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6.2

Llegeix el text i tria la resposta correcta de les preguntes de sota.
Quan arriba l'hivern, escasseja l'aliment i les condicions són
adverses. Llavors alguns animals emigren, com els ocells, d'altres
emmagatzemen aliment com els esquirols o les formigues i d'altres
hivernen consumint les reserves del seu cos com els óssos o les
marmotes.
En les zones més seques, on l'aigua és tan escassa, quan arriba la
pluja es dóna una veritable explosió de vida, tant vegetal com
animal. Els insectes que estaven en estat larvari passen
ràpidament a ser adults i es reprodueixen. Les plantes floreixen i
amb l'ajut dels insectes també es reprodueixen.
Quina és la idea principal que engloba els dos textos?
A) L'hivern és una època difícil per a tota la natura.
B) Les condicions ambientals dificulten o faciliten la vida dels éssers vius.
C) Les zones seques en determinades ocasions poden tenir una gran vitalitat.
D) Hi ha molts animals que emigren davant les dificultats climàtiques.
E) Els animals i les plantes necessiten aigua per poder-se reproduir.
●

Què és el que estimula la vida en les zones seques?
A) L'aigua.
B) Les plantes.
C) Les flors.
D) Els insectes.
E) Les larves.
●

Segons el text quina d'aquestes classificacions és correcta?

●

Viatgen a d’altres països

Han d’hivernar

Guarden aliments

A

aus

esquirols

formigues

B

óssos i marmotes

formigues

ocells

C

óssos

marmotes

formigues

D

ocells

óssos i marmotes

esquirols i formigues

E

aus

óssos

marmotes
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6.3

Llegeix el text i tria la resposta correcta de les preguntes de sota.
A mig aire de la serra
veig un ametller florit.
Déu te guard bandera blanca,
dies ha que t'he delit,
ets la pau que s'anuncia
entre sol, núvols i vent,
no ets encara al millor temps
però en tens tota l'alegria.

Joan Maragall
A què creus que es refereix el poeta quan diu "Déu te guard, bandera blanca"?
A) A l'alegria del bon temps.
B) A la pau que s'anuncia.
C) A l'ametller cobert per la neu.
D) Als núvols blancs que tapen la serra
E) A l'ametller amb les seves flors.
●

Quin títol seria el millor per al sentit d'aquesta poesia?
A) Sol, núvols i vent.
B) L'alegria de l'estiu.
C) Desig de primavera.
D) L'aire de la serra.
E) El millor temps.
●

A quina època de l'any es refereix la poesia?
A) Finals d'estiu.
B) Començament de tardor.
C) Ple hivern.
D) Inici de primavera.
E) Començament d'estiu.
●
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