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Avaluació. Nivell A: (66%); nivell B: (60%); nivell C: (55%). 

A

La senzillesa de la Gemma ha commogut tot el nostre veïnat. Això no és la poma que volia.. Algú ja 
m’havia avisat que els altres dos xicots eren aquí baix. 

Cerca a les oracions del requadre anterior:  

1. un nom comú col·lectiu: _______________ 
2. un nom propi: _______________ 
3. un pronom personal clític: _______________ 
 
4. un pronom indefinit: _______________ 
5. un determinant numeral cardinal: _______________ 
6. un nom comú abstracte: _______________ 
 

 Indica si la paraula en cursiva és un determinant (Det), un  nom (N) o un pronom (Pron) i digues 
de quin tipus: 

7. Ja ha tancat tot el bestiar a la quadra. ___ ___________ 
8. La Marta, que no ha vingut, tindrà una nova falta. ___ ___________ 
9. M’enlluerna la claror del sol. ___ ___________ 

 
10. Se n’ha anat a Groenlàndia. ___ ___________ 
11. Algú altre ho deu saber! ___ ___________ 
12. Aquest ordinador, no! L’altre ordinador vull! ___ ___________ 

 

Completa les respostes, referides als adjectius: 

13. Valor (qualitat, valoració, situació, comportament): noia ploranera. _______________ 
14. Funció (qualificació, determinació, atribut): la bata blanca. _______________ 
15. Grau (comparatiu): el més vast, el més ric d'ells, més alt. _______________ 
16. Grau (superlatiu relatiu): fort, el més fort de la colla, el  menys fort. _______________ 
17. Tipus (adjectiu classificador): lleig, pobre, electrònic, negre. _______________ 
 

Subratlla el determinant i escriu de quin tipus és: 

18. Jo et duré moltes fustes noves. _______________ 
19. Li dónes qualsevol parell de mitjons. _______________ 
20. Ara ja sé quin dia vindrà. _______________ 
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Faltes: __ / Nota __ Nivell: A � / B � / C � 
 

Avaluació. Nivell A: (66%); nivell B: (60%); nivell C: (55%). 

Morfosintaxi: Categoria gramatical que té morfemes de gènere i nombre; 

1. admet complements. Fa de nucli del sintagma nominal.  ______________ 
2. fa de complement o d'atribut del nom que el regeix.  ______________ 
3. no exigeix determinats ni complements. Fa de nucli del SN. ______________ 
4. precedeix el nom que determina o que delimita.  ______________ 

Semàntica: Categoria lèxica que 

5. designa qualitat objectiva, valoració subjectiva, situació.. .  ______________ 
6. designa tota mena d'éssers.  ______________ 
7. identifica el referent o en delimita el nombre.  ______________ 
8. té valor relacional (significa d'acord amb el context) .  ______________ 

Tipus de nom, pronom, adjectiu o determinant: 

9. Els noms ** admeten plural i adjectius especificatius.   ______________ 
10. Ni els noms propis, ni els ** ni els col·lectius no admeten plural.  ______________ 
11. Pronom que indica l'existència o no d'un ésser.  ______________ 
12. Pronom personal de 2ª persona sing. masc. subjecte i compl. directe.  _______ /______ 

Tipus de pronom o determinant: 

13. Determinant que indica el nombre d'unitats.  ______________ 
14. Determinant que mostra un lligam amb les persones gramaticals (jo...).  ______________ 
15. Pronom que demana informació sobre un sintagma.  ______________ 
16. Pronom que es refereix a un antecedent situat a l'oració principal.  ______________ 

Tipus d'adjectiu: 

17. Designa una qualitat que el nom té o no té: adjectiu ** . ______________ 
18. Més valent que tu: comparatiu ** .  ______________ 
19. Superlatiu format per dos mots (el més alt) i no per un: superlatiu ** .  ______________ 
20. Indica una qualitat que el nom té de forma matisable (més,...): Adj. **.  ______________ 


