
Probă de evaluare – „Alege litera cu care începe fiecare cuvânt!” 

Disciplina: Terapii și programe de intervenție 

Unitatea de învățare: Terapia tulburărilor de limbaj – Limbajul scris-citit 

Competență specifică: 4.2. Corectarea dislexiei-disgrafiei 

Conținut: denumirea imaginilor; identificarea sunetului inițial al cuvântului; asocierea sunetului 

inițial cu grafemul corespunzător (alegere din trei variante de răspuns); 

Numele elevului:                                                              Clasa:                                                            

Itemii 

probei 

de 

evaluare 

 

 

Cerințe 

Notarea 

răspunsurilor  

+ răspuns corect;  

– răspuns greșit; 

 

Item 1 

 

„Ce vezi în imagine?” (se indică prima imagine de pe fișă – „roată”)  

„Cu ce sunet începe cuvântul ...?”  

„Care este litera ...?” (alege din trei variante de răspuns)  

Pentru trei răspunsuri notate cu + se acordă 1 punct.  

Item 2 

 

„Ce vezi în imagine?” (se indică imaginea – „balenă”)  

„Cu ce sunet începe cuvântul ...?”  

„Care este litera ...?” (alege din trei variante de răspuns)  

Pentru trei răspunsuri notate cu + se acordă 1 punct.  

 

Item 3 

 

„Ce vezi în imagine?” (se indică imaginea – „zmeu”)  

„Cu ce sunet începe cuvântul ...?”  

„Care este litera ...?” (alege din trei variante de răspuns)  

Pentru trei răspunsuri notate cu + se acordă 1 punct.  

 

Item 4 

 

„Ce vezi în imagine?” (se indică imaginea – „nasturi”)  

„Cu ce sunet începe cuvântul ...?”  

„Care este litera ...?” (alege din trei variante de răspuns)  

Pentru trei răspunsuri notate cu + se acordă 1 punct.  

 

Item 5 

 

„Ce vezi în imagine?” (se indică imaginea – „mănuși”)  

„Cu ce sunet începe cuvântul ...?”  

„Care este litera ...?” (alege din trei variante de răspuns)  

Pentru trei răspunsuri notate cu + se acordă 1 punct.  

 

Item 6 

 

„Ce vezi în imagine?” (se indică imaginea – „trompetă”)  

„Cu ce sunet începe cuvântul ...?”  

„Care este litera ...?” (alege din trei variante de răspuns)  

Pentru trei răspunsuri notate cu + se acordă 1 punct.  

 

Item 7 

 

„Ce vezi în imagine?” (se indică imaginea – „frunză”)  

„Cu ce sunet începe cuvântul ...?”  

„Care este litera ...?” (alege din trei variante de răspuns)  

Pentru trei răspunsuri notate cu + se acordă 1 punct.  

 

Item 8 

„Ce vezi în imagine?” (se indică imaginea – „castană”)  

„Cu ce sunet începe cuvântul ...?”  



 „Care este litera ...?” (alege din trei variante de răspuns)  

Pentru trei răspunsuri notate cu + se acordă 1 punct.  

 

Item 9 

 

„Ce vezi în imagine?” (se indică imaginea – „țânțar”)  

„Cu ce sunet începe cuvântul ...?”  

„Care este litera ...?” (alege din trei variante de răspuns)  

Pentru trei răspunsuri notate cu + se acordă 1 punct.  

 

Item 10 

 

„Ce vezi în imagine?” (se indică imaginea – „elev”)  

„Cu ce sunet începe cuvântul ...?”  

„Care este litera ...?” (alege din trei variante de răspuns)  

Pentru trei răspunsuri notate cu + se acordă 1 punct.  

 

Item 11 

 

„Ce vezi în imagine?” (se indică imaginea – „jucării”)  

„Cu ce sunet începe cuvântul ...?”  

„Care este litera ...?” (alege din trei variante de răspuns)  

Pentru trei răspunsuri notate cu + se acordă 1 punct.  

 

Item 12 

 

„Ce vezi în imagine?” (se indică imaginea – „găleată”)  

„Cu ce sunet începe cuvântul ...?”  

„Care este litera ...?” (alege din trei variante de răspuns)  

Pentru trei răspunsuri notate cu + se acordă 1 punct.  

Total punctaj obținut (din 12 puncte)  

 

Criterii de apreciere: 

Între 10 – 12 puncte: nivel bun de identificare a sunetului inițial și de asociere fonem-grafem; 

Între 8 – 10 puncte: nivel mediu de identificare a sunetului inițial și de asociere fonem-grafem; 

Sub 8 puncte: nivel scăzut de identificare a sunetului inițial și de asociere fonem-grafem; 

 

Observații / Recomandări: 

 

 

 

 

 

 

Data evaluării:                                                                                          Profesor psihopedagog: 


