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V. PARTICULARITĂŢI ALE ABILITĂŢILOR DE RECEPTARE A 
CATEGORIILOR GRAMATICALE ÎN LIMBA ROMÂNĂ- 

STUDIU DE FRECVENŢE 

Datele colectate sunt prelucrate statistic şi interpretate şi în vederea surprinderii modului în 

care se configurează competenţa morfologică la nivelul limbajului verbal, pe dimensiunea receptivă, 

în limba română, atât la copiii valizi, la cei cu dizabilităţi, cât şi la cei cu dificultăţi de învăţare. 

1. Obiective specifice 

1. Surprinderea particularităţilor structurării abilităţilor morfologice, la nivel receptiv, la 

copiii cu dizabilităţi (deficienţă mintală uşoară, deficienţă mintală moderată, deficienţă 

de auz) şi la copiii cu dificultăţi de învăţare (dislexie, dislexo-disgafie) din clasele I-

V. 

2. Surprinderea particularităţilor de structurare a abilităţilor morfologice la copiii valizi 

din clasa I. 

3. Identificarea diferenţelor de structurare a abilităţilor morfologice între diferitele 

categorii de copii cu dizabilităţi şi cei cu dificultăţi de învăţare. 

4. Identificarea diferenţelor şi a asemănărilor de structurare a abilităţilor morfologice 

între copiii valizi şi cei cu dificultăţi de învăţare. 

2. Ipoteze specifice 

1. Calcularea semnificaţiei frecvenţelor răspunsurilor participanţilor la cercetare, la 

nivelul fiecărui bloc de variabile indică diferenţe intercategoriale, cu implicaţii asupra 

structurării competenţei morfologice, exprimată în scorul global la această probă. 

2. Frecvenţele răspunsurilor corecte sunt mai crescute în condiţiile validităţii, comparativ 

cu situaţia copiilor cu dificultăţi de învăţare. 

3. Structurarea abilităţilor lexico-grafice este dependentă de dezvoltarea competenţei 

morfologice aspect indicat prin frecvenţa scăzută a răspunsurilor corecte ale copiilor 

cu dificultăţi de învăţare. 

4. Cele mai puţin frecvente răspunsuri corecte sunt identificate la nivelul categoriilor 

copiilor cu deficienţă mintală şi deficienţă de auz, competenţa morfologică fiind 

marcată de un semnificativ deficit de structurare, aceasta fiind dependentă de 

structurarea abilităţilor cognitive şi de comunicare. Ipoteza este formulată pe baza 
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• în cazul copiilor valizi, 67 dintre cazuri înregistrează o performanţă cuprinsă în intervalul 

63-85 itemi corect rezolvaţi (numărul maxim al itemilor din întreaga scală este 92), ceea 

ce evidenţiază faptul că din punct de vedere al percentilelor performanţa copiilor valizi se 

distribuie în intervalul percentilelor 7-10. 

• în cazul copiilor cu dificultăţi de învăţare, 58 de cazuri obţin performanţe cuprinse în 

intervalul 59-83 itemi corect rezolvaţi, ceea ce evidenţiază înscrierea în intervalul de 

percentile 6-9.  

• în cazul copiilor cu deficienţă mintală uşoară, 50 de cazuri obţin rezultate cuprinse în 

intervalul 46-77 itemi corect rezolvaţi, ceea ce îi încadrează în intervalul de percentile 5-

8. 

• în cazul copiilor cu deficienţă mintală moderată, 13 cazuri obţin rezultate cuprinse între 

30-53 itemi rezolvaţi corect, înscriindu-se în intervalul de percentile 3-6. 

Tabelul V.42 Etalon orientativ 

Percentile/valori 1/9,2 2/18,4 3/27,6 4/36,8 5/46 6/55,2 7/64,4 8/73,6 9/82,8 10/92 

valizi           

dificultăţi de 

învăţare 

          

deficienţă 

mintală uşoară 

          

deficienţă 

mintală 

moderată 

          

deficienţă de auz           

Prin această modalitate de prezentare a datelor, se urmăreşte surprinderea specificului la nivel 

de categorie diagnostică fiind mai uşor de urmărit diferenţele, diferenţe care sunt subliniate şi în 

literatura de specialitate în special la nivelul categoriei copiilor valizi şi a celor cu dificultăţi de 

învăţare. Între celelalte categorii de copii, copii cu dizabilităţi, nu sunt conduse comparaţii la acest 

nivel al structurării abilităţilor morfologice în spaţiul românesc, întrucât se porneşte de la asumpţia 

că între aceste categorii sunt oricum diferenţe semnificative. Prin această abordare, se încearcă 

sublinierea faptului că deficitele majore, cele care stabilesc diferenţe intercategoriale sunt înregistrate 
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Studiul realizat în vederea identificării aportului factorului vârstă în delimitarea achiziţiilor 

morfologice poate fi caracterizat printr-o semnificativă limită, anume, numărul redus al participanţilor 

la cercetare, cu aceeaşi vârstă cronologică. Această limită a cercetării se poate constitui într-o sursă 

de viitoare cercetări prin care să se evidenţieze, după modelul lui Brown, (1973), stadialitatea 

achiziţiei componentelor morfologice şi în limba română, ceea ce ar conduce la configurarea unui 

model acurat de diagnoză şi intervenţie. 

Este important de remarcat, conform studiului menţionat, modul în care numărul se constituie 

într-un aspect deficitar, chiar şi după un ciclu de şcolaritate, în ceea ce priveşte copiii cu deficienţă 

mintală. Acest aspect poate fi explicat şi întărit de faptul că în urma cercetărilor întreprinse, în special 

a studiului corelaţional, s-a putut stabili statutul de supraclasă a două aspecte morfologice, şi anume: 

gen şi număr la substantive. Având în vedere acest aspect, ca o nouă direcţie de cercetare, se propune 

articularea unui studiu prin care să se demonstreze, cantitativ şi calitativ, faptul că intervenind 

asupra abilităţilor de receptare a numărului şi genului se conduce la îmbunătăţirea competenţei 

morfologice, în ansamblu. Această direcţie de cercetare a fost materializată în cadrul tezei de 

doctorat elaborată de Haţegan, 2009 doar la nivelul unui studiu de caz, studiu în care a mai fost 

manipulată şi o altă variabilă, anume bilingvismul. Datele obţinute pin acest studiu de caz 

îndreptăţesc direcţia propusă. 

O altă direcţie de cercetare, deschisă prin această cercetare, este cea a surprinderii modului 

în care competenţa morfologică se poate constitui într-un element de screening pentru dificultăţile 

de învăţare relaţionate cu structurarea limbajului citit şi scris. Întrucât participanţii la cercetare cu 

nr. subst. 
gen 

diateză 
timp 

pronume 
adverb 

nivelul de vârstă 7-9 ani 

nr. subst. 
gr. de comp. adjectiv 

morfeme suprasegmentale 

nivelul de vârstă 10-11 ani 

Figura VII.1 Aspecte morfologice diferențiatoare relaționate cu vârsta în cazul 
deficienței mintale și a dificultăților de învățare 
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dificultăţi de învăţare nu au fost unitar diagnosticaţi (ceea ce se constituie într-o limită a cercetării 

derulate, datele obţinute putând fi biasate de acest aspect), se propune ca o cercetare viitoare care 

urmăreşte această dimensiune; să utilizeze instrumentul de evaluare elaborat pentru screening şi 

diagnosticare, dar şi pentru derularea unui studiu de fallow-up care să îi valideze utilitatea, în 

această direcţie. 

Utilitatea acestui instrument de evaluare propus este deplină în condiţiile în care demersul 

investigativ este continuat şi materializat la nivelul unui demers de intervenţie. Haţegan, (2009) 

propune în teza de doctorat elaborată şi o serie de deschideri spre procesul de terapie, deschideri 

materializate la nivelul unor programe de intervenţie. Acele programe propuse vizează dezvoltarea 

globală a competenţei morfologice şi ele se bazează pe datele obţinute în procesul de validare a probei 

elaborate. Direcţia de lucru propusă este reunită în diagrama de mai jos: 

 

Figura VII.2 Antrenarea competenţei morfologice în limba română 

Desigur că atâta timp cât „Proba de evaluare a abilităţilor morfologice în limba română -

PEAMR”  este un instrument care coagulează la nivelul lui perspectiva structuralist-integrată asupra 

limbajului (Haţegan, 2011) este absolut necesar să fie conduse viitoare studii care să surprindă relaţia 

dintre componenta morfologică a limbajului şi toate celelalte componente: fonologică, sintactică, 

semantică şi pragmatică. Relaţia morfologicului cu semanticul a fost deja investigată prin studiile 
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limba română  
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V. Verb- timp 

5.1 

Băiatul mănâncă o prăjitură. 

Băiatul a mâncat o prăjitură. 

Fata a mâncat o îngheţată. 

Băiatul mănâncă supă. 

 

5.3 

Fata citeşte o carte. 

Fata va citi o carte. 

Fata desenează. 

Fata va desena. 

 

5.5 

Băiatul va înota. 

Băiatul a înotat. 

Băiatul înoată. 

Băiatul stă întins la soare. 

5.2 

Băiatul împachetează un cadou. 

Băiatul a împachetat un cadou. 

Fata a împachetat un cadou. 

Băiatul împachetează hârtia. 

 

5.4 

Băiatul a alergat. 

Băiatul va alerga. 

Băiatul aleargă. 

Băiatul stă. 

 

 

 

 

 

VI. Verb –mod 

6.1 

Copilul aleargă după minge. 

Copilul ar alerga după minge.  

Copilul aleargă după câine. 

Pisica aleargă după minge. 

 

6.3 

Fată, stai cuminte! 

Fata stă cuminte. 

Fată, mănâncă din farfurie! 

Fata mănâncă din farfurie. 

 

6.2 

Băiatul ar mânca o îngheţată. 

Băiatul mănâncă o îngheţată.  

Fata mănâncă o prăjitură. 

Băiatul ar mânca o prăjitură. 

 

6.4 

Băiatul a mâncat tot. 

Băiete, mănâncă tot! 

Băiatul doarme. 

Băiete, dormi! 
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18.5 

Sfoara este înnodată. 

Sfoara este deznodată. 

Şiretul este înnodat. 

Şiretul este deznodat. 

 
 
 
 
 

XIX. Omografe 

19.1 

Fata stropi florile. 

Stropii de ploaie udă florile. 

Copiii stropesc florile. 

Stropii de pe hârtie sunt de culoare roşie 
 
19.3 
Maşina patina la deal. 

Maşina coboară. 

Patina fetei s-a rupt. 

Sania are două tălpi. 

 
19.5 

Tata gară camionul în curte. 

Tata a condus camionul până la gară. 

Mama gară maşina în curte. 

Mama a condus maşina până la gară. 
 

19.7 

Mama clasa borcanele în cămară. 

Fata intră în clasa I .  

Băiatul clasa jucăriile primite. 

Băiatul citeşte din manualul de clasa I. 

 

19.9 

Fata se adresa mamei. 

Băiatul se adresa mamei. 

Băiatul a intrat la adresa: strada x, nr. X. 

Fata a intrat la adresa: strada y, nr.y. 

19.2 

Băiatul albi gardul. 

Pantalonii sunt albi. 

Clorul albeşte hainele. 

Băiatul are tricou alb. 
 

19.4 

Băiatul îl masa pe tata. 

Masa este întinsă. 

Mama masa o fată. 

Pe masă sunt cadouri 
 
19.6 

Trenul soseşte în gară. 

Tata gară maşina în garaj. 

Trenul pleacă din gară. 

Tata gară maşina în parcare. 

 
19.8 

Copiii din clasa a II-a sunt în tricouri  roşii.  

Fata clasa cuburile roşii. 

Copiii din clasa a III-a sunt în tricouri albe. 

Fata se urcă la clasa a II-a în tren. 
 
19.10 

Adresa mea este strada z, nr.z! 

Băiatul îi adresa un salut mamei. 

Adresa este notată pe plic. 

Mama îi adresa un îndemn fetei. 
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Proba  
de evaluare a 
ablilităţilor 
morfologice  

în limba română 
  



Fata stă pe scaun. 



Bunicul citeşte ziarul. 



Mingile sunt albastre. 



Băiatul este cel mai gras. 



Câinele şi pisica dorm. 
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ANEXA IV 

FIŞA DE COTARE 

 

Nume şi prenume:________________________________ Clasa:_____________________ 

Şcoala:___________________________________________________Vârsta:___________ 

Diagnostic:_________________________________________________________________ 

 

Nr. 

Crt. 

Categoria morfologică Item 

1 

Item 

2 

Item 3 Item 4 Item 

5 

1. Substantiv articol     - 

2. Substantiv număr (sg./pl.)     - 

3.  Substantiv gen     - 

4. Verb diateză      

5. Verb timp      

6. Verb mod     - 

7. Pronume gen/nr.     - 

8. Adjectiv gen/nr.     - 

9. Adjectiv grade de comparaţie     - 

10. Adverb/locuţiuni adverbiale     - 

11. Adverb grade de comparaţie      

12. Prepoziţii simple     - 

13. Prepoziţii simple/compuse     - 

14. Conjuncţii coordonatoare     - 

15. Conjuncţii 

subordonatoare/pronume relative 

    - 

16. Numeral cardinal     - 

17. Numeral ordinal     - 

18. Morfeme derivative      

19. a Morfeme suprasegmentale       

19. b Morfeme suprasegmentale      

19. c Morfeme suprasegmentale   - - - 

20. Inanimat/animat     - 

 Total itemi corect rezolvaţi  

 

Procedura de cotare: Notaţi cu 1 fiecare răspuns corect şi cu 0 fiecare răspuns greşit. Însumaţi numărul 

răspunsurilor corecte şi raportaţi-l la etalonul cuprins în capitolul 5 din volum. 

 

 

Notă: Din cele 20 de categorii morfologice, 4 conţin un număr de cinci itemi (verb diateză, verb timp, adverb 

grade de comparaţie, morfeme derivative), în timp ce categoria morfologică a omografelor conţine 12 itemi, iar 

celelalte 15 categorii morfologice conţin un număr de 4 itemi. 




