Nivell I1
L’article

L’apòstrof
L’article determinat té les formes següents:

SINGULAR

PLURAL

MASCULÍ

el/l’

els

FEMENÍ

la/l’

les

Exemples:
el disquet
l’ordinador
els despatxos

la cafetera
l’escombra
les papereres

La forma apostrofada (l’) s’utilitza davant de noms o adjectius
començats per vocal o h, llevat d’algunes excepcions que veurem
més avall.
Exemples: l’avi, l’estiu, l’home, l’àvia, l’herba, l’Helena

Excepcions:
L’article LA davant de mots femenins començats per i, u, hi, hu
àtones.
Exemples: la imatge, la unitat, la història, la humitat

Altres casos:

els noms de les lletres (la ena, la essa...)
la una (quan es refereix a l’hora)
per evitar confusions (la ira, la asimetria...)
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EXERCICI 1
Escriu l’article que correspongui davant dels noms següents:
.....àguila

.....interès

.....olla

.....hotel

.....hospital

.....orella

.....alcalde

.....Ernest

.....elefant

.....alegria

.....ull

.....hivern

.....ajuntament

.....aigüera

.....insecte

.....ombra

EXERCICI 2
Escriu l’article que correspongui davant de les paraules
femenines:
.....Índia

.....Irene

.....ungla

.....història

.....universitat

.....infermera

.....impressió

.....injecció

.....il·lusió

.....hípica

.....Úrsula

.....invasió

.....urgència

.....imatge

.....Imma

.....illa

EXERCICI 3
Completa les construccions següents amb
preposició. Fes les contraccions que calgui.

un

article

i

una

Sempre passa .................. avinguda.

La filla .............. veí.

Anirem ............... parc.

Passa .............. camí.

S’ha fet mal ............. dit.

Va caure baixant ...... avió.

Aquesta cotxe és ................. Isidre.

Ve ....... banc.

S’ha fet mal ................ orella.

Viu .............. hotel.

El nebot ............... oncle Andreu.

He anat ............. pavelló.

He passat ............. carrers del centre.

Vinc ............ despatxos.

Ens convé passar .............. autopista.
M’agrada aquesta casa ............... orientació que té.
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Les contraccions

a + el

al / a l’

al noi / a l’home

a + els

als

als joves

de + el

del / de l’

del riu / de l’arbre

de + els

dels

dels estadis

per + el

pel / per l’

pel cel / per l’aire

per + els

pels

pels cantons

EXERCICI
Completa les construccions següents amb
preposició. Fes les contraccions que calgui.

un

article

i

una

Sempre passa .................. avinguda.

La filla .............. veí.

Anirem ............... parc.

Passa .............. camí.

S’ha fet mal ............. dit.

Va caure baixant ...... avió.

Aquesta brusa és ................. Isabel.

Ve ....... banc.

S’ha fet mal ................ orella.

Viu .............. hotel.

El nebot ............... oncle Andreu.

He anat ............. pavelló.

He passat ............. carrers del centre.

Vinc ............ despatxos.

No vull donar-ho ............. primer que passi.
............. Isabel, val més no dir-li res, però .............. seva mare sí.
El despatx ............. Marc és el ................. esquerra.
Has de portar el full .............. ingrés.
Ens convé passar .............. autopista.
M’agrada aquesta casa ............... orientació que té.
Va mullat des ............ esquena fins als peus.
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EXERCICI 2
Completa amb DE / D’ segons calgui:
dia ............ festa

ull ......... poll

molí ........ vent

tros ........ animal

mes ........ abril

aigua ........ pluja

cuixa ........ ànec

gos ........ atura

camisa ......... quadres

aigua ........ colònia

pa ......... avui

lliçó .........humilitat

pluja ........ hivern

ploma ....... oca
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