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1. Indica ce tip de  rimă au strofele: 
 
A)  C-am avut nuntaşi 
Brazi şi păltinaşi 
Preoţi, munţii mari 
Paseri, lăutari, 
Păsărele mii 
Şi stele făclii!... 
(  “Mioriţa” ) 
 
B)  Smochinul s-a uscat, de ger, 
Stă trist în curte: un cuier. 
Şi am chemat ciocănitoarea 
Să-i facă ea verificarea. 
( M. Sorescu – Smochinul  galben) 

 
C) Un fulger deasupra tresare o clipă 
Se văd nouri vineţi pe cerul cernit, 
Şi pasărea nopţii sălbatică ţipă 
De spaimă, cu glasul prelung, ascuţit. 
(G. Topârceanu) 
 
D) Peste vârfuri trece lună, 
Codru-şi bate frunza lin, 
Dinspre ramuri de arin, 
Melancolic cornul sună. 
(M. Eminescu – Peste vârfuri) 

 
 

2. Identificati figurile de stil din poeziile de mai jos: 
 

Balada unui greier 
mic- G. Toparceanu 
 
Peste dealuri zgribulite, 
Peste tarini zdrentuite, 
A venit asa, deodata, 
Toamna cea intunecata.  

Lunga, slaba si zaluda, 
Botezind natura uda 
C-un manunchi de 
ciumafai, 
Când se scutura de 
ciuda, 
Imprejurul ei departe 
Risipeste-n evantai 
Ploi marunte, 
Frunze moarte, 
Stropi de tina, 
Guturai... 

Si cum vine de la munte, 
Blestemind 
Si lacramind, 
Toti ciulinii de pe vale 

Se pitesc prin vagauni, 
Iar macesii de pe 
cimpuri 
O intimpina în cale 
Cu grabite plecãciuni... 

Doar pe coasta, la 
urcus, 
Din casuta lui de huma 
A iesit un greierus, 
Negru, mic, muiat în tus 
Si pe-aripi pudrat cu 
bruma: 

Cri-cri-cri, 
Toamna gri, 
.............. 

Octavian Goga - 
Coboara toamna... 

Coboară toamna-ncet 
din slavă, 
Năframa galbenă-i 
răsare 
Şi peste vârfuri de 
dumbravă 
Îi flutură departe-n zare. 
Atât de jalnic geme 
vântul, 
................... 
 
Octavian Goga – 
Toamna 
Văl de brumă argintie 
Mi-a împodobit grădina 
.................. 

Peste creştet de 
dumbravă 
Norii suri îşi poartă 
plumbul, 
Cu podoaba zdrenţuită 
Tremură pe câmp 
porumbul. 
 
Şi cum de la 
miazănoapte 
Vine vântul fără milă, 
De pe vârful şurii 
noastre 
Smulge-n zbor câte-o 
şindrilă. 
 
De viforniţa păgână 
Se-ndoiesc nucii, 
bătrânii, 
Plânge-un pui de 
ciocârlie 
Sus pe cumpăna 
fântânii. 
 
Îl ascult şi simt subt 
gene 
Cum o lacrimă-mi învie: 
- Ni se-aseamănă 
povestea, 
Pui golaş de ciocârlie. 
 



Fulg de Nicolae Labis  
Desfrunzit şi prea bătrân, 
Tremură de frig gorunul. 

......................... 

Migălos lucrată-n fir, 
Floarea mică şi rotundă 

S-a topit şi a murit –  
.......................... 
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