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Aprendre el curs de francès - exercicis de francès zgt; prova de francès n È. 32032: La natura i la funció de la paraula en la frase - Distingir la naturalesa i la funció del curs de la Paraula. Quina és la naturalesa de la paraula? Les paraules es divideixen en diferents categories (verbs - noms - pronoms -
adjectius, etc.). Conèixer la categoria de la paraula és poder dir la teva naturalesa. Els nens juguen a les seves habitacions, els nens i les habitacions són noms lúdics, és un verbRemark: es pot donar caràcter a qualsevol paraula presa individualment. No obstant això, algunes paraules com y-in, etc.
poden pertànyer a diferents grups. Quina és la funció de la paraula? Cada paraula d'una frase juga un paper. Aquesta funció s'anomena funció. Repetim la nostra frase: els nens juguen a la seva habitació, els nens: aquest grup realitza una acció expressada pel verb jugar, de manera que la funció és
objecte del verb jugar a la seva habitació: aquest grup indica on té lloc l'acció, la seva funció, d'aquí l'addició detallada del lloc del verb jugar. Nota: No podeu donar la funció de cap paraula presa per separat. Les paraules s'han d'utilitzar en la frase. Per què és important conèixer la naturalesa i la funció
de les paraules? La resposta és òbvia: el coneixement de la naturalesa de la paraula i la seva funció permet l'aplicació de les regles de gramàtica, conjugació o sintaxi. De fet, si se li diu, per exemple, un verb està en harmonia amb el seu tema, i vostè no sap el que l'objecte és o el que és un verb, vostè
no serà capaç d'escriure correctament. Anem a practicar: en les frases següents, se li demanarà que especifiqui la naturalesa o funció de la paraula. Els nouvinguts Tweeter ShareExercic French Nature i la funció de paraules en la frase - un curs creat per un maribru amb un generador de prova - crear la
seva pròpia prova! Més sessions i exercicis maribru Veure les estadístiques d'èxit d'aquesta prova francesa Gràcies per connectar amb el club per mantenir el seu resultat. El final de l'exercici francès naturalesa i la funció de les paraules en la frase - per descomptat lliure exercici francès per aprendre
francès o millorar. (tags: nom) Tots els exercicis Més cursos i exercicis de francès sobre el mateix tema: Noms Aprendre francès zgt; Cursos - Exercicis francesos zgt; prova francesa N È. 122172: Naturalesa de les paraules - CursEn la frase que cada paraula utilitzada es caracteritza pel seu caràcter (o
classe gramatical) i la seva funció (el paper que juga en la frase). Entre les classes gramaticals es pot citar: ➡️Imia: Nom o substantiu - és una paraula per a criatures :-d: home - femella - mico - empassar ... - Coses: imatge - ampolla - cadira - vaixell ...-conceptes: bellesa - llàstima - art - fidelitat ... - Pot
ser el nom correcte :(Hanijay - Sonia - Milla - Moscou...) -o nom general: ciutat - nas - cel - nina... - pot ser concret: bolígraf - maleta - bitllet - gerro... - o abstracte: saviesa - amor - odi - solidaritat ... - pot ser masculí o femení: gat zgt; A - El pare - la mare - un amic d'un amic de la zgt; pot ser l'únic o
múltiple nombre: l'animal zgt; l'animal - la fruita - la fruita - la joia de la joieria➡️ el pronom: substitueix el nom, grup nominal o adjectiu. Hi ha: -pronoms personals. en i y peuvent appartenir y d'autres classes.sujetsr'fl'chistoniquesCODCOI jememoimeme en
ytutetoiteteil/elleselui/ellele/laluinousnousnousnousnousnousnousvousvous vousvous vousvousils/ellesseeux/elleslesleur fscelui - celle - ceux - za /village - celui-ci...-des pronoms possessifsle mien - le tien - le sien - le n'tre - le leur - la mienne - la tienne - la sienne - les miens - les miennes - les leurs...-
des pronoms interrogatsqui - que ... que - què - què - on - pronoms indefina - cap - ningú - alguns - alguns - tots - poc - molt - un .... ➡️ determinant definitori - - un determinant incert - i - la part definitori - la definició d'això - què - què - què - què - què ... punt d'exclamació, que -- què -- què ...! definició de
possessifma - el meu - ta - teu - teu - teu - teu - teu - teu - el seu - el seu - resum demostratiu - aquest - aquests - aquests cardinalun - 2 - 3 - 4 - 5 ... trenta-un-cents ... ordinalpremier adjectiu - segon - tercer - desè ... determinant incert no - ningú - definitiu - alguns ... ➡️ Adjectiu: L'adjectiu s'utilitza per
donar detalls del nom o grup nominal. Exemple: un cotxe bastant blanc ➡️ Verb: s'utilitza per descriure les accions o determinar l'estat d'un objecte o complement. Exemples:- Acció: Laurent es va fregar els ulls amb sorpresa. - Estat: Ella era pàl·lid, i semblava una mica dolent. El verb es pot utilitzar
infinitivament o combinat amb un cert temps i mode. Exemple: - Per celebrar (verb infinit) el seu matrimoni, van passar (el verb al passat consisteix en codi) un bell dia a la platja.➡️ Adverb: Aquesta és una paraula que s'afegeix a un verb, adjectiu o un altre adverb per canviar el significat o el matís de la
mateix. Alguns adverbs:Placeloin adverbs - allà - a prop - aquí - en altres llocs - al voltant - abans - a - fora - darrere - sota - abans ... Els adverbs del temps de vegades -- sempre -- sovint -- ahir -- ara -- demà -- de sobte - de sobte ... El nombre d'adverbs - molt - també - suficient - molt menys - molt
menys - més - encara - poc - com - si - fins i tot - gairebé - tant - tant ... Els adverbis en waybien - mal - ràpid - així com - com - de peu ... Adverbis ? Quan? Per què? - com ?... Exemples: - Afegit al verb: El cargol es mou lentament. - Adjectiu afegit: Aquest estiu és molt calorós. - Afegit a l'adverb: No parli
massa ràpid. - Els adverbs també es poden formar en el ment dels adjectius. Exemples: Lent /fàcil - fases de preposició i discurs prepositiu: És un instrument invariable de paraules que introdueix una addició a un verb, adjectiu o títol. Exemples: - complementar el verb: Ella parla de les seves vacances
lawrence. - A més de l'adjectiu: La sardina és un peix ric en vitamines. - A més del nom: No us oblideu de posar el raspall de dents. Algunes preposicions i frases de preposició: en, en, en, en, en, per, en vers, s, sense, sota, per tal de, si, així que com a resultat ... ➡️ coordinació: La coordinació de la
connexió és una paraula invariable. S'utilitza per vincular paraules, grups de paraules, frases i frases. Exemples: - Anarem al teatre o al cinema? -Crec que ho és. - Roland no parla castellà ni català. Algunes connexions de coordinació: Però, o, i per tant l'or, tampoc, perquè ...   EXERCICE /
Assenyalar la naturalesa de les paraules a l'esquerra de la caixa per respondre. Tweeter interí de ShareExercic French Words Nature - un curs creat per hanijay23 amb un generador de proves - crear la seva pròpia prova! Més entrenament i exercici hanijay23 Veure les estadístiques d'èxit d'aquesta
prova francesa Gràcies per connectar amb el club per mantenir el seu resultat. Fi de l'exercici francès Naturalesa de les paraules - Curs d'exercici francès lliure per aprendre francès o millorar. (tags: gramàtica) Tots els exercicis Més classes de francès i exercicis sobre el mateix tema: Gramàtica
Aprendre a casa Mestres NATURESEXEMPLE: Noms (variable) - comú - praderia pròpia, cotxe, entrada ... Victor HugoL'adjectiu (variable) - qualificadors - colors - involucrats en el passat utilitzat com un adjectiu - l'adjectiu verbal Molt llarg caminant cavall blanc dormint nens cansats assaigs de verbs
(variable) parlar, florir, deixar ... Pronoms (variables) - personal - possessiu - demostratiu - interrogat - relatiu - em perpètua, vostè, és ... el meu, el seu, seu... Aquest, aquest... qui té allò, allò, que (i les seves opcions)... qui, què, què, on, què (i les seves opcions)... uns quants, algú, tothom... Determinants
(variables) - cert - perpetu - partiu - possessiu - demostratiu - interrogerogia - exclamació - digital,... un, un, de, la, mon, ma, el meu ... això, això, aquests, què, què, què ...? allò, allò, allò ...! un, dos, primer, el segon... Preposicions (sense canvis) en, en, per, amb, per, sense, a casa,... Adverbs (sense
canvis) - en el camí - interrogador - punt d'exclamació Bé, amablement, també, així que, una mica ... on, com, per què, quan ... (invariablement) Fu! Oh! Coordinació de connexions (sense canvis), però, o, o, o, o, cap, perquè les connexions de subordinació (invariablement) que, quan, des de llavors,
perquè, mentre, mentre, llavors ... Necessites un professor de francès? T'ha passat l'article? 4.12/5 - 17 vots Descarregar... A l'institut i a l'institut, és important ampliar la teva cultura literària per incloure molts llibres. La majoria d'ells es consideren clàssics com Moliere o Hugo,... 6 febrer 2020 - 9 minuts
llegint el cèlebre home teatral de la primera meitat del segle 20, Jak Koupau va dir: Jo anomeno convencions en l'ús del teatre i la combinació interminable de signes i ... 6 febrer 2020 - 7 minuts de lectura Entre els grans autors de la literatura francesa, podem esmentar Sense problemes Moliere, Hugo o
zola per la seva gran contribució al patrimoni cultural ... 5 febrer 2020 - 9 minuts de lectura de creó s'acosta a ella. Què faràs ara? Antigone, entra com un caminador de son: tornaré a la meva habitació. CREON: No et quedes massa... Novembre 26, 2019 - 12 minuts de lectura de la literatura mundial té
tants grans clàssics que seria gairebé impossible llegir a tots ells. Aquesta cultura literària és fonamental perquè permet ... Novembre 4, 2019 - 8 minuts de lectura Quan es tracta de comentaris compostos, no tingueu por. El lector no se li demana que trobi en el text un significat ocult que seria clar
només ... Setembre 27, 2019 - 7 minuts llegint Roald Dahl és l'autor de My Boy. El 2005, el Gran Bretanya li va retre homenatge obrint el Museu Roald Dahl. Va néixer el 1916 a Landaf, Gal·les, i... 9 de setembre de 2019 - 11 minuts de lectura Nascut el 26 de febrer de 1802 a Bezanion, Victor Hugo és
un poeta, escriptor i dramaturg francès i, sens dubte, un dels majors autors de la literatura francesa .... Juny 12, 2019 - 8 minuts llegint L'Art de l'Escriptor es tracta bàsicament de fer-nos oblidar que utilitza les paraules, Henry Bergson Escriure aquest exercici que és alhora emocionant i molt exigent, que
... 6 juny 2019 - 6 minuts de lectura Si hi ha un poeta antic que és conegut per tots i que està en el currículum de totes les classes de francès, és Homer. Aquesta és la que molts tenen ... May 22, 2019 - 11 minuts de lectura En l'autobiografia literària - és un gènere narratiu que es pot aplicar a diversos
gèneres literaris (gènere narratiu, epistolar, etc.). Li permet parlar de tu mateix ... 7 maig 2019 - 7 minuts de lectura Poesia forma part de la literatura que coneixem bé avui en dia a causa de grans autors com Baudelaire, Rimbaud, Verlaine o Hugo. No obstant això... Abril 25, 2019 - 10 minuts de lectura
know-how, com reconèixer la situació amb fora de control, adaptar el seu registre llenguatge, identificar la parla enquistada i tallada i els diferents temps formen part de les habilitats ... Abril 23, 2019 - 9 minuts de lectura Frase, per simple que sigui, evoca imatges molt diferents per a diferents persones. Hi



ha tantes presentacions com hi ha lectors o parlants en ... Abril 23, 2019 - 6 minuts de lectura patent és un pas estressant per als estudiants de tercer grau. Aquest és el primer gran examen d'escolarització i no sempre saben com gestionar el temps, ... 3 abril 2019 - 8 minuts de lectura En una novel·la,
el text sovint consisteix en un diàleg i una narrativa, molt més densa. Això ens permet descriure personatges, llocs i esdeveniments... Abril 1, 2019 - 9 minuts de lectura Durant diversos exàmens, com una patent universitària o un bac francès, l'exercici de l'objecte d'invenció convida els estudiants a
utilitzar els seus talents al seu avantatge ... Abril 1, 2019 - 9 minuts llegint la pilota, camp, gol, futbol, equip, partit, estadi... El seu pare fumava com una xemeneia (l.26). Pedro: 8 anys, intel·ligent i ràpid, petit, sobrenom: Microbi, sensació ... Febrer 16, 2015 - 5 minuts llegint Billy Weaver arriba a Bath i va
a la recerca d'una llar temporal. Apareix en un acollidor i càlid bed and breakfast, on és conegut per l'amfitriona ... 6 març 2013 - 7 minuts llegint Jean Rezo Folkos Jak Rezo Ferdinand Rezo Marcel Rezo Le Abbes A l'estiu de 1922, Jean i Ferdinand van ser criats per la seva àvia paterna al castell ...
Març 6, 2013 - 5 minuts llegint Mestressa de casa Daisy L' Epicier Monsieur Papillon Jean Dudard Beren ... Març 6, 2013 - 3 minuts llegint 1. Aquest text fa referència al gènere de la narració. Tres pistes ho demostren: la fórmula del descobriment, Hi havia una vegada, els personatges que només
coneixem per ... Juny 28, 2012 - 3 minuts llegint Fa molt de temps, el califa d'Isfahan, que va perdre el seu cuiner. Per això, va ordenar al seu gerent buscar un nou mànager, digne de responsabilitats ... Juny 28, 2012 - 2 minuts preguntes de lectura (15 punts) Totes les seves respostes han de ser
escrites per I. Hi havia una vegada ... (5,5 punts) 1. A quina història pertany aquesta història? Justifica la teva resposta... 24 juny 2012 - 2 minuts de lectura 1)Qui és l'autor d'aquest llibre? Emile zola 2) En 5 anys, donar la data de publicació del llibre. 1890 3)Quin moviment literari... Gener 22, 2012 - 2
minuts de lectura Si vostè ha estudiat bé aquest llibre, vostè ha de ser capaç de respondre a aquestes preguntes. 1) Qui és l'autor d'aquest llibre? 2) En 5 anys, donar una data de publicació ... Gener 22, 2012 - 1 minut full de lectura: El títol de la perla del llibre: Pearl Release Date: 1945 Nom de l'autor:
John Steinbeck Presentació de l'obra de la novel·la perla. La seva portada... Novembre 9, 2011 - 4 minuts llegint Llegir el text següent i imaginar una seqüela incloent ARRIERE de RETOUR que accions del personatge. Al carrer fosc, que, partint de l'avinguda Covent, discorre al llarg de la... Setembre
28, 2011 - 1 minut llegint Narrativa Gràfic Situació narrativa p9 a p22: Alemanya o Prussian envaeixen Rouen i les tropes franceses retiren diverses persones de la ciutat,... Juliol 1, 2011 - 5 minuts llegint 1. Ens vam ensorrar... a. Un punt pot ser canar després de la paraula desesperada. B. Dos anuncis:
brut, malalt, desesperat i ... 28 juny 2011 - 4 minuts llegint 1. Ens vam ensorrar... a. Un punt pot ser canar després de la paraula desesperada. B. Dos anuncis: bruts, malalts, desesperats ... 28 juny 2011 - 3 minuts de lectura Aquest és un gran bufet tallat, roure fosc, molt vell; va prendre aquesta mirada
tan bons vells; El bufet està obert, i s'aboca a la seva ombra com un rierol de vi vell,... 5 febrer 2011 - 4 minuts llegint View apunta a la posició del narrador pel que fa a la seva història. El narrador pot acceptar i alternar tres tipus de punts de vista en la narrativa. Narrador... Gener 30, 2011 - 1 minut de
lectura Els textos es classifiquen per tipus de text o formes de veu. N'hi ha sis: descriptives, descriptives, informatives, explicatives, argumentatives, judicials. Escollim el tipus... 21 octubre 2010 - 1 minut de lectura I- Família a la platja 1. Els nens es comparen amb els aliments, en particular la carn.
Paraules cuinar, rostir, cuinar... 29 juny 2010 - Una lectura de 5 minuts de teatre de paraules prové de la paraula grega theatron, el que significa on es pot veure l'espectacle. Però la paraula també fa referència al gènere literari, des de... Abril 17, 2010 - 3 minuts llegint Antigone informa a la seva
germana Ismene de la seva intenció d'ignorar la prohibició de realitzar ritus funeraris per al seu germà Polinitsa (assassinat pel seu altre germà Reocle ... 1 abril 2010 - 5 minuts llegint Don Rodrigue (Rodrigue), fill de Don Dieg i amant Chimane. Sid és el sobrenom de la guerra que serà recordat només
els actes IV i V, i només el rei i ... 30 març 2010 - 2 minuts llegint El relat retrospectiu autobiografia d'una persona real sobre la seva pròpia vida. La paraula autobiografia prové de les paraules gregues I (jo), bio (vida) i ... 22 febrer 2010 - 2 minuts llegint A. - Lectura d'hipòtesis vs il·lustració: Crec que la
il·lustració representa una mare posant la seva filla a la platja. Una noia amb aire debilitat o fins i tot ... Febrer 21, 2010 - 2 minuts llegint Els processos de xifres d'estil que tenen com a objectiu fer la declaració més expressiva. Torren llenguatges específics que personalitzen el discurs i... 24 gener 2010 -
4 minuts llegint els temps previstos: - Determinar l'hora en un passatge en particular. Quin és el moment imperant en aquestes propostes? A quins temps es combinen... 24 gener 2010 - 5 minuts EXEMPLES D'ESTUDIS Llegint al voltant del tema verbal sóc 19è. L'objecte indirecte del suplement Carmen
toca la pilota. S'està complementant l'objecte... 23 gener 2010 - 1 minut llegint Hippolyte, fill de Cesius i Amazon (anomenat Antiope), anuncia al seu confident, (anomenat Theramene) de la seva intenció de sortir de la ciutat de Tresen per escapar del seu amor ... 13 gener 2010 - 1 minut de lectura 1-
Memòries Si el narrador recorda els fets ocorreguts davant els que diu que fa un pas enrere. 2-... Desembre 13, 2009 - 1 minut de lectura Tema 2005 - Patent College Series - Francès - Les preguntes del Dr Jean-Louis Etienne va deixar Ward Hunt Island (extrem al nord de Canadà) el 7 de març de
1986 i va arribar ... 19 novembre 2009 - 4 minuts de lectura Tema 2005 - Patent College sèrie - Francès - Qüestions En aquesta obra autobiogràfica, l'autor relata el viatge familiar de portar a la seva àvia, a qui anomena ... Novembre 19, 2009 - 4 minuts de lectura Tema 2005 - Patent Series College -
Francès - Eva Matters és un nen de deu anys. Acabava de mudar-se i havia assistit recentment a la seva escola. Han passat setze hores... Novembre 19, 2009 - 4 minuts de lectura Tema 2006 - Patent College sèrie - Francès - Els temes oferts pel text es basa en una descripció narrativa molt escrita,
bastant misteriosa perquè es basa en una varietat de ... Novembre 18, 2009 - 5 minuts llegint Tema 2007 - Patent College Series - Francès - Qüestions Beautiful Text de Victor Hugo! Les preguntes eren per permetre explorar l'oposició entre ells ... Novembre 18, 2009 - 4 minuts de lectura Tema 2009 -
Sèrie de patents College - Francès - Escriure posant-se en la pell d'un periodista és el somni de molts de vosaltres. Se li va oferir l'oportunitat .... Novembre 18, 2009 - 4 minuts de lectura Tema 2009 - Patent sèrie universitària - Francès - Les preguntes Totes les preguntes van donar l'oportunitat d'aclarir
la situació i entendre com és ... 18 novembre 2009 - 5 minuts llegint Fantastic Story. La història fantàstica més sovint condueix a la primera persona: el narrador es presenta com realment viscut ... 20 agost 2009 - 2 minuts de lectura Va ser com un fenomen: Ella es va asseure al mig de la banqueta, sol;
o almenys no distingia ningú en l'enlluernament que els seus ulls li enviaven. A la... Agost 12, 2009 - 3 minuts de lectura Assenyalar quin estil conté la forma de cada frase. Compte 1 punt per a la resposta correcta. El vent bufa sobre el pantà, la pluja flueix per les teulades. El rei dels animals.... 1 agost
2009 - 2 minuts de reproducció veritable o falsa? un punt per a la resposta correcta. El present condicional consisteix en els radicals del futur i la insinceritat de l'imperfecte. Decideixo i decideixo ... Juliol 29, 2009 - 2 minuts de lectura Definició Shape Style Names Comparació Es combinen dos elements
a causa d'una cosa comuna; La reconciliació es fa a través de l'instrument de la paraula... Juliol 29, 2009 - 2 minuts llegint Relació Lògica Bàsica. Les idees es segueixen mútuament d'acord amb les diferents relacions lògiques. Aquestes relacions poden ser implícites (dues frases que es segueixen
entre si sense paraules ... 15 juny 2009 - 2 minuts de lectura de l'etimologia grega ajuda a determinar el gènere. Una autobiografia és el relat de l'autor de la seva pròpia vida. La importància de jo - l'autor, el narrador i el personatge ... 12 juny 2009 - 3 minuts de lectura (pronunciat de la mateixa manera,
però tenen diferent naturalesa i s'escriuen de manera diferent) a /a és una forma conjugada de verb; és una excusa ... 12 juny 2009 - 4 minuts de lectura - L'inici del vers: està marcat amb una lletra majúscula. - El final del vers: està marcat per un retorn a la línia; vers (a diferència de la frase prosaica) no
ocupa... 12 juny 2009 - 4 minuts de lectura de la paraula autobiogràfica ajuda a definir aquest gènere literari: Auto-bio-lletres per ser ... 8 juny 2009 - 2 minuts de lectura (pronunciat de la mateixa manera, però tenen un caràcter diferent i s'escriuen de manera diferent) a / a és una forma conjugada de
verb; és una excusa ... 7 juny 2009 - 4 minuts de lectura - L'inici del vers: està marcat amb una lletra majúscula. - El final del vers: està marcat per un retorn a la línia; vers (a diferència de la frase prosaica) no ocupa... 7 juny 2009 - 4 minuts llegint SUJET I CORRIGE BREVET 2009 (DNB) prova francesa
Veure el tema de la prova francesa BREVET 2009 Qüestions I / Retrat d'Estrassier 1) La vida d'Ali pot ... 4 juny 2009 - 3 minuts de lectura CURRÍCULUM: Cyrano de Bergerac escrit el 1897 per Edmond Rostand. L'acció té lloc al teatre de Borgonya el 1640. Un públic gran i molt mixt estarà present ... 24
maig 2009 - 4 minuts de lectura Aquest llibre es divideix en quatre parts, que és un quatre viatges de Gulliver a tot el món que el va portar a conèixer una civilització cada vegada més sorprenent ... 20 maig 2009 - 15 minuts de lectura Comparació: Una figura que implica vincular el que es diu (en
comparació) amb un element extern (comparant-lo) al qual et fa pensar a través d'una eina ... 13 maig 2009 - 1 minut Classes de lectura, 3a paraules franceses compostes científicament Es formen a partir d'elements grecs o llatins: una paraula multicolor combina dos elements prestats del llatí: diversos
... Abril 26, 2009 - 1 minuts de lectura PREPARADOR FRANKFURT BREVET Exemple de la prova francesa en BREVET (2008) PREGUNTA (15 punts) Totes les seves respostes han de ser escrites. I - Escena Decisiva (5 d'abril de 2009 - 4 minuts llegint El punt de vista omniscient té coneixements
il·limitats sobre tot i per tant l'interior de cadascun dels personatges. 26 març 2009 - 1 minut de lectura 1.Presentació a) El nom de l'autor és Andre Chedid. b) Títol del llibre Missatge. Increïble edició clàssica. (c) La primera data de llançament és l'any 2000. (g)... Març 14, 2009 - 3 minuts de lectura -Sra
Oreli: Employee Happiness, primer (cap de departament) en el departament de roba, esposa M. Lhomme - M. Lhomme: Felicitat dels empleats, primer caixer, marit de la senyora ... 3 març 2009 - 3 minuts llegint 1. Presentació (a) El nom de l'autor és Daniel Piculi. b) Títol del llibre és el capítol de l'edició
negro de Librio. c) La primera data de llançament és 1998. d) Hi ha... 20 febrer 2009 - 4 minuts llegint els efectes indirectes del suplement (conseqüència CC) indica el resultat del verb expressat del qual depèn. Ell respon a la pregunta amb el que ... 19 febrer 2009 - Una lectura d'1 minut de la causa del
suplement indirecte (causa CC) indica la raó per la qual el fet expressat pel verb del qual depèn. Ell respon a la pregunta ... 19 febrer 2009 - 1 minut de lectura 1 / Aquesta pluja ardent. (Balzac) oxímoron 2 / Veig que els meus honors estan creixent i el meu crèdit està caient. El temps és un gran
consalator. Al·legoria 4/ Que parlin... Febrer 18, 2009 - 1 minut de lectura Diverses formes de la història de la vida història explica la història de la vida explica la història de la vida d'una persona. Pot venir en diverses formes: biografia,... 30 gener 2009 - 3 minuts llegint Francès Exercici Reescriure
Reemplaçar una dona jove amb mare i fill i reescriure aquestes línies. Una dona acaba de sortir de la seva petita i coqueta casa,... 29 gener 2009 - 1 minut de lectura de l'escriptor francès (1850 - 1893) Després de ser un soldat i després un funcionari, es va dedicar a la seva carrera com a escriptor.
S'estableix en un moviment realista i ... 16 gener 2009 - 2 minuts de lectura 1 - ) Aquest és un moment del passat que pertany principalment a la llengua escrita (oral: compilat pel passat). 2 - ) No està relacionat amb el moment de l'enucausat .... 15 desembre 2008 - 1 minuts de lectura Es forma en
primera persona radical del plural d'aquest codi. 1.) Aquesta vegada és l'últim 2. ) Presenta l'acció dividida en dues parts ... Desembre 12, 2008 - 1 minut de lectura de la frase de dos a dos. - Forma negativa s'oposa a la forma afirmativa (o positiva). Forma n'gative obtinguda per adverbs ... 11 setembre
2008 - 2 minuts de lectura Totes les seves respostes han de ser escrites. I - Escena Decisiva (5 punts) 1. Elements que determinen el moment i el lloc d'actuació: resta de quatre ... 5 juliol 2008 - 4 minuts de lectura -Amb el ha, (o verb estatal), el participant anterior està d'acord en el gènere i la quantitat
amb el seu tema. El teu cotxe està mal aparcat el teu cotxe es veu mal aparcat! -S... 3 juliol 2008 - 2 minuts llegint Text I. Escena Decisiva 1. Elements que indiquen on i quan té lloc l'escena El dia (àmplia addició de temps), en... 27 juny 2008 - 6 minuts de lectura Una tarda, en un descans de quatre
hores, el gran Michu em va deixar de banda a la cantonada del pati. Tenia un aire seriós que em va cridar l'atenció amb una certa por; Perquè... 27 juny 2008 - 4 minuts de lectura Dictat (6 punts) preguntes (15 punts) Totes les seves respostes han de ser escrites. I - Escena Decisiva (5 punts) 1. Avís a
l'inici del text... 26 juny 2008 - 4 minuts de lectura puc arrissar, arrissar-se en una pilota, amagar-se completament sota una manta, por, por, com no recordo aprendre des de llavors rellisca ... 24 juny 2008 - 4 minuts de lectura Quan jo tenia sis o set anys d'edat, em van robar. Realment no recordo
perquè era massa jove i tot el que vaig passar després va esborrar aquesta memòria. És més com ... 24 juny 2008 - 6 minuts de lectura de patents s'acosta per tal de facilitar la revisió de cada un de vostès, em posar a disposició d'un dels meus fulls, el que em permet considerar conceptes gramaticals
per saber ... 24 juny 2008 - 5 minuts llegint La presència de l'emissor en la seva declaració no només es veu en presència de pronoms relacionats amb aquest transmissor (jo, jo, el meu, el nostre ...). De fet, el transmissor també pot ... 15 juny 2008 - 1 minut de lectura HAVRE NOTARI 1 5 10 15 20 25
Sr Wasselin, un veí de la família del narrador, Pasquier, acaba de ser arrestat per la policia per frau. Propietari... 14 juny 2008 - 4 minuts llegint XAT EN POCHE 1 5 10 15 20 25 Pacarel, que somia amb tenir un nou Faust (1) escrit per la seva filla Julie actuant a l'Òpera de París, esperant que el tenor (2)
per venir ... Juny 14, 2008 - 4 minuts llegint HISTÒRIA de la meva vida. 1 5 10 15 20 25 En el capítol XI Històries de la meva vida, George Sand crida. els primers anys de la seva infància. En companyia de la seva mare, ella... 14 juny 2008 - 4 minuts llegint Carta al públic 1 5 10 15 20 25 Senyores i
senyors, estimat públic, cada dia, en aquest estrany lloc - teatre - homes i dones es reuneixen ... 14 juny 2008 - 4 minuts de llegir la caixa de petons Com Juliet snr dia a dia, els seus pares van anar a un especialista. Després d'una acurada consideració, el metge, un ... 14 juny 2008 - 5 minuts llegint
Les Mis'rables, IV, 12, 4 En els primers dies de juny de 1932, els republicans van tractar d'enderrocar el règim del rei Lluís Felip. El gran moviment revolucionari s'està movent... 14 juny 2008 - 4 minuts llegint L'últim narrador de neu, un jove pobre, treballa en un hospici. El temps era bo i no hi havia
escassetat de treball en l'hospici. La gent gran tenia un molt... 14 juny 2008 - 4 minuts de llegir el cabell de Florència Horrible olor de podridura que impregnava la seva roba, mans i cabells, vam reconèixer a les noies que treballen en ... 14 juny 2008 - 4 minuts de lectura nature d'un mot définition. nature
d'un mot def. nature d'un mot ou groupe de mots. nature d'un mot exercice. nature d'un mot grammaire. nature d'un mot cm1. nature d'un mot ce2. nature d'un mot variable
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