Temps previst per fer aquesta feina bé:

NOM:

Temps previst per fer aquesta feina ràpid:

DATA:

6.1

Llegeix el text i tria la resposta correcta de les preguntes de sota.
Un pobre en extrema misèria anà a demanar almoina a la magnífica
casa de l'home més ric de la ciutat. Quan aquest el veié li digué:
- Que no has menjat res en tot el dia? Pobre home, si et pots
morir de gana. Criats! porteu-nos alguna cosa per menjar!
El pobre home, no veié ni cap criat, ni menja de cap mena, però el
seu amfitrió feia gest de servir-se i de menjar amb molta gana.
- Menja, home, menja, que avui ets el meu hoste!
- Gràcies senyor, estic agraït de la vostra generosa hospitalitat.
- Què et sembla aquest pa? No el trobes de primera?
- Podeu estar ben cert que no he menjat en ma vida un pa tan blanc
i saborós.
Què creus que fa el pobre veient el comportament del ric?
A) Es posa trist al veure que no li dóna res.
B) S'enfada i abandona la casa.
C) Menja perquè té molta gana.
D) Agafa el menjar i se'n va corrents.
E) Se l'escolta i fa veure que menja.
●

Què et sembla el comportament de l'amo?
A) Que és molt generós i per això el convida.
B) Que és un burleta i li vol prendre el pèl.
C) Que és amable i es preocupa dels altres.
D) Que és una bona persona i no vol que passi gana.
E) Que és un bromista i per això li dóna menjar.
●

Per què creus que diu: "què et sembla aquest pa? No el trobes de primera?"?
A) Perquè era un pa imaginari i volia fer comèdia.
B) Perquè volia dissimular i era un pa molt dolent.
C) Perquè era un pa molt bo, acabat de fer.
D) Perquè era un panarra i li agradava molt el pa.
E) Perquè volia que només mengés pa i no d'altres coses
●

Qui creus que és l'amfitrió?
A) El convidat.
B) L'hoste.
C) El criat.
D) L'amo de la casa.
E) El majordom.
●
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