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1.   �Separa�sil·làbicament�aquestes�paraules:

2.   �Digues�per�què�s’apostrofen�aquestes�paraules:

recorregudes                                                

llegües                                                               

passat                                                               

Aràbia                                                               

estiguera                                                         

mai                                                                     

viatge                                                                

civilitzada                                                       

europeu                                                           

opcions                                                           

raonament                                                    

nau                                                                    

mediterrània                                                

notícia                                                             

explicació                                                     

col·locar                                                         

coure                                                               

duien                                                                

existència                                                      

comunicació                                               

impacient                                                      

boig                                                                  

submergir                                                     

llàstima                                                          

l’illa                                                                                                                                                                              

l’índic                                                                                                                                                                       

d’haver                                                                                                                                                                      

l’estret                                                                                                                                                                       

d’Aràbia                                                                                                                                                                      

l’Àfrica                                                                                                                                                                       

l’endemà                                                                                                                                                                       

l’existència                                                                                                                                                                       

l’11                                                                                                                                                                              
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3.  �Classifica�aquestes�paraules:

Abandonàrem, llegües, posà, península, Aràbia, Àfrica, entràvem, sorprengué, 
érem, saló, és, destinació, pèrsic, entès, ací, són, anar, propis, privilegiats

5.   De� les� formes� verbals� següents,� digues� l’infinitiu� i� classifica-les� segons� la�
conjugació:

Entràvem, sorprengué, érem, estiguera, vulga, tenim, coincidia, devia, 
reprenguera, pogué,

4.  Digues�per�què�porten�guionet�aquestes�paraules:

set mil cinc-centes                                                                                                                                            

sud-oest                                                                                                                                           

AGUDES PLANES ESDRÚIXOLES
ACCENT 

DIACRÍTICAmb 
accent

Sense 
accent

Amb 
accent

Sense 
accent

Amb 
accent

Sense 
accent

1a CONJUGACIÓ 2a CONJUGACIÓ 3a CONJUGACIÓ

FORMA 
VERBAL

INFINITIU FORMA 
VERBAL INFINITIU FORMA 

VERBAL INFINITIU
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6.  Completa�l’anàlisi�de�les�següents�formes�verbals�del�mode�indicatiu:

FORMA 
VERBAL LEXEMA MORFEMA PERSONA NOMBRE TEMPS 

VERBAL INFINITIU CONJUGACIÓ

estudiaves

dorm

teméreu

van 
encendre

deixarà̀

perdríeu

havia 
donat

has pujat

hauré 
volgut

cobrixes o 
cobreixes
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7.   Completa, en lletres majúscules, les formes verbals acompanyades dels pronoms 
personals forts corresponents i separant el lexema del morfema:

-1a persona del sinular del present d ́indicatiu del verb VOLER   

                                                             

-3a persona del singular del futur simple d ́indicatiu del verb REBATRE   

                                                            

-1a persona del singular del present d ́indicatiu del verb PATIR (incoatiu)   

                                                            

-2a persona del plural del pretèrit imperfet d ́indicatiu del verb DORMIR   

                                                            

-3a persona del plural del condicional simple del verb CORRER   

                                                            

- 2a persona del singular del pretèrit imperfet d’indicatiu del verb BALLAR  

                                                             

-1a  persona del plural de pretèrit imperfet d’indicatiu del verb ESCRIURE  

                                                             

-2a persona del singular del perfet d’indicatiu del verb OMPLIR  

                                                             

-3a persona del plural del pretèrit perfet perifràstic del verb ANAR      

                                                            


