Suficiència 2. Unitat 3. Ortografia

ESSA SORDA. EXERCICIS

1.- Fes el femení d’aquests substantius. Afegeix-hi un parell més d’exemples.
gegant – gegantessa

baró –

comte –

abat –

sacerdot –

duc –

2.- Fes un derivat a partir del sufix –ASSA.
paper –

cuiro –

terra –

casa –

pi –

mare –

3.- Fes un derivat en sentit augmentatiu. Afegeix-hi dos exemples més.
car – caríssim

ample -

bo –

llarg -

intel·ligent -

tou -

4.- Escriu un substantiu a partir dels verbs que et presentem seguidament.
Afegeix-hi un parell més d’exemples.
enyorar – enyorança

venjar -

témer –

recar -

matar -

comparèixer –

5.- Ara crea un derivat acabat en –CIÓ. Troba un parell més d’exemples.
admirar – admiració

avaluar –

destinar –

acusar –

col·locar –

humiliar –

felicitar –

falsificar -

dissoldre -

6.- Fes el substantiu derivat dels següents verbs.
pressionar – pressió

deprimir -

imprimir -

agredir -

admetre -

remetre –

dimitir -

ometre -

transmetre -

Un cop fet el substantiu, tria’n alguns i busca altres paraules de la
mateixa família que tinguin el so de essa sorda.
pressionar – pressió: repressió, pressiona, pressionat...
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7.- A cada definició li correspon una de les dues paraules que fan parella. Quines
són?
capça – capsa
faç – fas

cessió – sessió
falç – fals

cigne – signe
maça – massa

a) Acció de regalar una cosa:
b) Eina consistent en una fulla de ferro acerat, corba, amb un dels extrems acabat en
punxa:
c) Ocell palmípede de l’ordre dels anseriformes:
d) Massa compacta i rodona que formen les fulles apinyades de certes hortalisses:
e) Arma antiga consistent en un bastó de cap molt gruixut:
f)

Cara:

8.- Escriu Ç o S al final dels mots següents i afegeix-hi un o dos derivats.
feli__:

esfor__:

progré__:

verní__:

tra__:

balan__:

lla__:

arrò__:

tro__:

peda_:

9.- La grafia que falta en els mots següents sempre correspon a una essa sorda.
Escriu la forma correcta. Si cal, consulta un diccionari.
__e__ília

comen__em

__anefa

fronti__a

barca__a

esperan__a

compromi__ari

metge__a

pon__ella

me__ies

prometen__a

alcalde__a

trencadi__a

admi__ió

di__oldre

di__ident

vi__i__itud

repre__ió

a__ot

escur__ó

al__ar

velo__itat

recompen__a

impre__ora

a__o__ia__ió

an__ietat

dan__aire

barone___a

__entinella

regalè__ia

hi__ar

carro__a
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ESSA SORDA. SOLUCIONS

1.- gegantessa – baronessa – comtessa – abadessa - sacerdotessa – duquessa
Més exemples: alcaldessa, metgessa, comtessa, poetessa, hostessa...
[alerta amb pagès – pagesa / burgès – burgesa / príncep – princesa]

2.- paperassa - cuirassa – terrassa – casassa – pinassa – marassa
3.- amplíssim – boníssim – llarguíssim – intel·ligentíssim – tovíssim
Més exemples: facilíssim, boníssim, verdíssim, caríssim, complicadíssim, lentíssim...

4.- venjança – temença – recança – matança – compareixença
Més exemples: esperança, temença, esgarrifança, assegurança, concordança...
[atenció: dansa, recompensa, pensa, defensa, ofensa]

5.- admiració – avaluació – destinació – acusació – col·locació – humiliació – felicitació
– falsificació - dissolució
Més exemples: descripció – prohibició – complicació – filiació

6.- pressió – depressió – impressió – agressió – admissió – remissió – dimissió –
omissió – transmissió
depressió: depressiu, antidepressiu
impressió: impressora, impressionant, impressionar, impressor...
agressió: agressor, agressivitat, agressiu
admetre: inadmissible, admissible
remetre: remissió
dimissió: dimissionari, dimissòries
omissió: intromissió, - - transmissió: transmissivitat, transmissible, transmissió

7.- a) cessió ; b) falç; c) cigne; d) capça; e) maça; f) faç
8.- feliç: felicitat, felicitar, felicitació, feliços, felices...
esforç: esforçar-se, esforcem, esforçaré...
progrés: progressió, progressista, progressar
traç: traçar, tracem, traçat, traçaria...
balanç: balances, balanceig...
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llaç: llaçada, llacet, enllaçar, enllacem...
arròs: arrossada, arrossaire, arrossos...
tros: trosset, trossejar, trossos...
pedaç: apedaçar, pedaços, pedacet...
vernís: envernissar, vernissos, vernissatge...

9.Cecília

comencem

sanefa

frontissa

barcassa

esperança

compromissari

metgessa

poncella

messies

prometença

alcaldessa

trencadissa

admissió

dissoldre

dissident

vicissitud

repressió

assot

escurçó

alçar

velocitat

recompensa

impressora

associació

ansietat

dansaire

baronessa

sentinella

regalèssia

hissar

carrossa

