
 

 

 

CONŢINUTURI RECOMANDATE pentru PROGRAMA LIMBA FRANCEZĂ 

În vederea susținerii testului de diferență iulie 2021 

clasa a IX-a, Limba modernă 1 

 TEME 

- DOMENIUL PERSONAL 

 Relaţii interpersonale 

 Viaţa personală (alimentaţie, sănătate, activităţi de timp liber) 

 Universul adolescenţei (cultură, sport, literatură pentru tineret) 

 Stiluri de viaţă în lumea francofonă 

- DOMENIUL PUBLIC 

 Ţări, regiuni, oraşe – obiective culturale şi turistice 

 Aspecte din viaţa contemporană (ecologice, sociale; conservarea patrimoniului cultural) 

 Relaţia cu instituţiile şi serviciile publice 

- DOMENIUL OCUPAŢIONAL 

 Cunoaşterea unor aspecte semnificative din viaţa profesională 

- DOMENIUL EDUCAŢIONAL 

 Viaţa culturală şi universul mass-media 

 Repere de cultură şi civilizaţie ale spaţiului cultural francez şi ale culturii universale 

 Texte din literatura franceză şi francofonă 

 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 

I. LEXIC 

- cuvinte, sintagme corespunzând funcţiilor comunicative şi domeniilor tematice 

- relaţii semantice (sinonime, antonime, omonime, paronime, familii de cuvinte) 

II. GRAMATICĂ 

•articolul şi substantivul (consolidare) 

• adjectivul  

- adjectivul calificativ şi pronominal 

- adjective cu grade de comparaţie neregulate (consolidare) 

- adjectivele posesive, demonstrative şi nehotărâte (formele cele mai frecvente în 

comunicare) 

(consolidare) 

- adjectivul numeral (consolidare) 

• pronumele 

- pronumele personale (accentuate şi neaccentuate) cu funcţie de subiect şi pronumele on 

(consolidare) 

- pronumele personale complemente şi locul lor în fraza asertivă şi interogativă, locul 

pronumelor personale complemente în fraza imperativă (consolidare) 
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- pronumele demonstrativ (consolidare) 

- pronumele en şi y (sistematizare) 

- pronumele relative simple (consolidare) şi compuse 

- pronumele nehotărât (formele cele mai frecvente în comunicare) (consolidare) 

• verbul 

- diateza activă (consolidare) 

- diateza pasivă 

- modul indicativ : prezent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect, viitor 

(consolidare) 

- perfectul simplu: recunoaştere şi folosire în povestire 

- concordanţa timpurilor la indicativ 

- modul imperativ : afirmativ şi negativ (consolidare) 

- modul condiţional: condiţionalul prezent şi trecut (consolidare) 

- si condiţional (I,II,III) 

- modul subjonctiv: subjonctivul prezent al verbelor neregulate (consolidare) şi folosirea 

subjonctivului prezent în completiva directă (consolidare) 

- gerunziul 

• adverbul 

- adverbul de mod, de timp, de loc, de afirmaţie şi de negaţie (consolidare) 

- adverbe cu grade de comparaţie neregulată (consolidare) 

• prepoziţii şi conjuncţii frecvente (consolidare) 

TIPURI DE FRAZE 

- fraza asertivă, fraza interogativă directă, fraza imperativă (consolidare) 

- fraza negativă (sistematizare) 

 

FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII 

1. a se prezenta / a-şi prezenta colegii / mediul şi modul de lucru 

2. a angaja / a continua / a încheia un schimb verbal 

3. a da / a cere informaţii practice despre persoane, obiecte, locuri, evenimente, experienţe 

personale 

4. a descrie persoane, obiecte, locuri, activităţi, experienţe personale 

5. a relata activităţi / evenimente 

6. a face o urare / a felicita 

7. a cere / a da / a refuza permisiunea 

8. a exprima o interdicţie 

9. a exprima acordul / dezacordul 

10. a cere / a da explicaţii 

11. a exprima necesitatea/obligaţia 

12. a-şi exprima interesul 

13. a exprima un punct de vedere personal 

 



 

 

 

CONŢINUTURI RECOMANDATE pentru PROGRAMA LIMBA FRANCEZĂ 

În vederea susținerii testului de diferență iulie 2021 

clasa a X-a, Limba modernă 1 

 TEME 

 

DOMENIUL PERSONAL 

Relaţii interpersonale în familie şi în societate, bunele maniere 

Viaţa personală (locuinţa / activităţi de timp liber) 

Universul adolescenţei (viaţa cotidiană); probleme ale vieţii cotidiene (de exemplu: droguri / alcool 

/fumat / SIDA etc.) 

 

DOMENIUL PUBLIC 

Locuri şi instituţii publice (administrative /culturale) 

Mediul înconjurător 

 

DOMENIUL OCUPAŢIONAL 

Cunoaşterea unor aspecte semnificative din viaţa profesională (activităţi şi profesiuni) 

Proiecte de formare individuală / profesională 

 

DOMENIUL EDUCAŢIONAL. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 

Viaţa culturală şi mass-media pentru tineret 

Personalităţi din sfera culturală / ştiinţifică / sportivă 

Date importante din viaţa contemporană a Franţei; caracteristici generale (repere geografice / 

sociale / culturale) 

 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 

 

a. Elemente fonetice şi lexicale 

- cuvinte, sintagme corespunzând actelor de vorbire şi domeniilor tematice 

- sinonime, antonime, familii de cuvinte 

 

b. Elemente gramaticale 

• Substantivul 

- cazuri particulare ( gen, număr) 

• Adjectivul 

- acordul şi comparaţia adjectivelor calificative∗[consolidare] 

- adjectivele nehotărâte∗ (formele frecvente în comunicare) [consolidare] 

- adjectivul numeral∗ [consolidare] 

• Pronumele 
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- pronumele personale complemente combinate (locul lor în fraza asertivă şi imperativă) 

- pronumele relative compuse∗ 

- pronume interogative simple şi compuse 

- pronumele posesiv 

- pronumele nehotărâte∗ 

 (formele frecvente în comunicare) [consolidare] 

• Verbul 

- modul indicativ∗: prezent, viitor, imperfect şi perfect compus (utilizarea în naraţiune), mai mult ca 

perfect [consolidare]; perfect simplu [recunoaştere şi folosire în povestire] 

- concordanţa timpurilor la indicativ [consolidare] 

- modul condiţional: condiţionalul prezent şi trecut; si condiţional (I,II,III) – consolidare∗ 

- modul subjonctiv: subjonctivul prezent∗ şi trecut, utilizarea subjonctivului după conjuncţii, 

locuţiuni conjuncţionale; utilizarea subjonctivului în propoziţiile completivă şi relativă 

- modul participiu: participiul trecut şi prezent∗; acordul participiului trecut (sistematizare) 

- modul infinitiv (forme şi contexte de utilizare: infinitivul prezent şi trecut, forma afirmativă şi 

negativă); V + Inf., V + à+ Inf., V + de+ Inf. 

• Tipuri de fraze 

- fraza asertivă (afirmativă şi negativă), fraza interogativă directă şi indirectă, fraza imperativ∗  

[consolidare] 

 

c. Tipuri de texte 

- Textul descriptiv, narativ, incitativ [recunoaştere, identificarea caracteristicilor, producere]; 

scrisoare 

- Articulatori frecvenţi în textul narativ [recunoaştere, utilizare] 

 

d. Lectura imaginii  

 

FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII 

 

A solicita / a oferi ceva (un obiect / un sprijin / un serviciu etc.) în mod politicos; a da 

informaţii 

A descrie persoane, locuri, obiecte 

A solicita şi a exprima puncte de vedere, opinii personale 

A exprima stări şi sentimente 

A da sfaturi 

A face propuneri 

A da instrucţiuni 

A încuraja pe cineva 

A relata desfăşurarea unei activităţi / unui proiect etc. 

A sintetiza un mesaj oral 
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