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Cunoa_terea limbii materne este o component3 fundamental3 a procesului de formare a personalit3cii umane. De
aceea sistematizarea în permanent3 perfeccionare a deprinderilor de utilizare a resurselor limbii este nu numai o obligacie, ci _i o necesitate.
În clasa a X-a elevii vor lua cuno_tinc3 cu o serie de nociuni noi. Pe de o parte se vor aprofunda nociunile de stilistic3
însu_ite în clasele anterioare (stil funccional, valoare stilistic3
_.a.) _i se prezint3 unele nociuni noi, menite s3 l3rgeasc3 orizontul elevilor, iar pe de alt3 parte se propun o serie de concepte aparcinând retoricii (prelegere, argument _.a.) care au
scopul s3 formeze la elevi deprinderea de a comunica în mod
e1cient.
Un bun cunosc3tor al limbii este capabil s3 valori1ce
toate resursele limbii: s3 alc3tuiasc3 mesaje care s3 corespund3 nu numai normelor lingvistice ci _i s3 1e înc3rcate de expresivitate. Un bun vorbitor este capabil s3 transmit3 în mod
corect o informacie _i, în acela_i timp, s3 se impun3 ca un virtuos utilizator al valorilor stilistice pe care le pune la dispozicie limba.

Cu respect, autorul
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Comunicare. Actualizarea nociunilor despre
comunicare _i conversacie
Aminte_te-ci
Nociunile de comunicare, limbaj _i limb3 sunt polisemantice,
comportând o pluralitate de sensuri; ele constituie obiectul de investigacie al mai multor discipline _tiinci1ce (lingvistica, psihologia,
sociologia, semiotica, cibernetica etc.), care aduc propriile lor perspective de abordare, nu întotdeauna identice sau m3car complementare.
Comunicarea a fost de1nit3 cel mai adeseori ca o form3 particular3
a relaciei de schimb între dou3 sau mai multe persoane, dou3 sau
mai multe grupuri.
A_adar, esenciale pentru actul comunicarii sunt:
" relacia dintre indivizi sau dintre grupuri;
" schimbul, transmiterea _i receptarea de semni1cacii;
" modi1carea voit3 sau nu a comportamentului celor angajaci.
Continutul comunic3rii este extrem de variat: comunicarea vehiculeaz3 imagini, nociuni, idei (deci are un cnocinut informacional), ea
faciliteaz3 _i manifestarea conduitelor afective, produce disonanca
sau consonanca psihic3, efecte de acceptare sau refuz, concordanca
sau nonconcordanca (concinutul afectiv-emocional), prin comunicare se transmit trebuince, aspiracii, imbolduri spre acciune (concinutul motivcional), se iniciaz3, se declan_eaz3 sau se stopeaz3 activit3cile, se manifest3 rezistenca la eforturi (concinutul volitiv). În
general, se comunic3 trei tipuri de informacii:
" cognitive (concinutul semnelor lingvistice);
" indiceale (centrate pe locutor cu scopul de1nirii _i control3rii
rolului lui în timpul comunic3rii);
" injonctive sau conative (schimbate între interlocutori pentru
a face s3 progreseze comunicarea spre realizarea unui scop).
Mijloacele comunic3rii se clasi1c3 dup3 dou3 axe opuse:

1 vocal / nonvocal (cuvinte / gesturi, atitudini);
2 verbal / nonverbal (cuvinte versus noncuvinte).
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Din combinarea acestor dou3 axe rezult3 urm3toarele categorii de
mijloace de comunicare:
" vocal-verbal: cuvantul fonetic ca unitate lingvistic3;
" vocal-nonverbal: intonacii, calitatea vocii, emfaza;
" nonvocal-verbal: cuvantul scris ca unitate lingvistic3;
" nonvocal-nonverbal: expresia fecei, gesturile, atitudinile.
Exist3 _i o alt3 clasi1care a mijloacelor de comunicare:
" lingvistice (limba dublu articulat3 _i de manifest3rile vocale);
" para-lingvistice, mai mult sau mai putin con_tiente, încelese
de membrii unei culturi: nonverbal-vocale (tonul vocii), nonvocale (gesturi);
" extra-lingvistice, care scap3 locutorului în timpul comunic3rii
vocale: calitatea vocii care furnizeaz3 informacii biologice,
psihologice sau sociale asupra locutorului),
" nonvocale (maniera de a se îmbr3ca).
Combinarea concinuturilor _i mijloacelor comunic3rii conduce la un
anumit speci1c al comunic3rii:

1 informacia cognitiv3 este legat3 de mijloace lingvistice _i paralingvistice (gesturile 1ind un substitut al cuvintelor);
2 informacia injonctiv3 este legat3 preponderent de mijloacele
paralingvistice (gesturi, mi_cari, intonacii pentru a sugera unui
participant de a vorbi), dar uneori _i de mijloacele lingvistice
(fraze rituale de primire);

3 informarea indiceal3 se transmite prin toate mijloacele.
Teoria comunic3rii consider3 comunicarea ca 1ind modalitatea de
legatur3 în spaciu _i timp între un obiect-sistem _i mediul extern,
ca surs3 generatoare de semnale purt3toare de informacie sau ca
transfer de informacie de la sistem surs3 (emitent) la un sistem
receptor (destinatar). Potrivit acestei accepciuni, comunicarea devine nu numai un atribut al omului, ci _i al sistemelor 1zice _i biologice, la nivelul c3rora se realizeaz3 procese de reglare. Nociunea
de comunicare ne apare astfel ca relacie _i ca proces.
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1. Compar3 în contextele urm3toare cuvintele evidenciate/nediferenciate stilisticfunccional; comenteaz3 rezultatele obcinute în urma comparaciei.

I .............................................................

Conduc3tori auto! în timpul nopcii sau în condicii de ceac3,
când vi s-a defectat sistemul de iluminat _i nu puteci scoate autovehiculul din partea carosabil3, folosici în mod obligatoriu triunghiul
re2ectorizant a_ezat în faca _i spatele autovehicolului, pentru a
semnaliza prezenca acestuia _i a evita pericolul accidentelor.

(Indicatori _i marcaje de circulacie)

II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1  În r3coarea nopcii de var3, glasul lui lini_tit de_tepta 1ori în
poian3. 2 N3stase î_i vârî stânga în buzunarul sumanului, scoase
un _ip _i trase câteva înghicituri zdravene ... 3 În fac3 aveam o

oglind3 uria_3 în care soarele se învolbura într-un ciub3r de foc ...
4 Din t3cerea sau din vorba rupt3, zgârcit3 a vân3torului, nu putusem s3 pricep multe lucruri. 5 ... la spate, departe erau p3durile _i muncii pân3 unde se vede ca o negur3. 6 Acolo omul cu
c3ruca a apucat în alt3 parte de lume ... 7 Când întoarse capul,
as1ncitul luci în râsul ei plin _i alb. 8 Primarele a_tepta, în pozicie milit3reasc3, aceast3 clip3. 9 ... ceaca dep3rt3rii le d3 o u_oar3
linie artistic3, ce nu poate d3una realit3cii. 10 ... colcurile de lunc3 _i dumbr3vile de plopi n-au pentru el nici un nume ... 11 Ucenicul despre care am vorbit avea la spate campania unui an întreg
vn3toresc. 12 Dup3 ce ne aduse înapoi _i ne a_ez3 în jilcuri, întreb3 cu smerenie...

M. Sadoveanu

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

III
1  Oare când ne-o veni _i nou3 rândul s3 1m într-un ora_ ca
Br3ila sau Galaci, bun3oar3? 2 Buun! Atunci du-te tu _i aranjeaz3. 3 S3 încerc3m, s3 vedem, n-am putea noi oare s3 fur3m me_te_ugul francuzului? 4 Mai sun3 o dat3 pentru cel de la a patra
... 5 El nu m3 scoate nici pe strad3. 6 Uite a_a m-am învârtit,
uite a_a: când pe o coast3, când cu faca în sus. 7 S3 nu te plimbi

la spatele meu, încolo poci s3 dormi, poci s3 2uieri...

Gh. Br3escu
IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1  Cine poate oase roade, cine nu nici carne moale. 2 Când se
las3 ceac3 jos este semn de timp frumos. 3 Noapte cu soare nu sa pomenit. 4 Uite-te în fac3 si-ntreab3-l de viac3. 5 Pentru corabie mare trebuie ap3 mult3. 6 Din vorb3 în vorb3 iese adev3rul.
6

7 Sau taci sau zi ceva mai bun decât t3cerea. 8 Scoate bani _i
din piatra seac3. 9 Fiecare poart3 câte un r3va_ în spate. I-atârn3 mai mult într-o parte. 10 Nici pe sine nu se procopse_te, nici
pe altul nu folose_te. 11 Se a_eaz3 pe moale _i la c3ldur3.

(Folclor)

2. Transcrie _i subliniaz3 cuvintele nediferenciate stilistic-funccional; explic3
funccia stilistic3 a acestor cuvinte în contextele de mai jos:

Intrai în ograda unei mari cl3diri din coastele unei biserici _i
un stol de fete între opt _i zece ani, în fuga mare, se r3pezir3 înaintea mea; una, mic3 cât o lingur3 _i iute ca o pic3tur3 de argint viu,
le întrecu pe toate, îmi s3ri în gât, m3 s3rut3 sau m3 mu_c3 de
obraz sau de ureche, s3ri repede jos, înapoi, lu3 harbuzul mai greu
decât ea, îl trânti de p3mânt de se desf3cu în o sut3 de buc3ci, lu3
pe cea mai mare _i prinse a-i roade miezul, înmormântându-_i în
el, pân3 la sprâncene, faca-i mic3 de copil.

C. Hoga_

3. Cite_te urm3toarele texte; precizeaz3 c3ror stiluri funccionale aparcin; subliniaz3 cuvintele caracteristice stilului funccional determinat.

Deputacii au urm3toarele drepturi _i îndatoriri:

a) s3 participe la întreaga activitate a consiliului popular în

care sunt ale_i, s3 ia parte la dezbateri _i la adoptarea hot3rârilor;
b) s3 1e ale_i în comitetul executiv, într-o comisie permanent3
sau temporar3 a consiliului popular _i s3 participe la activitatea acestora;
c) s3 se adreseze comitetului executiv al consiliului popular _i
organelor locale de specialitate ale administraciei de stat _i
s3 le solicite sprijin în rezolvarea problemelor ce intereseaz3
populacia din circumscripciile electorale în care au fost ale_i.

(Legea de organizare _i funccionare a consiliilor populare)

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

De_i actul de na_tere a ciberneticii dateaz3 abia de dou3 decenii, aceast3 nou3 disciplin3 a suscitat o sumedenie de probleme în
toate _tiincele, a provocat vii discucii, cu repercursiuni _i asupra
problemei legilor psihologice. Teoria conducerii _i comunicaciei se
ampli1c3 _i se consolideaz3 ducând la construirea unor complicate
ma_ini electronice, ce rezolv3 probleme socotite pân3 nu demult, ca
1ind un atribut exclusiv al inteligencei umane, al creierului uman.

V .Pavelcu
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Cum te cheam3?
P. Cornel.
E_ti aici «de cât timp?
Din-martie 65.
Ai?
17 ani împlinici în octombrie. La 18 octombrie i-am împlinit.
I-ai împlinit 1ind aici?
(Pauz3) Da.
^i cum ci-ai s3rb3torit ziua?
Nimic. În nici un fel. Aici n-am f3cut nimic.

M. Stoian

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

În cump3n3 cu tot ce-a fost, pe-o dâr3 de lumin3,
Înaint3m prin foi, prin aur r3v3_it, prin brum3 1n3.
În ne_tire, ici _i colo, mâinile ne umbl3
Prin cupele de 2ori, prin cele de pe urm3.

L. Blaga

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

Numele _i prenumele?
 Eu.
 Anul de na_tere?
 Cel mai tân3r an:
Când se iubeau
P3rincii mei.
 Originea?
 Ar _i seam3n
Dealul acel din preajma codrilor.
^tiu toate doinele.
 Profesiunea?
 Îmi iubesc plaiul.
 P3rincii?
 Am numai mam3.
 Numele mamei?
 Mama.
 Ocupacia ei?
 A_teapt3.
 Ai fost supus judec3cii vreadat3?
 Am stat ni_te ani închi_i în sine.
 Rubedenii peste hotare ai?
 Da. Pe tata. Îngropat în p3mânt str3in.
Anul 1945.

Gr. Vieru
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Comunicare. Rolul limbii în formarea
personalit3cii
O or3 de conversacie valoreaz3 mai mult decât 50 de scrisori.

(Madame de Sevigne)

4. Prive_te imaginile _i spune care este rolul limbajului _i al stilului în comunicare. Care sunt cerincele fac3 de cultura comunic3rii în diferite situacii?

Îmbog3ce_te-ci cuno_tincele

Leg3tura dintre limb3 _i comunicare
Limba este totalitatea mijloacelor lingvistice (fonetice, lexicale
gramaticale) ce dispune de o organizare ierarhic3 potrivit unor
reguli de ordonare. Este un sistem închegat de semne (cuvinte) _i
de reguli gramaticale stabilite social-istoric. În raport cu individul,
ea este un dat obiectiv. Depinde nu de existenca în sine a individului, ci de existenca colectivit3cii umane, a poporului, a naciunii.
Limbajul este:
" activitatea psihic3 de comunicare între oameni prin intermediul limbii;
_i
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" activitatea verbal3, de comunicare prin intermediul limbii;
" una dintre formele activit3cii comunicative ale omului.

Speci1cul psihologic al limbajului
Limbajul reprezint3 modul în care se asimileaz3, se integreaz3
_i funccioneaz3 limba la nivel individual. El se subordoneaz3 activit3cii de comunicare, comportamentului semiotic.
Din punct de vedere psihologic, funccia semiotic3 exprim3 capacitatea parcial înn3scut3, parcial dobândit3 a omului de a folosi
semnele lingvistice ca "inlocuitori ai obiectelor.
Ca modalitate de realizare a comunic3rii, limbajul verbal nu
posed3 un concinut re2ectoriu propriu. Fiecare cuvânt sau propozicie obiectiveaz3 _i exprim3 concinuturi senzorial-perceptive, nocionale, emocionale, motivacionale, motorii. Din punct de vedere psihologic, limbajul verbal devine mediator al diferitelor funccii _i
procese con_tiente _i subconstiente, f3când posibil3 structurarea
comportamentului verbal.
Distinccia limb3 / limbaj se poate face prin criterii de tipul:
istoric, ontogenetic, instrumental-funccional.

1 Din punct de vedere istoric, limbajul precede limba. Aceasta se

constituie pe baza dezvolt3rii aparatului fonator _i pe masura
obiectiv3rii structurilor limbajului. Inicial, limba exist3 _i se
manifest3 în forma limbajului oral interindividual. Treptat
îns3, limba se va deta_a relativ de limbaj, constituindu-se întro entitate speci1c3, obiectivat3 prin semne gra1ce _i reguli logico-gramaticale.
10

2 Din punct de vedere ontogenetic, limba precede limbajul, pre-

zentându-se individului ca o realitate obiectiv3, pe care el trebuie s-o cunoasc3 _i s-o asimileze pentru a putea intra în relacie adecvat3 de comunicare cu semenii.

3 Din punct de vedere instrumental-funccional, limba constituie

o mulcime de baz3, constituit3 din urmatoarele elemente:
" repertoriul de combinacii-cod designative (vocabularul);
" alfabetul (literele cu ajutorul caruia se formeaz3 alfabetul);
" regulile gramaticale (care de1nesc modul de combinare a elementelor vocabularului).

ontogenetic  referitor la dezvoltarea individual3 a organismeleor; care cu-

prinde toate transform3rile organismului de la stadiul de embrion pân3 la sfâr_itul existencei sale.

Scopurile _i rolurile comunic3rii
Comunicarea între persoane sau între grupuri joac3 un rol
esencial, de prim ordin.
Limba este atât de important3 _i util3 încât unii autori nu sau s1it s-o considere c3 reprezint3 unul dintre "elementele" cheie
în de1nirea, întelegerea _i explicarea individului _i chiar a societ3cii.
Exist3 câteva "raciuni" ale comunicarii la nivel individual:

1 Prin comunicare, individul se umanizeaz3, î_i formeaz3 _i î_i

dezvolt3 personalitatea, deoarece ea este cea care îi asigur3
transmiterea experiencei sociale. Comunicarea permite in2uencarea educativ-formativ3 a individului: în lipsa comunic3rii individul r3mâne la nivelul dezvolt3rii biologice, r3mâne izolat,
inapt pentru interacciunea social3, privat de capacitatea de integrare în colectivitate. Nu va 1 posibil3 interacciunea racional3, bazat3 pe gândire _i re2exie, coordonarea reciproc3 a persoanelor, cooperarea _i interin2uencarea reciproc3.

2 Omul este o 1inc3 care comunic3 _i în virtutea acestui fapt se

formeaz3 _i se manifest3 ca om. Activit3cile de comunicare îl
transform3 pe om dintr-un simplu subiect într-un actor capabil
s3 "accioneze asupra" _i nu numai de a "1 în". Omul comunicant, apelând la limb3, se construie_te pe sine într-un context
intercomunicacional permanent, atitudinile lui verbale 1ind legate de context, de microsituaciile sociale în care el tr3ie_te.
Omul comunicant nu este doar oglinda care re2ect3 realitatea,
11

ci chiar constructorul realit3cii. Aceasta nu înseamn3 a nega
determinismul, ci a l3sa loc unei dinamici creatoare. Realitatea
social3 nu este un fapt ce trebuie tradus în limba, ci un _antier
de construccii. Indivizii nu înceteaz3 de a construi aceasta realitate, dar se construiesc _i pe ei ca urmare a tranzacciilor comunicative.

3 Spaciul comunic3rii nu este un loc neutru _i omogen, ci dimpo-

triv3, un loc de ajustare _i de glisare semantic3. Exist3, îns3,
nu numai raciuni individuale ale comunic3rii, ci _i "raciuni sociale": oamenii sporesc uniformitatea de informare, dep3_ind,
astfel, stadiul în care unii sunt informaci, iar alcii nu.
Comunicarea social3 contribuie la sporirea uniformit3cii de opinie a membrilor grupurilor, fapt care se instituie într-o premis3
esencial3 a uniformit3cii de acciune.
Schimbarea ordinii ierarhice a grupurilor se poate obcine prin
intermediul schimbului de informacii.
În concluzie, se poate a1rma:
" comunicarea satisface _i nevoia exterioriz3rii emociilor;
" organizarea social3 este imposibil3 f3r3 comunicare;
" o societate este constituit3 din grupuri care comunic3 între ei.

glisare  alunecare, deplasare

omogen  care are o structur3 unitar3
determinism  teorie, concepcie, conform c3reiea fenomenele sunt generate
de înl3ncuiri de cauze _i efecte

5. Prive_te imaginile _i spune cum comunic3m cu cei din jurul nostru. Care este
rolul limbajului în formarea personalit3cii umane?
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Aminte_te-ci Cuvintele pot avea:
" informacie semantic3 (semni1cacia transmis3);
" informacie gramatical3 (rol gramatical concretizat în categorii gramaticale _i funccii sintactice);
" informacie stilistic3 (rol expresiv).
6. Stabile_te raportul dintre cuvintele autonome _i uneltele gramaticale, precum

_i

valoarea stilistic3 a acestui raport.

Cu toate acestea, _ezând acuma colea, f3r3 grij3, r3sturnat
meu, privind lini_tit pe fereastr3 cum mugurul liliacului se _i-nverze_te subt aburoasele s3rut3ri ale soarelui de aprilie _i ascultând
cu o dulce r3pire, cum vr3biile limbute ciripesc _i cum brot3celul
cânt3 vesel înturnarea zilelor calde, te încredincez c3 mi-ar place s3
f3r3 totu_i de a m3 mi_ca din loc  _i codri umbro_i, alergând cu în
goarna cerbilor, _i piscurile de stânc3, dupe urmele ideale ale caprelor negre, _i vizuinile de prin munci, în prepusa dibuire a ur_ilor _i
luncilor de richit3, dupe umbra dârei de mistrec, ba chiar _i pustiile
13

n3sipoase pe unde mi s-ar n3luci vân3tori eroice de tigri înfrico_aci
_i de lei ro_i!
A. I. Odobescu
...............................................................

La fântâna de sub salcie, prietenii mei, ciopor pe buduroi. Pe
lâng3 jgheab, la rând, caii. Scoatem ap3 cu ciutura, o r3sturn3m în
bitur3.
Caii sorb, tob3 li se fac pântecele.
Dac3 ne-ar luneca unuia piciorul, ne-am pr3v3li în fântân3.
Abia vedem fundul lic3rind. Cump3na e înalt3. Dup3 în3lcimea
cumpenei, cunoa_tem adâncimea fântânii. Dup3 în3lcimea cumpenei, _tim dac3 apa sloi ori cocleal3 în miezul verii. Apa care gâlgâie
în fântâna din faca casei noastre e totdeauna rece _i bun3.
Vin femeile de pe alte ulici _i iau ap3 la amiaz3 _i seara ap3 de
b3ut în urcioare.
B3rbacii la _anc, la circium3, la prim3rie. Femeile la gard, la
fântân3 stau de vorb3.
Z. Stanca
7. Stabile_te num3rul cuvintelor în contextele de mai jos. Analizeaz3 raportul
dintre num3rul lor total _i num3rul lor relativ o unitate lexical3 considerat3 o
dat3, nu de câte ori se repet3 în context.) Interpreteaz3 valoarea stilistic3 a acestui raport referindu-te la bog3cia lexical3 a limbii unui scriitor.

Ajungând în p3dure, merge trei zile _i trei nopci; cum mergea
prin codru, d3 peste un om care nu f3cea alta decât copacii ce erau
drepci îi strâmba, iar pe cei strâmbi îi îndrepta.
Cum îl vede Tei Leg3nat, îl întreab3 ce stric3 copacii? Strâmb3Lemne, c3ci el era, îi r3spunde c3 nu-i treaba lui s3 _tie, dar dac3
vrea, s3 se prind3 amândoi fraci de cruce, c3 i-ar 1 de folos vreodat3. Tei Leg3nat se prinde frate de cruce cu Strâmb3-Lemne _i
amândoi se iau prin p3dure. Merg cât merg _i ajung la ni_te munci
pietro_i. Intr-un canc de munte _edea un om _i ve_nic sf3râma piatr3. Tei Leg3nat se prinde frate de cruce _i cu Sfarm3-Piatr3 _i tustrei î_i c3utar3 de drum.

(Folclor)

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

S-a dus Bujor _i Ileana l-a l3sat s3 mearg3. M3car nici atâta nu
i-a zis: Mai vino câteodat3 pe la noi." Când el se gândea la asta, începea pamântul s3 se clatine sub el. Naica Floarea a zis vorbe mai
grele. Pe ea nu era îns3 Bujor atât de mânios. El era mânios pe
Ileana, pentru c3 n-a zis nimic. Tot gândea la Ileana _i, cu cât mai
mult gândea, cu atât mai mânios se f3cea, _i cu cât mai mânios
era, cu atâta gândea mai mult. În sfâr_it, a ajuns c3 nici nu mai
14

gândea la alta decât la Ileana; iar3 când o z3rea câteodat3 trecând
pe dinaintea casei, el tres3rea, îl prindea 1ori _i-i furnicau vinele,
încât s3 1 avut paharul cu cuminec3tur3 în mân3 _i pe acela l-ar 1
sc3pat.

I. Slavici

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

Baba, care se culcase odat3 cu g3inile, se scul3 cu noaptea-n
cap _i începu a trânti _-a plesni prin cas3, încât biata nor3, care deabia acipise, de voie, de nevoie, trebui s3 se scoale, s3 s3rute mâna
soacrei _i s3-i arate ce a lucrat. Încet-încet nora s-a dat la brazd3 _i
baba era mulc3mit3 cu alegerea ce a f3cut.
Peste câteva zile, c3r3u_ii sosesc _i, tân3ra nevast3, v3zându_i b3rb3celul, mai uit3 din cele necazuri.
Nu trece mult _i baba pune la cale _i pe feciorul cel mijlociu,
_i-_i ie un su2et de nor3 întocmai dup3 chipul _i asem3narea celei
dintâi, cu deosebire numai c3 aceasta era mai în vârst3 _i ceva încruci_at3, dar foc de harnic3.

I. Creang3

8. Grupeaz3 tematic cuvintele evidenciate din contextele de mai jos; stabile_te
seriile tematice; explic3 semni1cacia acestei select3ri.

Pav3l era holtei _i casa lui destul de înc3p3toare; l3ici _i paturi
de jur împrejur; lâng3 sob3, altul; _i toate erau prinse. Iar3 gazda,
robotind zi _i noapte, se prosl3vea pe cuptior, între _anuri, calupuri,
astr3gaci, bedreag, dichici _i alte custuri t3ioase, mu_chea, piedic3,
hasc3 _i clin, ace, sule, cle_te, pil3, ciocan, ghinc, piele, ac3, hârbul
cu c3l3can, clei _i tot ce trebuie unui ciubotar.

I. Creang3

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

Cu noi _edea _i Bodrâng3, un mo_neag f3r3 c3p3tâi, îns3 de tot
hazul. Pentru pucin3 mâncare _i câte oleac3 de pasc3 de cea de trei
oc3 la para, slujea toat3 casa: t3ia lemne, acâca focul, aducea ap3,
m3tura, ne spunea la pove_ti nopci întregi, _ezând cu nasul în t3ciuni, _i ne cânta din 2uier: doina care te umple de 1ori, cor3biasca,
m3riuca, horodnica, alivencile, ciitura, ca la u_a cortului, hori _i alte
cântece scul3cele ca aceste, de jucam pân3 ce asudau podelele _i ne
s3rea talpele de la ciubote cu c3lcâie cu tot, c3 doar acum o d3dusem _i eu pe ciubote. ^i din pricina lui Pepelea de mo_ Bodrâng3
Pavel mai nu le putea dovedi din cârpit; ba _i el, uneori, s3rindu-_i
din minci, î_i rupea ciubotele ferfenic3 jucând împreun3 cu noi."

I. Creang3
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9. Cite_te textul _i rezolv3 sarcinile date.

a Completeaz3 spaciile punctate cu termenii potrivici cinând

seama de nuanca semantic-expresiv3 a contextului.
Aici strig3tul, larma, cip3tul, piuitul goelanzilor nu e, ca
aiurea, ascucit _i (trist, deprimant, jalnic, tânguitor, dezolant).
La Miramare cerul e (albastru, siniliu, limpede, senin) ca o
bolt3 de peruzea. Marea se îndoaie în (cute, crecuri, v3lurele)
de smarald, b3tând (malurile, c3rmul, faleza, plaja) golfului _i
prelungind (scânteierea, sclipirea, lic3ri_ul) (z3rii, orizontului),
arcuit din lagunele Veneciei pân3 în (livezile, gr3dinile, plantaciile) Iliriei. (^alupele, b3rcile, ambarcaciile, velierele) cu dou3
pânze alunec3, se întrec, ca lebedele când î_i (r3s1r3, înfoaie,
zburlesc, încondur3) aripile _i... (vâslesc, lop3teaz3) adânc cu
(picioarele, labele, picioroangele) lor cenu_ii.

(dup3 B. ^t. Delavrancea)

b Compar3 contextele create cu originalul (Fanta Cella" de
B. ^t. Delavrancea).
c Comenteaz3 rezultatele.

10. Explic3 cuvintele care denumesc funccii în statul feudal; grupeaz3-le tematic;
precizeaz3 necesitatea _i actualitatea întrebuinc3rii lor:

1 (^tefan vod3) ... au l3sat pre Isaia _i pre Buhtea pârc3labi,
iar3 el s-au întor_ii la scaunul s3u la Suceava.

2 (^tefan vod3) ... au împ3rcicii o_tii sale steaguri _i au pus
hotnogi _i c3pitani, carile toate cu noroc i-au venit.

3 Au trimis înaintea craiului pre T3utul logof3tul _i pre Isac
visternicul cu multe daruri.

4 I-au trimis 12.000 de oameni de oaste _i cu dân_ii pre Birtoc voevodul Ardealului, ce era cuscru lui ^tefan Vod3.

5 Otoman împ3ratul lor cel dint3i au fost t3tarii, slujitoriu al
hanului celui mare ...

6 Are împ3ratul între alcii sfetnici mai ale_i trei sau patru,
ce le zicu veziri azemi ...

7
8

^i

dup3 moartea lui au st3tut împ3rat sultan Selim.
^i noaptea au venit la gazda lui Ureche logof3tul... _i i-au
ar3tat porunca domnu-s3u.
16
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9 Aron vod3 deaca s-au a_ezacii la scaun al doilea rându au
pusu pre Oprea arma_ul logof3t mare _i pre Varticu vornicmare de bara de Giosu _i pe Ghiorghie vornic mare de
b ara de Sus, pe Zota postelnic mare _i pe Alexe stolnicu
mare _i pre Iane C3lug3rul vistearnic mare _i pre Coci comis mare.
Grigore Ureche

11. Grupeaz3 verbele seriilor tematice: a merge, a sta pe loc din contextele de
mai jos. Stabile_te semni1cacia concret3 a 1ec3rui verb _i rolul lui stilistic. Substituie termenul particular prin cel general _i observ3 efectul.
1 Tab3ra de car3 a poposit în Poiana biganului. 2 Boii se odihnesc în fund, la umbr3. 3 Car3le înc3rcate cu scânduri stau
deoparte. 4 C3r3u_ii _ed roat3 împrejurul focului. 5 Jupân

N3stase se plimba, într-un as1ncit de var3, pe drumul care duce la
s3la_urile robilor. 6 Soarele se oprise o clip3 sus, pe coama dealului, în rari_tea de fagi. 7 Câciva 23c3i desculci, în zdrence scumpe,
se întorceau de la balt3, cu undica pe um3r. 8 Boierul se apropie
de un bordei. 9 Pe la chindie intrar3 în codru. 10 Petrache î_i
_terse n3ucit sudoarea de pe frunte, se întoarse _i n3v3li în crâ_m3.
11 P3rintele ^tefan se lu3 dup3 el. 12 Iat3, eu îs b3trân, împlinesc suta, am umblat mult prin lume. (M. Sadoveanu)
12. Comenteaz3 semni1cacia metaforic3 a cuvântului în poezia de mai jos.

Aici e casa mea. Dincolo soarele _i gr3dina cu stupi.
Voi trececi pe drum, v3 uitaci printre gratii de poart3
_i a_teptaci s3 vorbesc.  De unde s3-ncep?
Credeci-m3, credeci-m3,
despre ori_ice poci s3 vorbe_ti cât vrei:
despre soart3 _i despre _arpele binelui,
despre arhanghelii cari ar3 cu plugul
gr3dinile omului,
despre cerul spre care cre_tem,
despre ur3 _i c3dere, tristece _i r3stigniri
_i înainte de toate despre marea trecere.
Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar 1 voit
a_a de mult s3 plâng3 _i n-au putut.
Amare foarte sunt toate cuvintele,
de-aceea - l3saci-m3
s3 umblu mut printre voi,
s3 v3 ies în cale cu ochii închi_i.

3

|

L. Blaga
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Repetarea nociunilor de lexic, fonetic3,
morfologie _i sintax3
§ 1. Nociuni de lexicologie _i fonetic3 

recapitularea cuno_tincelor

Aminte_te-ci
Lexicul (vocabularul) reprezint3 totalitatea cuvintelor _i a îmbi-

n3rilor stabile existente într-o limb3.
Cuvintele limbii române contemporane s-au format pe parcurs
de secole pe baza lexicului limbii latine, prin modi1carea cuvintelor
mo_tenite. În limba român3 p3trund cuvinte _i din alte limbi. La
început au fost cele din limba latin3, apoi atest3m cuvinte din limbile greac3, turc3, rus3, slav3-veche, ucrainean3, ungar3, german3,
polonez3, francez3, englez3 _.a.
Lexicul (vocabularul) reprezint3 totalitatea cuvintelor unei limbi
aranjate înr-un sistem ce se a23 în anumite relacii _i ordonate în
funccie de mai mulci factori. În vocabularul limbii române pot 1
identi1cate mai multe categorii de cuvinte.
Dup3 origine, cuvintele pot 1 clasi1cate în:
" fondul lexical originar (cuvintele mo_tenite din limba latin3 _i cuvintele de origine autohton3, geto-dac3);
" fondul lexical format din cuvinte împrumutate din alte
limbi sau cuvinte formate pe terenul limbii române, dar pe
baza cuvintelor mo_tenite sau împrumutate.
Dup3 frecvenca cuvintelor _i valoarea lor de întrebuincare, vocabularul limbii române se împarte în:
" vocabularul fundamental (fondul principal lexical care
este alc3tuit din cuvinte cunoscute _i folosite de toci vorbitorii, cuvinte cu frecvenc3 mare în vorbire, care intr3 în structura a numeroase locuciuni _i expresii, _i care pot avea mai
multe sensuri);
" masa vocabularului (cuprinde un num3r foarte mare
de cuvinte care au îns3 o frecvenc3 redus3, 1ind folosite
de un num3r mic de vorbitori, în anumite situacii: arhaisme,
regionalisme, neologisme, elemente de argou _i de jargon, termeni din limbajul tehnic _i _tiinci1c).
18

13. Grupeaz3 adjectivele de mai jos în serii sinonimice. Ce poci spune despre originea acestor termeni? Alc3tuie_te proppozicii în care s3 folose_ti antonimele
acestor cuvinte.

Asem3n3tor, copil3resc, similar, inocent, credincios, nevinovat,
pueril, 1del.

Aminte_te-ci
Sinonimele sunt cuvinte cu form3 diferit3 _i cu înceles asem3n3tor.
lini_tit, calm; repede, iute.

Antonimele sunt cuvintele cu form3 diferit3 _i înceles opus.
bun  r3u, repede  încet.

14. Precizaci care sunt sensurile cuvintelor evidenciate din textul de mai jos _i indicaci sinonimele _i antonimele lor.

Se întâmpl3 destul de des s3-mi aduc aminte acea senzacie de
la sfâr_itul copil3riei când, urmând s3 spun o poezie la o serbare
_colar3, în clipa în care am ie_it în faca cortinei, mi-am dat seama
c3 nu _tiam ce s3 spun, c3 uitasem nu numai titlul, ci chiar _i
despre ce era vorba. Clipa aceea dilatat3, însp3imânt3toare, a suspend3rii deasupra pr3pastiei mi-o amintesc _i, dup3 aceea, c3derea
lent3, cu încetinitorul, în timp ce spuneam totu_i ceva, f3r3 s3-mi
dau seama ce, poate chiar textul poeziei uitate, dar f3r3 s3 realizez,
f3r3 s3 particip su2ete_te sau intelectual, asistând doar cu uimire
_ i înstr3 inare la func cionarea în mintea mea a unui magnetofon
care î_i derula benzile mecanic, impersonal, pe când eu, salvat3 f3r3
a înceta s3 cad, urm3ream în c3dere, cu o ureche distrat3 _i mirat3
pucin, ceea ce gura mea spune: neînceles _i inexplicabil. C3ci dac3
textul care-mi curgea în auzul abia atent era neînceles, încordarea
_i atencia 1gurilor celor ce-l ascultau mi se p3reau inexplicabile _i,
miraculos, mai cin minte _i acum câteva 1zionomii din primele rânduri pe care reu_isem s3 le privesc cu o intensitate întip3ritoare în
memorie, ca _i cum n-a_ 1 avut nimic comun nici cu glasul de pe
scen3, nici cu atencia care îl urm3rea a s3lii, ca _i cum eu îns3mi
a_ 1 fost în afara întâmpl3rii, intrigat3 doar _i nedumerit3 pucin
de ea.

A. Blandiana
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15. Alc3tuie_te o compunere folosind cât mai multe sinonime sau antonime.

Aminte_te-ci
Omonimele sunt cuvinte cu form3 identic3 _i cu înceles total diferit: somn (pe_te)  somn (stare de odihn3).

Omonimele sunt:
" lexicale: aceea_i parte de vorbire

" totale: Bunica a cesut la r3zboi. A purtat un r3zboi nedrept.
" parciale: Mergea pe banda a doua. Face parte dintr-o band3.

" lexico-gramaticale: între p3rci de vorbire diferite.
Corabia a intrat în port. Port cu pl3cere aceast3 rochie.

Omografe: cuvinte care se scriu la fel _i se pronunc3 diferit (se accentueaz3 diferit).
vésela  veséla; ácele  acéle; l¯turi  l3túri.

Omofone: cuvinte care se pronunc3 la fel, dar se scriu diferit.
neam  ne-am; sar  s-ar; ea  ia  i-a.

16. D3 exemple de omonime. Explic3 sensul lor în contexte.

Aminte_te-ci
Paronimele sunt cuvintele foarte asem3n3toare sau aproape identice ca form3 (diferenca constând într-o liter3 sau grup de litere),
îns3 deosebite ca înceles.
literar  literal, a evalua  a evolua, iminent  eminent, aluzie  iluzie

17. Alc3tuie_te propozicii cu urm3toarele perechi de paronime.

interesant  interesat
pronume  prenume
familiar  familial
emigra  imigra
însera  insera
evalua  evolua

original  originar
campanie  companie
temporar  temporal
maestru  maistru
anunc  enunc
preveni  proveni
20

Aminte_te-ci
Pleonasmul reprezint3 folosirea mai multor elemente de expresie,
decât ar 1 strict necesar pentru redarea unui anumit concinut.
Pleonasmele se clasi1c3 astfel:
1 lexicale
" semantice: la determinat este al3turat _i sensul determinativului: principalele priorit3ci, nativi n3scuci;
" etimologice: sunt folosite cuvinte înrudite ca origine _i
sens: a localizat unde va avea loc;
" ale form3rii cuvintelor: apar din necunoa_terea cuvintelor noi, al c3ror sens poate 1 redat printr-un cuvânt independent sau printr-o expresie: conlucreaz3 împreun3, reia din
nou, tricicleta cu trei roci;

2 gramaticale:

copilul 3la micul, mai superior;

3 lexico-gramaticale:

doar îns3, decât numai.

Din punctul de vedere al formei, pleonasmele pot 1:
" simple: vine din nou iar3_i;
" complexe: revine din nou iar3_i.
Din punctul de vedere al accept3rilor în exprimare, ele pot 1:
" tolerabile: oale _i ulcele, praf _i pulbere;
" intolerabile: reediteaz3 din nou, cinstea _i onoarea.

Tautologia este un fenomen sintactic _i stilistic, constatând într-o
construccie sau 1gur3 de stil care se realizeaz3 prin repetarea unui

cuvânt sau a unor grupuri de cuvinte cu funccii gramaticale diferite
_i cu intonacie diferit3.
Era un cer albastru-albastru.

18. Identi1c3 în textele de mai jos expresiile pleonastice _i tautologiile.

1 Singur3tatea nu te-nvac3 c3 e_ti singur, ci singurul. (E.Cioran)
2 Cobori în jos, luceaf3r blând,/Alunecâd pe-o raz3. (M. Eminescu)
3 &tr3ind _i nemurind _i s3 tot tr3ie_ti, s3 nu mai mori. (I.
Creang3)
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19. Ce criterii de clasi1care a vocalelor _i consoanelor în limba român3 cuno_ti?
20. Transcrie textele _i analizeaz3 din punct de vedere fonetic cuvintele evidenciate.

Când ai trecut
Când ai trecut ultima oar3
În ropotul de aplauze
Ale frunzelor
A r3mas în urma ta
Doar un crâng de brace întinse
Peste noaptea umed3
Din care mai strig3 _i ast3zi
Prin 23c3ri
O stea&
La pragul t3u de cenu_3
Acela_i mesteac3n
Î_i îmbrac3 hainele de mir&

Gr. Bostan

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

Putem accepta orice adev3r, oricât de zdrobitor, cu condicia s3
înlocuiasc3 totul, s3 aib3 tot atâta vitalitate cât speranca c3reia i s-a
substituit. (E. Cioran)
...............................................................

Am z3rit lumina pe p3mânt
^i m-am n3scut _i eu
S3 v3d ce mai faceci
S3n3to_i? Voinici?
Cum o mai duceci cu fericirea?
Mulcumesc, nu-mi r3spundeci.
Nu am timp de r3spunsuri,
Abia dac3 am timp sa pun întreb3ri

Dar îmi place aici.
E cald, e frumos,
^i atâta lumina încât
Cre_te iarba.
Iar fata aceea, iat3,
Se uita la mine cu su2etul...

M. Sorescu

21. Alc3tuie_te exemple în care s3 existe cuvinte care concin diftongi _i triftongi.
Analizeaz3 structura fonetic3 a acestor cuvinte.
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§ 2. Nociuni de morfologie _i sintactic3 

recapitularea cuno_tincelor

22. Care sunt compartimentele gramaticii? Ce studiaz3 1ecare dintre ele?
23. Câte p3rci de vorbire exist3 în limba român3. Cum se clasi1c3 ele?

Aminte_te-ci
Morfologia este partea gramaticii care cuprinde reguli privitoare
la forma cuvintelor _i la modi1c3rile acestora. Studiul morfologiei

este organizat în clase lexico-gramaticale numite p3rci de vorbire,
caracterizate prin anumite tr3s3turi generale.
În gramaticile române_ti sunt înregistrate zece p3rci de vorbire:
substantivul, articolul, adjectivul, numeralul, pronumele, verbul,
adverbul, prepozicia, conjunccia _i interjeccia
Categoriile gramaticale sunt modalit3ci prin care se realizeaz3
2exiunea p3rcilor de vorbire. În limba roman3 lista lor cuprinde:
genul, num3rul, cazul, gradul de comparacie, persoana, diateza,
modul _i timpul.

Sintaxa are ca obiect de studiu unit3cile sintactice, raporturile (relaciile) sintactice _i funcciile sintactice pe care le îndeplinesc p3rcile
de vorbire într-o propozicie.

1 Unit3cile sintactice (în funccie de complexitatea lor se clasi1c3 în: parte de propozicie, propozicie, fraz3, text).

2 Relaciile sintactice dezvoltate între unit3ci sintactice (interdependenc3, coordonare, subordonare, incidenc3).

3 Funcciile sintactice ale p3rcilor de vorbire intrate în relacii
sintactice (subiect, predicat, atribut, complement).

24. Analizaci morfologic _i sintactic cuvintele evidenciate.

Mi se întâmpl3 destul de des s3-mi aduc aminte acea senzacie
violent3 de dedublare încercat3 pentru prima oar3 la sfâr_itul copil3riei, pentru c3 destul de des mi se întâmpl3 s3 simt cum între
23
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mine, cel care privesc, _i între mine, cel care sunt privit, se casc3
deodat3, neînceles _i inexplicabil, pr3pastia acelei atencii colective
a_tept3toare, pe care descop3r cu spaim3 c3 nu _tiu cu ce s3 o umplu. ^i dac3 spaima aceea nu reu_e_te totu_i s3 m3 pulverizeze de1nitiv, este pentru c3, de 1ecare dat3, se declan_eaz3  a_teptat ca o
salvatoare, de nimeni dependent3, intervencie divin3  glasul acela
derulându-_i impersonal adev3rurile, primite cu aviditate _i crezute
pe cuvânt, pe care le ascult _i eu, încelegând greu, ca dintr-o mare
dep3rtare. ^i, a_a cum peste toate sentimentele întâmpl3rii de la
serbarea _colar3 plutea curiozitatea legat3 de textul poeziei uitate
pe care nu reu_eam s3-l descifrez în rostirea care m3 salva, cel ce
prive_te din mine fecele înnobilate de atencie ale celor care m3 ascult3 ar da orice s3 poat3 întreba  dep3_indu-_i timiditatea _i condicia de observator stânjenit  "ce spune? ce spune?"

A. Blandiana

Aminte_te-ci
Propozicia principal3 este propozicia care nu depinde de alt3 propozicie.
Exemplu: Vrea 1/ s3 citeasc3 2/.

Propozicia secundar3 este propozicia care depinde întotdeauna
de alt3 propozicie, principal3 ori secundar3.
Vrea 1/ s3 citeasc3 o carte interesant3 2/.
3

întâlnit /.

Înc3 n-a citit cartea 1/ pe care i-am dat-o 2/ când ne-am

În cel de-al doilea exemplu de mai sus propoziciile 2 _i 3 sunt ambele secundare, dar nu sunt _i coordonate, deoarece propozicia 3
depinde de propozicia 2.

Propozicia regent3 este propozicia principal3 sau secundar3
de care depinde o subordonat3.
Am r3s3dit 2orile 1/ pe care mi le-ai dat 2/ când am fost la tine 3/.

Propozicia subordonat3 este propozicia care depinde întotdeauna
de o propozicie regent3.

Învinge toate greut3cile numai omul 1/ care are voinc3 2/ _i / este hot3rât 3/.
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25. Împarte textul în propozicii _i precizeaz3 felul lor.

Orice comunitate omeneasc3 este echilibrat3, s3n3toas3 _i prosper3
atunci când se a23 în ea o anume majoritate de oameni cinstici. Tocmai
de aceea e bine s3 ne amintim ce este cinstea. Cinstea este, printre virtuci, una dintre cele mai complexe, pentru c3 în ea se adun3 _i se sintetizeaz3, subordonându-i-se, multe alte virtuci. ^i pentru c3 ea cuprinde o
arie larg3 a su2etului, dând un sens întregului s3u, iar omului cinstit
un loc înalt în ierarhia moral3 a omenirii, unul pe m3sura celui pe care,
în alte sc3ri de valori, îl ocup3 talentul, frumusecea sau curajul. De îndat3 ce încerci s3 adânce_ti conceptul de cinste, îci dai seama c3 toate determin3rile lui se a23 într-o relacie de esenc3 cu adev3rul _i cu dreptatea.
Cinstea nu vizeaz3 ceea ce este pro1tabil ci, de 1ecare dat3,
ceea ce corespunde esencei sale, indiferent de urm3ri. Astfel, omul
cinstit nu minte, el nu introduce în realitate o 1cciune  spunând
c3 a f3cut ceea ce n-a f3cut  _i nici nu t3inuie_te despre sine o realitate care, _tiut3, l-ar putea v3t3ma. Iar când e vorba de alcii, nu le
spune c3 sunt mai buni decât sunt, ca s`-i m`guleasc`, nici nu ascunde frauda sau abuzul: omul cinstit nu este complicele nim3nui,
indiferent ce prec ar avea de pl3tit pentru asta.
P. Crecia

Aminte_te-ci
1 Relacia sintactic3 (raportul sintactic) de interdependenc3 se stabile_te între p3rcile principale de propozicie (subiect _i predicat); 1ecare termen depinde de cel3lalt, cei doi termeni in2uencându-se reciproc.
S

 PV

Mihaela cite_te.

S

 PN

Mihaela este obosit3.

Acest raport sintactic este numit uneori inerenc3. El se întâlne_te numai la nivelul propoziciei, nu _i la nivelul frazei.

2 Relacia de coordonare este relacia care se stabile_te între cel

pucin dou3 unit3ci sintactice care au aceea_i importanc3 în propozicie sau în fraz3 _i care nu depind una de alta.
Termenii coordonaci pot 1:
" p3rci de propozicie Nu-i nici câine, nici ogar. ^i cu porcul gras

4

|

în b3t3tur3, _i cu sl3nina -n pod nu se poate.

" propozicii:

^i-a

tr3it traiul ,

_i-a
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mâncat m3laiul .

La nivelul frazei raportul de coordonare se poate stabili între:
" dou3 sau mai multe propozicii principale:

Exemplu: Liliana scrie 1/, Dan cite_te 2/, iar eu ascult muzic3 3/.

" dou3 sau mai multe propozicii secundare care depind de aceea_i regent3:

Exemplu: Ascult 1/ ce spui 2/ _i / cum te
exprimi 3/.

3 Relacia de subordonare poate 1 identi1cat3 atât la nivelul
propoziciei (între o parte de propozicie secundar3 _i termenul
regent), cât _i la nivelul frazei (atunci când o propozicie secundar3 depinde de o regent3, 1e c3 aceasta este o propozicie principal3, 1e c3 este _i ea tot secundar3).

La nivelul propoziciei subordonarea se stabile_te între un atribut _i
un termen regent nominal sau un complement _i un termen regent
verbal.
Exemplu:

|¯
¯
Au mers ieri la prietenii din copil3rie.
|

|


Exemplu: Am lipsit de la _coal3 1/, 1indc3 am fost bolnav 2/.

(principal3, regent3)

(secundar3, subordonat3)

Exemplu: Noi am auzit 1/ c3 ai lipsit de la _coal3 2/, 1indc3 ai fost bolnav 3/.

(principal3, regent3) (subordonat3, regent3) (subordonat3)

4 Relacia sintactic3 de incidenc3 marcheaz3 planul sintactic al

comentariilor _i poate s3 apar3 atât la nivelul propoziciei (cuvinte _i expresii incidente), cât _i la nivelul frazei (propozicii
sau fraze incidente).
Exemplu: Vine, desigur, ca s3 ne vad3. (adverb incident)
Vine, _i a spus asta cu siguranc3, ca s3 ne vad3. (propozicie incident3)
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Aminte_te-ci
Relaciile sintactice se exprim3 în propozicie prin: acord, 2exiune,
juxtapunere, joncciune, intonacie, pauz3, topic3.

1 Flexiunea reprezint3 schimbarea formei gramaticale a unui

cuvânt; ea face posibile dou3 fenomene sintactice: acordul _i
recciunea.
" Recciunea const3 în impunerea de c3tre termenul determinat
a unei anumite forme la determinant.
Exemplu:

|¯ ¯
A d3ruit mamei o 2oare.

" Acordul const3 în potrivirea de form3 între p3rci de propozicie

în ceea ce prive_te categoriile gramaticale pe care le au în
comun. Acordul se realizeaz3 între:
" subiect _i predicat verbal (în num3r _i persoan3);
Exemplu: Ei au plecat la munte.

" subiect _i predicat nominal (în num3r _i persoan3 cu verbul copulativ; în gen, num3r _i caz cu numele predicativ
exprimat prin adjectiv);
Exemplu: Lucica este sora mea. Lucica este harnic3.

" atributul adjectival _i regentul s3u (în gen, num3r _i caz).
Exemplu: Ei au participat la o manifestare interesant3.


|

2 Juxtapunerea se realizeaz3 prin al3turarea (f3r3 elemente

de leg3tur3) a termenilor care stabilesc un raport sintactic; unit3cile sintactice juxtapuse î_i p3streaz3 o relativ3 independenc3.
Exemplu: Unde nu-i cap 1/, vai de picioare 2/.

3 Joncciunea se realizeaz3 printr-o serie de elemente

de leg3tur3 care apar între termenii care stabilesc raporturi
(relacii) sintactice. Ca elemente de leg3tur3 se utilizeaz3:
" prepozicii (ca marc3 a subordon3rii în propozicie): de, din, cu,
spre, la, pentru, despre, dintre, de la, de pe la, de printre etc.
Bog3cia de experienc3 str3in3, agonisit3 din c3rci, asta se cheam3
erudicie. (G. E. Lesing)

" verbe copulative (ca marc3 a inerencei în propozicie):
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Experienca proprie este încelepciune.

(G. E. Lesing)

" conjunccii sau locuciuni conjunccionale (ca marc3 a subordo-

n3rii _i a coordon3rii în fraz3 _i ca marc3 a coordon3rii în
propozicie):
d conjunccii (locuciuni conjunccionale) coordonatoare: _i,
dar, iar, sau, a_adar, prin urmare etc.;
e conjunccii (locuciuni conjunccionale) subordonatoare:
dac3, de, c3, s3, ca s3, pentru ca s3 etc.
Vine, dar nu st3 mult. Vrea s3 plece la mare.
A vorbit mult cu Radu _i cu Andrei.

" adverbe relative sau nehot3râte (ca marc3 a subordon3rii în

fraz3): când, unde, cum, cât; oricând, oriunde, oricum, oricât;
Când arde casa vecinului 1/, ud-o cu ap3 _i pe a ta 2/.

" pronume _i adjective relative, interogative sau nehot3râte (ca
marc3 a subordon3rii în fraz3):
câte, oricine, orice etc.

cine, ce, care, cât, cât3, câci,

Nu _tie 1/ ce s3 r3spund3 2/.

4 Intonacia reprezint3 variet3cile de în3lcime ale vocii în timpul
vorbirii. Intonacia d3 melodia enuncului, transmicând anumite
informacii gramaticale (tipul de enunc în funccie de scopul comunic3rii: declarativ, interogativ, exclamativ), dar _i semni1cacii de tip conotativ, legate de starea afectiv3 a emic3torului, atitudinea _i intenciile comunicative ale acestuia. Intonacia are
funccie distinctiv3: Pleac3 acas3.  aserciune;
Pleac3 acas3?  întrebare;
Pleac3 acas3!  ordin.

Conturul ascendent este prezent _i la sfâr_itul unor sintagme, în
funccie de semni1cacia pe care emic3torul intencioneaz3 s3 o dea
ueii o carte nu altceva). Dac3 enuncurile au structura unor
fraze, conturul ascedent poate caracteriza deopotriv3 regentele _i
subordonatele (M3 duc la mare/ când sunt în vacanc3; Când sunt
în vacanc3 / m3 duc la mare).

5 Pauza serve_te la izolarea _i evidencierea unor segmente sin-

tactice. Frecvent pauza se asociaz3 cu alte mijloace de realizare
a raporturilor sintactice (de exemplu, cu intonacia sau cu joncciunea).
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6 Topica reprezint3 ordinea cuvintelor în propozicie _i a propoziciilor

în fraz3. Prin topic3 se încelege a_ezarea componentelor
unei propozicii, fraze unele în raport cu altele (a subiectului în
raport cu predicatul; a determinancilor în raport cu determinancii, dar _i a determinancilor între ei).

Topica poate 1:

1

a 1x3, caracterizat3 prin a_ezarea unic posibil3 a componentelor (limba englez3, limba chinez3);

b liber3, caracterizat3 prin libertate de a_ezare, 1ind posibile, în raport cu termenul luat ca reper, antepunerea/
antepozicia, cât _i postpunerea /postpozicia cum este cazul
limbii române;

2

a topica obiectiv3 sau sintactic3: E o fat3 frumoas3;
b subiectiv3 sau stilistic3: Frumoas3 fat3 e!

26. Precizeaz3 ce raporturi sintactice se stabilesc în textul de mai jos atât la nivel propoziciei cât _i la nivelul frazei.

Mi-am pecetluit cu cear3 casa,
s3 nu mai întârziu
unde jocuri _i r3stigniri
n-or mai trece pe ulici
_i nici o adiere de om
din veac în veac pe subt bolci.
Poduri vor t3cea.
Din clopote avântul va c3dea.
Din dep3rtatele s3lb3ticii cu stele mari
doar c3prioare vor p3trunde în ora_e
s3 pasc3 iarba rar3 din cenu_3.
Cerbi cu ochii uria_i _i blânzi
intra-vor în bisericile vechi
cu porcile deschise,
uitându-se miraci în jar.

L. Blaga

27. Alc3tuie_te enuncuri în care s3 existe cuvinte _i construccii incidente. Explic3
rolul lor în comunicare.
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Comunicare. Prietenia. Familia. Cultura relaciilor
în familie
Prietenia sfâr_e_te acolo unde începe neîncrederea.

(Seneca)

A scoate prietenia din viac3 e a_a cum ai scoate soarele din lume.

(Cicero )

Familia este asocierea stabilit3 în mod natural pentru satisfacerea nevoilor
zilnice ale omului .(Aristotel)

28. Prive_te imaginile _i comenteaz3 relaciile de prietenie _i de familie. Care-i
atutudinea ta personal3 fac3 de aceste imagini _i care sunt dorincele sau care este
relacia în familia ta.

x1

29. Cite_te textele _i apreciaz3 stilul. Precizeaz3 în care domenii de activitate pot
1 încadrate Exprim3-ci atitudinea fac3 de concinut.

Prietenia adev3rat3
Fundamentul acestei stabilit3ci _i statornicii pe care le c3ut3m
în prietenie e buna credinc3; c3ci tot ce e nesincer e instabil. În
plus, se cuvine s3 alegem un prieten deschis apropiat de un deplin
acord cu noi, adic3 având acelea_i înclin3ri ca _i noi.
Prietenia adev3rat3 - contribuie la 1delitate; într-adev3r, o 1re
schimb3toare _i complicat3 nu poate 1 credincioas3 _i nici acela
care nu are acelea_i înclin3ri ca _i noi _i nu ni se potrive_te ca 1re
_i nu poate 1 un prieten sigur, adev3rat sau statornic.
Ar 1 de dorit s3 mai ad3ug3m la aceasta c3 unui prieten nu
trebuie s3-i plac3 s3-_i învinuiasc3 amicul sau s3 dea crezare învinuirilor ce i se aduc de alcii; toate acestea au importanc3 pentru
statornicie. Astfel se adevere_te ceea ce am spus la început, adic3
nu poate exista prietenie decât între cei buni. Într-adev3r, este o însu_ire a omului bun, pe care îl putem numi _i încelept, s3 observe
aceste dou3 reguli stabilite de prietenie:
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1
2

mai întâi s3 nu existe în ea nici o urm3 de minciun3;
în al doilea rând, nu numai s3 resping3 acuzaciile nedrepte aduse de cineva, dar nici el însu_i s3 nu 1e suspicios.
Aici se ridic3 o întrebare mai grea dac3 uneori trebuie s3 prefer3m prietenii demni de prietenie, celor vechi&
30. Cite_te textul _i continu3 exprimându-ci opinia personal3.

Familia
Istoria vie a umanit3cii a demonstrat c3 dimensiunea sa biologic3, psihologic3, sociocultural3, economic3 _i politic3 aparcine familiei, coexistencei b3rbatului _i a femeii, a relaciilor dintre ei, a relaciilor cu copiii.
Familia s-a dovedit a 1 una din cele mai vechi _i stabile forme
de comunitate uman3, cea care asigur3 perpetuarea speciei umane,
evolucia _i continuitatea viecii sociale.
Familiile din societ3cile contemporane au suferit în ultimele decenii transform3ri profunde. Schimb3rile care au intervenit în interiorul ei sunt atât de importante, incât _i termenul de familie a
devenit tot mai ambiguu, el tinzând s3 acopere ast3zi realit3ci diferite de cele caracteristice generaciilor precedente.
Dinamismul puternic al structurii _i funcciilor familiei pot
ap3rea uneori surprinz3toare ci, mai mult decât atât, poate avea o
semni1cacie nefast3. Iar în discursurile politice _i _tiinci1ce, întâlnim deseori opinia conform c3reia familia este cea mai 1del3 posesoare a tradiciilor _i a valorilor nacionale. Ea este una din cele mai
conservatoare (în sensul bun al cuvântului) segmente ale societ3cii.
Contrar acestor opinii, familia este mai putin depozitar3 _i mai
curând barometrul tuturor schimb3rilor sociale. Ca rezultat familia a devenit tot mai sensibil3 la toate transform3rile petrecute
în societate.
Îmbog3ce_te-ci cuno_tincele

Problemele familiei contemporane
Cei care vorbesc mult nu spun niciodat3 nimic.
Cu c3t gândim mai pucin, cu atât vorbim mai mult.
Deci, s3 gândim ce spunem _i s3 spunem ce gândim.
Seneca
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Cum s3 comunic3m cu p3rincii?
Priceperea de a comunica este deosebit de important3 pentru
solucionarea problemelor de orice tip _i este una dintre cele mai
precioase deprinderi pe care omul le obcine în viac3. Comunicarea
poate 1 de1nit3 ca o transmitere de informacie sau ca un schimb
de informacie. Dar succesul oric3rei comunic3ri este determinat, în
primul rând, de încelegerea reciproc3. Dezacordurile _i con2ictele
se ampli1c3 _i se complic3 din cauza incapacit3cii noastre de a vedea lumea cu mintea _i inima altor oameni. Dac3 nu exist3 încelegere reciproc3, nu exist3 nici încredere. Dar, dac3 posed3m arta comunic3rii, îi putem încelege mai u_or pe alci oameni, iar lor le este
mai u_or s3 ne înceleag3. De remarcat c3 adev3rata comunicare
presupune nu numai schimb de cuvinte, idei _i informacii, dar _i de
sentimente, emocii, tr3iri.
Deci, cât de pricepuci suntem în solucionarea problemelor _i
con2ictelor ap3rute? Dorim s3 prevenim chiar de la început aparicia
lor?
Vârsta dezvolt3rii intensive este adesea considerat3 furtunoas3,
din cauza con2ictelor _i ciocnirilor frecvente dintre p3rinci _i copii.
Mulci adolescenci consider3 c3 p3rincii lor sunt prea severi" sau
demodaci", c3 ei încearc3 s3 le dirijeze viaca, îi d3d3cesc prea mult.
Unii adolescenci cred c3 p3rincii sunt prea insistenci, alcii consider3
c3 sunt l3saci de ei în voia sorcii. Este absolut 1resc ca p3rincii s3_i apere copiii pân3 ei vor deveni su1cient de maturi ca s3 se descurce singuri. Dar copiii sunt prea gr3bici s3 devin3 independenci
_i s3 realizeze multe dintre cele pentru care înc3 nu sunt preg3tici,
dup3 p3rerea p3rincilor. Astfel, pot ap3rea con2ictele între p3rinci
_i copii.
^i atunci copiii se simt ofensac i pe nedrept, li se pare c 3 nu
sunt iubici. Dar p3rincii, de cele mai multe ori, nici nu b3nuiesc c3
i-au ofensat, în alte cazuri p3rincii î_i iubesc copiii foarte mult, dar
nu _tiu cum s3-_i manifeste aceast3 dragoste sau sunt atât de ocupaci, încât nu au timp pentru ei. Dac3 aci încerca s3 povestici p3rincilor despre sentimentele, emociile voastre, cu siguranc3 c3 ei v-ar
încelege, _i atunci în relaciile voastre ar exista mai pucine probleme.
S3 examin3m câteva metode de comunicare menite s3 faciliteze
construirea relaciilor cu p3rincii.
Transmiterea informaciei
Comunicarea const3 în transmiterea informaciei (mesajului),
atunci când ne expunem gândurile, _i receptarea informaciei, atunci
când ascult3m interlocutorul.
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