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1.  Subratlla els grups nominals que trobes en el text i encercla el nucli de cada un.

La família de Cesc ha aprés a viure amb les coses necessàries, perquè així 
només han de carregar uns pocs mobles quan s’han de traslladar.

L’ordinador vell de Cesc té una pantalla enorme, un teclat grogós i aquell ratolí 
tan voluminós.

2.   Escriu quina funció fan els sintagmes nominals subratllats:  SUBJECTE, ATRIBUT 
o COMPLEMENT DIRECTE

La meua professora ha comprat un llibre nou

Sònia sembla la reina

La meua cosina Clara s’ha comprat una cotxe

Aquella moto del cantó està avariada

Marta és la campiona

El meu amic Pasqual ha perdut el telèfon nou
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Té un predicat nominal.

Expressa una qualitat del subjecte.

Indica unió, no acció.

És un substantiu o un conjunt de paraules que tenen com a nucli un substantiu.

3.  Relaciona els següents conceptes amb la seua definició:

Sintagma Nominal

Oració copulativa

Verb copulatiu

Atribut
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4.   D’aquestes oracions, classifica el subjecte, el verb copulatiu i l’atribut en els 
apartats:

5.   Escriu el Predicat Nominal de les oracions següents:

Subjecte Verb copulatiu Atribut

ell vestit de Zara sembla antic

Vosaltres estàveu contents

La cap de la policia és aragonesa

La vostra decisió pareix la millor

Ta mare és la millor metgessa

Roser sembla un personatge literari
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6. 	 		Segons	la	posició	de	la	síl·laba	tònica,	classifica	les	paraules	anteriors	en:

             abella             universitat               història               humanitat

              unió              univers              pescater              època 

             indústria             illa             ungla             ull

7.  Escriu en lletra els numerals següents:

16                                                                                                                                                                                         

11.524                                                                                                                                                                                 

166.247                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                              

95é aniversari                                                                                                                                                             

59a cursa                                                                                                                                                           
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8.   Encercla els determinants de les oracions següents, després els copies i dius la 
classe que són i tot el que sàpigues dir sobre la seua classificació.

Les quatre cases de ma germana estan en aquell carrer.

Algun dia, eixa amiga teua celebrarà el catorzé aniversari.

Els vostres premis seran certes recompenses.

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         


