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Nom: Data: 
 
ORTOGRAFIA 
 
1. Accentua les paraules i classifica-les: 
 

 interes  mecanic  magica 

 ultima  rodoli  histeric 

 maquina  examen  camio 

 
 
2. Completa amb x, ix, tx o ig les paraules que tens a continuació: 
 

 ___iclet  bu___aca  gron___ador  depa___ 

 a___i  fa___a  pu___inel·li  ___arop 

 passe___  esto___  lle___  ca___a 

 
3. Completa els espais buits amb m o n. 
 

 o___bra  e___veja  co___pany  i___vent 

 co___ptar  e___pipar  co___vidat  te___ps 

 to___ba  co___petició  esco___bra  ca___vi 

 
4. Segons la posició de la síl·laba tònica, una paraula pot ser: 

a. monosíl·laba, bisíl·laba o trisíl·laba. 

b. aguda, plana o esdrúixola. 

c. última, penúltima o antepenúltima. 

 

5. L’accent a les vocals e i o és: 

a. sempre obert. 

b. sempre tancat. 

c. pot ser obert i tancat. 

 

6. La norma d’ús de la h és: 

a. sempre apareix al principi de paraula. 

b. mai pot aparèixer enmig d’una paraula. 

c. no hi ha norma que en regeixi l’ús. 
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7. Escrivim x... 

a. a principi i a final de paraula. 

b. darrera de vocal i a final de paraula. 

c. a principi de paraula i després de consonant. 
 
8. Les paraules embogir, rajar i roja tenen en comú que... 

a. la paraula primitiva acaba en ig. 

b. tenen paraules derivades amb j. 

c. totes són verbs. 
 
9. Escrivim qu i gu davant de les vocals: 

a. a i e. 

b. a i o. 

c. e i i. 
 
10. La erra muda apareix sempre en la posició... 

a. final de mot. 

b. inicial de mot. 

c. enmig de mot. 
 
11. Les formes correctes de la primera persona del singular de l’imperfet 

d’indicatiu dels verbs cantar, jugar i saltar són... 

a. cantaba, jugaba i saltaba. 

b. cantava, jugaba i saltava. 

c. cantava, jugava i saltava. 
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Nom: Data: 
 
GRAMÀTICA 
 
1. Escriu una frase exclamativa, una interrogativa i una enunciativa negativa. 
 

 

 

 
2. Classifica les paraules segons el gènere i el nombre i completa. 
 

 ase  cavall  pintora  dependents 
 

masculí femení 

singular plural singular plural 

ase ases somera someres 

    

    

    

 
3. Completa amb el pronom, el nom i els temps dels verbs que tens a 

continuació. 
 

 pronom nombre temps 

interpretes    

manipulàveu    

demanarà    

 
4. Una oració que expressa el sentiment és... 

a. interrogativa. 

b. enunciativa. 

c. exclamativa. 
 
5. El femení de les paraules home, porc i ase és respectivament: 

a. dona, truja i somera. 

b. dona, somera i truja. 

c. dona, truja i euga. 
 

6. Els pronoms personals forts tenen la funció de substituir un o més... 

a. adjectius. 

b. noms. 

c. adverbis. 
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7. El nom i l’adjectiu han de concordar en: 

a. nombre i persona. 

b. gènere i nombre. 

c. gènere i persona. 
 

8. Les paraules i, de, amb i però, tenen en comú que són: 

a. monosíl·labs. 

b. contraccions. 

c. enllaços. 
 
9. Una contracció és el resultat d’unir les paraules a, de, o per a un... 

a. nom. 

b. article. 

c. adjectiu. 
 
10. Quan diem que un verb pot estar en singular o en plural i en primera, 

segona o tercera persona, ens referim respectivament a: 

a. nombre i persona. 

b. nombre i gènere. 

c. persona i nombre. 
 
11. Les paraules aquest, aquella, aquestes i aquells són: 

a. determinants possessius. 

b. determinats demostratius. 

c. articles determinants. 
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Nom: Data: 
 
LÈXIC 
 
1. Relaciona cada paraula o grup de paraules amb el que li correspon. 
 

cua     derivada amb sufix 

reunir     família de paraules 

peixateria     composta 

carn, carnisser     polisèmica 

escuradents     derivada amb prefix 

 
2. Relaciona les dues parts dels refranys i frases fetes següents 

 
 

 

 

 

 
3. Les paraules com nau, banc, i ploma son... 

a. sinònimes. 

b. antònimes. 

c. polisémiques. 
 
4. A l’oració L’Olga està sempre a la lluna, estem fent servir una expressió amb 

sentit... 

a. figurat. 

b. real. 

c. literal. 
 
5. Tria el significat corresponent a la frase feta fer-se la barba d’or: 

a. posar-se la barba rossa. 

b. guanyar molts diners. 

c. posar-se una barba postissa. 
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6. La relació que s’estableix entre les paraules sec i humit és de paraules... 

a. sinònimes. 

b. antònimes. 

c. polisémiques. 
 
7. A quina part d’una paraula s’afegeix un sufix per convertir-la en una de 

nova? 

a. al principi. 

b. al mig. 

c. al final. 
 
8. Una família de paraules està formada per... 

a. mots que provenen d’una mateixa paraula primitiva i que mantenen un vincle de 
significat els uns amb els altres. 

b. paraules que fan referència a un mateix context (fruites, esports, calçat, etc.). 

c. paraules que tenen una relació de semblança les unes amb les altres. 
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Nom: Data: 
 
TIPOLOGIA DE TEXTOS 
 
1. Relaciona cada característica amb el tipus de text que li correspon: 
 

diàleg  teatral  recepta  poesia  còmic 
 

_____________  La intervenció d’un personatge queda vinculada a la de l’anterior. 

_____________  Les acotacions apareixen en aquest tipus de text. 

_____________  Bafarades, vinyetes i símbols en formen part. 

_____________  Les seves línies són versos i els paràgrafs, estrofes. 

_____________  Instruccions ordenades per fer alguna cosa. 

2. Perquè es pugui parlar de diàleg hi ha d’haver... 

a. com a mínim, dos personatges parlant. 

b. gent parlant a la vegada. 

c. públic que escolta. 
 

3. L’acotació és una part del text teatral que... 

a. llegeix el narrador damunt de l’escenari. 

b. orienta els actors per fer la representació. 

c. té una funció decorativa en el text. 
 

4. La vinyeta del còmic és... 

a. el lloc on es posa el text que diuen els personatges. 

b. els símbols del que senten els personatges. 

c. l’espai dins del qual es fan cadascun dels dibuixos. 
 

5. Quan les paraules del final de cada vers acaben igual, diem que... 

a. casen. 

b. rimen. 

c. funcionen. 
 

6. En una recepta de cuina, una de les qüestions bàsiques és... 

a. l’ordre de les instruccions. 

b. les imatges que mostren el procés. 

c. les frases curtes i clares. 
 

7. Si veiem un senyal on es ratlla el dibuix d’un telèfon mòbil, significa que... 

a. no tenen telèfons mòbils. 

b. no els agraden els telèfons mòbils. 

c. no es poden fer servir telèfons mòbils. 
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