
la essa sonora /Z/ 

          

Escriu S o Z segons corresponga. 

 

bellesa desembre protozou colze amazona pobresa 

casa Rosanna espermatozoide Cèsar benzina Isabel 

brunzir polze zebra música espasa encesa 

 

Forma substantius derivats amb el sufix –ESA a partir dels adjectius subratllats: 

 

a) Ma tia és una dona bella, plena de bellesa. 

b) M’agraden les persones que són delicades, és a dir, que et tracten amb delicadesa 

c) Carme és molt tímida, no sap com superar la seua timidesa. 

d) Ausades que ets peresós! No sé d’on has tret tanta peresa 

e) Utilitza productes naturals perquè respecten la naturalesa 

 

Escriu un nom acabat en –SI a partir dels mots següents: 

 

sintètic: sintesi   paralític: paràlisi   tuberculós: tuberculosi 

analític: analisi   neuròtic: neurosi   hipotètic: hipòtesi 

 

Escriu un nom acabat en –SIÓ a partir dels substantius següents: 

 

dividir: divisió   precisar: precisió  difondre: difusió 

 

confondre: confusió  preveure: previsió  veure: visió 

 

evadir: evasió   revisar: revisió  preveure: previsió 

 

Completa la graella amb les formes dels participis dels verbs en infinitiu: 

 

 Masculí 

singular 

Masculí plural Femení 

singular 

Femení plural 

excloure exclòs exclosos exclosa excloses 

imprimir imprés impresos impresa impreses 

admetre admés admesos admesa admeses 

prometre promés promesos promesa promeses 

confondre confós confosos confosa confoses 

encendre encés encesos encesa enceses 

entendre entés entesos entesa enteses 

 

Totes aquestes paraules contenen el so d’ESSA SONORA. Col.loca’ls la grafia 

adequada: 

 

pinzell  resumir  gasolina  catorze   

 

polze  zero   desembre  poesia  

 

bisó  amazona  besada   bizantí 

 



casualitat  aranzel   gasela  residual  

 

trapezi   espermatozou  frase  tísic  

 

reposat   esquizofrènic  exposat fisica 

 

esbarzer  nazisme  guitza  atzavara  

 

salze   Ignasi   paleozoic topazi  

 

divisió   esmorzar  gaseta  bronze  

 

donzella  casino   casos   fusible    

 

gasa   museu    països  basílic 

 

centèsim   desídia   divisor  eclesiàstic 

 

enèsim           entusiasme  episodi  fase     

 

medusa   musa              musulmà nasal    

 

obesitat   paràsit    presagi  presumpte   

 

residu      zebra    zel   zona           

 

zoologia  marquesa   princesa  burgesa  

 

pagesa       naturalesa   peresa   adhesió  

 

col·lisió   decisió        explosió  abrasar (amb brases) 

 

benzina   botzina    raser  casolà 

 

Escriu al costat un derivat abstracte per a cada adjectiu: 

 

vell: vellesa 

 

deixat:deixadesa pobre:pobresa  ric: riquesa 

embriac:embriaguesa feble:feblesa  ferm: fermesa 

lleuger: lleugeresa pur:puresa  invàlid: invalidesa 

bell: bellesa  savi:saviesa  noble: noblesa 

àcid:acidesa  dur:duresa  estúpid: estupidesa 

 

 



Completa amb S o Z. Encercla aquelles paraules que siguen excepció a les regles 

d’ús de la Essa Sonora: 

amazona  besada   bizantí   casualitat  

 

rizòfag   aranzel   gasela   residual  

 

trapezi   basa   base     espermatozou 

 

frase   tísic   Ezequiel  reposat  

 

calze   esquizofrènic  exposat   enèsim  

 

Llàtzer   esbarzer  nazisme  guitza  

 

transitar  atzavara  salze   Ignasi   

 

paleozoic  topazi   desembre  transistor   

 

benzina  divisió   enfonsar  esmorzar   

 

gaseta   trànsit   bronze              transeünt  

 

  Completa amb la grafia adient els espais buits de les frases següents: 

- Els meus cosins van vendre l’ase ja fa anys. 

- La Ignàsia cosia les camises dels soldats de la caserna. 

- Els xiquets usen les estisores com a  espases. 

- Es van casar per l’església. 

- Al bar de la gasolinera ens beurem una cervesa. 

- Duia una brusa amb un cosit al colze. 

- Si et faig nosa, avisa’m. 

- Vam comprar una dotzena de pinzells al magatzem. 

- El paisatge d’Andalusia no m’agrada gens. 

 

 

 

 


