Àrea de Formació Lingüística

CLAU
1.
a. He vist la ressenya de la novel·la al suplement de cultura de l'Avui.
b. L’interviu [NOTA: interviu és paraula masculina] que li vaig fer és per a
una revista de tirada nacional.
c. Tot és conseqüència de l'impasse que has creat amb la teua indecisió.
d. Cal que et sotmetes a un control de asèpsia.
e. T'has llegit ja “La psicologia de l'‘home marginal’”?
f. Ahir van anar al concert de la Schola Cantorum.
g. Als nou anys cursava tercer de EGB.
h. L'estrena serà d'ací tres dies a la Scala de Milà.
i.

Les festes seran de l'1 al 25 de març.

j.

Si vas a Nova York, visita el barri de Harlem.

k. L'àrbitre no va xiular l'offside del davanter.
l.

Quina hora és? Ja és la una.

m. Escolta, tu, el meu germà no té res de anormal.
n. Aquest anell me'l va regalar el hippy que hi ha a la plaça Major.
o. Has vist el gol de Stòitxkov (o: de l’Stòitxkov)?
p. No vol perdre's el festival de Huelva.
q. Ja li has comprat l'hàmster que tant desitjava?
r. Ja ha perdut més d'1.000.000 en els jocs d'atzar.
s. Escrivim ç davant de a, de o i de u.

2.
a. Si no duus els diners a la butxaca, fica-te´ls-hi.
b. Hi ha un meló a la nevera, me l'en vols traure?
c. Se te me'ls emporta.
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d. Posa-me'n un quilo.
e. Si el llibre no és damunt la taula, deixeu-me-l'hi damunt.
f. Ell no s'esperava que l'en nomenaren.
g. Si no hi ha cap taula a l'eixida, poseu-n'hi una.
h. Emporta-te'ls abans que siga massa tard.
i.

Me n'aniré demà a les dues.

j.

Lluïsa ha tret la filla de l'escola on estudiava, espere que tu no la'n tragues.
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