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Transcrierea fonetică 

                                                            Clasa a VII-a   

 

1. Transcrieţi fonetic următoarele cuvinte: ciment, gheată, gheară, Cecilia, geantă, 

geană, ghiocel, echer, ciolofan, chibrit, cheie, citat, girafă, cherestea, gingaş, cetate, 

cioban, chirie, Gheorghiţă, cercetare. 

 

2.Completează tabelul de mai jos: 

Cuvântul Scriere fonetică Nr. litere Nr. sunete 

pom    

Caiet    

axă    

chip    

fragi    

chenar    

ghem    

parc    

chioşc    

      3.Notează sunetele transcrise de litera x în cuvintele de mai jos: 

fix………….                           exemplu …………..                    taxă………….. 

exerciţiu…………                   auxiliar………..                          excursie……….. 

maxim…………                      examen………                            inox…………. 

Alex…………..                        box…………                              exact…………. 

      4.Rezolvaţi rebusul şi veţi afla pe verticala evidenţiată denumirea ştiinţei care 

studiază sunetele limbii. 

                                               A 

1        

2     

3            

4     

5          

6     

7 

 

 

8 

      

      

                                               B 

1) Grup de sunete format dintr-o semivocală şi o vocală. 

2) Transcrie triftongul cuvântului leoaică. 

3) Cuvânt format dintr-o silabă. 

4) Transcrie fonetic cuvântul ger. 



5) Grup de sunete format din două semivocale şi o vocală. 

6) Două vocale alăturate, pronunţate în silabe diferite. 

7) Strofa cu patru versuri. 

8) Pronunţarea mai intensă a unei silabe dintr-un cuvânt. 

 

 

Temă 
 

1. Fonetica este……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

2. Cel mai mic element sonor al cuvântului se numeşte…………………………… 

 

3. Litera reprezintă: a)o consoană şi o vocală; b) semn cu care se transcrie un sunet; 

 

4. Alfabetul limbii române conţine: a) 29 de litere; b) 30 de litere; c)31 de litere 

 

5. Completează cu vocalele î/â cuvintele: ….ncet; hotăr….nd; …..nt…mplare; rom…n 

plăp….nd; ….nalt; ne…nţeles; cobor…; sub…nţeles; ……nc….ntat; bl…nd; hotăr… 

 

6. Sunt scrise corect numai cuvintele din seria: a)alee, copil, ieram; b) gheozdan, creiaţie, 

poet; c) idee, el, ştiinţă 

 

7. Completează cuvintele de mai jos cu triftongii corespunzători: 

ven….. ..;lăcrăm……..ră; m……….; i………….;cre…….ne; arip……ră; le…….că 

 

8. Indică vocala accentuată pentru ca enunţurile de mai jos să fie corecte: 

- Mama se repede până la magazin; Ea se întoarce repede acasă. 

- Vecina e veselă că şi-a cumpărat veselă nouă. 

- O lumină puternică lumină brusc în beznă. 

 

9. Identifică în spaţiul de mai jos termeni din capitolul Fonetica: 

 

macarehiatpralfabetcerc 

xponbrhvsemivocalăpac 

conaliterăcratimăprintat 

sestriftongsunetelefantin 

consoanăciocapostrfanti 

 

10. Desparte în silabe urmatoarele cuvinte: 

lapte ................................    aude........................................ 

repede .............................    aici.......................................... 

plictiseala ........................               zoologic.................................. 

lansat...............................    aerian...................................... 

constant..........................               aerodrom............................... 

contragere........................               nestabil.................................. 

contrast...........................                sublinia................................... 

castravete......................               clar......................................... 



 

11. Realizaţi o compunere cu titlul „Iarna” în care să folosiţi cuvinte care să conţină 

diftongi, triftongi şi hiat. 

Nu uita de părţile componente ale unei compuneri: introducere, cuprins şi încheiere. 

 

 

 

 

 


