Exercicis de reforç. Gener 2014

Ús de A-E en noms adjectius i verbs

Norma 1
Els noms i els adjectius masculins s’escriuen amb e final, i el femenins amb a final
Masculins: home, roure, filtre, ample, pobre...
Femenins: dona, cadira camisa, ampla, pobra...
Però també hi ha molts mots masculins amb a: dia, guàrdia, agrícola, atleta, terra...
I també els que acaben amb: -arca (monarca); -ma (drama, tema); -ta (planeta, poeta); -cida
(raticida, insecticida); -ista (artista, periodista)
I femenins acabats amb e: febre, llebre, mare, torre, Carme, classe, fase, frase, piràmide...

Norma 2
Tots els noms i adjectius acabats en –a, tant si són masculins com femenins, fan el plural en –
es: homes, dones, dies, monarques, conductes, amples, pobres...

Norma 3
En les formes verbals, la penúltima lletra és una e: cantes, canten, cantaven
I l’última lletra és una a: canta, cantava, temia, deia...
Excepcions:
-L’última lletra de l’infinitiu dels verbs de la 2a conjugació és e: caure, riure, plore, prendre...
-Les formes verbals corre, vine, obre, i omple.

Observacions
Hi ha algunes paraules que en català s’escriuen amb e i en castellà amb a: assemblea, emparar,
enyorar, espàrrec, meravella, monestir...
N’hi ha d’altres que en català s’escriuen amb a i en castellà amb e: ambaixada, assassí,
avaluar, avaria, sanefa...

Ara fes les exercicis i següents i comprova’n els resultat:
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EXERCICIS
1. Completa amb A o E.
L’oncl__ Joan. La mev__ mar__ és alt__ i ross__. Necessito un regl__ ampl__ de
fust__. Va tenir molt__ febr__. Ampoll__ de vidr__. Quin problem__. Sabat__ plan__.
Aquest__ fruit__ és tendr__. Tinc un__ medall__ de cour__ i un__ altr__ de plat__

2. Completa amb A o E.
Els tigr_s, l_s zebr_s, l_s giraf_s, les àguil_s, els goril·l_s, les dain_s i els cign_s
pestany_n al regn_ animal; i els rour_s, els cedr_s, l_s noguer_s, els freix_s, les alzin_s i
l_s oliver_s pertany_n al regn_ vegetal.
3. Completa amb A o E.
La nena cant_ una cançó. Jo li donav_ el paper i ella el tornav_ a llençar. La vaig veur_
quan quei_. Ves, obr_ la porta. Quan sortí_m de casa, arribav_n les cosines. Ompl_ la
gerra i port_-la aquí. Corri_n, saltav_n i ballav_n sense parar. Corr_, vin_, que es pos_ a
plour_
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SOLUCIONARI
1
L’oncle Joan. La meva mare és alta i rossa. Necessito un regle ample de fusta. Va tenir molta febre.
Ampolla de vidre. Quin problema. Sabata plana. Aquesta fruita és tendra. Tinc una medalla de coure i una
altra de plata
2
Els tigres, les zebres, les girafes, les àguiles, els goril·les, les daines i els cignes pertanyen al regne animal; i
els roures, els cedres, les nogueres, els freixes, les alzines i les oliveres pertanyen al regne vegetal.
3.
La nena canta una cançó. Jo li donava el paper i ella el tornava a llençar. La vaig veure quan queia. Ves,
obre la porta. Quan sortíem de casa, arribaven les cosines. Omple la gerra i porta-la aquí. Corrien, saltaven
i ballaven sense parar. Corre, vine, que es posa a ploure

Esquemes extrets de: Objectiu aprovar. Llengua i literatura. Brúixola
Exercicis extrets de: Guiatge. Hogar del Libro

