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?

Familia

ÎNTREBĂRI

Bifează (ü) răspunsurile corecte.

1. Cum se numeşte grupul de oameni
înrudiţi care trăiesc în aceeaşi casă?

2.	Cum se numeşte familia formată
din soţ, soţie şi copii?

a. societate
c. companie

a. familie nucleară
c. familie unită

b. familie
d. şcoală

b. famile patriarhală
d. familie matriarhală

3.	Cum se numeşte familia formată
din două sau mai multe familii
nucleare?

4.	Cum se numeşte fratele tatălui?

a. familie extinsă
c. familie matriarhală

a. naş
c. verişor

b. famile patriarhală
d. familie nucleară

6.	Care este denumirea potrivită pentru
mai multe familii care trăiesc într-o
comunitate?

5.	Cum se numeşte sora mamei?
a. nepoată
c. verişoară

b. unchi
d. nepot

b. mătuşă
d. bunică

a. familie unită
c. societate
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b. companie
d. organizaţie

?

Construcţii

ÎNTREBĂRI

Bifează (ü) răspunsurile corecte.

1. Unde trăieşte regele?

2. Unde sunt construite locuinţele?

a. în palat
c. în bloc

a. într-o localitate
c. în deşert

b. în colibă
d. în birou

b. în pădure
d. în sălbăticie

3. Unde trăieşte un călugăr budist?

4. Unde trăieşte o călugăriţă?

a. la mănăstire
c. în apartament

a. în adăpost
c. în cabană

b. în templu
d. în cuib

b. în mănăstire
d. în grajd

5. Unde este ţinut prizonierul?

6. Care este denumirea construcţiei
destinate militarilor?

a. în casă
c. în grajd

a. baracă
c. colibă

b. în închisoare
d. în biserică
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b. cazarmă
d. hotel

?

Construcţii

ÎNTREBĂRI

Bifează (ü) răspunsurile corecte.

7. Care este denumirea construcţiei
destinate turiştilor?

8. Unde se cazează elevii plecaţi în
drumeţie?

a. cămin
c. hotel

a. camping
c. campus

b. spital
d. palat

b. templu
d. palat

9. Cum se numeşte locul în care sunt
îngrijiţi şi educaţi copiii de la 3 la
6 ani?

10. Unde se refac oamenii bolnavi?

11. Unde întâlnim o sală de operaţii?

12. Cum se numeşte locul în care sunt
îngrijiţi copiii foarte mici?

a. camping
c. campus

a. creşă
c. şcoală

a. palat
c. hotel

b. grădiniţă
d. şcoală

a. staţiune de tratament b. cabană
c. birou
d. casă

b. spital
d. hotel
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b. templu
d. facultate

Locuri de interes turistic

?

ÎNTREBĂRI

Bifează (ü) răspunsul corect.

1. Dacă am vizita Taj Mahal, unde
ne-am afla?

2. Dacă am vizita Turnul Eiffel,
unde ne-am afla?

a. Agra
c. Tokio

a. New York
c. Washington

b. Londra
d. Paris

b. Londra
d. Paris

3. Dacă am vizita Statuia Libertăţii,
unde ne-am afla?

4. Unde a fost construit Marele Zid
Chinezesc?

a. New York
c. Roma

a. Japonia
c. China

b. Londra
d. Paris

b. Singapore
d. Hong Kong

5. D
 acă am vizita Marele Canion,
unde ne-am afla?

6. Unde se află Marea piramidă din
Giza?

a. SUA
c. Australia

a. Egipt
c. Franţa

b. Canada
d. Austria
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b. Canada
d. Austria

