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INTRODUCERE 

 

 

Prezentul auxiliar DICOVOC reprezintă un produs intelectual realizat în 

cadrul proiectului Erasmus+ ,,Prévenir l’illettrisme par des dispositifs 

pédagogiques innovants et la coopération avec les familles’’ nr. de referință 2017-

1-FR-01-KA201-037402, un proiect de parteneriat strategic între instituții de  

învățământ similare din Franța (Académie d’Amiens, Beauvais), Italia (Università 

degli studi della Basilicata, Potenza, USR Piemonte, Torino), Turcia (Konya Il 

Milli Egitim Mudurlugu) și România (Inspectoratul Școlar Județean Brăila), 

derulat pe parcursul a trei ani și care  a deschis perspective de cooperare în materie 

de inovare și schimb de bune practici. 

DICOVOC propune diverse exerciții, structurate de la simplu la complex, 

cuvinte explicate și traduse în limbile română, engleză, franceză, italiană și turcă în 

vederea îmbunătățirii competențelor lingvistice  în limba română de către elevii de 

alte naționalități cu scopul îmbunătățirii rezultatelor școlare și a integrării acestora 

în sistemul de învățământ românesc.  

DICOVOC are rolul de a stimula activitatea proprie de căutare și 

descoperire, elevii primind noi informații prin imaginile propuse, prin sarcinile de 

lucru diverse cât și prin rezolvarea lor și îi determină la o organizare și activitate 

individuală. 
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CAPITOLUL I. FAMILIA MEA 

I. 

1. Asociază cuvântul cu imaginea potrivită: 

a. Mama                                                              

b. Tata 

c. Fratele 

                 1  

                                                                                              
               1.                                                   2.                                                 3. 

               a.………………                           b.………….                                c  …………..  

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

 

                                                 
              1.                                                   2.                                                 3. 

               a.………………                           b.………….                                c  …………..  

 

a ca- bu-ni Imaginea  1 

b cul-ni-bu     Imaginea  2 

c so-ra   Imaginea  3 

 

3. Legaţi cuvântul de definiţia sa: 

a. Matușa 

b. Bunicul 

c. VeriĢoara  

d. Unchiul 

Sora tatălui sau a mamei unei persoane 

Părinții părinților 
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Fiul sau fiica unchiuluisau a mătuĢii 

Fratele tatălui sau al mamei 

a………………. b………………… c……………… d…… 

 

4. Completaţi fraza cu cuvântul potrivit: 

Fiul mamei mele este ……………………  meu. 

Mama mamei mele este …………………. mea. 

Soţul mamei mele este …………………..  meu. 

Sotul mătuĢii mele este …………………. meu. 

Fiul unchiului meu este …………………..meu. 

Tatăl tatălui meu este …………………. …meu. 

5. Completaţi textul cu cuvintele potrivite: 

Eu Ģi …………………. meu am petrecut vacanţa la ………………., la ţară.    ………………… 

meu are 70 de ani Ģi iubeĢte sportul, iar ………………… are 68 si iubeĢte florile.  

6.Prezintă familia lui Radu: 

Mă numesc Radu. Am 12 ani. Am o …………….., Maria Ģi doi …………gemeni, Alex Ģi 

Marius. ……….mea se  numeĢte Marta Ģi este profesoară de desen. ………….meu se numeĢte  

Ioan Ģi este medic. Mama mea are un frate. El se numeĢte George Ģi este ……….meu. Tatăl meu 

are o soră .Ea se numeĢte Ioana Ģi este ……………… mea. 

II. 

1. Asociază  cuvântul cu imaginea potrivită: 

a. MătuĢa 

b. Sora 

c. Nepotul 

                           

 

          

 

 

 

 

             1.                                                    2.                                                 3. 

              a.………………                           b.………….                                c  …………..  

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare 

 

                

                                                             2                                        3 
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              1.                                                    2.                                                 3. 

               a.………………                           b.………….                                c  …………..  

 

po – ne – tul 

ni- bu- cul 

te- fra – le 

3. Legaţi cuvântul de definiţia sa: 

a. Cumnatul  

b. Bunicul 

c. Nepotul 

Fratele (sau sora) unuia dintre soți în raport cu celălalt soț. 

Persoană considerată în raport cu bunicii săi ori cu unchii și mătușile sale.  

Tatăl tatălui sau al mamei 

a………………. b………………… c……………… 

 

4. Completaţi fraza cu cuvântul potrivit: 

Fiica părinţilor mei este…………………………………….mea 

Fiica mătuĢii mele este ………………………………….....mea. 

Sora tatălui meu este …………………................................mea. 

Eu, Ionuţ, sunt ………………….. ………………bunicilor mei. 

Eu, Monica, sunt…………………………. …….unchiului meu. 

 

5. Completaţi textul cu cuvântul potrivit : 

Eu sunt Dan. Iată familia mea. 

Am un ……………., Paul. Nadia este ………………… mea. 

…………….. meu se numeĢte Petre, ………………. Mea se numeĢte Marta. 

……………….. meu se numeĢte Marian, ………………. mea se numeĢte Stefania. Copiii lor, 

Remus Ģi Daria sunt …………………. Mei. Adela Ģi Ioan sunt ………………….. din partea 

mamei. 

 

6. Baraţi intrusul din câmpul lexical propus – Familia  

Mama, tata, sora, fratele, soarele 

Bunicul, bunica, matuĢa, unchiul, unghiul 

Vărul, veriĢoara, bunicul, nepotul, primăvara 
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III. 

1. Leagă cuvântul de imagine: 

a.Nepoata 1 

 

 

 

 

b.VeriĢorul 2 

 

 

 

 

c.Bunica 3 

 

 

 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

a. fa-li-mi-a 

b. ne-ta-poa 

c. ni-bu-ca 

 

 

 

             1.                                                         2.                                                     3. 

              a.………………                                 b.………….                                   c  …………..  

3. Legaţi cuvântul de definiţia sa : 

a. soţul 

b. soţia 

c. familie 

1.Totalitatea persoanelor înrudite, care sunt din același neam 

2. Bărbat căsătorit  

3. Femeie căsătorită 
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a………………….. b…………………………….. c…………………………… 

 

 

 

4. Completaţi  cu cuvântul potrivit de gen masculin sau feminin: 

Mama  ……………………………. 

Vărul  ……………………………. 

Fratele ……………………………. 

Soţul  ……………………………. 

Bunicul  ……………………………. 

Unchiul ……………………………. 

Sora  ……………………………. 

 

5. Separă cuvintele și scrie fraza corectă 

UnchiulmeuĢimătuĢameanuaucopii ………………………………………. 

EuamdouăsuroriĢiunfrate ………………………………………. 

acestaestetatălmeuDan ………………………………………. 

Mamaneaesteprofesorădesport ………………………………………. 

PărinţiimeisuntfoartegeneroĢi ………………………………………. 

Buniciimeisuntîncătineri ………………………………………. 

 

6. Baraţi intrusul din câmpul lexical propus: 

fratele, cumnatul, camera, sora 

vărul, bunica, unchiul, natura 

părinţii, familia, rudele, fructele 

7. Completează textul cu cuvântul potrivit : 

Eu mă numesc Laura. Am o mare ……………………. Părinţii mei sunt Monica si Jean.     

Monica, ……………. mea, este foarte drăguţă Ģi iubeĢte natura.   ………………… meu, Jean, 

este foarte comic  Ģi ne distrăm bine împreună. Părinţii mei au trei copii:eu, ……………..mea, 

Dana și …………………. meu Sebastian. Suntem familia perfectă. 

 

IV. 

1.Leagă cuvântul de imagine: 

a. VeriĢoara  

b. MătuĢa 

c. Tata  
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             1.                                                         2.                                                     3. 

              a.………………                                 b.………….                                   c  …………..  

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare: 

pă- te- rin   ………………………. 

chiul – un ………………………. 

mnat- cum ………………………. 

tu-Ģă-mă ………………………. 

 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

 

Familie:   

1. Sora tatălui sau a mamei unei persoane. 

2. Cuvânt cu care o persoană mai în vârstă se adresează unui tânăr, unei tinere sau unui copil.  

3. Grup de persoane înrudite prin căsătorie care trăiesc împreună. 

4. Baraţi intrusul în familia lexicală a ,,familiei’’ 

Bunic, bunică, vecin, nepot, unchi 

5. Completaţi  cu cuvântul potrivit de gen masculin sau feminin: 

Cumnatul  ……………………………… 

MătuĢa  ……………………………… 

Bunicul  ……………………………… 

Mama  ……………………………… 
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6. Completează textul cu cuvântul potrivit : 

Jean, tatăl meu are o soră care se numeĢte Cătălina. Ea este ……………… mea. Ea este 

căsătorită. Soţul sau se numeĢte Bogdan, este …………….. meu. Ei au un …………, Daniel care 

este …………. meu. Mirela, sora mamei mele este căsătorită cu Nicolae. Ei au o ………….. , 

Jacqueline, ……………. mea. 

V. 

1. Asociază cuvâtntul cu  imaginea potrivită: 

                                 

  

 

 

 

             1.                                                         2.                                                     3. 

a. Familia            Imaginea ……… 

b. Fiii                   Imaginea ……… 

c. Fiica                Imaginea ……… 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare din domeniul ,,Familia 

mea’’ 

pă-ţii-rin   ………………….. 

ni-bu-cii   ………………….. 

ţii- po-ne  ………………….. 

mă-ca-mi  ………………….. 

 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Părinte: 

1. Tata Ģi mama, fiecare dintre cei doi părinţi.  

2. Termen cu care se adresează cineva unei femei în vârstă.  

3. Fratele (sau sora) unuia dintre soți în raport cu celălalt soț. 

 

 

 

4. Completaţi fraza cu cuvântul potrivit: 

Fiica mătuĢii mele este ………………………….....mea. 

Fiul unchiului meu patern este ………………….... meu. 

Sora tatălui meu este ……………………………. ..mea. 

Soţia tatălui meu este …………………………….. mea. 

Mama mamei mele este …………………………. ..mea. 

5.Completaţi textul cu cuvântul potrivit : 
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Eu mă numesc Victor. Am o ………………de 10 ani  Ģi un ………………….  de 5 ani. 

Părinţii mei sunt tineri : …………….. mea se numeĢte Otilia, …………. meu se numeĢte 

………….. Petru. Mama mea are un …………… , pe nume Marc. Marc este căsătorit cu Violeta, 

…………….. mea. Marc Ģi Violeta au doi copii : Alex Ģi Isabela. Alex este ………….meu, 

Isabela este …………….. mea.  Ion Ģi Georgeta au 70 de ani. Ei sunt ………….. mei materni: 

Ion este ………….. meu, Georgeta este ………………. mea.  

 

6. Prezintă familia ta. Realizeză cu ajutorul unui desen arborele genealogic al familiei tale 
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CAPITOLUL II. DESCRIERE DE PERSOANE 

I. 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. blondă Imaginea ………… 

b. brunetă  Imaginea ………… 

c. roșcată  Imaginea ………… 

 

            

 

 

 

 

        1.                                                                   2.                                                     3. 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare : 

moa-să – fru ……………………        Imaginea ………… 

ta-urâ  …………………………          Imaginea ………… 

op-mis-pti-tă ………………….           Imaginea ………… 

 

 

                              

                                             

 

 

      1.                                                               2.                                                     3. 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Serios,oasă  

Lipsit de îndrăzneală, de încredere în sine; sfios, rușinos 

Care are un caracter grav, sobru; lipsit de superficialitate; care nu se ține de frivolități, de glume; 

așezat, ponderat 

Care are o înfățișare neplăcută 

4. Completaţi fraza cu cuvântul potrivit : 

Mario are 1,90 m . El este ………………… 

Marta are 1,50 m. Ea este ………………… 

Fratele meu zâmbeĢte. El este …………….. 
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Maria plânge. Ea este ……………………… 

Eu am încredere în mine. Sunt …………….. 

 

 

5. GăseĢte descrierea corespunzătoare imaginii 

Acest băiat este  

Mare Ģi brunet   

Mic Ģi brunet 

Mare Ģi blond 

                                                    

   Roger este                                                                           Roger 

Calm                  b. sportiv                   c. comic 

 

 

 

II. 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. Gras Imaginea ………… 

b. Scund Imaginea ………… 

c. Timid     Imaginea ………… 

 

 

              

                 

 

 

 

          1.                                                               2.                                                     3. 

 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare : 

a. dă – blon  ………………..           Imaginea ………… 

b. ne-bru-tă ………………….         Imaginea ………… 

c. nă-Ģa-te ……………………        Imaginea ………… 
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      1                                            2                                                  3 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

 Blond,ă – 

De culoare deschisă, gălbui, galben, bălai 

Care are pielea (feței) de culoare negricioasă și părul negru 

De culoare roĢie 

4. Completaţi fraza cu cuvântul potrivit, conform imaginii : 

 

El este ……………..       

 

 

 

El este ……………..       

 

 

 

El este ……………..       

 

 

 

 

III. 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. Fericit Imaginea ………… 

b. Furios Imaginea ………… 

c. Trist Imaginea ………… 

 

 

                                                             

    

 

 

 

                  1                                                             2                                                  3 
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2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

a. ti - op - tă-mis                

 
b. ca – roĢ –tă           

 
c. moa-fru-să            

 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Înalt,ă 

De statură mică 

De statură mare 

Scurt, mărunt 

4. Completaţi fraza cu cuvântul potrivit : 

George practică  fotbalul Ģi înotul. El este …………… 

Marta are părul de culoare roĢie. Ea este ………… 

John este din Africa, are părul ca abanosul. El este ……………. 

Alba ca Zăpada este ………………. 

 

IV. 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. Scund Imaginea ………… 

b. Înalt Imaginea ………… 

c. Calm Imaginea ………… 

 

 

 

                                

 

              1                                                       2                                                           3 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare : 

gu – dră – ţă    …………… 

ri –os- se          …………… 
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mi – ti – dă      …………… 

râ –u – tă         …………… 

 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Drăguț,ă 

frumușel, grațios (ca înfățișare sau comportare) 

uscățiv, disgraţios 

Lipsit de îndrăzneală 

4.Completaţi cu cuvântul opus: 

Frumos ………………………. Slab ………………………. 

Înalt ………………………. Blond ………………………. 

Tris ………………………. Agitat ………………………. 

 

5. Baraţi intrusul: 

Optimist, fericit, trist, bucuros 

Brunet, Ģaten, roĢcat, pesimist, blond 

Înalt, calm, scund, gras, slab 
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CAPITOLUL III. TIMP LIBER 

I. 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

 

a.munte                                                               1 

 

 

 

 

b. mare  2 

 

 

 

 

c. plajă  3 

 

 

 

 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare : 

                              

 

                          

 

 

               1  2 3 

a. nic-pic    Imaginea 1 

b. ping-camp  Imaginea 2 

c. bă-ta-ră  Imaginea 3 

 

3. Legaţi cuvântul de definiţia sa : 

a. vacanță 

b. hotel 
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c. excursie  

d. călătorie 

Drumul pe care îl face cineva spre un loc (mai) îndepărtat 

Călătorie de agrement sau cu scopuri științifice, educative, sportive 

Clădire mare cu multe camere sau apartamente mobilate, care se închiriază de obicei cu ziua 

(călătorilor)  

Perioadă de odihnă acordată elevilor și studenților  

a………….        b…………….       c…………..    d………….. 

4. Alegeți  cuvântul potrivit pentru a completa fraza : 

Îmi place să merg în vizită/tabără la munte și  să stau cu cortul. 

Când mergem la mare noi stăm la hotel/rulotă de 3 sau 4 stele. 

La munte/picnic eu și sora mea avem grijă de coșul cu fructe și legume. 

Școala mea a organizat o (un) concediu/excursie la parcul de distracții din stațiunea Mamaia. 

5.Completaţi cu un cuvant potrivit fiecare dintre spatiile libere din urmatorul text : 

Îmi place să petrec timp liber în natură. Iubesc drumețiile pe …….., culesul fructelor de pădure și 

al florilor din poieni. Anul trecut în …………. am legat multe prietenii, am cântat cântece și am 

făcut un foc de ……. mare. Ție unde îți place mai mult să mergi în ……..? La munte sau la 

……….? 

(R: munte, tabără (X2), vacanță, mare) 

II. 

1. Asociază  cuvântul cu imaginea potrivită: 

a.  suvenir  1.  

 

 

 

 

 

b. aniversare  2 

 

 

 

 

c. petrecere  3 
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2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor: 

a. tu-lec –ra  1. 

 

 

 

 

b. ca-mu-zi 

 

 2. 

 

 

 

 

c. pa-ra-cum-tu-ra 

 

 3. 

 

 

 

 

 

3. Legaţi cuvântul de definiţia sa: 

a. lectura /cititul 

b. dans 

c. muzica 

1. Arta de a exprima sentimente și idei cu ajutorul sunetelor combinate într-o manieră specific 

2. Ansamblu de mișcări ritmatice, variate, ale corpului omenesc, executate de obicei în ritmul 

unei melodii, cu caracter ritual, artistic sau de divertisment 

3. Proces cognitiv complex de decodare a simbolurilor cu scopul de a construi sau de a deriva 

sens și înțelegere 

a……………….   b………………… c……………… 

4. Alegeți  cuvântul potrivit pentru a completa fraza : 

 Când mergem în concediu mama cumpăra multe suveniruri/alimente din fiecare loc pe 

care îl vizitam. 

 Matei prefera să danseze/invețe  în vacanță. 

 Pentru aniversarea Danielei colegii au pregatit o testare/ petrecere. 

 Sandra merge des la biblioteca și împrumută cărți. Pasiunea ei este lectura/picnicul. 

5. Baraţi intrusul din câmpul lexical propus – Timp liber  
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Mama, munte, mare, plaja 

Suvenir, excursie, tabara, examen 

Dans, petrecere, școala, muzica 

Picnic, călătorie, fotografii, învățător 

III. 

1. Leagă cuvântul de imagine: 

a. Joc  1. 

 

 

 

 

 

b. Fotografie  2. 

 

 

 

 

c. Călătorie    3 

 

 

 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

a.  tel-ho  1 

 

 

 

 

b. bi-o-ec-tiv  2 

 

 

c. na-o-dih  3 

 

 



                                                                                                 

Pagină 21 din 120 
 

 

 

 

3. Legaţi cuvântul de definiţia sa : 

a. odihna 

b. fotografie 

c. obiectiv 

1. Punct de atractie pentru turiști 

2. Imagine pozitivă a unei ființe, a unui obiect, a unui peisaj etc.fixată pe  hârtie fotografică sau in 

varianta  electronica și obținută prin fotografiere  

3. Întrerupere temporară a unei activități în scopul refacerii și al întăririi forțelor; (stare sau timp 

de) repaus; odihnire.  

a………………….. b………………….. c………………….. 

 

4. Completaţi  cu cuvântul potrivit la plural: 

Hotel …………………………….. 

fotografie  …………………………….. 

obiectiv …………………………….. 

calatorie …………………………….. 

petrecere  …………………………….. 

aniversare …………………………….. 

tabara  …………………………….. 

 

5. Separă cuvintele și scrie fraza corectă : 

Știicătoțicopiiiiubescaniversărilecuclovnișiconfetti?  

Euammersîntabarăcusoramea.  

Acestaestehotelulundeamstatvaratrecută.  

Mamameafacebagajeleînaintedeaplecaîntr-ocălatorie.  

ActivitateapreferatăaSimoneiîntimpulsăuliberestedansul.  

Parințiimeiauorganizatopetreceresurprizăpentrusoramea  

 

6. Baraţi intrusul din câmpul lexical propus: 

Hotel,calatorie,fotografie, cumnatul,  

petrecere, aniversare, examen, suveniruri, 

odihna,vacanta,muncitor, mare, 
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CAPITOLUL IV. MÂNCARE ġI BĂUTURI 

I. 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. Pâine 

b. Ouă 

c. Lapte 

                                    
 1                                                     2                                                      3 

  a……………….                           b……………                                   c…………….. 

2.Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare : 

gu –le – me    Imaginea …………. 

te – fruc  Imaginea …………. 

fea – ca  Imaginea …………. 

pa –a    Imaginea …………. 

 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Brânză 

Nume generic dat unor vegetale 

Produs alimentar obținut din lapte fiert și închegat 

Produse ale pomilor fructiferi 

4. Completaţi fraza cu cuvântul care lipseĢte: 

Ceaiul nu este dulce. AĢ vrea puţin ………….. 

Mi-e sete. AĢ dori un pahar cu ………… 

Mi-e foame. As vrea o felie de …………. cu unt. 

Mi-e somn . AĢ  pefera o ceaĢcă de ……………. 

5. Elimină intrusul: 

 legume: roĢie, ceapă, morcov, măr, ridiche 

 fructe :  pară, banană,ceapă, măr, portocală 

 alimente : suc, cafea, zahăr, sare, bluză, vin 
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II. 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. Legume                                                            1 

 

 

 

 

b. Suc de fructe  2 

 

 

 

 

c. Fructe  3 

 

 

 

 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare : 

a.  re –dra-hi-ta  1 

 

 

 

 

b. men-a-ta-li-ție  

 

 

 

2 

 

 

 

c. a-le-ce-re  3 
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3. Legaţi cuvântul de definiţia sa : 

a. Legume                                                           

b. Produse zaharoase 

c. Vitaminele 

1.Nume dat unor vegetale (fasole, cartofi, ceapă etc.) cultivate pentru hrana omului  

2.produs alimentar preparat din zahăr  

3.Sunt indispensabile creșterii normale și manifestării proceselor vitale ale organismului 

a………….        b…………….   c…………..     

4. Completaţi fraza cu cuvântul potrivit: 

 Produse de origine vegetală sau animală pe care oamenii, după o prealabilă prelucrare, le 

manâncă sau le beau se numesc………………… 

5. Completaţi textul cu cuvintele potrivite: 

O alimentație sănătoasă înseamnă consumarea diferitor alimente aparținând grupurilor alimentare 

de baza: proteine precum………, ouăle si legumele; lactate; fructe și legume; cereale, precum 

……….. și pastele fainoase; grăsimi și dulciuri 

6. Prezintă beneficiile consumului de fructe și legume: 

Anotimpurile se schimba și odată cu ele și………………...Din primăvară și până în toamnă ne 

putem bucura de fructe și legume care mai de care mai ……………dar și ……………, pline 

de…………..Dacă le vom consuma adecvat vom fi mai sănătoși! Fructele si legumele ar trebui 

consummate zilnic, ca atare sau sub forma de suc, deoarece au proprietatea de a-i oferi 

organismului cantitatile necesare de …………………. 
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CAPITOLUL V. VESTIMENȚIE – VETEMENTS – CLOTHES- ABBIGLIAMENTI 

I.  

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. Bluză              Imaginea…………………. 

b. Pantaloni       Imaginea…………………. 

c. Pijama           Imaginea…………………. 

d. Rochie           Imaginea…………………. 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare:  

că- lă –ciu  Imaginea…………………. 

rapi – cio  Imaginea…………………. 

ta – pan –loni  Imaginea…………………. 

ma-Ģă-că  Imaginea…………………. 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Papuci  

Încălțăminte ușoară (fără călcâi), care se poartă în casă 

                 1                 2                        3                  4 

             1                   2                      3                        4 
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Obiect de îmbrăcăminte tricotat care acoperă partea de sus a corpului și se poartă de obicei peste 

cămașă sau peste bluză 

Încălțăminte de stradă din piele, din materiale sintetice sau din pânză, care acoperă laba piciorului 

până la gleznă 

4. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Pulover 

Îmbrăcăminte femeiască la care bluza și fusta (din același material) formează o singură piesă. 

Obiect de îmbrăcăminte tricotat care acoperă partea de sus a corpului și se poartă de obicei peste 

cămașă sau peste bluză 

Încălțăminte ușoară (fără călcâi), care se poartă în casă 

5. Elimină intrusul: 

 Pulover, papuci, rochie, fustă 

 Papuci, sandale, cizme, pantofi, bluză 

 Căciulă, fular, mănuĢi, cămasă 

 

II 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. Căciulă 

b. Fular 

c. Palton 

 

 

                     

 

 

 

                         a.…………..                       b………………                      c……………….. 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

tofi –pan    1 

 
puci-pa      2 

 

 

  1         2                                3 
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le-san-da    3 

 

 

 

 

 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Tricou  

Încălțăminte sport 

Obiect gros de îmbrăcăminte cu maneci si nasturi care acopera bustul 

Obiect de îmbrăcăminte cu mâneci scurte care se folosește pentru a face sport 

4. PriveĢte imaginea Ģi completează cu cuvântul potrivit: 

 
El poartă …………….., ……………………., ………………….., ………………….. 
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CAPITOLUL VI. ORAȘUL MEU – MA VILLE – MY TOWN – LA MIA CITTA 

I. 

1. Asociază cuvântul cu imaginea potrivită: 

a. Farmacie                                                              

 

 

 

1 

 

b. Restaurant  

 

 

2 

 

 

 

 

c. Alee  3 

 

 

 

 

2. Puneți în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

a.mo-i-bil  1 

 

 

 

 

b. di-sta-on                              2. 

 

 

 

 

c. bu-vard-le 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Zoo 
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1. Clădire destinată celebrării cultului creștin  

2.Instituție pentru educarea și instruirea copiilor preșcolari  

3.Parc în care animale rare sau exotice sunt ținute în condiții asemănătoare cu cele ale vieții lor în 

libertate.  

4. Elimină intrusul : 

 Alee, bulevard, stradă, drum, muzeu 

 Universitate, Ģcoală, grădiniţă, spital, liceu 

 Muzeu, teatru, cinema, stadion 

5. Separă cuvintele și scrie fraza corectă 

Mamaestecontabilălabancă  

Bibliotecadincentrulorașuluiestenouă  

Soramealocuieșteîncelmainoucartierdinoaș  

Eusuntelevălaliceu  

Îmiplacesămăplimbprinparc  

 

6.Completează textul cu cuvântul potrivit: restaurant, biserică, imobil, grădina publică 

Astăzi am fost la ………………, la botezul vărului meu. Apoi am mers în ……………… unde 

am făcut niște poze frumoase. Petrecerea de botez a avut loc într-un ………………. Acesta este 

într-un ………………. nou, din centrul orașului. 

II. 

 1. Asociază  cuvântul cu imaginea potrivită: 

a. Parc  1 

 

 

 

b. Stradă  2. 

 

 

 

 

c. Bibliotecă  3. 
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2. Puneți în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

 

                                                 
1.ri-bi-că-se                                            2.  ga-ma-zin                               3. tru-tea 

 

     1………………….           2………………………    3………………………. 

 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Brutărie 

Local în care se expun spre vânzare cu amănuntul diferite mărfuri; prăvălie (mare) 

Loc în care se fabrică și se vinde pâinea   

Magazin în care se vând cărți 

 

4. Elimină intrusul 

Alee, bulevard, stradă, drum, muzeu 

Universitate, Ģcoală, grădiniţă, spital, liceu 

Muzeu, teatru, cinema, stadion 

5. Separă cuvintele și scrie fraza corectă 

Fratelemeuseantreneazăînfiecarezilastadion  

Stradapecarelocuiescesteplinădeflori  

Înfiecareduminicămergcusoramealazoo  

Înfiecarezitataiapâinedelabrutărie  

Grădinapublicăesteaproapedecasamea  

 

6.Completează textul cu cuvântul potrivit: muzeu, cofetărie, boulevard, grădiniță,  

Fratele meu este mic, ele merge la ……………… Săptămâna trecută, părinții mei au fost cu el la 

………… Pentru că a fost ascultător au mâncat câte o prăjitură la ……………… S-au întors 

acasă pe ………………….  
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III. 

1. Asociază  cuvântul cu imaginea potrivită: 

a. Cinema 

b. Grădină publică 

c. Supermarket 

                   
     1                                             2                                             3 

                 a-    ………..                             b-     ………….                      c-     …………..  

2. Puneți în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

 

 

 

 

                                           

 

zeu-mu                            2.  tal-spi                                 3. tă-co-ri-fe-e 

 

1………………….                       2………………………                             3……………… 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Bancă 

Întreprinderea financiară care efectuează operații de plată și credit  

Teren amenajat pentru competiții sportive, cu tribune pentru spectatori  

Local public unde se poate mânca contra plată 

4. Elimină intrusul : 

Alee, bulevard, stradă, drum, muzeu 

Universitate, Ģcoală, grădiniţă, spital, liceu 

Muzeu, teatru, cinema, stadion 

5. Separă cuvintele și scrie fraza corectă 

Mătușamealucreazălafarmaciaspitalului  

Înfiecareduminicăvădunfilmlacinema  
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Îmiplacesăfaccumpărăturidinsupermarket  

Spersăajunglaouniversitatedeprestigiu  

Părințiimeimerglateatruînfiecaresăptămână  

 

6. Completează textul cu cuvântul potrivit: parc, bibliotecă, liceu, librărie 

Fratele meu este elev la un ……….. renumit din oraș. În fiecare vineri, el merge la …………….  

pentru a împrumuta o carte. Uneori cumpără cărțile de care are nevoie de la …………… Cel mai 

mult îi place să citească în ………….   

IV. 

1.Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. Ģcoala 

b. cinema 

c. librărie 

d. spital 

              

 

 

 

 

1. 2 3 4 

a…………….. b……………..       c…………….. d…………….. 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

e-le-a 

 

…………………………. Imaginea…………………… 

ta-res-u-rant  

 

…………………………. Imaginea…………………… 

ni-u – si –ver- ta -te 

 

…………………………. Imaginea…………………… 

 

       
 

         1. 2 3 
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3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Stadion  

Magazin (universal) de mari proporții, de obicei cu autoservire.  

Teren amenajat pentru competiții sportive, cu tribune pentru spectatori 

Local public unde se poate mînca contra plată 

4. Completează cu cuvântul potrivit: 

   Luca este student Ģi merge la  ……………… 

   IeĢim în oraĢ să mâncam la  ……………… 

   Eu sunt elev Ģi merg la  ……………… 

   Am o listă de cumpărături, merg la  ……………… 

5. Elimină intrusul: 

 Alee, bulevard, stradă, drum, muzeu 

 Universitate, Ģcoală, grădiniţă, spital, liceu 

 Muzeu, teatru, cinema, stadion 

 

VII. 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. Muzeu 

b. Parc 

c.Teatru 

 

      

 

 

 

 

1. 2 3 

a…………….. b…………….. c…………….. 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

ga-ma-zin  1. 
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mo-i-bil  2. 

 

 

 

 

ma-far-cie  3. 

 

 

 

 

 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Cofetărie  

Local în care se fac, se consumă și se vând dulciuri (prăjituri, bomboane, înghețată etc.) 

Loc special amenajat unde se prepară și se comercializează medicamente 

Magazin în care se vând cărți. 

Librărie   

Local în care se fac, se consumă și se vând dulciuri (prăjituri, bomboane, înghețată etc.) 

Loc special amenajat unde se prepară și se comercializează medicamente 

Magazin în care se vând cărți. 

4. Elimină intrusul din familia lexicală: 

Teatru, muzeu, cinema, Ģcoală, atletism 

Librărie, înot, magazin, supermarket 

5. Completează cu cuvântul potrivit: 

Merg la ………….. să cumpăr un roman de Jules Verne. 

Mă simt rău, merg la medic, la ……………… 

Vreau să văd un film 3D, merg la …………….. 

Am nevoie de medicamente, merg la …………… 
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VIII. 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. biserica 

b. muzeu 

c. cafenea 

               

 

 

 

 

 

1                    2                     3 

a…………. b………………….. c…………….. 

 

2.Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

le- bu – vard     Imaginea ……………… 

ceu-li  Imaginea ……………… 

tru –tea  Imaginea ……………… 

 

                                                                                              3. 

 

 

 

 

            1                    2                     3 

 

3.Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Teatru  

1. Instituție de învățământ public unde se predau elementele de bază ale principalelor discipline 

2. Clădire sau loc special amenajat în vederea reprezentării de spectacole 

3. Parc în care animale rare sau exotice sunt ținute în condiții asemănătoare cu cele ale vieții lor 

în libertate 

4. Elimină intrusul din familia lexicală ,,oraĢul meu’’ 

Zoo, parc, grădina botanică, bunici 
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Teatru, librărie, handbal, muzeu, bibliotecă 

 

 

5. Completează cu cuvântul potrivit: 

Merg  la ……………….. ca să văd animalele mele preferate. 

Flavius are 16 ani Ģi este elev la ………………… Felix Faure din Beauvais. 

Bunicul meu se odihneĢte pe o bancă în ………………. . 

Unde pot găsi o ……………… ca să cumpăr ultimul volum cu personajul meu preferat, Tintin. 
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CAPITOLUL VII. MESERII – METIERS – JOBS – MESTIERI 

I 

1. Asociază cuvântul cu imaginea potrivită: 

a. Tâmplar                                                              

b. Electrician 

c. Grădinar 

                                                

 

 

 

 

 

 

                             1                    2                     3 

a…………. b………………….. c…………….. 

 

2. Puneți în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

 

                                                   
 

1.tar- bu-că                             2.  i-tor-cro                                         3. sta-la-in-tor   

 

1………………….               2………………………          3………………………. 

 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

a. Tipograf 

b. Oțelar 

c. Actor  

d. Operator 

1.Persoană care interpretează diferite roluri în piese de teatru sau în film 
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2.Muncitor specializat în lucrările de tipar 

3.Muncitor calificat care efectuează într-o oțelărie operațiile de elaborare a șarjei de oțel 

4.Muncitor calificat care supraveghează funcționarea unei mașini de lucru, a unui aparat sau care 

efectuează diverse operații cu acestea 

a………….        b…………….   c…………..    d………….. 

4. Completaţi  cu cuvântul potrivit de gen feminin: 

Avocat   

Muncitor   

Fotograf   

Profesor   

Bucătar   

 

5. Separă cuvintele și scrie fraza corectă : 

Prietenamameimeleesteregizoare  

Personajulprincipaldincarteeradetectiv  

Tatălmeuestearhitect  

Îmiplaceprofesoruldematematică.  

Brutarulfacepâinepevatră  

 

6. Prezintă familia lui Radu: 

Mă numesc Radu. Am 12 ani. Mama mea eliberează medicamente într-o farmacie, ea este 

……………….. Tatăl meu prescrie rețete într-un spital, el este ……………… Fratele meu face 

fotografii, el este …………………… Sora mea este ………………….într-o trupă de dans. 
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II. 

1. Asociază  cuvântul cu imaginea potrivită: 

a. Fotograf 

b. Brutar 

c. Miner 

                  
            1                    2           3 

a…………. b………………….. c…………….. 

 

2. Puneți în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

                                                 
1.to-log-ma-sto                            2.  sor-fe-pro                              3. dic-me 

 

1………………….          2………………………                     3………………………. 

 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

a. Bibliotecar 

b. Ghid 

c.Regizor 

d. Măcelar 

1.Specialist care regizează o piesă de teatru, un film etc 

2.Persoană care asigură funcționarea unei biblioteci. 

3.Persoană care se ocupă cu tăierea animalelor pentru consum și cu vânzarea cărnii lor 
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4.Persoană care conduce și îndrumă un grup de turiști, de vizitatori etc. oferindu-le explicațiile 

necesare 

a………….        b…………….   c…………..    d………….. 

4. Completaţi  cu cuvântul potrivit de gen feminin: 

Judecător  ………………………………………………. 

Dansator  ………………………………………………. 

Recepționer ………………………………………………. 

Grădinar   ………………………………………………. 

Vânzător  ………………………………………………. 

5. Separă cuvintele și scrie fraza corectă : 

Mătușameaestejudecătoare  

Unchiulmeuesteofițer  

Pompierulstingefocul  

Educatoareamergecucopiilaplimbare  

Vecinulmeuestescafandru  

 

6. Completaţi fraza cu cuvântul potrivit: 

Ion prelucrează obiecte din lemn, el este ………………. 

………………… elaborează șarje de oțel. 

Bunicul meu lucrează în mină, el este …………………….. 

În măcelărie, ………………….. tranșează carnea. 

Astăzi, ………………. mi-a montat o priză în living. 

III. 

1. Asociază  cuvântul cu imaginea potrivită: 

a. Instalator 

b. Judecător 

c. Regizor 

                     
          1           2       3 

a…………. b………………….. c…………….. 
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2. Puneți în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

 

                                            
1.di-nar-gră                             2.  tiv-de-tec                          3. fan-sca-dru 

 

1………………….                 2………………………                       3………………… 

 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

a. Pompier 

b. Stomatolog 

c. Miner 

d. Arhitect 

1. Specialist în proiectarea și construirea clădirilor. 

2. Muncitor calificat care lucrează într-o mina. 

3. Persoană care face parte dintr-un corp (militar sau civil) special instruit și dotat cu utilaje 

speciale pentru a stinge incendiile 

4.Medic specialist în stomatologie 

a………….        b…………….   c…………..    d………….. 

4.Completaţi  cu cuvântul potrivit de gen feminin: 

Bibliotecar   …………………………. 

Croitor  …………………………. 

Inginer  …………………………. 

Notar  …………………………. 

Tipograf   …………………………. 

 

5. Separă cuvintele și scrie fraza corectă : 

Tatălmeuestezidar  

Educatoareafrateluimeuesteînaltă  
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Grădinarulîngrijeșteflorile  

Mătușameaestefotograf  

 

6.Completează textul cu cuvintele potrivite : 

Eu mă numesc Laura. Îmi place teatrul și mă voi face ……..………. Mama mea face pâine intr-o 

brutărie, ea este ……………. Tatăl meu montează mașini de spălat, el este ………………. 

Fratelui meu îi place să facă fotografii, vrea să se facă …………………….. 

 

IV. 

1. Asociază  cuvântul cu imaginea potrivită: 

a. Măcelar  

b. Farmacist 

c. Bucătar 

 

                    
 

                        1                    2                     3 

a…………. b………………….. c…………….. 

 

2. Puneți în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

 

                                             
1.dar-zi                             2.  tori-dan-sa                          3. cat-a-vo 

1………………….                      2………………………           3………………………. 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

a. Electrician 

b.Vânzător 
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c. Tâmplar 

d. Croitor 

1.Persoană care este angajată într-un magazin pentru a efectua vânzarea mărfurilor și pentru a 

servi clientela 

2.Meseriaș, muncitor care face mobile și alte obiecte din lemn 

3.Persoană calificată care execute (sau repară) instalații, aparate, mașini electrice. 

4.Meseriaș care croiește (și coase) haine 

a………….        b…………….   c…………..    d………….. 

4.Completaţi  cu cuvântul potrivit de gen feminin: 

Brutar  ……………………………. 

Electrician  ……………………………. 

Ghid  ……………………………. 

Instalator  ……………………………. 

Stomatolog  ……………………………. 

 

5. Separă cuvintele și scrie fraza corectă : 

Bibiotecarașcoliinoastreestebrunetă  

Fratelemeuesteinstalator  

Bunicaesteobunăbucătăreasă  

Credcăvoideveniactor  

 

6. Completează textul cu cuvintele potrivite: 

Sora tatălui meu este ……………… la grădinița din centrul orașului, ea are grupa mare. Soţul ei 

stinge incendiile din oraș, el este ……………... Băiatul lor a proiectat casa în care locuiesc, el 

este………………….. Soția acestuia este ………………., ea ține contabilitatea firmei lor. 

V. 

1. Asociază  cuvântul cu imaginea potrivită: 

a. Medic 

b. Detectiv 

c. Ofițer 
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                     1                    2                     3 

  a…………. b……………… c…………….. 

 

2. Puneți în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

 

                                           
1. pi-er-pom                            2.  că-bu-tar                          3. gi-re-zor 

1………………….                 2………………………                       3………………… 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

a. Grădinar 

b. Brutar 

c. Farmacist 

d. Contabil 

Persoană care fabrică pâine   

Persoană calificată care ține contabilitatea unei instituții sau a unei întreprinderi. 

Persoană care se ocupă cu cultivarea unei grădini 

Persoană calificată care se ocupă cu prepararea, controlul și distribuirea sau vinderea 

medicamentelor   

a………….        b…………….   c…………..    d………….. 

4. Completaţi  cu cuvântul potrivit de gen feminin: 

Contabil  …………………………………. 

Educator  …………………………………. 

Farmacist  …………………………………. 

Regizor  …………………………………. 

Tâmplar  …………………………………. 

 

5. Separă cuvintele și scrie fraza corectă : 

Mamaestemediccardiolog  

SoraIrineiesteactriță  

Buniculmeuafostjudecător  

Astăziamprogramarelastomatolog  
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6. Completează textul cu cuvintele potrivite: 

Mama mea este …………… , ea mi-a cusut o rochie foarte frumoasă. Tatăl meu este ……., el 

îndrumă gupurile de turiști oferindu-le explicațiile necesare. Sora mea autentifică acte juridice, ea 

este …………. Eu mă voi face ………….. de fizică deoarece îmi place să explic elevilor cum 

apar diverse fenomene. 

 

VI. 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. Profesor 

b. Medic 

c. Judecător 

d. Pilot 

                                                                                           4                        

 

             1                     2                               3                      4 

a…………………. b…………………. c…………………. d…………………. 

    

2.Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

hi – ar-tect    Imaginea …………… 

tar – bu – că  Imaginea …………… 

tar- bru  Imaginea …………… 

vo-a-cat  Imaginea …………… 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

             1                     2                               3                      4 
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3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Ghid 

1.Persoană care se ocupă cu fotografierea 

2.Persoană care conduce și îndrumă un grup de turiști, de vizitatori etc. oferindu-le explicațiile 

necesare 

3. Persoană care se ocupă cu cultivarea unei grădini 

Croitor 

1.Meseriaș care croiește (și coase) haine. 

2.Persoană calificată care ține contabilitatea unei instituții sau a unei întreprinderi. 

3.Persoană a cărei profesiune este dansul. 

4. Completează cu cuvântul potrivit : 

Maria iubește dreptatea și respectă legile. Ea este ……………… 

Maria iubește copiii, predă geografia. Ea este…………………… 

Luca îngrijește bolnavii și prescrie rețete. El este ………………. 

John iubește dansul. El este……………………………………… 

5. Elimină intrusul :    

a. Medic, profesor, jurnalist, turist, avocat    

b. Profesor, educator, învățător, student 

 

VII. 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. Instalator       Imaginea……  

b. Actor             Imaginea……  

c. Electrician     Imaginea……  

d. Contabil         Imaginea……  

 

 

 

                                                                  .                                           

 

 

 

 

 

             1                     2                               3                      4 
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2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

 

du –e-tor-ca …………………… Imaginea ……………….. 

to-fo-graf …………………… Imaginea ……………….. 

pi-pom-er   …………………… Imaginea ……………….. 

 

 

       

 

 

 

 

           

             1                                   2                              3                 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Recepționer 

1. Persoană care întâmpină și repartizează în camere persoanele care solicită cazarea într-un hotel 

2. Specialist care regizează o piesă de teatru, un film 

3. Medic specialist în stomatology 

Scafandru 

1.Muncitor specializat în lucrările de tipar 

2. Persoană specializată în lucrări sub apă cu ajutorul unui aparataj special 

3. Meseriaș, muncitor care face mobile și alte obiecte din lemn 

4. Completează fraza  cu cuvântul potrivit: 

Iulian interpretează un rol pe scena teatrului Odeon. El este …………….. 

Marius întâmpină turiĢtii la recepţia hotelului. Este ……………………… 

Ludovic contruieĢte case.  Este …………………………………………… 

Iulian interpretează un rol pe scena teatrului Odeon. El este …………….. 

Marius întâmpină turiĢtii la recepţia hotelului. Este ……………………… 

Ludovic contruieĢte case.  Este …………………………………………… 
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VIII. 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a.Croitor Imaginea………….. 

b.Detectiv Imaginea………….. 

c. Ofiţer   Imaginea………….. 

 

     

     2         3        

 

 

 

 

 

 

             1                                   2                              3                 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

a. ma- sto- log- to  ………………. Imaginea ………… 

b. po-ti-graf   ………………. Imaginea ………… 

c. ză-vân-tor  ………………. Imaginea ………… 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Vânzător 

a. Persoană care este angajată într-un magazin pentru a efectua vânzarea mărfurilor și pentru a 

servi clientela 

b.Specialist care regizează o piesă de teatru, un film  

c. Persoană calificată care predă o materie de învățământ (în școală) 

             1                               2                         3                 



                                                                                                 

Pagină 49 din 120 
 

4. Elimină intrusul: 

Bibliotecar, imobil, vânzător, tâmplar, instalator 

Medic, muzeu, pofesor, avocat, judecător 

Educator, regizor, scenarist, teatru, pilot 

5. Completează fraza cu cuvântul potrivit: 

Persoană care întâmpină și repartizează în camere persoanele care solicită cazarea într-un hotel se 

numeĢte …………………. 

Persoană calificată care predă o materie de învățământ (în școală) se numeĢte …………………… 

Specialistul care regizează o piesă de teatru, un film se numeĢte …………………………………. 
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CAPITOLUL VIII. SPORTS 

I. 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a.Antrenor                       Imaginea ……….. 

b.Echipa                          Imaginea ……….. 

c. Echipament sportiv      Imaginea ……….. 

d. Medalie                        Imaginea ……….. 

 

        

 

 

 

 

 

 

             1                     2            3                      4 

 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

di – sta – on …………………….. Imaginea…………. 

nis –te …………………….. Imaginea…………. 

bal –fot …………………….. Imaginea…………. 

a – tism –tle …………………….. Imaginea…………. 

 

 

          

 

 

 

             1                     2                        3                      4 

 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Înot 

a. Plutire și înaintare în apă cu ajutorul anumitor mișcări ritmice făcute cu membrele corpului. 

b. Obiect sferic,de diverse dimensiuni și greutăți, care se folosește în diferite jocuri sportive. 

c. Piesă de metal oferită ca premiu la diferite concursuri. 

Medalie  

a. Persoană care practică sportul 
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b. Teren amenajat pentru competiții sportive care are tribune pentru spectatori. 

c. Piesă de metal oferită ca premiu la diferite concursuri. 

4. Completează cu cuvântul potrivit : 

Eu am terminat primul proba de 100 m Ģi am primit ……………. de aur. 

Fotbalul este un sport între două  ……………….. . 

Luis este ………………. , se ocupă de antrenarea echipei. 

Competiția sportivă internațională care are loc o dată la patru ani se numeĢte ………………. 

5. Elimină intrusul: 

Fotbal, minge, rachetă, antrenor, stadion 

Înot, apă, bazin, înotător, minge 

Antrenor, sportiv, vacanţă, antrenament 

 

II.   

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

Înot Imaginea…………. 

Volei Imaginea…………. 

Fotbal Imaginea…………. 

 

 

                     

 

 

 

 

 

1 2  3 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

nas-gim-că-ti   …………………… Imaginea…………. 

di-sta-on   Imaginea…………. 

pa –na-ti-tor   Imaginea…………. 
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3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Caiac  

1. Ambarcație de sport ascuțită la ambele capete 

2. Grup de sportivi constituit într-o formație, în cadrul căreia se antrenează, sub conducerea unui 

specialist, și participă la competiții. 

3. Joc cu mingea între două echipe. 

Echipament sportiv 

1. Totalitate a obiectelor de îmbrăcăminte, de încălțăminte și accesorii cu care este dotat un 

sportiv 

2. Ansamblu de exerciții fizice care contribuie la fortificarea corpului omenesc. 

3. Gen de sport care cuprinde un de ansamblu specific de exerciții.   

4. Completează cu cuvântul potrivit: 

Fotbalul este un joc cu ………………. între două echipe. 

Sportivul este o persoană care practică …………… . 

Terenul amenajat pentru competiții sportive care are tribune pentru spectatori se numeĢte 

………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1               2                   3 
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III. 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

Patine           Imaginea …………….. 

Karate           Imaginea …………….. 

Olimpiada     Imaginea …………….. 

 

 

       

 

 

 

 

                     1                2                  3 

 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

a.bi-ar-tru  ………………………….. Imaginea …………….. 

b.tiv-spor  ………………………….. Imaginea …………….. 

c.pa-chi-e-ment  ………………………….. Imaginea …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                     1                2                  3 

 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Minge  

a.Obiect sferic (rar ovoidal), de diverse dimensiuni și greutăți, care se folosește în diferite jocuri 

sportive. 

b. Persoană care practică sportul. 

c. Totalitate a obiectelor de îmbrăcăminte, de încălțăminte și accesorii cu care este dotat un 

sportiv. 

4. Completează cu cuvântul potrivit: 
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Ansamblul de exerciții fizice care contribuie la fortificarea corpului omenesc se numeĢte 

…………………… 

……………………… este o persoană care practică sportul. 

Sportivii sunt antrenaţi de către un ………………… 

 

IV 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. înot                                                          

b.atletism 

c. fotbal 

 

   

1 2 3 

 

…………….. …………….. ……………….. 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare 

   

1 2 3 

 

a. lim – pi – o – da – a  …………………………. Imaginea 1 

b. chi – e – pă  …………………………. Imaginea 2 

c. sta – on – di  …………………………. Imaginea 3 

 

3. Legaţi cuvântul de definiţia sa : 
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a. Volei  

b. Antrenor  

c. Medalie  

d. Echipament sportiv 

1. Joc sportiv practicat pe un teren dreptunghiular între două echipe adverse compuse din câte 

șase jucători, care aruncă o minge specială peste o plasă întinsă sus,  în mijlocul terenului. 

2. Piesă de metal în formă de monedă, gravată cu figuri și inscripții, emisă în cinstea unei 

personalități sau în memoria unei acțiuni glorioase. 2. Piesă de metal oferită ca premiu la 

diferite concursuri. 

3. Totalitate a obiectelor de îmbrăcăminte, de încălțăminte și accesorii cu care este dotat un 

sportiv. 

4. Persoană calificată care se ocupă cu antrenarea sportivilor. 

 

........................ ........................ ........................ ........................ 

 

4. Completaţi fraza cu cuvântul potrivit: 

Voleiul este un joc sportiv care se joacă între două ................................. .  

Persoana care practică un sport se numește …………………………. . 

Nadia Comăneci este  o ……………………. renumită. 

Persoana care joacă fotbal se numește ................................. .  

O echipă are nevoie de un ........................................ pentru a se pregăti pentru competiții sportive. 

5.Completaţi textul cu cuvintele potrivite: 

Duminică, eu și tatăl meu am mers la bazinul olimpic pentru a …………………… .  Ne-am 

pregătit echipamentul necesar: .................................. și .................................. .  Înainte de a intra 

în ........................, facem câteva exerciții de încălzire a mușchilor. Apoi, intrăm în apă și 

........................... în diferite stiluri: bras, freestyle, spate, fluture. Înotul  este  ......................... meu 

preferat. 

6. Prezintă sportul tău preferat: 

Mă numesc ……………………….  și am ……… ani. .......................... este sportul meu preferat. 

Pentru a practica acest sport am nevoie de următorul echipament: ....................................., 

...................................... și ........................................ . Îmi place acest sport pentru că 

.......................................................................................................................................................... . 

7. Baraţi intrusul din câmpul lexical propus. 

atletism, înot, antrenor, autor,  minge 

tenis, stadion, floare, sportiv, caiac 

echipă,  elev, fotbal, echipament, olimpiadă 

soare, volei, antrenor, minge, gimnastică 
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V.  

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. gimnastică                                                        

b.tenis 

c. caiac 

 

   

1 2 3 

 

…………….. …………….. ……………….. 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

   

1 2 3 

 

a. lei – vo   …………………………. Imaginea 1 

b. iac – ca  …………………………. Imaginea 2 

c. a – ga – re – ler   …………………………. Imaginea 3 

 

 

3. Legaţi cuvântul de definiţia sa : 

a. Tenis  

b. Olimpiadă  

c. Caiac  

d. Gimnastică  
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1. Ambarcație de sport ascuțită la ambele capete. 2 Sport nautic care se practică cu caiacul. 3 

Ambarcație mică, cu înveliș de piele de focă, folosită de eschimoși. 

2. Ansamblu de exerciții fizice care contribuie la fortificarea corpului omenesc. 2) Gen de sport 

care cuprinde un de ansamblu specific de exerciții.   

gimnastică sportivă, gimnastică artistică, gimnastică medicală 

3. Competiție sportivă internațională care are loc o dată la patru ani; jocuri olimpice. 

4. Joc sportiv care se practică cu mingi mici, lovite cu rachete de către doi sportivi sau două 

perechi, pe un teren special amenajat, despărțit în două printr-o plasă joasă; sportul alb 

Tenis de masă 

 

........................ ........................ ........................ ........................ 

4. Completaţi fraza cu cuvântul potrivit: 

Mingea este folosită în următoarele sporturi: ..................................., ......................................., 

.......................................... .  

Înotul este un sport care se practică în  …………………………. . 

Simona Halep  joacă ............................, care se mai numește și sportul alb. 

Oamenii merg pe ...................................... pentru a urmări un joc de fotbal.  

Câștigătorii unei competiții sportive primesc ................................ . 

 

5. Completaţi textul cu următoarele cuvinte: antrenament, medalia, antrenorul, gimnastă. 

Maria are 6 ani și este o mică ............................. . În fiecare zi ea merge la ............................. . 

……………… o ajută să se pregătească pentru următoarea competiție sportivă. Maria vrea să 

câștige  ……………….. de aur.  

6. Separă cuvintele și scrie fraza corectă: 

Ericparticipălacompetițiiledecaiac.  

SimonaHalepesteomaretenismenă.  

Ioanamergelaantrenamentuldeînot.  

Petrujoacăvoleipeplajă.  

Echipadegimnasticăacâștigatmedaliadeaur.  

 

7. Baraţi intrusul din câmpul lexical propus. 

gimnastică ritmică, sportiv, minge, munte, echipă 

medalie, soare, antrenor, antrenament, înot 

fotbal, actor, tenis de masă, olimpiadă, competiție 

atletism, echipament sportiv, volei, elev, caiac 

olimpiadă, gimnastică sportivă, mare, stadion, fotbal 
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CAPITOLUL IX. MIJLOACE DE TRANSPORT 

I. 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. avion                                                         

b.autobuz 

c. tramvai 

 

   

1 2 3 

 

a…………….. b…………….. c……………….. 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare 

   

1 2 3 

 

a. por - va …………………………. Imaginea 1 

b. to – a – u – buz   …………………………. Imaginea 2 

c. trou - me …………………………. Imaginea 3 

 

3. Legaţi cuvântul de definiţia sa : 

a. Vapor 

b. Taxi  

c. Autocar 

d. Tren  
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1. Autobuz amenajat pentru a parcurge distanțe mari, între localități. 

2. Automobil cu șofer, care se închiriază pentru o cursă sau pentru un anumit interval de timp.  

3. Convoi de vagoane de cale ferată legate între ele și puse în mișcare de o locomotivă.  

4. Navă mare pusă în mișcare de un motor propriu care transportă pe apă mărfuri și călători. 

 

a........................ b........................ c........................ d.................. 

4. Completaţi fraza cu cuvântul potrivit: 

Autobuzul este un mijloc de ……………………. în comun.  

Automobilul este condus de  …………………………. . 

Trenul are mai multe ..................................... . 

Vaporul poate transporta ................................... și ................................... . 

5.Completaţi textul cu următoarele cuvinte: gara de tren, trenul, peronul, șine. 

Rareș este foarte fericit. Astăzi va merge împreună cu tatăl său în excursie cu …………….. . La 

ora 10.00 trebuie să ajungă la ........................................... . Ajunși acolo, au cumpărat biletele de 

călătorie. Pe bilet sunt indicate numărul trenului, ora de plecare,  ………………….. de unde 

pleacă trenul, numărul vagonului și locul ocupat de pasager. Impegatul dă semnalul de plecare. 

Trenul pornește pe ………………….. .  

6. Prezintă mijlocul de transport cu care vii la școală. 

........................................................................ .......................................... ........................................ 

...................................................... ............................................... ............................................ ...... 

.............................. ......................................... ....................................... ....................................... ... 

............................................. .............................................. ............................................................. . 

 

7. Baraţi intrusul din câmpul lexical propus. 

vapor, avion, copil, taxi, transport 

automobil, anotimp, șofer, autogară, șină 

metrou, carte, bilet de călătorie, peron, port 

auotcar, pasager, parc, tramvai, depou 
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 II.  

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. taxi                                                       

b. metrou 

c. tren 

 

   

1              2          3 

 

a.…………….. b…………….. c……………….. 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare 

  

 

 

1           2          3 

 

a. vi – a – on   …………………………. Imaginea 1 

b. gar - han  …………………………. Imaginea 2 

c. nă – ma – și    …………………………. Imaginea 3 

 

3. Legaţi cuvântul de definiţia sa : 

a.Pasager 

b.Tramvai 

c.Depou 

d.Port 

1. Clădire în care se adăpostesc, se întrețin și se repară locomotive, vagoane de tren sau de 
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tramvai etc.. 

2. Persoană care circulă sau călătorește folosind un mijloc de transport în comun. 

3. 1. Complex tehnic amenajat pe malul unei ape navigabile, prevăzut cu instalațiile necesare 

pentru acostarea, adăpostirea și reparația navelor, pentru transportul de mărfuri și de călători. 

2. Oraș care are un port. 

4. Mijloc de transport urban în comun, constând din unul până la trei vagoane (cu tracțiune 

electrică) care rulează pe șine. 

 

a......................... b........................ c........................ d........................ 

 

4. Completaţi fraza cu cuvântul potrivit: 

Pasagerii așteaptă pe ................................ pentru a urca în tren .  

Vaporul circulă pe ........................... . 

Trenul are mai multe ............................. . 

În  depou sunt  reparate …………………….. . 

Distanțele mai mari dintre localități pot fi parcurse cu ……………………. sau  ……………… . 

 

5. Completaţi textul cu următoarele cuvinte:vapoare, pasageri, marfă, apă, maritimă. 

Astăzi mergem în port . Acolo sunt ..................................... mari și mici care plutesc pe ............. . 

Vapoarele transportă .............................. sau ........................... . Oamenii care doresc să se 

deplaseze cu vaporul, merg în gara ........................... . Într-o zi voi călătători și eu cu vaporul. 

 

6. Separă cuvintele și scrie fraza corectă: 

Vaporulestecondusdecăpitan.  

Metroulesteuntrensubteran.  

Tramvaiulcirculăpeșine.  

Trenulintrăîntunel.  

Autocarulcirculăpeșosea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 

Pagină 62 din 120 
 

 III.  

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. mașină                                                       

b. vapor 

c. autocar 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 

 

…………….. …………….. ……………….. 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare 

   
1 2 3 

 

a. vai – tram    …………………………. Imaginea 1 

b. nel – tu  …………………………. Imaginea 2 

c. sea – șo   …………………………. Imaginea 3 

 

3. Legaţi cuvântul de definiţia sa : 

a. Gară 

b. Avion 

c. Hangar 

d. Metrou 

1. Loc situat pe o linie ferată, prevăzut cu o clădire și alte instalații necesare, unde opresc 
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trenurile, de unde se dirijează mișcarea lor, unde urcă și coboară călătorii, se încarcă și se 

descarcă mărfurile etc., (în special) clădirea unde sunt instalate birourile, sălile de așteptare 

pentru călători etc.  

Gară maritimă sau fluvială = ansamblu de construcții, instalații etc. de pe cheiul unui port 

pentru îmbarcarea și debarcarea călătorilor, mărfurilor 

2. Mijloc de transport în comun pe cale ferată urbană subterană, mai rar aeriană sau la nivelul 

solului; tren subteran, metropolitan 

3. Vehicul aerian mai greu decât aerul, prevăzut cu mari suprafețe plane în formă de aripi și 

care se deplasează cu ajutorul elicei și al motoarelor sau reactoarelor. 

4. Construcție amplasată în apropierea pistei de decolare și aterizare, destinată adăpostirii, 

reparării și întreținerii avioanelor. 

 

........................ ........................ ........................ ........................ 

 

4. Completaţi fraza cu cuvântul potrivit: 

Avionul a fost dus în …………………… pentru reparații. 

Trenul sosește în ………………………., la peronul numărul trei . 

……………………… este un tren subteran. 

……………………. este un mijloc de transport aerian. 

Tramvaiul, trenul și metroul merg pe …………………… . 

5. Separă cuvintele și scrie fraza corectă: 

Călătoriiseurcășicoboarădinautobuzînstațiilespecialamenajate.  

Pasageriiașteaptătrenulpeperon.  

Peautostradăsuntmultemașini.  

Vaporulesteunmijlocdetransportpeapă.  

 

6. Baraţi intrusul din câmpul lexical propus: 

autobuz, tren, teren, automobil, pasager 

taxi, metrou, vapor, bancă, peron 

autogară, autocar, minge, tramvai 

aeroport, avion, pasăre, hangar, pasager 
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IV. 

1.Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. Autobuz 

b. Tren 

c. Avion 

                
    1                                    2                                                 3 

 

a …………….                  b ………………                         c …………….. 

2.Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

ci-bi-cle-ta  …………………….. Imaginea………… 

au-car-to  …………………….. Imaginea………… 

trou-me  …………………….. Imaginea………… 

 

 

                                            
                                                 2                                                          3 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Metrou 

1. Automobil cu șofer, care se închiriază pentru o cursă sau pentru un anumit interval de timp; 

2. Mijloc de transport în comun pe cale ferată urbană subterană, mai rar aeriană sau la nivelul 

solului; tren subteran, metropolitan;  

3. Autobuz amenajat pentru a parcurge distanțe mari, între localități. 

4. Elimină intrusul din enumeraţiile: 

MaĢină, tramvai, metrou, medalie, tren 

Avion, elicopter, rachetă, bicicletă 

Navă, vapor, vas, motocicletă 

5. Completează cu cuvântul potrivit: 
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În timpul vacanţei, noi am vizitat Franţa. Am mers la aeroport pentru a lua ………………. , dar a  

fost in întâriere. Ajunsi in Hexagon, taxiul a venit să ne preia, dar …………….. a avut pană. A 

doua zi am facut o croazieră pe fluviul care traversează oraĢul Paris cu ……………….. .  

V 

1. Asociază cuvântul cu  imaginea potrivită: 

a. Vapor                  Imaginea ………. 

b. Motocicleta         Imaginea ……….. 

c. Taxi                     Imaginea ……….. 

                                        
      1                                       2                                                 3 

 

2. Puneţi în ordine silabele pentru a forma cuvinte corespunzătoare imaginilor următoare: 

vai-tram  …………………….. Imaginea………… 

por-va  …………………….. Imaginea………… 

xi-ta …………………….. Imaginea………… 

 

            
             1                                                   2                                                 3 

 

3. Asociaţi cuvântul cu definiţia potrivită: 

Avion 

a. Autovehicul închis, folosit pentru transportul în comun al unui mare număr de persoane. 

b. Autobuz amenajat pentru a parcurge distanțe mari, între localități. 

c. Vehicul aerian mai greu decât aerul, prevăzut cu mari suprafețe plane în formă de aripi și care 

se deplasează cu ajutorul elicei și al motoarelor sau reactoarelor 

4. Alegeti cuvântul potrivit pentru a completa fraza: 

maĢina, tramvaiul, vaporul, metroul 

Noi am traversat marea Mediterană cu ……………………  . 

5. Completează cu cuvântul potrivit din câmpul lexical ,,mijloace de transport’’: 
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Luni plec în vacanţă cu familia mea. Preferăm să mergem cu …………….. pentru că este un 

mijloc de transport sigur Ģi confortabil. AjunĢi la detinaţie, vom închiria o 

…………………..pentru a ne opri sa admirăm peisajele atunci când dorim.  

Luăm Ģi ……………….. pentru a face plimbări prin parc, este mijlocul de transport care nu 

poluează. Nu preferăm să mergem cu ……………. pentru că fratele meu are frică de înăţime. 
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DICTIONAR EXPLICATIV 
 

 

 

LIMBA ROMÂNĂ 

LIMBA ENGLEZĂ 

LIMBA FRANCEZĂ 

LIMBA ITALIANĂ 

LIMBA TURCĂ



 
 

LUMEA MEA – MON UNIVERS – IL MIO MONDO – MY WORLD –BENIM DÜNYAM 

FAMILIA MEA –MA FAMILLE – MY FAMILY- LA MIA FAMIGLIA – AILEM  

ARBORE GENEALOGIC – ARBRE GENEALOGIQUE, FAMILY TREE- ALBERO GENEALOGICO - AILE AĞACI 

RO FR EN IT TR 

Bunica –  

1. Mama mamei sau 

a tatălui. 2 Termen 

cu care se adresează 

cineva unei femei în 

vârstă. 

 

 Grand-mère 

  Mère du père ou de 

la mère. 

 

Grandmother- 

1.The mother of one’s 

mother (maternal 

grandmother) or father 

(paternal grandfather) 

2. The word/ name/ 

expression used to address 

an elderly woman 

Nonna 

1 La madre del padre o della 

madre 

2  Donna molto anziana 

 

 

Büyükaanne – 

1.Annenin veya babanın 

annesi 

2.YaĢlı bir kiĢiye hitap 

etmek için kullanılan 

kelime/ifade. 

Bunicul-  

1.Tatăl tatălui sau al 

mamei 

2. Părinții părinților 

Grand – père 

Père du père ou de la 

mère. 

 

Grandfather- 

1.The father of one’s father 

(paternal grandfather) or 

mother (maternal 

grandfather) 

2.The parent of one’s parents 

Nonno 

1 Il padre del padre o della 

madre 

2 Uomo molto anziano 

Büyükbaba– 

1.Annenin veya babanın 

babası  

2.Herhangi bir ebeveynin 

babasıdır 

Cumnatul , 

Cumnata  - Fratele 

(sau sora) unuia 

dintre soți în raport 

cu celălalt soț. 

Beau – frère 

Belle- soeur 

 

Frère du conjoint. 

Sœur du conjoint 

 

Brother-in-law/ 

Sister-in-law 

The brother or sister of one’s 

spouse in relation to the 

other 

Cognato/ a 

1 Coniuge della sorella o del 

fratello 

2  Fratello o sorella del 

coniuge 

Kayınbirader,EniĢte / 

Görümce,Elti,Baldız 
 

Bir iliĢkideki eĢin erkek 

kardeĢi veya kız kardeĢi  

Frate – Persoană de Frère Brother- a male person in Fratello Erkek kardeĢ– 
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sex masculin 

considerată în raport 

cu altă persoană 

(indiferent de sex) 

născută din aceiași 

părinți sau numai 

din același tată ori 

din aceeași mama. 

Personne de sexe 

masculin née du 

même père et de la 

même mère qu'une 

autre personne 

 

relation to another person, 

(irrespective of their sex) 

born of the same parents or 

only of the same father or 

the same mother 

Ciascuno dei figli di sesso 

maschile nato dagli stessi 

genitori in relazione agli 

altri figli o figlie 

Yalnızca aynı anne ve 

babadan (cinsiyete 

bakılmaksızın) doğmuĢ 

olan erkek kardeĢ 

Matușa- Sora tatălui 

sau a mamei unei 

persoane 

Tante 

 Sœur du père ou de la 

mère : Tante 

maternelle. ;Tante 

paternelle 

  

 

Aunt-The sister of one’ș 

father or mother 
Zia  

Sorella del padre o della 

madre, rispetto ai nipoti  

 

Moglie dello zio 

Hala,Teyze- 

Annenin yada babanın kız 

kardeĢi  

 

Mama – Femeie 

considerată în raport 

cu copiii ei, nume pe 

care i-l dau copiii 

acestei femei când i 

se adresează sau 

când vorbesc 

despre ea 

Mère 

Femme qui a mis au 

monde ou qui a 

adopté un ou 

plusieurs enfants 

Mother-The woman 

considered in relation to her 

children, name given to her 

by her children when 

addressing to her or referring 

to her. 

Madre  

Donna che ha dei figli 

Anne- Çocuğu bu isimle  

çağrılan, hitap edilen ve 

öyle isimlendirilen  veya 

çocuklar  sahibi 

bayan,kadın. 

Nepot, nepoata 

1. Persoană 

considerată în raport 

cu bunicii săi ori cu 

unchii și mătușile 

sale. 2. (Fam.; mai 

ales la voc.) Cuvânt 

Petit fils, petite fille  

 1.Fils, fille du fils ou 

de la fille, par rapport 

à l'aïeul ou à l'aïeule. 

2.Neveu / nièce 

 Fils, fille du fils ou 

1.Grandson/granddaughter 

Person considered in 

relation to his grandparents  

Nephew/Niece   
Person considered in relation 

to his uncles/aunts 

2. Name used by an elderly 

Nipote 

 Figlio o figlia del figlio, 

della figlia, del fratello e 

della sorella  

1.Erkek torun / 

KızTorun 

Büyükanne veya 

Büyükbabayla olan 

iliĢkisine göre 
Erkek yeğen Kız yeğen  
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cu care o persoană 

mai în vârstă se 

adresează unui tânăr, 

unei tinere sau unui 

copil.  

 3.Persoană 

considerată în raport 

cu bunicii săi ori cu 

unchii și mătușile 

sale.  

de la fille, par rapport 

à l'aïeul ou à l'aïeule. 

 

person to address a younger 

one or a child. 

3. Person considered in 

relation to his grandparents 

or uncles and aunts 

 

 KiĢinin amca/dayı veya 

hala/teyze ile olan durumu 

olarak değerlendirilir. 

KiĢi amca/dayısının veya 

hala/teyzesinin yeğenidir. 

2.YaĢlı bir kimsenin daha 

genç olan birine hitap 

ederken kullandığı 

ifadedir. 

3.KiĢinin 

büyükanne/büyükbabasıyla  

veya 

amca/dayı,hala/teyzesine 

göre değerlendirilmesidir. 

Sora - Persoană de 

sex feminin 

considerată în raport 

cu copiii acelorași 

părinți sau ai 

aceluiași tată ori 

aceleiași mame. - 

Sœur  

Personne du sexe 

féminin née du même 

père et de la même 

mère qu'une autre 

personne 

Sister-a female person in 

relation to the offspring of 

the same parents or the same 

father or mother 

Sorella 

Ciascuna delle figlie di 

sesso femminile nate dagli 

stessi genitori in relazione 

agli altri figli o figlie  

Kız kardeĢ 

Aynı ebevyn veya aynı 

anne babanın kız çocuğu.  

Tata – Bărbat care 

are copii ; nume pe 

care i-l dau acestui 

bărbat copiii săi 

când i se adresează 

sau când vorbesc 

despre el ori pe care 

și-l dă el însuși când 

vorbește cu copiii 

Père 

Homme qui a 

engendré ou qui a 

adopté un ou 

plusieurs enfants : 

Father-The man who has 

got children ; the name given 

to him by his children when 

addressing to him or 

referring to him, or even the 

name he himself uses when 

talking to his children 

Padre 

Uomo che ha dei figli 

Baba- 

Çocuğu olan   erkek 

kiĢidir ; 

bu isim ona çocukları 

tarafından verilir ; 

Çocukları ona atıfta 

bulunduklarında yada 

konuĢurlarken kullanırlar. 
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săi ; 

Unchi – Bărbat 

considerat în raport 

cu copiii fraților și 

surorilor sale, în 

raport cu copiii 

fraților și surorilor 

soției sale sau în 

raport cu copiii 

verilor și 

verișoarelor sale ; 

termen cu care se 

adresează acestui 

bărbat nepoții ; grad 

de rudenie astfel 

stabilit 

Oncle  

 Frère du père ou de la 

mère. 

 Mari de la tante. 

 

Uncle- The man considered 

in relation to his brothers or 

sisters’offspring, as well as 

in relation to his wife’s 

brothers or sisters’offspring 

or in relation to his 

cousins’offspring; 

name used by nephews to 

address this man; degree of 

kinship thus established 

Zio 

Il fratello del padre o della 

madre, rispetto ai nipoti 

 

Marito della zia 

Amca/Dayı : 

Annenin yada babanın 

erkek kardeĢi çocuklar 

tarafından böyle 

adlandırılır aynı zamanda 

yeğenler de 

Annenin erkek kardeĢine 

dayı,babanın 

Erkek kardeĢine de amca 

olarak hitap ederler. 

  

Vărul / verișoara - 

Persoană considerată 

în raport cu copiii 

fraților și surorilor 

părinților săi, gradul 

de rudenie respectiv. 

Cousin, e  

Le fils ou la fille de 

la tante et de l’oncle 

Cousin-The person 

considered in relation to 

his/her brothers or 

sisters’children; degree of 

kinship thus established  

 

Cugino, cugina 

Figlio o figlia di uno zio o di 

una zia. 

Kuzen – 

KiĢinin amca/dayı ve hala 

teyze çocukları ile olan 

akrabalık iliĢkisi. 

Amca/dayı ve hala teyze 

çocukları birbirlerine 

Kuzen olarak hitap ederler. 
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DESCRIERE DE PERSOANE – DESCRIPTION D’UNE PERSONNE - DESCRIBING PEOPLE -  DESCRIZIONE DI UNA 

PERSONNA - ĠNSANLARI TANIMLAMA 

RO FR EN IT TR 

Blond,ă-  

De culoare deschisă, 

gălbui, galben, bălai 

Blond,e 

D'une nuance 

intermédiaire entre le 

doré et le châtain clair 

(surtout en parlant des 

cheveux et de la barbe 

 

Fair hair/fair complexion Biondo,a 

 

Chi è chiaro di capelli, di 

barba e baffi 

 

SarıĢın- 

Sarı saç/açık ten rengi  

Brunet,ă- Care are 

pielea (feței) de 

culoare negricioasă și 

părul negru 

Brun,e 

 D'une couleur 

intermédiaire entre le 

roux et le noir. (La 

couleur brune est un 

orange plus ou moins 

jaune, peu saturé et de 

clarté faible.) 

 Se dit de cheveux de 

cette couleur. 

 

dark hair/dark skin Bruno,a 

 

Chi è scuro di capelli, di 

barba e baffi  

Esmer 

Koyu saç rengi/ Esmer 

ten  
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Drăguț,ă - Drăgălaș, 

frumușel, grațios (ca 

înfățișare sau 

comportare); iubit, 

drag 

Joli,e 

 D'une couleur 

intermédiaire entre le 

roux et le noir. (La 

couleur brune est un 

orange plus ou moins 

jaune, peu saturé et de 

clarté faible.) 

 Se dit de cheveux de 

cette couleur. 

 

Nice 

Slim; darling,beloved 
Carino, a 

 

Persona graziosa, piuttosto 

bella; piacevole, divertente: 

Güzel 

 

Zarif ,tatlı,hoĢ  

Frumos,oasă 

Care place pentru 

armonia liniilor, 

mișcărilor, culorilor 

etc.; care are valoare 

estetică; estetic. 

Beau, belle 

 Qui suscite un plaisir 

esthétique 

d'ordre visuel ou auditif 

Beautiful (female)/ 

handsome (male) 
Bello, a 

 

persona di  aspetto gradevole, 

suscita piacere estetico 

Güzel (kadınlarda 

kullanılır) 

YakıĢıklı (erkeklerde 

kullanılır) 

 

Gras,ă  

 Care are sub piele un 

strat gros de grăsime 

Gros, se 

Indique le volume, 

l'épaisseur, la taille dans 

les comparaisons 

Fat 

With a thick layer of  

fatness under the skin 

Grasso,a 
 

persona di peso superiore al 

normale, sovrappeso 

ġiĢman-  

Fazla kilolu ,derisinin 

altında çok yağı 

bulunan kiĢi 

Înalt,ă -  

De statură mare. 
Haut, e 

Qui a une grande 

dimension dans le sens 

vertical par rapport à 

une valeur de référence  

Tall 

 

Of high posture 

Alto,a 

 

Persona di  statura fuori dalla 

media, in eccesso 

Uzun boylu 

Büyük ve güçlü bir 

duruş sergileyen kimse  

Optimist,ă –  

Care manifestă 

optimism; care se 

Optimiste 

Qui, dans un contexte 

particulier, a confiance 

Positive, optimistic 

Person displaying a 

positive attitude in any 

Ottimista 

 

persona che pensa positivo e 

Pozitif , Ġyimser  

Herhangi bir durumda 

olumlu davranıĢ 
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bazează pe optimism, 

care denotă optimism 

en l'issue favorable 

d'une situation, croit au 

développement heureux 

de quelque chose 

situation ha fiducia nel futuro sergileyen kiĢi 

Roșcat,ă 

Persoană cu păr blond 

sau castaniu cu nuanțe 

roșietice 

Roux, rousse 

 

Personne aux cheveux 

de couleur rouge 

Red hair Rosso,a 

 

Persona con i capelli tendenti 

al colore rosso (fulvo) 

Kızıl saçlı  

Șaten,ă-  

(Despre păr) 

Castaniu; (despre 

oameni) cu părul 

castaniu 

 

Châtain,e 

Personne aux cheveux 

marron 

Chestnut brown Castano/a 

 

Persona con i capelli scuri 

Kestane kahverengisi        

Renk olarak kestane 

kahverenginde olan 

Scund,ă 

De statură mică; scurt, 

mărunt.  

Bas,se 

Peu élevé, moins haut 

en valeur absolue ou 

relative 

Short, undersized Basso,a 

 

persona di corta statura 

Kısa ,  
kısa boylu ,cılız . 

Serios,oasă -  Care 

are un caracter grav, 

sobru; lipsit de 

superficialitate; care 

nu se ține de 

frivolități, de glume; 

așezat, ponderat 

Sérieux, sérieuse 

Qui attache de 

l'importance à ce qu'il 

dit ou fait, respecte ses 

engagements, agit 

conformément à ce 

qu'on attend de lui, avec 

attention, soin 

Serious, earnest 

A person who displays a 

serious attitude; someone 

who is not shallow, 

superficial 

Serio, a 

 

Persona che dimostra 

impegno, attenzione, 

correttezza 

Ciddi ,AğırbaĢlı  

 

Ciddi bir tavır 

sergileyen,yapmacık 

sahte yüzlü olmayan 

kiĢi  

Slab,ă - Despre 

oameni și animale sau 

despre părți ale 

corpului lor care nu 

Mince 

 

Qui est peu épais 

 Qui a la taille fine  

Thin- about people or 

animals or parts of their 

bodies without any fat 

under their skin 

Magro,a 

 

Persona dall’aspetto fisico più 

o meno sottile, scarno 

Zayıf,Çelimsiz   

Insanlar yada hayvanlar 

hakkında kullanılır.  

onların vücudunda 
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are un strat 

(consistent) de 

grăsime sub piele; 

uscățiv. 

 

sottopeso  derisinin altında az yağ 

tabakası varsa 

kullanılır.  

Timid,ă –  

Lipsit de îndrăzneală, 

de încredere în sine; 

sfios, rușinos 

Timide 

Qui manque d'assurance 

ou de hardiesse dans ses 

actes, ses décisions, ses 

opinions ; timoré. 

 

Shy 

A person who lacks 

boldness or with a low 

self-esteem 

Timido, a 

 

persona che prova un senso di 

disagio e di insicurezza nei 

rapporti con gli altri   

Utangaç  

  

Cesaretten yoksun veya 

kendine güveni 

olmayan kiĢi  

Urât,ă-  

Care are o înfățișare 

neplăcută, care este 

lipsit de frumusețe, de 

armonie 

Laid,e 

 Dont l'aspect heurte le 

sens esthétique, l'idée 

qu'on a du beau : Un 

visage laid. 

 

Ugly 

 

A person with a nasty 

look, someone whose 

appearance lacks harmony 

and beauty 

Brutto, a 

 

chi  è di  aspetto sgradevole e 

non suscita piacere estetico.  

Çirkin  

Korkunç veya kötü bir 

görünüme sahip, 

görünümü uyum ve 

güzellikten eksik kiĢi. 

 

 

 

VESTIMENȚIE – VETEMENTS – CLOTHES- ABBIGLIAMENTI- GIYSILER 

RO FR EN IT TR 

Bluză  

 

 obiect de 

îmbrăcăminte, 

Blouse 

Pièce de 

vetement, portée 

par les femmes, 

Blouse 

A long -sleeved piece 

of clothing worn by  

women 

Camicetta 

 

Indumento femminile che copre il busto, di 

tessuto gener. leggero, aperto davanti, con 

Bluz  

Kadınlar tarafından 

giyilen uzun kollu bir 

üst kıyafet  
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lung până la brâu, 

cu mâneci, pe care 

îl poartă femeile.  

aux manche 

longues  

o senza maniche, con colletto di vario 

taglio 

Căciulă  

 

Obiect 

confecționat din 

blană de oaie sau 

de alt animal și 

care servește la 

acoperirea capului 

 

Bonnet 

Petite coiffure, 

souple et sans 

bord, emboîtant 

bien la tête 

Fur cap 

 

An object made of  

sheepskin or any other 

animal to protect the 

head against cold 

weather 

Cappello  

Copricapo, in partic. a cupola con falda: c. 

di stoffa, di paglia  

Kürklü ġapka  

Koyun derisi veya 

baĢka bir hayvan 

derisinden yapılan; 

soğuk havalarda baĢı 

korumak için giyilen 

nesne  

Cămașă 

 

Îmbrăcăminte (de 

pânză, mătase 

etc.) care se 

poartă pe piele, 

acoperind partea 

superioară a 

corpului. 

Chemise  

 

Vêtement 

masculin qui 

couvre le buste, 

boutonné devant, 

avec des manches 

et avec un col ou 

pied de col. 

Shirt 

A linen, cotton, silk 

piece of clothing 

which is worn on the 

skin covering the 

upper part of the body 

Camicia  

Indumento piuttosto leggero che copre il 

tronco di una persona, con maniche e 

apertura sul davanti: c. da uomo, da 

donna || c. da notte, capo di biancheria 

femminile lungo anche fino a terra, usato 

per andare a letto | 

Gömlek  
Vücudun üst kısmını 

kaplaması için  

KumaĢ 

keten,pamuklu,ipekten 

yapılan giysi . 

Ciorapi  

 

Obiect de 

îmbrăcăminte care 

acoperă piciorul, 

confecționat din 

fire de bumbac, de 

lână, de mătase 

sau din fire 

Souliers 

 

Objets qui 

couvrent les pieds, 

en coton,en laine, 

en soie. 

Socks 

 

A piece of clothing 

covering the legs 

usually made of cotton, 

woolen, silk, or nylon 

threads 

Calze  

Oggetti che coprono i piedi in cotone, in 

lana o in setta 

Çorap 

Genellikle pamuk 

yün,ipek yada 

naylondan oluĢan  

bacakları ayakları 

kaplayan giyecek. 
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sintetice 

Cizme  

încălțăminte înaltă 

până la genunchi 

Bottes 

Chaussures de 

cuir, de 

caoutchouc, etc., 

qui enferme le 

pied et la jambe et 

quelquefois le bas 

de la cuisse ou 

même la cuisse 

entière. 

Boots/Wellingtones 

 

Kneel-lenght footwear 

Stivagli 

Tipo di calzatura alta fino al ginocchio e 

anche oltre, di gomma impermeabile o di 

cuoio 

Bot/Çizme  

Diz boyuna kadar 

giyilen ayakkabı.  

Fular  

 

Fâșie 

dreptunghiulară 

dintr-o țesătură 

sau dintr-o 

împletitură de 

lână, de mătase 

etc., care se poartă 

în jurul gâtului.  

Echarpe  

Large bande 

d'étoffe tissée ou 

tricotée qu'on 

porte autour du 

cou. 

Scarf 

 

A silk or woolen 

rectangular piece of 

cloth to be worn 

around the neck 

Sciarpa  

Fascia di lana o d'altro tessuto che si porta 

attorno al collo per proteggersi dal freddo 

Atkı  

 

Ġpekten yada yünden 

yapılan dikdörtgen 

parça Ģeklinde boyun 

çevresine giyilen 

giysi. 

Fustă 

 Obiect de 

îmbrăcăminte 

femeiască, care 

acoperă corpul de 

la talie în jos; jupă 

Jupe 

Vêtement féminin 

qui enserre la taille 

et descend jusqu'à 

la jambe 

Skirt 

A female piece of 

clothing fastened 

around  the waist and 

hanging down around 

the legs ; petticoat 

Gonna 

Indumento femminile, destinato a coprire il 

corpo inferiormente alla cintola, 

Etek  

Kadınların bel 

çevresine tutturarak 

giydikleri eteklik. 

Geacă 

 

Obiect de 

Veste  

Vêtement à 

manches, 

Jacket 

An outer garment 

extending either to the 

Giacca 

indumento corto maschile o femminile, con 

maniche, che copre le spalle e la vita. 

Ceket,Mont  

Bel yada kalçalara 

kadar uzanan , 
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îmbrăcăminte cu 

maneci si nasturi 

care acopera 

bustul 

boutonné devant, 

qui couvre le buste 

jusqu'aux hanches. 

waist or the hips, 

typically having 

sleeves and a fastening 

down the front. 

manĢonları olan ve önü 

aĢağıya doğru uzanan 

tipik bir dıĢ giysi . 

Mănuși  

 

Obiect de 

îmbrăcăminte 

confecționat din 

lână, tricot, piele, 

cauciuc etc., care 

acoperă mâinile, 

protejându-le 

Gants 

 Objet fait de peau, 

d'étoffe ou de tout 

autre matériau qui 

épouse la forme de 

la main et des 

doigts et qui est 

utilisé comme 

accessoire de 

l'habillement ou 

comme protection 

dans diverses 

activités. 

 

Gloves 

 

A covering for the 

hands made of 

woollen, knitwear, 

leather, rubber etc. 

worn for protection 

against cold or dirt and 

typically having 

separate parts for each 

finger and the thumb. 

Guanti 

Indumento che riveste la mano per 

proteggerla dal freddo, per svolgere 

determinate attività ecc.; può avere cinque 

alloggiamenti, uno per ogni dito, o due soli, 

uno per il pollice e uno per le altre dita 

Eldiven  

Elleri kaplayarak 

yünden,deriden veya  

Kauçuk  ve benzeri 

malzemelerden örülen 

veya yapılan;soğuğa, 

kirliliğe karĢı koruyan  

ve tipik olarak her 

parmak ve baĢparmak 

için ayrı bölümlerden 

oluĢur. 

 Palton  

 

Haină de iarnă 

(lungă până sub 

genunchi), făcută 

din stofă groasă și 

căptușită, care se 

poartă peste 

celelalte obiecte 

de îmbrăcăminte. 

Manteau 

Vêtement à 

manches longues, 

boutonné devant, 

que l'on porte à 

l'extérieur pour se 

protéger du froid. 

Coat 

 A winter piece of 

clothing (usually a 

knee-lenght one) made 

of  thick fabric which 

is worn over other 

clothes 

Soprabito 

Cappotto di tessuto leggero, spesso 

impermeabile, per le stagioni intermedie 

Mont,Kaban  

Bir parça kıĢ 

giyeceğidir.(genellikle 

diz boyu)kalın bez 

parçalarından oluĢan, 

diğer kıyafetlerin 

üzerine giyilen 

giyecektir. 

Pantaloni  

 
Pantalons 

 

Trousers 

 

Pantaloni 

Indumento che riveste il corpo 
Pantolon  

Belden ayak 
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Îmbrăcăminte 

exterioară care 

acoperă, de la 

mijloc în jos, 

corpul și fiecare 

picior în parte 

Culotte à jambes 

longues 

descendant jusqu'à 

la cheville. 

An outer garment 

covering the body 

from the waist to the 

ankles, with a separate 

part for each leg. 

 

 

inferiormente alla cintola, prolungandosi 

separatamente sulle due gambe, fino al 

collo del piede; calzoni;  

bileklerine kadar 

uzanan, her bir bacak 

için ayrı bir parça 

içeren bir dıĢ giysidir. 

Pantofi  

Încălțăminte de 

stradă din piele, 

din materiale 

sintetice sau din 

pânză, care 

acoperă laba 

piciorului până la 

gleznă 

Chaussures  

Objet fait de cuir, 

de peausserie, de 

tissu, de matériaux 

plastiques, etc., 

destiné à habiller 

le pied et 

éventuellement la 

jambe 

Shoes 

 

Leather, cloth or 

synthetic street 

footwear covering the 

foot up to the ankle 

 

Scarpe  

Calzatura formata da una suola che 

protegge il piede nella parte inferiore e da 

una tomaia che lo copre nella parte 

superiore 

Ayakkabı  

Ayak bileğini kaplayan 

deri,kumaĢ veya 

sentetik malzemeden 

yapılan ayakları 

korumak için giyecek. 

Papuci  

Încălțăminte 

ușoară (fără 

călcâi), care se 

poartă în casă 

Pantoufles 

 

Chaussure légère, 

souple, 

confortable, 

souvent chaude, 

faite pour 

l'intérieur. 

Slippers 

 

Light footwear without 

heels used indoors 

Pantofole 

La pantofola è una calzatura da casa. 

Differisce dalla ciabatta perché è chiusa e 

da una scarpa per l'uso e i materiali. 

Le pantofole devono essere comode e 

confortevoli, calde se usate d'inverno, per 

questo i materiali che le costituiscono 

sono: pelle morbida, panno, feltro, velluto e 

altri tipi di tessuti imbottiti per la tomaia. 

 

Terlik  

Iç mekanlarda 

kullanılan topuklu 

olmayan hafif 

ayakkabı 

11Pulover 

Obiect de 

îmbrăcăminte 

Chandail 

Vêtement de tricot 

fermé. 

Pullover 

 

A knitted piece of 

Maglia 

 

Indumento di tessuto a maglia, aderente al 

Kazak- 

  

Gömlek veya bluz 
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tricotat care 

acoperă partea de 

sus a corpului și 

se poartă de obicei 

peste cămașă sau 

peste bluză 

clothing covering the 

upper part of the body 

which is worn over a 

shirt or blouse 

torace, confezionato per essere indossato 

sulla pelle ( m. di lana, di cotone ; la m. 

pesante ) o come articolo di abbigliamento 

specialmente sportivo, talvolta addirittura 

come distintivo di una squadra 

üzerine giyilen 

vücudun üst kısmını 

kaplayan örme giysi.  

Rochie  

Îmbrăcăminte 

femeiască la care 

bluza și fusta (din 

același material) 

formează o 

singură piesă. 

Robe 

 

Vêtement féminin 

composé d'un 

corsage et d'une 

jupe d'un seul 

tenant 

Dress 

A female garment in 

which the blouse and 

the skirt are one  piece  

 

Abito  

Un abito (da sera) è 

un vestito femminile lungo ed indossato in 

occasioni formali e cerimonie. La sua 

lunghezza può variare da poco sopra 

le caviglie in giu, oppure possono essere a 

palloncino tessuti con cui vengono 

realizzata sono normalmente fra i più 

pregiati, 

quindi chiffon, velluto, satin o seta. 

È considerato il corrispettivo femminile 

allo smoking maschile. 

 

Elbise  

Bluz ve eteğin bir 

arada olduğu bayan 

kıyafeti. 

Sandale  

Încălțăminte 

ușoară de vară din 

piele, material 

plastic, pânză etc. 

cu fețele foarte 

decupate sau 

făcute din bentițe.  

Sandales 

 

Chaussure 

comportant une 

semelle et des 

lanières ou bandes 

entre lesquelles le 

pied reste 

apparent. 

Sandals 

Light footwear with 

either an openwork 

upper or straps 

attaching the sole to 

the foot   made of  

leather, synthetic or 

cloth   

   

Sandali 

 

l sandalo è una calzatura aperta. Lascia il 

piede in gran parte scoperto e permette 

quindi un eccellente ricambio d'aria 

evitando la sudorazione dei piedi. Il 

sandalo viene considerata 

una scarpa aperta, anche se solo sulla punta 

o sul tallone. 

Sandalet 

Ayağa bağlanan tabanı 

deriden,sentetik yada 

kumaĢtan üst kısmı 

açık ve kayıĢları olan 

hafif ayakkabı  

Teniși  Baskets  Snickers Scarpe da sport Spor ayakkabı  
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Încălțăminte sport  
Chaussures de 

sport 

 

Sports shoes 
 

Scarpa da 

ginnastica o takkies (o sneakers) è il 

nome generico per una scarpa creata per 

svolgere attività sportive. Originariamente 

erano utilizzate solamente in ambito 

sportivo,
[1]

 mentre ora sono indossate 

comunemente nell'abbigliamento casual. 

 

Spor için tasarlanmıĢ 

ayakkabı. 

Tricou  

Obiect de 

îmbrăcăminte cu 

mâneci scurte care 

se folosește pentru 

a face sport  

T-shirt 

Maillot en coton, à 

manches courtes. 

T-shirt 

A short-sleeved casual 

top, generally made of 

cotton, used when 

practising sports 

T-shirt 

Maglietta di cotone girocollo a maniche 

corte, tagliata a forma di T. 

TiĢört  

Spor yaparken yada 

günlük hayatta 

kullanılan kısa kollu 

bir üst giysi  

 

ORAȘUL MEU – MA VILLE – MY TOWN – LA MIA CITTA - BENIM ġEHRIM 

RO FR EN IT TR 

Alee  

 

Drum (într-un loc închis) 

mărginit de arbori de 

amândouă părțile. 2 Stradă 

plantată cu arbori într-un 

cartier rezervat pentru 

locuințe. 3 Stradă lungă care 

are, pe amândouă părțile, 

același fel de construcții. 

Alée  

 

Chemin assez large, 

bordé d'arbres, de 

verdure, qui sert de 

lieu de promenade ou 

de voie d'accès dans un 

jardin, un parc, un 

bois, 

Alley 

 

A road (in a 

confined place) 

bordered by trees 

both ways 

2.A street with trees 

in a neighbourhood  

3.A long street 

which has the same 

type of buildings on 

Vicolo  

 

Via urbana di 

dimensioni 

modeste 

 

Patika yol  

 

Her iki yönü ağaçlarla çevrili yol 

 

2.semtteki ağaçlıklı yollar   

3.her iki tarafında da  

Aynı tip binaların olduğu uzun 

cadde 



                                                                                                 

Pagină 82 din 120 
 

its both sides  

Bancă  

 

 

Întreprinderea financiară 

care efectuează operații de 

plată și credit 

Banque  

 

Établissement financier 

qui, recevant des fonds 

du public, les emploie 

pour effectuer des 

opérations de crédit et 

des opérations 

financières, et est 

chargé de l'offre et de 

la gestion des moyens 

de paiement. 

Bank 

 

A financial 

institution 

undergoing 

payments and other 

monetary operations 

in cash or by credit 

 

Banca  

 

Istituto finanziario 

pubblico o privato, 

che si pone come 

intermediario tra 

risparmiatori e 

produttori 

raccogliendo 

denaro e 

concedendo prestiti 

a interesse 

Banka  

 

Ödemeleri veya diğer parasal 

iĢlemleri nakit veya kredi yoluyla 

ödeme yapan finans kurumu  

Bibliotecă  

 

 

Instituție care colecționează 

cărți, periodice etc. spre a le 

pune în mod organizat la 

dispoziția cititorilor 

Bibliothèque  

 

Local ou édifice 

destiné à recevoir une 

collection de livres ou 

documents qui peuvent 

être empruntés ou 

consultés sur place. 

Library 

 

An institution which 

collects books, 

periodicals, 

magazines, etc. in 

order to display 

them and make them 

available to readers 

 

Biblioteca 

 

Raccolta ordinata 

di libri di vario 

genere e 

destinazione; il 

luogo adibito alla 

loro custodia e 

consultazione: 

Kütüphane  

Kitapları,süreli  yayınları,dergileri 

vb.toplayan ve bunları 

okuyuculara gösterebilmek 

araĢtırmacı ve okuyuculara  

ulaĢtıran  kurum.  

Biserică  

 

Clădire destinată celebrării 

cultului creștin 

Eglise  

 

Batiment destiné à la 

célébration du 

christianisme   

Church 

The building meant 

to house the 

celebration of one 

religious cult or 

another 

Chiesa  

Edificio consacrato 

in cui si celebra la 

liturgia cristiana: 

Kilise  

Bu Hristiyanlık  dininde 

kutlamaların yada diğer ibadetlerin 

evi anlamına gelir   

Brutărie  Boulangerie  Bakery Panetteria Fırın  
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 Loc în care se fabrică 

pâinea Si: (îrg) pitărie. 2 Loc 

în care se vinde pâinea  

 

 

Établissement, rayon 

d'une grande surface 

où se vend du pain. 

 

The place where 

bread and cakes are 

made and /or sold  

 

 

Negozio dove si 

vendono pane e 

affini, a volte con 

annesso il forno  

Ekmeklerin,pastaların yada 

keklerin yapılıp/satıldığı yerdir.  

Bulevard  

 

 Arteră urbană de mare 

circulație, de obicei plantată 

pe margini cu arbori 

Boulevard  

 

Large 

voie de communication 

urbaine plantée 

d'arbres 

Boulevard 

A large, highly 

circulated avenue, 

usually bordered by 

trees  

Viale  

 

 Strada alberata, 

piuttosto ampia, 

dei centri urbani 

Bulvar  

GeniĢ,yüksek ve genellikle 

ağaçlarla çevrili iĢlek  bir cadde, 

genellikle Ģehir merkezinde yer 

alırlar. 

 

 

Cartier 

 

Parte a unui oraș, deosebită 

de celelalte prin 

caracteristici proprii 

(geografice, istorice etc.) și 

care formează o unitate 

organică 

Quartier  

 Division administrative 

d'une ville. 

 Partie d'une ville ayant 

certaines 

caractéristiques ou une 

certaine unité : Un 

quartier résidentiel. 

 

Neighbourhood 

 

The part of a city 

distinct from others 

with its own 

characteristics 

(geographical, 

historic, etc) 

forming a district 

 

Quartiere  

 

Zona di una città 

distinta per 

particolari 

caratteristiche 

topografiche, 

economiche, 

funzionali, 

storiche  

Mahalle /Semt 

Bir kentin veya  bölgenin kendine 

has özellikleri olan (coğrafi,tarihi 

vb.) diğerlerinden farklı kesimi 

Cinema  

 

Local de spectacole destinat 

proiectării filmelor 

cinematografice în fața 

publicului spectator 

Cinéma 

 Salle de spectacle où 

l'on assiste à des 

projections 

cinématographiques. 

Cinema 

 

The venue where 

films are on in front 

of a public/audience 

 

Cinema  

 

Sala predisposta 

per la proiezione di 

film 

Sinema  

Filmlerin veya toplumu önünde 

sergilendiği mekan . 

Cofetărie  Patisserie  Sweet shop Pasticceria Tatlı  dükkanı  
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Local în care se fac, se 

consumă și se vând dulciuri 

(prăjituri, bomboane, 

înghețată etc.) 

 

 Boutique où l'on 

fabrique, vend et 

parfois où l'on 

consomme des 

gâteaux. 

  

 

The place where 

sweets, candies, ice 

cream, etc. are made 

and sold 

 

 

 Negozio di dolci, 

biscotti e pasticcini 

 

Tatlıların,Ģekerlerin,dondurmaların 

,kremaların vb. üretilip satıldığı 

yer 

Farmacie  

 

 Loc special amenajat unde 

se prepară și se 

comercializează 

medicamente 

Pharmacie  

Officine où sont 

préparés, conservés, 

remis au public les 

médicaments. 

Pharmacy 

A store where 

medicinal drugs are 

dispensed and sold 

Farmacia  

 

Locale destinato 

alla vendita dei 

farmaci 

Eczane 

Tıbbi ilaçların dağıtıldığı ve 

satıldığı mağaza 

Grădină publică  

 

Suprafață de teren plantată 

(și amenajată cu alei, bănci 

etc.) care servește ca loc de 

agrement sau care are rol 

decorativ 

Jardin public  

 

Espace aménagé pour 

la promenade ou le 

repos, dans un souci 

esthétique, et portant 

des pelouses, des 

parterres, des bosquets, 

des plans d'eau. 

Public garden 

 

A  large public green 

area in a town (with 

alleys, benches, etc.) 

used for recreation 

or for decorative 

purposes 

Giardino 

pubblico  

 

 

luogo di 

ricreazione e di 

passeggio 

 

Kamu bahçesi /Park 

 

Dekoratif amaçlı yada dinlenme 

amaçlı,bir Ģehirde bulunan 

(sokaklar banklar vb.) büyük bir 

kamusal yeĢil alan 

 

Grădiniță  

 

Instituție pentru educarea și 

instruirea copiilor preșcolari 

Maternelle  
 

Institution pour 

l’éducation des enfants 

préscolaires   

Nursery 

An institution where 

children of very 

young ages are 

taught and educated 

Scuola materna 

  

Istituzione per 

l’educazione dei 

bambini 

Çocuk bakımevi 

Çok küçük yaĢlardaki çocukların 

eğitim ve öğrenim aldıkları kurum  

Imobil  

 

Immeuble  

 
Imobil 

 
Palazzo  

 
Bina  

GeniĢ,büyük yapı  
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Clădire mai mare Grand batiment  

 

 

A large building Edificio di civile 

abitazione, di mole 

considerevole  

 

Librărie  

 

Magazin în care se vând 

cărți. 

Librairie  

Magasin, partie d'un 

magasin où l'on vend 

des livres. 

Bookshop 

 

The store which 

sells books 

Libreria  

 

 Negozio in cui si 

vendono libri 

Kitapçı  

Kitapların satıldığı dükkan  

Liceu  

 

Școală de cultură generală, 

în care sunt admiși 

absolvenți ai școlilor 

generale și unde se predau 

cunoștințele necesare 

continuării studiilor în 

învățământul superior sau 

diverse specialități pentru 

pregătirea cadrelor medii. 

Lycée  

 

 Établissement 

d'enseignement du 

second degré (Les 

élèves – sauf 

redoublement – y 

suivent trois années de 

scolarité, sanctionnées 

par le baccalauréat.) 

 

Highschool 

A  school  typically 

comprising grades 9 

through 12, attended 

after  middle school 

where students are 

taught the 

appropriate subjects 

which are necessary 

to go on with 

superior education 

Liceo  

 

Scuola secondaria 

superiore della 

durata di cinque 

anni, che privilegia 

l'aspetto formativo 

degli studi, come 

preparazione 

all'Università 

Lise  

Tipik olarak 9 ile 12. Sınıfa kadar 

eğitim görülen okul. 

Öğrencilerin daha üst eğitime 

devam etmesi için uygun derslerin 

verildiği ortaokuldan sonraki okul.  

Magazin 

 Local în care se expun spre 

vânzare cu amănuntul 

diferite mărfuri; prăvălie 

(mare) 

Boutique  

 

 

Petit magasin où l’on 

vend divers produits 

Shop 

The store selling all 

sorts of goods en 

detail 

Negozio  

 

 Locale aperto al 

pubblico, in genere 

situato a 

pianterreno, dove 

si espongono e si 

vendono le merci 

Dükkan  

Her türlü malın satıĢının yapıldığı 

mağaza . 

Muzeu  

 

 Instituție care se ocupă cu 

Musée  

 

 

Museum 

 

An institution 

Museo  

 

Luogo in cui sono 

Müze  

Tarihi,sanatsal,bilimsel nesnelerin 

toplanıp sergilendiği bina.  
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strângerea, păstrarea, 

cercetarea, punerea în 

valoare și expunerea 

obiectelor care prezintă 

interes istoric, științific, 

artistic etc.; clădire în care 

sunt păstrate și expuse astfel 

de obiecte.  

 Lieu, édifice où sont 

réunies, en vue de leur 

conservation et de leur 

présentation au public, 

des collections 

d'œuvres d'art, de biens 

culturels, scientifiques 

ou techniques. 

housing, collecting , 

exhibiting and 

displaying historic, 

scientific,artistic 

objects;  

The building itself 

which houses such 

objects 

 

raccolti 

sistematicamente e 

disposti per la 

visione oggetti di 

particolare 

interesse storico, 

scientifico e 

artistico 

Parc  

 

 Suprafață întinsă de teren, 

de utilitate publică, cu 

plantații, alei și diferite 

construcții, amenajată pentru 

agrement 

Parc  

 

Terrain clos, en partie 

boisé, ménagé pour la 

promenade, l'agrément 

Park 

 

A vast  area of land 

covered with trees, 

vegetation and 

flowers, comprising 

alleys and different 

buildings meant for 

recreation and 

spending spare time 

in the open 

 

Parc  

 

Area di terreno 

ampliata, di 

pubblica utilità, 

con piantagioni, 

vicoli e varie 

costruzioni, 

predisposta per il 

tempo libero 

Park  

Ağaçlarla,çiçeklerle,bitkilerle 

kaplı açık alanda dinlenme ve boĢ 

zaman geçirmek için kullanılan 

farklı binaları ve sokakları içeren 

geniĢ arazidir. 

Restaurant  

 

 Local public unde se poate 

mînca contra plată 

Restaurant  

 

 

Établissement 

commercial où l'on sert 

des repas contre 

paiement. 

Restaurant 

The public place 

where one can eat 

out paying for the 

services  

Ristorante  

 

Esercizio pubblico 

dove si consumano 

pasti completi, 

serviti ai clienti su 

tavoli disposti in 

un locale apposito  

Restoran  

Bir kimsenin yemek yiyip 

sonrasında parasını ödediği yer. 

Spital  Hôpital Hospital Ospedale  Hastane  
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 Instituție medicală în care 

sunt tratați bolnavii, 

accidentații sau răniții. 

 

Établissement public 

ou établissement privé  

où peuvent être admis 

tous les malades pour y 

être traités. 

A medical institution 

where sick people, 

injured people or 

victims are treated, 

given medical care 

 

Pubblico istituto, 

destinato al 

ricovero e 

all'assistenza 

sanitaria di 

ammalati e feriti 

Hasta,yaralı yada kazazede 

insanların tedavi edildiği, tıbbi 

bakım yapılan kurum  

Stadion  

 

Teren amenajat pentru 

competiții sportive, cu 

tribune pentru spectatori. 

Stade  

 

Terrain pourvu des 

installations 

nécessaires à la 

pratique des sports 

d'équipe, du tennis, des 

épreuves d'athlétisme, 

etc., et généralement à 

l'accueil des 

spectateurs (gradins, 

tribune) 

Stadium 

 

The pitch especially 

arranged to house 

sports competitions  

Stadio  
 

Impianto stabile 

per manifestazioni 

sportive all'aperto, 

costituito da una 

serie di gradinate 

sviluppantisi lungo 

il perimetro dello 

spazio nel quale 

hanno luogo le 

manifestazioni e 

sulle quali 

prendono posto gli 

spettatori: 

Stadyum 

 

Özellikle spor müsabakalarına ev 

sahipliği yapan saha. 

Stradă  

 

Drum (pavat sau asfaltat) în 

interiorul unei localități, de-a 

lungul căruia se înșiră, de o 

parte și de alta, trotuarele și 

casele.  

Rue  

 

Voie de circulation 

routière aménagée à 

l'intérieur d'une 

agglomération, 

habituellement bordée 

de maisons, 

Street 

 

Any paved or 

asphalted road 

within the borders of 

a setllement, with 

houses, 

sidewalks,buildings 

Strada  

 

Area di uso 

pubblico, 

opportunamente 

delimitata e per lo 

più fornita di 

massicciata e 

Cadde   

Bir yerleĢim sınırları içerisinde  

yürüyüĢ alanlarının,karĢılıklı 

binaların olduğu asfalttan ve 

kaldırımlardan oluĢan yol.  
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d'immeubles, de 

propriétés closes  

lined on one side 

and the other of the 

road 

pavimentazione, 

destinata al 

passaggio e al 

transito di persone 

e di veicoli 

Supermaket  

 

 Magazin (universal) de mari 

proporții, de obicei cu 

autoservire.  

Supermarché  

 

 Magasin de grande 

surface offrant un large 

assortiment de tous les 

produits à 

prédominance 

alimentaire et qui les 

vend en libre-service. 

 

Supermarket 

 

A big general store 

displaying all sorts 

of goods, especially 

of alimentary nature 

based on self-service 

Supermercato  

 

Grande punto di 

vendita al pubblico 

di prodotti di largo 

consumo, 

soprattutto 

alimentari, 

caratterizzata dal 

sistema del self-

service, senza 

commessi. 

Süpermarket  

 

Özellikle self servise dayanan her 

türlü ürünün  ve satıldığı  büyük 

market . 

Școală 

 

Instituție de învățământ 

public unde se predau 

elementele de bază ale 

principalelor discipline; 

Ecole  

 

Institution chargée de 

donner un 

enseignement collectif 

général aux enfants 

d'âge scolaire et 

préscolaire  

School 

 

An institution of 

public education  

where  

Scuola  

 

Istituzione 

organizzata per 

l'istruzione 

collettiva della 

gioventù o per la 

preparazione 

specifica degli 

allievi in una 

determinata 

disciplina, arte o 

professione: s. 

Okul  

Bir halk eğitimi olan kurum   

Toplu eğitimin verildiği kurum  
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pubblica, s. 

privata; s. statale 

Teatru  

 

Clădire sau loc special 

amenajat în vederea 

reprezentării de spectacole; 

Théatre  

 

Édifice destiné à la 

représentation de 

pièces, de spectacles 

dramatiques ; le 

spectacle lui-même. 

Theatre 

 

A building  

especially designed 

to house plays  

Teatro  

 

dificio 

appositamente 

progettato e 

costruito o 

comunque adibito 

alla 

rappresentazione di 

opere drammatiche 

o musicali, a 

spettacoli di 

varietà, ballo, ecc 

Tiyatro  

 

Oyun oynamak için özel olarak  

tasarlanmıĢ bina  

Universitate  

 

Instituție de învățământ 

superior cu mai multe 

facultăți și secții. 

Université  

 

Ensemble 

d'établissements 

scolaires relevant de 

l'enseignement 

supérieur regroupé 

dans une 

circonscription 

administrative  

University 

 

An institution of 

superior education 

comprising a 

number of colleges 

and sections 

Universita  

 

Istituto scientifico 

di ordine superiore, 

di origine 

medievale e 

corporativa, 

comprendente 

varie facoltà, 

ripartite secondo le 

specializzazioni, e 

alle quali si accede 

per il 

conseguimento di 

un titolo 

Üniversite  

Birkaç kolej yada bölümden 

oluĢan 

bilimsel olarak çalıĢmalar yapılan  

üstün eğitim kurumu  
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legalmente 

riconosciuto 

Zoo  

 

 Parc în care animale rare 

sau exotice sunt ținute în 

condiții asemănătoare cu 

cele ale vieții lor în libertate. 

Zoo  

 

Parc où les animaux 

rares ou exothiques 

sont protégés dans des 

conditions qui 

ressemblent à celles  de 

la vie en liberté 

Zoo 

 

A park in which a 

number of rare or 

exotic animals are 

kept in conditions 

similar to their 

natural habitat 

Zoo  

 

Un parco dove 

animali rari o 

esotici sono tenuti 

in condizioni simili 

a quelle della loro 

vita in libertà. 

 

Hayvanat bahçesi  

 

Bir takım egzotik hayvanların 

kendi doğal yaĢam alanlarına 

benzer koĢullarda tutulduğu 

park 

 

 

TIMP LIBER – LES LOISIRS – FREE TIME - IL PASSATEMPO - SERBEST ZAMAN 

       RO 

 

FR EN IT TR 

Aniversare  

 

Sărbătorire a unui 

număr de ani de la 

data la care s-a 

petrecut un 

eveniment 

 

Anniversaire  

 

 

Commémoration d'un 

événement célébrée au 

jour anniversaire de la 

date où il a eu lieu : en 

particulier, jour 

anniversaire de la 

naissance de 

quelqu'un  

Anniversary 

 

The celebration of a 

number of years since  an 

event took place .  

Anniversario 

 

1 Ricorrenza annuale di un 

evento 

2 compleanno, celebrazione 

del proprio giorno di nascita 

        Yıldönümü  

 

Bir olayın belli bir 

tarihte olup sonraki 

senelerde aynı 

tarihlerde yapılan 

kutlama   



                                                                                                 

Pagină 91 din 120 
 

Călătorie  

 

Drumul pe 

care îl face cineva 

spre un loc (mai) 

îndepărtat 

Voyage  

 

Action de voyager, de 

se rendre ou d'être 

transporté en un autre 

lieu ; trajet ainsi fait  

Voyage 

 

A long journey involving 

travelling  by the  sea 

Viaggio  

 

Trasferimento da un luogo a un 

altro 

Yolculuk  

Deniz veya hava 

yoluyla seyahat edilen 

uzun  yolculuk  

Camping  

 

 Faptul de a locui în 

aer liber, sub cort. 

Camping  

 

Activité de plein air 

consistant à vivre sous 

la tente avec un 

matériel adéquat. 

Camping 

 

Living outdoors, in the 

open, in a tent. 

Campeggio 

 

Luogo in cui trascorrere le 

vacanze in tenda, in roulotte o 

in  bunlgalow. 

Kamp  

 

DıĢarda açık alanda  

Çadır içinde yaĢama 

olayıdır. 

Cumpărătură  

 

Obiecte achizitionate 

în diferite magazine 

Achat  

 

Divers objets acquis 

dans des boutiques ou 

dans les  grands 

magasins 

 

Shopping  

 

Objects purchased from 

different shops 

Spesa 

 

Acquisto di merce in cambio di 

denaro. 

AlıĢveriĢ  

 

Farklı mağazalardan 

satın alınan objelerle 

alıĢveriĢ   

Dans  

 

 Ansamblu de mișcări 

ritmatice, variate, ale 

corpului omenesc, 

executate de obicei în 

ritmul unei melodii, 

cu caracter ritual, 

artistic sau de 

divertisment 

Danse  

 

Art de s'exprimer en 

interprétant des 

compositions 

chorégraphiques 

Dancing 

 

A set of rhythmic, varied 

moves of the human body, 

usually performed on the 

rhythm of a tune, with a 

ritual or artistic character 

Danza  

 

Insieme di movimenti del corpo 

a tempo di musica 

Dans  

 

Sanatsal ve ritmik  bir 

karaktere sahip 

kiĢinin, genellikle 

bir melodi ritminde 

insan vücudunun 

hareketleri kümesi   

Excursie  Sortie  Trip Camminata  Gezi  
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 Călătorie de 

agrement sau cu 

scopuri științifice, 

educative, sportive 

 

Fait de sortir d'une 

période ; moment où 

l'on en sort ; issue 

 

An an act of going to a 

place and returning; a 

journey or excursion, 

especially for pleasure or 

with a scientific, 

educational or sportive 

purpose 

 

Lunga passeggiata 

Bir yere gitme ve geri 

dönme eylemi; 

Özellikle zevk, 

bilimsel,eğitimsel 

Veya sportif bir amaç 

için gidilen gezi veya 

yolculuk   

Fotografie  

 

 Imagine pozitivă a 

unei ființe, a unui 

obiect, a unui 

peisaj etc.fixată pe 

hârtie fotografică sau 

in variant electronica 

și obținută prin 

fotografiere  

Photographie  

 

Image d’une personne, 

d’un objet ou d’un 

paysage,  fixée sur un 

support papier ou sur 

un support 

électronique  

Photography 

 

 

The still image of a 

person, object, place, 

landscape on photographic 

paper or the digital 

version of it 

Fotografia  

 

Impressione  sulla carta o in 

digitale  di un’immagine grazie 

alla luce 

Fotoğraf  

 Kağıda bir kiĢi, nesne, 

yer, manzara 

fotoğrafının 

aktarılmasıyla oluĢan 

resim  

Hotel  

 

Clădire mare cu 

multe camere sau 

apartamente 

mobilate, care se 

închiriază de obicei 

cu ziua (călătorilor) 

Hotel  

Établissement 

commercial qui met à 

la disposition d'une 

clientèle itinérante des 

chambres meublées 

pour un prix journalier. 

Hotel 

A building with many 

furnished rooms and/or 

apartments which are rent 

to the  travellers  

Albergo  

 

Edificio dove il turista, o chi 

soggiorna temporaneamente in 

un luogo, può dormire e 

mangiare a pagamento  

Otel  

Birçok eĢyalı odaları 

yada daireleri olan  

Yolcuların yada 

seyahat edenlerin 

kiraladıkları binalardır 

Joc  

 

activitate distractivă 

(mai ales la copii) 

Jeu  

 

Activité d'ordre 

physique ou mental, 

Game 

 

A leisure activity , 

especially for children 

Gioco  

 

Attività preferita dai bambini e 

dagli adulti per svagarsi  

Oyun  

 

Özellikle çocuklar için 

boĢ zaman 
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non imposée, ne visant 

à aucune fin utilitaire, 

et à laquelle on 

s'adonne pour se 

divertir, en tirer un 

plaisir  

aktiviteleridir  

Lectură  

 sau cititul este un 

proces cognitiv 

complex de 

decodare a 

simbolurilor cu 

scopul de a construi 

sau de a deriva sens 

și înțelegere. Lectura 

dezvoltă limbajul, 

este folosită pentru 

comunicare, în 

schimbul 

de informații și idei. 

Interacțiunea dintre 

text și cititor este 

modelată de 

cunoștințele, 

experiențele, 

atitudinile și limba 

comunității de unde 

provine cititorul, de 

poziționarea lui din 

punct de vedere 

Lecture  

 

Action de lire, de 

déchiffrer toute espèce 

de notation, de prendre 

connaissance d'un texte 

Reading 

 

The complex cognitive 

process of decoding the 

symbols with the view to 

deriving meaning and 

understanding of a text. 

 

Reading develops 

language, being used in 

communication , in the 

exchange of ideas. 

The interaction between 

the text and the reader is 

shaped by the knowledge, 

the experiences, the 

attitude as well as the 

native tongue of the 

reader, his positioning 

from the social and 

cultural point of view 

 

The act of reading 

Lettura  

 

Azione del leggere 

Okuma  

 

Bir metnin anlmını ve 

anlayıĢını türetmek 

amacıyla sembollerin 

kodunun çözüdüğü 

karmaĢık bir biliĢsel 

süreç  

Okuma,iletiĢimde fikir 

alıĢveriĢinde  dili 

geliĢtirir. 

Metin ve okuyucu 

arasındaki etkileĢim 

,bilginin,deneyimlerin  

tutumun ve 

okuyucunun ana 

diline,sosyal ve kültürel 

bakıĢ açısına göre 

konumlandırılması ile 

Ģekillenir. 

 

Okuma eylemi  
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cultural și social. 

 Faptul de a citi; 

Mare  

 

 Nume generic dat 

vastelor întinderi de 

apă stătătoare, adânci 

și sărate, de pe 

suprafața Pământului, 

care de obicei sunt 

unite cu oceanul 

printr-o strâmtoare 

Intindere de apa 

adanca, marginita 

de plaje.  

Mer  

 

Bord de mer, région, 

ville côtières, plages, 

etc., considérés du 

point de vue des 

résidences, des loisirs, 

des activités qui y ont 

trait,  

 

Sea 

 

The generic name given to 

vast stretches of still, deep 

salty waters on the surface 

of Earth which are usually 

linked to the ocean by a 

strait 

 

A vast stretch of deep 

water bordered by beaches 

Mare 

 

La massa d'acqua salata che 

ricopre gran parte della 

superficie terrestre; località sita 

presso il mare. 

Deniz  

 

Genel olarak okyanusa 

bir boğaz ile bağlanmıĢ 

olan, 

Derin tuzlu suların 

geniĢ uzantılarına 

verilen genel ad 

 

Plajlarla 

sınırlandırılmıĢ geniĢ   

ve derin su kütlesi. 

Munte  

 

 Ridicătură a scoarței 

pământului mai mare 

decât dealul, de 

obicei stâncoasă și 

depășind înălțimea de 

800 de metri. 

 

Montagne  

 

Région de forte 

altitude, et en 

particulier lieu de 

séjour en altitude, pour 

le repos, les vacances 

ou le sport  

Mountain 

A large natural elevation 

of the earth's surface 

rising abruptly from the 

surrounding level; a large 

steep hill, exceeding 800 

meters 

Montagna  

 

Rilievo della superficie 

terrestre  superiore almeno ai 

600-700 metri 

Dağ 

Dünya yüzeyinin büyük 

doğal bir yükselmesiyle 

çevre seviyesinden 

aniden yükselerek  

800 metreyi aĢan büyük 

dik tepeler  

Muzică  

 

 Arta de a exprima 

sentimente și idei cu 

ajutorul sunetelor 

combinate într-o 

Musique  

 Art qui permet à 

l'homme de s'exprimer 

par l'intermédiaire des 

sons ; productions de 

cet art, œuvre 

Music 

 

The art of expressing 

feelings and ideas by 

means of sounds 

combined in a certain 

Musica 

 

Arte che consente all'uomo di 

esprimersi attraverso i suoni  

 

Müzik  

Belirli bir Ģekilde bir 

araya getirilen sesler ve 

notalarla duygu ve 

düĢünceleri ifade etme 

sanatı  
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manieră 

specifică. 2. Știință a 

sunetelor considerate 

sub raportul melodiei, 

al ritmului și al 

armoniei. 

musicale. 

 Science des sons 

considérés sous le 

rapport de la mélodie 

et du rythme. 

 

manner. 

The science of sounds 

considered in relation to 

the tune, rhythm and 

harmony 

 

Ritim ve uyumla 

seslerin bir araya 

getirilerek oluĢturulan 

seslerin bilimi  

Obiectiv  

 

Punct de atractie 

pentru turisti  

Objectif  

 

Point d’attraction pour 

les touristes 

Sightseeing 

Any point of touristic 

attraction for tourists 

Punto  

 

L’ obiettivo a cui si tende   

Gezip görme 

Turister için ilgi 

çekebilecek her türlü 

davranıĢ,yer  

? 

Odihnă  

 

 Întrerupere 

temporară a unei 

activități în scopul 

refacerii și al întăririi 

forțelor; (stare sau 

timp de) repaus; 

odihnire. 

Repos  

 

Fait pour quelqu'un de 

se reposer, de cesser 

son activité ; temps 

correspondant  

 

Rest, Relaxation 

 

An instance or period of 

relaxing or ceasing to 

engage in strenuous or 

stressful activity. 

Riposo  

 

Tempo dedicato al recupero 

delle forze 

Dinlenme,Rahatlama 

 

Yorucu bir faaliyetten 

sonra  rahatlama 

aktivitesi . 

Petrecere  

 

 Întîlnire, reuniune 

între prieteni (însoțită 

de o masă, de muzică, 

de dans) organizată 

cu ocazia unei 

sărbători sau a unei 

sărbătoriri 

Fete  

Réjouissances, festin, 

bal offerts par 

quelqu'un en l'honneur 

de quelque chose  

Party 

 

A social gathering of 

invited guests, typically 

involving eating, drinking, 

and entertainment on the 

occasion of a  celebration 

Festa  

 

Tempo dedicato alla 

celebrazione e alla ricorrenza  

di un evento positivo che 

genera  allegria, gioia, 

esultanza 

Parti  

Genellikle davet ile 

toplanılan   

yeme,içme vb. 

eğlenceleri içeren, 

davetli olan misafirlerin 

sosyal buluĢması  
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Suvenir  

 

Obiect, dar, semn 

care reprezintă sau 

evocă o amintire. 

Souvenir  

 

Objet, qui évoque un 

souvenir  

Souvenir 
 

An object, gift, sign 

representing and /or 

evoking a memory 

Ricordino  

 

Oggetto che si acquista durante 

un viaggio, a ricordo dei luoghi 

visitati 

 

Hatıra  

Bir anıyı hatırlatıcı 

obje,hediye yada 

iĢaretli nesne. 

Plaja  

 

 Porțiune de teren, 

acoperită cu nisip fin, 

de la baza unei faleze 

sau de pe panta lină 

dinspre mare a unui 

cordon litoral 

Plage  

Bord de mer considéré 

du point de vue des 

loisirs, des baignades 

Beach 

 

A piece of land covered 

with sand at the base of a 

cliff or on the smooth 

slope from the sea of a 

coastline  

Spiaggia  

 

Fascia di costa che si stende 

lungo il mare, il  fiume o il lago  

Sahil  

Bir uçurumun dibinde 

yada bir kıyı Ģeridinin 

etrafında kumla kaplı 

düz bir kara parçası   

Picnic  

 

 Masă (și petrecere) 

comună (în aer liber), 

de obicei cu 

contribuția fiecărui 

participant. 

Pique-nique  

 

Repas pris en plein air 

au cours d'une 

promenade 

Picnic 

 

An outing or occasion that 

involves taking a packed 

meal to be eaten outdoors. 

 

 

Picnic  

 

Scampagnata, pranzo all’aperto 

sull’erba  

Piknik  

DıĢarda yenilmek için 

 paketlenmiĢ  

yemek yemeyi de 

içeren bir gezi ,bir dıĢ 

ortam aktivitesi. 

Sport  

 

Activitate fizică a 

cărei practică 

presupune un 

antrenament metodic, 

respectarea anumitor 

reguli și a unei 

anumite discipline, 

Sport  

 

 Activité physique 

visant à améliorer sa 

condition physique. 

 Ensemble des 

exercices physiques se 

présentant sous forme 

Sport 

 

Any physical activity 

which requires methodical 

training, compelling 

certain rules and 

discipline, based on  the 

element of competition  

and achievement of 

Sport  

 

Attività fisica svolta per fini 

salutari, ludici o agonistici, 

individualmente o in squadra. 

Spor  

Rekabet ve 

performansın baĢarısına 

dayanan ,belli kuralları 

ve disiplini zorlayan 

metodik eğitim 

gerektiren 

Herhangi bir fiziksel 

aktivite   
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având la bază 

elementul competitiv 

și urmărind obținerea 

de performanțe 

de jeux individuels ou 

collectifs, donnant 

généralement lieu à 

compétition, pratiqués 

en observant certaines 

règles précises. 

 

performance  

Tabără  

 

 Așezare (în aer liber) 

pentru copii, elevi 

etc. aflați la odihnă 

sau pentru sportivi în 

timpul 

antrenamentelor 

Camp  

 

Lieu en plein air pour 

les élèves pour passer 

des jours en pratiquant 

des activités 

Camp 

A settlement in the open 

for children, pupils, etc. 

where they can enjoy their 

holiday or practise 

different sports  

Campeggio  

 

Luogo di ritrovo all’aria aperta 

per chi è in vacanza e per stare 

insieme 

Kamp  

Çocuklara, öğrencilere 

Tatillerinin tadını 

çıkarabilecekleri veya 

farklı sporları 

yapabilecekleri bir 

yerleĢke  

Vacanță 

 

 Perioadă de odihnă 

acordată elevilor și 

studenților pe o 

anumită perioadă 

Vacances 

 

Période de repos  

accordée  aux élèves et 

aux étudiants  

Holidays 

 

The time of the year when 

students, pupils do not 

attend any classes and 

enjoy their time rest 

period 

Vacanze  

 

Tempo di libertà dal lavoro o 

dagli obblighi scolastici in 

coincidenza con festività, turni 

di riposo o altre circostanze 

Tatil  

Öğrencilerin  hiçbir 

derse katılmadıkları ve 

dinlenme sürelerinin 

tadını çıkardıkları yıl 

zamanı 

Vizită  

 

  A se duce să vadă, 

să cunoască la fața 

locului o localitate, 

un muzeu, un 

obiectiv etc. 

Visite  

Action de visiter un 

lieu, un édifice 

Visit 

 

To go and see on the spot  

a place, a museum, a sight 

Visita  

 

Atto di recarsi presso qualcuno 

o in qualche luogo  per vari 

motivi (amicizia, interesse, 

salute…) 

Ziyaret  

Bir yeri görüp gezme 

olayı 

Müze,manzara gibi 

yerleri gezme olayı  
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Voluntariat   

 

Voluntariatul este 

activitatea de interes 

public desfașurată din 

proprie inițiativă de 

orice persoană fizică, 

în folosul altora, fără 

a primi o 

contraprestație 

materială; 

Volontariat  

 

Le bénévolat est 

l'activité d'intérêt 

public réalisée de sa 

propre initiative par un 

individu au profit 

d'autrui sans recevoir 

de contrepartie 

matérielle; 

Volunteering/Charity 

Work 

 

Volunteering or Charity 

Work is a public interest  

activity undertaken 

willingly by any person 

who works for others 

without waiting for any 

material compensation 

Volontariato  

 

Attività lavorativa a vantaggio 

di terzi, liberamente scelta  e 

prestata a titolo gratuito. 

Gönüllü çalıĢma/hayır 

için çalıĢma 

Herhangi bir maddi 

ücret ya da tazminat 

beklemeden gönüllülük 

ve hayırseverlik 

çalıĢmasıdır ; kiĢinin 

kendi isteği ile yapılır. 

 

 

 

 

 

SPORTURI- SPORTS – SPORTS- SPORT - SPOR 

SPORT 

 

Antrenor - Persoană 

calificată care se 

ocupă cu antrenarea 

sportivilor. 

Entraîneur - Personne 

qualifiée dans 

l'entraînement des 

sportifs 

Coach - Qualified person 

in training athletes. 
Allenatore 

 

Chi si dedica alla 

preparazione fisica, 

psicologica e tattica di un 

singolo o di una squadra in 

vista di una gara sportiva 

 

Hoca/Eğitim koçu  

Antrenman ve atlet 

yetiĢtirmede nitelikli 

eğitici kiĢi  
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Atletism - Exerciții 

sportive de alergări, 

sărituri și aruncări; 

disciplină a sportului 

care cuprinde aceste 

exerciții. 

Athlétisme - Exercices 

sportifs pour le jogging, 

le saut et le lancer; 

discipline du sport qui 

comprend ces 

exercices. 

Athletics - Sports 

exercises for jogging, 

jumping and throwing; 

discipline of the sport that 

includes these exercises. 

Atletica 

 

Disciplina olimpica 

comprendente il complesso 

delle prove podistiche (corsa 

piana, a ostacoli, marcia), di 

salto, lancio e relative al 

sollevamento pesi  

Atletizm  

Tempolu koĢu,atlama 

ve atma için spor 

egzersizleri ve bu 

egzersizleri içeren spor 

disiplini 

 

Caiac - 1 Ambarcație 

de sport ascuțită la 

ambele capete. 2 

Sport nautic care se 

practică cu caiacul. 3 

Ambarcațiune mică, 

cu înveliș de piele de 

focă, folosită de 

eschimoși. 

Kayak - 1 chaussure de 

sport aux deux 

extrémités. 2 sports 

nautiques pratiqués 

avec le kayak. 3 Barque 

en cuir de phoque 

utilisé par les Eskimos. 

Kayak - 1 A sharp-pointed 

boat at both ends.  

2 Water sports practised 

with the kayak.  

3 A small boat with shell 

of seal leather used by the 

Eskimos. 

Kayak 

 

Canoa lunga e dalle estremità 

a punta, formato da 

un'intelaiatura rivestita di 

pelli di foca e usato dagli 

eschimesi  

- Sport acquatico praticato 

con il kayak.  

- Calzatura adatta per 

praticare il kayak  

 

Kayak  
1 her iki ucu da sivri 

tekne  

2 su kayağı ile yapılan 

su sporları  

3 eskimolar tarafından 

kullanılan,mühürlü deri 

kabuklu küçük bir tekne  

Echipă - Grup de 

sportivi constituit într-

o formație, în cadrul 

căreia se antrenează, 

sub conducerea unui 

specialist, și participă 

la competiții. 

Équipe - Un groupe 

d’athlètes s’installent 

dans une formation où 

ils s’entraînent sous la 

direction d’un 

spécialiste et participent 

à des compétitions. 

Team - A group of 

athletes set up in a 

formation where they 

train, under the guidance 

of a specialist, and 

participate in 

competitions. 

Squadra 

   

Gruppo di atleti preparato da 

un allenatore, per partecipare  

a competizioni sportive. 

Takım  

Bir grup sporcunun,bir 

uzman gözetiminde 

antrenman yapmaları ve 

maç ve yarıĢmalara 

katılmalarıdır. 

Echipament sportiv - 

Totalitate a obiectelor 

de îmbrăcăminte, de 

Équipement sportif – 

L’ensemble des 

vêtements, chaussures 

 

Sports equipment – The 

totality of the clothing, 

Attrezzature sportive  
 

Tutto il necessario per 

Spor ekipmanları  

Bir sporcunun sahip 

olduğu giysi,ayakkabı 
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încălțăminte și 

accesorii cu care este 

dotat un sportiv. 

et accessoires dont un 

athlète est équipé. 

footwear and accessories 

that an athlete is equipped 

with. 

praticare sport: logistica, 

macchine, attrezzi, 

abbigliamento, accessori 

 

ve aksesuarların 

toplamı  

Fotbal - Joc cu 

mingea între două 

echipe.  

Football - Match de 

balle entre deux 

équipes. 

Football - Ball game 

between two teams. 
Calcio 

 

Sport in cui due squadre di 11 

giocatori corrono in un 

campo con lo scopo calciare 

la palla in porta 

 

Futbol  

Iki takım arasında 

ayakla ve topla oynanan 

takım oyunu  

Gimnastică - 1) 

Ansamblu de exerciții 

fizice care contribuie 

la fortificarea corpului 

omenesc. 2) Gen de 

sport care cuprinde un 

de ansamblu specific 

de exerciții.   

 

gimnastică sportivă, 

gimnastică artistică, 

gimnastică medicală  

Gymnastique - 1) Un 

ensemble d'exercices 

physiques qui 

contribuent à la 

fortification du corps 

humain. 2) Type de 

sport qui comprend un 

ensemble spécifique 

d'exercices. 

 

gymnastics, artistic 

gymnastics, medical 

gymnastics 

Gymnastics - 1) A set of 

physical exercises that 

contribute to the 

fortification of the human 

body. 2) Type of sport that 

includes a specific set of 

exercises. 

 

gymnastique, gymnastique 

artistique, gymnastique 

médicale 

Ginnastica 

 

1) Pratica fisica che concorre 

alla tonificazione dei muscoli 

e alla fortificazione del corpo. 

2) Disciplina olimpica divisa 

in ritmica e artistica. 

 

Jimnastik  

1)Ġnsan vücudunun 

güçlenmesine katkı 

sağlayan bir dizi 

fiziksel egzersiz 

2)belirli bir egzersiz 

setini içeren spor türü  

  

Jimnastik,,jimnastik 

sanatçısı,tıbbi jimnastik  

Înot - Plutire și 

înaintare în apă cu 

ajutorul anumitor 

mișcări ritmice făcute 

cu membrele 

corpului. 

Natation - Flotter et 

flotter dans l'eau avec 

certains mouvements 

rythmiques effectués 

avec les membres du 

corps. 

Swimming - Floating and 

floating in the water with 

certain rhythmic 

movements made with the 

body's limbs. 

Surfing - A type of sport 

Nuoto 

 

1) Serie di movimenti che 

permettono di galleggiare e 

avanzare nell'acqua. 

2) sport olimpico 

Yüzme  

Vücudun uzuvlarıyla ve  

belli ritmik hareketlerle 

yapılan suda yüzme 

eylemi  

Sörf- bir çeĢit su sporu   
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Natație - Gen de 

sport, care se practică 

în apă, constând din 

diferite probe (înot, 

polo, sărituri, etc.). 

Surf - Type de sport 

pratiqué dans l'eau, 

consistant en différents 

échantillons (natation, 

polo, saut, etc.). 

practised in water, 

consisting of different 

samples (swimming, polo, 

jumping, etc.). 

 

 

olmasıyla beraber 

(yüzme,polo,atlama 

vb.)örneklerden oluĢur   

Medalie – 1.Piesă de 

metal în formă de 

monedă, gravată cu 

figuri și inscripții, 

emisă în cinstea unei 

personalități sau în 

memoria unei acțiuni 

glorioase. 2. Piesă de 

metal oferită ca 

premiu la diferite 

concursuri.  

Médaille - 1. Pièce 

métallique en forme de 

pièce de monnaie, 

gravée de chiffres et 

d'inscriptions, émise en 

l'honneur d'une 

personnalité ou en 

mémoire d'un geste 

glorieux. 2. Pièce 

métallique offerte 

comme prix du 

concours. 

Medal - 1. A coin-shaped 

metal piece, engraved with 

figures and inscriptions, 

issued in honour of a 

personality or in memory 

of a glorious action. 2. 

Metal piece offered as a 

prize for competitions. 

Medaglia 
 

Pezzo di metallo prezioso a 

forma di moneta, regalato 

come come premio durante le 

competizioni o per celebrare 

azioni gloriose 

Madalya  -  

1.kiĢinin Ģerefine veya 

görkemli bir eylemin 

hatırasına verilen,Ģekil 

ve yazılarla oyulmuĢ 

madeni para Ģeklindeki 

metal parça  

2. yarıĢmalar için ödül 

olarak sunulan metal 

parça  

Minge - Obiect sferic 

(rar ovoidal), de 

diverse dimensiuni și 

greutăți, care se 

folosește în diferite 

jocuri sportive. 

Balle - Objet sphérique 

(ovoïde rare) de tailles 

et de poids variés, 

utilisé dans divers jeux 

sportifs. 

Ball - A spherical object 

(rare ovoid) of various 

sizes and weights, which is 

used in various sports 

games. 

Palla 
 

Oggetto sferico di varie 

dimensioni e pesi, che viene 

utilizzato in vari giochi 

sportivi. 

Top  

 Spor oyunlarında 

kullanılan çeĢitli ebat 

ve ağırlıktaki küresel 

bir nesne(ender  olarak 

oval) 

Olimpiadă - 

Competiție sportivă 

internațională care are 

loc o dată la patru ani; 

jocuri olimpice. 

Olympiade - Une 

compétition sportive 

internationale a lieu 

tous les quatre ans. Jeux 

Olympiques. 

Olympiad – An 

international sporting 

competition taking place 

every four years; The 

Olympic Games. 

Olimpiade 

 

Competizione sportiva 

internazionale che si svolge 

ogni quattro anni in un Paese 

designato. 

 

Olimpiyat  

4 yılda bir düzenlenen 

uluslararası spor 

yarıĢları.  
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Sportiv - Persoană 

care practică sportul. 

Sportif - La personne 

qui pratique le sport. 
Sportsman (athlete) – 

The person practising 

sport. 

Sportivo/a 
 

La persona che pratica sport.  

Relativo allo sport. 

 

Atlet  

Spor yapan kiĢi  

Stadion - Teren 

amenajat pentru 

competiții sportive 

care are tribune 

pentru spectatori. 

Stadion - Terrain pour 

compétitions sportives, 

qui représente des 

spectateurs. 

Stadium - Field for sports 

competitions, which has 

stands for spectators. 

Stadio 
 

Luogo dove si svolgono le 

manifestazioni sportive, o 

musicali, davanti  a un 

pubblico pagante. 

 

Stadyum  

Seyirciler için 

oluĢturulmuĢ spor 

müsabakaları alanı  

Tenis - Joc sportiv 

care se practică cu 

mingi mici, lovite cu 

rachete de către doi 

sportivi sau două 

perechi, pe un teren 

special amenajat, 

despărțit în două 

printr-o plasă joasă; 

sportul alb 

Tenis de masă 

Tennis - Jeu de sport 

pratiqué avec de petites 

balles, bercé par deux 

athlètes ou deux paires, 

sur un terrain 

spécialement aménagé, 

divisé en deux par un 

filet bas; sport blanc 

Tennis de table 

Tennis - A sport game that 

is practiced with small 

balls, rocked by two 

athletes or two pairs, on a 

specially arranged court, 

divided into two by a low 

net; white sport 

Ping - pong 

Tennis 

 

Sport olimpico in cui i 

giocatori, singoli o a coppie, 

muniti di racchetta, si passano 

la palla da una parte all’altra 

del campo diviso a metà da 

una rete. 

 

Tenis  

Özel olarak 

düzenlenmiĢ bir 

korttaki iki oyuncu 

tarafından  raket ile 

topa vurularak oynanan 

oyundur. 

Masa tenisi   

Volei -  Joc sportiv 

practicat pe un teren 

dreptunghiular între 

două echipe adverse 

compuse din câte șase 

jucători, care aruncă o 

minge specială peste 

Volleyball - Jeu de 

sport pratiqué sur un 

terrain rectangulaire 

entre deux équipes 

adverses composées de 

six joueurs, lançant une 

balle spéciale sur un 

Volleyball - A sports 

game practiced on a 

rectangular ground 

between two adverse 

teams composed of six 

players, throwing a special 

ball over a net stretched up 

Pallavolo 

 

Sport olimpico in cui due 

squadre avversarie, di sei 

giocatori ciascuna, con le 

mani, si passano la palla e la 

lanciano al di là della rete che 

Voleybol  

Altı oyuncudan oluĢan 

ve iki takım arasında 

dikdörtgen bir sahada   

ve bir file üzerinden 

oynanan oyundur. 
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o plasă întinsă sus, în 

mijlocul terenului. 

filet tendu au milieu du 

terrain. 

in the middle of the field. divide in due il campo  

 

MESERII – METIERS – JOBS – MESTIERI –MESLEKLER 

 

RO FR EN IT TR 

ACTOR - Persoană 

care interpretează 

diferite roluri în piese 

de teatru sau în film 

ACTEUR - Personne 

dont la profession est 

d'être l'interprète de 

personnages à la scène ou 

à l'écran 

ACTOR - A person 

whose profession is 

acting on the stage, in 

films, or on television 

ATTORE 
   

Una persona che interpreta 

ruoli in opere teatrali, 

cinematografiche o 

televisive 

 

AKTÖR  

Mesleği televizyonda filmde 

veya sahnede, rol yapan erkek 

oyuncu. 

ARHITECT - 

Specialist în 

proiectarea și 

construirea clădirilor. 

 ARCHITECTE - 

Personne qui conçoit le 

parti, la réalisation et la 

décoration de bâtiments 

de tous ordres, et en 

dirige l'exécution. 

 

ARCHITECT - A 

person who designs 

buildings and in many 

cases also supervises 

their construction. 

ARCHITETTO 

 

Una persona che, laureata 

in architettura,  progetta la 

costruzione, il restauro o 

l'arredo di edifici 

MĠMAR  

Binaları tasarlayan ve çoğu 

durumda inĢaatını yapan kiĢi  

AVOCAT - Persoană 

care are profesiunea de 

a acorda asistență 

juridică 

 AVOCAT - Auxiliaire de 

justice dont la mission 

consiste à assister et à 

représenter en justice une 

personne qui se présente 

à lui et à défendre ses 

intérêts devant les 

LAWYER - A 

person who practises 

or studies law, 

especially (in the UK) 

a solicitor or a 

barrister or (in the 

US) an attorney. 

AVVOCATO 
  

Una persona che, laureata 

in Legge, assiste e difende 

un imputato 

 

AVUKAT-Belli baĢlı 

oluĢturulmuĢ yasaları bilip adil 

bir Ģekilde bunları kanun 

içerisinde uygulayan,kanuni bir 

durumda hakları savunan kiĢi . 
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différentes juridictions. 

 

BIBLIOTECAR - 

Persoană care asigură 

funcționarea unei 

biblioteci. 

 BIBLIOTHÉCAIRE - 

Personne chargée de la 

classification, de la 

conservation, du 

développement et de la 

communication des 

ouvrages d'une 

bibliothèque. 

  

LIBRARIAN - A 

person in charge of or 

assisting in a library. 

BIBLIOTECARIO/A 

 

Una persona che è addetta 

a una biblioteca 

KÜTÜPHANE GÖREVLĠSĠ  

Bir kütüphanede sorumlu olan 

veya yardımda bulunan kiĢi  

BRUTAR - Persoană 

care fabrică pâine  
 BOULANGER - 

Personne qui fabrique ou 

vend du pain. 

  

BAKER - A person 

who makes bread and 

cakes, especially as a 

trade. 

PANETTIERE 

 

Una persona che fa o 

vende il pane 

FIRINCI  

Ekmek ve pasta üretip özellikle 

onları satan kiĢi  

 

 

BUCĂTAR - Bărbat 

care are meseria de a 

găti mâncare. 

 CUISINIER - Personne 

dont le métier est de faire 

la cuisine. 

  

COOK - A person 

who prepares and 

cooks food, especially 

as a job or in a 

specified way. 

CUOCO/A 

  

Una persona che cucina in 

un ristorante 

AġÇI 

Yemekleri hazırlayıp piĢirip ve 

özellikle onları meslek olarak 

özel yolla hazırlayan kiĢi  

CONTABIL - 

Persoană calificată 

care ține contabilitatea 

unei instituții sau a 

unei întreprinderi. 

 COMPTABLE - 

Personne dont la 

profession est de tenir les 

comptes d'un 

commerçant, d'une 

entreprise. 

  

ACCOUANTANT - 

A person whose job is 

to keep or inspect 

financial accounts. 

COMMERCIALISTA 

   

Una persona che si occupa 

dei conti di un’azienda o di 

un privato 

MUHASEBECĠ 

 

ĠĢi finansal hesapları tutmak 

veya incelemek olan kiĢi  
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CROITOR - Meseriaș 

care croiește (și coase) 

haine 

Couturier  -  TAILOR - A person 

whose occupation is 

making fitted clothes 

such as suits, trousers, 

and jackets to fit 

individual customers. 

SARTO/A 

 

Una persona che taglia e 

cuce la stoffa e per farne 

indumenti 

TERZĠ  

Mesleği bireysel müĢterilere 

uyacak Ģekilde elbise,pantolon 

ve ceket gibi kıyafetler yapan 

bir kiĢi  

DANSATOR - 

(Persoană) a cărei 

profesiune este dansul 

 DANSEUR -

  Personne qui danse, et, 

en particulier, partenaire 

dans un couple qui 

danse ; cavalier(ère). 

 Artiste qui interprète des 

compositions 

chorégraphiques :  

 

DANCER - A person 

who dances or whose 

profession is dancing. 

BALLERINO/A 

   

Una persona che balla 

DANSÇI  

Dans eden ve mesleği dans 

etmek olan kiĢi 

 

DETECTIV - Agent 

secret în serviciul 

poliției sau al unei 

persoane particulare 

DETECTIVE – 

personne qui, sans 

appartenir a la police 

officielle, se charge 

d’enquetes privees contre 

remuneraton. 

 

DETECTIVE - A 

person, especially a 

police officer, whose 

occupation is to 

investigate and solve 

crimes. 

INVESTIGATORE 

  

Una persona che conduce 

un'indagine  

DEDEKTĠF  

Mesleği suçları soruĢturmak ve 

özellikle ipuçları bularak çözen 

kiĢi  

EDUCATOR – 

Persoană (cu o 

pregătire 105xecute) 

care se ocupă de 

educația copiilor, a 

tineretului sau a 

oamenilor, a 

ÉDUCATEUR – 

Qui 105xecute105te à 

l’éducation 

EDUCATOR – A 

person who provides 

instruction or 

education; a teacher. 

EDUCATORE 
   

 Una persona che si occupa 

della crescita e della 

formazione dei più giovani 

  

EĞĠTMEN  

Eğitim veya öğretim sağlayan 

kiĢi,öğretmen  
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colectivităților umane. 

ELECTRICIAN – 

(Persoană calificată) 

care 106xecute (sau 

repară) instalații, 

aparate, 

mașini etc. electrice. 

 ELECTRICIEN – 

Ingénieur travaillant dans 

le domaine de 

l’électricité. 

 Commerçant qui vend 

des appareillages 

électriques. 

 Artisan qui fait des 

installations électriques 

ou les répare. 

ELECTRICIAN – A 

person who installs 

and maintains 

electrical equipment. 

ELETTRICISTA 

   

 Tecnico specializzato 

nell’installazione e nella 

riparazione di impianti e 

apparecchi elettrici 

ELEKTRĠKÇĠ  

Elektrikli ekipmanı kuran ve 

bakımını yapan kiĢi  

FARMACIST - 

Persoană calificată 

care se ocupă cu 

prepararea, controlul și 

distribuirea sau 

vinderea 

medicamentelor  

 PHARMACIEN - 

Titulaire d'un diplôme 

d'État de pharmacie, 

habilité à exercer la 

profession de 

pharmacien. 

  

PHARMACIST - A 

person who is 

professionally 

qualified to prepare 

and dispense 

medicinal drugs. 

FARMACISTA 

  

 Laureato in farmacia che 

vende o prepara medicinali 

ECZACI  

Tıbbi ilaç hazırlama ve 

dağıtmada profosyenel olarak 

niteliklendirilen kiĢi  

FOTOGRAF - 

Persoană care se ocupă 

cu fotografierea 

 PHOTOGRAPHE - 

Personne qui pratique la 

photographie comme 

amateur ou comme 

professionnel. 

PHOTOGRAPHER 

- A person who takes 

photographs, 

especially as a job. 

FOTOGRAFO 

 

 Una persona che fa e/o 

vende fotografie per 

divertimento o per 

professione  

FOTOĞRAFÇI  

Özellikle meslek amaçlı 

fotoğraf çeken kiĢi  

GHID - Persoană care 

conduce și îndrumă un 

grup de turiști, de 

 GUIDE - Ouvrage qui 

contient des 

renseignements classés 

GUIDE - A person 

who shows the way to 

others, especially one 

GUIDA 

 

Una persona che indica ad 

REHBER  

 BaĢkalarına yol gösteren 

özellikle de turistlere ilgi çekici 
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vizitatori etc. oferindu-

le explicațiile necesare 

sur tel ou tel sujet et, en 

particulier, ouvrage 

destiné aux touristes pour 

les guider dans la visite 

d'un lieu. 

  

employed to show 

tourists around places 

of interest. 

altri la via da seguire e si 

pone come punto di 

riferimento; spec. Persona 

che conduce i turisti in 

visita presso musei o 

monumenti 

yerleri göstermek,ve onların 

özelliklerini anlatmak için 

çalıĢan kiĢi  

 

GRĂDINAR - 

Persoană care se ocupă 

cu cultivarea unei 

grădini 

 JARDINIER - Personne 

dont le métier est de 

cultiver et d'entretenir les 

jardins. 

  

GARDENER - A 

person who tends and 

cultivates a garden as 

a pastime or for a 

living. 

GIARDINIERE 

 

 Chi  coltiva piante e cura 

giardini 

BAHÇIVAN  

Bahçe düzenlemeye meyilli 

yada bunu geçim olarak yapan 

kiĢilerdir. 

INGINER - Specialist 

cu o pregătire tehnică 

și teoretică obținută 

într-un institut de 

învățământ superior, 

care prestează o 

activitate de 

proiectare, de 

cercetare, de 

organizare și de 

conducere a proceselor 

tehnologice dintr-o 

întreprindere 

 INGENIEUR - Personne 

que ses connaissances 

rendent apte à occuper 

des fonctions 

scientifiques ou 

techniques actives en vue 

de prévoir, créer, 

organiser, diriger, 

contrôler les travaux qui 

en découlent, ainsi qu'à y 

tenir un rôle de cadre. 

 

ENGINEER - A 

person who designs, 

builds, or maintains 

engines, machines, or 

structures 

INGEGNERE 

   

Laureato in ingegneria 

abilitato alla professione, 

che guida il progetto e la 

realizzazione di 

costruzioni (edilizie, 

stradali, idrauliche, ecc.) 

oppure ad attività 

industriali. 

MÜHENDĠS  

Motorları,makineleri yada 

yapıları tasarlayan veya 

bakımını yapan kiĢi  

INSTALATOR - 

Persoană specializată 

în lucrările de montare 

 PLOMBIER - 

Artisan ou ouvrier 

procédant à l'installation 

PLUMBER - A 

person who fits and 

repairs the pipes, 

IDRAULICO 

 

Tecnico specializzato 

TESĠSATÇI  

 Su ve su 

borularını,,baĢlıklarını,,aparatlar
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și de reparare a unor 

instalații sau aparate 

tehnice 

et à l'entretien des 

canalisations, à la pose et 

à la réparation des 

appareils sanitaires et de 

cuisine. 

  

fittings, and other 

apparatus of water 

supply, sanitation, or 

heating systems. 

nell’installazione e  alla 

manutenzione delle 

tubazioni dell'acqua e 

degli impianti igienici e 

sanitari  

ını düzenleyen ; 

Suyun temizlenme ve temizlik 

iĢerini yapan kiĢi   

JUDECĂTOR - 

Funcționar de stat, 

numit sau ales, care 

soluționează pe calea 

justiției procesele, prin 

pronunțarea unei 

hotărâri 

 JUGE - Magistrat chargé 

de rendre la justice en 

appliquant les lois. 

  

JUDGE - A public 

officer appointed to 

decide cases in a law 

court. 

GIUDICE 

   

La persona o l'ente cui 

sono riconosciute l'autorità 

e la competenza di 

emettere giudizi o 

decisioni definitive 

HAKĠM/YARGIÇ  

Bir mahkemede davalara karar 

vermek üzere atanan kiĢi  

MĂCELAR - 

Persoană care se ocupă 

cu tăierea animalelor 

pentru consum și cu 

vânzarea cărnii lor 

 BOUCHER - Personne 

qui abat certains animaux 

d'élevage (bovins, ovins, 

porcins, caprins, équidés) 

pour les dépecer, les 

transformer et les débiter 

en vue de l'alimentation. 

BUTCHER - A 

person whose trade is 

cutting up and selling 

meat in a shop. 

MACELLAIO 

   

 Una persona che macella 

e/o vende la carne  

  

KASAP  

Bir dükkanda ticaret amaçlı et 

kesip ticaretini yapan kiĢi 

 

MEDIC – Persoană 

care profesează 

medicina (1) pe baza 

unor studii superioare 

de specialitate; 

specialist în medicină 

 MÉDECIN – Personne 

qui, titulaire du diplôme 

de docteur en médecine, 

exerce la médecine. 

 

DOCTOR – A 

person who is 

qualified to treat 

people who are ill. 

MEDICO 
    

 Chi, laureato e abilitato in 

medicina, si prende cura 

della salute  dei suoi 

pazienti 

  

DOKTOR  

Ġnsanları iyileĢtirip tedavi eden, 

hasta olduklarında tedavi eden 

nitelikli kiĢi  

MESERÍE – Profesie 

sau îndeletnicire 
PROFESSION – 

Activité rémunérée et 

JOB -  A paid 

occupation, especially 
PROFESSIONE 

 
MESLEK 

Özellikle uzun süreli bir eğitim 



                                                                                                 

Pagină 109 din 120 
 

bazată pe un complex 

de cunoștințe obținute 

prin școlarizare și prin 

practică, care permit 

celui care le posedă să 

execute anumite 

operații de 

transformare și de 

prelucrare a obiectelor 

muncii sau să presteze 

anumite servicii; 

régulière exercée pour 

gagner sa vie 

 

one that involves 

prolonged training 

and a formal 

qualification. 

 

Attività lavorativa 

esercitata in modo 

continuativo a scopo di 

guadagno  

ve resmi bir yeterlilik gerektiren 

ücretli bir iĢ,çalıĢma  

MINER - Muncitor 

calificat care lucrează 

într-o mină 

MINEUR -  MINER - A person 

who works in a mine. 
MINATORE 

 

Operaio che lavora in 

miniera 

 

MADENCĠ  

Madende çalıĢan ,madenin 

yeryüzüne çıkarılmasında 

çalıĢan kiĢi. 

MUNCITOR – 

(Persoană) care 

lucrează nemijlocit 

pentru obținerea unor 

bunuri sau în 

activitatea de 

întreținere și reparare a 

acestora 

 TRAVAILLEUR – 

Personne qui se livre à un 

travail rémunéré, salarié, 

en particulier dans 

l’industrie. 

 

WORKER – A 

person who does a 

specified type of 

work or who works in 

a specified way. 

OPERAIO 

 

Una persona che presta 

un’attività lavorativa 

manuale alle dipendenze di 

qualcuno 

ĠġÇĠ  

Belirli bir ücret karĢılığında  iĢ 

yapan yada belirli bir Ģekilde 

çalıĢan kiĢi  

NOTAR - Funcționar 

public învestit cu 

atribuția de a 

autentifica acte 

juridice, de a legaliza 

semnături, de a elibera 

NOTAIRE -  

 Officier public et 

ministériel chargé de 

rédiger ou de recevoir les 

actes et contrats auxquels 

les personnes doivent ou 

NOTARY - A person 

authorized to perform 

certain legal 

formalities, especially 

to draw up or certify 

contracts, deeds, and 

NOTAIO 

 

Una persona che ricevere e 

garantisce circa la validità 

degli atti tra vivi e quelli di 

natura testamentaria, 

NOTER  
SözleĢmeleri,iĢleri yada 

belgeleri hazırlayan ve yasal 

iĢlemleri yapmaya yetkili olan 

bir kiĢi  
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copii legalizate, 

certificate 

veulent faire donner un 

caractère d'authenticité, et 

particulièrement tous 

actes relatifs à la vente 

d'un immeuble, au 

règlement d'une 

succession. 

  

other documents for 

use in other 

jurisdictions. 

conservarne il deposito, 

rilasciarne copie, certificati 

ed estratti.  

 

OFIȚER - Nume 

generic pentru gradele 

militare de la 

sublocotenent până la 

general; persoană care 

poartă unul dintre 

aceste grade. 2.Titlu 

dat unor funcționari cu 

atribuții sau cu 

însărcinări speciale; 

persoană având acest 

titlu.  

 OFFICIER - Militaire 

d'active ou de réserve 

d'un grade égal ou 

supérieur à celui de sous-

lieutenant ou d'enseigne 

de vaisseau 

OFFICER - A 

person holding a 

position of authority, 

especially one with a 

commission, in the 

armed services, the 

mercantile marine, or 

on a passenger ship. 

UFFICIALE 

 

 1) Una persona che occupa 

il rango più elevato della 

gerarchia militare  

 2) Una persona che è 

incaricata di un pubblico 

ufficio, perlopiù 

amministrativo 

 

(YETKĠLĠ) MEMUR 

Silahlı hizmetlerde bulunan, 

ticari denizcilikte veya bir yolcu 

gemisinde,özellikle bir görevde, 

Otorite pozisyonunda olan kiĢi.   

 

OPERATOR - 

Muncitor calificat care 

supraveghează 

funcționarea unei 

mașini de lucru, a unui 

aparat sau care 

efectuează diverse 

operații cu acestea 

 OPERATEUR - 

Technicien qui fait 

fonctionner un appareil, 

qui exécute une opération 

technique déterminée. 

 

OPERATOR - A 

person who operates 

equipment or a 

machine. 

OPERATORE 

 

Una persona che si occupa  

del  funzionamento di 

determinati tipi di 

macchine, di impianti, o  

di un determinato settore 

operativo. 

OPERATÖR  

Ekipman yada makine kullanan 

kiĢi  
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OȚELAR - Muncitor 

calificat care 

efectuează într-o 

oțelărie
2
 operațiile de 

elaborare a șarjei de 

oțel 

 FONDERIE –  

Ouvrier qualifié 

effectuant dans une 

construction métallique 2 

les opérations de former 

de lots d'acier 

  

STEEL WORKER –  

Qualified worker 

performing in a 

steelwork 2 the steel 

batch forming 

operations 

OPERAIO 

SIDERURGICO 

 

Chi lavora in fonderia  e  

esegue le operazioni di 

formatura in lotti dell’ 

acciaio 

ÇELĠK ĠġÇĠSĠ  

Çelik iĢinde çalıĢan nitelikli iĢçi  

POMPIER - Persoană 

care face parte dintr-

un corp (militar sau 

civil) special instruit și 

dotat cu utilaje 

speciale pentru a 

stinge incendiile 

 SAPEUR-POMPIER - 

Membre d'un corps de 

sapeurs-pompiers. 

  

FIREMAN - A 

person whose job is to 

extinguish fires 

POMPIERE 

 

Una persona destinata al 

servizio antincendio e alla 

gestione di situazioni 

pericolose e di emergenza 

ĠTFAĠYECĠ  

Görevleri yangınları söndürmek 

olan kiĢi   

PROFESOR – 

Persoană calificată 

care predă o materie 

de învățământ (în 

școală) 

 PROFESSEUR – 

Personne qui enseigne, 

qui dispense les 

connaissances relatives à 

une matière, à une 

discipline, en général 

dans le cadre d’une 

activité. 

 

PROFESSOR – A 

university academic 

of the highest rank; 

the holder of a 

university chair. 

PROFESSORE 

 

Chi insegna nelle scuole 

secondarie, nelle università 

e nei conservatori 

PROFESÖR 

En büyük rütbeli bir üniversite 

akademisyeni ;üniversite 

baĢkanı   

RECEPȚIONER -

Persoană care are 

însărcinarea de a 

recepționa o lucrare, 

 RÉCEPTIONNISTE - 

Personne chargée de la 

réception des visiteurs, de 

l'accueil de la clientèle 

RECEPTIONIST - 

A person who greets 

and deals with clients 

RECEPTIONIST 

 

Una persona che si occupa 

dell’accoglienza e della 

RESEPSĠYONĠST 

1.)Ziyaretçileri kabul eden ve 

ilgilenen kiĢi 

2.)Konukları almak ve 
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un material etc. ♦ 

Persoană care are 

misiunea de a primi 

obiectele expediate 

(prin poștă). ♦ 

Persoană care 

întâmpină și 

repartizează în camere 

persoanele care 

solicită cazarea într-un 

hotel 

dans un hôtel. 

  

and visitors to a 

surgery, office, etc. 

1. 1. A person employed 

in a hotel to receive 

guests and deal with 

their bookings. 

 

registrazione dei clienti 

presso una struttura  

rezervasyonlarını yapmak için 

otelde çalıĢan kiĢi  

REGIZOR - 

Specialist care 

regizează o piesă de 

teatru, un film et 

 DIRECTEUR -  DIRECTOR - A 

person who 

supervises the actors 

and other staff in a 

film, play, or similar 

production 

DIRETTORE 

 

Una persona che dirige un 

gruppo di persone in un 

determinato settore 

d'attività 

 

YÖNETMEN  

Bir film, tiaytro oyunu yada 

benzeri prodüksiyonlardaki 

oyuncuları ve diğer personeli 

denetleyen kiĢi  

SCAFANDRU - 

Persoană specializată 

în lucrări sub apă cu 

ajutorul unui aparataj 

special; scafandrier 

 PLONGEUR - Personne 

qui pratique 

la plongée sous-marine. 

  

SCUBA DIVER - A 

person who makes 

and repairs wooden 

objects and structures 

TUFFATORE 

 

Atleta specializzato in tuffi 

TÜPLÜ SUALTI DALICI  

?? 

STOMATOLOG - 

Medic specialist în 

stomatologie 

 STOMATOLOGUE - 

Spécialiste 

de stomatologie. 

  

STOMATOLOGIST 

-  

DENTISTA 

 

Medico specializzato nella 

cura delle mattie della 

cavità orale 

 

STAMATOLOJĠST 

Ağız hastalıkları uzmanı 

 

TÂMPLAR -  CHARPENTIER - CARPENTER - A CARPENTIERE MARANGOZ  
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Meseriaș, muncitor 

care face mobile și alte 

obiecte din lemn; 

stoler 

Ouvrier capable de tracer, 

tailler et assembler un 

ouvrage de charpente en 

bois  

person who makes 

and repairs wooden 

objects and structures 

 

 Artigiano, operaio che 

lavora e monta elementi in 

legno o in metallo  

  

Tahta objeler,yapılar yapan ve 

tamir eden kiĢi  

TIPOGRAF - 

Muncitor specializat în 

lucrările de tipar 

 IMPRIMEUR - Ouvrier 

travaillant dans une 

imprimerie. 

  

PRINTER - A 

person whose job or 

business is 

commercial printing 

TIPOGRAFO 

 

Operaio specializzato nella 

stampa di documenti   

MATBAACI 

ĠĢi veya mesleği ticari baskı 

olan kiĢi   

VÂNZĂTOR - 

Persoană fizică sau 

juridică care vinde 

bunuri (ocazional sau 

permanent). 

♦ Spec. Persoană care 

este angajată într-un 

magazin pentru a 

efectua vânzarea 

mărfurilor și pentru a 

servi clientela 

 VENDEUR - 

Personne spécialement 

chargée de la vente, dans 

un magasin, une 

entreprise 

SELLER - A person 

who sells something. 
VENDITORE 

 

Una persona che, 

nell'ambito di un'attività 

commerciale, è addetto 

alle vendite 

SATICI 

Herhangi birĢeyi satan kiĢi  

ZIDAR - Muncitor 

specializat în 

executarea lucrărilor 

de construcție din 

zidărie
1
, precum și de 

finisare a betonului 

după turnare 

MAÇON - Entrepreneur 

ou ouvrier qui réalise une 

construction en 

maçonnerie 

MASON - A person 

skilled in cutting, 

dressing, and laying 

stone in buildings 

MURATORE 

 

Chi si occupa della 

costruzione di muri di 

mattone e cemento 

DUVAR USTASI  

Binalarda taĢ kesme,giydirme 

ve döĢemede uzman kiĢi  

 



                                                                                                 

Pagină 114 din 120 
 

 

 

 

 

MÂNCĂRURI ȘI BĂUTURI – NOURRITURE ET BOISSONS – FOODS AND DRINKS – CIBI E BEVANDE - YIYECEK VE 

ĠÇECEKLER 

 

 

       RO 

 

FR EN IT TR 

Apă 

 

Lichid incolor, fără 

gust și fără miros 

Eau 

 

 

Liquide incolore, sans 

goût et sans odeur 

Water 

 

 

Colorless, tasteless and 

odorless liquid 

Acqua 

Liquido incolore, insapore e 

inodore 

 

SU 

Renksiz,tatsız ve 

kokusuz sıvı  

Carne 

 

Viande 

Morceau de tissu 
Meat 

 

Carne  

 
ET  

Hayvanlardan kesilen 
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 Bucată din țesutul 

muscular al 

animalelor tăiate, 

întrebuințată ca 

aliment 

musculaire d'animaux 

coupés, utilisé comme 

nourriture 

 

 

Piece of muscular tissue of 

cut animals, used as food 

 

 

Pezzo di tessuto muscolare di 

animali da taglio, usato come 

cibo 

ve gıda olarak 

kullanılan kas,doku 

parçası  

Fructe 

Produse ale pomilor 

fructiferi 

Fruits  

 

Produits d'arbres 

fruitiers 

Fruits 

 

Products of fruit trees 

Frutta 

 

Prodotti di alberi da frutto 

 

MEYVE  

Ağaçların verdiği 

ürünler  

Lapte - Brânză  

Produs alimentar 

obținut din lapte fiert 

și închegat 

Fromage 

Aliments produits à 

partir de lait bouilli et 

enroulé 

 

Milk  

Food produced from 

boiled and coiled milk 

 

 

Latte 

Cibo prodotto da latte bollito 

e arrotolato 

 

 

 

SÜT  

Ġnek,koyun keçi vb 

evcil hayvanlardan 

alınan sıvının 

kaynatılarak gıda olarak 

tüketilmesi  

Legume 

Nume generic dat 

unor vegetale (fasole, 

cartofi, ceapă etc.) 

cultivate pentru hrana 

omului 

Legumes  

Nom générique donné 

aux plantes (haricots, 

pommes de terre, 

oignons, etc.) cultivées 

pour l'alimentation 

humaine 

 

Vegetables 

 

 

Generic name given to 

plants (beans, potatoes, 

onions, etc.) grown for 

human food 

Verdure 

 

Nome generico dato alle 

piante (fagioli, patate, cipolle, 

ecc.) Coltivate per il cibo 

umano 

 

SEBZE 

Ġnsanın beslenmesi için 

yetiĢtirilen bitkilere 

(fasulye,patates,soğan 

vb.)verilen genel isim  

  

 

Ouă 

Produs alimentar 

protejat de o coajă 

calcaroasă și alcătuit 

din două membrane, 

din albuș și din 

gălbenuș, care este 

Oeufs  

Denrée alimentaire 

protégé par une coquille 

de calcaire et composé 

de deux membranes, de 

blanc et de jaune, qui 

sert de nourriture 

Eggs 

 

Food product 

protected by a limestone 

shell and made up of two 

membranes, of white and 

yolk, which is used as food 

Uova  

derrata alimentare 

protetto da un guscio di 

calcare e costituito da due 

membrane, di bianco e tuorlo, 

che viene utilizzato come 

cibo 

YUMURTA  

KireçtaĢı kabuğu ile 

korunan ve gıda olarak 

kullanılan beyaz ve 

yumurta  sarısı olmak 

üzere iki bölümden 

oluĢur. 
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folosit ca aliment   

 

 

Pâine 

Aliment de bază al 

omului, preparat 

dintr-un aluat de faină 

(de grâu, de secară 

etc.) 

 

Pain  

Nourriture humaine de 

base, préparée à partir 

d'une pâte à base de 

farine (blé, seigle, etc.) 

 

 

Bread 

 

Basic human food, 

prepared from a flour 

dough (wheat, rye, etc.) 

 

 

Pane 

 

 

Alimento umano di base, 

preparato da un impasto di 

farina (grano, segale, ecc.) 

 

Ekmek  

Undan veya   

 (buğday,çavdar 

vb.)  hazırlanan temel 

insan yiyeceği  

  

 

 

 

 

 

 

MIJLOACE DE TRANSPORT – MOYENS DE TRANSPORT – MEANS OF TRANSPORT - ULASIM ARAÇLARI 

 

 

       RO 

 

FR EN IT TR 

Autobuz  Bus Bus Bus  Otobüs  
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Autovehicul închis, 

folosit pentru 

transportul în comun 

al unui mare număr de 

persoane. 

 

 

Automobile fermé 

utilisé pour le transport 

d'un grand nombre de 

personnes. 

Closed car used for the 

transport of a large number 

of people. 

 

 

Mezzo di trasporto  pubblico 

su strada per più persone  

Pek çok sayıda insanın 

taĢınmasında kullanılan  

Kapalı uzun ve geniĢ 

araç . 

Autocar  

Autobuz amenajat 

pentru a parcurge 

distanțe mari, între 

localități. 

Car 

 

Bus organisé pour les 

longues distances entre 

les localités. 

Coach   

Bus arranged for long 

distances between 

localities. 

 

Pulman 

 

Mezzo di trasporto privato  su 

strada per più persone. 

Yolcu otobüsü  

Yerel yerler arasında ve 

uzun mesafeler için 

kullanılan otobüs  

Avion  

Vehicul aerian mai 

greu decât aerul, 

prevăzut cu mari 

suprafețe plane în 

formă de aripi și care 

se deplasează cu 

ajutorul elicei și al 

motoarelor sau 

reactoarelor 

Avion  

 

Aéronef plus lourd que 

l'air, avec de grandes 

surfaces planes en 

forme d'ailes et se 

déplaçant par hélice et 

moteurs ou réacteurs 

Plane  

Aircraft heavier than air, 

with large planar surfaces 

in the shape of wings and 

moving by propeller and 

engines or reactors 

 

Aereo 

 

Mezzo di trasporto  per 

lunghe distanze via aerea (in 

cielo) 

Uçak 

Kanat Ģeklinde büyük 

düzlemsel yüzeyleri 

olan,pervane motorlar 

veya reaktörler ile 

hareket eden ağır hava 

taĢıma araçları.  

MaĢină  

 Autovehicul, 

automobil 

Voiture 

Auto 
Car  

Automobil  

 

Macchina 

 

Automobile  

Araba  

Otomobil  
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Metrou  

 

 Mijloc de transport în 

comun pe cale ferată 

urbană subterană, mai 

rar aeriană sau la 

nivelul solului; tren 

subteran, 

metropolitan  

Metro  

 

Tansports urbains 

souterrains, moins 

arides ou au sol; métro, 

train métropolitain 

 

Subway 

 

Underground urban, less 

arid or ground-based 

public transport means; 

underground, metropolitan 

train 

 

 

 

Metropolitana 

  

Mezzo di trasporto pubblico 

sotterraneo in città 

Metro  

Yeraltından hareket 

eden tren Ģeklindeki 

toplu taĢıma aracı  

Taxi  

 Automobil cu șofer, 

care se închiriază 

pentru o cursă sau 

pentru un anumit 

interval de timp 

Taxi  

Une voiture avec un 

conducteur qui loue 

pour une course ou pour 

un certain temps 

 

Taxi  

A car with a driver who 

rents for a race or for a 

certain amount of time 

 

Taxi 

  

Automobile a pagamento con 

autista per il trasporto 

pubblico di passeggeri 

 

Taksi  

Belirli bir yere ulaĢmak 

amacıyla kiralanan 

içinde Ģoförü olan 

araç/otomobil.  

Tramvai  

Mijloc de transport 

urban în comun, 

constând din unul 

până la trei vagoane 

(cu tracțiune electrică) 

care rulează pe șine 

Tramway 

Transports publics 

urbains, composés d'un 

à trois wagons (à 

traction électrique) sur 

rails 

 

Tramway 

Urban public transport, 

consisting of one to three 

wagons (with electric 

traction) running on rails 

 

Tram  

 

Mezzo di trasporto pubblico 

urbano su binari 

 

Tramvay  

Toplu taĢıma için 

kullanılan genellikle 

Ģehir içinde 

kullanılanraylı sistem 

toplu taĢıma aracı  

 

Tren  

Convoi de vagoane de 

cale ferată legate între 

ele și puse în mișcare 

de o locomotivă 

Train 

Convoi de wagons de 

chemin de fer reliés 

entre eux et déplacés 

par une locomotive 

 

Train  

 

 

Convoy of railway wagons 

linked together and moved 

by a locomotive 

Treno  

 

Mezzo di trasporto su binari 

formato da  vari vagoni  

collegati tra loro 

 

Tren  

Lokomotife bağlı 

vagonlar ile raylar 

üzerinde hareket eden 

yük yada yolcu taĢıma 

amaçlı kullanılan 
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Ģehirlerarası araç  

Vapor  

 

 Navă mare pusă în 

mișcare de un motor 

propriu cu abur și 

folosind la transportul 

pe apă al mărfurilor și 

al călătorilor 

Bateau  

 

Grand navire à moteur à 

vapeur utilisant l'eau et 

le fret pour le transport 

de marchandises et de 

passagers 

 

Ship 

Large ship powered by a 

steam engine and using 

water and freight for the 

transport of goods and 

passengers 

 

Batello  

Grande nave alimentata da un 

motore a vapore e utilizzata 

per il trasporto dell'acqua 

 

Gemi /Vapur 

Buhar yoluyla çalıĢan, 

mallar veya yolcular 

için kullanılan su 

üzerinde hareket eden  

Büyük araçlar  
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