ITEMI DE EVALUARE
Limba Franceză
CLASA a X a
SEMESTRUL AL II - LEA
1. Pluralul substantivului un chou-fleur este:
a) de choux-fleurs
b) des choux-fleurs
c) des chou-fleurs
2. Pluralul substantivului un petit-fils este:
a) des petits-fils
b) des petit-fils
c) de petits-fils
3. Completează spaţiile goale cu pronumele demonstrativ corect:
Il a fait developer des photos, mais je n'ai pas encore vu ___ de ton anniversaire.
4. Treci la plural următoarele substantive compuse:
un sourd-muet: _______________
5. Treci la plural următoarele substantive compuse:
un haut-parler: _______________
6. Trece la plural următoarele substantive compuse:
un Gallo-Romain: ________________
7. Precizează forma de plural a substantivelor:
un tire-bouchon: _______________
8. Precizează forma de plural a substantivelor:
un (une) garde-barrière: ____________
9. Expresia fratelel meu se traduce în franceză prin:
a) ma frère
b) mon frère
c) mes frères
10. Găseşte adjectivul adjectivul posesiv corect(ton, mon, son):
Dans ___ sac, il y a un portefeuille.
11. Completază cu adjectivul posesiv corect (mon, ton, son, sa, mes):
Je me souviens de __________ enfance.
12. Completează cu adjectivul nehotărît corect (aucun, nul, certain):
________ son ne sortait de sa gorge.
13. Completează cu adjectivul nehotărît corect (aucun, nul, certain):
_________ enfant n'était allé au cinéma.
14. Conjunctivul se foloseşte după:
a) verbe ce exprimă voinţa, porunca
b) substantive proprii
c) adjective posesive

15. Completează spaţiile goale cu formele verbului avoir la viitor:
J'___ un velo bleu.
16. Expresia Je ne sais pas encore se traduce prin:
a) peste cîteva clipe
b) nu ştiu încă
c) ce faci?
17. Expresia ça vous convient ? se traduce prin:
a) de ce?
b) vă convine?
c) ce doriţi?
18. Completează răspunsul corect:
S'il faut davantage (prezent), je vous le dirai(_______).
19. Completează cu adjectivele sau pronumele posesive corecte:
Elle a caché _________ photos.
20. Conjunctivul exprimă:
a) acţiuni trecute terminate în prezent
b) o exclamaţie, o concesie, o presupunere
c) acţiune plasată în viitor
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. Completează cu pronumele relativ corespunzător:
Regarde le ballon (la poupée) __________ je t'apporte!
28. Completează cu pronumele relativ corespunzător:
C'est justement ce _______ je pensais.
29. Completează cu pronumele relativ corespunzător:
Je vous confie ces enfants ____________ vous vous occuperez.
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. În sintagma notre frère, notre este:
a) substantiv
b) adjectiv posesiv
c) pronume posesiv
42. Substantivul un (une) garde-malade are pluralul:
a) de gardes-malade
b) des gardes-malades
c) des garde-malades
43. Substantivul une demi-heure are pluralul:
a) des demis-heures
b) des demi-heures
c) de demis-heures
44. . Puneţi verbele din paranteze la viitor:
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.

