MODEL D’EXAMEN
Nom i cognoms: ___________________________________________________________________
1-Llig el text i contesta les preguntes.
Diumenge al migdia. El sol de maig omplia de llum cada racó i acoloria i feia somriure tots els éssers
vius. A Benissa, asseguda davant de la caseta de Maria, ma mare, amb els ulls tancats, es deixava
acaronar pels rajos tebis mentre la resta de la gent ens movíem amunt i avall amb la intenció de
col·laborar a fer la paella. Intenció innecessària, perquè hi érem massa gent. El pare, observat per la
meua germana i Baltasar, era qui preparava, en el paeller, el foc de llenya mentre Maria i Vicent, que
farien de cuiners, treien, en sengles plats, la carn i les verdures. El meu germà i jo havíem collit
lletugues i unes precioses tomates i ens disposàvem a preparar les amanides i Abdul i Hassan
entretenien Fàtima, la filleta de Vicent i Maria que, amb un any i mig, és una criatura preciosa, ben
viva, que no deixava de tocar-ho tot.
Teníem necessitat de parlar tots junts sobre els esdeveniments que vivíem, d’explicar-nos
exactament com véiem la situació, de prendre decisions. Però, a banda d’això, jo sentia una emoció
especial perquè, després de dinar, havia de vindre el nostre amic Romeu amb la seua família. Tenia
tantes ganes de veure’l...!
L’amenaça de les grues. Carme Miquel
a) On estan els personatges protagonistes del fragment? En quin mes de l’any es troben? Quin
oratge fa?
b) Què cuinaran per dinar? Faran el menjar amb foc de gas o de llenya?
c) Llig el fragment subratllat en el text i encercla la resposta correcta:
• Baltasar preparava el foc de llenya.
• La meua germana observava Baltasar i el pare.
• La meua germana i Baltasar observaven el pare.
• La meua germana preparava el foc de llenya mentre Baltasar i el pare l’observaven.
d) Busca una paraula que signifiquen el mateix que les destacades en negreta.
2.- Indica de quin gènere literari es tracta i justifica-ho.

3.-Explica què és una arrel i un afix i posa dos exemples de cadascun del text de l’exercici 1.

4.-Completa les oracions següents amb aleshores, a les hores, alhora i a l’hora.
a) Els alumnes arribaren ................................................... en punt.
b) Em va veure i ................................................... es va amagar.
c) No parleu tots ..................................................., que no us entenc!
d) Passen dos trens cada hora: l’un ................................................... en punt i l’altre a la mitja.
e) ................................................... no vindràs amb nosaltres?
f) Arribaren tots ..................................................., com si s’hagueren posat d’acord.
g) No telefones ................................................... de dinar, perquè molestaràs.
h) Si intentes entrar a la ciutat ................................................... punta, trobaràs un gran embús.

5.-Identifica els elements de la comunicació en les situacions següents:
a) Teresa conta per xat a la seua amiga Natàlia que s’ha barallat amb el germà.
b) El professor escriu a la pissarra els exercicis per a l’endemà.
c) En un partit de futbol l’àrbitre fa sonar el xiulet per a indicar que un jugador està en fora de joc.
d) En una conversa, Marina diu a Àlex que l’endemà el recollirà a sa casa.
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6.-Classifica les expressions següents, segons siguen frases (F)o oracions (O). Explica la diferència.

a) Joan, per favor, la porta!

f) Ara vinc.

b) Vine.

g) Perill!

c) Acabe de fer el llit.

h) Susanna, a l’esquerra!

d) No compares, dona, no compares!

i) Susanna, gira a l’esquerra.

e) Ara mateix.

j) No tornes mai més!

7.-Subratlla el nucli de cada sintagma i escriu al costat de quin tipus és.
Un cotxe elèctric

Paga el café

La gossa blanca que es va perdre

Massa bo

Escriu molt bé

Extremament car

De Carlet

Tan ràpidament

Molt bonic

Per la carretera de Pego

8.-Digues a quin tipus pertany cadascuna de les oracions següents, segons l’actitud del parlant.
a) Aniràs a la neu? ..................................................................................................................................
b) Els companys no m’han dit res. .........................................................................................................
c) No tornes per ací! ..............................................................................................................................
d) Hem comprat flors al mercat. ...........................................................................................................
e) On aniràs a passar el cap d’any? .......................................................................................................
f) Potser és una bona idea. ....................................................................................................................
g) No m’ho puc creure! ..........................................................................................................................
h) Tant de bo no li passe res! .................................................................................................................
i) No li fa mal la cama. ............................................................................................................................
j) Quants diners dius que val això? .........................................................................................................

