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Verbs, fonètica, barbarismes, accents i dièresi

1.   Posa l’accent i la dièresi als mots de les frases següents que n’hagen de dur.

a) Estan construint una residencia a Denia tecnicosanitaria.

b) Si fem la festa despus-dema sera un suididi economic.

c) Els deus influien en el desti dels homens

d)	 Ara	mateix	ens	menjariem,	tranquil·lament,	una	ensaimada.

e) En Lluis fa un programa diurn de radio, produit per la BBA 

2.  Completa la graella:

INFINITIU GERUNDI PARTICIPI IMPERF. IND. FUTUR CONDICIONAL

Oir

Disminuir

Posseir
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4.   Completa les oracions amb el present d’indicatiu o de subjuntiu del verb que 

s’indica entre parèntesi: 

a)  La meua germana                                (PATIR) molt quan  jo                                (PRENDRE) 

decisions incorrectes però que no                                (VENIR) després a plorar-me 

quan jo li                                 (DIR) les coses i ella no                                (VOLER) fer-me cas.

b)   Els meus amics m’                                (OBLIGAR) a anar al teatre i 

jo                                (FER) que tots junts                                (ESCRIURE) una escena i 

l’                                 (ASSAJAR). Després                                 (RIURE) molt.

3.   Digues l’infinitiu i la conjugació a què pertany la forma verbal donada. Si és  
de la 3a conjugació, digues si és pur o incoatiu.

Col·loquial Formal Estàndard

Bevia

Fuig

Vençut

Decidirem

Desitgem

Plogué

Afegirem

ompliràs
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5.   Completa les oracions amb la forma verbal indicada.

a)  És possible que Neus i Ferran                                   (3a pl. pres. subj. créixer) encara més?.

b)   Jo                              (1a sing. passat simple dur) barba i bigot fins als quaranta anys. 

c)   Encara que Marc                              (3a sing. pres. subj. tenir) raó, no pense fer-li cas. 

d)  Tu                                                  (2a sing. present ind. fregir) les creïlles amb oli d’oliva? 

e)   Quan l’aigua                                       (3a sing. pres. subj. bollir), posa-hi els macarrons.  

6.   Completa les oracions amb els verbs que trobaràs en infinitiu: 

- Jo, que ho                               (VEURE) tot, puc assegurar que en el passat, ell no 

                                (PRENDRE) part en el robatori.

-  Ja és hora que el cambrer                               (SERVIR) les postres i el cuiner  

                               (INTRODUIR) la nata.

-  Tots                               (TÉMER) que, quan                               (ESTAR) tot preparat, 

                                (COMENÇAR) a ploure i no  es                                (PODER) fer el sopar  

a l’aire lliure.
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7.   Completa l’espai buit amb les vocals a, e, o, u. Escriu alguna paraula derivada. 

-  Van esperar que nosaltres ens                                (PRENDRE) café i que    

                              (MOURE) les taules, abans de parlar d’aquell assumpte.

-  Abans nosaltres, els joves,                               (DUR) els cabells llargs i ara no 

ens                              (DOLDRE) tallar-nos-els.

-  Qui                                          (VOLER PRESENT DE SUBJUNTIU) pot participar en el joc, 

encara que no                               (SABER) jugar.

respl....ndor:                                                              

s.... rgent:                                                                 

av....rrir:                                                              

m.... ntanya:                                                      

.... mbaixada:                                                             

jav.... lina:                                                              

s....rgir:                                                                 

g....lea:                                                                

ass.... mblea:                                                         

ass .... assí:                                                       
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9.   Conta què feres el cap de setmana passat en 8 línies. 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

8.   Substitueix els barbarismes destacats per paraules genuïnes.

a) No ha mirat el plaç de la convocatòria i no s’aclarix.  

                                                                                                                                                                             

b) És un pas de peatons i no pots crussar hasta que no es pose verd.

                                                                                                                                                                             

c) No deixes els grifo obert que et busques un lio en un rato. 

                                                                                                                                                                            


