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Lektionen 22 + 23 

 

Deures 4rt ESO (2a quinzena) 

 

1) Repàs comparatius – Lektion 22 – Kursbuch, pàgina 28, exercicis 7a, 7b,7c – pàgina 29, exercici 7d  

I) l'exercici 7a consisteix a triar quin seria el títol correcte (1, 2 o 3) per al text 7b.  Primer cal llegir el text 
i després triar el tìtol.  

II) l'exercici 7b consisteix a llegir el text. Si hi ha alguna paraula que no entengueu, si us plau mirar en el 
diccionari (leo diccionario i Pons són dels més fiables). 

III) l'exercici 7c consisteix a respondre quina de les dues opcions que estan ressaltades en blau és la 
correcta.  

IV) l'exercici 7d consisteix a respondre quin de les tres opcions (Isra, Jan, ein Mensch) és la correcta 
segons la frase segons el sentit de la frase comparativa (per exemple: Wer ist älter als Isra? Jan oder ein 
Mensch?). 

 

2) Repàs Modalverb dürfen  

Was ist richtig? Unterstreiche. Quin Modalverb és correcte?  Subratlla l'opció correcta. 

1. Mama, darf / muss ich Schokolade essen?  Nein, es gibt in zehn Minuten Abendessen. 

2. Das Hotel ist toll, aber man darf / will keine Hunde mitbringen. 

3. Michelle ist gern Studentin, aber sie darf / muss viel lernen.  

4. Ich kann / muss mal auf die Toilette gehen.  Darf / Muss ich?  

 

 
3) Repàs Modalverb dürfen + Negation (nicht, kein) – Lektion 23 - Kursbuch, pàgina 30, exercici 1b 
 i pàgina 31, exercici 3a 
 
I) l'exercici 1b consisteix a llegir el text en groc “Schlösser für Liebe”.  Si hi hagués alguna paraula que no 
entengueu,  si us plau busqueu en el diccionari.  

Després cal contestar si les preguntes d'1 a 5 són correctes (r = richtig) o falses (f = falsch). 

 



II) l'exercici 3a consisteix a interpretar els senyals viaris (de la «A» a la «F».  

L'exemple de llibre indica:  

Senyal A: Hier darf man keinen Hund mitnehmen (= aquí no es permeten gossos) 

Cal escriure una frase senzilla que descrigui què està prohibit o què està permès.  

Sempre s'ha d'usar el verb „dürfen” i segons el senyal s'usarà a més la negació (“nicht” o “kein”) 

Hi ha un requadre en groc on posa “dürfen + Negation” que és un resum del que cal fer si la frase és en 
negatiu.  

 

Us recordeu quan s'usa “nicht” o “kein”? Sobre això hi ha un resum en el Kursbuch pàgina 17, on hi ha 
un requadre groc on s'exemplifica l'ús de “kein” i “nicht”. També estan les anotacions i fulles que us vaig 
passar de l'avaluació anterior. 

 

4) Repàs Modalverb dürfen + Negation (nicht, kein) - Lektion 23 – Arbeitsbuch, pàgina 42,  
    exercicis 4a i 5  
 
I) l'exercici 4a consisteix a vincular cada dibuix de senyals de trànsit amb els textos que estan en el 
requadre lila 

 

II) l'exercici 5 consisteix a posar en negatiu les frases 1 a 8.  

L'exemple que posa és:  

1. Im Theater darf man Videos machen (en el teatre es permet fer vídeos)   

Negació: Im Theater darf man keine Videos machen (en el teatre no es permet = està prohibit fer vídeos) 

 

    ________________________________ 

Per a corregir em podeu passar els exercicis en un word. Però podeu ser bastant críptics i escarits. 
Per exemple:  Solucions exercici  Kursbuch, pàgina 30, exercici 1b 
  
1 = “r” o “f”  
2 = “r” o “f” 
3 = “r” o “f” 
Només que vegi clar com esteu responent ja em val.  
 
 
Espero que tots vosaltres i les vostres famílies estigueu bé.  
Molts ànims!. Kopf hoch!!  
 



Liebe Grüsse. 
Silvia  (Deutschlehrerin)  
 
 


