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                                                  NOTIŢĂ  EXPLICATIVĂ 
     
Programa de limbă moldovenească, pentru clasele cu limba de predare 

ucraineană,  stabileşte obiectivele, sarcinile, conţinutul şi metodele învăţării limbii 
moldoveneşti. 

   Obiectivul principal al disciplinii în cauză este formarea competenţelor 
comunicative ale elevilor, asigurată de cunoştinţele lingvistice, acumulate prin 
însuşirea structurilor şi formelor gramaticale şi a relaţiilor dintre ele competențiile 
comunicative ale elevilor vor fi constituite din abilitățile de a exprima și a tălmăci 
termenii, de a exprima gîndurile, sentimentele, faptele și viziunile, în formă orală și 
scrisă (manifestate prin audiere, vorbire, lectură , sciere, utilizarea mijloacelor 
multimedia) din capacitatea de a reacționa prin mijloace lingvistice la întregul 
spectru de fenomene social- culturale în timp de învățare, muncă, acasă și în timpul 
liber; din conștientizarea rolului eficient al comunicării. 

     Acest obiectiv va fi atins prin realizarea următoarelor sarcini: 
    - motivarea învăţării limbii moldoveneşti ca mijloc de comunicare între 

vorbitorii nativi, ca mijloc de cunoaştere a istoriei neamului, ca mijloc de lărgire a 
cunoştinţelor despre lume;  

   -  familiarizarea elevilor cu informaţii generale despre originea limbii 
moldoveneşti, despre limbile cu care se înrudeşte, despre rolul ei la etapa actuală, 
la dezvoltarea literaturii, culturii naţionale; 

   - formarea abilităţilor de a comunica efectiv în spaţiul culturii naţionale, adică 
elevii să fie capabili de a susţine dialoguri, de a expune o opinie şi a o argumenta, a 
exprima o atitudine; 

   - stimularea interesului în  realizarea unei lecturi expresive, în recepţionarea, 
prin lectură independentă, a informaţiilor noi; 

    - însuşirea de către elevi a materiei lingvistice (structuri şi forme gramaticale) 
care serveşte drept suport pentru formarea conpetenţelor comunicative; 

    - învăţarea limbii standart- utilizată de comunitatea instructivă, limba uzuală, 
folosită în împrejurări obişnuite, neoficiale, necontînd apartenenţa dialectală a 
vorbitorilor; 

   - cultivatea responsabilităţii elevilor faţă de corectitudinea vorbirii orale şi 
scrise; 

    - formarea deprinderilor de muncă independentă; 
   - dezvoltarea aptitudinilor şi capacităţilor creative ale elevilor. 
 - formarea și dezvoltarea tendinței de manifestare a interesului pentru 

informații suplimentare, pe care le pot găsi în diverse materialе de referință 
(dicționare, reviste);  

- disponibilitatea de a tinde spre noi cunoștințe, noi abilități, priceperi de a trasa 
csopuri și a găsi mijloace de atingerea lor, a evalua rezultatele învățării, a învăța pe 
durata întregii vieți; 

- formarea priceperilor de a genera noi idei, inițiative cu scopul de a-și crea 
statutul social propriu; 

- formarea deprinderilor de a munci în echipă, de a conlucra pentru rezultat. 
   Funcţia principală a limbii este de a servi ca mijloc de comunicare între 

conaţionali şi de integrare în arealul naţional, căci prin intermediul limbii se 
realizează legătura între oameni. 

     În scopul de formare a competenţelor comunicative se recurge la modalităţi 
oferite de lexic, de morfologie, de sintaxă, de manifestare a deprinderilor de muncă 
conştientă, de abilităţile necesare pentru a produce comunicări. Formarea 
competenţelor de comunicare ale elevilor este un proces complex şi larg. 
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Structura şi conţinutul programei 
Programa de limbă moldovenească, pentru clasele cu limba ucraineană de 

predare , este elaborată în concordanţă cu cerinţele „Standartelor de stat pentru 
şcoala de bază ale Ministerului Învăţământului , Stiinţei, Tineretului şi Sportului din 
Ucraina.” Ea e structurată în felul următor: 

             - comunicarea; 
             - materia lingvistică; 
              - formarea reprezentărilor socioculturale; 
             - cerinţele faţă de nivelul de instruire a elevilor. 
          Conţinutul materiei de studiu, preconizat pentru clasele 5-9, este o 

continuare a cursului de limbă moldovenească din şcoala primară. Trecerea de la 
cursul de  limbă moldovenească a şcolii primare la cursul din şcoala de bază trebuie 
să fie efectuat , de către profesori, într-un mod lent pe baza principiului 
accesibilităţii,  principiului de la cunoscut la necunoscut. 

      Primul compartiment al programei,comunicarea, preconizează dezvoltarea 
în fuziune a deprinderilor integratoare : înţelegerea după auz (audierea), vorbirea , 
citirea, dezvoltarea capacităţilor de receptare şi de exprimare. 

                   Activităţile de comunicare vor porni de la receptare (audierea, 
citirea textelor de diferite stiluti), apoi vor trece la reproducerea  textelor citite 
anterior (expuneri orale şi scrise, selective, succinte), treptat se va ajunge la 
întocmirea compoziţiilor proprii ( descrirei, naraţiuni, opinii, răspunsuri desfăşurate la 
întrebări, caracterizare de personaj ş.a.). Programa oferă posibiliţăţi de formare a 
abilităţilor pentru realizarea vorbirii monologate şi a celei dialogate (orală şi scrisă). 

       Actul comunicării implică şi priceperea de a şti să asculţi. Profesorul 
trebuie să determine la elevi un tip de ascultare activă. Aceasta presupune 
ascultarea participativă din partea receptorului, care analizează mesajele primite, 
stabileşte legătura cu informaţiile anterioare, identifică concluzii din ceea ce ascultă. 
Ascultarea activă presupune tehnici  de ascultare pentru a îmbunătăţi comunicarea. 
Pentru că ea să se manifeste, e nevoie ca ascultătorul să deţină capacitatea de 
comunicare, prin care înţelegem disponibilitatea unei persoane de a dori să 
înţeleagă sensul unui mesaj. 

        Pentru a se cultiva la elevi ascultarea activă, aceştea vor fi  îndrumaţi 
pentru ca în timpul recepţionării să descopere cuvintele esenţiale, să identifice ideile 
principale, să-şi dea seama de atitudinea emitătorului (susţine o idee , o combate, 
explică), să recunoască starea psihică a emiţătorului. 

        O caracteristică a ascultării este de a fi interactivă, adică să existe 
posibilitatea ca ascultătorul să poată interacţiona cu emitătorul: să pună întrebări, să 
solicite informaţii. Ascultătorul se va fixa şi pe înregistrarea mesajelor nonverbale, 
încercând să desprindă în ce mod completează, accentuează comunicarea verbală 
prin gesturi, mimică, intonaţie. 

      Vorbirea monologată e un discurs, organizat după anumite criterii ale logicii 
(coerenţă, succesiune a ideilor) şi ale psihologiei (interes, dispoziţie, stare 
sufletească). Elevii pot elabora discursuri de mai multe tipuri diferenţiate prin intenţia 
de comunicare: să povestească un film, o întâmplare, cum îşi organizează studiul 
acasă, să descrie strada pe care locuiesc, localitatea, drumul de acasă pînă la 
şcoală, să susţină necesitatea de a se angaja într-o excursie ş. a. 

        La elaborarea dialogurilor, elevilor li se pun sarcini clare, înţelese: tema, 
cuvinte şi expresii de reper, formule de început, de încheiere, numărul concret de 
replici. 

        În clasele 5-6 se întocmesc dialoguri „simple”. Pe parcursul anilor ele „se 
complică” până la realizarea de interviuri, discuţii la mese rotunde. 
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 Însuşirea  materiei lingvistice se va realiza pe baza unei sinteze dintre 
abordarea tradiţională, formală şi abordarea funcţională (practică) a gramaticii. 

  Prima  prevede însuşirea limbii prin asimilarea unui set de reguli care descriu 
toate formele gramaticale şi posibilele relaţii dintre ele, pe când abordarea 
funcţională examinează în ce măsură o anumită formă sau structură gramaticală 
este adecvată pentru transmiterea unui mesaj într-un context. Profesorul va utiliza 
tehnici şi metode care vor ţine de ambele abordări menţionate, fără a face abuz de 
probleme de gramatică, fără a opera strict cu termeni gramaticali pur ştiinţifici, 
evitând teoria multă, dând prepoderenţă utilizării corecte a structurilor gramaticale la 
întocmirea comunicărilor orale şi scrise. 

       Didactica modernă pledează pentru abordarea funcţională (practică) a 
gramaticii care porneşte de la faptul că limba este , în primul rând , un sistem de 
comunicare, iar gramatica e un mijloc ce oferă posibilitatea de a descoperi cum 
funcţionează acest sistem pentru a permite vorbitorilor şi celor care scriu să producă 
mesaje. 

          Un aspect însemnat al însuşirii limbii este studierea vocabularului. Din 
acest punct de vedere profesorul trebuie să ţină cont de două direcţii: îmbogăţirea 
vocabularului (aspectul cantitativ) şi precizarea sensurilor (aspectul calitativ), pentru 
ca mesajele să fie mai bogate, coerente, clare şi corecte. 

          Didactica modernă nu recomandă a recurge la traducerea interlinguală, 
ca o practică obişnuită. Doar în anumite sitiaţii se apelează la traducere, mai cu 
seamă în cazul cuvintelor abstracte şi ale expresiilor idiomatice. Odată ce cuvintele 
au fost însuşite, ele trebuie integrate în contexte noi. În acest fel are loc trecerea din 
stadiul pasiv la stadiul activ. Pentru ca elevul să recepţioneze sensul cuvintelor, al 
locuţiunilor şi expresiilor, profesorul poate utiliza variate procedee, în funcţie de 
vârsta elevilor, de natura materialului lingvistic (mai uşor, mai greu): procedee 
ostensibile – demonstrarea de obiecte, acţiuni, gesturi;  procedee figurative -   
demonstrarea imaginilor, tablourilor; procedee contextuale – definiţie, substituire 
prin utilizarea cuvintelor pe care elevii le cunosc deja; procedee diferenţiale – 
traducerea cuvintelor şi a expresiilor noi. 

        Pentru a consolida elementele de vocabular însuşite se pot folosi diverse 
tipuri de activităţi ca formularea de întrebări (de către profesor sau elev) în care vor 
fi introduse noile cuvinte, jocuri de vocabular, scriere de enunţuri în care să fie 
indicate cuvintele propuse de profesor, elaborarea unor texte scrise pe o temă 
indicată (se pot propune şi sarcini gramaticale) pe baza câtorva cuvinte  de sprijin. 

      E potrivit ca profesorul de limbă moldovenească să aibă cunoştinţe, chiar şi 
minime, de limbă ucraineană, pentru că va înţelege măsura în care se produc în 
limbajul elevilor fenomenele de transfer şi de interferenţă. Va şti de ce elevii comit 
acelaşi tip de greşeli şi va căuta metodele adecvate pentru a le rezolva. Elevul va 
înţelege mai uşor semnificaţia termenilor gramaticali, când învăţătorul va indica 
echivalentul în limba ucraineană. Profesorul poate interveni printr-o gamă de 
exerciţii, prin construcţia unor situaţii de comunicare menite să-i determine pe elevi 
să integreze în mesaje aceste forme, va evidenţia asemănările şi deosebirile dintre 
cele două limbi. 

        În actul de învăţare elevii se pot sprijini pe competenţe dobândite la 
studierea limbii ucrainene, pot folosi unele priceperi şi deprinderi din învăţarea limbii 
ucrainene la construcţia enunţurilor în limba moldovenească. 

        Un rol fundamental în însuşirea limbii, a exprimării corecte revine asimilării 
materiei, conţinutului lingvistic. Acest lucru se realizează prin efectuarea 
permanentă a exerciţiilor gramaticale. Rolul lor formativ e indiscutabil, dar aceasta 
nu înseamnă că a le aglomera într-o lecţie ridică valoarea lor, căci supraîncărcarea 
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elevilor printr-o singură modalitate de lucru are efect contrar. Materialul lingvistic cu 
care se lucrează este textul de dimensiuni mici şi rareori cuvântul.  

 La selectarea textului, profesorul trebuie să se ţină de nişte criterii. 
      - să aleagă un text adecvat, corespunzător din mai multe puncte de vedere. 

să fie accesibil elevilor, în acest scop, poate fi cunoscut elevilor. Textul trebuie să 
conţină fenomenul de limbă ce urmează a fi abordat în ipostaze diferite (de 
exemplu: subiectul să nu fie numai la începutul propoziţiei).  Dacă textul ales nu 
conţine în număr suficient faptul de limbă vizat, este posibil ca acesta să fie 
modificat, în sensul adăugării a noi fapte de limbă; textul să conțină un mesaj ce ar 
dezvălui teme de patriotism, activism civic, spirit gospodăresc, întreprinzător, 
sănătate și atitudine responsabilă față de mediu. 

            - să asigure înţelegerea textului de către elevi (prin explicare, prin 
relevarea mesajului). 

- să asigure activități formative și exerciții structurate pe baza celor patru 
deprinderi integratoare: înțelegere după auz, vorbire, citire și scriere. 

        Elevii trebuie să participe ei înşişi la elaborarea definiţiei gramaticale (fără 
de care ar fi imposibilă însuşirea materiei de studiu) sau a regulii ortografice. Pe 
baza materialului lingvistic cunoscut, elevii vor fi conduşi spre a elabora definiţia. 
Dacă participarea elevilor la interpretarea materialului lingvistic a  fost reală şi 
raţională, ei vor fi capabili să elaboreze definiţia, iar o definiţie la a cărei formulare 
au contribuit efectiv va fi mai uşor reţinută şi mai operaţională.   

        Activităţile preconizate pentru învăţarea limbii, pentru studierea materiei 
lingvistice, tematica orientată spre formarea reprezentărilor socioculturale ale 
elevilor vor exercita o influenţă puternică asupra procesului de creare a conştiinţei 
naţionale a elevilor, căci ele  au menirea de a le descoperi pagini din trecutul istoric 
al poporului moldovenesc, din trecutul localităţii în care trăiesc. Orele de limbă le va 
oferi posibilitatea de a veni în contact cu marile valori culturale-datini, obiceiuri, 
tradiţii, port, meşteşugărit, de a-i familiariza cu activitatea unor personalităţi notorii 
ale plaiului natal şi contribuţia acestora la propăşirea neamului.Astfel li se va trezi 
elevilor dragoste, mândrie şi admiraţie faţă de popor, li se va dezvolta capacitatea  
de a simţi şi a savura frumuseţea graiului, de a preţui înţelepciunea vorbei populare, 
ce se conţine în expresiile frazeologice, în proverbe, snoave şi în limba făurită de 
scriitori. Orele de limbă moldovenească vor modela gustul estetic al elevilor, le vor 
perfecţiona înţelegerea de bine şi frumos, vor scoate în evidenţă trăsăturile general-
umane ale neamului moldovenesc, le va demonstra elevilor un model de morală 
sănătoasă și, totodată, le vor asigura formarea unui cetățean cu activism civic înalt, 
un adevărat patriot. 

       Realizarea conţinutului de programă, a cerinţelor înaintate de ea, vor 
forma elevilor deprinderi de muncă independentă, conştientă, le va dezvolta 
gândirea logică, gândirea critică, îi va învăţa să ia atitudini, să-şi creeze o poziţie 
justificată le va forma trăsături ale unor personalități competitive, capabile să se 
orienteze în condițiile vieții reale care cer de la cetățeni originalitate, spirit 
întreprinzător și inovator. 

Toate acestea solicită de la profesor  organizarea raţională şi efectivă a 
procesului instructiv, trasarea obiectivelor operaţionale, iscusinţa de a opera cu cele 
mai variate tehnici şi metode, asigurarea cu diverse migloace didactice. Profesorul 
trebuie să cunoască bine : ce se învaţă, pe cei ce învaţă, cum îi învaţă. Aceasta îl 
va apropia, în mai mare măsură de elevi, de vârsta lor, de situaţiile reale de 
comunicare, de cerinţele integrării elevilor în societate. 

       Repartizarea propusă a orelor e orientativă. Profesorii pot efectua unele 
schimbări, fără a micşora numărul de ore rezervat comunicării. 
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      Ultimul compartiment, cel ce prevede cerinţele faţă de nivelul de pregătire a 
elevilor, enumeră priceperile, deprinderile pe care trebuie să le manifeste elevii în 
procesul studiului. Existenţa acestor cerinţe au menirea de a avansa nivelul de 
însuşire a cunoştinţelor, de perfecţionare a abilităţilor elevilor.   

                    

 

                             
Clasa a 5–a 

(70 de ore, 2 ore pe săptămînă;  disponibile – 8 ore) 
 

I.  COMUNICAREA  
(16 ore + 4 de ore disponibile) 

 

Ore Conţinutul materiei de studiu Cerinţele de stat faţă de nivelul 
pregătirii generale a elevilor 

3 Noţiuni despre comunicare 
 
Noţiuni generale despre comunicare. Tipurile  
de comunicare: audiere, citire, vorbire, 
scriere; Adresatul (receptorul),  adresantul 
(emiţătorul); vorbirea monologată şi 
dialogată, orală şi scrisă (forme). Cerinţele 
faţă de o comunicare: mesaj, coerenţă, 
consecutivitate, precizie, expresivitate, 
corectitudine. 
 
 
 
 
 
 
Textul. Tema şi  ideea   principală. 
Alineatele. Mijloacele lingvistice de legătură 
între propoziţii (conjuncţiile, cuvintele 
conjuctive). Planul simplu  al textului. Titlul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipurile comunicării: 
Naraţiunea (povestirea), descrierea, 
raţionamentul. 
 
 
 
Stilurile limbii. Noţiuni generale 

Elevul /eleva: 
 
- face deosebire între limbă şi 
comunicare; 
- face cunoştinţă cu tipurile de 
comunicare, formele ei; 
- se orientează în circumstanţele 
de comunicare; 
- conştientizează faptul că o 
comunicare se subordonează 
anumitor circumstanţe; 
- respectă cerinţele generale 
faţă de o comunicare. 
 
 
 
- identifică tema şi ideea textului; 
- observă coerenţa, 
consecutivitatea logică a 
textului, claritatea propoziţiilor; 
- se familiarizează cu mijloace 
gramaticale de legătură între 
propoziţii; 
- alcătuieşte planul  simplu şi 
compus al textelor cunoscute; 
- alege titlul potrivit unor texte; 
- analizează textul: identifică 
tema, ideea, alineatele. 
 
 
- identifică în textele propuse de 
profesor elemente ale descrierii, 
naraţiunii, raţionamentului; 
- întocmeşte microtexte,  
folosind descrierea, naraţiunea; 
 
- recunoaşte particularităţile de 
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(aprofundare). 
 

 

stil a textelor propuse; 
 

3 Audierea 
 

Audierea textelor diverse ca stil, tip, gen. 
 
 
 
 
 
 
 
Audierea unui text ce zugrăveşte istoria 
plaiului natal, lupta poporului ucrainean 
pentru libertate și independență. 
 
 
 
 
 
 
 
Audierea unei poveşti populare cu temă 
etico-morală, a unei povești populare 
ucrainene. 
 
 
 
 
 
Audierea versurilor despre baştină; 
 
 
 
 
Audierea, discutarea şi interpretarea unui 
text despre mamă. 
 
 
 
 
Audierea unei scrisori, a unei personalităţi 
notorii (M. Eminescu, I. Creangă). 
 
 

 

- identifică tema, ideea 
principală; 
- răspunde la întrebări; 
- găseşte un alt titlu textului 
audiat; 
- întocmeşte planul simplu; 
- compară textele de diferite 
stiluri. 
 
 
- ascultă și înțelege cele citite; 
- răspunde la întrebări; 
 - explică sensul unor cuvinte, 
exerciţii; 
- expune selectiv; 
 
 
 
 
 
- exprimă opinia despre faptele 
din poveste; 
- caracterizează personajul 
central; 
- memorizează unele expresii 
din limba populară. 
- îmbogățește vocabularul; 
- distinge ideea principală; 
- exprimă sentimentele şi 
emoţiile trezite de poezie; 
- memorează cuvinte noi; 
 
- răspunde la întrebări; 
- pune întrebări; 
- formulează ideile textului; 
 
 
 
- manifestă interes de a asculta; 
- idetifică părţile componente ale 
scrisorii, adresantul şi adresatul; 
- expune mesajul scrisorii. 

 

 
3 
 

Citirea 
 

Trezirea interesului de lectură suplimentară.  
Familiarizarea cu felurile  de citire: cu voce şi 
în gînd.  Selectarea cuvintelor necunoscute; 

 
 
- respectă  normele igienice în 
timpul lecturii; 
- citeşte texte de diferite stiluri şi 
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lucrul cu dicţionarul explicativ şcolar; 
îmbogăţirea vocabularului elevilor; 
Identificarea temei şi a ideii principale în 
textul citit, înţelegerea mesajului; selectarea 
cuvintelor-cheie; împărţirea textului în 
fragmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcătuirea planului simplu. Explicarea  titlului. 
Prognozarea conţinutului pe baza titlului. 
Caracterizarea unor acţiuni ale personajelor. 

 

specii conform normelor 
ortoepice şi intonaţionale;  
- permanent cizelează tehnica 
citirii cu voce şi în gînd; 
- recunoaşte stilul şi tipul 
mijloacelor  de expunere 
(descriere, naraţiune); 
- selectează cuvintele şi 
expresiile necunoscute; 
- află independent, după 
dicţionar, sensul unor cuvinte; 
- înţelege şi reţine conţinutul în 
desfăşurarea logică a acţiunilor; 
 
- alcătuieşte planul simplu al 
textului; 
- învaţă să prognozeze 
conţinutul, să caracterizeze 
acţiunile, faptele personajelor; 
- îşi imaginează clar cele citite; 
- expune conţinutul după planul 
alcătuit; 
 

3 Vorbirea 
 

Dialogul. Interpretarea unui dialog dintr-un 
text cunoscut.  
Plasarea replicilor într-un dialog incomplet, 
propus. 
Dezvoltarea replicilor într-un dialog din 
propoziţii simple (cu ajutorul profesorului , 
apoi independent). 
Structurarea unui dialog, folosind cuvintele 
de reper propuse. 
Structurarea unui dialog cu începutul dat. 
Structurarea unui dialog, reieşind din situaţia 
de comunicare creată de profesor. 
Expunere amănunţită a textelor de diferite 
stiluri, tipuri şi specii. 
 
 
 
 
 
 
 Întocmirea mesajului-raţionament despre o 
întîmplare, o faptă (din viaţă), după imaginile 
propuse, cuvinte de reper. 
 
 
 
 

 
 
- interpretează rolul unui 
participant la dialog, dintr-un text 
literar; 
- plasează replicile care lipsesc 
în dialogul incomplet, abordînd 
tema dată; 
- foloseşte replici de susţinere, 
de stimulare în realizarea 
dialogului; 
- ştie să reacţioneze în situaţii 
incomode; 
- confirmă ori infirmă, întreabă, 
concretizează informaţiile; 
- iniţiază un dialog; 
- respectă normele etice, 
normele ce ţin de comunicare 
civilizată (atent, amabil, 
respectuos) dispus spre 
conversaţie; 
 
- alcătuieşte mesajre conform 
sarcinii propuse; abordînd tema 
propusă, exprimînd o anumită 
idee  (propusă); 
- denotă priceperii în formularea 
propoziţiilor, legătura lor logică 
şi gramaticală; 



 9 

 
Descrierea unui animal, obiect personal. 

 

 
- structurează microtext-

descriere de înfăţişare a 
animalului, a unui obiect 
bine cunoscut; 

 
 
 
 

3 Scrierea 
 

Scrierea expunerilor, după un plan simplu,  
ale textelor de stil artistic, de mici proporţii, 
ce conţin elemente de descrieri ale 
obiectelor, animalelor. 
Compoziţii (compuneri) după un plan propus 
sau fără plan. 
 
 
 
Compunere-raţionament pe baza experienţei 
propii. 
 
Compunere narativă despre un caz din viaţă. 
 
Compunere-descriere despre un  animal, 
descriera unui obiect. 
 
 
 
 
Scrisoarea particulară. Adresa. 

 

 
 
- alcătuieşte planul simplu;  
- aplică la scriere sistema 
grafică, normele ortografice;  
- întocmeşte texte care 
abordează tema propusă, 
exprimă ideea principală; 
- redactează textul; 
- utilizează dicţionarul. 
 
- structurează texte, compuneri 
de toate tipurile, subordonînd 
conţinutul temei şi ideii propuse; 
- utilizează priceperi de realizare 
a legăturilor gramaticale între 
propoziţii; 
- aranjează propoziţiile în ordine 
logico- semantică; 
- aplică cunoştinţele acumulate 
şi  la alte disciplini şcolare; 
 
- întocmeşte scrisoarea  
particulară cu integrarea 
descrierilor de acţiune, impresii; 
- foloseşte formele de început şi 
de încheiere ale scrisorii; 
- scrie corect adresa pe plic; 
 

1 Traducerea 
 

Traducerea din limba ucraineană în limba 
moldovenească a expresiilor,  cuvintelor, a 

unor mici texte de diferite stiluri. 

 
 
- traduce din limba ucraineană 
cuvinte, expresii, propoziţii, mici 
texte, folosind dicţionarul. 

 
 
 

 
                                           LINIA LINGVISTICĂ   

( 42 de ore + 4 ore disponibile) 
 

Ore Conţinutul materiei de studiu Cerinţele de stat faţă de nivelul 
pregătirii generale a elevilor 
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1 

Întroducere 
Limba – factor important de comunicare şi de 
cunoaştere. 

 
Elevul / eleva: 
 
● conştientizează că semnul 
principal al unei naţiuni este 
limba; că pentru a comunica cu 
conaţionalii e nevoie de a  
cunoaşte limba literară; că omul 
civilizat e un bun cunoscător al 
limbii; 

12  
Noţiuni generale despre sintaxă şi 

punctuaţie 
 

Cuvîntul. Îmbinarea de cuvinte.  
Propoziţia. Temelia gramaticală. Tipurile 
proporţiilor după scopul comunicării.  
 
Propoziţiile exclamative. Semnele de 
punctuaţie de la sfîrşitul propoziţiei. 
Părţile principale ale propoziţiei.  
 
Părţile secundare: atributul, complementul 
direct şi indirect, circumstanţial.  
Propoziţia cu părţi omogene. 
Semnele de punctuaţie. 
 
Propoziţia cu adresări. 
Fraza. 
Fraza cu vorbire directă. 
Dialogul. 

 
 
 
 
● alcătuieşte îmbinări; 
deosebeşte propoziţiile 
nedezvoltate de îmbinări; 
alcătuieşte propoziţii dezvoltate;  
● identifică  părţile de propoziţie; 
simplifică propoziţiile dezvoltate; 
● transformă propoziţiile 
nedezvoltate în dezvoltate; 
● observă topica directă a 
propoziţiilor; 
● întocmeşte  dialoguri, folosind 
diferite tipuri de propoziţii după 
scopul comunicării, propoziţii cu 
adresări, cu părţi omogene; 
● posedă priceperi de folosire a 
semnelor de punctuaţie în 
propoziţii şi fraze (la scris); 
● este dispus să converseze, să 
dialogheze, să-şi expună 
cunoştinţele, opinia; 

 Relaţii interdisciplinare: propoziţii interogative, exclamative (imperative)   în   
opere   artistice (literatura). Propoziții interogative la lecțiile de matematică. 
 

11               
Lexicul şi frazeologia 

 
Cuvîntul. Semnul lexical. Sensul direct şi cel 
figurat al cuvintelor.  
 
Cuvinte monosemantice şi polisemantice. 
Familiarizarea cu dicţionarul explicativ, cu 
dicţionare bilingve. 
 
Sinonime . Antonime. Omonime. Arhaisme. 
Neologisme. Cuvinte împrumutate. 
Frazeologismele. 
 

 
 
 
● posedă cunoştinţele generale 
despre sensul lexical al 
cuvîntului, despre sensul direct 
şi cel figurat;  
● explică sensul cuvintelor prin 
sinonime, antonime; 
● întocmeşte microtexte folosind 
în exprimare sinonime totale, 
aproximative (descrieri, 
caracterizări); 
● utilizează  dicţionarul bilingv 
pentru traducerea dintr-o limbă 
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în alta; 
● asimilează sensul 
frazeologismelor de origine 
populară; 
● foloseşte frazeologismele 
asimilate în formularea 
propoziţiilor, frazelor; 
● explică originea unor 
frazeologisme. 
 

 Relaţii interdisciplinare: comparaţia, sinonimele, antonimele – caracteristici 
ale folclorului (literatura). 
 

 
8 

 
Fonetica şi grafia. Ortoepie. Ortografie. 
 
Sunetele vorbirii. Vocalele şi semivocalele. 

Diftongii. Triftongii. 

Consoanele sonore şi surde. 

Sunetele şi literele. Distincţia dintre sunet şi 

literă, dintre pronunţare şi scriere. 

Grupurile de litere ia, ea, ia, chi, che, ghi, 

ghe,  ge,  gi,  ce, ci   şi  sunetele 

corespunzătoare. 

Alfabetul. 

Hiatul. Împărţirea cuvintelor în silabe. 

Trecerea cuvintelor dintr-un rînd în altul. 

 

 
 
● conştientizează  ce studiază 
fonetica, ortografia, ortoepia; 
● recunoaşte  vocalele, 
semivocalele, consoanele 
sonore şi surde; 
● rosteşte  corect diftongii şi 
triftongii, grupurile de litere ce, 
ci, ge, gi, ghe, ghi, pricep cu ce 
sunet echivalează aceste 
grupuri; 
● diferenţiază noţiunile de sunet 
şi literă; 
● evidenţiază silaba accentuată; 
● posedă  regulile de împărţire a 
cuvintelor în silabe, de trecere 
dintr-un rînd în altul,aplică 
regulile de scriere corectă; 
 

 Relaţii interdisciplinare: sunet,  înregistrarea  sunetelor  (muzica),  rima  
( literatura). 
 

 
8 

 
Structura cuvîntului. Compunerea  
 
Desinenţa cuvîntului . Tema cuvîntului. 

Rădăcina, sufixul, prefixul.  

Cuvîntul de bază; familia de cuvinte 

(cuvintele înrudite). 

Cuvinte derivate. 

Alternanţa sunetelor din rădăcina cuvîntului:  

o –oa, a-e, a-ă, d-z. 

Reactuailizarea cunoştinţelor despre scrierea 

 
 
● marchează  prin semne 
convenţionale părţile 
componente ale cuvîntului 
(desinenţă, temă, rădăcină, 
sufix, prefix); 
● formează  familiile de cuvinte 
de la cuvîntul de bază; 
● găseşte cuvinte care au 
aceleaşi sufixe, aceleaşi prefixe; 
● cunoaşte şi aplică regulile de 
ortografie a prefixelor şi a 
cuvintelor compuse; 
● recunoaşte  alternanţa 
vocalică şi consonantică a 
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corectă a prefixelor îm-, în-, com-, con-, dez-, 

răz-. 

Cuvintele compuse. Cratima în cuvintele 

compuse. 

sunetelor în rădăcina cuvîntului; 

1 Repetarea materiei  la sfîrşit de an  

 
 

 
LINIA SOCIOCULTURALĂ 

 

Tematica textelor Temele orientative ale mesagelor orale şi scrise 
ale elevilor. 

 
Limba moldovenească – limba 
naţională a poporului moldovenesc 
din Moldova  şi a minorităţii etnice de 
moldoveni din Ucraina. Moldova – 
patria noastră istorică. Imnul de stat al 
Moldovei. Stema. Drapelul. 

 
De unde vine denumirea de „Moldova”? Ce 
simbolizează drapelul şi stema Moldovei. Limba 
moldovenească – limba naţională a minorităţii 
naţionale de moldoveni din Ucraina.  

 
Plaiul natal. Informaţii istorice despre 
satul natal. Strada noastră. 

 
Satul meu natal. De unde începe Patria? 

 
Şcoala. Instruirea. Învăţătorul. 
Atitudinea faţă de carte. 

 
„Învaţă de mititel – că-ţi va fi mai uşurel”. De ce 
există sărbătoarea „Ziua învăţătorului” ? Cartea 
– izvorul cunoştinţelor. 

 
Familia. Rudele şi relaţiile dintre rude. 
Tradiţiile într-o familie de moldoveni. 
Ziua mamei. 

 
Familia mea. Ziua mamei – sărbătoarea tuturor. 
 

 
Legende despre înfiinţarea Moldovei. 
Legende despre Ştefan cel Mare. 

 
Dragoş –  primul   domnitor al Moldovei. Ştefan 
cel Mare – cel mai viteaz domnitor al Moldovei. 

 
Mari înaintaşi ai culturii moldoveneşti 
– Dimitrie  Cantemir, Mihai Eminescu, 
Ion Creangă, Vasile Alecsandri. 

 
Vasile Alecsandri – cîntăreţ al naturii. 
M. Eminescu – cel mai mare poet al neamului. 

 
Nistrul – cel mai mare rîu al Moldovei. 

 
Rîul plauilui meu. Rîul nostru comun – Nistrul 
(pentru moldoveni și ucraineni). 

 
Denumirile lunilor (moderne şi 
populare) 
Codrii – mîndria Moldovei. Ocrotirea 
naturii 

 
Nu scuipa în fîntîna din care beai apă. 
Ce aș introduce eu în ” Cartea Roșie”. 

 
Simbolurile populare moldoveneşti, 
codrul, frunza verde, viţa–de–vie, 
busuiocul, gutuia. Prosopul. 
Ornamentul. 

 
Care simboluri populare moldoveneşti vă sînt 
cunoscute? Ce simboluri populare au 
ucrainenii?  Ce simbolizează prosopul? 
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Pîinea şi sarea – simbol al ospitalităţii 
poporului moldovenesc. Atitudinea 
faţă de pîine şi faţă de munca 
plugarului. 

 
Drumul pîinii de la pămînt pînă pe masa omului. 
De ce sărutăm pîinea? 

 
Meşteşugurile populare. Olăritul. 
Dogăritul. Lemnăritul. Ţesutul. 
Brodatul. Croşetatul. Hămurăritul. 

 
Am văzut la bunica. Lada bunicii. Ce mi-a 
povestit bunelul.  

 
Arta populară. Cîntecul – oglinda vieţii 
poporului. Sîrba şi hora. De unde au 
venit ele? 

 
Rolul cîntecului în viaţa poporului. Cîntecul 
popular de azi. 

 
Sărbătorile din Moldova şi din 
Ucraina.  
24 august – Ziua Independenţei 
Ucrainei. 
27 august – Ziua Independenţei 
Moldovei. 
Sărbătorile populare; Crăciunul, 
Sfîntul Vasile, Învierea. 

 
Ziua Independenţei – sărbătoare  de Stat. Cum 
sărbătorim Crăciunul în familia noastră. Ce 
înseamnă sărbătoarea Învierii? 

Munca omului. Profesii interesante. Ce aş vrea să fiu în viitor? Munca îl înalţă pe 
om. 

Cultura comunicării. Relaţii între 
maturi şi copii, între semeni. 
Particularităţi ale etichetei  populare 
moldoveneşti. 

Stimează-te pe tine însuţi şi vei fi stimat. De ce 
trebuie să fii amabil? 

Sportul şi sănătatea. A fi sănătos 
înseamnă a fi civilizat. 

Cum ai grijă de sănătatea ta? 
E nevoie de gimnastica de dimineaţă? 

 
Repartizarea orientativă a orelor: 

 
comunicarea – 16 ore + 4 ore disponiobile; 

limba – 42 ore+ 4 ore disponibile; 
lucrări de control – 4 ore 

 
 
 
 

Clasa a 6–a 
(70 de ore, 2 ore pe săptămînă;  disponibile – 8 ore) 

 
LINIA COMUNICATIVĂ 
(16 ore + 4 ore disponibile) 

 

Ore  Conţinutul materiei de studiu  Cerinţele de stat faţă de nivelul pregătirii 
generale a elevilor 

 
 
3 

 

Actualizarea cunoştinţelor despre 

 
Elevul/eleva: 
 
● se adaptează circumstanţelor 
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comunicare şi  tipurile comunicării. 

 Situaţiile de comunicare. 

Circumstanţele comunicării. 

Normele  comunicării. 

 

 

 

 

Actualizarea cunoştinţelor despre text. 

Structura textului. Selectarea informaţiilor, 

sistematizarea lor pentru întocmirea unei 

compuneri. 

Structura limbii (repetare). 

 

 

comunicării; 
● recunoaşte toate tipurile , formele 
comunicării; 
● utilizează mijloacele lingvistice şi 
nonlingvistice în realizarea comunicării; 
● răspunde la întrebări; 
 
 
 
 
● selectează independent informaţii , din 
diferite izvoare, le sistematizează pentru 
a întocmi o comunicare; 
● alcătuieşte planul  comunicării (în stil 
ştiinţific); 
● recunoaşte particularităţile de stil; 

 

 
3 

 
Audiere (ascultare – înţelegere) 

 
Selectarea momentelor-cheie dintr-un text 

audiat. 

Alcătuirea planului simplu, compus al unui 

text audiat. 

Formularea  întrebărilor asupra textului 

audiat. 

Prelungirea textului audiat. 

Expunerea amănunţită a textului audiat. 

 

 

 
 
 
● ascultă atent textul, recepţionează şi 
reţine conţinutul; 
● expune selectiv textul audiat; 
● alcătuieşte planul compus al textului 
audiat; 
● depistează ideea principală a textului 
audiat; 
● formulează întrebări asupra 
conţinutului textului; 
● îşi dezvoltă imaginaţia; 
● expune amănunţit textul audiat. 
 
 
 
 
 

 
3 

 
Citire 

 
Formarea interesului pentru lectură. 

Citirea cognitivă cu voce şi în gînd. 

Înbogăţirea vocabularului: 

Perfecţionarea tehnicii citirii. 

Răspunsuri la întrebările referitor la 

 
 

 
● denotă interes pentru lectură; 
● citeşte expresiv, conform cerinţelor; 
● îmbogăţeşte vocabularul, limbajul activ; 
● foloseşte diferite tipuri de dicţionare; 
● răspunde corect, argumentat la 
întrebări; 
● împarte textul în fragmente şi le 
întitulează; 
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conţinutul textului citit. Interpretarea  

textului. Împărţirea textului în fragmente. 

Alcătuirea planului simplu şi compus. 

Expunerea impresiilor, atitudinilor. 

 

● alcătuieşte planul simplu şi compus; 
● caracterizează personajele, 
exprimîndu-şi atitudinea; 
● expune selectiv, succint unele 
momente ale textului; 

 

4 Vorbirea 
 

Interpretarea  unui dialog dintr-un text. 

Refacerea unui dialog cu replici deformate. 

Structurarea unui dialog cu începutul dat. 

Structurarea unui dialog, reieşind din 

experienţa de viaţă a elevilor. 

Răspunsuri desfăşurate la întrebări. 

 

 

Expunerea amănunţită după un tablou. 

Compunere orală, descrierea naturi, după 

observările personale. 

          
 

 
 
● interpretează dialogul cunoscut dintr-un 
text; 
● pricepe să refacă replicile deformate 
dintr-un dialog propus de profesor; 
● structurează  un dialog, reieşind din 
situaţii cunoscute („În drum spre şcoală” , 
„În drum spre casă”); 
● răspunde desfăşurat şi argumentat la 
întrebări; 
● exprimă opinii, atitudini faţă de faptele 
săvîrşite; 
 
● întocmeşte microtexte – descrieri după 
tablou, descriere de natură (pe baza de 
observări proprii); 
 
  

3 Scrierea 
 

Scrierea expunerii unui text artistic, după 

un plan compus. 

Compunere – descriere de natură după 

propriile observări, impresii. 

 

Compunere – descriere de interior. 

 

Compunere  narativă după un tablou  

tematic. 

Acte oficiale. Planul de lucru. Anunţul. 

 
 
 
● e predispus spre a-şi forma priceperi 
de întocmire a textului-expunere, textului 
-compunere; 
● selectează, sistematizează 
independent materiale utile pentru 
întocmirea compunerii; 
● selectează mijloace lingvistice în 
corespundere cu tema, ideea principală, 
stilul şi tipul compunerii; 
● întocmeşte comunicări ce ţin de stilul 
oficial; 

   

 
LINIA LINGVISTICĂ 

( 42 de ore + 4 ore disponibile) 
 

Ore  Conţinutul materiei de studiu  Cerinţele de stat faţă de nivelul pregătirii 
generale a elevilor 

 Introducere Elevul / eleva: 
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1  
Bogăţia şi frumuseţea limbii moldoveneşti. 

 
 cunoaşte mijloacele artistice, procedeele 
plastice ale limbajului artistic. 

6  
Morfologia 

 
Articolul.  Articolul substantival (hotărît şi 

nehotărît). Declinarea articolului 

substantival. 

Articolul posesiv. Acordul lui cu 

substantivul, pronumele. 

Articolul adjectival. Acordul articolului 

adjectival cu cuvîntul ce-l însoţeşte. 

 

 
 
● cunoaşte  articolele substantivale, 
hotărîte şi nehotărîte; 
● ataşează substantivelor articole 
hotărîte şi nehotîrîte; 
● schimbă după cazuri articolele hotărîte 
şi nehotărîte; 
●acordă corect articolele adjectivale şi 
posesive cu substantivul (şi alte nume) 
● utilizează corect toate tipurile de 
articole în enunţurile alcătuite; 
 

 Relaţii interdisciplinare: cuvinte însoţite de articole substantivale, adjectivale, 
posesive în opere artistice (literatura).Folosirea corectă a numeralelor însoțite de 
articolele adjectivale și posesive (matematica). 

9  
Substantivul 

 
 

Substantive comune şi proprii. Ortografia 

substantivelor proprii. Trăsăturile 

morfologice ale substantivului. 

Genul substantivelor. Substantive epicene. 

Numărul substantivelor. 

Cazurile substantivelor. Funcţia sintactică 

a substantivelor. 

Declinarea substantivelor cu articolul 

nehotărît. Declinarea substantivelor cu 

articolul hotărît. 

Declinarea substantivelor proprii 

substantive -sinonime. 

 
 
Relaţii interdisciplinare: folosirea 
majusculei în cuvintele- denumiri (istoria, 
geografia);  

 
 
 
 
● identifică substantivele; 
● cunoaşte trăsăturile morfologice ale 
substantivului; 
● determină funcţia sintactică a 
substantivelor; 
● posedă priceperi şi deprinderi de 
schimbare a substantivelor după număr 
şi caz; 
● alcătuieşte forma hotărîtă şi nehotărîtă 
a substantivului; 
● utilizează regulile de ortografie a 
substantivelor proprii. 
● descoperă greşeli şi le rectifică; 
● alcătuieşte forme diminutivale ale unor 
substantive; 
● găseşte sinonime totale sau 
aproximative unor substantive des 
utilizate; 

 
10 

 
Adjectivul 

 
Adjectivul – parte de vorbire. 

 
 
 

● cunoaşte trăsăturile morfologice ale 
adjectivului; funcţiile lui sintactice, 
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Trăsăturile morfologice ale adjectivului.  

 Acordul adjectivului cu substantivul. 

Formarea adjectivelor. Ortografia 

adjectivelor. 

Gradele de comparaţie ale 

adjectivelor. 

Funcţiile sintactice ale adjectivului.  

Analiza morfologică şi sintactică a 

adjectivului. 

 

procedeele de formare a adjectivelor; 
felurile adjectivelor, gradele de 
comparaţie ale adjectivelor, regulile 
ortografice învăţate;  

 descoperă în texte adjectivele;    

 foloseşte în vorbire, corect şi 
logic, adjectivele, adjectivele-sinonime;  
determină  tipul adjectivelor, funcţia lor 
sinactică;   

 formează gradele de 
comparaţie ale adjectivelor;   

 analizează morfologic şi 
sintactic adjectivele; 

 conştientizează funcţia stilistică 
a adjectivelor.  

 

 Relaţii interdisciplinare: folosirea adjectivelor la descrierea obiectelor, 
animalelor, evenimentelor (istoria, literatura, biologia, geografia); epitetul şi comparaţia 
(literatura). 

 

 
14 

 
 

Pronumele 
 

Pronumele ca parte de vorbire. Tipurile 

pronumelor. Pronumele personale. 

Declinarea lor. Ortografia pronumelor ce 

însoţesc alte cuvinte. Pronumele de 

politeţe. Pronumele reflexive. Ortografia 

pronumelor reflexive.  

Pronumele posesive. 

Pronumele demonstrative.  

Pronumele nehotărîte. Ortografia lor. 

 
 
 
 
● recunoaşte pronumele şi trăsăturile 
morfologice; 
● posedă priceperi de scriere corectă a 
pronumelor personale şi reflexive alte 
părţi de vorbire a pronumelor de formă 
compusă; 
● fololseşte corect în enunţuri (scrise şi 
orale) diferite tipuri de pronume; 
● descoperă greşelile şi le corectează; 
● utilizează corect în adresări pronumele; 
● foloseşte în enunţurile orale pronumele 
demonstrative; 

 Relaţii interdisciplinare: pronumele în opere literare: proză, poezie (literatura). 
 

2 Repetare la sfîrşit de an. 

LINIA SOCIOCULTURALĂ 
 

Tematica textelor Temele orientative ale mesagelor orale şi scrise 
ale elevilor 

 
Ucraina – stat suveran. Simbolurile de Stat 
ale Ucrainei. 
Moldova – stat suveran. Simbolurile de Stat 
ale Moldovei. 

 
Eu trăiesc în Ucraina. Patria noastră istorică – 
Moldova. 

 
Înţelepciunea limbii populare (poveşti, 

 
De ce îmi plac poveştile?  
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proverbe, zicători, ghicitori, cîntece). De ce se spune că cîntecul popular e sufletul 
poporului? 

 
Istoria neamului. Însemnătatea ei pentru 
contemporani. 

 
Domnitorul Ştefan cel Mare. 
Chipul domnitorului moldovean Ioan Vodă cel 
Cumplit, personaj al legendelor ucrainene cu 
numele de Ioan Potcoavă. 

 
Neamul. Arborele genealogic. Relaţiile în 
familie. Casa părintească. Sărbătorile casei. 
Tradiţiile familiale (botez-încreştinare); 

 
Cine e străbunelul meu? Casa în care trăiesc 
eu. Tradiţiile familiei noastre. 

 
Vestimentaţia naţională moldovenească (în 
comparaţie cu cea ucraineană). 
Ornamentele. Simbolurile. 

 
Cum se îmbrăcau cîndva fetele? 

 
Tu între oameni. Eticheta, etica (normele de 
comportament). 

 
„Nimic nu costă atît de ieftin şi nu se preţuieşte 
atît de scump ca amabilitatea ”. 
Ce înseamnă o comportare „reţinută” şi una 
„liberă”? 

 
Valorile general-umane. 

 
Bine faci – bine petreci. Adevărul biruie 
minciuna. 

 
Cărţile – izvor de înţelepciune. 

 
Ocrotiţi cartea!  
Biblioteca şcolii şi biblioteca personală. 
Va substitui internetul biblioteca? 

 
Problemele vieţii şcolare. Corelaţiile 
învăţător- elev, elev-colegi de clasă. 
Tovărăşia şi prietenia. 

 
Tovarăşul meu de şcoală. La şcoală nu mi-i 
trist! Învăţătorul întotdeauna are dreptate? 

 
Pîinea în viaţa omului.Sănătatea. 

Ce înseamnă ”mod sănătos de viață” ? 
„Nu arunca pîinea: ea e sfîntă”. 
Poţi împărţi bucăţica ta de pîine? 
”Minte sănătoasă într-un corp sănătos” 

 
Lumea vegetală şi animală a plaiului nostru. 
Locuri pitoreşti în diferite anotimpuri. Copaci-
simboluri(stejarul, nucul, teiul). Busuiocul. 

 
Anotimpul meu preferat. O dimineaţă de iarnă. 
Rîul îngheţat. Dansul fulgilor de nea. Primele 
flori de primăvară. Busuiocul - floarea neamului 
meu. 

 
Repartizarea orientativă a orelor: 

comunicarea – 16 ore + 4 ore disponiobile; 
limba – 42 ore+ 4 ore disponibile; 

lucrări de control – 4 ore 
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Clasa a 7–a 
(70 de ore, 2 ore pe săptămînă;  disponibile – 8 ore) 

 
LINIA COMUNICATIVĂ 
(16 ore + 4 ore disponibile) 

 

Ore  Conţinutul materiei de studiu  Cerinţele de stat faţă de nivelul pregătirii 
generale a elevilor 

 
3 

 
 
Cunoştinţe despre comunicare. Repetarea 
celor învăţate anterior despre texte şi 
despre stilurile limbii.  
Planul desfăşurat al textului. Stilul 
publicistic. 
 

Elevul / eleva: 
 
● identifică stilul oricărui text propus; 
● recunoaşte stilul publicistic şi mijloacele 
de limbă caracteristice; 
● sesizează mijloacele gramaticale de 
legătură în fraze; 
● utilizează cunoştinţele despre text: 
structura textului, abordarea temei, 
exprimarea ideei, în producerea 
mesajelor. 
 
 

 
3 

 
Audierea 

 
Audierea unui text publicistic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audierea unui text narativ (cu subiect) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audierea unui text artistic, cu scopul  de a 
selecta diferite tipuri de descriere. 
 
 
 
 
 

 
 
 
● manifestă comportament adecvat în 
timpul audierii; 
● explică sensul unor cuvinte şi expresii; 
● expune unele momente (selectiv) ale 
textului; 
● identifică ideea principală; 
●recunoaşte elementele specifice stilului 
publicistic; 
● transformă titlul; 
 
● utilizează cunoştinşele despre stilurile 
limbii şi recunoaşte stilul textului audiat; 
● selectează momentele-cheie ale 
textului; 
● identifică intriga, punctul culminant al 
subiectului; 
● caracterizează personajul central; 
● îsuşeşte cuvinte şi expresii noi; 
● expune selectiv; 
● confirmă sau infirmă o afirmaţie; 
 
● recepţionează cele audiate; 
● selectează episoadele propuse; 
● aplică cunoştinţele despre tipurile 
descrierii; 
● expuune, în scris, descrierea de 
natură, descrierea de înfăţişare a omului, 
după textul audiat; 
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Audierea unui text publicistic.  
 
 
 
 
 

 
 
● identifică tema şi ideea principală a 
textului; 
● explică cuvinte şi expresii noi; 
● înscrie totalitatea ideilor sugerate de 
text; 
 

 
 
4 

 
Vorbirea 

 
Dialogul. Structurarea unui dialog, pe baza 
unui text narativ. 
Interpretarea (pe roluri) a dialogului 
produs. 
Alcătuirea dialogurilor pe o temă propusă. 
Alcătuirea unui dialog prin analogie cu unul 
dat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expunerea  rezumativă şi selectivă a unor 
texte narative cu momente de descriere de 
natură, de înfăţişare a omului (portret). 
 
 
 
 
 
 
Expunerea celor citite cu expansiunea 
naraţiunii ori a descrierii. 
 
 
 
Expunerea impresiilor proprii înurma 
lecturii independente, în urma emisiunilor 
televizate ori radiofonice; 
Elaborarea comunicărilor monologate, 
aplicînd cunoştinţele asimilate despre 
tipuri, stiluri ale comunicărilor, despre 
oamenii apropiaţi, personalităţi, despre 
fapte, întîmplări deosebite. 
 

 

 
 
 
● structurează un dialog pe baza unui 
text, citit ori audiat, narativ; 
● respectă normele etice în susţinerea 
unui dialog; 
● respectă normele lingvistice, 
gramaticale, intonaţionale în susţinerea 
unui dialog; 
● utilizează formele de adresare, de 
iniţiere a unui dialog, de încheiere; 
● se orientează în situaţia creată de 
profesor pentru a produce dialogul la  
tema propusă sau prin analogie cu cel 
dat. 
 
 
● denotă priceperi de a asculta şi de a 
selecta momentele cerute; 
● aplică cunoştinţele despre descriere; 
● expune (oral, în scris) rezumativ 
episoadele selectate; 
● dezvoltă imaginaţia, ficţiunea; 
●modulează vocea, conform mesajului 
transmis; 
 
● exprimă opinii, ia atitudini faţă de cele 
zugrăvite de autor; 
 
 
 
● apreciază înaltele valori morale; 
● decodifică subtextul sugerat de autor; 
● manifestă deprinderi, priceperi de 
elaborare a unui monolog (în stil 
publicistic), respectînd părţile 
componente ale unui text, produce 
impresii asupra receptorului; 
 

 
3 

Scrierea 
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Scrierea expunerilor după un plan simplu 
sau compus: amănunţite şi rezumative; cu 
elemente de descriere (de natură, de 
interior, de înfăţişare). 
Scrierea compunerilor (după plan simplu 
sau compus): compunere – descriere de 
înfăţişare a omului (portretul), a procesului 
muncii; 
Compunere-meditaţie (cu caracter de 
discuţie). 
 
 
 
Traduceri. Traduderea din limba 
ucraineană a unor fragmente ce conţin 
diferite tipuri de descriere. 

● elaborează expuneri amănunţite ori 
rezumative, incluzînd elemente de 
descriere; compuneri-descriere a  
aspectului omului, a procesului muncii; 
● denotă cunoaşterea regulilor 
gramaticale în formularea enunţurilor, 
regulilor ortografice şi punctuaţionale; 
● afirmă, compară, analizează,      
argumentează într-o compunere- 
meditaţie; 
● respectă srtuctura unei compuneri – 
meditaţie. 
 
● traduce din limba ucraineană 
fragmente ce conţin portretul unui 
personaj, descriere de interior, de 
acţiune. 
● găseşte echivalente lexico-gramaticale 
din texte traduse; 
●respectă corectitudinea ortografică, 
punctuaţională. 

 
                                       LINIA LINGVISTICĂ 

( 42 de ore + 4 ore disponibile 
 

Ore  Conţinutul materiei de studiu  Cerinţele de stat faţă de nivelul pregătirii 
generale a elevilor 

1                     
 Întroducere 
 
Limba moldovenească în familia altor limbi. 

 
Elevul / eleva: 
 
●cunoaşte cum se dezvoltă, prosperă 
limba moldovenească alături de alte limbi 
ale lumii; 

21 Verbul 
 
Verbul ca parte de vorbire.  

Categoriile gramaticale ale verbului. 

Diateza verbului (activă, pasivă,  

reflexivă).  

Verbele predicative, nepredicative,  

verbele auxiliare.  

Modurile impersonale. Construcţii  

verbale. 

Modul indicativ şi timpurile lui. 

Modul conjunctiv (prezent şi trecut) 

Modul condiţional şi timpurile lui. 

 
 

● identifică verbele şi le analizează; 
● cunoaşte funcţia sintactiucă a verbului  
 în propoziţie; 
● utilizează corect formele verbale la  
toate modurile şi timpurile în  
mesajele orale şi scrise; 
● aplică regulile de ortografie a 
 verbelor şi a regulilor despre semnele de 
punctuaţie la construcţii; 
● operează cu termenii gramaticali la  
temă; 
● explică şi argumentează folosirea unei 
 sau  altei   forme verbale, reguli  
de ortografie, reguli de punctuaţie; 
● conştientizează valoarea stilistică a  
verbului – nucleul vorbirii; 
● îşi îmbogăţeşte limbajul activ;  
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Modul imperativ. Ortografia  

verbelor însoţite de pronume. 

Valoarea stilistică a verbelor. 

Verbe-sinonime; verbe-antonime;  

verbe cu sens figurat.   

 

● denotă priceperi de folosire corectă a 
verbelor(orice mod şi timp) în vorbirea 
orală şi scrisă. 

 Relaţii interdisciplinare: metafora verbală, personificarea (literatura) 

 
7 

                       

Adverbul 

 

Adverbul ca parte de vorbire. Locuţiunile 

adverbiale. 

Clasificarea adverbelor după înţeles. 

Gradele de comparaţie ale adverbelor. 

Ortografia adverbelor. 

Funcţia adverbelor în propoziţie. Locul 

adverbelor în propoziţie. 

 

 
 
 
● identifică adverbele în propoziţie; 
● conştientizează ce înţeles exprimă ele 
şi că nu toate adverbele pot lua forma 
gradelor de comparaţie; 
● schimbă forma adverbelor după 
categoria gradelor de comparaţie; 
● aplică regulile de ortografie a 
adverbelor; 
● utilizează în vorbire adverbul adecvat; 

 Relaţii interdisciplinare: epitetul, hiperbola (literatura). 
 

 
7 

                     Numeralul 
 
Numeralul ca parte de vorbire. 
Numerale cardinale. Declinarea numeralelor 
cardinale. Ortografia numeralelor cardinale. 
Numeralele   ordinale.   Declinarea numera-
lelor ordinale. 
Numerale  cardinale – numerale de bază 
pentru formarea altor numerale: colective, 
fracţionare, adverbiale, multiplicative, 
distributive  (numai  formele  lor, fără 
denumirea ştiinţifică). 
 

 
 

● foloseşte corect şi adecvat numeralele 
în limba scrisă şi în vorbire; 
● aplică regulile de ortografie a 
numeralelor; 
● recunoaşte două tipuri de numerale: 
cardinale şi ordinale; 
● identifică şi alte forme ale numeralului 
cardinal, în afară de cel de bază; 
● declină numeralele cardinale şi cele 
ordinale; 
 

 Relaţii interdisciplinare: citirea corectă a numeralelor în timpul efectuării exerciţiilor şi 
problemelor (matematica). 

 

 
6 

                     Prepoziţia 

Prepoziţia ca parte de vorbire auxiliară. 

Raporturile exprimate de prepoziţie. 

Regimul cazual. 

Ortografia prepoziţiilor. 

 

 
 
● conştientizează noţiunea de prepoziţie; 
● recunoaşte raporturile exprimate de 
prepoziţii; delimitează deosebirile de sens 
(în, lîngă, sub, cu...) 
● identifică cazul substantivului, precedat 
de prepoziţie; 
● descoperă greşeli şi le corectează; 
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 ● utilizează adecvat prepoziţiile în limba 
scrisă şi orală;  

 

 Relaţii interdisciplinare: prepoziţia în opere artistice: proză, poezie (literatura) 

 
 
5 

                      

Conjuncţia 

Conjuncţia ca parte de vorbire auxiliară. 

Conjuncţia ca element de relaţie a  

propoziţiilor în frază, a cuvintelor în  

propoziţie. 

Conjuncţii coordonatoare (fără a concretiza 

tipurile). 

Conjuncţii subordonatoare. 

Ortografia conjuncţiilor.  

Semnele de punctuaţie în propoziţii şi fraze. 

 

 
 
 
● cunoaşte clasificarea funcţională a 
conjuncţiilor; 
● conştientizează conjuncţia ca 
instrument de realizare a relaţiei între 
cuvinte şi între propoziţiile din frază; 
● aplică regulile de folosire a semnelor de 
punctuaţie în propoziţii şi fraze; 
● utilizează adecvat conjuncţiile în 
formularea propoziţiilor şi a frazelor. 
 
 

 Relaţii interdisciplinare: folosirea conjuncţiilor în texte ştiinţifice 

 
 
3 

                 

 Interjecţia 

 

Interjecţia ca parte de vorbire. 

Onomatopeele. Rolul lor în comunicare. 

Ortografia interjecţiilor.  

Interjecţii verbale. 

Citire expresivă a propoziţiilor ce conţin 

interjecţii. Semnele de punctuaţie. 

 
 
 
 

● conştientizează rolul interjecţiei în 
sporirea emotivităţii unei comunicări; 
● identifică interjecţiile, onomatopeele în 
textele scrise; 
● aplică regulile de ortografie a 
interjecţiilor şi regulile de folosire a 
semnelor de punctuaţie la interjecţii; 
 ●poate modela intonaţia la rostirea 
interjecţiilor. 
 

 

2 Repetare la sfîrşit de an.  

 
Tematica instruirii socioculturale 

 
 

Tematica textelor Teme orientative pentru comunicările orale şi  
scrise  ale elevilor 

 
Limba-tezaurul cel mai de preţ al  
poporului. 

A-ţi cunoaşte limba e o datorie.  
A cunoaște o limbă străină înseamnă a fi om civilizat. 

 
Kievul –  capitala Ucrainei. 
Chişinăul – capitala Moldovei. 

 
Cu ce se mîndreşte Kievul?  
Cu ce se mîndreşte Chişinăul? 
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Personalităţi marcante – fii ai plaiului  
nostru. 

Ei ne-au proslăvit neamul. 

 
Istoria satului meu e o parte a istoriei 
poporului.toponimia satului. 

 
Din istoria satului meu. Legenda satului. 
Odesa, locuri memorabile ale orașului. 

 
Neamul. Familia. Relaţiile între părinţi şi 
copii. 

 
Ce înseamnă „a onora bătrîneţea”? 
Ce înseamnă „casa mare”? 
Ce înseamnă „a avea 7 ani de acasă”? 

 
Frumuseţea şi demnitatea omului.  
Tendinţa spre autoperfecţionare. 

 
Ce este mai de valoare în om? 
Ce înseamnă frumuseţe exterioară şi frumuseţe  
interioară a omului? 

 
Cultura interumană. Relaţiile interşcolare şi 
extraşcolare, între profesori şi elevi. 

 
Portretul prietenei mele (prietenului meu). 
Şcoala viitorului în concepţia mea. 

 
Ziua ta de muncă. 

 
Timpul pierdut nu-l întorci. 
Cum îţi vei aşterne, aşa vei dormi. 

 
Pasiunile tale. 

 
A broda e o preocupare numai pentru fete? 
Lectura face parte din preocupările tale! 
 

 
Lumea animală şi vegetală. 
Armonia în natură. 
Cultura ecologică. 

 
Pădurea de aur (de toamnă). 
Ultimile flori de toamnă. 
O noapte de iarnă. 
Prima zi de primăvară. 
Orice timp e frumos! 
Nu rupeţi florile! 

 
 
 

Repartizarea orientativă a orelor: 
 

comunicarea – 16 ore + 4 ore disponiobile; 

limba – 42 ore+ 4 ore disponibile; 

lucrări de control – 4 ore 
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Clasa a 8–a 

(70 de ore, 2 ore pe săptămînă;  disponibile – 8 ore) 
 

LINIA COMUNICATIVĂ 
(16 ore + 4 ore disponibile) 

 

Ore  Conţinutul materiei de studiu  Cerinţele de stat faţă de nivelul pregătirii 
generale a elevilor 

3 Cunoştinţe despre comunicare . 

Aprofundarea cunoştinţelor despre tipurile, 

formele de comunicare, despre text, 

stilurile limbii. Legăturile semantice în text. 

Informaţia esenţială şi cea de concretizare. 

Mijloacele sintactice de legătură în frază. 

Particularităţile descrierii localităţii, a 

monumentelor istorice, a comunicărilor cu 

caracter de discuţie.  

Impresii despre cele audiate. 

 

Elevul / eleva: 
 
● utilizează cunoştinţele asimilate 
anterior la formularea enunţurilor. 
● aprofundează cunoştinţele anterioare. 
 

 

3               Audiere  

 

Audierea limbii vii moldoveneşti. 

Selectarea informaţiilor din textele audiate 

cu scopul de a le extinde conţinutul. 

Transformarea textului audiat (vorbire 

directă  în indirectă). 

Utilizarea faptelor, argumentelor din textul 

audiat la formularea răspunsurilor 

desfăşurate la întrebări; 

Efectuarea notiţelor ca mijloc de receptare 

a celor audiate. 

Elaborarea de comunicări dialogate, 

monologate, abordînd tema textului audiat. 

 

 
 
● ascultă atent, recepţionînd cele 
ascultate; 
● memorizează cele audiate, efectuează 
notiţe pentru înţelegerea textului audiat; 
● expune textul audiat după un plan 
simplu ori compus, amănunţit, succint şi 
selectiv; 
● expune textul audiat transformînd 
vorbirea directă în indirectă; 
 ●utilizează informaţiile textului audiat în 
formularea răspunsurilor desfăşurate la 
întrebări; 
● generalizează, scoate concluzii, 
exprimă opinia personală, despre cele 
audiate; 
● alcătuieşte comunicare monologată, 
dialogată, abordînd problematica textului 
audiat. 
 
 

3 Citirea 
 

Motivarea citirii.  
Citirea expresivă a textelor de diferite 
stiluri, specii. 

 
 
● conştientizează necesitatea lecturii; 
● citeşte expresiv texte de diferite stiluri, 
specii; 
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Perfecţionarea abilităţilor de citire cu voce 
şi în gînd cu scop cognitiv, de selectare şi 
de descoperire. 
Identificarea informaţiilor esenţiale şi a 
celor de concretizare şi precizare; 
identificarea temei, a faptelor şi 
argumentelor ce dezvăluie tema dată. 
Compararea diferitor opinii asupra 
aceleiaşi probleme. Analiza mijloacelor de 
expunere într-un text citit. Comentarea 
celor citite. 
 
 

● exprimă prin modularea vocii, intonaţiei 
tempoului particularităţile mesajului, a 
atitudinii autorului; 
● expune conţinutul, după un plan 
elaborat independent; subordonîndu-l 
temei abordate; 
● selectează informaţiile esenţiale şi cele 
care le concretizează, le precizează; 
● exprimă opinii şi le argumentează; 
● compară, analizează şi scoate 
concluzii; 
● comentează cele citite şi le raportează 
la viaţă. 
 
 

3 Vorbirea 
 
Dialogul. Interpretarea unui dialog 
improvizat. 
Elaborarea dialogurilor pe o temă, dar în 
diferite situaţii de comunicare. 
 
Structurarea unei serii de dialoguri, în 
dependenţă de situaţia de comunicare 
propusă. 
Monologarea unei comunicări dialogate. 
Expunerea amănunţită, succintă, selectivă 
a textelor narative, ce conţin descriere a 
localităţii, a monumemtelor de istorie, de 
cultură. 
Expunerea rezumativă a unui text ştiinţific, 
a unui text publicistic. Elaborarea 
independentă a unei comunicări 
monologate. 
 
 

 
 
● interpretează un dialog improvizat; 
● elaborează dialoguri ce dezvăluie 
aceeaşi temă, dar reieşind din diferite 
situaţii de comunicare; 
● transformă un dialog în monolog; 
● expune amănunţit, succint, selectiv 
texte narative, ce conţin descriere de 
localitate, a monumentelor de istorie; 
● recepţionează textul ştiinţific şi îl 
expune rezumativ; 
● recepţionează textul publicistic şi îl 
expune rezumativ; 
● elaborează şi interpretează o 
comunicare monologată, la alegere. 
 

4 Scrierea 
 

Scrierea expunerilor, după un plan 
compus. 
Exprimarea amănunţită, succintă, selectivă 
a textelor narative ce conţin descriere de 
localitate, descriere a monumentelor 
istorice, de cultură. 
Scrierea compunerilor: 
de descriere a străzii, a localităţii, a 
monumentelor de istorie, de cultură; 
Compunere- meditaţie pe o temă de 
morală (în stil publicistic). 
Compunere narativă pe baza impresiilor de 
viaţă; 
Stilul oficial. 

 
 
● efectuează notiţe în procesul de 
audiere, de citire; 
●expune amănunţit, succint, selectiv 
textele propuse;  
●elaborează diferite compuneri, conform 
recomandărilor programei; 
conştientizează cele scrise; 
 
 
● alcătuieşte planul unei activităţi, 
conform stilului oficial; 
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Planul de lucru. 
 

Traducere 
 

Traducerea din limba ucraineană a 
textelor, ce conţin descrierte a localităţii, a 
monumentelor de istorie. 

 
 
 
● traduce texte de diferite stiluri, specii 
din limba ucraineană, găsind echivalente 
lexicale şi mijloacele lingvistice adcvate  
în limba moldovenească. 

 
 

                                       LINIA LINGVISTICĂ 
( 42 de ore + 4 ore disponibile 

 

Ore  Conţinutul materiei de studiu  Cerinţele de stat faţă de nivelul pregătirii 
generale a elevilor 

1                     Întroducere  
 
Evoluţia limbii moldoveneşti de-a lungul 
veacurilor. 
 

 
Elevul / eleva: 
 
● cunoaşte cum a evoluat şi evoluează 
limba maternă; 

10 Îmbinările de cuvinte. Propoziţia 
 
Cuvîntul. Îmbinarea de cuvinte. Părţile 
componente ale îmbinării: regentul şi 
subordonatul. 
Relaţii de subordonare în îmbinări (acordul, 
recţiunea, aderarea). 
Însuşirea practică a acordului, recţiunii, 
aderării. 
Propoziţia. Definirea ei. Clasificarea 
propoziţiilor după scopul comunicării şi 
după intonaţie. Semnele de punctuaţie 
(reactualizare). Întrebări retorice. 
Clasificarea propoziţiilor după aspectul 
predicatului. Clasificarea propoziţiilor după 
structură: bimembre (hotărîte, nehotărîte, 
generalizatoare). 
Propoziţii monomembre: nominative şi 
impersonale. 
Propoziţii complete şi eliptice. Semnele de 
punctuaţie. 

 
 
● posedă  cunoştinţe generale despre 
unităţile sintactice ale limbii; 
● conştientizează  diferenţa dintre cuvînt, 
îmbinăre, propoziţie, text; 
● percepe relaţia de subordonare între 
termenii din îmbinări; 
 ● determină  regentul şi subordonatul, 
tipul legătirii de subordonare;  
● cunoaşte   clasificarea propoziţiilor 
după toate criteriile; 
● citeşte expresiv propoziţiile; 
● trece armonios de la o tonalitate la alta; 
● alcătuieşte   propoiziţii de toate tipurile 
şi dialoguri, folosind întrebări-răspunsuri, 
propoziţii eliptice; 
● aplică  regulile de folosire adecvată a 
semnelor de punctuaţie; 
● identifică  greşeli şi le corectează; 
argumentează  corectitudinea semnelor 
de punctuaţie; 

 Relaţii interdisciplinare: inversiunea în 
opere artistice (literatura).Interogația 
retorică (literatura) 
 

 

6 Părţile principale ale propoziţiei 

 

Subiectul. Exprimarea lui. Subiectul unic şi 

multiplu. 

Subiectul exprimat şi neexprimat. 

 
 
 
● identifică    părţile principale şi tipul lor; 
● explică  structura predicatelor verbale 
compuse şi a celor nominale. 
● motivează  folosirea semnelor de 
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Predicatul verbal simplu. Exprimarea lui. 

Predicatul verbal compus (bimembru şi 

trimembru). 

Predicatul nominal. 

 

punctuaţie la subiectele multiple; 

10  
Părţile secundare ale propoziţiei 
 
Atributul. Exprimarea lui. Atributul 

dezvoltat. Apoziţia.  

Locul atributului în propoziţie.  

Complementul direct.  

Complementul indirect. 

Complementele circumstanţiale. Tipurile 

complementelor circumstanţiale.  

Locul complementelor în propoziţie. 

Semnele de punctuaţie la părţile 

secundare. 

Analiza sintactică a propoziţiilor. Topica 

directă a propoziţiilor. 

 
 
 
● efectuează  analiza sintactică a 
propoziţiilor; 
● recunoşte toate tipurile de părţi 
secundare şi le caracterizează; 
● alcătuieşte diferite tipuri de propoziţii 
dezvoltate, ce includ în sine variate forme 
de părţi principale şi secundare ale 
propoziţiei; 
● aplică regulile de folosire corectă a 
semnelor de punctuaţie la părţile de 
propoziţie; 

 Relaţii interdisciplinare: epitetul şi comparaţia în opere artistice (literatura). 
 

5  

Părţile omogene ale prpoziţiei 

 

Părţile omogene ale propoziţiei. 

Conjuncţiile care introduc părţile  omogene 

în propoziţie şi semnele de punctuaţie 

utilizate.  

Structuri închise şi deschise. 

Construirea propoziţiilor cu părţi omogene. 

Cuvintele generalizatoare. Semnele de 

punctuaţie utilizate. 

 

 
 
 
 
● defineşte  părţile omogene; 
● identifică conjuncţiile ce introduc părţi 
omogene în propoziţie; 
● alcătuieşte propoziţii cu structuri 
închise şi deschise ale părţilor omogene; 
● utilizează şi argumentează semnele de 
punctuaţie la părţile omogene; 
 
 

 Relaţii interdisciplinare: utilizarea 
părţilor omogene în opere artistice – 
modalităţi de exprimare artistică 
(literatura). 
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9 Vorbirea directă şi indirectă 
Dialogul 

 
Vorbirea directă. Semnele de punctuaţie în 

propoziţia cu vorbire directă. 

Dialogul şi semnele  de punctuaţie. 

Transformarea vorbirii directe în vorbire 

indirectă. Punctuaţia .  

Citirea expresivă a vorbirii directe , a 

replicilor dialogului. 

Alcătuirea  orală şi scrisă a propoziţiei cu 

vorbire directă, a dialogului. 

Citatul. Semnele de punctuaţie la folosirea 

citatelor. 

 
 
 
 
● alcătuieşte  fraze cu propoziţii directe; 
● foloseşte adecvat regulile semnelor de 
punctuaţie la vorbirea directă şi la dialog; 
● modelează intonaţia la citirea vorbirii 
directe şi a dialogului; 
● transformă corect, în scris şi 
oral,vorbirea directă în vorbire indirectă. 
● posedă priceperi de folosire a citatelor 
în lucrările scrise, în comunicările orale. 

1 Repetare la  sfîrşit de an  

 
                           

Tematica instruirii socioculturale 
 

Tematica textelor Temele orientative ale mesagelor orale şi 

scrise ale elevilor.Cunoașterea limbilor 

străine-un deziderat al tinerilor de azi. 

 
Limba – principalul mijloc de comunucare. 
Cultura comportării şi cultura comunicării. 
Cultura comunicării oficiale. 

 
Care  mijloc de comunicare- scrisori , telefon ori 
poşta electronică pentru tine e mai important şi 
de ce ? 
Ce simnificaţie are îmbinarea „viaţa limbii”? 

  
Cele mai mari valori spirituale. 
Cultura moldovenească în contextul celei 

universale. 

 
De ce noi întîlnim oaspeţii cu pîine şi sare? 
Respectă datinile casei străinului. 
Ce nu se îneacă în apă şi în foc nu arde? 

 

Arta moldovenească. Monumente de istorie 

şi cultură. Mari pictori moldoveni. 

 
Cetăţile Moldovei:  
Monumentil lui Ştefan cel Mare din centrul 
Chişinăului. 
M. Grecu, mare pictor moldovean, originar din 

sudul Basarabiei. 

 

Teatrul. Arta cinematografică. Mari actori. 

 
„Pămîntul nu rodeşte numai pîine...” 
Marii actori moldoveni – Dumitru Caraciobanu, 

Marica Balan, Petru Baracci- fii ai meleagului 

nostru. 
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Frumuseţea exterioară şi interioară a omului. Fiecare om e irepetabil. 

 
Sărbătorile populare şi datinile legate de ele. 
Credinţa populară.Mitologia populară. 
Varietatea lumii plantelor şi animalelor. 
Locuri deosebite în Ucraina: Crimeea, 
Carpaţii, gura Dunării. Călătorie prin 
regiunea Odesa. 
 
Starea ecologică din regiunea noastră. 

 
Mărţişorul . Paparuda. Baba odochia ş. a. 
Ce ştiu eu de la bunica. 
Peisaj (de toamnă, de iarnă, de primăvară, de 
vară) 
Călătoria mea... 
Ce aş introduce eu în „Cartea Roşie” 

Natura- casa noastră comună. 

                                 
Repartizarea orientativă a orelor: 

 
comunicarea – 16 ore + 4 ore disponiobile; 

limba – 42 ore+ 4 ore disponibile; 

lucrări de control – 4 ore 

 

 

 
 

Clasa a 9–a 
(70 de ore, 2 ore pe săptămînă;  disponibile – 8 ore) 

 
LINIA COMUNICATIVĂ 
(16 ore + 4 ore disponibile) 

 

Ore  Conţinutul materiei de studiu  Cerinţele de stat faţă de nivelul pregătirii 
generale a elevilor 

2 Cunoştinţe despre comunicare .  

Repetarea celor învăţate anterior despre 

comunicare, text, stilurile limbii. 

 

Elevul / eleva: 
 
● generalizează cunoştinţele,  abilităţile 
acumulate anterior; 
 

             Audierea 

 

Audierea textelor de diferite stiluri, specii. 

Aprofundarea abilităţilor de receptare, prin 

auz, a unui text. Aprecierea critică a 

informaţiei.  

Dezvoltarea memoriei auditive, a 

imaginaţiei, a gîndirii logice, comparînd 

informaţiile din două texte audiate. 

 

 

 
 
 
● ascultă atent  şi recepţionează texte de 
diferite stiluri şi specii, scrise şi orale, cu 
teme cunoscute şi teme noi; 
● posedă diferite strategii de audiere; 
● asimilează şi utiluzează cele mai 
însemnate şi mai actuale informaţii din 
textul audiat; 
● elaborează planul şi notează ideile 
(tezele) textului audiat; 
● expune în scris şi oral, amănunţit, 
succint, selectiv textul audiat; 
●apreciază fapte şi întîmplări, 
evidenţiază ideea principală; 
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 Citirea 
 
Motivarea lecturii. 
Citirea textelor autentice de diferite stiluri, 
specii. 
Împărţirea textului în fragmente , după 
anumite principii. 
Aprofundarea abilităţilor de interpretare a 
textului (evidenţierea problematicii 
abordate în text). 
Identificarea valorii cognitive a celor  citite. 
Comentarea celor mai emoţionante 
momente. 
Dezvoltarea abilităţilor de comentare, de 
exprimare a atitudinii faţă de cele aflate. 

 
 
● citeşte expresiv texte autentice de 
diferite stiluri, specii; 
● exprimă prin intonaţie, tempou 
particularităţile textului, atitudinea 
autorului; 
● identifică în text centrele logice, 
dezvăluie construcţia logică a textului; 
● selectează informaţiile necesare, din 
mai multe izvoare, se convinge de 
veridicitatea lor, de valoarea lor cognitivă; 
● apreciază critic informaţiile, le confruntă 
cu experienţa de viaţă personală; 
● face concluzii şi face generalizări; 
● notează tezele principale dintr-un text, 
selectează citate pentru o comunicare 
orală; 
 

 Vorbirea 
 

Dialogul. Dialogul informal (între persoane 
apropiate, în familie) şi dialogul formal 
(într-un cadru public, oficial) 
Realizarea unor dialoguri – schimb de 
informaţii, convingeri, dialog – discuţie 
(abordarea unei temi) ori pe baza celor 
citite, ţinînd cont de normele etice, 
lingvistice. 
Structurarea dialogurilor-interviu, cu 
persoane interesante, în situaţii deosebite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborarea comunicărilor monoilogate . 
Realizarea discuţiilor pe teme etico- 
morale. 
 
 

 
 
 
● realizează dialogul într-o formă corectă, 
adecvată; 
● comunică liber cu 2-3 persoane, 
participante la discuţie, ţinînd cont de 
criteriile de realizare a unui dialog: 
concizie, logică, expresivitate, claritate, 
de normele lingvistice şi cele etice; 
● aduce argumente, confirmă ori 
contrazice o afirmare; exercită influenţă 
asupra opiniei receptorului, confruntă 
faptele şi informaţiile din cîteva surse 
care dovedesc veridicitatea. 
● e predispus a accepta poziţia 
interlocuitorului, recunoaşte poziţia 
greşită;  
● e gata şă-şi ceară scuze; 
● efectuează o întrerupere corectă a 
interlocuitorului; 
● formulează întrebări intersante, clare 
concise, pentru a scoate în evidenţă 
personalitatea  intervievatului; 
 

 Scrierea 

 

Scrierea expunerilor rezumative şi 

 
 
 
● elaborează expuneri şi compuneri de 
toate tipurile, abordînd tema şi 
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selective ale textelor ştiinţifice, publicistice, 

artistice. 

Cererea. Autobiografia. 
 
 
 
 
 
 Traducere 
Traducerea din limba ucraineană 
microtexte de diferite stiluri. 

subordonînd conţinutul acestei teme; 
● selectesză şi sistematizează materialul 
din 2-3 surse, generalizîndu-le în 
comunicarea sa; 
● alcătuieşte comunicarea pe o temă 
aleasă independent, într-un anumit stil, în 
concordanţă cu situaţia de comunicare; 
● îndeplineşte cererea, după criteriile 
prevăzute de stilul oficial, autobioghrafia. 
 
● realizează traducerea unor fragmente 
ori microtexte, din limba ucraineană, de 
diferite stiluri, ţinînd cont de normele 
lingvistice. 

 
 

                                       LINIA LINGVISTICĂ 
( 42 de ore + 4 ore disponibile 

 

Ore  Conţinutul materiei de studiu  Cerinţele de stat faţă de nivelul pregătirii 
generale a elevilor 

 
1 

 
 
Limba    moldovenească     şi  
actualitatea 

 
 

Elevul / eleva: 
 

● determină că limba este element al 
culturii fiecărei persoane. 

5  
Morfologia. Repetarea şi generalizarea 

materiei studiate 
 

Substantivul . Funcţia sintactică a 
substantivului. 
Formele articulate şi nearticulate. 
Articolul posesiv. 
Adjectivul, gradele de comparaţie, valoarea 
stilistică. Articolul adjectival. 
Pronumele. Ortografia pronumelor.  
Verbul. Locuţiunile verbale, echivalentele 
lor. 
Prepoziţia. Regimul cazual.  
Conjuncţia. Interjecţia. 
 

 
 
 
● îşi aprofundează  cunoştinţele 
acumulate în clasele precedente; 
● explică  şi argumentează  regulile de 
ortografie şi de punctuaţie; 
● utilizează  sinonime, echivalente 
lexicale; 
● completează  scheme gramaticale; 
structurează mesaje orale scurte, fiind 
responsabili de corectitudine; 
 

 Relaţii interdisciplinare: părţile de vorbire neflexibile în texte artistice şi ştiinţifice 

7 Sintaxa şi punctuaţia 
Fraza cu propoziţii coordonate 

 
Fraza joncţională cu propoziţii coordonate. 
Tipurile lor. Mijloacele de realizare a 
relaţiilor sintactice dintre propoziţiile 
coordonate. Semnele de punctuaţie. 
Fraza nejoncţională formată prin 
coordonare. Punctuaţia. Intonaţia în fraza 

 
 
 
● delimitează propoziţii în frază; 
● conştientizează relaţia de 
independenţă a propoziţiilor;  
● cunoaşte mijloacele de realizare a 
relaţiilor de independenţă între propoziţii. 
● sesizează deosebirea de sens dintre 
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cu propoziţii coordonate. 
 

tipurile propoziilor coordonate; 
● aplică regulile de folosire a semnelor 
de punctuaţie în frazele cu propoziţii 
coordonate; 
● comunică, utilizănd corect fraze cu 
propoziţii coordonate. 
 

 Relaţii interdisciplinare: descrierea în opera artistică (literatura). 
 

16 Fraza cu propoziţii subordonate 
 
Tipuri de propoziţii în fraza formată prin 
subordonare: principală , subordonată, 
regentă. Prpoziţiile subordonate 
necircumstanţiale: atributiva, completiva 
directă, completivă indirectă. 
Mijloacele de realizare a relaţiilor de 
subordonare. 
Propoziţiile subordonate circumstanţiale: 
de loc, de timp, de mod, de cauză, finală, 
condiţionale. 
Locul propoziţiilor subordonate în frază. 
Semnele de punctuaţie. 
 

 
 
● delimitează  propoziile în frază; 
● recunoaşte propoziţia principală, 
regentă, subordonată; 
● identifică tipul propoziţiilor subordonate 
şi a mijloacelor de realizare a relaţiilor de 
subordonare; 
● alcătuieşte fraze cu diferite tipuri de 
propoziţii subordonate; 
● argumentează folosirea semnelor de 
punctuaţie;  
● sintetizează  informaţiile lingvistice; 
 

 Relaţii interdisciplinare: determinarea ştiinţifică şi stabilirea relaţiilor cauzale între 
fenomene (istoria, geografia, chimia, biologia, matematica, fizica). 

 

4 Juxtapunerea 
 

Fraza cu propoziţii subordonate 
nejoncţionale. Semnele de punctuaţie. 
Intonaţia în fraza nejoncţională cu 
propoziţii subordonate. 
 

● identifică tipurile subordonatelor în 
fraze; 
● explică, argumentează, semnele de 
punctuaţie; 
● formulează fraze cu diferite tipuri de 
subordonate (la tema dată); 
● modulează vocea pentru o anumită 
intonaţie; 

 

7  
Fraza cu cîteva  propoziţii subordonate 
 
Fraza  cu cîteva propoziţii subordonate. 
Propoziţii subordonate omogene. 
Propoziţii subordonate neomogene. 
Semnele de punctuaţie în fraza cu cîteva 
propoziţii subordonate. Feaza mixtă. 

 
 
● delimitează prpoziţiile în frază; 
● identifică tipul subordonatelor; 
● sesizează  subordonatele omogene, 
neomogene; 
● selectează din literatura artistică fraze 
cu propoziţii subordonate de diferite 
tipuri; 
● foloseşte fraze cu cîteva propoziţii 
subordonate în comunicările orale şi 
scrise; 
● argumentează utilizarea semnelor de 
punctuaţie. 

2 Repetare la sfîrşit de an.  
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                            Tematica instruirii socioculturale 
 

Tematica textelor Temele orientative ale mesagelor orale şi 
scrise ale elevilor. 

 
Aşezarea geografică a Ucrainei şi a 
Moldovei . 

 
Pădurile şi rîurile Moldovei, Ucrainei. 
Dunărea – motiv prezent în poezia și cîntecele 
populare. 

 
Medicina populară. Cultura ecologică. 

 
Ce trebuie de întrprins pentru a ajunje la un 
înalt nivel de cultură ecologică în ţară? 

 
Limbile naţionale în Ucraina, aportul lor la 
dezvoltarea culturii generale. 

 
Poporul e creatorul limbii naţionale. 

 
Cultura spirituală şi materială a poporului 
moldovenesc. 

 
Omul a creat cultura, iar cultura l-a creat pe om. 
Mănăstiri, biserici vechi-mărturie a istoriei 
noastre. 

 
Tradiţii, datine populare: nunta 
moldovenească. Rolul prosopului în 
obiceiuri, tradiţii, în viaţa moldoveanului. 

 
Cum se joacă o nuntă moldovenească. 
Simboluri naționale (moldovenești, ucrainene) 
în ornamentele prosoapelor. 

 
Muzica în viaţa omului. Cîntăreţi vestiţi, 
compozitori. 

 
Ce cîntece prefer eu şi de ce ? Compozitorul 
meu preferat. 

 
Scrisul moldovenesc. 

 
Cărţile au soarta lor... Nu scurta viaţa cărţii.. 

 
Personalităţi celebre naţionale şi ale culturii 
universale. 

 
Ce ne învaţă biografiile oamenilor iluştri? 
Contribuția lui Petru Movilă la consolidarea 
relațiilor moldo-ucrainene. 

 
În lumea profesiilor. Problema alegerii 
profesiei. 

 
Munca poate fi „prestigioasă” şi 
„neprestigioasă”? 

 
Învăţîmîntul în Ucraina 

 
Omul viitorului. 

 
Mijloacele de informare în masă. 
 
Activismul civic. 

 
Emisiunea mea preferată (radiofonică, 
televizată). 
”Nu întreba ce a făcut Statul pentru tine, spune 
ce ai făcut  tu pentru Patrie”. 

 
 

Repartizarea orientativă a orelor: 
 

comunicarea – 16 ore + 4 ore disponiobile; 

limba – 42 ore+ 4 ore disponibile; 

lucrări de control – 4 ore 

 

 


