
Canvieu el gènere de les frases següents: 

a) El pagés es va comprar una ovella, un ase, una cabra, un porc i un cavall. 

b) La bruixa va dir a la dida que es convertiria en una perdiu. 

c) L’exdiputat ha estat rebut com un heroi. 

d) L’emperador farà d’actor perquè és tot un artista. 

e) El gendre del masover és l’oncle del pediatre. 

f) L’amo de Can puig, com que és l’hereu, ha venut totes les vaques. 

g) L’abat té una cadernera femella i un rossinyol mascle. 

h) La modista de la reina tindrà d’hoste el sastre del príncep. 

 

Ompliu els buits amb els articles determinats o indeterminats necessaris: 

a)     Anar a dormir d’hora és  ______ costum saludable. 

b)    Visitarem ______ afores de la ciutat. 

c)     No coneixia prou bé ______ senyals de circulació. 

d)     ______ psicoanàlisi està de moda. 

e)     ______ sida és ______ síndrome d’immunodeficiència adquirida. 

f)     Després de l’explosió, es va veure ______ gran resplendor al cel. 

g)     A causa de la caiguda dels pals elèctrics, han tallat ______ corrent. 

h)     Amb ______ dot de la núvia podran pagar ______ deutes. 

i)       Aquest assumpte té ______ avantatges que ens poden afavorir. 

j)      ______ blancor de la neu de les muntanyes i ______ verdor dels prats feien aquell 

paratge encisador. 

k)     Es va sentir ______ remor d’admiració entre la mainada en aparèixer ______ titell 

Poseu els articles que falten en les frases següents : 

a)     Han fet ______ vall al carrer Pelai per arreglar ______ canal. 

b)    ______ còlera és una malaltia infecciosa. 

c)     ______ canal de Panamà travessa el continent americà. 

d)     Discutir el futur de l’empresa és ______ fi de la reunió. 

e)     Si apuges ______ llum ens hi veurem millor. 

f)     La setmana que ve farem acampada a ______ vall de Núria. 

g)     Al cap i a ______ fi, ______ fi no justifica els mitjans. 

h)     Haurem de fregar ______ terra perquè s’ha embrutat amb ______ terra dels testos. 

i)       Aviat arribarà ______ fi de curs i farem vacances. 

j)      Anirem a comprar ______ llums per al pis nou. 

k)     Com que tot el dia hi entra ______ llum del sol, és un pis molt assolellat. 



Busca tots els adjectius qualificatius del text següent, després completa la sèrie 

(gènere i nombre) de cadascun. 

«La cara dels homes i de les dones que han passat dels trenta anys, quina cosa 

impressionant! Quina concentració de misteris minúsculs i obscurs, a la mesura de 

l'home; de tristesa verinosa i impotent, d'il·lusions cadavèriques, arrossegades anys i 

anys; de cortesia momentània; de vanitat secreta; d'abatiment i de resignació davant del 

Gran Animal de la naturalesa i de la vida! 

Josep Pla, El quadern gris 

Canvieu el nombre del substantius següents: 

a) cas           _____________                              f) fris            _____________ 

b) arròs        _____________                              g )tornavís    _____________ 

c) embaràs   _____________                              h) autobús    _____________ 

d) calabós     _____________                              i) matís        _____________ 

e) passadís   _____________                              j) accés        _____________ 

 Passeu al singular els sintagmes nominals següents: 

a) les tesis    ____________                                f) les crisis   _____________ 

b )les otitis  _____________                              g) els tirants  _____________ 

c) les anàlisis    _____________                        h) els atles   _____________   

d) els parèntesis  _____________                    i) els tobogans   ____________ 

e) els paraigües    _____________                    j) els imants    _____________ 

Ara, passeu al plural els mots següents : 

a) sofà                  _____________                      f) llapis    _____________ 

b) desig                _____________                     g) ajust     _____________ 

c) individu              _____________                  h) cactus  _____________   

d) globus                _____________                   i) test     _____________ 

e) text                  _____________                     j) virus    _____________ 

  

 



Escriu les quatre formes dels adjectius que has localitzat al text. 

Masculí singular          Masculí plural        Femení singular        Femení plural 
Impressionant                 Impressionants         Impressionant                   Impressionants 

 

Escriu l'adjectiu en femení   

Un jersei ample - una bota                     Un tuf pestilent - una olor   

Un problema difícil - una situació                     Un orador culte - una professora   

Un nen obedient - una nena                     Un esforç inútil - una dedicació   

Un cafè doble - una partida                     Un home dèbil - una dona   

Un problema simple - una solució                     Un plat picant - unes salses   

Un ofici solemne - una missa                     Un negoci fraudulent - una acció   

Un país lliure - una societat                      Un home prudent - una dona   

Un poble tranquil - una vila                      Un so tènue - una claror   

Un debat tranquil - una discussió                         Un senyor atent - una senyora   

Un guàrdia benèvol - una actitud                         El menjar calent - una sopa   

Un heroi cèlebre - una cita                         Un sofà còmode - una cadira   

Un esportista corpulent - una dona                         Un polític corrupte - una economia   

Un home digne - una dona                         Un fil directe - una línia   

Un local elegant - una model                         El preu exacte - la suma   

Un animal ferotge - una actitud                         Un posat docte - una xerrada   

Un gest adient - una paraula                         Un clima benigne - una temperatura   

 

 Fes el femení i accentua, si cal 

tebi                                       sobri                                 ingenu   

lacti                                       espontani                                 tendre   

extraordinari                                       innocu                                 comú   

vidu                                       aeri                                 homòleg 
  

 


