Posa dièresi en les paraules següents i després classifica-les en la graella:
frequència, Seul, xiita, reduit, unguent, reull, ambiguitat, aiguera, diurna, veinat,
aqueducte, llaut, raim, agrait, terraqui, sequència, instruit, esfereidor, questió, lluit
genuina, equestre, aussar.
REGLA 1

REGLA 2

Completa les formes d’aquests participis:
Masculí singular
traduït

Femení singular

Masculí plural

Femení plural

reduïda
produïts
conduïdes
Tots els participis d’aquest exercici pertanyen a la regla ................................
Col·loca’ls a les paraules següents la dièresi si la necessiten. Digues quina regla els has aplicat
i si pertanyen a alguna excepció:
aigua ____

cuina____

sarraina____

ateisme_____

pasques____

conduiria____

reintentar____

suis____

beneiré____

reull____

peuc____

quocient____

ensaimada_____

egoista_____

contraindicació____ produit ____

reixa____

cinquanta____

ciutat_____

agrair_____

aiguera_____

obeies_____

coincidir____

traint_____

enlairar____

proteina____

reixa____

aigualit____

agraiment_____

manguera_____

traduir _____

pausa_____

pais_____

coincidència____

aquífer _____

egoisme____

aixeta_____

heroina_____

llengua____

genuina_____

Posa dièresi o accent a les paraules que calga i, en cas de ser una excepció, especifica la lletra
d’aquesta:
pais
faria
altruista
reunir
antiinflamatori
obeiem
produia

paisos
conduir
dadaisme
coutilitzar
creilla
arcaisme
posseit

Lluis
produiria
egoista
contraindicació
antiquari
diurn
conduiries

Lluisa
reduint
harmònium
preinstal·lació
peuc
coincidir
reduia

questionari
Màrius
agrair
contribuint
aillant
envairia
disminuirà

Posa dièresi, accent o res a aquestes paraules, segons pertoque:
unguent, veinat, Lluis, decaiment, conduies, peuc, causar, aquífer, empaquetar, reincidir, europeista,
creilla, produieu, agrairia, linguista, adquisició, reduint, reunificar, llenguatge, peuet,
proteina,obeim.
Completa les oracions posant la dièresi o l’accent a les formes verbals que calga:
-

Si jo fora el gerent, reduiria el dèficit que han produit els administradors.
Els pobles germànics envairen la península Ibèrica el segle V.
Encara no s’ha reconstruit la necròpolis que els arqueòlegs atribuixen/atribueixen als ibers.
Durant tot el viatge estàs envaint el carril contrari, de manera que després de dinar conduire jo.
Després d’estudiar el cas, l’advocat ha deduit que en l’execució del crim influiren algunes causes
encara inexplicables.
Alguns dels mots següents han de dur dièresi. Posa’ls-la:
veina

peuc

ruina

xemeneia

reixa

ambiguitat

quatre

pausa

oida

posseidor

heroina

reduia

tenia

paisos

arruinar

reull

intuició

suissa

paisatge

Biscaia

cuinera

frequent

coincidir

almoina

amoinar

espontaneitat obliquitat

agraiment

cinquanta

aillat

ciutadana

transeunt

unguent

reunir

ensaimada

circuit

Eivissa

aigua

aiguera

raim

Caim

joia

I ara completa les frases següents amb la forma que hi corresponga del verb entre parèntesis:
- T’estic molt ........................(AGRAIR) per tots els favors que m’has fet.
- Mentre jo ..........................(PRODUIR), els del costat s’enfonsaven.
- Anit observava com el sopar es .....................(COURE) a poc a poc.
- ................................ (INTRODUIR) la targeta de cara a vosaltres.
- Convé que vosaltres mateixos ho .........................(DEDUIR) en pocs minuts.
- El sucre no es ...........................(DILUIR) prou bé perquè el café era fred.
- Cal que vosaltres ...........................(DISMINUIR) les despeses generals.
- .............................(POSSEIR) tanta riquesa que ni sabia el que tenia.
- Mentre estaven els llums encesos, el cartell ............................(LLUIR) amb força.
- Per favor: .........................(INCLOURE) també la sol·licitud.

Escriu el femení i un nom abstracte derivat dels adjectius següents:
Ex: continu: contínua, continuïtat.
simultani: .....................................................

espontani: ..............................................

heterogeni. ...................................................

heroic: ...................................................

laic: ..............................................................

assidu: ...................................................

innocu: .........................................................

oblic: .....................................................

Escriu dièresi o accent en els mots següents:
aqueducte

linguistica

proisme

conduint

paura

empedreit

exiguitat

harmonium

hemorroidal

Caim

quocient

acuitat

substituiem

egoista

aguait

fortuit

helicoidal

ateisme

bilingue

reimpressio

traduida

jesuita

diuretic

geniut

antiimperialista

europeista

conduiria

pasques

beneire

antiguitat

cafeina

duana

afaitat

Saul

Marius

Posa els accents i dièresis que calguen a les frases següents:
- La questio es que no se quines consequencies pot tenir la teua decisio.
- La Lluisa es va deixar influir per la pretesa genuitat del producte.
- I les seguents questions tambe posseien una alta ambiguitat.
- Els quatre sarrains lluien les seues simitarres.
- Com vols que continue la sequencia?
- Els mots seguents semblen intraduibles.
- El seu caracter egoista no coincidia amb l’altruisme de la veina.
- Aquesta frequencia no es captada per l’oida.
- Per mes que t’hi amoines no reduiras les diferencies entre els veins.

