
AArrgguummeenntt

Nu s-ar putea găsi un preambul mai potrivit Caietelor didactice dedicate predării

unor cunoștinţe de cultură și civilizaţie românească, decît rîndurile lui George

Vâlsan privitoare la știinţele care pot cerceta „făptura unei ţări și a locuitorilor

ei”. Aceste consideraţii explică opţiunea pentru abordări succesive regizate de

diferite știinţe. Caietul de faţă stă sub semnul geografiei, evident, al geografiei

României și al acelor zone din Ungaria populate de români.

Datele seci ale reperelor și coordonatelor geografice, elementele de

geografie fizică și economică prind viaţă, devin atractive pentru elevi cînd sînt

trecute prin filtrul omului de artă, al creatorului popular, al prozatorului sau al

poetului, deopotrivă atrași și uimiţi de ecourile trecutului și de frumuseţea naturii,

pe care le descriu într-o bogată și plină de sevă limbă românească. Forme de re-

lief sau așezări urbane se încarcă, în paginile de literatură sau în notele de repor-

taj, de trecerea cu folos a omului prin locurile descrise.

Nu ne-am propus tratări exhaustive, acestea revenind marilor enciclopedii.

Ceea ce trebuie să realizeze predarea cunoștinţelor de cultură și civilizaţie

românească în școală este trezirea interesului pentru patria-mamă, dezvoltarea

sentimentelor de admiraţie pentru atîtea frumuseţi și împliniri și de mîndrie pen-

tru apartenenţa la acest popor. Asemenea deziderate rămîn, desigur, implicite, nu

sînt prezentate declarativ. Ele trebuie să se desprindă firesc după parcurgerea și

însușirea temelor propuse.

Toate textele informative sau literare sînt urmate de sugestii de abordare

textuală, intertextuală, lexicală și gramaticală, care vizează, pe lîngă consolidarea

unor cunoștinţe de geografie, istorie sau literatură română, fixarea unor reguli

esenţiale ale limbii române. Sînt vizate, în special, aspectele mai sensibile în

exprimarea unui bilingv, problemele mai dificile ale gramaticii limbii române:

acordul, articularea, folosirea prepoziţiilor, articolul genitival, cazurile oblice,

structuri specifice limbii române – dativul posesiv, acuzativul personal, – forme

verbale însoţite de pronume ș.a. Am acordat o atenţie deosebită problemelor de

cultivare a limbii, în special a lexicului, urmărind îmbogăţirea logică a acestuia

fie prin evidenţierea mecanismelor derivării și prezentarea unor întregi familii ori

cîmpuri asociative ale termenilor-cheie ai textelor, fie prin conștientizarea aparte-

nenţei cuvintelor la diferite categorii semantice: sinonime, antonime, paronime,

omonime sau cuvinte polisemantice. Exerciţiile lexicale propuse sînt, în mare
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măsură, creative, cerînd elevului să sesizeze sistemul, să îl completeze și să

formeze fraze cu termenii găsiţi de el. Multe tipuri de exerciţii impun folosirea

dicţionarului, a enciclopediei, a albumelor de artă sau a operelor literare, sti-

mulînd activitatea independentă, creînd deprinderi de muncă intelectuală.

Expresiile frazeologice explicate prin construcţii sinonime sînt, de aseme-

nea, evidenţiate și propuse spre fixare prin exerciţii.

Paginile literare oferă numeroase mostre de utilizare în sens figurat a

cuvintelor. Sublinierea lor prin exerciţii adecvate urmărește dezvoltarea atît a

simţului estetic cît și a simţului limbii, precum și dezvoltarea plăcerii lecturii.

Materialul prezentat aici oferă profesorilor alternative, în funcţie de nivelul

și vîrsta elevilor, de preocupările și interesele lor, de problemele de limbă care se

cer șlefuite.

Exerciţiile prezentate sub formă de sugestii constituie tipuri de exerciţii

textuale, gramaticale sau lexicale care pot fi multiplicate de profesori și în alte

contexte și în legătură cu alte texte sugerate de bibliografie sau cerute de elevi.

Parcurgerea lor va îmbogăţi elevul atît din punctul de vedere al informaţiei

privitoare la cultura și civilizaţia românească cît și din punctul de vedere al

stăpînirii mecanismelor limbii române, al înţelegerii căilor logice de îmbogăţire

a lexicului, a capacităţii de exprimare corectă și nuanţată în limba maternă.
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PPrreeaammbbuull

În 1924 George Vâlsan afirma: „Patru știinţe fundamentale pot cerceta făptura

unei ţări și a locuitorilor ei: geografia, etnografia, istoria și filologia.

Geografia se ocupă nu numai de suprafaţa pămîntului ţării, ci de tot me-

diul fizic în care se dezvoltă omenirea unui pămînt; de tot ce poartă pămîntul la

suprafaţă și în adîncime, pentru folosul sau paguba omului și de însuși văzduhul

în care e învăluit acest pămînt. Frig și căldură, ploi și vînturi, ape curgătoare și

mări, păduri și pășuni, păsări, vite și pești, feluri de pămînt în care se înfige

plugul, bogăţii ascunse în stînci și pe care munca omului le aduce la suprafaţă,

sate și orașe, mijloace de legătură între ele, stînă și cramă de vie sau cîrciumă în

Bărăgan, alături de porturi cu legături mondiale, ocupaţie a locuitorilor de păs-

torit, de agricultură, de industrie și comerţ – toate acestea le priveghează

geografia, le înseamnă pe hărţi, le limitează pe regiuni, le explică într-o oarecare

măsură și prin această explicaţie le poate uneori îndruma. În orice caz le face

cunoscute în totalitatea lor, în raporturile lor reciproce și în variaţia lor pe tot

cuprinsul tării. Și dacă socotești bine, vezi că o foarte mare parte din viaţa unei

ţări consistă în aceste stări și activităţi, comune și zilnice, cum sînt comune, zil-

nice și prozaice pentru fiecare om respiraţia, hrana, mișcarea și somnul. Dar cum

pe acestea nu le luăm în seamă, tocmai fiindcă sînt prea obișnuite, tot așa nu luăm

în seamă raporturile geografice.

După geografie, care repet încă o dată, este nu simpla descriere a feţei

pămîntului, ci înţelegerea și lămurirea întregii ambianţe fizice în care trăiește un

popor, cuprinzînd aici și ambianţa omenească, ar trebui să vină la rînd disciplina

care studiază fiinţa poporului, în înfăţișarea sa fizică și în însușirile sale sufletești.

Aceasta e etnografia (azi folosim frecvent termenul etnologie). Ea e o știinţă

independentă, dar ca orice știinţă modernă, se sprijină pe știinţele vecine, de la

care ia lămuriri, puncte de vedere, subiecte, pe care apoi le dezvoltă după cerin-

ţele sale. Etnografia e știinţa popoarelor și a varietăţilor de popoare și prin aceas-

ta se deosebește de geografia umană. Etnografia, obligată să ţină seama de rezul-

tatele geografiei umane, are atenţia concentrată asupra caracteristicilor etnice și

a variaţiilor lor. De aceea etnografia are capitole despre înfăţișarea fizică, port,

obiceiuri, credinţe, stări de cultură primitive sau înaintate, o întreagă serie de pre-

ocupări care abia se ating de ale geografiei umane, deși amîndouă se ocupă de

om. În aceste preocupări etnografia se atinge însă de alte domenii de știinţă și,

îndeosebi, de istorie și de filologie.
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Istoria e povestirea adevărată a întîmplărilor unui popor, iar cînd își

lărgește cadrul la o istorie a culturii (Kulturgeschichte), ea e aproape însăși etno-

grafia înţeleasă evolutiv. Dar liniile istoriei sînt atît de largi și interesul ei de a

lamuri evoluţia unui popor pe temeiul mărturiilor rămase din trecut e atît de co-

vîrșitor, încît ea nu poate adînci foarte multe raporturi, care rămîn în domeniul

propriu al etnografiei. Ea trebuie să ceară sprijinul etnografiei ca și pe al

geografiei, căci încercînd să se lipsească de ele, riscă uneori să rămînă în gene-

ralitate sau să calce alături de adevăr. Dar trebuie să aibă legături strînse cu isto-

ria, fiindcă istoria este fîntîna adîncă din care iese începutul și adesea explicarea

multor chestiuni esenţiale cu privire la caracterizarea unui popor.

Filologia analizează limba și prefacerile ei. Și aceasta nu e puţin, fiindcă

limba e o bună parte din însuși sufletul poporului, care prin limbă se înfăţișează

sub o formă aproape concretă și deci posibil de analizat știinţificește. Un „Muzeu

al limbii române” e și un muzeu al sufletului românesc așternut pe fișe, clasat în

dulapuri, înșirat în dicţionare. Cuvîntul cu înţelesurile sale și fraza cu articulaţia

sa este o cristalizare sui generis a sufletului unui popor. Limba are fiinţa și viaţa

sa proprie.”                                                                       (Vâlsan, p. 587-588)
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SSPPAAŢŢ IIUULL GGEEOOGGRRAAFFIICC RROOMMÂÂNNEESSCC

Situarea României în Europa

România este situată în sud-estul Europei centrale, în nordul Peninsulei Balca-

nice. În ţară se intersectează paralela de 45° latitudine nordică cu meridianul de

25° longitudine estică, ceea ce înseamnă că ne aflăm la jumătatea distanţei din-

tre Ecuator și Polul Nord – pe de o parte și dintre Oceanul Atlantic și Munţii Urali

– pe de altă parte.

Frontierele României au o lungime totală de 3175 km și ne învecinează cu

republicile: Moldova – la est, Ucraina – la nord, Ungaria – la vest, Yugoslavia –

la sud-vest, Bulgaria – la sud și cu Marea Neagră la sud-est.

Suprafaţa totală a României este de 237 500 km
2

. Din acest punct de

vedere, România se situează pe locul 11 în Europa și, mai în glumă, mai în serios,

se spune că suprafaţa ţării crește în fiecare an datorită depunerilor de aluviuni pe

care le aduce Dunărea și care fac ca Delta Dunării să înainteze în Marea Neagră.

Populaţia României este de 22.651.000 de locuitori, iar densitatea este de

95,1 locuitori/km
2

. Aproape 55% dintre locuitori trăiesc la oraș, iar 45% la sat.

Conform statisticilor, 89,4% dintre locuitori sunt de naţionalitate română;

7,1% de naţionalitate maghiară; 1,7% ţigani (romi); 0,5% de naţionalitate ger-

mană; 0,3% de naţionalitate ucraineană; 0,04% evrei și alte naţionalităţi.

Geografia fizică a României prezintă o mare varietate de relief: de la

litoralul Mării Negre, Cîmpia Dunării și Cîmpia de Vest la dealurile și podișurile

care se întind la poalele Carpaţilor, munţii cei mai înalţi ai ţării, care au forma

unui arc situat central și în interiorul căruia se află, de asemenea, dealuri și

podișuri.

O vastă reţea de ape străbate România. Unele formează chiar graniţele

naturale ale ţării: Tisa la nord, Dunărea la sud, sud-vest, Prutul la est. Cele mai

multe rîuri izvorăsc în România, dar străbat, pînă la vărsare, și teritoriile altor

ţări, mai ales teritoriul Ungariei (Mureșul, Crișurile, Tisa).

Datorită așezării ei, România are o climă temperat-continentală, cu unele

diferenţe specifice, de la o regiune la alta. Astfel, părţile estice ale ţării sînt

supuse, iarna, crivăţului, vînt ce vine din stepele Rusiei; sudul și sud-estul

cunosc, vara, temperaturi caniculare în timp ce sud-vestul este influenţat de clima

mai plăcută a Mediteranei: unele depresiuni intramontane au o climă blîndă, în

timp ce altele, ca Depresiunea Ciuc sau Gheorgheni, constituie regiuni foarte

friguroase, considerate adevăraţi „poli ai frigului” din România. 
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Împărţirea administrativ-teritorială

România este împărţită în 40 de judeţe, plus capitala ţării. Toate unităţile admi-

nistrativ-teritoriale au același statut.

În România există un număr de 262 de orașe – dintre care 79 cu rang de

municipiu și aproximativ 13.000 de sate grupate în 268 de comune.

Cel mai mare oraș este Bucureștiul – capitala ţării, cu peste 2.000.000 de

locuitori. Alte 7 orașe depășesc 300.000 de locuitori: Brașov, Cluj-Napoca,

Constanţa, Craiova, Iași, Timișoara, iar un număr de 17 orașe au peste 100.000

de locuitori. Dintre acestea menţionăm cîteva: Arad, Alba-Iulia, Baia Mare,

Bacău, Buzău, Brăila, Galaţi, Tîrgu-Mureș, Sibiu, Sighișoara, Suceava.

Resursele naturale și economia României

Din totalul suprafeţei ţării, 39,2% sînt terenuri arabile, 28% păduri, 20,3% pă-

șuni și fîneţe, 2,5% podgorii și livezi, iar 3,7% sînt lacuri sau rîuri.

Subsolul conţine zăcăminte de petrol, gaze naturale, cărbune, minereuri de

fier și de metale neferoase (cupru, plumb, zinc, aur, argint), sare și ape minerale

și geotermale. Piatra de construcţii (granit, calcar, marmură) constituie, de

asemenea, o importantă resursă naturală. Potenţialul energetic al apelor trebuie

avut și el în vedere cînd vorbim despre resurse naturale.

În directă relaţie cu resursele se află economia. Avînd în vedere echilibrul

geografic – 1/3 din teritoriul ţării format din munţi, 1/3 din dealuri și podișuri,

1/3 din cîmpii – pe de o parte, și, pe de altă parte, marea diversitate a

zăcămintelor, România ar fi putut fi o ţară deosebit de prosperă. Din păcate,

lucrurile nu se prezintă la modul ideal. Trebuie menţionat faptul că dezvoltările

unilaterale care au făcut din România o „ţară eminamente agricolă”, sau mai tîr-

ziu au ambiţionat spre o „ţară puternic industrializată” au fost exagerări nerea-

liste, cu efecte nefaste.

În ceea ce privește agricultura, în România se cultivă cereale și alte plante

alimentare și industriale: grîu, orz, secară, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de

zahăr, cînepă, cartofi, legume, fructe. O altă ramură de bază a economiei agrare

românești este creșterea animalelor. Bovinele, cabalinele, caprinele, ovinele și

porcinele constituie baza zootehniei românești.

La ora actuală, România se află în situaţia de a regîndi dezvoltarea agri-

colă, bazată în principal pe proprietatea privată; inexistenţa dotărilor materiale

minime face, însă, dificil procesul de transformare a ţăranilor în adevăraţi fer-

mieri.

Industrializarea produselor agricole sau industria agro-alimentară încearcă

să facă faţă unei situaţii dificile, de tranziţie.

Industria grea, concepută după idei megalomane, supradimensionată și

energofagă a fost profilată pentru a produce: energie electrică și termică, cărbune,

petrol brut și rafinat, gaze naturale, cauciuc sintetic, oţel, aluminiu, automobile,
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tractoare, autocamioane, avioane și vapoare, ciment și alte materiale de con-

strucţie; industria ușoară acoperă și ea o paletă foarte largă: aparatură electro-

casnică, cherestea, hîrtie, mobilă, textile, încălţăminte, produse zaharoase, pro-

duse lactate, ulei comestibil, băuturi spirtoase, bere etc. După 1989 s-a înregistrat

o continuă scădere a producţiei, astfel că s-a ajuns ca producţia industrială a anu-

lui 1995 să reprezinte doar 52,6% din producţia anului 1989.

În prezent, și industria se află în situaţia de a căuta modalităţile cele mai

eficiente pentru o privatizare rapidă, în vederea unei relansări economice.

Transporturile (maritime, fluviale, aeriene, rutiere și pe calea ferată) con-

stituie o altă importantă ramură a economiei naţionale. Reţeaua naţională de dru-

muri este de 72.828 km, din care 17.248 de șosele modernizate. Transporturile pe

calea ferată beneficiază de 11.374 de km de linie ferată, din care 3.866 km sînt

electrificaţi. Totuși, una din priorităţile următorilor ani o constituie ameliorarea

stării drumurilor și a dotărilor din calea ferată.

Comerţul exterior al ultimilor ani nu a fost cel mai profitabil sector eco-

nomic din cauza schimbărilor multiple care au avut loc la nivelul pieţelor

tradiţionale de desfacere a produselor românești, pe de o parte și datorită scăderii

producţiei – pe de altă parte.

Nivelul, structura și utilizarea populaţiei 

active în economie

Comisia Naţională pentru Statistică efectuează trimestrial o anchetă asupra forţei

de muncă în gospodării (AMIGO) pe un eșantion de 18.036 de gospodării. Rezul-

tatele obţinute și extinse la întreaga colectivitate a ţării scot cu pregnanţă în evi-

denţă faptul că, în perioada aprilie – iunie 1996, rata de ocupare a populaţiei

totale a fost de 53,5%, rata de ocupare a populaţiei în economie de 50,4%, iar

șomajul reprezenta 5,9% din populaţia activă.

Structura populaţiei ocupate în funcţie de statutul profesional relevă că

salariaţii continuă să deţină ponderea cea mai importantă, constituind 59%, din

totalul populaţiei ocupate la nivelul ţării, iar în mediul urban peste 90%.

Totodată, sectorul privat a devenit preponderent (50,4%). În același timp,

proporţia femeilor a fost de 46,1% fiind mult mai mare în activităţile de sănătate

(76,7%), hoteluri și restaurante (62,9%), agricultură (52,7%), poștă și telecomu-

nicaţii (52,5%).

În contextul utilizării forţei de muncă, șomajul cuprinde un segment

important din populaţia activă. Atrage atenţia mai ales faptul că rata șomajului

este mai mare la persoanele tinere, afectînd în mai mare măsură femeile. De

asemenea, numărul șomerilor din mediul urban este simţitor mai mare, decît cel

din mediul rural. Peste 2/3 din șomeri au pregătire liceală și profesională. Din

numărul total al șomerilor 42,4% nu au lucrat înainte de a intra în șomaj, iar din-

tre aceștia, mai mult de jumătate sînt femei, și peste 3/5 domiciliază în mediul

urban.
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Tabelul reflectă numărul și structura populaţiei active ocupate 

în trimestrul II 1996 (în mii persoane)

Notă:

A enumera este un mod de a descrie realităţile din mediul înconjurător. Elevul

trebuie să fie capabil să citească, să descrie, să comenteze, să tragă concluzii

dintr-un tabel. Pentru aceasta, în acest caz, se vor explica, folosind dicţionarul,

cîţiva termeni de specialitate: populaţie activă, forţă de muncă, șomaj, sector pri-

vat, mediu urban/rural. Elevilor mari li se poate cere și redactarea unui comen-

tariu comparativ al tabelului.
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Mediul

rural

Mediul

urban

Total popu-

laţie ocu-

pată în

economie

Sfera de activitate

Total 11.410 5.457 5.953

Grupe de activităţi

Agricultură, silvicultură, piscicultură 4.659 428 4.231

Industrie 2.974 2.181 793

Construcţii 478 319 159

Servicii 3.299 2.529 770

Statut profesional

Salariat 6.837 4.942 1.895

Patron 133 111 22

Lucrător pe cont propriu 2.350 267 2.083

Lucrător familial neremunerat 2.009 125 1.884

Membru al unei societăţi agricole sau 

al unei cooperative 81 12 69

Forme de proprietate din care:

publică 5.276 3.799 1.477

privată 5.763 1.402 4.351

mixtă 257 177 80

cooperatistă 101 70 31
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SUGESTII DE EXPLOATARE A TEXTELOR

ȘI A TABELELOR PRIN LECTURĂ

11 .. Lectura de către elevi cu voce tare a textului, în clasă, se impune pentru

corectarea greșelilor de pronunţare sau de accent și se verifică dacă elevii au

capacitatea de a citi fluent cifrele, procentele.

22 .. Lectura cu voce tare a tabelelor are ca scop familiarizarea elevilor cu

exprimarea procentajelor sau a cifrelor, ţinînd cont de informaţia din titlu: în

mii persoane.

33 .. Lectura suplimentară la unele lecţii de geografie, în funcţie de clase sau de

interesele elevilor.

44 .. Lectura obligatorie pentru eventuale concursuri dotate cu premii, organi-

zate cu diferite ocazii de către școală.

SUGESTII DE EXPLOATARE A CONŢINUTULUI

TEXTULUI

11 .. Urmărind textele de mai sus, se vor cere elevilor răspunsuri la întrebări

despre situarea în spaţiu, dimensiuni, procente sau statistici – de tipul urmă-

tor:

– Unde se află situată România pe continent?

– La ce latitudine și longitudine se găsește pe glob?

– Care este lungimea totală a graniţelor României?

– A cîta ţară din Europa este România, după suprafaţă?

– Cît la sută dintre locuitorii României sînt de naţionalitate maghiară?

22 .. Privind imaginile care însoţesc textele de mai sus, puneţi elevii în situaţia să

spună ce înţeleg, să le descrie amănunţit, să le comenteze, să argumenteze

anumite afirmaţii, să înlocuiască abrevierile prin cuvinte întregi etc.

SUGESTII DE EXPLOATARE LEXICALĂ

A TEXTULUI

Avînd în vedere că lexicul mai special, cuvintele mai puţin întrebuinţate,

care apar în textele de mai sus, trebuie însușite de elevi, se vor căuta maniere

diferite, variate de la o situaţie la alta, de la o vîrstă la alta, pentru a le exer-

sa în vederea fixării și utilizării lor corecte.

Profesorii au datoria de a „peria” textele pentru a descoperi toate problemele

pe care le-ar pune elevilor lor, din punct de vedere lexical sau semantic și vor

găsi cele mai adecvate metode de exersare, adaptate în permanenţă la situaţiile

concrete din clasă. Cele cîteva sugestii ce urmează se cer continuate de efortul

personal al fiecărui cadru didactic care apelează la textele propuse de noi.

De exemplu:

a) pentru cuvinte ca: a se intersecta, graniţă, profesorul va cere elevilor să

formeze familia de cuvinte corespunzătoare, apoi să utilizeze în propo-

ziţie fiecare cuvînt;

1177
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b) pentru termeni ca: latitudine, longitudine, meridian, paralelă, aluvi-

uni, se va apela la metoda „lucrului cu dicţionarul”, iar elevii vor fi soli-

citaţi să citească explicaţiile din dicţionar, să-și noteze definiţiile în ca-

iete, să dea exemple pentru a demonstra că au reţinut sensul cuvîntului și

pentru a li se fixa forma. Se poate verifica înţelegerea exactă și direct prin

exemple.

c) se va solicita găsirea de sinonime pentru expresii de tipul: în interiorul,

în centrul, în exteriorul și apoi folosirea lor în propoziţii.

Pentru a stimula interesul elevilor și pentru a fixa anumite noţiuni se vor

căuta modalităţi de lucru diverse, printre care și jocurile. Pentru exer-

ciţiul formulării corecte a definiţiilor propunem: Jocul „de-a dicţiona-

rul”.

Se va împărţi clasa în două echipe. Echipa A va redacta definiţiile a zece ter-

meni geografici, iar echipa B va găsi termenii definiţi. După aceea se

inversează rolurile: echipa B redactează, iar echipa A ghicește.

Cîștigă echipa care are cele mai multe răspunsuri corecte.

• În ultimul timp abrevierile sînt tot mai mult folosite. Familiarizaţi-i pe

elevi cu abrevierile foarte frecvente, specifice limbii române, după cate-

goriile următoare:

Numele de judeţ, așa cum apare el înscris pe numerele mașinilor.

Pe această temă pot fi „inventate” jocuri atractive și instructive. Profesorul

scrie pe tablă abrevierile sau simbolurile unor judeţe, cel mult 10, iar alături

numele complet, cerîndu-li-se elevilor să spună capitala corespunzătoare și

să-l localizeze pe hartă, cam așa:

AB = Alba          Găsiţi-l pe hartă!       Care este capitala acestui judeţ?

AR = Arad

AG = Argeș

Într-o altă oră sau într-o altă variantă, se dă numele reședinţei de judeţ și se

cere elevilor să spună numele judeţului cu abrevierea corespunzătoare.

Oradea este capitala judeţului Bihor (BH).

Cluj-Napoca este reședinţa judeţului Cluj (CJ).

Numele unor societăţi de transport, agenţii și organizaţii cum sînt urmă-

toarele. Atrageţi atenţia elevilor asupra posibilităţilor de abreviere din limba

română:

SNCFR = Societatea Naţională a Căilor Ferate Române

ONT = Oficiul Naţional de Turism

ONU = Organizaţia Naţiunilor Unite

SUA = Statele Unite ale Americii

TAROM = Transporturile Aeriene Române

NAVROM = Transporturile Navale Române

1188
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Ca exerciţiu util pentru „decodarea” corectă se poate apela, în funcţie de

nivelul și cunoștinţele elevilor, la descifrarea abrevierilor din diverse texte de

ziar sau din manuale. De exemplu, numele ţărilor învecinate sînt parţial pres-

curtate sau abreviate. E normal să se ceară elevilor să le spună în întregime.

1. Se va trece în revistă exprimarea corectă în limba română și a altor abre-

vieri și semne, ca: 45° (45 grade); 1 mm (un milimetru); 1 cm (un cen-

timetru); 1 m (un metru); km (kilometru, -i); m
2

(metru pătrat); m
3

(metru cub); 95,1 (nouăzeci și cinci virgulă unu); 55% (cincizeci și cinci

la sută sau 55 procente); 3‰ (trei la mie); 1 l (un litru); 3 l (trei litri);

1 g (un gram); 1 kg (un kilogram); 3 kg (trei kilograme); 1 t (o tonă);

1´ (un minut); 1˝ (o secundă); 1 h (o oră).

2. Se pot face și exerciţii cu întrebări de felul:

– Cîţi centimetri (milimetri) are un metru? (100, respectiv 1000). 

– Cîţi metri are un  kilometru? (1000)

– Cîţi mililitri (ml) are un litru? (1000)

– Cîte grame are un kilogram? (1000)

– Cîte secunde are un minut? (60)

– Cîte minute are o oră? (60)

Clișeele lingvistice sau lexicale sînt variate tipuri de expresii cu o utilizare

frecventă în vorbire. În textele de mai sus ele sînt prezente. Iată, concret, la

ce ne referim: o mare varietate de...; la altitudine joasă/medie/înaltă...; tem-

peraturi joase/medii/ridicate/caniculare; cu o lungime totală de...; mai în

glumă, mai în serios; mai mult de; în total.

Creaţi modele și apoi cereţi elevilor să folosească și ei în exprimare astfel de

exemple.

SUGESTII DE ABORDARE GRAMATICALĂ 

ȘI STILISTICĂ

Unele probleme gramaticale mai dificile sau specifice unui anumit limbaj,

pot constitui tema unor exerciţii, plecînd chiar de la aceste texte. Și în acest

caz, profesorului îi revine sarcina de a descoperi care sînt dificultăţile reale

ale elevilor și de a căuta, prin exerciţii adecvate, să exerseze modele care să

conducă la depășirea lor. De exemplu:

a) dacă se constată dificultăţi de acord, pe baza textelor de mai sus se pot

crea exerciţii în care să se ceară substituirea reflexivului cu sens pasiv –

frecvent folosit în descriere și în textele de specialitate – cu diateza

pasivă, unde elevii vor fi obligaţi să facă acordul, conform modelelor de

mai jos:

1199
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Piatra pentru construcţii se extrage din cariere.

= Piatra pentru construcţii este extrasă din cariere.

Există și depresiuni în care se situează polii frigului.

= Există și depresiuni în care sînt situaţi polii frigului.

Pe Marea Neagră se efectuează transporturi maritime.

= Pe Marea Neagră sînt efectuate transporturi maritime.

Pentru producerea energiei electrice se utilizează potenţialul energetic

al apelor.

= Pentru producerea energiei electrice este utilizat potenţialul energetic

al apelor.

b) Aceleași exemple, sau multe altele, pot fi utilizate pentru a-i familiariza

pe elevi cu topica relativ liberă a limbii române. Puneţi-i pe elevi în situ-

aţia de a schimba ordinea cuvintelor în propoziţii și de a observa even-

tualele modificări ale formei cuvintelor. Ghidaţi-vă în realizarea exerciţi-

ilor proprii după modelele de mai jos.

Piatra pentru construcţii se extrage din cariere.

Din cariere se extrage piatra pentru construcţii.

Pe Marea Neagră se efectuează transporturi maritime.

Transporturi(le) maritime se efectuează pe Marea Neagră.

SUGESTII PENTRU TEME DE CASĂ

11 .. Aveţi memoria cifrelor?

Completaţi:

România are o suprafaţă de... km
2

. (237.500 km
2

)

În România se intersectează paralela... (45°) latitudine nordică și meridia-

nul de... (25°) longitudine estică.

Densitatea populaţiei este de... (95,1 loc./km
2

)

... % dintre locuitori sînt de naţionalitate română. (89,4%)

... % dintre locuitori sînt de naţionalitate maghiară. (7,1%)

România este împărţită în... judeţe. (40)

În România există... orașe (262), dintre care... municipii (79) și... de sate

(13000).

Bucureștiul are peste... de locuitori. (2.000.000)

Alte... orașe depășesc 300.000 de locuitori. (7)

22 .. La ce corespund următoarele cifre?

peste 2.000.000 de locuitori (populaţia Bucureștiului)

28% din suprafaţa ţării (păduri)

39,2% din suprafaţa ţării (terenuri arabile)

72.828 km (reţeaua naţională de drumuri)

2200
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EXERCIŢII LEXICALE

11 .. Găsiţi cuvinte în legătură cu textele precedente (geografie, agricultură,

industrie, demografie) care se termină cu sufixele:

- ean oltean, ardelean, clujean, bănăţean, moldovean...

- ic nordic, sudic, estic, vestic, climatic, geografic...

- ime lungime, lăţime, mărime, înălţime...

- re creștere, scădere, dezvoltare, prelucrare...

22 .. Clasificaţi cuvintele următoare pe categorii: podiș, fier, păduri, îngheţ, izvor,

cartofi, deal, cărbune, fluviu, rîu, deltă, grîu, recensămînt, furtună, afluenţi,

munţi, plumb.

Relief: podiș, deal, munţi, deltă

Hidrografie: izvor, fluviu, rîu, afluent

Culturi: grîu, cartofi

Minereuri: fier, plumb

Meteorologie: îngheţ, furtună

Demografie: recensămînt

33 .. La ce corespund următoarele prescurtări?

CFR (Căile Ferate Române)

ROMTELECOM (Regia Română de Telecomunicaţii)

IMPEX (Import-Export)

SRL (Societate cu răspundere limitată)

RENEL (Regia Naţională de Electricitate).

44 .. Știţi ce substantiv s-a format de la CFR? (ceferist). Explicaţi-i sensul!

55 .. Uniţi printr-o linie numele orașului, cu nume de fabrici aparţinătoare:

1. București a. Tractorul

2. Galaţi b. Alumina

3. Brașov c. Farmec

4. Cluj-Napoca d. Combinatul Siderurgic

5. Timișoara e. Miraj

6. Oradea f. Tehnoton

7. Iași g. Elba

(rezolvare: 1e, 2d, 3a, 4c, 5g, 6b, 7f)

Compuneri:

Pornind de la imaginea cu harta Europei, se poate cere elevilor o prezentare

a României, mai detaliată sau mai sumară, în funcţie de clasa căreia i se

adresează.

2211
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MMUUNNŢŢII II

Caraimanul

Caraimanul, întunecat și ameninţător, răsare dintre ceilalţi munţi, cu stîn-

cile sale strașnice, dintre care pare ca s-ar fi deslipit o bucată, rămînînd atîrnată

la jumătatea drumului. Această bucată seamănă cu un cimpoi și iată istoria care

se povestește despre dînsul.

Uriașul munte cu stînci rîpoase, a fost odată locuinţa unui mare vrăjitor.

Cînd acesta sufla din cimpoi, pădurile și tot ce era împrejur înverzea și înflorea.

Acest uriaș era un gigant bun, nu rău ca alţii, și avea ca popor o familie mare,

cu mulţi copii care îl iubeau mult, dar într-o zi acești copii își permiseră să spună

ca și oamenii: „aceasta e a mea”, cu care prilej se născu ceartă între dînșii. Ca

să-i împace, Caraiman făcu parte egală fiecăruia. Dar aceasta fu și mai rău, căci

leneșii care în scurt timp pierdură avutul lor, rîvniră la soarta celor activi, care

se îmbogăţiră. Se încinse atunci o bătaie între dînșii și cei mai mulţi fură uciși.

Nereușind în încercările sale de împăcare, uriașul părinte se întristă și plînse așa

de mult, încît lacrimile se scurgeau în rîuri pînă la mare. Dar ce este mai mult,

copiii deveniţi oameni, se revoltară împotriva tatălui lor și voiră să-i smulgă

2222

Reprezintă aproximativ o treime din suprafaţa României.

Carpaţii sînt munţi tineri, în timp ce Munţii Dobrogei sînt bătrîni.

Munţii au o deosebită valoare atît din punct de vedere peisa-

gistic, geografic, turistic, cît și economic. 

Pădurile de brad și stejar oferă preţiosul lemn, dar tot ele sînt

acelea care „fabrică” și oxigenul indispensabil vieţii. 

Bogăţiile subsolului – cele mai felurite metale, cărbunii, sarea

– sînt extrem de importante pentru viaţa oamenilor. 

Iarba pășunilor montane oferă condiţii prielnice acum, ca și

odinioară, numeroaselor turme de oi. 

Iată doar cîteva dintre explicaţiile posibile pentru abundenţa de

legende  referitoare la munţi, stînci, vîrfuri sau creste montane.
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duiosul cimpoi, pe cînd uriașul dormea. Deodată se dezlănţui o astfel de furtună,

încît nu se putea distinge nici marea, nici pămîntul și nici cerul.

Cît despre uriaș, el doarme încă cu cimpoiul subţioară – blocul de stîncă

îndoit în mijloc – cîteodată, începe să răsune cînd furtuna se umflă și se coboară

pe Valea Prahovei. 

(Legende geografice, p.105)

O noapte pe Caraiman

SUGESTII DE EXPLOATARE A CONŢINUTULUI

TEXTULUI

Se va cere elevilor:

11 .. să caute în capitolele despre turism pasajele unde sînt prezentate locurile

menţionate de George Coșbuc.

22 .. să spună ce sînt Jepii, Furnica, Vîrful-cu-Dor?

SUGESTII DE EXPLOATARE LEXICALĂ

11 .. După modelele: 

să se ceară elevilor să formeze adjective și substantive cu sufixul  -tor de la

următoarele verbe: 

a) a fermeca; a încînta; a înduioșa; a revolta; a înflori; a ucide; a răsuna;

a zdrobi (pentru adjective)

b) a munci; a lucra; a scrie; a mînca; a învăţa; a săpa; a tăia; a bate (pen-

tru substantive).

2233

Nu numai autorul anonim și-a exprimat „părerea” despre ele-

mentele naturale. Urmăriţi un exemplu din poezia dedicată de

George Coșbuc aceluiași impresionant munte.

Scoboară degrabă ciobanul

La tîrlă cu oile lui.

E seară pe culme, și nu-i:

Se-ntunecă-ncet Caraimanul

Cum nu-l mai văzui.

Stau neguri pe Jepi, pe Furnica, 

Și neguri pe Vîrful-cu-Dor:

Se lasă din umedul nor

Tăcerea și noaptea și frica

Pe culmile lor.

de G. Coșbuc

a ameninţa = ameninţător (adj.)

a vrăji = vrăjitor (subst.)
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În continuare, pentru fixarea valorilor sufixului -tor se va cere utilizarea

cuvintelor obţinute în propoziţii.

Ex:  a) Are un surîs fermecător. (adj.)

b) Am avut un învăţător minunat. ( subst. )

22 .. După modelele oferite de text: 

se va cere elevilor să formeze și alte verbe eventive (care arată devenirea),

de la adjective și substantive, cu ajutorul prefixului în- (îm-) și a sufixului -i.

Substantive: mugure, boboc, frunză, lemn, piatră (a înmuguri, a îmboboci,

a înfrunzi, a înlemni, a împietri)

Adjective: alb, negru, galben, roșu, tare, aspru, blînd (a înălbi, a înnegri, a

îngălbeni, a înroși, a întări, a înăspri, a îmblînzi).

a) Se va cere elevilor să remarce transformarea lui -n în -m înaintea con-

soanelor b și p și dublarea lui n în cazul cuvintelor cu iniţiala n: a în-

negri.

b) De asemenea, se va sublinia faptul că toate verbele obţinute prin această

derivare sînt de conjugarea a IV – a și se conjugă cu sufixul -esc.

Pentru fixare, se va cere folosirea lor în propoziţii, chiar într-o compo-

ziţie cu tema: Natura primăvara.

33..   După modelul: a lipi – a dezlipi se va cere formarea antonimelor de la ver-

bele a lega, a informa, a obișnui.

44..   Pornind de la perechea de antonime din text: munţi tineri ≠ munţi bătrîni, se

vor preciza contextele tipice pentru adjectivele tînăr ≠ bătrîn, cele care

conţin semnul +animat, adică se referă la fiinţe, în cazul de faţă fiind vorba

de o utilizare figurată. 

Se vor da și alte exemple: oameni tineri/bătrîni

profesori tineri/bătrîni

vecini tineri/bătrîni

colegi tineri/bătrîni

Se va preciza că datorită asimilării valorii +animat și pentru plante se vor

întîlni și sintagmele:  nuc tînăr/bătrîn

măr tînăr/bătrîn

stejar tînăr/bătrîn

fag tînăr/bătrîn

brad tînăr/bătrîn

Este cazul plantelor perene (care trăiesc mai mulţi ani).

Pentru plantele anuale, aceste adjective au o valoare figurată, indicînd fie

calitatea, de ex. fasole tînără (= bună, fragedă), fie pierderea valorii: fasole

bătrînă (= trecută, cu aţe).

2244

verde   = a înverzi

floare  = a înflori
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