MODEL EXAMEN TEMA 3
1.- Llegeix el text de la pàgina següent i justifica, partint d’ell, per què es tracta d’una auca.
Comenta la rima de la 1ª línia de l’auca.
2.- . Llig el text i contesta les preguntes.
L’habitació feia una pudor molt forta d’all. El professor Van Helsing havia llegit que els vampirs no
suportaven aquesta pudor, i havia col·locat flors d’all per tot el marc de la finestra, en gerres sobre
els mobles, i fins i tot n’havia trenat una garlanda amb la qual havia envoltat el coll de Lucy.
Tanmateix, la senyora Westenra no va trobar l’entrellat de tanta flor. Més encara, sentia que la
pudor l’ofegava, que no podria dormir gens si aquelles flors pudentes seguien a l’habitació. De
manera que, decidida, va obrir la finestra i mentre llançava totes les flors al jardí, deixà que l’aire
fresc de la nit s’emportara aquella pudor ben lluny. Aleshores, quan va tancar la finestra, s’adonà
que una boira espessa apareixia davant d’ella del no-res. Però no li va donar importància. De nit,
i a Londres, era ben normal que la boira apareguera en el moment més inesperat. Lucy dormia
profundament. No obstant això, la senyora Westenra es va gitar al seu costat molt a poc a poc,
per por de despertar-la. De sobte, el silenci de l’habitació es va veure alterat per uns colpets que
cridaren la seua atenció. Alguna cosa revolava fora, enmig de la boira que cobria la finestra, i
topava amb insistència contra el vidre.
a) A quin gènere narratiu correspon el fragment que acabes de llegir?
b) Quins elements que hi figuren et fan pensar que pertany a aquest gènere? c) Quin tipus de
narrador conta la història?
d) En quin espai es desenvolupa l’acció? e) Quins personatges hi ha en aquest espai durant el
desenvolupament de l’acció?

3. La paraula aïllat conté un diftong o un hiat? Per què? Com ho has pogut saber?

4. Contesta vertader o fals a les afirmacions següents.
a. Les històries narrades en primera persona sempre tenen un narrador que és alhora
personatge.
b. Els còmics i les auques tenen les mateixes característiques, però les auques només es poden
escriure en valencià.
c. La vocal i pot format part d’un diftong decreixent, però no d’un diftong creixent.
d. Totes les paraules que tenen un hiat porten accent o dièresi.
e. Quan una vocal es troba en un context en què fot formar diftong i fa un hiat, ha de dur
accent o dièresi.

5. Escriu, segons calga, abaixar, apujar, baixar o pujar.
a) Per culpa de la crisi els botiguers han hagut de (d’) ................................................... els
preus.
b) Visc en un dúplex i passe el dia ................................................... i
................................................... escales.
c) No poden ................................................... el sofà nou al pis perquè no cap a l’ascensor.
d) Si eres capaç de (d’) ................................................... aquella muntanya et consideraré un
atleta

6.- Digues la categoria gramatical de les paraules d’aquesta oració:
El fill menut de la veïna estudia molt.

7.- Separa en síl·labes els mots següents i classifica’ls en la columna adequada:
adequació, paella, importantíssim, canya, fulla, carretera, veí, pou, viatge, queviures,
lingüística, braçalet, carnisser, fullet, boira, bolígraf, impressora, aeroport, Europa, qüestió,
alegria, violí, creure, nàufrag, àguila.

DIFTONGS
CREIXENTS

HIATS
DECREIXENTS

8.-Escriu una oració on la paraula valencià siga adjectiu i una altra on siga substantiu.
VALENCIÀ (substantiu)

VALENCIÀ (adjectiu)

9.- Defineix aquets mots:
Subtilesa
Brètol
Irònic

