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1. Identificaţi comparaţiile şi stabiliţi care sunt cei doi termeni ai acestora şi care este 

caracteristica în baza căreia se face asemănarea: 

* Pe un deal răsare luna ca o vatră de jăratic/ Rumenind străvechii codri şi castelul singuratic. 

* Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri. (M. Eminescu) 

* Tăcută e valea-nflorită/ Şi-un nor ca o pânză-aurită/ Se duce spre-apus. (G. Coşbuc) 

 

2. Identificaţi şi explicaţi metaforele din textele: 

* Mireasa ceriului albastru/ Îşi împânzeşte-n ape chipul,/ De vraja ei tresare luna/ Şi-nfiorează-

se nisipul 

* Luna-şi picură argintul, / Tremurându-l pe fereastră.( O. Goga) 

 

3. Identificaţi  figurile de stil din fragmentele următoare şi stabiliţi prin ce se diferenţiază 

acestea: 

* Şi la dreapta şi la stânga s-au adunat popuşoi. Se mişcă şi sună ca nişte săbii. (M. Sadoveanu) 

* Stă frunza în codri ciulită/ Să dea de-i primejdie glas./ Stă iarba cu săbiile trase.(A. 

Blandiana) 

 

4. Arătaţi care dintre structurile subliniate au valoare stilistică de comparaţie şi care 

reprezintă o simplă determinare gramaticală: 

* puse tarniţile şi desagii pe cai şi legându-i frumuşel cu căpăstrul(…) cum îi legă muntenii, a 

zis… 

* În soare spicele îşi ţin la sân grăunţele/ ca nişte prunci ce sug 

* erau vreo zece-douăsprezece prăjini de cânepă, frumoasă şi deasă cum îi peria 

* şi apoi a pribegit de-acolo ca şi noi 

* dimineaţa dă năvală/ ca un chiot  în cetate 

* Văd poeţi ce-au scris o limbă ca un fagure de miere 

 

5. Identificaţi în textele următoare metaforele implicite şi metaforele explicite: 

*  Soarele, lacrima Domnului/ cade în mările somnului. (L. Blaga) 

* după cules cresc imnuri de purpură-n podgorii. (V.Voiculescu) 

* Balauri, munţii vineţi păzeau comori de-argint. (I. Pillat) 

* Ele sar în bulgări fluizi peste prundul din răstoace/ În cuibar rotind de ape peste care luna 

zace. 

                                                                                                                                                 

(M.Eminescu) 

* Şi peste plai/ Tăcutul crai/ Al nopţii reci/ Umbrind poteci/ Se-nalţă-n zări. (Şt.O.Iosif) 

 

6. Realizaţi un text descriptiv de maxim 10 rânduri care să conţină metafore şi comparaţii, 

îmbinându-le şi cu alte figuri de stil. 

 


