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1.  Què és l’àmbit d’ús i quins factors s’han de tenir en compte per determinar-lo.

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                        

2.   La comunicació oral és espontània i té, per tant unes característiques determi-

nades. Cita’n, almenys, tres amb exemples.
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3.   Ací tens una carta desordenada. Ordena-la segons l’estructura correcta  

d’una carta.

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                        

4.  Separa el subjecte i el predicat de les oracions següents.

Han anat a arreplegar les meues notes els pares de Carles.

Algú de nosaltres hauria de parlar amb el professor.

Joan i  els seus amics de l’institut han esperat les meus germanes per dur-les en cotxe.

 Aquest matí el cosí de Carles i la seua núvia han tingut un accident.    

Una abraçada als vostres pares i fins aviat

Us escric per felicitar-vos els Nadals i per 

desitjar-vos un feliç any nou.

Castelló, 22 de desembre del 1999

La vostra amiga, que no us oblida. Maria

Estimats amics Clara i Jordi.
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5.  Classifica les paraules del text segons la seua categoria gramatical.

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

 Tinc un amic que s’havia comprat una moto molt gran i ara li l’han furtat

    de la porta de sa casa.

6.   Separa sil·làbicament les paraules següents i posa entre parèntesi si hi ha diftong 

creixent (DC), diftong decreixent (DD), i/u consonàntiques (cons), o un dígrafs 

(dig.).

conseqüència                                                                                                                                                                                         

aiguardent                                                                                                                                                                                 

guitarrer                                                                                                                                                                            

 europeïtzació                                                                                                                                                             

paisatgístiques                                                                                                                                                           
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7.  Posa l’article que corresponga.

El meu germà té                        costum de no avisar.

Vam mirar                        pendent de la muntanya.

Vol canviar                        terra del pis.

El metge m’ha recomanat fer-me                        anàlisi.

Demanem ja               compte al cambrer.

Em fa mal                        front.

8.  Canvia el gènere a les frases següents:

Vindrà l’emperador a visitar un veí europeu i jueu.

                                                                                                                                                    

L’alcalde ha saludat el meu cunyat.

                                                                                                                                                     

Tinc un gos roig que me’l regalà un amic grec.

                                                                                                                                                     

El mestre té un gendre dentista.

                                                                                                                                                     



EXERCICIS / NIVELL INTERMEDI

Gènere i nombre, Oracions, Síl·labes, Apostrofació

7

10.  Completa les frases que tens a continuació:

T’espere davant                              Universitat a                               una dels migdia.

Hem promés                           iaios que anirem                                   església.

Sembla que vingues                               camp                                   Antoni.

Correm                              muntanyes nevades i                              camins estrets.

Vinc de                                notari i ara vaig                                advocat.  

9.  Canvia el nombre als substantius i als adjectius.

El dilluns menge lluç amb vi i se’m fa la boca aigua.

                                                                                                                                                    

He comprat una taronja al mercat de la plaça.

                                                                                                                                                     

Hem fet vaga perquè porten aigua per un bon pas.

                                                                                                                                                     

Tenim una vaca cega  i lletja. 
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11.   Escriu en singular, i apostrofa correctament.

els indis                                                             

els ulls                                                                

les anormalitats                                                

les instàncies                                                

les iaies                                                            

les idees                                                             

els assassins                                                                

les infermeres                                                            

les Irenes                                                         

els icebergs                                                    


