FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA I – 5 decembrie 2012
COMPER – COMUNICARE, CLASA I
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.
 Cerinţele vor fi citite de învăţător.
Citeşte cu atenţie textele, apoi bifează în grilă răspunsul corect:
I. INIȚIERE

1. Cu ce sunet încep următoarele cuvinte din imagini:

a. sunetul a;

b. sunetul e;

c. sunetul l;

d. sunetul u.

2. Imaginea ce nu arată un cuvânt care se termină cu sunetul e este:

a. prima imagine;
c. a treia imagine;

b. a doua imagine;
d. ultima imagine.

3. Ȋn cuvântul exprimat prin imaginea următoare
a. 3 ori;

b. 2 ori;

sunetul i se repetă de:
d. 5 ori.

c. 4 ori;

4. Numărul silabelor din cuvântul ce denumește imaginea
a. 3 silabe;

b. 4 silabe;

c. 5 silabe;

este:
d. 2 silabe.

5. Care este ordinea cuvintelor pentru a forma o propoziţie?
Anca

A
a. A, B, C, D;

un
B
b. B, C, D, A;
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ia
C

tren

D

c. D, A, B, C;

d. A, C, B, D.
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6. Ȋn propoziţia: Alina nu mai are un an. al treilea cuvânt este:
a. are;

b. nu;

c. un;

d. mai.

7. Ultimul sunet al cuvântului din imagine este:
a. u;
c. r;

b. s;
d. a.

8. Imaginea care nu reprezintă flori este:
A

B

C

D

a. A;

b. C;

c. D;

d. B.

9. Ultima silabă a cuvântului prezentat ȋn imaginea alăturată are:
a. 3 sunete;
c. 2 sunete;

b. un sunet;
d. 4 sunete.

10. Cenușăreasa s-a ȋntâlnit cu:
a. piticii;

b. prințul;

c. zmeul;

d. vrăjitoarea.

II. CONSOLIDARE

11. Cuvântul elevii denumește:
a. copiii de la
creșă;

b. cântăreții;

c. dansatorii;

d. școlarii.

c. răutăcioasă;

d. dezordonată.

12. Albă-ca-Zăpada era:
a. leneșă;

b. ascultătoare;

13. Care imagine ilustrează un cuvânt ce nu are două silabe?
A

B

C

D

a. A;

b. B;

c. C;

d. D.

ComPer – Comunicare, Etapa I, Clasa I

2

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

14. Cuvântul ciocolată se desparte în silabe astfel:
a. ci-o-co-la-tă;

b. cio-co-la-tă;

c. cioc-o-la-tă;

d. cioco-lată.

15. Gâscanul din Povestea gâștelor și-a pierdut:
a. papucii;

b. cizmele;

c. cipicii;

d. sandalele.

III. STANDARD

16. Cuvântul școlarii are:
a. șapte sunete și două silabe;
b. opt sunete și șapte litere;
c. opt sunete și opt litere;
d. opt sunete și două silabe.

17. Citind de la sfârșit cuvântul rac, obţinem un cuvânt cu sensul de:
a. transport;

b. plec;

c. aud;

d. sar.

18. Care este sensul opus pentru cuvântul pitic?
a. mic;

b. scund;

c. uriaș;

d. fericit.

IV. EXCELENȚĂ

19. Numărul cuvintelor separate din propoziţia Marianaiaocanăcumuremari. are:
a. 8 cuvinte;

b. 7 cuvinte;

c. 5 cuvinte;

d. 6 cuvinte.

20. Dacă folosești toate literele: m, r, a, e câte cuvinte poţi obţine?
a. 2 cuvinte;

b. 3 cuvinte;
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c. 5 cuvinte;

d. 4 cuvinte.
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