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25. Indica la lectura correcta per a cada combinació de kanji. 

a)

. . . .

b)

. . . .

c)

. . . .

26. Escriu en hiragana la lectura d’aquestes paraules i indica’n el significat. 

vell            

27. Escriu en kanji aquestes paraules i indica’n el significat. 

blau            

28. Corregeix els errors (d’escriptura o de lectura) de les paraules següents. 
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23. Relaciona cada kanji amb la seva lectura més habitual (normalment, el kun’yomi).

24. Escull el kanji o la combinació de kanji correctes per a cada lectura.

a) b)

. . . . . . . .

c) d)

. . . . . . . .

22. Desenvolupa l’ordre de traços dels kanji del quadre. 



19. Ordena els sintagmes següents perquè formin una frase correcta. 

a) | | | 

b) ( ) | | 

c) | | | ( )

d) | | | 

e) | | | ( )

f) | | | 

20. Corregeix els errors de les frases següents. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

21. Completa les frases de l’exercici amb els sufixos de noms propis que trobaràs al

quadre de sota. 

a) (una persona a una altra amb qui té poca confiança)

b) (un adult a una nena)

c) (un alumne al seu mestre)

d) (una noia al seu amic)

e) (un samurai a un altre) 

f) (un dependent a un client)

g) (un empleat al director de l’empresa)
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16. Indica la resposta correcta.

a)

. . . .

b)

. . . .

c)

. . . .

d)

. . . .

17. Conjuga els adjectius de la manera especificada en cada cas. 

a) ( )    (afirmatiu passat formal)

b) ( ) (negatiu passat simple)

c) ( ) (afirmatiu present formal)

d) ( ) (negatiu present formal)

e) ( ) (afirmatiu present simple)

f) ( ) ( ) (afirmatiu present simple)

g) ( ) (negatiu passat formal)

18. Reescriu les frases següents sense canviar-ne el significat. 

a) b)

c) d) 

e) f) 

g) h) 
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13. Indica quina hora és a cada rellotge. Escriu l’hora en kanji, indicant (si en té) les

dues maneres possibles de dir la mateixa hora i afegint la lectura en furigana. Finalment,

tradueix la frase al català. 

14. Completa les frases següents com en l’exemple. 

a) 14.00 h |

b) 07.30 h |

c) 02.15 h |

d) 19.45 h |

e) 05.58 h |

f) 22.24 h |

15. Quins quatre significats pot tenir aquesta frase? Per què?

a)

1) 2) 3) 4) 

39 Vocabulari

9

10

11

a

b

c

d

e

f)

12
q

Ara són .
Ara són .

Ara són .Ara són .



es

nt,

9. Busca els animals mamífers del quadre i encercla’ls. 

10. Relaciona cadascuna de les botigues amb els articles que s’hi venen. 

11. Completa les frases amb les paraules del quadre de sota. 

a)

b)

c) 

d) 

e)

f) 

12. Canvia les paraules que no encaixen a les frases següents per altres de més ade-

quades al context. 

a) b)

c) d) 

e) f)

Bloc 3 38

VocabulariVocabulari



4. Fes una llista de tots els adjectius -i i els adjectius -na que apareixen en aquest tercer

capítol de Rakujõ. 

Adjectius -i Adjectius -na

5. Conjuga aquests dos adjectius en les formes que indiquem a continuació. 

afirmatiu present formal

afirmatiu present simple

afirmatiu passat formal

afirmatiu passat simple

negatiu present formal

negatiu present simple

negatiu passat formal

negatiu passat simple

6. En una de les intervencions, la Yodo diu . Poc després, en Yasu afegeix

. Per què la primera vegada es conserva el de l’adjectiu -na i la

segona no?

7. A què és degut el malentès que fa enrabiar tant en Yasu, fins al punt de decidir

declarar la guerra a la Yodo?

8. Què són els comptadors i per què s’utilitzen? Analitzant el context del tercer capítol,

què creus que significa ?

37 Comprensió lectora
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1. Segons el que has llegit al tercer capítol de Rakujõ, quin sufix per a nom de persona

utilitza en Yasu per adreçar-se a la Yodo? Per què creus que fa servir aquest i no un altre?

2. Quin sufix de nom de persona utilitza la Yodo amb en Yasu? Per què creus que ha

escollit aquest? Quines connotacions té? I en Yasu, en referir-se a en Hide, quin sufix

afegeix al seu nom? Per què?

3. A quina hora transcorre la reunió entre la Yodo i en Yasu que obre el capítol? Escriu-

ne la lectura en japonès i indica una manera alternativa de dir-la. Altrament, a quina

hora afirma en Yasu que tornarà l’endemà? Escriu-ne la lectura i indica també una

manera alternativa de dir-la. 

RAKUJÕ Vocabulari nou 

reunió pedra preciosa

enfeinat (adj. -i) comptador de coses petites

últimament impossible (adj. -na)

abans petició, favor

lleig (adj. -i) guerra

molt venir

aliat fort (adj. -i)










