
 

T – D 
 

 

tuș     duș 

tac     dac 

tată     dată 

tună     dună 

tura     dura 

topor     dobor 

vată     vadă 

toamnă    doamnă 

clătite    clădite 

lată     ladă 

pot     pod 
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P – B 
 
 
 

   paie     baie 

papa baba 

parcă barcă 

   pară     bară 

   pată     bată 

   pază     bază 

   poală     boală 

   pere     bere 

   pir     bir 

   pile     bile 

   pun     bun 

   prună    brună 

   pufni     bufni 

   alpine    albine 
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C – G 

 

cară     gară 

caz     gaz 

coală     goală 

coarnă    goarnă 

cocoși    gogoși 

cât     gât 

când     gând 

cură     gură 

crai     grai 

creier    greier 

nuca     nuga 

luncă     lungă 

stâncă    stângă 

fac     fag 

trac     trag 
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F – V 

 

  far      var 

   file    vile 

   fii     vii 

  fag      vag 

   fiori       viori 

    foi      voi 

    fin    vin 

    fază    vază 

  facă      vacă 

   fină    vină 
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S – Z 

 

sare      zare 

sar      zar 

sărit      zărit 

sac      zac 

sale      zale 

seu      zeu 

seamă     zeamă 

seci      zeci 

varsă      varză 

vase      vaze 

oase      oaze 

rase      raze 

groasă     groază 
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Ș - J 

 

  șale      jale 

  șapcă     japcă 

  șoc      joc 

  șir       jir 

  șură      jură 

  prășit     prăjit 

  prășitură    prăjitură 

 

 

Z – J 

 

 

  zale      jale 

  zar      jar 

  zoi      joi 
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Ș - S 

 

șa   sa     

șale  sale   naș   nas 

șine  sine   coș   cos 

șiret  Siret   laș   las 

 

șoc  soc   duș   dus 

 șold  sold     cocoș   cocos 

 șură  sură      

 școală scoală 

   

 

deșert  desert 

    paște   paste 

    pește   peste 

    mușcă  muscă 

    pișc   pisc 

    crește  creste 
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Ț - CE - CI 

 

 

  ațe      ace 

  ține      cine 

  țel       cel 

  înțeapă     înceapă 

  munți     munci 

  plăți      plăci 

  țeapă      ceapă 
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R – L 

 

ramă  - lamă    rege - lege 

rac   - lac    rob - lob 

rasă - lasă    roz - loz 

radă - ladă    ruptă - luptă 

rampă - lampă   rentă  - lentă 

   

sare - sale   coroană  -  coloană 

fire - file   familiar  -  familial 

miră  - milă   ordinar  -  ordinal 

cramă - clamă   cărare   -  călare   

crapă -  clapă     portar  -  portal 

gras - glas     firme   -   filme 

crește – clește    hartă   -   haltă  

privit -  plivit     artistă  -  altistă 

   

par - pal  cer  - cel     bor - bol 

car - cal      var -  val       orar - oral 
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