EXERCICIS DE PRONÚNCIA (CONSONANTS)


1. Digues el diminutiu dels noms següents:

clau, creu, peu, ou, blau, veu, bou, poal.


2. Digues en quins casos afiges una t al final d’estes paraules:

api, col.legi, premi, incendi, geni, ensomni, conveni.


3. Digues en quins casos cal escriure una x enlloc d'una s o c:
			
cifra, simple, sarampió, ciprer, sorrac, gronsar.


4. Digues en quins casos és correcte escriure de dos maneres els mots següents: 

aixafar/xafar, aixaloc/xaloc, aixarop/xarop, aixeringa/xeringa, aixanglot/xanglot.


5. Escriu els mots castellans equivalents als mots catalans següents:

projecte, trajectòria, injecció, majúscules, cònjuge.


6. Escriu un mot català equivalent per a cadascun dels mots castellans següents:

majo, potaje, ojo!, almeja, bandeja, concejal, jabalí, jefe, lujo, traje.


7. Digues quina de les dos grafies dels mots següents s'adequa millor a la teua pronunciació:

ametlla/ametla, batlle/batle, butlla/butla, bitlla/birla, espatlla/espatla, espatllar/espatlar, guatlla/guatla, motlle/motle, vetllar/vetlar.


8. Digues en quins casos cal escriure una sola l:

lliberal, llògic, llegítim, lliterari, llicenciat, llingüística, ballena, galletes, allioli, pelleteria, motxilla, metall, porcellana, cartellera, llanxa, lleopard, llenceria, llegendari, lleial, pallissa, sentinella, trasllat, llunar, llitúrgia.


9. Digues en quins casos dius una u en lloc d'una l en paraules següents:

àlber, albercoc, albergínia, alfàbega, alfals, Alfara, palma, palpar, escalfar, palmell, atalbar.


10. Digues en quins casos cal suprimir una n:

mangrana, mançana, llangosta, regalènsia, convidar, institut, constipat, transparent, transtorn, anquell, portanveu





SOLUCIONS

1. Pronunciar-hi una v enlloc d'una u no és recomanable en aquests casos: 

claueta, creueta, peuet, ouet/ouera, blauet i blavet (amb significats diferents), veueta, bouet, poalet (ni *poval o *povalet)

2. Afegir una t final no és recomanable, llevat de la forma àpit, que recull el diccionari.

3. En tots els casos cal escriure una x enlloc d'una s o c: 

xifra, simple i ximple (amb significats diferents), xarampió, xiprer, xerrac, gronxar.

4. Només en el cas d'aixafar/xafar.

5. En castellà s'escriuen amb una y. Per tant, s'hi ha de pronunciar el so català de la j.

proyecto, trayectoria, inyección, mayúsculas, cónyugue.

6. Només en el primer cas la jota del castellà equival a una c en català.

7. Les dues grafies dels mots són correctes. La grafia tl correspon a la pronúncia d’una ela geminada (l.l).

8. Cal escriure una sola l en els casos següents:

a) liberal, lògic, legítim, literari, galetes, lingüística, balena, litúrgia,

b) llicenciat, allioli, pelleteria, motxilla, metall, porcellana, cartellera, llanxa, lleopard, llenceria, llegendari, lleial, pallissa, sentinella, trasllat, llunar.

9. Pronunciar-hi una u en comptes d'una l no és recomanable en cap cas.

10. Cal suprimir la n en els casos següents:

a) magrana, maçana/mançana, llagosta, llagostí, regalèssia, aquell, portaveu.
b) convidar, institut, constipat, transparent, transtorn.


