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ARGUMENT
Motto: If a teacher is too old to learn,
he/she is too old to teach.

Chiar dac preocuprile pentru predarea limbii române ca limb strin nu au tradiia celor
care privesc limbile de circulaie internaional, numrul celor interesai de învarea limbii române,
precum i de procesul metodologic al însuirii acesteia este în continu cretere. Acest lucru are la
baz varii motive: prezena studenilor strini ce vor urma studii universitare de
licen/master/doctorat în limba român, turismul, noul context socio-politic care favorizeaz
extinderea companiilor strine pe teritoriul rii noastre i, nu în ultimul rând, preocuprile
lingvitilor pentru studii comparative.
Ca orice proces de predare, i predarea limbii române ca limb strin reprezint un proces
didactic extrem de interesant pentru cei care îl desfoar. Am ales ca motto afirmaia lui Jeremy
Harmer întrucât, dup cum se tie, predarea este un proces didactic care presupune o pregtire
continu. Astfel, având în vedere faptul c experiena noastr didactic în predarea limbii române ca
limb strin nu este suficient de îndelungat, considerm acest suport de curs ca fiind un prim pas
în încercarea de a pune la dispoziia studenilor din anul pregtitor un material auxiliar ce le poate
folosi în procesul de achiziie lingvistic.
Aceast parte a cursului vizeaz studiul limbii române ca limb strin în semestrul I pentru
studenii din anul pregtitor sau poate reprezenta un prim modul pentru alte tipuri de cursani
interesai de învarea limbii române. Astfel, accentul cade pe noiunile de baz ale gramaticii i ale
vocabularului de baz al limbii române. De asemenea, având în vedere statutul de lingua franca al
limbii engleze, am considerat util alctuirea unui dicionar minimal român-englez.
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LECŢIA 1
ALFABETUL
A – Ana, Alin(a), Anca, Andrei, Arad, Austria, Albania, Anglia
a – an, acum, afară, apă, azi, basma, baclava, la, scaun
ă – ăsta, cămaşă, fără, casă, masă, căpşună, cărămidă
â – ...â...: român, când?, cât?, câtă?, câţi?, câte?, mâncare, mâine
î – î…: înalt, înainte, înapoi, (a) învăţa, (a) întreba, (a) înota, în
î –…î: (a) coborî, (a) omorî, (a) hotărî, (a) urî
B – Barbara, Bianca, Bogdan, Boris, Basel, Bucureşti, Bulgaria
b – bun(ă), bărbat, băiat, bucuros, bogat, bine, cub, benzină
C – Cristina, Corina, Costel, Carmen, Craiova, Constanţa, Canada
c – cal, copil, cameră, casă, cremă, morcov, cu, care, medic, ac
D – Dan(a), Dorina, Doru, Dunărea, Danemarca
d – da, doi, dinte, doctor, despre, domn, doamnă, brad
E – Emil, Ema, Elena, Elvira, Europa, Elveţia
e – e = ie – eu, el, ea, ei, ele, este = e
e – e = e – elev(ă), repede, pe, aproape, departe
F – Florin(a), Flavia, Florea, Faisal, Franţa, Finlanda
f – frate, frumos, fiu, fustă, a fura, afară, cartof, pantof
G – Gabriel(a), Gruia, Galaţi, Gaza, Groenlanda
g – gară, gură, gumă, gât, lung, pungă, (a) găti, pregătire, august
H – Hassan, Horia, Hrisulla, Hunedoara, Honduras
h – hartă, hotel, pahar, zahăr, (a) hotărî, (a) hrăni, şah
I – Ilie, Irina, Ion, Iulia, Iaşi, Iordania
i – iar, iepure, inimă, ibric, (a) intra, nimic, puţin, (a) găsi
J – Jianu, Jeni, Jamil, Japonia, Jamaica, Jupiter
j – joc, (a) juca, jucărie, jumătate, mijloc, pijama, bagaj, etaj
K – Kant, Katia, Karla, Kongo, Kuweit
k – kilogram, kilometru, kaki
L – Liviu, Luca, Laura, Londra, Lituania
l – lac, lapte, leu, limbă, lung, (a) lucra, telefon, cald, copil, cal
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M – Maria, Mara, Mihai, Mohamed, Manal, Madrid, Mexic
m – mare, mic, mama, mr, camer, computer, (a) mânca, acum, drum
N – Nana, Nicolay, Nistor, Neptun, Napoli
n – nas, nimeni, nu, nou, noapte, (a) numra, nume, lun, spun
O – Ovidiu, Orlando, Olivia, Olga, Otilia, Otopeni, Olanda
o – ou, om, oglind, opt, nor, nord, (a) opri, pom, zero
P – Paul(a), Pamela, Petre, Piteti, Paris, Polonia, Palestina
p – pat, pr, pâine, pijama, pete, (a) privi, cap, dulap, prosop
Q/q – în cuvinte strine
R – Raluca, Ramon(a), Robert(a), România, Rusia
r – român, repede, râu, rou, doctor, ora, strad, numr
S – Sabin, Sorin, Sanda, Sonia, Serbia, Sinaia
s – scaun, sor, student, suc, mas, pas, jos, sus, (a) spune
 – erban, iu, tefan, tefania
 – ase, apte, i, rou, uor, u, co, na, ora
T – Toma, Takis, Tania, Tamara, Timioara, Turcia
t – trei, tat, timp, munte, biat, perete, (a) cuta, cuit, student
 – enea, olea, ecu
 – ar, bra, mari, soie, (a) ipa, (a) ine, igar, comer, so, soie
U – Udrea, Ucraina, Ungaria
u – unu, unt, ulei, umbrel, unde, ureche, (a) lua, cuvânt, negru, patru
V – Valeria, Valentin(a), Vlad, Vasilis, Viena, Vietnam
v – var, verde, (a) veni, vin, avion, covor, tavan, morcov, mov
W/w – în cuvinte strine
X – Xenia
x – (cs) – ax, excursie, taxi, text, fix, pix, xerox
x – (gz) – exemplu, examen, exerciiu
Y/y – în cuvinte strine
Z – Zaharia, Zoe, Zizi, Zimnicea, Zair
z – zi, (a) zâmbi, zece, ziar, zgomot, zid, (a) auzi, azi, varz, bluz, prânz, aragaz
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Vocabularicomunicare

Formule de salut: Bun dimineaa!
Formule de salut: Bun ziua!
Formule de salut: Bun seara!
Formule de salut: Noapte bun!
Formule de salut: La revedere/Pa!
Formule de salut: Salut/Bun!
universitate
facultate
clas/sal de clas
catedr
cret
banc
pix
scaun
tabl

mic dejun
prânz
cin

fereastr
u
perete
tavan
podea
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LECIA 2
FONETIC
Vocale: a, , â/î, e, i, o, u
a: an, ap, aer, acum, cas, fat, pijama, baclava
: mas, cma, brbat, umr, fa
â/î: român, cât, când, în, înalt, (a) hotrî
e: elev, egal, nume, frate, repede, verde
i: inim, inel, bine, medic, zi, (a) veni, (a) iubi
o: ora, om, opt, nor, nord, maro, operaie, a opri, a dori
u: un, unt, umbrel, u, cuvânt, (a) calcula, patru, negru, timbru
! e, i, o, u au valoare dubl: sunt atât vocale, cât i semivocale
! a, , â/î sunt numai vocale
Consoane: B/b, C/c, D/d, F/f, G/g, H/h, J/j, K/k, L/l, M/m, N/n, P/p, R/r, S/s, /, T/t, /, V/v, Z/z.
Diftongi
vocal + semivocal = diftong
ia – iarn, iarb, iaurt, ianuarie, biat
ai – mai, cai, hain, tramvai
ea – fereastr, sear, stea, cafea, perdea
ie – ieri, iepure, caiet, femeie, cheie, baie, ploaie
iu – iunie, iulie, (a) iubi, fiu, fluviu
ui – pui, a uita, uite!
eu – mereu, muzeu, jeleu, liceu
oa – coal, noapte, oaste, doamn, scrisoare
âi – pâine, întâi, câine, clcâi, mâine
ei – alei, cercei, idei, ulei, trei
oi – apoi, doi, noi, poimâine, ploi
au – august, sau
u – ru, su
âu – râu, brâu
ua – ziua, cafeaua, steaua
Triftongi
o vocal + dou semivocale = triftong
eai: beai, citeai, vedeai
eau: beau, ddeau, vedeau, spuneau
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ioa: creioane, inimioar
oai: bulgroaic, grecoaic, leoaic
iau: bnuiau, suiau
Hiatul – grupul de sunete format din dou vocale identice sau diferite, pronunate în silabe diferite
ee: idee, alee, epopee
ii: fiin, fiindc, tiin
oo: alcool, zoologie
uu: ambiguu, perpetuu
au: autobuz, autocar
ie: lecie, farmacie
ea: reacie
oe: aloe, poezie
ia: aviaie, librria, a studia
Grupuri de consoane
I. 1. c + a,,â,o,u = c
cas, cmin, corp, cât?, cum?, când, copil, (a) cumpra, mic, ac, mac, acum, acolo, a scoate
I.2. c + e = ce
cer, cercel, acesta, acela, ceap, ceas, zece, a trece, ce?, (a) cere, (a) încerca, (a) începe, Cehia
I.3. c + i = ci
cine?, cineva, circ, cinema, ciocolat, picior, oricine, cinci, farmacie, vecin, (a) citi, Grecia
I.4. c + h + e = che
ochelari, (a) chema, (a) cheltui, cheie, chelner, pachet, brichet, ureche, pereche, Iordache
I.5. c + h + i = chi
chip, chirie, chitar, chiuvet, chimie, ochi, unchi, lichid, (a) închide, (a) deschide, (a) închiria,
Chiriac
II. 1. g + e = ge
gem, geam, gest, geografie, geometrie, (a) merge, (a) plânge, (a) ajunge, (a) înelege, (a) terge,
Germania, George
II.2. g + i = gi
ginere, gimnastic, giraf, gingie, biologie, imagine, inginer, pungi, Gina
II.3. g + h + e = ghe
îngheat, ghea, (a) înghea, ghem, (a) ghemui, Gheorghe, ghete, gheret
II.4. g + h + i = ghi
(a) ghici, ghiocel, ghiozdan, ghiocel, ghimpe, ghind, (a) înghii, unghi, unghie
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Vocabularicomunicare
carte
caiet
lecie
creion
stilou
gum de ters
ascuitoare
rigl
penar
ghiozdan

Mulumesc
Cu plcere
te/v rog
sigur/desigur
da/nu

zahr
sare
piper
ulei
orez
fin
brânz
carne
lapte
ou

roie
castravete
cartof
morcov
varz
ceap
usturoi
praz
mazre
fasole

mr
par
lmâie
portocal
banan
piersic
cais
cpun
cirea
zmeur



EXERCIII
1. Se dau cuvintele:
ceas, cinci, ceva, geam, Gheorghe, Gina, cercel, cineva, orice, gheat, farmacie, îngheat,
George, ochi, zece, gem, inginer, unghie, picior, cerc, Georgeta, Gherghina, cheie, ciocolat,
ceai, brichet, chinez, ochelari, unghi, geografie, biologie, chimie, ureche, Cecilia, gest, cineva,
centru, ghiocel, chelner, ceap, cin, Iordache, Chiriac, Grecia, Germania, China, Cehia.
Alegei cuvintele potrivite pentru urmtoarele coloane:
ce
cer
......

ci
vecin
........

che
pachet
..........

chi
chip
......

ge
gest
......

gi
giraf
.........

ghe
ghem
........

ghi
(a) ghici
.............

2. Dictare:
fat, biat, pijama, joc, floare, lapte, brbat, ar, ei, ele, elefant, iepure, pui, ap, aer, iaurt,
toamn, farmacie, rochie, carte, caiet, pix, creion, dicionar, clas, facultate, universitate, cmin,
strad, camer, ceva, ureche, cineva, u, scaun, mas, umbrel, cma, pâine, iarn, noi, eu, el,
ea, ru, lecie, idee, cuvânt, prânz, zpad, ploaie.

14

