
L'ACCENT EN ELS MOTS MONOSÍL·LABS

En català, la majoria dels mots monosil·labs no s'accentuen. Però hi ha alguns mots d'una sil·laba (i de 

vegades dues) que porten accent gràfic per distingir-los d'altres que s'escriuen igual, tot i que tenen una 

pronúncia i un significat diferents. Aquest accent s'anomena diacritic.

 
MOTS AMB ACCENT DIACRITIC:

porten accent NO porten accent

bé, béns (adverbi: riquesa) be, bens (xai, la lletra b)

déu, déus (divinitat i derivats)
adéu, semidéu..

deu, deus (numeral: 10; font; verb deure)

dóna, dónes (verb donar) dona, dones (persona del sexe feminí)

és (verb ser o ésser) es (pronom)

mà (part del cos) ma (possessiu: ma mare, mon pare)

més (quantitatiu) mes (mes del any; conjuncció; possessiu; verb metre)

món (univers) mon (possessiu: mon pare, ma mare)

nét, néta, néts, nétes (parentiu) net, neta, nets, netes (adjectiu)

ós, óssa, óssos, ósses (animal) os, ossa, ossos, osses (del esquelet)

pèl, pèls (vellositat i derivats)
repèl, contrapèl...

pel, pels (contracció: per+el, per+ells)

què (interogatiu precedit de preposició) que (relatiu àton; conjunctió)

sé (verb saber) se (pronom)

sí sís (afirmació) si (conjunció; reflexiu; nota musical)

sóc (verb ésser) soc (soca; esclop)

sòl, sòls (superficie i derivats)
entresòl, subsòl...

sol, sols (astre; només; adjectiu; verb soler)

són (verb ésser) son (fet o les ganes de dormir; possessiu)

té (verb tenir) te (infusió; nom de la lletra T; pronom feble)

ús (acció d'usar) us (pronom)

véns, vénen (verb venir) vens, venen (verb vendre)

vés (verb anar) ves (verb veure)

vós (tractament) vos (pronom feble
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porten accent NO porten accent

Exercicis:

1.- Ompliu els espais buits amb les paraules adequades que us donem entre paréntesis:

a. El meu germà___és___molt alt. ( és/ es).

b. Només tinc___  deu  ___pesetes.   ( déu/ deu).

c. M’agrada___més___el gelat de xocolata que el de vainilla. ( més/ mes).

d. ___Són___tres noies molt simpàtiques. ( són/ son).

e. Sempre dormi com un__soc____. ( sóc/ soc).

f. __Sí____,vindré al cinema. ( sí/ si).

g. La meva__dona____ es diu Maria i sempre__dóna____propina. ( dóna/ dona ).

h. L’avia acompaña el__nét____ a l’escola. ( nét/ net ).

i. Tinc una piga a la __mà____. ( má/  ma ).

j. M’agrada el__te____amb llet. ( té/ te ).

 

2.-Accentueu els mots d’aquestes frases, quan calgui:

a. Jo sóc un bon amic seu.

b. La Mireia juga molt bé a tennis.

c. El Periodico és el diari més llegit de Catalunya.

d. Dóna aquesta acta a l’administrador.

e. El meu nét té un os de la mà més llarg del que ès normal.

f. Es posa una mà davant de la boca per ofegar un badall.
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ACCENTUACIÓ

Les terminacions per l'accentuació són:

a     e     i    o    u

as    es   is    os    us  

en      in

 Accentuem les paraules agudes que acaben en alguna d'aquestes dotze terminacions, si és que 

i/u no formen part d'un diftong.

 Accentuem les paraules planes que no acaben en cap d'aquestes dotze terminacions.

 Accentuem totes les paraules esdrúixoles.

 La “a” sempre duu l'accent obert: à.

 La “i” i la “u” sempre el duen tancat: í, ú.

 La “e” i la “o” poden dur accent obert o tancat: è, é, ò, ó.

Exercici:

1. Accentua les següents paraules:

núvol                            família                      xassís                        demà                               gràcies

galàxia                          últim                        orígens                      àpat                                  avís

números                        permís                      míssil                        hàbit                                masculí

simpàtiques                  olimpíades                període                     esdrúixoles                      semàfor

3


	L'ACCENT EN ELS MOTS MONOSÍL·LABS

