Observeu les entrades següents del diccionari i contesteu les preguntes següents:


fred1 m 1  Sensació produïda per la pèrdua de calor. Tenir fred. Sentir fred. 2  Temps fred. Fer fred. Un fred tardà. 3 no fer fred ni calor (o ni fred ni calor) (una cosa a algú) fig Ésser-li indiferent. 

fred2 -a 1 adj 1 Que té una temperatura sensiblement més baixa que la del cos humà. Un vent fred. Un clima fred. 2  No escalfat. Un bany fred. 3  Que no té el grau de calor normal, necessari a un fi. Tenir el cos fred, les extremitats fredes. Trobar el menjar fred. 2 adj fig 1  Sense afecte, passió, sensibilitat, etc. Una persona freda, incapaç de plorar o de riure. 2  p ext Una carta freda, gairebé descortesa. 3  Poc sensible als estímuls sexuals. 4  Que no s’immuta davant esdeveniments imprevists, impressionants, per inclinacions afectives, etc. Un jutge fred, que sap ésser equitatiu. 5 p ext Una investigació científica ha d’ésser freda. Ha fet una crítica ponderada i freda. 6 Mancat de gràcia, d’al·licient, de simpatia, d’expressió, etc. Un actor, un orador, fred. 7  p ext Un quadre fred. Una decoració freda. 

fredejar v intr 1  Fer més aviat fred. Avui fredeja. 2  Mostrar-se més o menys freda una cosa.

fredeluc -uga adj  Fredolic.

fredeluga f ornit  Ocell de l’ordre dels caradriformes, de la família dels caràdrids (Vanellus vanellus), amb un airós plomall negre vertical a la part superior del cap i el plomatge negre i blanc.

fredolec -ega adj  Fredolic.

fredolic -a 1 adj Molt sensible al fred. 2  m bot Bolet de la família de les tricolomatàcies (Tricholoma terreum) de barret convex, grisenc, fibrós i esquamós, i de cama blanca grisenca, comestible.


a. Quins mots són sinònims? Són sinònims totals o parcials?

b. Quin són homònims?

c. Quins són polisèmics?

d. Quins són monosèmics?

e. Quin és l'hiperònim de fredeluga (fem.)? I de fredolic (masc.)?

f. Busca sinònims del bolet Tricholoma terreum.
 

SOLUCIONS

a. Quins mots són sinònims? Són sinònims totals o parcials?

Són sinònims fredeluc –uga, fredolec –ega i fredolic –a (acc. 1).

Els dos primers són sinònims totals, perquè són monosèmics. En canvi, fredolic –a és un sinònim parcial dels dos primers, perquè és un mot polisèmic.

b. Quin són homònims?

Són homònims fred 1 (m.)  i fred 2 (adj. m.) i també fredeluga (adj. f. ) i fredeluga (f.)

c. Quins són polisèmics?

Són polisèmics fred 1, fred 2 -a, fredejar i fredolic –a.

d. Quins són monosèmics?

Són monosèmics fredeluc –uga (adj.), fredeluga (f.) i fredolec –ega.

e. Quin és l'hiperònim de fredeluga (fem.)? I de fredolic (masc.)?

L’hiperònim de fredeluga és ocell.

L’hiperònim de fredolic (m.) és bolet.

f. Busca sinònims del bolet Tricholoma terreum.
 
El DIEC recull com a sinònims de fredolic els noms següents: brunet, negret i negreta. No recull, però, bruneta, moreneta i capellà, que són usuals a les Terres de l’Ebre:

--fredolic: a Nonasp i al Pinell de Brai (Navarro).
--brunetes: a Arnes (DCVB, Navarro), Bot, Caseres, Gandesa, Orta i Prat de Comte (Navarro). També a Paüls (Izquierdo). 
--morenetes: a Vilalba dels Arcs (Navarro). També a Tortosa i als Reguers (Vergés Pauli, Grau-Camacho).
--capellà: a la Fatarella (Navarro).


