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FONETICA
⚫Clasificarea sunetelor
- Corespondența dintre sunete și litere
⚫Semnele grafice. Literele
⚫Componentele vocabularului
- Situația de comunicare
CUVÂNTUL
⚫Semantica. Sensul cuvintelor în context
⚫Clasificarea cuvintelor după formă și sens
Sinonimele
Antonimele
Cuvintele polisemantice
Omonimele
Paronimele
- Greșeli frecvente de exprimare
SILABA ȘI DESPĂRȚIREA ÎN SILABE
- Diftong. Triftong. Hiat
- Accentul
- Greșeli frecvente de accentuare
PUNCTUAȚIA
MIJLOACE DE ÎMBOGĂȚIRE A VOCABULARULUI
⚫Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului
⚫Mijloace externe de îmbogățire a vocabularului
FAMILIA DE CUVINTE - FAMILIA LEXICALĂ
CÂMPUL LEXICAL
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PARTEA a II-a – MORFOLOGIA
PĂRȚI DE VORBIRE FLEXIBILE
VERBUL
⚫VERBUL: forme și flexiune
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⚫DIATEZA ACTIVĂ
- Clasificarea verbelor
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- Greșeli frecvente
⚫Categorii morfologice/ gramaticale ale verbului (Modul; Timpul; Persoana; Numărul)
- Conjugarea verbului
⧫Modurile personale sau predicative sau principale
Modul Indicativ
Modul Imperativ
Modul Conjunctiv
Modul Condițional-optativ
Modul Prezumtiv
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⧫Forme verbale nepersonale sau nonfinite
Infinitivul - Posibilități combinatorii
Participiul - Posibilități combinatorii
Gerunziul - Posibilități combinatorii
Supinul - Posibilități combinatorii
⚫Locuțiunea verbală
⚫Grupul verbal
Posibilități combinatorii ale verbului
Verbul în calitate de centru
Verbul în calitate de adjunct
⚫Verbele modale
⚫VERBELE PASIVE
- Conjugarea verbelor pasive
⚫VERBELE INERENT REFLEXIVE
- Conjugarea verbelor inerent reflexive
Verbe cu pronumele reflexiv în acuzativ
Verbe cu pronumele reflexiv în dativ
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SUBSTANTIVUL ȘI ARTICOLUL
⚫Forma și felul substantivelor
⚫Grupul nominal
⚫ARTICOLUL - categoria determinării
⚫Categoriile gramaticale ale substantivelor
- Genul substantivului
- Numărul substantivului
- Cazurile substantivului
Cazul nominativ
Cazul acuzativ
Cazul genitiv
Cazul dativ
Cazul vocativ
Posibilități combinatorii ale substantivului
Substantivul în calitate de centru
Substantivul în calitate de adjunct
⚫Schimbarea categoriei gramaticale la substantive
- Greșeli frecvente
⚫Locuțiunea substantivală
Posibilități combinatorii ale locuțiunilor substantivale
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PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL
⚫Clasificarea pronumelor
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PRONUMELE CU FORME PERSONALE
◼PRONUMELE PERSONAL PROPRIU-ZIS
- Anticiparea și reluarea prin clitice pronominale personale
Posibilități combinatorii ale pronumelui personal
◼PRONUMELE DE POLITEȚE
Posibilități combinatorii ale pronumelui de politețe
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◼ PRONUMELE REFLEXIV
Posibilități combinatorii ale pronumelui reflexiv
- Pronumele reflexiv cu funcție sintactică
- Pronumele reflexiv fără funcție sintactică
◼ PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL POSESIV
- Articolul posesiv (genitival)
Posibilități combinatorii ale pronumelui posesiv
Adjectivul pronominal posesiv
◼ ADJECTIVUL PRONOMINAL DE ÎNTĂRIRE
Posibilități combinatorii ale adjectivului pronominal de întărire
PRONUMELE FĂRĂ FORME PERSONALE
◼ PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL DEMONSTRATIV
Posibilități combinatorii ale pronumelui demonstrativ
Adjectivul pronominal demonstrativ
Articolul demonstrativ și pronumele semiindependent „cel”
- Greșeli frecvente
◼ PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL NEHOTĂRÂT
Posibilități combinatorii ale pronumelui nehotărât
Locuțiuni pronominale nehotărâte
Adjectivul pronominal nehotărât
◼ PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL NEGATIV
Posibilități combinatorii ale pronumelui negativ
Adjectivul pronominal negativ
◼ PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL INTEROGATIV
Posibilități combinatorii ale pronumelui interogativ
Adjectivul pronominal interogativ
◼ PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL RELATIV
Posibilități combinatorii ale pronumelui relativ
- Greșeli frecvente
Adjectivul pronominal relativ
⧫Posibilități combinatorii ale pronumelui și ale adjectivului pronominal
Pronumele în calitate de centru
Pronumele în calitate de adjunct
ADJECTIVUL
Felurile adjectivelor
Flexiunea adjectivelor
Articolul demonstrativ (adjectival) cel, cea, cei, cele
Gradele de comparație ale adjectivului
Posibilități combinatorii ale adjectivului
Adjectivul în calitate de centru
Adjectivul în calitate de adjunct
Adjectivul - procedee interne de îmbogățire a vocabularului
Locuțiuni adjectivale
Posibilități combinatorii ale locuțiunilor adjectivale
Ortografia și ortoepia adjectivului
Rolul stilistic al adjectivului
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NUMERALUL
Felurile numeralului
Posibilități combinatorii ale numeralului
Numeralul în calitate de centru
Valoarea substantivală a numeralului în calitate de centru
Valoarea pronominală a numeralului în calitate de centru
Numeralul în calitate de adjunct
◼ Numeralul cardinal propriu-zis
Numeralul cardinal și numeralul ordinal - categoria cazului
Numeralele și substantivele
Posibilități combinatorii ale numeralului cardinal propriu-zis
Numeralul cardinal în calitate de centru
Numeralul cardinal în calitate de adjunct
◼ Numeralul ordinal
Posibilități combinatorii ale numeralului ordinal
Numeralul ordinal în calitate de centru
Numeralul ordinal în calitate de adjunct
Funcțiile sintactice ale numeralului ordinal
⚫Alte expresii cu numere
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PĂRȚI DE VORBIRE NEFLEXIBILE
ADVERBUL
CLASE DE ADVERBE
◼ Adverbe interogative, relative, nehotărâte
⚫Gradele de comparație ale adverbului
⚫Procedee de formare a adverbelor
⚫Compusele și locuțiunile adverbiale
Posibilități combinatorii ale adverbului
Adverbul în calitate de centru
Adverbul în calitate de adjunct
Posibilități combinatorii ale locuțiunilor adverbiale
- Greșeli frecvente
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PREPOZIȚIA
Clasificarea prepozițiilor
Locuțiunile prepoziționale
Confuzii formale / funcționale între prepoziții și alte părți de vorbire
Verbe care impun anumite prepoziții
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CONJUNCȚIA
Clasificarea conjuncțiilor
Locuțiunile conjuncționale
Conjuncțiile și locuțiunile conjuncționale coordonatoare
Conjuncțiile și locuțiunile conjuncționale subordonatoare
- Greșeli frecvente
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INTERJECȚIA
Clasificarea interjecțiilor
Interjecții fără funcție sintactică
Interjecții cu funcție sintactică
Posibilități combinatorii ale interjecției
Interjecția în calitate de centru
Interjecția în calitate de adjunct
Interjecția și substantivul
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PARTEA a III-a – SINTAXA
ENUNȚUL ȘI PROPOZIȚIA
ENUNȚUL
Tipuri de enunțuri
CLASIFICAREA PROPOZIȚIILOR
Coordonarea
Punctuația structurilor coordonate
Subordonarea
Construcții incidente
Construcții eliptice
SINTAXA PROPOZIȚIEI
FUNCȚII SINTACTICE pag.243
PREDICATUL - pag.244
Predicatul verbal
Predicatul nominal
- Verbul copulativ
- Numele predicativ
Valorile predicative și copulative ale unor verbe cu dublă funcțiune
Topica predicatului
Punctuația predicatului
SUBIECTUL - pag.256
Realizări ale subiectului
Topica și punctuația subiectului
Acordul predicatului cu subiectul
- Greșeli frecvente
PĂRȚILE SECUNDARE DE PROPOZIȚIE
ATRIBUTUL - pag.264
Atributul și realizările sale (felurile atributului)
APOZIȚIA - pag.270
Realizări ale apoziției
Topica și punctuația apoziției
COMPLEMENTELE - pag.273
Clasificarea complementelor
COMPLEMENTELE NECIRCUMSTANȚIALE
⚫COMPLEMENTUL DIRECT
Complementul direct și regenții din diferite clase verbale
Realizări ale complementului direct
Verbe tranzitive și verbe intranzitive
Topica și punctuația complementului direct
- Greșeli frecvente și confuzii posibile
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⚫COMPLEMENTUL INDIRECT
Realizări ale complementului indirect
- Greșeli frecvente
Anticiparea și reluarea complementului indirect
Topica și punctuația complementului indirect
⚫COMPLEMENTUL PREPOZIȚIONAL
Realizări ale complementului prepozițional
Topica și punctuația complementului prepozițional
⚫COMPLEMENTUL DE AGENT
Realizări ale complementului de agent
Topica și punctuația complementului de agent
CIRCUMSTANȚIALELE
⧫CIRCUMSTANȚIALUL DE LOC
Circumstanțialul de loc - subordonat mai multor părți de vorbire
Realizări ale circumstanțialului de loc
Topica și punctuația circumstanțialului de loc
⧫CIRCUMSTANȚIALUL DE TIMP
Circumstanțialul de timp - subordonat mai multor părți de vorbire
Realizări ale circumstanțialului de timp
Raporturi temporale ale circumstanțialului de timp
Topica și punctuația circumstanțialului de timp
⧫CIRCUMSTANȚIALUL DE MOD
Circumstanțialul de mod - subordonat mai multor părți de vorbire
Realizări ale circumstanțialului de mod
Topica și punctuația circumstanțialului de mod
- Greșeli frecvente
⧫CIRCUMSTANȚIALUL DE CAUZĂ
Circumstanțialul de cauză - subordonat mai multor părți de vorbire
Realizări ale circumstanțialului de cauză
- Greșeli frecvente
Topica și punctuația circumstanțialului de cauză
⧫CIRCUMSTANȚIALUL DE SCOP (FINAL)
Circumstanțialul de scop - subordonat mai multor părți de vorbire
Realizări ale circumstanțialului de scop
Topica și punctuația circumstanțialului de scop
⧫CIRCUMSTANȚIALUL CONCESIV
Realizări ale circumstanțialului concesiv
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ENUNȚUL
Tipuri de enunț
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PROPOZIȚIA
Propoziții afirmative și propoziții negative
Propoziții simple și propoziții dezvoltate

pag.305
pag.306

FRAZA
PROPOZIȚII PRINCIPALE ȘI PROPOZIȚII SECUNDARE
PROPOZIȚII REGENTE ȘI PROPOZIȚII SUBORDONATE
Topica propoziției subordonate
Relații sintactice în propoziție și în frază
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- Coordonarea
- Subordonarea
- Cuvinte și construcții incidente
Corespondența dintre părțile de propoziție și propozițiile subordonate
Expansiunea și contragerea
Construcții eliptice
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PROPOZIȚIA SUBORDONATĂ NECIRCUMSTANȚIALĂ
Propoziția subordonată predicativă - pag.315
- Topica și punctuația subordonatei predicative
Propoziția subordonată subiectivă - pag.317
- Topica și punctuația subordonatei subiective
- Greșeli frecvente
Propoziția subordonată atributivă - pag.323
-Topica și punctuația subordonatei atributive
- Greșeli frecvente
Propoziția subordonată completivă directă - pag.325
- Topica și punctuația subordonatei completive directe
- Greșeli frecvente
Propoziția subordonată completivă indirectă - pag.327
- Topica și punctuația subordonatei completive indirecte
Propoziția subordonată completivă prepozițională - pag.329
- Topica și punctuația subordonatei completive prepoziționale

pag.317
pag.321
pag.322
pag.324
pag.324
pag.327
pag.327
pag.328
pag.330

PROPOZIȚIA SUBORDONATĂ CIRCUMSTANȚIALĂ
Propoziția subordonată circumstanțială de loc - pag.330
- Topica și punctuația subordonatei circumstanțiale de loc
Propoziția subordonată circumstanțială de timp - 332
- Raporturile temporale ale circumstanțialei de timp
- Topica și punctuația subordonatei circumstanțiale de timp
Propoziția subordonată circumstanțială de mod - pag.336
- Topica și punctuația subordonatei circumstanțiale de mod
Propoziția subordonată circumstanțială de cauză - pag.339
- Topica și punctuația subordonatei circumstanțiale de cauză
Propoziția subordonată circumstanțială de scop (finală) - pag.341
- Topica și punctuația subordonatei circumstanțiale de scop
Propoziția subordonată circumstanțială condițională - pag.344
- Tipuri de propoziții subordonate circumstanțiale condiționale
- Topica și punctuația subordonatei circumstanțiale condiționale
Propoziția subordonată circumstanțială concesivă - pag.346
- Tipuri semantice ale circumstanțialei concesive
- Topica și punctuația subordonatei circumstanțiale concesive
Propoziția subordonată circumstanțială consecutivă - pag.349
- Elemente corelative ale circumstanțialei consecutive
- Topica și punctuația subordonatei circumstanțialei de scop
Precizări privind aplicarea noilor programe pentru învățământul gimnazia - pag.351
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