 98577
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