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1.  Posa accents o dièresis a les paraules corresponents.

a. El periode de pagar la multa ja ha passat i esta a la notaria.

b. Pagareu l’any passat els drets de veinatge.

c. No digui que conduiria sino que havia conduit en l’horari diurn.

d. Es una coincidencia l’ambiguitat de les questions etniques.

e. Monica diu que al tunel encen els fars de l’automobil.

f.  Aquestes aigues tenen moltes algues i son de gran continuitat tecnica.

g. Tots sabem que Deu vol el be de tot el mon.

h. Els meus nets porten uns pels... ! Son mot moderns. 

2.   Escriu en lletra les xifres següents:

11.248.532  pessetes                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                             

15.461.186  euros                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                             

3.   Contesta a les preguntes següents substituint els sintagmes subratllas pels 
pronoms febles escaients:

Has buscat el llibre que et vaig dir?                                                                                                                                                                                         
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Recordes tot el que he dit?                                                                                                                                                                                         

Imposaràs la medalla al teu company?                                                                                                                                                                                         

Arribem ja a l’institut?                                                                                                                                                                                         

Transmets alegria al teu entorn?                                                                                                                                                                                         

Deixem la moto a les companyes?                                                                                                                                                                                         

Dedicaràs la cançó a la teua estimada?                                                                                                                                                                                         

Vendràs un cromo de la col.lecció?                                                                                                                                                                                         

4.   Separa sil.làbicament les següents paraules i marca els Diftongs Creixents, els 
Decreixents o la I / U Consonàntica, en cas que apareguen en alguna síl.laba.

passeig                                                             

coincidència                                                                

apaivagué                                                       

llenguatge                                                             

conduiria                                                               

treiat                                                                 
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5.  Fes l’elisió i la contracció corresponent:

Vaig a                      metge a                      volant                      baixa a                       una i mitja.

                      11                   agost aniré a                     iaios a                      regal                      aniversari.

                     investigadora  va estudiar                      informe                        assassinat.

                     infermera no aparta                     ull                      indi ni                     índia.

6.   Canvia el gènere:

7.   Canvia el nombre.

Un gos blau tenia el metge i el regalà al marqués.

                                                                                                                                                    

El jutge condemna el captaire per tenir un cavall il.legal.

                                                                                                                                                     

El fill de l’esclau l’han fet emperador en el seu paper d’actor.

                                                                                                                                                     

Faran un gran progrés amb el passadís.

                                                                                                                                                    

El dilluns fem un passeig en autobús.

                                                                                                                                                     

La boca s´ha omplit d’aigua quan ha vist l’animal de caça.
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8.  Posa el gentilici al costat de cada topònim:

9.  Canvia el gènere a les frases següents:

present d’indicatiu: VOLER, PODER, PATIR

                                                                                                                                                    

pretèrit imperfet d’indicatiu: AGRAIR, PONDRE,DUR

                                                                                                                                                     

pretèrit perfet simple: SEGAR, PUJAR, DORMIR

                                                                                                                                                     

pretèrit indefinit:  ENCENDRE,TINDRE,INCLOURE.       

                                                                                                                                                     

Canadà                                                             

Panamà                                                                

Veneçuela                                                         

Galícia                                                             


