NOM:
GRUP:
DATA:

1. Accentua, si cal, les paraules que tens a continuació i classifica-les segons
quina sigui la síl·laba tònica:
 semafor



pagina

 pinya



tunica

 electrica



llagrima

 pressec



cullera

 tomaquet



platan

 India



paciencia

penúltima

antepenúltima

2. Conjuga les formes verbals següents:
present
ajudo

imperfet

futur

temies
dormirà

perfet

passat perifràstic

condicional

hem participat
vau saber
cosirien
 Escriu les formes no personals dels verbs anteriors i classifica’ls segons
la conjugació a què pertanyen.
infinitiu

gerundi

participi
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3. Defineix les formes verbals simples i les compostes. Què les diferencia?

4. Completa la definició.
tema – ordenada – fotografies – títol – explicatiu – fets
El text __________________ és aquell que informa de manera _______________
sobre personatges, ________, objectes, etc. Acostuma a tenir un ___________, una
introducció on es presenta el _________, un desenvolupament i un desenllaç. Es pot
acompanyar de __________________ o d’il·lustracions.
5. Tria les afirmacions que facin referència a la descripció d’un ambient.
Ens fa imaginar un lloc i una situació en un moment concret.
Tothom faria la mateixa descripció perquè tots veiem el mateix.
Es fa referència a les coses que percebem a través del sentits.
Es fa referència principalment al sentit de la vista.
Hi apareixen molts diàlegs.
6. Completa les frases amb les següents paraules.
dur – peses – maça – dur – peses – massa
 El forner prepara la _____________ per fer el pa.
 Sembla que t’has aprimat. Quant . _____________, ara?
 Això només ho podràs partir amb un cop de _____________ .
 El ciment s’ha assecat i ha quedat totalment _____________ .
 Si vas al gimnàs, fes servir les _____________ més petites.
 Demà he de _____________ aquestes cassoles a la mare.
7. Relaciona i escriu les comparacions resultants.
Estava vermell 
Tenia els ulls blaus 
El cabell era negre 

 el mar.
com

Està xuclat 
Escola Pompeu Fabra - Cicle Mitjà - 4t - Català - 1r trimestre

 un clau
 un pebrot.
 el carbó.
2

8. Escriu l’article corresponent davant de cada paraula (el, la, l’, els, les).
 _____ universitat

 _____ testos

 _____ vista

 _____ il·lustrador

 _____ combinacions

 _____ espectadors

 _____ italiana

 _____ centre

 _____ unicorn

 _____ huracà

 _____ humor

 _____ úniques

9. Escriu un determinat demostratiu davant de cada paraula.
 _____ universitat

 _____ testos

 _____ vista

 _____ il·lustrador

 _____ combinacions

 _____ espectadors

 _____ italiana

 _____ centre

 _____ unicorn

 _____ huracà

 _____ humor

 _____ úniques

10. Escriu els possessius corresponents.
 Aquesta casa et pertany a tu. És la __________ casa.
 El llibre és del Martí. És el _________ llibre.
 Aquestes flors les cuidem l’Anna i jo. Són les ____________ flors.
 La Núria busca les arracades que li pertanyen. Busca les _________ arracades.
 L’ordinador em pertany a mi. És el _________ ordinador.
11. Escriu dues paraules de la mateixa família de cadascuna de les següents:
sabata

net

mar

control

12. Subratlla el prefix o el sufix de les paraules següents i classifica-les.
 inquiet

 barbut

 professional

 formiguer

 retoc

 prehistòria

 preveure

 fruiteria

 desesperar

amb prefix

Escola Pompeu Fabra - Cicle Mitjà - 4t - Català - 1r trimestre

amb sufix

3

13. Escriu un determinant i un adjectiu per a cada nom. Fixa’t en l’exemple:
 jardiner

 el jardiner tranquil

 entrenador ____________________________________________________
 autobús

 ___________________________________________________

 botiga

 ___________________________________________________

 sopar

 ____________________________________________________

 Ara, escriu un verb per a cada grup de paraules que has escrit i forma una
oració.

14. Relaciona les paraules per formar-ne de compostes i escriu-ne el resultat:
cent 

 ferro

terra 

 peus

fil 

 trèmol

nou 

 miques

plora 

 vingut

Escola Pompeu Fabra - Cicle Mitjà - 4t - Català - 1r trimestre

4

