
 

Sinonime. Antonime. Omonime- actualizare 

Clasa a aVII-a 

 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos: 

 O poveste veche spune că a fost odată o vrăbiuţă care, în momentul când tunetul dădea de veste că se 

apropia furtuna, se culca pe pământ şi îşi ridica picioruşele spre cer. 

- De ce faci asta?a întrebat-o vulpea, cu o mină nedumerită. 

- Ca să ocrotesc pământul care adăposteşte atâtea vieţuitoare, a răspuns vrăbiuţa. Îţi dai seama ce s-ar 

întâmpla dacă s-ar prăbuşi cerul? Aşa că ridic picioarele, ca să-l sprijin. 

- Şi crezi că poţi să sprijini cerul ăsta uriaş cu picioruşele tale prăpădite?! 

- Fiecare cu cerul lui, i-a răspuns vrăbiuţa. 

(J.C.Carriere, Cercul mincinoşilor) 

 

1) Notează câte un sinonim contextual pentru cuvintele: poveste, spune, îţi dai seama, să ocrotesc. 

2) Scrie câte două expresii sinonime cu expresia a da de veste. 

3) Precizează câte un antonim pentru cuvintele: se apropia, odată, se culca, nedumerită. 

4) Alcătuieşte câte un enunţ cu omonimele cuvintelor mină şi cer. 

5) Integrează într-un singur enunţ omofonele care şi c-are.  

6) Cuplează sinonimele: 

▪ Ironie 

▪ Uimire 

▪ A anula 

▪ Îngeresc 

▪ Încăpăţânat 

▪ Recalcitrant 

▪ Serafic 

▪ Stupoare 

▪ A revoca 

▪ Sarcasm 

▪ Îmbulzeală 

▪ Distractiv 

▪ Incult 

▪ Enunţ 

▪  

▪ Aserţiune 

▪ Ignorant 

▪ Afluenţă 

▪ Amuzant 

7) Scrie câte un antonim cu prefix pentru cuvintele: a colora, a intoxica, continuu, înfiinţare, crescut, 

moral. 

8) Alcătuieşte enunţuri cu omofonele: deoparte/ de o parte, nul/ nu-l. 

9) Subliniază omograful corect din enunţurile următoare: 

✓ Acele/ acele fete sunt colegele mele. 

✓ Îmi place să-mi ţină companie/ companie. 

✓ Parcă/ parcă te-am văzut ieri în librărie. 

✓ Aleargă ca nişte gazele/gazele. 

✓ S-a mutat în acel imobil/ imobil. 

 

T.A. Realizează un dialog imaginar între sinonime, antonime şi omonime. (10-15 replici) 
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