Català. Fonètica de vocals. Examen d'opció múltiple (4 opcions), públic
Nom i cognoms: .................................................................. 2n Batx. Grup ....
Encerts:
Errors:
/ Puntuació corregida:
Qualificació:
Cerca el símbol fonètic del so indicat a cada línia (si no hi és, escriu Ø)
1. Vocal palatal tancada (no posterior alta)
a) [i]
b) [ú] c) [é] d) cap: Ø
___
2. Vocal velar mitjana oberta (labialitzada baixa) a) [ú] b) [ó] c) [é] d) cap: Ø
___
3. Vocal /ε/ en posició àtona (ex.: ven - venia): a) [ε] b) [e] c) [ə] d) cap: Ø
___
4. Vocal /i/ àtona postvocàlica (ex.: canta-hi): a) [i ] b) [j] c) [i] d) cap: Ø
___
Respon les diferents preguntes:
5. L'indret de l'aparell fonador vers on s'acosta l'òrgan articulant s'anomena:
a) articulador b) punt d'articulació c) paladar
d) cap
___
6. L'òrgan articulant de [i] és:
a) el llavi inferior
b) la punta de la llengua
c) el dors de la llengua d) cap
___
7. En què són diferents [έ] i [ɔ́]?
a) en la sonoritat
b) en el punt d'articulació
c) en el mode d'articulació
d) en punt i mode d'articulació
___
8. Què manca a la descripció: "la [ə] és un so vocàlic àton"?
a) obert posterior
b) mitjà central
c) tancat anterior
d) mitjà anterior
___
Quina opció és veritat o és correcta per al català central?
9. Partició de "i ho diu":
a) [ju ði´u
] b) [i u ði´u
] c) [ju ði´ u] d) [i u ði´ u] ___
10. Partició d'aigües:
a) [ái v
wəs] b) [ái v
u əs] c) [á i v
u əs] d) [á i v
wəs] ___
11. L'obre, transcripció:
a) [l óβɾa]
b) [l ɔ́βɾa]
c [l óβɾə]
d) [l ɔ́βɾə] ___
c [kunέʃ]
d) [konέʃ] ___
12. Coneix, transcripció:
a) [konéiʃ] b) [kunéʃ]
13. Guantera:
a) [ uəntέɾə] b) [ wəntéɾə]c) [ uantéɾə] d) cap
___
14. Beveu, transcripció:
a) [beβέu] b) [bəβéu] c [beβέu]
d) [bəβέu] ___
15. Entenen, transcripció:
a) [anténən] b) [əntέnən] c [enténən] d) cap
___
16. No hi ha vi, transcripció: a) [nó iá βi´] b) [nó já βi´] c [nó á βi´] d) [nɔ́ jə́ βi´] ___
17. N'omple, transcripció:
a) [nómplə] b) [nómple] c [nɔ́mplə] d) [nɔ́mple] ___
18. Reprens, transcripció:
a) [repɾέns] b) [repɾéns] c [rəpɾέns] d) [rəpɾéns] ___
19. Ho traduíem, transcripció: a) [u trəðui´əm]
b) [o trəðui´əm]
c) [u trəðujəm]
d) [u trəðwi´əm]
___
Indica la paraula compleix la condició:
20. Té un so [e] àton:
a) veuré
b) queien
c) teòric
d) cap d'elles ___
21. Té tres síl·labes:
a) conduïes b) somrèieu c) qüestiona d) cap d'elles ___
22. Té un diftong creixent:
a) cuiner
b) Pasqüetes c) quequeja d) cap d'elles ___
23. Té un diftong decreixent: a) abaixa
b) noieta
c) traduirà
d) cap d'elles ___
24. Té, entre vocals, una /i/ o una /u/ fent de vocal:
a) mouen
b) no ho és
c) reduíeu
d) cap d'elles ___
25. Té, entre vocals, una [j] o una [w] (fent de consonant). a) ja hi és
b) coíem
c) aguanta
d) cap d'elles ___
Atenció: No es pot respondre a l'atzar, perquè, en aquesta prova, cada tres errors descompten un
encert. Si no sabeu segur la resposta, més us val deixar certs ítems sense contesta.
Puntuació corregida: PC.
PC permet trobar la qualificació
4 opcions -1 = 3
Fórmula de càlcul de la puntuació corregida: PC = encerts – (errors / 3)

Català. Fonètica de vocals. Examen d'opció múltiple (4 opcions), públic
Solucionari
2n Batx. Grup ....
Encerts:
Errors:
/ Puntuació corregida:
Qualificació:
Cerca el símbol fonètic del so indicat a cada línia (si no hi és, escriu Ø)
1. Vocal palatal tancada (no posterior alta):
a) [i]
2. Vocal palatal tancada (no posterior alta):
a) [i]
3. Vocal velar mitjana oberta (labialitzada baixa):
d) cap: Ø
4. Vocal /ε/ en posició àtona (ex.: ven - venia):
c) [ə]
5. Vocal /i/ àtona postvocàlica (ex.: canta-hi):
a) [i]
Respon les diferents preguntes:
6. L'indret de l'aparell fonador vers on s'acosta l'òrgan articulant s'anomena:
b) punt d'articulació
7. L'òrgan articulant de [i] és:
b) la punta de la llengua
8. En què són diferents [έ] i [ɔ́]?
b) en el punt d'articulació
9. Què manca a la descripció: "la [ə] és un so vocàlic àton"?
b) mitjà central
Quina opció és veritat o és correcta per al català central?
10. Partició de "i ho diu":
a) [ju ði´u
]
11. Partició d'aigües:
a) [ái v
wəs]
12. L'obre, transcripció:
d) [l ɔ́βɾə]
13. Coneix, transcripció:
c [kunέʃ]
14. Guantera:
b) [ wəntéɾə]
15. Beveu, transcripció:
d) [bəβέu]
16. Entenen, transcripció:
d) cap
17. No hi ha vi, transcripció: b) [nó já βi´]
18. N'omple, transcripció:
a) [nómplə]
19. Reprens, transcripció:
c) [rəpɾέns]
20. Ho traduíem, transcripció: a) [u trəðui´əm]
Indica la paraula compleix la condició:
21. Té un so [e] àton:
c) teòric
22. Té tres síl·labes:
b) somrèieu
23. Té un diftong creixent:
b) Pasqüetes
24. Té un diftong decreixent: d) cap d'elles
25. Té, entre vocals, una /i/ o una /u/ fent de vocal: c) reduíeu
26. Té, entre vocals, una [j] o una [w] (fent de consonant): a) ja hi és

Atenció: No es pot respondre a l'atzar, perquè, en aquesta prova, cada tres errors descompten un
encert. Si no sabeu segur la resposta, més us val deixar certs ítems sense contesta.
PC: Puntuació corregida.

Ítem: cada pregunta (1.-..; 2.-...).

n = número d'opcions -1

Opció: cada proposta de resposta d'un ítem (a, b, c, d).

Fórmula de càlcul de la puntuació corregida:
PC = encerts – (errors / n)
Per a aquest examen, doncs: PC= encerts – (errors / 3)
Vegeu la taula adjunta per obtenir la qualificació a partir de la puntuació corregida.
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PC

Nota

PC

Nota

PC

Nota

PC

Nota

PC

Nota

1

0.3

2

0.6

3

1.0

4

1.3

5

1.6

6

1.9

7

2.2

8

2.5

9

2.8

10

3.1

11

3.4

12

3.8

13

4.1

14

4.4

15

4.7

16

5

17

5.6

18

6.1

19

6.7

20

7.2

21

7.8

22

8.3

23

8.9

24

9.4

25

10

