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1. Scrie sinonime pentru verbul a argumenta.................................................................................... 

2. Citește cu atenție textul de mai jos și precizează ce mesaj transmite: 

    Devotamentul înseamnă puterea de a fi alături și de a susține necondiționat pe cel de lângă 

tine, este complicitatea intrinsecă pe care o presupune orice relație de prietenie sau , mai ales, 

iubire. 

    Consider că dragostea nu apare din dorința de a fi devotat unei anumite persoane, dar fără 

acest devotament, relația de iubire nu poate rezista în timp. 

   Un prim argument în susținerea acestei idei este că sentimentul iubirii adevărate te determină 

să te dăruiești în totalitate persoanei dragi, față de care dovedești credință și loialitate. 

Încrederea în partener este o altă condiție a manifestării devotamentului. Putem să ne 

sacrificăm pentru altul, putem să fim solidari atâta vreme cât știm că putem să ne bazăm pe 

omul de lângă noi și știm că nu ne va înșela niciodată așteptările și nu va trăda. 

   Pe de altă parte, devotamentul față de persoana iubită este o manifestare certă a dragostei și 

respectului pe care-l manifestăm. Un sugestiv exemplu în acest senseste afirmația lui Liviu 

Antonesei care mărturisea, într-un articol intitulat Despre dragoste, că: „în absența 

devotamentului, iubirea este expusă riscului degradării și, în cele din urmă, dispariției”. 

    În concluzie, devotamentul este o condiție de bază a menținerii neștirbite a iubirii. 

Exprimarea concretă, prin fapte, a devotamentului este o dovadă a încrederii și altruismului în 

iubire.  

 

3. Conectorii argumentării: 

-  Conectori care introduc teza/ipoteza: părerea mea este că, voi arăta că, în opinia 

mea, eu cred că, etc.; 



- Conectori care introduc argumentele: căci, pentru că, de fapt, dovadă că, în 

consecință, având în vedere că, etc.; 

-  Conectori care introduc primul argument: în primul rând, să începem prin, prima 

remarcă se referă la , să pornim de la, trebuie amintit mai întâi că, etc.; 

- Conectori care introduc următoarele argumente: în al doilea rând, pe de altă parte, 

în continuare, etc.; 

- Conectori care introduc concluzia: deci, așadar, iată de ce, ei bine, în final, etc. 

4. Completează, în minimum 40 de cuvinte,  următoarele enunțuri: 

Îmi place/nu îmi place să lucrez în echipă, deoarece...... 

 

Îmi place/ nu îmi place să fiu lăudat, pentru că....... 

 

Îmi place/nu îmi place să ascult muzică, pentru că........ 

 

5. Scrie un text de minimum 150 de cuvinte în care să argumentezi importanța amintirilor în 

viața oamenilor.  


