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Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă, 

Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă; 

Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi, 

Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi. 

 

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară! 

Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară; 

Soarele rotund și palid se prevede printre nori 

Ca un vis de tinerețe printre anii trecători. 

 

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împregiur, în 

depărtare, 

Ca fantasme albe plopii înșirați se perd în zare, 

Și pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum, 

Se văd satele perdute sub clăbuci albii de fum. 

 

Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare 

Strălucește și dismiardă oceanul de ninsoare. 

Iată-o sanie ușoară care trece peste văi... 

În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi. 

 

Exerciții de limbă: 

1. Desparte în silabe cuvintele: „văzduh”, „soare”, „mândra”.......................................................................... 

2. Transcrie din text o interjecţie:....................................................................................................................  

3. Explică rolul virgulelor din versul „Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară!” 

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

4. Precizează valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor: „lungi”, „zbor”, „pe câmp” 

Înțelegerea textului:  

1. Transcrie din text  

- o enumeraţie:......................................................................................................................................... 

- un epitet:............................................................................................................................................... 

- o inversiune (adj.-subst.):..................................................................................................................... 

- o comparaţie:......................................................................................................................................... 

- o repetiție: ............................................................................................................................................ 

2. Precizează trei cuvinte din câmpul semantic al iernii: -............................................................................. 



-..............................................................   -............................................................................................. 

3. Care este modul de expunere predominant?........................................................................................... 

4. Care sunt cele două ipostaze ale naturii? Să dai şi exemple din poezie: 

 

 ----Natura----- 

 

 

 

5. Completează schema: 

                                                                       

 

6. Alege varianta corectă: 

➢ Rima poeziei este: a) monorimă   b) îmbrățișată   c) încrucișată   d) împerecheată 

➢ Poezia este alcătuită din: a) terține  b) catrene   c) distihuri 

7. Rezolvă rebusul pentru a afla care sentiment predomină în poezie. Poți afla și specia poeziei:  

         f)   

    d)       

a)         4          5       

           

            7 e)     h) 

Imagini artistice 

cu exemple: 



  c)       g)  

b)                  1  

                  8 

          9              3   

             6            2   

           

           

           

           

 

            Sentiment: 15641232: ................................................................ 

Specie: 784129............................................................................. 

 

Orizontală 

a) Antonim pentru cuvântul „lung”............................... 

b) Poetul exprimă gânduri, idei, .................................... 

Verticală 

c) Vocea care apare în poezii se numește:.................................... 

d) „Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară ”- versul conține o ................................................ 

e) „Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare / Strălucește” – este o imagine:.............................. 

f) Antonim pentru cuvântul „tinerețe”:................................................. 

g) Antonim pentru cuvântul „voios”:.................................................... 

h) Sinonim pentru cuvântul „zăpadă”: ............................................... 


