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CONŢINUTURI RECOMANDATE pentru PROGRAMA LIMBA FRANCEZĂ 

În vederea susținerii testului de diferență iulie 2022 

clasa a XI-a, Limba modernă 1 

TEME  

- DOMENIUL PERSONAL  

 Relaţii interpersonale  

 Viaţa personală  (stil de viaţă, activităţi în timpul liber, călătorii, sport etc.); 

 Universul afectiv al tinerilor  

 Stiluri de viaţă în lumea francofonă  

- DOMENIUL PUBLIC  

 Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice / tehnice / ecologice etc.); 

 Serviciile în societatea contemporană: servicii medicale / hoteliere / instituţii de 

spectacole etc.; 

 Mediu urban / mediu rural. 

- DOMENIUL OCUPAŢIONAL 

 Aspecte semnificative, preocupări, proiecte legate de profesiuni şi de viitorul 

profesional. 

- DOMENIUL EDUCAŢIONAL. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 

 Aspecte marcante în societatea franceză contemporană (viaţa socială, educaţie etc.) 

 Oraşe şi regiuni (Franţa metropolitană, DOM / TOM) 

 Obiceiuri, tradiţii, sărbători; 

 Progresul tehnologic în societatea avansată; 

 Condiţia şi rolul femeii în societatea contemporană; 

 Instituţii europene şi procesul de integrare europeană. 

 ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 

I Lexic 

 Câmp lexical, familii de cuvinte. Denotaţie / conotaţie. Registre ale limbii 

II. Gramatică 

 Pronumele neutru “le”; 

 Numeralul cardinal (exprimarea procentelor, numerale fracţionare şi multiplicative); 

 Subjonctiv imperfect şi mai mult ca perfect (recunoaştere în texte); 

 Indicatori temporali şi spaţiali, articulatori logici; 

 Conjuncţia “si” de interogaţie indirectă; 

 Exprimarea necesităţii / posibilităţii; 
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 Exprimarea cauzei; 

 Exprimarea condiţiei. 

III. Tipuri de fraze și elemente de organizare a discursului, tipuri de texte 

 Fraza interogativă indirectă 

 Fraza emfatică (detaşarea unui constituent, reluarea unui constituent prin pronume, 

prezentative, alte procedee de punere în evidenţă); 

 Discurs direct şi indirect. Rezumatul de text. Documentul iconic: lectura imaginii, 

imaginea publicitară; 

 Textul narativ 

 Textul argumentativ (recunoaştere, producere şi ordonare de paragrafe) 

 Textul poetic 

 Textul injonctiv 

 Textul descriptiv 

FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII 

1. A da / a cere informaţii practice 

2. A interpela pe cineva 

3. A identifica / a descrie locuri, obiecte, persoane 

4. A situa un eveniment în timp 

5. A relata un eveniment / o acţiune / o suită de acţiuni 

6. A face o expunere pe o temă dată 

7.  A-şi exprima admiraţia, interesul, mulţumirea 

8. A susţine un punct de vedere 

9. A da instrucţiuni, indicaţii 

10. A solicita repetarea şi reformularea unui mesaj 

11. A formula un raţionament relaţionând cauze-efecte, ipoteze-concluzii 

12. A reda pe scurt (a rezuma) o naraţiune, o conversaţie 

13.  A pune în valoare un element al mesajului / a insista 

14. A exprima cantitatea 


