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EXERCICIS 1r BATXILLERAT

1. Els pronoms febles en (en, n’, -ne, ‘n), ho, el (el, l’, -lo, ‘l) poden fer funció d’objecte directe; és a
dir, poden substituir sintagmes nominals que facen funció d’objecte directe. Observa els
exemples següents:

Avui no tinc classe Avui no en tinc
Anna té el cotxe esportiu Anna el té
Vull tot això Ho vull

Ací tens una sèrie de frases. Subratlla-hi l’objecte directe i substituïx-lo pel pronom
adequat:

1. Tiren paquets al fem: ................................................................................................
2. El detectiu buscava les proves: .................................................................................
3. Han trobat allò que buscaves: ................................................................. ................
4. Dóna el premi ara mateix!: ................................................................................................
5. Esteve i Agnés esperen amics: .................................................................................
6. Volen comprar tot això: ................................................................................................
7. Encomanen el regal: ................................................................................................
8. Si vols la meua moto, estalvia diners: ...................................................................
9. No vol menjar pa: .................................................................................................

Observa bé les frases de l’exercici anterior i tracta de classificar-les en tres grups:

GRUP I: hi ha un objecte directe determinat, masculí i singular.

Frases núm: .................................................................

Hi fem servir el pronom: ...................................................

GRUP II: hi ha un objecte directe indeterminat, masculí o femení, singular o plural.

Frases núm: ...................................................................

Hi fem servir el pronom: ....................................................

GRUP III: hi ha un objecte directe neutre.

Frases núm: ....................................................................

Hi fem servir el pronom: ......................................................

2. De vegades se senten frases com:

*N’hi ha molta gent pel carrer
*No n’hi ha cap sospitós

En cadascuna de les oracions trobem dos objectes directes. Hi ha repetició d’una mateixa
funció sintàctica; és un pleonasme que cal evitar.

Corregix els pleonasmes que trobaràs en les oracions següents:

1. No n’hi ha cap llapis: No hi ha cap llapis/ No n’hi a cap
2. No en vull aigua: ........................................................................................................
3. N’hi ha gent ací?: ................................................................ ........................................
4. No m’agrada que n’hi haja fum: ...........................................................................
5. Me’n va enviar moltes cartes: ........................................................................ ...
6. N’hi havia cotxes al carrer? ...........................................................................
7. Hui me n’he menjats set o huit gelats: .............................................................
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3. Llig les frases següents:

He vist Carles.
Crida el teu germà, per favor.
El professor ha amonestat el meu company perquè no estudia.
He explicat el problema a Josep.
Escriu a Anna.

a. Subratlla els objectes directes en les frases on n’hi haja.

b. Si t’hi fixes bé, veuràs que entre l’objecte directe i el verb no hi ha cap element d’enllaç,
concretament no hi ha la preposició a.
Això no obstant, de vegades sí que convé introduir la preposició entre el verb i l’objecte
directe per evitar confusions com la que provocaria una frase com: Joan veu Maria  (Qui
veu a qui?, podríem preguntar-nos. Caldria dir Joan veu a Maria). També  cal fer-la servir si
l’objecte directe és un pronom fort (Joan escolta a tu).

c. Ací tens una sèrie de frases. En totes hem deixat un espai en blanc perquè hi poses, si cal,
la preposició a.

1. Un camió ha atropellat ______ Caterina.
2. La policia buscava _______ aquells lladres.
3. Ma mare t’estima molt, _____ tu.
4. M’he trobat ______ un amic pel carrer.
5. He comprat ______ un gat i un canari.
6. Jordi mirava molt fixament ______ aquell home vell.

4. Completa el paradigma del present de subjuntiu d’alguns verbs de la tercera conjugació:

MODEL PUR

DORMIR SENTIR COLLIR
dorm__ senta cull__
dormes sentes culles
dorm__ sent__ culla
dormim sent__ coll__
dormiu sent__ coll__
dorm__ sent__ cullen

MODEL INCOATIU
SEGUIR PATIR TRADUIR
seguesca pat____ tradu____
segu____ patesques tradu____
seguesca pat____ tradu____
segu____ patim traduïm
seguiu pat____ traduïu
seguesquen pat____ tradu____

5. Completa les frases següents posant en forma personal els verbs que hi ha entre parèntesis.
Hauràs d’utilitzar el present de subjuntiu:

1. Joan, encara que (DORMIR) _________ huit hores diàries, sempre té son.
2. No m’agrada que mon pare (CONDUIR) __________ de nit.
3. Encara que vosaltres (SENTIR)___________ alguna cosa, no digueu ni pruna.
4. No volen que aquella fàbrica (PRODUIR) __________ més cotxes ni que (INVERTIR)

més diners en maquinària nova.
5. El metge els ha dit que no (PATIR) _____________ per res, i que (DORMIR) _________

molt.
6. No podem permetre que els governants (REPARTIR) ____________ la riquesa tan

desigualment.
7. No vull que tu (SEGUIR) ____________ traent males notes.
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6. Llig i relaciona amb fletxes:

ORACIONS ESTRUCTURES

1. En venir Joan, t’avisaré a. En + infinitiu
2. Quan vindrà Joan, t’avisaré b. Quan + subjuntiu
3. Quan vinga Joan, t’avisaré c. Quan + futur

Les tres oracions expressen, si fa no fa, el mateix; fan referència a accions que encara no
s’han produït, que s’esdevindran en el futur.

7.  Torna a escriure les frases següents de manera que s’hi facen servir les tres estructures
equivalents:

1. Quan resolga el cas, el detectiu se n’anirà de vacances.
2. Quan escriga aquesta carta me n’aniré al cine.
3. Ja t’ho explicaré, quan ho sàpia.
4. Demà, quan et telefone, m’ho explicaràs.
5. Quan es faça de dia sabrem el resultat del partit.

8. Completa les frases següents amb el verb FER o DONAR segons hi convinga:

1. A mi la sopa em FA/DÓNA fàstic, com a Mafalda.

2. Sempre que es troben es FAN/DONEN la mà.

3. A tu sempre t’han FET/DONAT por els llamps.

4. Em va FER/DONAR molta alegria trobar-me’l pel carrer i ens vam FER/DONAR una

abraçada.

5. El meu germà va FER/DONAR un crit perquè va veure una serp.

6. Avui FAN/DONEN una pel·lícula molt bona.

7. Em va FER/DONAR les gràcies per ajudar-la.

8. Joan buscava una faena i per fi li l’han FETA/DONADA en una fusteria.

9. Li FA/DÓNA molta ràbia que arribeu tard.

9. Ompli els espais buits de les frases següents amb CAP, RES, GENS (de), ALGÚ, NINGÚ, TOTHOM,
segons convinga:

Què tens dins la butxaca? No tinc _____
Quants gots d’aigua t’has begut? No me n’he begut ______
Ahir ______ preguntà per mi. Sabeu qui era? No, no hi vam veure _____; no sabem _____
d’això.
Sóc molt valenta i no tinc por de _____
La festa va ser tot un èxit; hi va assistir _______
En eixir de classe no tinc ______ a fer.
En eixir de classe no tinc _______ faena.
En hivern jo no passe ______ fred perquè m’abrigue prou.
He perdut la memòria i no recorde ______ d’allò que havíem parlat. I això no m’agrada ______.
El conferenciant no va respondre ________ pregunta.
He menjat molt bé. Ara ja no tinc _______ fam.
Necessite _______ que no tinga ________ inconvenient a venir.
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10. En la frase Jaume regala un disc al seu germà, tenim dos complements: un objecte directe (un
disc) i un objecte indirecte (al seu germà).

a. Subratlla l’objecte indirecte de les frases següents:
1. Joaquim escriu dos telegrames a les seues ties.
2. Telefona als teus pares només arribes a casa.
3. Enric compra flors per a la seua promesa.
4. Fes el favor de donar aigua al canari.
5. Anna, conta a la teua amiga el que m’has contat a mi.
6. Obriu la porta als xiquets!
7. Lluïsa va fer una festa per a totes les seues amigues.
8. Vaig fer arròs amb crosta per als quinze convidats.
9. He dit a Joan que aniré a sa casa a les onze.
10. He dit a Olívia i a Llúcia que vinguen al meu aniversari.
11. Torna els llibres a les xiques!

b. Ara substituïx el complement d’objecte indirecte de les frases anteriors pel
pronom  (li, els, -los, ‘ls) que convinga en cada cas.

1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................
6. ..........................................................................................................................
7. ..........................................................................................................................
8. ..........................................................................................................................
9. ..........................................................................................................................
10. ..........................................................................................................................
11. ..........................................................................................................................

11.  Observa la diferència entre les frases següents:
.Quan sàpies conduir et deixaré el cotxe.
.Quant costa la novel·la?

Ompli els espais buits de les frases següents amb QUAN/QUANT, segons convinga:
1. Encara no sé ______ ens podrem veure.
2. _______ vingues recorda’m ______ et dec de les fotografies.
3. _______ de líquid cap en la marraixa?
4. M’he alçat _______ eixia el sol.
5. ________ tinc son no puc concentrar-me en res.
6. No sé _______ deu valdre la novel·la.
7. ______ pugues vull que em digues _______ de temps tardaràs a venir.
8. Qui sap ________ portaran els mobles nous i ______ costaran?
9. ________ arribes a la meta mira ________ has tardat a fer la cursa.
10. ______ falta per a Nadal?

12. Observa la diferència entre tan i tant:
.Si t’ho sabies tan bé, com és que t’has equivocat tant?

Ara ompli els espais buits de les frases següents amb TAN/TANT, segons convinga:

1. És _____ gran com el seu germà.
2. Albert corre ______ bé que ben prompte serà ______ ràpid com el campió.
3. No vull que crides ______.
4. Sa casa és ______ lluny que només hi vaig de _____ en _____.
5. He fet un dibuix _____ de pressa que per això m’ha eixit _____ malament.
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6. La meua malaltia no deu ser ______ greu quan el metge m’ha donat l’alta
_____ aviat.

7. No mires ______ fixament que no és per a ______.
8. No entenc com has pogut menjar ______ en ______ poc de temps.
9. És ______ hàbil amb les mans que ho podria fer sense mirar.
10. Veu ______ la TV que ______ li fa un programa com un altre

13. En la segona conjugació (verbs l’infinitu dels quals acaba en –ER o –RE) hi ha verbs que en la
primera persona del present  d’indicatiu tenen com a desinència una [-k] representada
gràficament per una –c: (jo puc, jo entenc, jo molc, jo bec, jo conec,...). La [-k] final esdevé una
[-g] en alguns verbs en el perfet simple, el present de subjuntiu, l’imperfet de subjuntiu i –si no
és irregular- en el participi. Són els anomenats verbs velaritzats.

Ompli els espais buits de les frases següents amb la forma corresponent del verb que hi ha
entre parèntesis:

1. M’agradaria que tu (VENIR) _____________ més sovint.
2. Si nosaltres (SUSPENDRE) _____________ alguna assignatura hauríem de tornar a

setembre.
3. Ell no vol que nosaltres (ENCENDRE) ____________ foc.
4. Em conforme que tu no m’ (OFENDRE)____________ .
5. La policia va fer que es (DISSOLDRE) _____________ la manifestació.
6. Per què no vols que jo (VENDRE) ______________ els dibuixos?
7. Voldria que vosaltres (ATENDRE) _____________ a classe.
8. Ahir jo pugí  a la terrassa i hi (ESTENDRE) ____________ la roba.
9. El dia  que jo (TENIR) ____________ 18 anys faré una festa.
10. L’advocat vol que el jurat (ABSOLDRE) ______________ el seu client.

14. Observa la diferència entre les dues frases següents:

. No et comportes com un salvatge.

. Jordi actua com a advocat defensor.

Com indica de la mateixa manera o igual que; com a indica en qualitat de.

Ompli els espais buits de les frases següents amb COM / COM A, segons convinga:

1. Cal que prengues la decisió ____________ president de l’associació.
2. El Sr. Fuster treballa ______________ director de l’empresa.
3. Ha fet l’examen malament, __________ l’altre dia. Li he posat un altre exercici

_______ comprovació.
4. És molt eficient _______________ responsable de l’empresa.
5. Vull una llanterna ___________ la teua o bé que tinga, ____________ mínim, la

mateixa potència.

15. Fixa’t en les frases següents:
. Com et trobes?
. Treballe com puc.
. Com que no ha vingut, no l’he vist.
. No l’he vist perquè no ha vingut.

Ompli els espais buits de les frases següents amb COM o  amb COM QUE:

1. ___________ has arribat tan tard?
2. ___________ has arribat tan tard, t’esperaràs deu minuts.
3. T’ho explicaré _________ millor sàpiga.
4. _________ tinc son, no estudiaré més.
5. _________ vull parlar amb tu, vine-te’n a ma casa.
6. _________ em caus bé, t’he fet un regal.
7. Ací pots trobar-te ________si fóra ta casa.
8. __________ han vingut, amb tren o amb avió?
9. __________ estic cansada, parlarem un altre dia.
10. __________ és molt alt, ha entrat __________ ha pogut.
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Torna a escriure les frases on has utilitzat com que però ara fent servir perquè:

16. Completa les frases amb la forma adequada del verb. Sempre hauràs de respondre amb
l’imperfet de subjuntiu:

1. Em vas dir que (LLEVAR) _______________ la moto.

2. Voldria que vosaltres (CORREGIR) ______________ l’exercici.

3. Volia que ells (COL·LABORAR) ________________ amb mi.

4. No em va agradar que tu (DORMIR) ______________ tant.

5. Li vaig encomanar que (ESTENDRE) _____________ la roba.

6. No pensava que nosaltres (BATRE) ______________ el rècord.

7. Joan pretenia que jo (CONDUIR) ____________ sense carnet.

8. No m’interessava que ells (VIATJAR) _____________ tant.

17. Recorda que és molt fàcil detectar quin és l’objecte directe d’una frase si passes l’oració a
passiva; per exemple:

EN ACTIVA : Mon pare compra el periòdic cada dia
Subj. O.D.

EN PASSIVA: El periòdic és comprat per mon pare cada dia
Subj. C. Ag.

a. Llig les frases i escriu en la columna I aquelles on hi haja un objecte directe, i en la
columna II substituïx-lo pel pronom que hi vaja bé:

1. Anna va regalar el disc al teu germà.
2. Vicent sap molts acudits.
3. Sempre pose la ràdio de matí.
4. Ja he comprat els entrepans de mortadel·la.
5. Joan és un bon esportista.
6. Carles ha demanat les claus de casa a son pare.
7. Apunta a l’agenda el número d’Agnés.
8. He sol·licitat una beca d’estudis a la Generalitat.
9. Vam preguntar l’hora al cambrer.
10. Digues això a Pere i a Anna.
11. Per favor, telefona als teus cosins.
12. Vaig a Andorra.
13. Aquells van dir la solució del problema a Jordi.
14. Joan ha escrit a sa mare.
15. Vam trobar el teu gos al carrer.
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COLUMNA I COLUMNA II
Anna va regalar el disc al teu germà Anna el va regalar al teu germà
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________

b. Fes el mateix amb les que tenen objecte indirecte:
COLUMNA I COLUMNA II
Anna va regalar el disc al teu germà Anna li va regalar el disc
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________
_________________________________ ________________________________

18. Ací tens una sèrie d’expressions molt habituals. Totes tenen a veure amb l’estat emocional i
físic de les persones:

.Estar (algú) tocat del bolet.

.Fer  cara de pomes agres.

.Estar (algú) que peta.

.Estirar-se els cabells.

.Fer-li feredat (a algú una cosa)

.Estar fet un drap.

.Estar groc.

.Tenir (o estar) de mala lluna.

.Fer (-li) goig (una cosa a algú).

.Estar algú que no cap en la pell.

Escriu l’expressió o les expressions que vagen bé per a omplir els espais en blanc de
les frases següents. Potser hauràs de fer alguns canvis.

1. Aquell individu està tocat del bolet: diu unes coses increïbles. (ha perdut el
seny)

2. Després de parlar amb el professor s’ha quedat ______________ (destrossat)
3. Carles diu que no pot resistir els insectes i els gossos; diu que ____________

(molta por).
4. Vaigt arribar tard a casa, i mon pare _____________________ (estava molt

seriós).
5. ____________________, deu haver-se marejat en el viatge. (mal color)
6. L’entrenador ________________ perquè ells no li feien cas. (molt enfadat)
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7. Estava tan contenta que _________________________ (estava molt feliç)
8. No troba la cartera: ______________________________ (està desesperat).
9. Anar de viatge a França, li ____________________ (fa il·lusió)
10. Avui no pots ni parlar amb Lluïsa, _____________________ (està de mal

humor)

19. Completa les frases següents posant en forma personal els verbs que hi ha entre parèntesis:
1. Jo sempre (RIURE) ___________ quan Joan conta acudits.

2. Alerta, no (BEURE) __________ tant, Anna!

3. No vull que us (MOURE) _____________ d’ací.

4. Si (ESCRIURE) ________________ millor, guanyaríeu el premi.

5. Digues-los que no (RIURE) _______________ tan fort.

6. El metge vol que jo (DORMIR) ___________ més.

7. No m’agradà que tu (PERDRE) ___________ aquell anell.

8. Esperava que la sessió (CONCLOURE) _______________ abans.

9. He dit al dentista que no em (TRAURE) _____________ el queixal.

10. És bo que vosaltres (MOURE) ______________ la cama trencada.

20. En la frase Jo no he anat mai a Lisboa però hi pense anar a l’estiu que ve apareix, primer, un
complement circumstancial de lloc (a Lisboa) i després el pronom hi, que el substituïx. El C.C.
de lloc sempre respon a la pregunta introduïda per l’adverbi on.

a. Subratlla els complements circumstancials de lloc que hi haja en les frases següents (no
sempre n’hi trobaràs):
1. He deixat les claus al calaix. ..................................................................................................

2. Tinc molts amics a Dénia. ..................................................................................................

3. He tornat els llibres a Lluís. ..................................................................................................

4. Viatjaré per Alemanya. ..................................................................................................

5. Després d’estudiar anirem al cinema. .....................................................................

6. He telefonat a la meua família. ....................................................................................

7. No vull tornar mai més a ta casa. ....................................................................................

8. Quan vulgues pots entrar a l’habitació. ..................................................................... .

9. Enguany he anat als Pirineus de vacances. ......................................................................

10. En el temps lliure juguem als vaixells. ......................................................................

b. Ara substituïx el complement circumstancial de lloc de les frases anteriors que en tinguen
pel pronom hi corresponent:

21. Completa els espais buits de les frases següents amb les formes verbals corresponents dels
verbs que hi ha entre parèntesis:
1. El dia que tu (SER) ______________ més gran m’agradaria que (VENIR) _____________

amb mi.
2. Jo ara ja no (SER) _____________tan jovenet com  (FER) ___________ deu anys, i per això

ja no (FER) ___________ els desgavells que (FER) ____________ abans.
3. Quan nosaltres (SER) ____________xicotetes (FER)___________uns treballs manuals molt

ben fets i ara ja no en (FER)____________.
4. Si no (FER)_____________ tan mal dia com (FER)_____________, aniríem d’excursió.
5. Sempre em dius que vindràs a veure’m quan (TENIR) __________ temps. Però em queixe

perquè no hi (VENIR)______________mai.
6. Si no (SER)_________ ja tan tard encara estaria obert.
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7. Espere que demà (FER) __________ millor temps.
8. Ara jo no (TENIR)_________ ganes d’eixir al carrer, esperaré fins que (VENIR) ____________

els meus amics.
9. Quan vosaltres (TENIR) _______________ les notes espere que (VENIR) ___________ a

ensenyar-me-les.
10. Jordi no volia que nosaltres (FER) _____________ els exercicis amb bolígraf roig.

22. Relaciona amb una fletxa cada prefix amb el verb que puga formar un derivat. Més avall
aparéixen verbs que són sinònims dels derivats que hauràs format; escriu als espais buits el
verb que hi vaja bé de la llista anterior.

Prefixos Verb
re córrer
trans fondre
in cloure
con batre

metre

1. Inculcar: _______________

2. Tancar en un lloc: _______________

3. Acabar un assumpte: _______________

4. Contradir el que diu un altre: _______________

5. Apel·lar; anar i venir d’un lloc a un altre: _____________

6. Coincidir en un lloc: _______________

7. Passar per un lloc: ________________

8. Equivocar o errar: ________________

9. Comunicar; transferir: ________________

10. Contenir o posar dins: ________________

11. Lluitar: ________________

12. Succeir, esdevenir-se: ________________

13. Enviar: _________________

14. Cometre una falta: _________________ en una falta.

15. Refer o reformar: __________________

23. Ompli els espais buits de les frases següents amb la forma que convinga dels verbs que hi ha
entre parèntesis (recorda que són verbs de la segona conjugació):

1. En l’institut ja no (ADMETRE) _______________ més alumnes.
2. Espere que Joan em (PERMETRE) ______________ ajudar-lo.
3. Tu sempre m’ (INTERROMPRE) ______________ quan parle.
4. Els diaris no sempre (DIFONDRE) ______________ notícies falses.
5. Ràdio-F.P. ara (EMETRE) _____________ en F.M.
6. No és possible que tu no (ADMETRE) ______________ cap crítica.
7. Avui (DEBATRE) ________________ els pressupostos de l’Estat.
8. M’agradaria que tu m’(INFONDRE) ________________ més confiança, però no me n’

(INFONDRE)____________ gens.
9. Et deixaré si em (PROMETRE) _______________ que vindràs.
10. M’agradaria que (RETRANSMETRE) ______________ el partit.
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24. Torna a escriure les frases següents tot substituint els sintagmes subratllats pel pronom feble
que hi vaja bé.

1. Ahir vaig veure el partit de futbol:........................................................................
2. El metge va dir a Joan el secret: .........................................................................
3. El seu cotxe és vermell: ........................................................... ..............
4. No vaig anar al cinema: ........................................................... ..............
5. Vicent, vés a casa: .........................................................................
6. No tinc jersei blau: .........................................................................
7. Voldria que aprovares: ................................................... ......................
8. No tinc son: .........................................................................
9. Digues a Jordi i a Lola que vinguen: ....................................................................
10. He vist el professor: .........................................................................
11. Compreu la novel·la: .........................................................................
12. No vindràs al parc?: .........................................................................
13. Tira el paper: .........................................................................

25. Respon les preguntes fent servir els pronoms febles adequats:
1. Has comprat pa?
2. Has vist el Carles?
3. Vas a classe?
4. Heu guanyat el partit?
5. Vols això?
6. Has trobat les xiques?
7. Has dut llibres?
8. Qui té allò?
9. Vas passar per allí?
10. Qui ha escrit als iaios?

26. Ací teniu una sèrie d’adverbis i d’expressions de temps:

prompte / aviat mai
al matí / de matí alhora
llavors / aleshores avui / hui
despús-ahir anit
de seguida / tot seguit a trenc d’alba
a la vesprada / de vesprada sovint
al vespre / a poqueta nit a l’endemà
sempre adés
ahir mentre
despús-demà demà

Substituïx el sintagma subratllat en les oracions següents per l’adverbi  de temps que hi puga
anar bé:

1. M’han dit que el vaixell de Mallorca ha arribat fa un moment.

2. Està nuvolat, aviat plourà.

3. Se’n va anar quan començava a fer-se de nit.

4. En aquell moment va entrar el cambrer.

5. El dia de Sant Joan has de prendre el bany quan ix el sol.

6. Hui és diumenge, i fa vint-i-quatre hores era dissabte.

7. Va venir al dia següent.

8. Sempre ho fa tot al mateix temps.

9. En aquella ocasió va dir que sí.
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27. Ara completa les frases següents usant el participi dels verbs que hi ha entre parèntesis:

1. He (COMPRAR) ______________ una novel·la.
2. Enguany he (APRENDRE) _____________ moltes coses.
3. No m’ha (AGRADAR) _______________ mai ballar.
4. Em sembla que ja heu (PERDRE)________________ el tren.
5. L’entrenador ha (PROMETRE)_________________ que guanyaran la lliga.
6. No has (BEURE) ________________ gens d’aigua en tot el dia.
7. No he (SABER) _______________ mai fer les equacions.
8. Quan he vist el teu germà, no l’he (RECONÉIXER) ______________.
9. Diu que no sap per què no ha (TRAURE) ________________ més nota.
10. Què ha (OCÓRRER) ______________ al poliesportiu?
11. Han (PERMETRE) _____________ l’entrada en aquell cine?
12. La pereta no fa llum; s’ha (FONDRE) ____________.
13. El públic ha (APLAUDIR) ______________ molt.

28. Completa les frases següents amb medi, mig/mitja, mitjà/mitjana o mitjan, segons convinga
en cada cas.

a) Els ànecs de l’Albufera han de poder viure allà, ja que és el seu _____________ natural.
b) El punt de penal és gairebé al _________ de l’àrea de castic.
c) Dénia es troba a ____________ camí entre València i Alacant.
d) La ____________ d’edat del grup és de setze anys.
e) Una sèrie de colles ecologistes han constituït un partit polític per tal de defensar el

_________ ambient.
f) Talla la coca pel ____________ i dóna-me’n __________.
g) La llibertat d’expressió dels _______________ de comunicació molesta últimament el

Govern.
h) L’arròs de la paella a mi m’agrada ____________ cuit.
i) Hem de posar tots els _______________ per tal d’aconseguir el campionat de lliga l’any

que ve.
j) Sempre ens paguen a ___________ mes.
k) La classe _____________ de la nostra societat és molt nombrosa.
l) Ha abandonat la competició a ________________ cursa.
m) A _______________ pel·lícula es va alçar i se’n va anar.
n) Calia reformar l’ensenyament ___________ del país.

29. Completa les frases següents amb (la) son, (el) son, (el) somni o (el) malson, segons convinga
en cada cas:

a) No vull veure pel·lícules de terror per por a tenir un __________ i no poder agafar
_________.

b) Només posar-me davant la televisió m’entra ____________.
c) Gitar-se a fer la sesta en acabant de dinar diuen que provoca ____________ fàcils d’evocar.
d) Quan tinc molta __________ i tinc_____________ profund no recorde mai _________

encara que potser haja tingut algun ______________.
e) Quan ____________ esdevenen _____________ sempre perdem _____________.

30. Forma derivats amb la combinació dels prefixos i de les paraules:

Prefixos Paraules Derivats

a posar ____________
con atlàntic ____________
ex història ____________
in crític ____________
pre possible ____________
re sogre ____________
trans construir ____________
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31. Substituïx els sintagmes complement en les frases següents pels pronoms febles de tercera
persona que convinguen en cada cas:

a) Encara no he contat al meu germà què vaig fer ahir.

b) Pots portar dos discos de Sting?

c) No podia creure tot el que deia.

d) Deixa els elàstics a l’aparador, per favor.

e) He comprat tres entrades del concert a les meues amigues.

f) He acompanyat els meus veïns a la platja.

g) Aquest hivern he passat fred de veritat.

h) He regalat unes calces vermelles a la meua xicota.

32. Completa el quadre amb les formes no personals del verb que hi manquen:

INFINITIU GERUNDI PARTICIPI
escrivint

morir mort
begut

coure cuit
fregint

jugar
merescut

confonent
sabut

veure
ser

naixent
obrir
romandre

molent
comprendre

33. Posa els verbs que hi ha entre parèntesis en el text següent en la forma no personal
corresponent:

Benvolguda Romualda;

Em trobe tot (CONFONDRE)_____________ perquè t’he (ESCRIURE)_____________ cada dia
d’aquesta setmana i encara no he (SABER) _______________ res de tu. Continues (JUGAR)
_____________ amb els meus sentiments i no comprens que t’he (ROMANDRE) ____________
fidel des que he (VENIR) ______________ al quarter. Aquest matí he (VEURE) ______________
un accident horrible: un soldat de l’Olleria, destinat a la cuina, estava (FREGIR)
________________ un ou quan li ha (CAURE) _______________ damunt la paella d’oli (BULLIR)
______________. No s’ha (MORIR) ____________ de miracle. Avui és el dia  que ha
(NÀIXER)_____________ de nou. Ha (SER) ____________ perquè havia (BEURE) ___________
rom mentre estava (MOLDRE) ______________ el café.

Ens passem el dia (OBRIR) ____________ llandes de tonyina per l’esmorzar. Estic molt
(DEPRIMIR) ___________, Romualda del meu cor. Escriu-me aviat. No deixes que l’angoixa em
guanye.

Sempre teu,
Ignasi
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34. Relaciona cada paraula de la columna de la dreta amb el significat corresponent de la
columna de l’esquerra.

significats substantius
a. ganes de dormir 1. el clau
b. per a obrir i tancar la porta 2. el son
c. aparell que fa llum 3. la pols
d. depressió entre muntanyes 4. la llum
e. energia produïda pel sol, o per aparells 5. el vall
f. batec 6. la clau
g. partícules de terra i de brutícia 7. el pols
h. excavació feta a terra com a fortificació 8. la son
i. objecte de ferreteria 9. la vall
j. acte de dormir 10. el llum

35. Entre altres funcions, els pronoms EN i HI poden fer les de complement circumstancial de lloc.
Substituïx els sintagmes en negreta pel pronom feble que corresponga en cada cas:

a) La Maria torna de l’hospital a les tres.
b) Els músics ja fa vint minuts que es troben a l’escenari.
c) Dilluns anirà a cal metge.
d) Torneu prompte del concert!
e) L’assassi va traure la navalla de l’infern de la gavardina.
f) Demà, en acabar les classes, vés a casa.
g) Vols deixar les claus dins el calaix?
h) En passar l’estiu, llevaré l’herba de dins del jardí.
i) Enguany aniré de vacances a Alemanya.
j) Ja n’hi ha prou, de fer graffittis a les parets.

36. Ompli els espais buits de les frases següents amb les combinacions binàries de pronoms que
convinguen en cada cas.

a) Quan faig arròs no m’agrada que tu _______ deixes gens.
b) Mai no he vist Madonna, però _________ imagine rossa i baixeta.
c) Nosaltres volíem aquell regal, per què no _________ has portat?
d) Enguany, jo les estrenes, __________ he gastades comprant roba.
e) Això que tu has dit jo no ________ puc creure... és que no puc creure ________ de cap

manera.
f) Vicent, tu que tens els llibres, per què no __________ deixes i així no hauré de comprar

________?
g) A la secretaria ens han dit que això ____________ faran en tenir temps.
h) Andreu ha vist uns pantalons molt bonics, però no ha pogut comprar ___________.
i) Vosaltres, amb les matemàtiques no teniu problema: us agrada  saber __________.
j) Hi ha un refrany que diu: Qui no __________ ha feta, ___________ farà.
k) Sempre vol deixar-me diners, però jo no vull que __________ deixe.
l) Si teniu gel, porteu __________ uns quilos a la festa.

37. Substituïx els complements que hi ha en negreta en les frases següents i fes la combinació de
dos pronoms que convinga en cada cas.

Si vols, puc deixar-te una cinta de vídeo.

La Gisela encara no sap si demà ens portarà les ulleres.

Podrem portar-nos una càmera fotogràfica?

La Roser em va explicar allò que li va passar amb el Miquel.
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M’he oblidat el paraigua a ta casa.

No patesques, que et faré saber tot el que diguen.

Ha estat molt amable, m’ha obert la porta quan eixia.

Vinga, conteu-nos el viatge a Xile!

Segur que ens ha escrit una altra volta això a la pissarra.

38. Ompli els espais buits del diàleg següent amb la forma adequada del present d’indicatiu,
present de subjuntiu i imperfet de subjuntiu dels verbs que hi ha entre parèntesi, segons
convinga en cada cas:

Assumpta: Amadeu, em (PODER) _________ acompanyar a comprar el quadern?
Amadeu: Quan? Ara no (PODER) ________. (ESTAR) _________ acabant la redacció que ha
demanat la Teresa, la de valencià.
Assumpta: Si ho (HAVER) __________ fet la setmana passada, com jo ...
Amadeu: Tens raó. Si (SER) __________ menys tocacampanes... Ai!, a més he quedat amb
l’Empar.
Assumpta: Bé, bé, deixa’t d’excuses, si l’Empar i tu (VOLER) _________ i (PODER) _________,
passeu per ma casa i mentre fem una passejadeta, jo compre això.
Amadeu: Dona, no ho sé ... Si l’Empar (HAVER) __________ acabat la faena i (PODER)
__________ agafar la moto del germà, hi aniríem en un moment.
Assumpta: D’acord, jo ara (SER) __________ a casa, quan vosaltres hi (VOLER) ________
passeu per ací.
Amadeu: Bé, fins ara.

39. Fixa’t en els exemples i transforma les frases que et proposem de manera semblant:
Hem anat al museu i hi hem arribat a la Sala dels Prínceps
Hem anat al museu i hi hem arribat fins a la Sala dels Prínceps
No hi ha més festes, el mes que ve
No hi ha més festes fins el mes que ve

Les xiques no vindran a la vesprada

Aquest mes el sou m’ha arribat al dia 25

L’any que ve no tenim vacances

No ens veurem demà

40. Observa les transformacions de les frases anteriors i completa la primera afirmació:
La preposició FINS adopta la forma simple _________ o composta __________ de la mateixa
manera que si la frase anara sense FINS.

Davant els demostratius i la conjunció QUE farem servir sempre la forma simple de la
preposició FINS.
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41. Completa les frases següents amb FINS o FINS A segons convinga en cada cas:
Els focs artificials s’han vist __________ la Vila Joiosa.
La fira, dius? Crec que no la posaran _____________ Nadal.
No ens podrem banyar _____________ que no vinga el bon temps.
No t’havia vist ____________ aquell encontre fortuït. No m’havia adonat de la teua presència.
Els estiuejants de Morella no vindran ____________ aquest cap de setmana.
No t’ho deixaré __________ que no ho hauré acabat.
Durant la inundació l’aigua va arribar ______________ la teulada.
Només hem pogut estudiar _____________ la lliçó quatre.
La pel·lícula era interessant ___________ que aparegué el monstre.
Serem a casa _____________ les onze de la nit.

42. Llig atentament les frases següents:
La mare va adormir el xiquet cantant-li una cançó de bressol
Jo abans sempre dormia més de huit hores
Sentia la música de la revetla i no podia adormir-se

Segons l’ús que en aquestes frases fem dels verbs DORMIR, ADORMIR i ADORMIR-SE, posa al
costat de cada definició el verb que corresponga:
Començar a dormir: ____________________
Estar en l’estat de repòs que anomenem son: _______________
Fer dormir (a un altre), deixar insensible un membre, calmar un dolor: ____________

43. Completa les frases següents amb la forma corresponent dels verbs DORMIR, ADORMIR o
ADORMIR-SE segons convinga en cada cas:
Si no s’acaba prompte la classe crec que ____________________.
Després de dinar jo sempre ________________ mitja horeta.
Si estic molta estona ajupida _______________ el peu.
La Teresa sempre ______________ amb el llum encés.
L’avi diu que amb una copeta de conyac el mal de queixal __________.
Quan s’acabaran les festes tots ________________ una setmana sencera.

44. Llig atentament les frases:
El mes d’agost és massa prompte (aviat o prest) per a començar les classes.
A les set del matí és massa enjorn (d’hora) per a començar les classes.

Segons l’ús que fem de PROMPTE, AVIAT o PREST / ENJORN, D’HORA, posa al costat de cada
definició els adverbis que corresponguen:
En una hora no avançada del dia, del matí, de la vesprada...: ________________
En temps primerenc, dins de poc temps, sense tardar: ___________________

45. Completa les frases següents amb la forma corresponent dels adverbis PROMPTE, AVIAT o
PREST / ENJORN o D’HORA segons convinga en cada cas:
Si voleu venir a pescar demà de matí us heu d’alçar ben ______________
Encara és ____________ per a anar al cinema.
Si eixiu a passejar, veniu ______________ que tinc el dinar al foc.
Convé que ens n’anem ________________ si volem trobar aparcament prop de l’estadi de
futbol.
Espereu-me ací que torne ____________.
Quan tinc exàmens no puc gitar-me mai _________________.
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46. Ompli els espais buits de les frases següents amb ALHORA / A L’HORA / ALESHORES (o
llavors) / A LES HORES, segons convinga en cada cas:
El tren no arriba mai __________________.
El rellotge de vídeo sempre fa senyals _________________ en punt.
Va ser ______________ quan la vaig veure.
Volia fer-ho tot _____________ i m’ho vaig deixar tot a mitjan.
_______________, què farem en acabar de sopar?
Li vam donar foc els dos _______________ i ella ens mirà complaguda.
Si no heu arribat ______________ exacta, ____________ aniré a buscar-vos.
Sempre em telefones ______________ més inesperades.
Marta i jo hem quedat de donar-te la redacció ________________. Si ella no la té acabada
encara, ________________ jo m’esperaré.
Per què no has vingut ________________ que quedàrem?

47. Completa els espais buits de les frases següents amb la paraula adequada, d’acord amb
l’alternativa que et donem:
VALL/BALL
Vindràs aquesta nit al ______________ de fi de curs?
La _________ de Gallinera és a la Marina Alta.

VEURE/BEURE
Sense ulleres no he de ___________ la televisió.
No m’agrada __________ Coca-Cola.

VELL/BELL
L’avi era més _________ que Matussalem.
Jordi està pagat de tenir un rostre molt ___________.

VE/BÉ
L’any que __________ anirem a esquiar a Baqueira.
Tot ho fas molt ____________, amic.

VACA/BACA
Hem de posar una __________ al cotxe, per anar de viatge.
La ____________ és un rumiant.

VELLESA/BELLESA
A la __________ tot són tecles.
Era una xicota d’una ___________ singular.

VUIT/BUIT
L’assassí va llançar el cadàver pel ____________ de l’escala.
L’any passat era el número __________ de la llista.

VOTAR/BOTAR
A les pròximes eleccions ja podrem __________.
Quan era menuda em passava el dia jugant a _________ la corda.

VÉNS/BÉNS
Si ___________ a Alacant, passa per ma casa.
L’oncle ha repartit els seus ____________ entre els nebots.

VAGA/BAGA
Si vols fer-ho més fort, fes una _________ a la corda.
Els sindicats han convocat __________ per al dia de Sant Josep.
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48. Ompli els espais buits de les frases següents amb la combinació de dos pronoms febles:

T’hem demanat això; per què no ___________ has dut?
No us preocupeu pels exàmens: en tenir-los corregits ___________ mostraré.
He portat això per als meus nebots però no sé si donar _________.
El quadre aniria bé en aquesta paret, però encara dubte si __________ penjaré o no.
Les meues germanes bessones tenen moltes ganes de menjar els macarrons que jo faig, per
això ___________ faré pel seu aniversari.

49. Substituïx els complements destacats en cursiva de les frases següents pels pronoms
corresponents i fes-ne la combinació que convinga en cada cas:

No deixaré mai més la calculadora a Roser:
Jaume, pots deixar diners al teu germà?:
He fet aquesta caricatura per al meu company de classe:
He posat les claus al calaix:
Si vas al forn porta pa també per a nosaltres:

50. Ompli els espais buits d’aquestes frases amb la combinació de pronoms que corresponga:

Aquest migdia Josep ha fet un dinar molt bo però _______________ ha deixat al foc i
_________ ha cremat tot.
Si vols llegir el seu llibre hauràs de demanar __________, a Caterina.
Si el canari no té aigua, posa __________.
Marta creu que pot fer-se la permanent sola però li queda millor quan _________ fa la
perruquera que quan __________ fa ella.
Tot això ja ____________ he dit, a Vicent, però si no vol creure ___________ és problema seu.

51. Completa el diàleg següent amb la forma adequada del present d’indicatiu, del present de
subjuntiu o de l’imperfet de subjuntiu dels verbs que hi ha entre parèntesis, segons convinga
en cada cas:

Assumpta: Uf, quina calor que (FER) _________!
Teresa: Que no ens n’anirem a la platja?
Assumpta: Podíem telefonar al Jaume, que fa dies que no (EIXIR) ____________.
Teresa: Sí, sí, li telefonem i li diem que se n’hi (VENIR) ____________ amb nosaltres.
Assumpta: A més, si finalment ell se’n (VENIR) ___________ ens podia fer un bon arròs, si en
(TENIR) _____________ ganes, és clar.
Teresa: A mi encara que no em (FER)_____________ arròs, em fa igual. El que m’agradaria
és que se n’hi (VENIR)_____________.
Assumpta: Jo voldria que nosaltres (EIXIR)______________ prompte, així és possible que
encara (TENIR)_____________ temps de veure una bona pel·lícula al cinema d’estiu.
Teresa: Vinga, telefona-li i ens n’(ANAR)____________.
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52. Ací tens un esquema sobre els usos de les preposicions A i EN i unes frases que
exemplifiquen aquests usos. Escriu dins l’apartat corresponent del quadre les frases que en
fan d’exemple:

Determinació de lloc:
TOPÒNIM

Determinació de lloc:
NO TOPÒNIM

Davant d’article definit

Davant d’interrogatiu

Davant de demostratiu

Davant article o adjectiu indefinit

No ens deixen jugar en el pati. A Oriola hi ha un conjunt històric molt important. M’agrada
treballar en aquest centre. Passe l’estiu en un poble de muntanya. A les nou ja no seré a casa.
El trobaràs en aquella classe. Visc al seté pis. Estava en un museu interessantíssim. Ens
veurem a Xàtiva. No sé a quin cinema entrarem. En quina fusteria treballes? Tinc convidats en
casa.

Davant una determinació circumstàncial de lloc que siga topònim sempre utilitzarem la
preposició _____________. Quan aquesta determinació circumstancial de lloc no siga topònim
podem usar la preposició ___________ o __________.
Davant un article definit i davant un interrogatiu podem posar la preposició _______ o _______.
Però és preferible d’emprar la preposició A.
Davant un demostratiu i davant un article o adjectiu indefinit podem posar la preposició
_______ o _________. Però és preferible d’emprar la preposició EN.

53. Ompli els espais buits de les frases següents amb la preposició A i/o EN segons convinga
en cada cas:
___________ quina escola va la teua germana?
Enguany vivim ________ Quart de Poblet.
Les claus deuen ser _________ algun calaix de l’escriptori.
Vull saber ___________ quina classe he d’anar.
No entreu __________ aquesta habitació.
Jaume viu __________ un apartament de luxe.
En estiu m’agrada posar-me __________ l’ombra.
Ja teniu el dinar ________ taula.
Dissabte fem una festa ___________ l’institut.
_________ Santa Pola fan un arròs boníssim.
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54. Llig el diàleg i completa’l escrivint les preposicions a, en i amb on calga:
Carles és ____ casa. Parla per telèfon ______ Anna:

Anna: Ei, com va?
Carles: Ets Anna? Quan he sentit el telèfon he pensat que devies ser tu.
Anna: Sí. Pensava ___ tu i he decidit de telefonar-te. Què fas?
Carles: Pss, no res. Anava ____ posar la televisió. Fan una pel·lícula que deu ser molt
bona, perquè va guanyar set òscars l’any passat. I tu, què fas?
Anna: No res. Anava ____ gitar-me perquè demà m’he d’alçar molt matí
Carles: Matí, i això com?
Anna: És que demà hem d’agafar el vaixell cap ___ Mallorca ___ dos quarts de nou.
Carles: I no et fa por viatjar _____ vaixell?
Anna: Ah, no gens ni mica! No vols venir-hi _____ nosaltres?
Carles: Estic a punt de dir-te que sí, però no tinc ni un clau. A més, mon pare m’ha dit que
aquest estiu cal que guanye algun duro treballant ____ la botiga d’esports.
Anna: Quina llàtima! Segurament ho passarem la mar de bé per allà. L’agència ens ha
aconseguit un hotel ____ Palma ____ piscina i _____ pista de tennis. És ____ una platja
preciosa i tranquil·la; i damunt, no deu ser massa car.
Carles: _____ qui hi vas?
Anna: Hi vaig _____ tota la colla. Si t’hi animes, cal que t’afanyes perquè el vaixell ix
demà. Pere ha estat a punt de venir, però ha decidit d’anar-se’n ______ un company del
l’institut ____ Grècia; això vol dir que ha quedat una plaça lliure.
Carles: M’ho pensaré i d’ací _____ una estona et telefonaré.
Anna: Bé, fins ara.

55. En el diàleg anterior hi ha frases amb perífrasis verbals que expressen una idea de
probabilitat, d’obligació o d’imminència. Escriu-les a continuació en el grup que els
corresponga:

PROBABILITAT:

OBLIGACIÓ:

IMMINÈNCIA:
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56. Heus ací una sèrie de frases on apareixen dos tipus de perífrasis verbals. Escriu el número
de cada frase en el grup que corresponga segons hi haja una perífrasi de probabilitat o
d’obligació:

Joan deu haver aprovat perquè ve molt content.
Cal que ens preocupem del medi ambient.
Potser no ha arribat encara.
Has d’anar alerta si no vols tenir cap accident de trànsit.
Sempre va sol: no deu tenir gaires amics.
Diu que és menester que comprem més queviures per a l’excursió.
Probablement han suspés el concert.
El metge m’ha dit que cal menjar menys greixos i més fruita.
Tal vegada no hi ha ningú al carrer.

AMB PERÍFRASI DE PROBABILITAT: ____________________
AMB PERÍFRASI D’OBLIGACIÓ: ___________________

57. En les frases següents apareix la perífrasi de probabilitat construïda amb el verb deure
(deure + infinitiu) en present i en passat. Observa els models i completa les sèries:

Quants cotxes té?
Deu tenir-ne set o huit.

Quants cotxes va tenir l’any passat?
Degué tenir-ne set o huit.

Quants amics té Roser? Quants amics tenia Roser?

Li agraden els pastissos?
                                                    molt.

Li agradaven els pastissos?

Quan va venir?
Degué venir molt tard.

On compren això?
Degueren comprar-ho a Moscou.

És alt Josep?
Devia ser molt alt.

58. Escriu en la forma personal adequada en cada cas els verbs que apareixen entre
parèntesis en el text següent:

“Despús-ahir, el professor de matemàtiques em va demanar que (RESOLDRE) _________
l’exercici en un temps limitat. Volia que li (DIR) ____________ el valor de la incògnita tan
ràpidament com jo (PODER) ______________. En acabar, Patrícia em va dir que li (ESCRIURE)
_______________ el resultat en un paper. Jo ara (CREURE) ____________ que va ser un miracle
que jo (PODER) __________ fer-ho bé.
Aquest matí ma mare m’ha dit que (DUR) ____________ uns llibres a la biblioteca municipal i
que li’n (TRAURE) _____________ dos d’història. He fullejat aqueixos llibres i ara jo
(COMPRENDRE) ____________ per què li agrada tant la història.
Després he anat al parc. M’hi he trobat amb Vicent. M’ha explicat que el metge li ha dit que
(PRENDRE) ____________ unes vitamines especials per a fer esport. Li he dit que jo també en
(PRENDRE) ______________ des de fa temps i que per això jo (CÓRRER) _______ tant.”
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59. Tria la paraula adequada per a cada context:
direcció/adreça
L’avió es va estavellar quan anava en __________ a Moscou.
Em va demanar les dades personals i especialment la meua __________.

el full/ la fulla
L’ametler perd _________ a la tardor.
________ de paper que em vas ensenyar era massa gran.

l’os/el pinyol
L’albercoc, la pruna, la bresquilla són fruites amb __________ molt paregut.
__________ que es van trobar en aquella excavació era de mamut.

mitjà/medi/mig
Joan és el germà gran, Carles és el ________ i Maria és la xicoteta.
Tothom està molt preocupat per la conservació del _________ ambient.
La televisió és el ___________ de comunicació més influent.
Vull _________ quilo de pernil dolç.

la llum/el llum
_________ que has comprat per al menjador consumix molta electricitat.
_________ del sol pot ser l’energia del futur.

penjar/colgar
Vaig ________ el telèfon de sobte i vaig arrancar a córrer.
El gos tenia el costum de ________ a l’hort tots els ossos que trobava.

el bec/el pic
L’àguila té _________ molt esmolat.
Caldrà ___________ per a llevar aquesta roca d’enmig.
Aquell matí no vam poder arribar al _________ de la muntanya.

posar/pondre
Aquell dia el sol es va _________ molt lentament.
Vam _________ la maleta damunt el llit.

posar/parar
Quan vam entrar ja havien acabat de __________ taula amb la vaixella més luxosa.
Com que feia molta calor vam __________ la taula i les cadires al balcó.

escorcollar/registrar
Aquest matí la policia ha ____________ la maleta de molts viatgers a la duana de França.
Quan va naixer el meu fill vaig anar a __________-lo de seguida.

la caixa/la capsa
No trobe ____________ de l’anell que em vas regalar.
Necessite una ___________ per a guardar tota la roba vella.
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60. Completa les frases següents amb les preposicions per o per a segons convinga en cada
cas:
He vingut corrent _________ arribar prompte a classe.
Aquesta màquina serveix  ________ fer gelats.
Els vam escriure __________ convidar-los a sopar.
El lleixiu és __________ desinfectar el lavabo.
L’eina aprofita ________arreglar qualsevol aparell.
Estudia de dia i de nit __________traure bones notes.
Se’n va a la muntanya ___________estar sol.
T’ho vaig dir _________donar-te una alegria.
Et necessitem _________fer un treball d’història.
Va llogar un taxi ________ anar a l’institut.
Aquesta butaca és molt bona __________fer-hi una becadeta.
T’he esperat __________ dir-te adéu.
Tens molts motius _________donar-me la raó.
Aquestes taronges són especials __________fer suc.
T’escriuré _________explicar-te com van les coses.
Aquella sala és molt menuda, no hi haurà lloc __________ seure quan hi arribarem nosaltres.
Em va ajudar ___________ acabar més prompte.
Ja no queden bitllets __________ anar al concert de demà.

61. Completa les frases següents amb l’estructura o les estructures de relatiu que hi puguen
anar bé en cada cas:
Vaig conéixer un home ________ havia anat al Pol Sud.
El tren _________ vaig viatjar a Moscou era molt bo.
Em fa mal el cap, ___________ no em deixa fer res.
No val la pena que visites els països __________ ja has estat.
Només fa cas ____________ li diuen els altres.
No l’ha ajudat cap dels amics ____________ confiava.
Vaig trobar un metge __________ vaig explicar els símptomes de la malaltia.
Hem vist la pel·lícula ___________ ens vas parlar.
En el poble _________vivia no hi havia biblioteca.
No trobe cap avió _____anar fins a Alemanya.

62. Observa les transformacions a què podem sotmetre les dues estructures si les enllacem
amb una construcció de relatiu:

Em feia mal el cap + em preocupava:
Em feia mal el cap, i això em preocupava.
Em feia mal el cap, cosa que em preocupava.
Em feia mal el cap, la qual cosa em preocupava.

Fes el mateix amb els exemples següents:
Em van dir que no + no era d’estranyar.

Vam tenir una punxada en una roda de darrere + ens va fer perdre temps.

Tinc molta pressa + no puc aturar-me.
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Volem anar de viatge a Grècia + hem d’estalviar molts diners.

Hi havia molta gent a la platja + no m’agrada gens.

63. Escriu en la forma personal adequada en cada cas els verbs que apareixen entre
parèntesis en les frases següents:

Encara que Carme (RIURE) __________ tant està molt preocupada.
Cal que (vosaltres ESCRIURE) _______________ una carta.
No és bo que els jóvens (BEURE) ___________ alcohol.
Vol que us (CREURE) _____________ totes les mentides que diu.
Ara  (jo CONFONDRE) ____________ els dos senyals de trànsit.
Encara que avui (OCÓRRER) _____________ tants incidents en el partit de futbol, l’àrbitre no
l’ha suspés.
No és bo que els mitjans (DIFONDRE) _____________ notícies que no són certes.
No (jo COMPRENDRE) _____________ què dius.
Vull que ells (VENIR) ____________ demà.
Demà anirem d’excursió encara que hui (PLOURE) ____________ molt.
M’han dit que (jo DORMIR) ____________ una hora més cada dia.
Cal que (BULLIR) ______________ la llet abans de beure-us-la.
Jo abans tenia bona oïda, però ara ja no hi (SENTIR) ____________ gens.
És bo que els xics  (COSIR) _____________.
Vull una màquina que (TEIXIR) ___________ més de pressa.
El metge m’ha dit que em prenga el xarop quan (TOSSIR) __________ tant com anit.
No és bo que (vosaltres FUGIR) ___________ dels problemes.
Quan era petit ma mare volia que (DORMIR) ____________ un poc en acabant de dinar.
Digues a Joan que (ell LLEGIR) __________ la novel·la que li vaig deixar.
Volien que (tu DORMIR) ____________ més, que (tu LLEGIR) __________ més i que (tu BULLIR)
_______________ bé les verdures abans de menjar-te-les.

64. Tria l’opció correcta:

-Davant un sintagma nominal podem fer servir:
només la preposició per
qualsevol preposició
les preposicions a, de, per

-Davant un infinitiu les preposicions en, amb:
poden utilitzar-se sense cap restricció
poden utilitzar-se segons el sentit de la frase
són reemplaçades per a, de o també per

-Davant la conjunció que:
no fem servir les preposicions a, amb, de, en
no fem servir la preposició de
podem utilitzar qualsevol preposició
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-Davant el relatiu fort què o  l’interrogatiu què:
només podem fer servir la preposició de
no fem servir cap preposició
podem utilitzar qualsevol preposició segons el sentit de la frase

65. Segons les respostes que has donat en l’activitat anterior completa els textos següents
escrivint, quan calga, en els espais buits les preposicions adequades en cada cas:

Joan i Caterina són a casa i esperen _____ que arriben uns amics per anar tots junts al cinema:

Joan: No saps quan vindran Pere i Teresa?
Caterina: No ho sé exactament; però no crec que tarden massa ____ arribar. Els vaig dir que
s’afanyaren _____ enllestir la faena.
Joan: Farem tard perquè hem d’esperar _____ que arriben abans d’anar-nos-en.
Caterina: Sort que ahir et vas entestar _____ comprar les entrades, perquè segur que hui ja
no en trobaríem.
Joan: Sempre sóc jo qui ha de pensar _____ comprar les entrades quan eixim plegats.
Caterina: És clar, tots confiem _______ que tu te’n recordes.
Joan: Ah!, ja han arribat. Anem-nos-en.
Caterina: ________que anem al cinema, amb cotxe o amb autobús?
Joan: Millor amb el cotxe.
Caterina: Doncs, agafa les claus del cotxe. Són al calaix_______ que les vas deixar tu ahir.
Pere: Perdoneu el retard, però el cap de l’empresa tenia interés ______ parlar amb
Teresa per encomanar-li un projecte i s’hi ha entretingut molt _____ explicar-li’l.
Teresa: Sí, és un projecte molt interessant _____ que podem col·laborar els quatre. Però
ara anem cap al cinema.
Caterina: Joan, tens les entrades?
Joan: Oi!, no te les havia donades a tu abans ____ que arribaren Teresa i Pere?

66. Emplena el text amb la conjunció, la locució conjuntiva o el nexe més adequats a cada cas:

“Vaig arribar a casa molt tard i, _________ em trobava cansat, vaig prendre un bany amb aigua
molt calenta. _________, em vaig fer el sopar. __________ havia de redactar un treball
d’història, vaig preparar la bibliografia, el paper i l’ordinador. Vaig començar a fer faena. De
sobte, em vaig adonar que, ___________ pitjava una tecla, sentia un gemec. No sabia què
devia ser allò; vaig decidir, ________ de posar-hi atenció.
Tot era debades: no aconseguia aclarir l’origen d’aquell sorollet tan inquietant. ________, de
colp i volta, vaig veure que de darrere del teclat eixia ... un grill!”

67. Escriu en la forma personal adequada en cada cas els verbs que apareixen entre
parèntesis en les frases següents. Vés-hi alerta perquè hi ha verbs velaritzats i verbs amb
alguna irregularitat.

No és fàcil encara que ho (PARÉIXER)__________.
Jo no li ho hauria dit encara que el (CONÉIXER)__________.
Vull que tu i Caterina (VIURE) ____________ millor cada dia.
Trobe que actualment ens (MERÉIXER) ____________ una vida més sana.
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L’arbre no farà bona ombra encara que (CRÉIXER) ____________ un metre més.
Si volem que les balenes (SOBREVIURE) _______________ cal prohibir-ne la caça
immediatament.
No es pot admetre que la gent (CONFONDRE) _____________ les coses.
A hores d’ara el riu Xúquer (TRANSCÓRRER) ______________ plàcid i tranquil.
Tothom voldria que el nivell de vida de la població (CRÉIXER) ____________ molt més l’any que
ve.

68. Substitueix per pronoms febles els complements verbals de les frases següents:

- Han arribat tres autobusos més a l’estació.

- Que plores així no et para gens bé.

- Fes una abraçada a cadascun dels convidats.

- Ha donat una mà de pintura a l’escala.

- Van regalar mobles a l’associació.

- Segurament despatxaran, de l’IVAJ el nou telefonista.

- Encala la pilota a la teulada.

- Traga el seu xiquet de la llar d’infants.

- Ha tret les seues filles del col·legi de monges.

- Ha dut els seus fills a l’escola pública.

- Demà, deixa el paraigua al despatx.

- Ven, a les teues amigues, cinc dècims de loteria.

- Al zoo es burlava de les mones.

- No et deixes cap got damunt de la taula.

- No puc llevar-me, del cor, aquesta pena tan gran.

- A l’ambulatori, no sabran extirpar-te la piga.

- Joana, ingressa’m un altre taló en el compte.

- Del bar d’enfront ens portaran els aperitius.

- Ja heu posat la insignia a les criatures, a la solapa?

- S’ha rentat les mans a la deu del pati.

- No te l’endugues a Sevilla.

- Tramet-me els documents a casa.
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69.  LÈXIC

Ens trencàvem de riure amb les .................  (CARES GROTESQUES) que ens feia.
La ...................... (ASSOCIACIÓ DE FIDELS) de Setmana Santa que hi ha al meu carrer és de les
més antigues.
El seu fill és un xiquet molt .................... (QUE FA MALESES PRÒPIES DE UNA CRIATURA),
sempre està corrent d’ací cap allà.
El jutge va optar per .................. (DEIXAR SENSE CURS ULTERIOR UN PROCEDIMENT O
INSTRUCCIÓ SUMARIAL) la causa.
Vaig dur el meu fill a veure l’espectacle de ................... (NINOTS MANIPULATS QUE
REEMPLACEN L’ACTOR).
El ..................... (ACCIÓ D’AGITAR-SE, ALÇANT PETITES ONES I ESGUITANT, LA SUPERFÍCIE
D’UNA MASSA D’AIGUA) de la pluja produïa una ............... (SOROLL CONFÚS) que ens adormia.
Aconseguir que ell pose els ...................... (TIJA CILÍNDRICA O CÒNICA QUE S’INTRODUÏX, EN
FER-LA VOLTAR, EN UN MATERIAL MENYS DUR) és com demanar la lluna en un cove.
Em comprat un ...................... (TAULA TAPADA DE ROBA DAVALL LA QUAL ES POSA EL BRASER)
per a la saleta.
El van dur a l’hospital perquè havia caigut de la ..................... (CONSTRUCCIÓ PROVISIONAL
FETA AMB TAULONS O TUBS DE FERRO QUE SUPORTA PLATAFORMES DE TREBALL).
Va ...................... (PERDRE EL CONEIXEMENT) en conéixer el resultat de la prova.
Portava una rosa blanca al ...................... (XICOTETA OBERTURA FETA EN UNA PEÇA DE ROBA
PER LA QUAL ES PASSEN ELS BOTONS) de la jaqueta.
Vull trasplantar els geranis a un .............................. (RECIPIENT DE TERRISSA, GENERALMENT DE
FORMA DE CON TRUNCAT, QUE, PLE DE TERRA, SERVIX PER A CRIAR-HI UNA PLANTA) més
gran.
S’ha tintat el cabell ................................ (DIT DEL CABELL DE COLOR ENTRE CASTANY CLAR I EL
GROC D’OR) platí i no pareix la mateixa.
Els habitants d’eixa ciutat estan acovardits, en un any han patit dos ...................... (MOVIMENT
VIBRATORI DE LA SUPERFÍCIE DE LA TERRA).
Vol comprar-se un cotxe nou i ha anat al banc a demanar un ................. (CONTRACTE SEGONS
EL QUAL UNA PERSONA O ENTITAT REP D’UNA ALTRA UNA QUANTITAT DETERMINADA DE
DINERS, AMB LA CONDICIÓ DE TORNAR-LOS EN UNES CONDICIONS I EN UNS TERMINIS
PREESTABLITS).
Es va abocar a la ........................... (CONSTRUCCIÓ QUE VOREJA UN BALCÓ, UN TERRAT, ETC., LA
QUAL S’ELEVA DEL SÒL FINS A UNA ALÇARIA TAL QUE LA VORA SUPERIOR POT SERVIR DE
PASSAMÀ) del balcó i de poc cau.

70. Ompliu el buit de cada frase posant l’opció correcta:

composar / compondre
Ha .................... tres cançons amb un programa informàtic

lliurar / alliberar
Els va .................... de l’examan de juny

planar / planejar
La investigació .......................  sobre este assumpte

pondre / posar
Ahir el sol es va ...................... més prompte
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clarificar / aclarir
Sempre .................. cada cosa que diu

forcejar / forçar
Els lladres .................... la caixa de cabals

senyalar / assenyalar
Maria .................... la tela abans de tallar-la

trametre / transmetre
Li ha .................. un missatge telegràfic

nomenar / anomenar
Finalment han .......................... la meua germana subdirectora general de l’empresa

alçada / alçària
Per favor, dibuixeu un triangle de 4 centímetres d’ ......................

creuat / encreuat
Els dos camions s’han ......................... a l’altura de Sagunt

cristall / vidre
S’ha trencat el ........................ del rellotge dels saló

mig / mitjà
El tren és el millor ................. per a viatjar

ban / bàndol
L’alcaldessa ha convocat els ciutadans per mitjà d’un ....................

tan / tant
No begues .................. de café, que et posaràs nerviós

travessar / atravessar
El camí ............................ el bosc

71. Analitza els complements de les següents frases i substituïx-los per pronoms febles:

Vaig saludar Maria però no em va respondre.

No ens agrada dir que ell no fa mai els deures.

Ho diem a vosaltres perquè acabeu la feina.

Anirem a buscar els viatgers i ens traslladarem a Xirivella.

Compra peres i així podràs donar peres als xiquets.

Vinc de la ciutat.
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Em sembla bé.

Has dit a Vicent el que pensaves.

Cal que comprem el tractor als agricultors.

Ens ve malament anar al cinema.

Compra el pa a mi.

Dóna el llibre a Joana.

He dit que dónes el llibre a Josep.

La veïna ha portat les taronges per a tu.

L’encarregat oferix els paquets a la dona.

Compraré tres llibres per a ella.

Cull les taronges per a mi.

Està agafant els bolígrafs per a tu.

He comprat caramels per a vosaltres.

Deixe el paquet a tu.

Porteu la beguda per a nosaltres.

No pense dir això a ella.

Has escrit la postal a Gemma?

Poseu les sabates a ella.

Lliura las notes als teus alumnes.

Encarrega això a la teua filla.

Han enviat els llibres a la llibreria.

Porta els llapis als jóvens.

Relatava històries a les xiques.

Telefona als xics a Alacant.

Hem portat els cotxes al taller.
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72. Contesta les següents preguntes emprant pronoms febles en les respostes:

T’has llegit aquest llibre?

Saps què diu la mestra?

Va escriure allò?

Vols que et diga això?

Us heu vist a Castelló?

Ha buscat el quadern?

Necessites que parlem?

T’has pres el suc de taronja?

S’ha comprat un cotxe?

Heu començat el llibre?
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