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Liste de testare clinică audiologică vocală cu propoziții pentru categoria 0-3 ani 

 

 

0_3. P. 01 0_3. P. 02 0_3. P. 03 0_3. P. 04 0_3. P. 05 0_3. P. 06 0_3. P. 07 0_3. P. 08 

dB dB dB dB dB dB dB dB 

Arată un picior! Unde este 

ochiul? 

Arată un creion! Arată un 

morcov! 

Arată zmeul! Arată un balon! Unde este toba? Arată un picior! 

Arată un 
morcov! 

Arată o vulpe! Arată o tobă! Unde este 
cercul? 

Arată un 
covor! 

Arată un deget! Arată un pește! Care este iarba? 

Arată nasul! Arată o masă! Care este acul? Arată o tobă! Arată o vacă! Unde este lapte? Arată un 

castron! 

Arată un copac! 

Care este rața? Arată perna! Arată un deget! Arată o floare! Arată un 

scaun! 

Arată o masă! Care este 

steaua? 

Arată o minge! 

Unde este toba? Unde este lapte? Arată un 

morcov! 

Arată un soare! Care este acul? Care este iarba? Unde este oul? Arată o vacă! 

Arată un câine? Arată o gură! Care este rața? Arată o gură! Arată o minge! Unde este 

ochiul? 

Arată o floare! Arată un scaun! 

Arată o fată! Arată un deget! Care este 

floarea? 

Care este rața? Care este 

iarba? 

Arată un soare! Arată zmeul! Arată o fată! 

Arată un soare! Arată un copac! Arată un soare! Care este puiul? Arată un băiat! Arată un picior! Arată un băiat! Unde este 

ochiul? 

Arată un creion! Arată un scaun! Arată nasul! Arată un deget! Arată o rață! Arată un copac! Arată o vacă! Arată nasul! 

Care este leul? Unde este 
cercul? 

Arată un picior! Arată un balon! Arată un pește! Care este acul? Arată o masă! Arată un băiat! 
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Liste de testare clinică audiologică vocală cu cuvinte bisilabice pentru categoria 3-5 ani 

 

 

 

3_5. B. 01 3_5. B. 02 3_5. B. 03 3_5. B. 04 3_5. B. 05 3_5. B. 06 3_5. B. 07 3_5. B. 08 

dB dB dB dB dB dB dB dB 

balon frunză piersici zmeul șarpe elev ibric tablou 

cercul zidar curat câine măgar barba frunză oaie 

foca încet rege băiat galben iaurt munte copac 

negru iarna apa nufăr dulap tâmplar cercul pantofi 

oaie tricou oul fustă casa plastic vara încet 

deget dulap doctor unu zebră săpun zidar nisip 

plastic ceasul nisip roșii boboc masă ardei steaua 

măgar porumb leagăn delfin patru rege balon brânză 

gâscă bunic tigru spanac lipici cornul tigru leagăn 

lămâi ridichi moară tata ochiul negru deget inel 
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Liste de testare clinică audiologică vocală cu cuvinte bisilabice pentru categoria 5-7 ani 

 

 

 

5_7. B. 01 5_7. B. 02 5_7. B. 03 5_7. B. 04 5_7. B. 05 5_7. B. 06 5_7. B. 07 5_7. B. 08 

dB dB dB dB dB dB dB dB 

arici vestă tenis minge bunic ochiul ridichi tata 

lego foame gură porcul tâmplar scaun nasul creion 

varză morcov lipici floarea oraș piersici vapor spital 

doctor norul zmeul ardei acul gura deșert roşu 

inel înot șase bambus ponei bărbat supa genunchi 

pește roșii apa ghiozdan gâscă tigru paie mango 

masa izvor iaurt ibric vulpe dovleac copac fată 

clopot delfin brutar tunet cucu zidar balcon baschet 

nisip tablou unu nufăr încet față haină doctor 

balon cartof dulap sferă iapa elev maieu zece 
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Liste de testare clinică audiologică vocală cu cuvinte bisilabice pentru categoria 7-12 ani 

 

 

 

7_12. B. 01 7_12. B. 02 7_12. B. 03 7_12. B. 04 7_12. B. 05 7_12. B. 06 7_12. B. 07 7_12. B. 08 7_12. B. 09 7_12. B. 10 

dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB 

carnet oală răspuns martir umeri înot maro cană gunoi toamnă 

orar poștaș sudor floarea nufăr claxon alpin norul îngheț gura 

gheară mediu afiș deștept fragil apa bucăți secund fata șapte 

rece colac zare vagon rouă pere negru gânsac costum fluviu 

stăpân frumos ghindă auz picant număr proiect album vale lavoar 

bursuc lego covrig județ scule fișă șoapte templu nectar piersici 

păstrăv suflet balon cornul bunic bolnav răsad pufos plastic dascăl 

unu noapte hohot supă teatru rodii canal șase junglă stomac 

handbal ecran umed birou miros mango luna refren moment iaurt 

vopsea tunel darnic prune joben lotus ușă foca regal necaz 
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Liste de testare clinică audiologică vocală cu cuvinte monosilabice pentru categoria 7-12 ani 

 

 

 

7_12. M. 01 7_12. M. 02 7_12. M. 03 7_12. M. 04 7_12. M. 05 7_12. M. 06 7_12. M. 07 7_12. M. 08 

dB dB dB dB dB dB dB dB 

ied cer stea drept romb blond gard ied 

lung rac prun crai dop ren cerb marți 

joi țel iaz griș brad grea roz stâlp 

drum blând nod turn marți lut stea circ 

trist luni fier leu tren zmeu jos lut 

ren prost zaț măr circ cinci fulg șanț 

bronz greu șchiop nuc est stup opt drum 

por fus cerc stâlp zar orb prun tron 

grâu dop deal șanț sus miel șchiop romb 

cerb van vânt alb greu nuc luni greu 
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Liste de testare clinică audiologică vocală cu cuvinte bisilabice pentru categoria 12-100 ani 

12_100. B. 

01 

12_100. B. 

02 

12_100. B. 

03 

12_100. B. 

04 

12_100. B. 

05 

12_100. B. 

06 

12_100. B. 

07 

12_100. B. 

08 

12_100. B. 

09 

12_100. B. 

10 

dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB 

mugur petrol vital delta intens ponei turism amici venin impuls 

impact atac taxi succes susan jertfă nămol bucium toamna întreg 

atom regim țeapă panou activ zidar rece scule dreaptă dolar 

handbal blocuri polo viral vocal grupe cursă leul ramburs magiun 

coate dată comic xerox curea frumos barba vrednic liber bunic 

închiși umed acord balcon patru urban festiv reflex sughiț consum 

damă titlu șanse arici bombă mereu matern morcov certat grăsimi 

faimos complot orar murdar grele ciclism unu prezent astre placă 

vopsea gura garaj câștig șomaj aviz antic tata norul timid 

psihic sincer distinct glumă înfipt buric ziar calcar bursuc oval 
 

12_100. B. 

11 

12_100. B. 

12 

12_100. B. 

13 

12_100. B. 

14 

12_100. B. 

15 

12_100. B. 

16 

12_100. B. 

17 

12_100. B. 

18 

12_100. B. 

19 

12_100. B. 

20 

dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB 

volum afiș bravo drăguț întins șampon pitic capac pește scurtă 

blazon țintă simplu vara habar vițel ciolan jerseu divorț dublu 

rotund jurnal oricât cimbru simbol marcaj trimis talent stâncă ardei 

haine proverb grătar logic grotă hotar acte urmă machiaj global 

englez fete podea merit bere isteț băieți puncte forțat număr 

mască borcan cearșaf tango copac corupt local rodii răspuns șantaj 

critic herpes medic fapte leit toiag focar bărbos lămâi faimos 

filtru câmpuri vamă abur tiran faptă salut maro galben taraf 

școlar grafic ales sezon văzduh birou raliu dușman toba reflux 

înot lego ursul bolnav monstru umeri vâlvă safir cubic cheie 
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Liste de testare clinică audiologică vocală cu cuvinte monosilabice pentru categoria 12-100 ani 

 

 

12_100. M. 

01 

12_100. M. 

02 

12_100. M. 

03 

12_100. M. 

04 

12_100. M. 

05 

12_100. M. 

06 

12_100. M. 

07 

12_100. M. 

08 

12_100. M. 

09 

12_100. M. 

10 

dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB 

prun scump preț bulb vrej cal dos sulf unt gros 

fier crem ulm surd pom iaz țel zori roi miez 

circ hrean cer val zer jaf nerv curb dor text 

golf șef zeu caș jug pungi gin ger jgheab nori 

vers gust sus ghem gard ban iar râs lux deal 

lung dur bol zbor fiu gem vârf ied nun han 

iad luni top tren scai leu sârb nea văz știrb 

braț ros lin dens dans test trap fin țărm crap 

rău vad nod rai rob stea prund țap greu rac 

zel frig gaz just tron măr țarc bronz tel scrum 

 


