Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului E
-

nr. 3237/05.02.2021 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea
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PROGRAMA
pentru
-a
DISCIPLINA

, clasele a V-a

a VIII-a

subiecte pentru

-a

3393/28.02.2017. Variantele de
-

în vigoare.
-se constant
limbii române (DOOM 2), D

1. Receptarea textului scris de diverse tipuri
1.1.
1.2.
multimodale
1.3.
1.4.
1.5. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse
1.6. Compararea a cel p
1.7.
1.8.

texte de diverse tipuri, având în

2. Redactarea textului scris de diverse tipuri
2.1. Redactarea unui rezumat sau a unui text, simplu sau complex, având în vedere etapele procesului de
sau imaginate
2.2.
sau cu referire la diverse texte citite
2.3. Adecvarea textului scris
2.4.
2.5.

a unor texte originale

3.
3.1.
3.2.
3.3.
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3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice
4.2.
4.3. Compararea unor
popoare sau a
4.4. Argumentarea unui punct de vedere privitor la valori culturale sau la elemente specifice ale culturii

Teme generale
asupra lumii.
Cuvintelanul dezvoltat de idei;
Tipare textuale de structurare a ideilor: textul narativ (narativul literar
i
, mijloace de caracterizare; n
a IIItextul descriptiv
(descriptivul literar
descriptivul nonliterar); textul dialogat (în textul lit
nonliterar); textul explicativ; textul argumentativ;
narativ, descriptiv, dialogat, argumentativ)
Tipuri de texte: textul epic, textul liric, textul dramatic (autor, personaj
rolul dialogului);
Strategii de comprehensiune:

-

;
;

Strategii de interpretare:
argumentarea punctelor de vedere pe marginea textelor citite.
Redactare
Etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere; rescrierea textului pentru atextului: introducere, cuprins, încheiere; paragrafe;
;
Planul simplu de idei; planul dezvoltat de idei; r
Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv, dialogat, explicativ, exemplificare; argumentativ;
-contra;
Alte tipuri de texte: scrisoarea, e-mailul, jurnalul etc.;
caracterizarea
personajului;
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coordonatoare;
punc

norme de
a fi

Predicatul verbal, predicatul nominal; numele predicativ; acordul numelui predicativ; subiectul exprimat
prin adjectiv, substantiv, pronume, adverb);

complementul: complementul direct, complementul indirect
ale (indicativ,
a fi,
însemna);

a avea, a vrea); verbe copulative (a fi, a
verbe predicativ

u; substantive colective,
iunea pronumelui personal în
în caz

adjectivu
Adverbul; tipuri de adverbe (de mod, de timp, de loc);
Numeralul; aspecte normative;
: alfabetul limbii româ
a accentului, variante accentuale
Vocabular
sensul figurat); rolul contextului în crearea sensului; categorii semantice: sinonime, antonime, omonime,
cuvinte polisemantice; câmpul lexical;
compuse;
Confuzii paronimice; pleonasmul.
diminutivelor; organizarea
Elemente de interculturalitate
Elemente de
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