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1.   Completa el quadre següent:

Encercla  
els dígrafs

Separa en síl·labes  
i encercla 
síl·laba tònica

Tipus de paraula 
segons  
la  síl·laba tònica

Diftong i tipus ,  
hiat, (res)
semiconsonant

muntanya

 coure

aviador

freqüent 

col·legi

 estiu

baieta

professorat

desgràcia

teatre 

pèrdua 

pigues

arròs

iogurt
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2.  Accentua les següents paraules si és necessari.

Compas rapidament algu mobil

 

debil familia  espes son (verb ser)

 

mon (planeta) maquina camions examens

 

alegrement  cantaran (futur) examen pero

 

carretera Berlin  pel-roig bolígraf

3.  Escriu en lletra els numerals cardinals i ordinals següents:

16 llibres                                                                                                                                                

 

11.524 xiquets                                                                                                                                    

 

 66.247 llibretes                                                                                                                                

  

75é aniversari                                                                                                                                    

89a cursa                                                                                                                                          



EXERCICIS / NIVELL BÀSIC

General

5

4.  Escriu l’article corresponent davant de cada substantiu:

             abella             humanitat               pescater               illa

             universitat               unió              època              ungla 

             història             univers             indústria             ull

5.  Encercla els  substantius i subratlla els determinants de les oracions següents:

Les quatre cases de ma germana estan en aquell carrer.

Algun dia celebrarem el catorzé aniversari d’eixa amiga.

Els vostres premis  seran varies recompenses.
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6.   Completa el quadre següent:

Masculí singular Femení  singular Masculí plural Femení plural

Lletja

antic

dolç

 roig

tranquil 

blau

comú 

malvat

valencianes

 castellonecs
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7.   Subratlla els adjectius que trobes al següent text i escriu en quin grau estan, 
després classifica’ls:

 “El meu cosí menor diu que la vida a la gran ciutat és supersorollosa. Els 

seus carrers es veuen amples i rectes. Hi ha edificis altíssims. L’aire que allí es 

respira és menys pur que el del poble. La gent de la ciutat és tan interessant  

com la del poble, però el seu ritme de vida és més ràpid que el de la gent que 

viu en un entorn rural. A mi, tot açò em sembla molt curiós.”

GRAU_____________ GRAU_____________ GRAU_____________


