
EXERCICIS SOBRE LES SIBIL·LANTS ALVEOLARS 
 
LA ESSA SORDA (/s/) I LA ESSA SONORA (/z/) 
 
1. Classifiqueu els mots següents segons quin siga el so de la grafia que apareix 

destacada mitjançant el subratllat i la negreta: 
 
cosina, passeig, depòsit, televisor, bicicleta, països, bressol, presó, arrissar, Ignasi, tossut, 
noblesa, tassa, pòlissa, vellesa, mosso, regalèssia, trapezi, dolçor, jersei, botzina, abraçar, 
brusa, bassa, bicicleta, caçador, camisa, difícil, lliçó, gossa, sacerdot, estació, casa, classe, 
cosa, plaça, cosir, dissabte, espasa, cervesa, abraçar, brusa, llençol, conversa, quinze, 
pacient, dotzena, capsa, atzavara, alzina, endinsar, transeünt, antesala, enfonsar, parasol. 
 
 
2. Col·loqueu la grafia corresponent a les paraules següents i digueu si correspon a /z/ o 

/s/:   
 

__ero   al__ina   __el 
cerve__a  esqui__ofrènic  avi__ar 
ca__a   don__ella  lli__a 
ama__ona  curio__a  confu__ió 
esmor__ar  __ona   __ebra 
avi__ar  serio__a  bru__a 
topa__i  brun__it   o__ó 
llo__a   __enit   fí__ic    
ti__ana  __inc   fu__ió  
 
___enyor  dan___a  ___irera   
ga___   mi______ió  for___ut   
mar___  para___ol e______enari 
___abó  per___ona  dol___o___   
di______abte  feli___   lli___ó    
e___trella  ___ent   pi______ina  
pré______e___ ___inglot  e___tranger  
___obrar   ma______a ___abata 

   
 
3. Completeu les sèries següents: 
 
Ex. força for___es for___í forçós forçut esforç 

tra__a   tra__es  tra__í   tra__os  tra__ut   tra__ 
ven__a  vén__er  ven__í   ven__é  ven__ut  ven__ 
___omen__ar  ___omen__es  ___omen__í  ___omen__os  ___omen__ 
endre__ar  endre__es  endre__í  endre__os  endre__ 
llan__a   llan__es  llan__í 
___omer__ial  ___omer__os  ___omer__ 
 

4. Completeu els espais buits de les paraules següents amb les grafies corresponent: 
 
__endrer, for__a, feli__,  ___an__ó, bra__os, abade__a, pla__a,  __im, velo__itat, esbó__, 
tro__, ___on__ili, ___al__ , profe__ors, pin__es,  ___la__e, pasti__eria,  intere__ant, dol__,  
fal__ 
 
5. Completeu els espais buits amb les grafies que falten: 
 
Del ___otxe a ___a__a, de l'ofi__ina a l'autobú__, ___ada dia ___aminem menys. El 
senderisme tren___a la rutina i permet de ___onéixer la flora, la fauna i els ___ostums de 
llo___s remots. El senderisme o trekking, terme anglés que signifi___a “___aminar”, és original 
del Nepal, país on es troba el __im de l'Everest, súmmum del senderisme. Al nostre país hi ha 
organitza___ions que preparen ex___ur__ions de senderisme. Segons que a__enyalen els 
responsables d’aquestes, els valen___ians som persones po___ a___ostumades a ___aminar. 
Per aquest motiu el major ali__ient ___onsisteix a oferir unes va___an__es on ___aminar no 
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siga l'úni___ obje___tiu.La marxa, sempre al ritme que impo__en els mateixos ___aminants, es 
___ompleta amb vi__ites als monuments, monestirs i esglé__ies que es troben en la ruta 
elegida. Després de la intere__ant jornada es pa__a la nit en les ___a__es rurals prèviament 
___on__ertades on s’a__aboriran els plats típi___s de la __ona. 
 
6. Fixeu-vos en les grafies que apareixen subratllades i en negreta en les paraules 

següents, a quin fonema corresponen a /s/ o /z/: 
 
asimetria, entresuat, transeünt, transbordador, tetrasíl·lab, sobresortir, disèpal, antisèptic, 
antesala, bisectriu, enfonsar, endinsar. 
 

7. Ompliu els buits de les paraules següents amb ç o s i, a continuació, destrieu-los en 
dos grups, segons que tinguen o no el sufix -ança, -ença. 

 
dan...a,  esperan...a,  creen...a,  lloan...a,  pan...a,  defen...a, 
temen...a,  estan...a,  alian...a,  creixen...a,  exten...a,  comparan...a, 
descan...a, temperan...a,  ofen...a,  prometen...a,  venjan...a,  frisan...a, 
bonan...a,  reinaxen...a,  semblan...a,  ferman...a,  contradan...a 
 
 
8. Tots els espais buits d'aquestes paraules tenen el so de essa sorda. Poseu-hi la grafia 

que corresponga. 
 

a. Va descan...ar en un banc de la pla...a 
b. Té el vi...i de posar ...empre el na... a tot arreu. 
c. Ens va a...egurar que la notí...ia era ...erta. 
d. Aquest pastí... és ma...a dol... 
e. Ets so...i de l'«A...o...iació per a la defen...a de la dan...a»? 
f. S'ha esvarat amb el gla... i s'ha fet mal al bra... 
g. Quan pa...es per la botiga compra ...ireres. 
h. A l'amanida no hi havia ni ...eba ni en...i...am. 
i. Vaig comprar un tro... de llu... a la pescateria. 
j. Va defen...ar la ne...e...itat de comer... amb Suï...a. 
k. El ...opar ens va costar tre... mil ...is-...entes pe...etes. 
l. A Beni...a tenen l'esperan...a de trobar solu...ions. 
m. Escriure a la pi...arra li costa un gran esfor... 
n. Ha ven...ut perquè és el corredor mé... velo... 

 
Ompli els buits del text següent amb la grafia corresponent: 
 
«Va adonar-...e que, malgrat que tenia encara el... ton... de la vida a la carn, ni mudava 
d'expre...ions, ni alenava, ni bellugava en ab...olut cap part del ...eu co... ‘Vosté, pare, vaja i 
avi...e la ...ervitud i si us plau, a mé... tinga preparats els ...agrats olis’. A això demanà el 
mo...én: ‘Voleu dir que ha deixat de viure la ...enyora duque...a?’.En Tomàs recordà que li havia 
conte...tat molt ...ecament, amb el co... de la seua muller als bra...o..., que no pe...ava gen... 
per als seus mú...cul..., ans per al seu e...perit.» 
 

Joan M. Monjo, Ducat d'ombres 
 
«El tro... de pa encara era al mateix lloc on l'havia llan...at l'home sen...e mentó. De primer calia 
fer un esfor... molt gran per a no mirar-lo, però ara la gana havia ...edit el lloc a la ...et. Tenia la 
boca enganxada i hi ...entia mal gust. El brun...it constant i la llum blanca i invariable li produïen 
una espè...ie de deixade...a, una ...en...ació de buidor a dins el cap. ...entia la ne...e...itat 
d'al...ar-se perquè ja no podia suportar més temps l'encongiment dels o...os, i al cap d'un 
instant s'havia d'a...eure de nou perquè ...entia mareig i dret no se ...entia ...egur. Quan 
arribava a dominar les seues ...en...a...ions fí...iques, aleshores se ...entia dominat pel terror. 
De vegades, un tant esperan...at pensava en O'Brien i en la fulla d'afaitar.»  
 

George Orwell, Mil nou-cents vuitanta-quatre 
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EXERCICIS SOBRE LES SIBIL·LANTS ALVEOLARS 
 
LA ESSA SORDA (/s/) I LA ESSA SONORA (/z/) 
 

1. Classifiqueu els mots següents segons quin siga el so de la grafia que apareix 
destacada mitjançant el subratllat i la negreta: 

 
/S/ /Z/ 

Passeig, bicicleta, bressol, arrissar, tossut, 
tassa, pòlissa, mosso, regalèssia, dolçor, 
jersei, abraçar, bassa, bicicleta, caçador, 
difícil, lliçó, gossa, sacerdot, estació, classe, 
plaça, dissabte, abraçar, llençol, conversa, 
pacient, capsa, antesala, parasol. 

Cosina, depòsit, televisor, països, presó, 
Ignasi, noblesa, vellesa, trapezi, botzina, 
brusa, camisa, casa, cosa, cosir, espasa, 
cervesa, brusa, quinze, dotzena, atzavara, 
alzina, endinsar, transeünt, enfonsar, 

 
 
9. Col·loqueu la grafia corresponent a les paraules següents i digueu si correspon a /z/ o 

/s/:   
 

Zero   alZina   Zel 
cerveSa  esquiZofrènic  aviSar 
caSa   donZella  lliSa 
amaZona  curioSa  confuSió 
esmorZar  Zona   Zebra 
aviSar   serioSa  bruSa 
topaZi   brunZit   oZó 
lloSa   Zenit   fíSic    
tiSana   Zinc   fuSió  
 
Senyor   danSa   Cirera   
gaS   miSSió   forÇut   
marÇ   paraSol  eSCenari 
Sabó   perSona  dolÇoS   
diSSabte  feliÇ   lliÇó    
eStrella  S/Cent   piSCina  
préSSeC  Singlot   eStranger  
Sobrar   maSSa  Sabata 

   
 
10. Completeu les sèries següents: 
 
Ex. força forCes forCí forçós forçut esforç 

traÇa   traCes   traCí   traÇos   traÇut   traÇ 
venÇa   vénCer   venCí   venCé   venÇut   venÇ 
ComenÇar  ComenCes  ComenCí  ComenÇos  ComenÇ 
endreÇar  endreCes  endreCí  endreÇos  endreÇ 
llanÇa   llanCes  llanCí 
ComerCial  ComerÇos  ComerÇ 
 

11. Completeu els espais buits de les paraules següents amb les grafies corresponent: 
 
Cendrer, forÇa, feliÇ  CanÇó, braÇos, abadeSSa, plaÇa,  Cim, veloCitat, esbóÇ, troS, ConCili, 
CalÇ , profeSSors, pinCes,  ClaSSe, pastiSSeria,  intereSSant, dolÇ,  falS/Ç 
 
12. Completeu els espais buits amb les grafies que falten: 
 
Del Cotxe a CaSa, de l'ofiCina a l'autobúS, Cada dia Caminem menys. El senderisme trenCa la 
rutina i permet de Conéixer la flora, la fauna i els Costums de lloCs remots. El senderisme o 
trekking, terme anglés que signifiCa Caminar”, és original del Nepal, país on es troba el Cim de 
l'Everest, súmmum del senderisme. Al nostre país hi ha organitzaTZions que preparen 
exCurSions de senderisme. Segons que aSSenyalen els responsables d’aquestes, els 
valenCians som persones poC aCostumades a Caminar. Per aquest motiu el major al·liCient 
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Consisteix a oferir unes vaCanCes on Caminar no siga l'úniC objeCtiu.La marxa, sempre al 
ritme que impoSen els mateixos Caminants, es Completa amb viSites als monuments, 
monestirs i esgléSies que es troben en la ruta elegida. Després de la intereSSant jornada es 
paSSa la nit en les CaSes rurals prèviament ConCertades on s’aSSaboriran els plats típiCs de 
la Zona. 
 
13. Fixeu-vos en les grafies que apareixen subratllades i en negreta en les paraules 

següents, a quin fonema corresponen a /s/ o /z/: 
/S/ /Z/ 

asimetria, entresuat, transbordador, 
tetrasíl·lab, sobresortir, disèpal, antisèptic, 
antesala, bisectriu,  
 

transeünt, enfonsar, endinsar. 

 
14. Ompliu els buits de les paraules següents amb ç o s i, a continuació, destrieu-los en 

dos grups, segons que tinguen o no el sufix -ança, -ença. 
 
danSa,   esperanÇa,  creenÇa,  lloanÇa,  panSa,   defenSa, 
temenÇa,  estanÇa,  alianÇa,  creixenÇa,  extenSa,  comparanÇa, 
descanSa, temperanÇa,  ofenSa,  prometenÇa,  venjanÇa,  frisanÇa, 
bonanÇa,  reinaxenÇa,  semblanÇa,  fermanÇa,  contradanSa 
 
 
15. Tots els espais buits d'aquestes paraules tenen el so de essa sorda. Poseu-hi la grafia 

que corresponga. 
 

o. Va descanSar en un banc de la plaÇa 
p. Té el viCi de posar Sempre el naS a tot arreu. 
q. Ens va aSSegurar que la notíCia era Certa. 
r. Aquest pastíS és maSSa dolÇ 
s. Ets soCi de l'«ASSoCiació per a la defenSa de la danSa»? 
t. S'ha esvarat amb el glaÇ  i s'ha fet mal al braÇ 
u. Quan paSSes per la botiga compra Cireres. 
v. A l'amanida no hi havia ni Ceba ni enCiSam. 
w. Vaig comprar un troS de lluÇ a la pescateria. 
x. Va defenSar la neCeSSitat de comerÇ amb SuïSSa. 
y. El Sopar ens va costar treS mil Sis-Centes peSSetes. 
z. A BeniSSa tenen l'esperanÇa de trobar soluCions. 
aa. Escriure a la piSSarra li costa un gran esforÇ 
bb. Ha venÇut perquè és el corredor méS veloÇ 

 
Ompli els buits del text següent amb la grafia corresponent: 
 
«Va adonar-Se que, malgrat que tenia encara elS tonS de la vida a la carn, ni mudava 
d'expreSSions, ni alenava, ni bellugava en abSolut cap part del Seu coS ‘Vosté, pare, vaja i 
aviSe la Servitud i si us plau, a méS tinga preparats els Sagrats olis’. A això demanà el 
moSSén: ‘Voleu dir que ha deixat de viure la Senyora duqueSSa?’.En Tomàs recordà que li 
havia conteStat molt Secament, amb el coS de la seua muller als braÇoS, que no peSava genS 
per als seus múSculS, ans per al seu eSperit.» 
 

Joan M. Monjo, Ducat d'ombres 
 
«El troS de pa encara era al mateix lloc on l'havia llanÇat l'home senSe mentó. De primer calia 
fer un esforÇ molt gran per a no mirar-lo, però ara la gana havia Cedit el lloc a la Set. Tenia la 
boca enganxada i hi Sentia mal gust. El brunZit constant i la llum blanca i invariable li produïen 
una espèCie de deixadeSa, una SenSació de buidor a dins el cap. Sentia la neCeSSitat 
d'alÇar-se perquè ja no podia suportar més temps l'encongiment dels oSSos, i al cap d'un 
instant s'havia d'aSSeure de nou perquè Sentia mareig i dret no se Sentia Segur. Quan 
arribava a dominar les seues SenSaCions fí...iques, aleshores se Sentia dominat pel terror. De 
vegades, un tant esperanÇat pensava en O'Brien i en la fulla d'afaitar.»  
 

George Orwell, Mil nou-cents vuitanta-quatre 
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