EXERCICIS DE L'APÒSTROF
1. Passa els mots següents al singular:
les angines
les humanitats
els iugoslaus
les aigües
els ous
les utilitats
les ambicions
les ànimes
les eines
les unions
les illes
les ortigues
els ianquis
les universitats
els ulls
els ídols
les anormalitats
els historiadors
les esses
les ungles
les ires
les historiadores
les intel·ligències
les humitats
les urnes
les humoristes
les efes

les hostesses
les humiliacions
les utopies
les hacs
les instal·lacions
els hiverns
les humilitats
les Isabels
les iaies
els humans
les urbanitzacions
les històries
les humanes
els usos
les incapacitats
les infermeres
les historietes
els assassins
les hisendes
els interesos

2. Fes les contraccions i apostrofacions necessàries per a escriure
correctament les combinacions següents:
des de el pont de el perill des de el afluent de el hivern des de el Hospitalet a el avi a el hort -

a el noi a el amic a el abril a el estiu a el hivern fins a el any que ve fins a el arbre fins a el bosc fins a els barris per el cas per la opció per el camí per el carrer per la aigüera per a el Joan per a el Ignasi a ca el Joan a ca el Ignasi a ca el ebenista a ca el electricista a ca el metge a ca la herbolària Ca en Amat Ca en Rial Ca en Estruc Mas de en Gall Ca en Adrià Móra de Ebre La Seu de Urgell Les Valls de Andorra -

La Ametlla de Mar El Delta de el Ebre Na Aina Na Isabel -

3. Passa al singular i apostrofa quan calgui:
les infanticides els matalassos els arcs els èxtasis les anàlisis les afeccions els orígens les àguiles els escarabats les esglésies els ous els exàmens les urnes les erres les injeccions -

