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1.    Subratlla els verbs del text següent i classifica´ls en la graella segons la 

conjugació a què pertanyen.

Contesta les preguntes següents :

 Quines són les former verbal compostes?

                                                                                                                                                                                  

Quines formes verbals són o contenen l’infinitiu?

                                                                                                                                                                                 

Quines formes verbals contenen el participi?

                                                                                                                                                                                 

Saps quins verbs són incoatius?

                                                                                                                                                                                  

1a CONJUGACIÓ 2a CONJUGACIÓ 3a CONJUGACIÓ

 “El clima i la bellesa de l’entorn foren dues de les raons que els doctors van 

considerar. Decidiren reviure aquest lloc on han aparegut les seues teories. 

Van reconstruir completament el palau i l’ampliaren amb algunes instal·lacions 

annexes. Només l’exterior constituïa una meravella i sorprenia per la seua 

bellesa. Dues torres laterals i una escala senyorial ocupen l’entrada; i els interiors 

s’han adaptat al nou ús abans que caigueren les parets.

 Tot el conjunt ha sorprès molt per l’originalitat que recull els seus orígens i 

recorda com han debatut cada decisió.”
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2.  Completa cada oració amb la forma verbal indicada:

a) Abans nosaltres                           (IMPERFET de CÓRRER) la marató de València.

b) Jo                            (PRESENT de VOLER) passar de curs amb bons resultats.  

c) A classe nosaltres                                 (PERFET d’APRENDRE) la flexió verbal.

d)  L’any passat jo                          (PASSAT PERIFRÀSTIC de COMPRAR) un patinet elèctric 

per internet i ara                              (PASSAT SIMPLE de VENDRE) una bicicleta.

e)  Com vosaltres el curs passat                         (IMPERFET de LLEGIR) molt, segur que el 

curs que ve                            (FUTUR de COMPLIR) amb tots els objectius de lectura.

f )                                (PRESENT de AGRAIR) molt que m’expliquen els dubtes de classe.

g)  Nosaltres                          (FUTUR d’APRENDRE) moltes coses perquè des del principi  

                          (IMPERFET de VOLER) el graduat.

3.  Escriu l’article corresponent davant de cada substantiu:

             abella             humanitat               11 de maig                 illa

             universitat               unió              època              ungla 

             història             univers             indústria             ull
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4.  Escriu en singular els sintagmes següents:

a)  Les humils                                                           

b) Els intel·ligents                                                    

c)  Les heroïnes                                                       

d) Els iogurts                                                           

e)  Les infermeres                                                   

f)  Els immigrants                                                    

5.   Reescriu les oracions següents fent, si cal, la contracció que s’indica entre 

parèntesis.

a) Anna arriba                          treball a les sis                          vesprada.

b) Aquells dos germans es van barallar                           diners                          herència.

c) L’àrbitre comunicà la decisió                           capità                           equip.


