Solucionari d’Amplia el vocabulari
1. Busca l’equivalent valenciana de les paraules següents:
el desayuno
almorzar
la comida de mediodía
la merienda
la cena
el apellido
la costumbre
la semana
el mes
el año
Solucionari
el desdejuni, l’esmorzar per a nosaltres és de 10.00 a 12.00 i a migdia dinem,
el dinar, el dinar, el berenar, el sopar, el cognom, el costum, la setmana, el
mes, l’any
2. Digues la paraula que correspon a estos enunciats.
Població menuda, poblat, inferior a una ciutat.
poble
Fill d’un germà o una germana.
nebot
Desitjar felicitat a algú.
felicitar
Pare d’un dels dos cònjuges respecte a l’altre.
sogre
Present que es fa a algú.
regal
Muller del fill respecte als pares d’este.
nora
Mare del pare o de la mare.
iaia o àvia
Dia que es complixen anys del naixement d’una persona. aniversari o
natalici
Fill d’un fill o d’una filla.
Marit de la filla respecte als pares d’esta.

nét
gendre

3. Digues la paraula que correspon a estos enunciats.
Expressió que s’usa per a acomiadar-se.
adéu
Instrument destinat a mesurar el pas del temps i a indicar les hores. rellotge
Telèfon no fix i que alguns en fan un mal ús.
mòbil
Present que fem a algunes persones.
regal
Ferrocarril elèctric de transport públic de viatgers.
tramvia
Comunicació, notícia, tramesa a un destinatari determinat.
missatge
Anar de viatge.
viatjar
Menjada que es fa de 10.00 a 12.00 hores.
.
esmorzar
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4. Digues la paraula que correspon a estos enunciats.
Conjunt de mobles d’una casa.
Si una persona patix de miopia necessita
Primer dia laborable de la setmana.
Mes de celebració de la festa de Nadal.
Mes de celebració de la festa de Falles.
El forner treballa en el
Persona que fa pastissos o en ven.
Vehicle automòbil d’ús urbà.
Antigament, en altre temps.
Dia de la setmana que va després de divendres.
El contrari d’entrar a un lloc és...
Festa de celebració del casament d’algú.

mobiliari
ulleres o lents de contacte
dilluns
desembre
març
forn o la fleca
pastisser
autobús
abans
dissabte
eixir o eixir-ne, sortir
boda o noces

5. Digues la paraula que correspon a estos enunciats.
Establiment on es venen al detall comestibles i, a vegades,
merceria i altres gèneres.

botiga

Conjunt d’escalons a diferent alçària que servix per a pujar i baixar.

escala

Persona natural d’un altre país.

estranger

Botiga o fàbrica i comerc de paper.

papereria

Aeròdrom que servix d’estació per al trànsit aeri d’avions de passatgers i
mercaderies.
aeroport
Edifici majestuós i luxós usat com a habitació d’un rei, un gran senyor, i, a
vegades, centre d’administració d’un govern.
palau
Establiment on es ven peix.

peixateria o pescateria

Corporació pública que representa, governa i administra els interessos d’un
municipi.
ajuntament
Establiment on es pentinen, es tallen i s’arreglen els cabells.

perruqueria

Establiment comercial especialitzat en la venda a l’engròs.

magatzem

El contrari de vendre a l’engròs és...

vendre a la menuda o al
detall

Lloc de reunió dels cristians per a celebrar actes litúrgics.

l'església
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Part lateral d’un carrer, més alta que la calçada, destinada al pas de la gent que
va a peu.
vorera o voravia
Lloc on es ven carn, botiga de carnisser o carnissera.

carnisseria

Botiga, o parada d’un mercat, dedicada a la venda de fruites.

fruiteria

6. Digues la paraula que correspon a estos enunciats.
Dit d’una acció que no és legal.
il·legal
Cada un dels pèls, propis dels humans, que naixen en el cap. cabell
Acció de passar, transitar, sobretot en una via pública.
trànsit
Dispositiu de senyalització fixat sobre un pal, que permet ordenar el trànsit.
semàfor
Període de dotze mesos lunars.
any
Representació d’una ciutat, d’un edifici, d’un parc, que servix per a orientarnos.
plànol
Període de trenta o trenta-un dies. N’hi ha dotze en un any.

mes

Paper o cartó, generalment menut, que dóna dret a entrar en un lloc, viatjar,
pujar a un autobús.
bitllet
Donar a lloguer.
Que no és lògic.
El contrari de no gens bé.
Sinònim de sovint.
Període de set dies que va de dilluns a diumenge.
Afectat de malaltia.

llogar
il·lògic
malament
freqüent
setmana
malalt-a

7. Tria l’expressió que indique que «aprofitem un esforç».
La solució és:
Matar dos pardals d’un tir

8. Busca l’expressió adequada en valencià en la columna de la dreta.
Es perro viejo.
¡La mosquita muerta!
Nos ha tocado el gordo de Navidad.
Es un sinvergüenza.
Toca madera y que tengas suerte.
¿Dónde pasarás las Navidades?

És gat vell.
És una gata maula.
Ens ha tocat la grossa de Nadal.
És un poca-vergonya, és un
desvergonyit.
Toca ferro i que tingues sort.
¿On passaràs el Nadal?
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¡Buenos días y buenas noches!
¡Me da mucha pena!
¡Oiga, no me insulte!
Lo haré en un abrir y cerrar de ojos.

¡Bon dia i bona nit!
¡Em fa molta pena o molta
llàstima!
¡Escolte, no m’insulte!
Ho faré en un tancar i obrir d’ulls.

9. Digues la paraula que correspon a estos enunciats.
Relatar amb detall, narrar.
Dispositiu que servix per a connectar un aparell a la xàrcia elèctrica.
Persona de molta edat.
Obra cinematogràfica.
Sinònim de sesta.
Posar en orde.
Fixar metòdicament en la memòria.
Engolir un líquid.
Percebre la imatge que els rajos formen en la retina.
Aspirar l’aire pel nas per sentir l’olor d’una cosa.
Riure lleument, sense soroll, amb un simple moviment de llavis.
Que cansa de fer, fatigant.
Manera de fer o actuar establida per un llarg ús.
Obertura estreta per on es tira la correspondència.
Que patix d’addicció.
Faltat de bellesa, desagradable.
Local tancat destinat a efectuar allí exercicis gimnàstics.

contar
endoll

vell-a
pel·lícula
migdiada
ordenar
memoritzar
beure
vore o veure
olorar
somriure
cansat
costum, el
bústia
addicte
lleig
gimnàs

10. Llig l’enunciat d’estes frases i busca la paraula que falta per a
completar el sentit.
Enunciats
Persona afortunada o que té molta ...
sort
Un lloc buit és aquell on no hi ha ...
ningú, o gent
Entre dilluns i dimecres, quin dia em falta?
dimarts
Demostratiu que no és este o aquell.
eixe o aqueix
La persona que no és gens desgraciada és que és molt f...
feliç,
afortunada
La conversació entre dos persones o més és un ...
diàleg
El contrari de buidar és
omplir
Si volem aparcar un cotxe, primer haurem de buscar l’entrada i després l’...
l’eixida
Si eres una persona serena, sense nerviositat o apassionament obcecador
és que tens la sang ...
freda
Precipitació en forma de gotes d’aigua que cauen dels núvols.
pluja
Composició musical amb text versificat a una o a diverses veus.
cançó
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11. ¿Quina dita expressa que «una cosa no pot ser»?
Com ara plouen figues.
12. Digues la paraula que correspon a estos enunciats.
Espai de la casa on mengem al voltant d’una taula.
Espai on preparem el menjar.
Espai on dormim de nit.

menjador
cuina
habitació o
dormitori

Menjada que fem a mitjan vesprada, entre el dinar i el sopar.
Número que va després del catorze.
Número que va abans del dèsset.
Sinònim de faener i que comença per la lletra «te».
Menjada que fem habitualment de 10.00 a 12.00 hores.
Sinònim d’iniciar.
Contrari de descomptar.
Persona que du la comptabilitat d’una empresa.

berenar
quinze
setze
treballador
esmorzar
començar,
comptar
comptable

Narració breu sobre un fet, real o fictici, per tal d’entretindre, moralitzar, etc.
conte
13. Digues la paraula que correspon a estos enunciats.
Ordinador personal de poc pes i dimensió reduïda que és fàcil de transportar.
portàtil
Òrgan de l’olfacte amb dos orificis.
nas
Ferrocarril elèctric de transport públic per on circulen alhora tota classe de
vehicles.
tramvia
Aturada col·lectiva de la faena per part dels assalariats.
vaga
Persona de molta edat.
vell, vella
Ple o plena de bellesa.
bell, bella
Capacitat per a suportar les penes, els infortunis, les ofenses i els treballs.
paciència
Full de paper de 22 per 32 centímetres.
Abdomen, ventre, especialment la seua cara anterior.

foli
panxa

Cada una de les dos parts carnoses mòbils que limiten l’obertura de la boca.
llavis
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14. Digues la paraula que correspon a estos enunciats.
Animal amb ulls que s’adapten a la visió nocturna i que diuen que té set
vides.
gat
Au de dimensions reduïdes que piula.
pardal o pardalet
Local o moble on es guarda un conjunt documental.
arxiu
Mamífer remugant de coll alt.
girafa
Varietat del cavall però de talla més menuda.
poni
Animal amb quatre parelles de potes que produïx un fil sedós. aranya
Animal de potes curtes, quatre dits, pell grossa i morro llarg molt apreciat
perquè s’aprofita tota la seua carn, encara que és molt brut.
porc
Utensili que servix per a pentinar i desembolicar els cabells.
Animal domesticat de pelatge divers i que lladra.
Seient individual amb respatler fet de fusta, boga, etc.
Full de paper de 22 per 32 centímetres.

pinta
gos
cadira
foli

Clauet de cabota gran, circular i plana que servix per a clavar papers en un
tauler.
xinxeta

15. Fixa’t en estes frases fetes que fan referència als períodes de l’any i
després contesta les preguntes.
La bacora és una ....... primerenca.
figa
Dejuni vol dir privar-se de m...........r.
menjar
Un sinònim de jorn és .....a.
dia
Un sinònim de dematí és ...
matí
Les estacions de l’any són: la primavera, la tardor, ........... i .........
l’estiu i l’hivern o l’hivern i l’estiu
16. Busca el contrari dels verbs que t'indiquem. Llig les propostes que et
fem.
El contrari de saber és ignorar.
El contrari d’aclarir és confondre.
El contrari de voler és despreciar.
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17. Llig este vocabulari i extrau el que pertany a l'estat civil i a les
relacions familiars.
Estat civil: casat, solter, separat, divorciat, emparellat
Relacions familiars: pare, mare, amic, parent, família, home (ex.: és l'homemarit de Marta), marit, muller, dona (ex.: és la dona-muller de Toni), germà,
oncle, tia, fill, cosí, nét, nebot, xiquet-fill

18. Digues la paraula que correspon a estos enunciats.
Una persona que lluita i s’esforça és lluitadora.
Un programa que entreté, que distrau agradablement és divertit, entretingut,
distret.
Sinònim d’irritar-se, disgustar-se és
enfadar-se
Un fet interessant de vore, de conéixer és...
curiós, atractiu...
Persona que no es commou per res, que es mostra indiferent. apàtic
Insecte que quan pica o punxa provoca dolor però que no comporta la seua
mort, com passa en les abelles.
vespa
El contrari de confiat és...
desconfiat
Persona que té malícia és...
maliciosa
El contrari de fàcil és...
difícil
Recipient de forma cilíndrica que servix per a beure.
got
Utensili amb dos, tres, quatre puntes, que servix per a agarrar la vianda i
portar-la a la boca.
forqueta o forquilla
Dotat d’intel·ligència.
intel·ligent
Persona ràpida a comprendre les coses, viva, astuta.

llesta

Que sent passió.

apassionat-apassionada

Persona que té discreció.

discreta

19. Llig este vocabulari de les parts del cos i escriu l'article corresponent.
l'esquena, el dit, el colze, el muscle, l'ull, el nas, la boca, el braç, la panxa, el
cul, les anques, el peu, la cuixa, el genoll, el coll, la mà, el turmell, la cara, la
cama
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20. Si repasses estos números comprovaràs que hi ha tres errors,
busca'ls.
dos, cuatre, sis, huit o vuit, deu, dotze, catorze, setze, díhuit i divuit, vint, treinta,
tres, cinc, set, nou, onze, tretze, quinze, dèsset o disset, dèneu o dinou, cent,
cuaranta, cinquanta, seixanta, setanta, noranta
Solució
dos, quatre, sis, huit o vuit, deu, dotze, catorze, setze, díhuit i divuit, vint, trenta,
tres, cinc, set, nou, onze, tretze, quinze, dèsset o disset, dèneu o dinou, cent,
quaranta, cinquanta, seixanta, setanta, noranta

21. En estes parts del dia falta un element, completa'l tu.
la matinada, el matí, el .............., la vesprada, la nit
Solucionari
el migdia
22. Digues la paraula que correspon a estos enunciats.
Fill d’un fill o d’una filla.
Visitar un país.
Portaequipatge d’un automòbil.
Paréixer per l’aspecte.
Una altra forma de dir bufetada.
Germana del cònjuge, marit o espòs.

nét
viatjar
maleter
aparentar
galtada
cunyada

En un hotel, empresa, etc., departament encarregat de rebre, donar estança
als hostes, atendre els clients.
recepció
Socórrer o assistir una persona.
ajudar
Muller del fill respecte als pares d’este.
nora
Consignar alguna cosa o el nom d’algú en una llista, un registre.
Mare d’un dos dos cònjuges respecte a l’altre.

inscriure

sogra
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23. En este vocabulari de la vestimenta s'ha mesclat el de la bijuteria i la
joieria. Destria'ls.
Vestimenta: falda, pantaló, calçotets, braga, camisa, calcetí, calces, jersei,
vestit, jaqueta, abric, sabata
Joieria i bijuteria: polsera, anell, arracades, rellotge, collar, penjoll
24. Si repasses estos verbs t'adonaràs que n'hi ha dos que no tenen
relació entre ells. Digues quins són.
Exemple: anar-tornar (el contrari)
saber, ignorar, recordar, oblidar, comprendre, incomprendre, millorar,
empitjorar, estimar, despreciar, complaure, adonar-se
Són complaure i adonar-se

25. En este vocabulari de medició del temps hi ha un castellanisme. ¿Com
ho diríem en valencià?
dia, data, celebració, setmana, mes, any, cumpleanys, hora, minut, segon
Solució: aniversari, natalici (no cumpleanys)

26. Tria el vocabulari que necessites per a fer una descripció física d'algú.
El que quede et servirà per a fer-ne una descripció psíquica o de caràcter.
faener, gros, flac, intel·ligent, alt, baix, animós, vitalista, menut, gran, bondadós,
fort, dèbil, mentider o mentirós, atractiu, lleig, peresós, solitari, graciós
Descripció física: alt, baix, menut, gran, fort, dèbil, atractiu, lleig, gros, flac
Descripció psíquica o de caràcter: faener, intel·ligent, animós, vitalista,
bondadós, mentider o mentirós, peresós, solitari, graciós
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27. En esta barreja de paraules has de buscar el noms dels dies de la
setmana.
gener, migdia, dia, estiu, dilluns, març, vesprada, tardor, dimarts, maig,
dimecres, hivern, dijous, juny, segon, matí, divendres, juliol, dissabte, minut,
octubre, diumenge, desembre

28. Abans de fer el plànol has de corregir este vocabulari de les parts
d'una casa.
rebedor, cuina, llavador, corredor, menjador, sala, habitació, bany, terrassa,
estudi, escala, magazem, les golfes
Hem de corregir magatzem

29. Has de fer un anunci per a una immobiliària, però abans hauràs de
repassar i corregir el vocabulari.
pis, casa, apartament, xalet, masia, barraca, alqueria, cova, adosat
Hem de corregir adossat

30. Vols enviar una carta, però t'avisen que en esta etiqueta hi ha un error.
Corregix-lo.
Antònia Mas Pardo
Plasa de l'Ajuntament
46009 Massanassa
Hem de corregir Plaça, amb ce trencada
31. Repassant esta barreja de vocabulari, m'adone que hi ha paraules que
no són valencianes. Ajuda'm a traduir-les.
recepció, finestreta, metro, autobús, taxi, cotxe, tren, tramvia, avió, barco, cine,
conte, començar, voler, família, germà, embaràs, també, amb, inclús, ciutat,
poble, servici, gran, menut, vellesa, bellesa, arribar, provar, col·legi, desayunar,
comida de mediodía, merienda, cena, apellido
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desayunar-desdejunar, comida de mediodía-dinar, merienda-berenar, cenasopar, apellido-cognom
32. Digues la paraula que correspon a estos enunciats.
Fill d’un germà o una germana.
nebot
Pare d’un dels dos cònjuges respecte a l’altre.
sogre
Muller del fill respecte als pares d’este.
nora
Mare del pare o de la mare.
iaia o àvia
Dia que es complixen anys del naixement d’una persona aniversari o natalici
Fill d’un fill o d’una filla.
nét
Marit de la filla respecte als pares d’esta.
gendre

33. Digues la paraula que correspon a estos enunciats.
Expressió que s’usa per a acomiadar-se.
adéu
Instrument destinat a mesurar el pas del temps i a indicar les hores.
rellotge
Telèfon no fix.
mòbil
Ferrocarril elèctric de transport públic de viatgers.
tramvia
Comunicació, notícia, tramesa a un destinatari determinat.
missatge
Anar de viatge.
viatjar
Després del desdejuni fem l'esmorzar, el dinar, el berenar i el sopar.

34. En este vocabulari podràs trobar el nom de tres ciutats, busca-les.
castell, alacant, alacantí, carrer, plaça, avinguda, farola, vorera, quiosc, botiga,
edifici, casa, palau, església, magatzem, torre, campanar, parc, jardí, museu,
centre, castelló, valencià, valència, afores.

35. En este vocabulari de comerços s'han mesclat paraules que pertanyen
a posicions i saber orientar-se. Destria'l.
carnisseria, enfront, davant, verduleria, fruiteria, amunt, avall, pescateria,
darrere, avant, botiga de roba, arrere, on, ací, allí, allà, papereria, llibreria,
quan, quant, dreta, esquerra, perruqueria, estanc, girar, recte, nord, gran
magatzem, sud, est, oest, xarcuteria
Posicions i saber orientar-se: enfront, davant, amunt, avall, darrere, avant,
arrere, on, ací, allí, allà, quan, quant, dreta, esquerra, girar, recte, nord, sud,
est, oest
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Comerços: carnisseria, verduleria, fruiteria, pescateria, botiga de roba,
papereria, llibreria, perruqueria, estanc, gran magatzem, xarcuteria

36. Endevina de quines paraules parlem i completa la grafia.
pluja, núvol, estranger, acollir, anglés, alemany, francés, setmana,
hivern, pujar, baixar, plànol, plaça, xalet, autobús, cotxe, estació, nord, sud,
magatzem, església, diari, començar, desembre, gener, pasqües, museu,
exposició, conferència, jardí

37. Necessitaràs estes paraules per a completar les frases.
número, els senyals, bitllet, semàfor, casc
El conductor orienta al transeünt que ha de respectar els senyals de circulació.
L'han multat perquè no portava ni el casc ni el cinturó de seguretat.
Quan passe el semàfor en verd consultaré el plànol.
¿Quin número de codi postal té este districte?
Pense comprar-me un bitllet o un abonament abans que pugen els preus.

38. Digues la paraula que correspon a estos enunciats.
Que no és legal.
Cada un dels pèls, propis dels humans, que naixen en el cap.
Acció de passar, transitar, sobretot en una via pública.
Dispositiu de senyalització fixat sobre un pal, que permet
ordenar el trànsit.
Període de dotze mesos lunars.
Representació d’una ciutat, d’un edifici, d’un parc, que
servix per a orientar-nos.
Paper o cartó, generalment menut, que dóna dret a entrar
en un lloc, viatjar, pujar a un autobús.
Que no és lògic.
El contrari de no gens bé.
Sinònim de sovint.
Període de set dies que va de dilluns a diumenge.
Afectat de malaltia.

il·legal
cabell
trànsit
semàfor
any
plànol
bitllet
il·lògic
malament
freqüent
setmana
malalt-a
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39. En estes frases hi ha paraules en cursiva que hauràs de substituir per
unes altres que tens en el vocabulari que et facilitem.
Honorat en lloc de parlar chilla.
Lluïsa charra sense parar, encara sort que li agrada bromear.
Vocabulari: parlar, cridar, xarrar, bromejar, avisar, dialogar, dir, discutir, ai, eh,
vaja, oh, contar, explicar
39. Solucionari
Honorat en lloc de parlar crida.
Lluïsa xarra sense parar, encara sort que li agrada bromejar.

40. ¿Quines accions estan relacionades amb el cos humà i quines amb
activitats del cervell?
Accions relacionades amb el cos humà: mirar, vore, olorar, escoltar, riure,
parlar, contar, badallar, abraçar, seure, alçar-se, llavar-se, dutxar-se, fer botiges
Activitats del cervell: pensar, conéixer, relacionar, convéncer, enyorar,
ordenar, memoritzar, concentrar-se
41. Digues la paraula que correspon a estos enunciats.
Relatar amb detall, narrar.
contar
Dispositiu que servix per a connectar un aparell a la xàrcia elèctrica.
endoll
Persona no simpàtica.
antipàtica
Obra cinematogràfica.
pel·lícula
Sinònim de cinqué.
quint
Persona que no és dretana.
esquerrana
Engolir un líquid.
beure
Percebre la imatge que els rajos formen en la retina.
vore o veure
Els graduats en infermeria són
infermers
Manera de fer o actuar establida per un llarg ús.
el costum
Recipient per a tirar la cendra quan es fuma.
cendrer
Persona no bella, desagradable.
lleig, lletja
Persona que presidix una corporació municipal.
alcalde-alcaldessa
42. Digues la paraula que correspon a estos enunciats.
Sinònim de cercar.
buscar
Sinònim de full.
foli, plana
Considerat com la seu del pensament, la intel·ligència, el trellat, el juí. el cervell
Sempre porta els .........pintats de roig i els té carnosos.
llavis
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Conjunt de pèls situats en la vora superior de l’òrbita dels ulls.
cella
Cada un dels pèls rígids i sedosos que s’implanten en el cantell
o l’extrem lliure de les parpelles.
pestanya-es
Beguda fermentada preparada amb ordi germinat i aromatitzada amb llúpol.
cervesa
Extracció del fetus per una obertura quirúrgica practicada en l'úter.
cesària
Persona que va en bicicleta.
ciclista o cicliste
Llavor de la cigronera.
el cigró
Substància usada en odontologia per a unir pròtesis o bé per a tapar cavitats.
el ciment
43. Per a corregir les paraules que estan en cursiva, et proposem que
busques en el vocabulari d'esports.
Vocabulari d'esports: futbol, bàsquet, tenis, handbol, ciclisme, carrera de
cotxes, córrer, natació, boxa
Els esports que més m'agraden són córrer i la boxa.
El futbol pots vore'l en Gol televisió.
El bàsquet va molt bé per a corregir lesions de l'esquena.
El joc de conjunt practicat bàsicament amb les mans entre dos equips, de
set jugadors cada un que intenten introduir una pilota dins de la porteria
defensada per l'equip contrari es diu handbol.

44. Busca la paraula que correspon a esta definició: «Posar pedaços a la
roba». Hauràs de llegir el vocabulari d'accions.
Accions: passejar, nadar, jugar, parlar, fer exercici o gimnàstica, conduir,
telefonar, plorar, riure, somriure, netejar, treballar, menjar, dormir, escriure,
pintar, dibuixar, beure, vestir-se, desvestir-se, botonar, desbotonar, estrényer,
encongir-se, cosir, descosir, emprovar-se, cordar, descordar, foradar,
descolorir, calçar-se, acurtar, allargar, tenyir, esgarrar, ballar, pujar, baixar,
travessar, apedaçar, tirar, girar
La solució és apedaçar
45. Entre este vocabulari dels colors n'hi ha un que vol dir «del color de
l'or». A vore si el trobes.
Colors: beix, morat, taronja, rosa, blau, marró, negre, roig, verd, groc, gris, lila,
violeta, carabassa, platejat, daurat, lluent
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La solució és daurat, d'or
46. En esta frase hi ha dos castellanismes que els podràs corregir amb el
vocabulari de «¿Com pot ser una peça de roba? »
M'agrada molt esta jaqueta de terciopelo roig tan llamativa.
¿Com pot ser una peça de roba?
fosca, clara, ampla, estreta, llarga, curta, gran, xicoteta o menuda, de coll alt,
de pell, de llana, de vellut, de cotó, de cuir o cuiro, cridanera
Per tant, la solució serà:
M'agrada molt esta jaqueta de vellut roig tan cridanera.

47. En esta frase hi ha un error que podràs solucionar amb el vocabulari
per a parar la taula: «Tinc copes de vidre, en vols de cristal?»
Parament de taula: tovalles o estovalles, tovallons, coberts (forquilla o
forqueta, ganivet, cullera); vaixella (plats, sopera, safata o plàtera, tassa);
cristalleria (got, copa, pitxer)
Per tant, la solució serà:
Tinc copes de vidre, en vols de cristall?

48. Observa esta classificació i comprovaràs que qui l'ha escrita no sap
com s'escriu desayuno i fiambre en valencià. L'hauràs d'ajudar.
Solució
Desdejuni: sucs, fruita, llet, café, infusió, te, iogurt, cereals, pa, croissant,
ensaïmada, coques, pastissos salats i dolços, mantega, melmelada, truita, ous,
companatge
Companatge: paté, pernil dolç i salat, formatge, xoriç, mortadel·la,
sobrassada, salsitxa
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49. ¿Quina és la paraula que correspon a esta definició: «Aus de la família
dels anàtids, excel·lents nadadores, de potes curtes i de bec aplanat».
Busca en este vocabulari de les carns.
Carns: pollastre, titot, ànecs, costella, fetge, garreta, hamburguesa, conill,
llomello, magre, mandonguilla, xulla, gallina, corder, porc, vedella
Solució
ànecs
50. Per a corregir les paraules en cursiva d'esta frase hauràs de recórrer
al vocabulari de peixos i mariscos.
Frase: M'agraden molt els salmonetes i la merluza, no em canse mai de
menjar-ne.
Peixos i mariscos: lluç, llucet, orada, mòllera, abadeget, llenguado, cavalla,
pagell, palaia, llobarro, aladroc, mabre, abadejo, anxova, cigala, clòtxina,
gamba, llagostí, mero, emperador, petxina, rap, sardina, tonyina, moll-mollets,
cloïssa/escopinya, sépia, polp, galera, carranc, caragol punxós, navaixes,
cabut, rajada, truita de peix, calamar
50. Solució
M'agraden molt els molls (o els mollets) i el lluç, no em canse mai de menjarne.

51. Llig el nom de les hortalisses.
Hortalisses: l'albergina o l'albergínia, l'all, l'api, la bajoca, la carabasseta, la
carabassa, la carlota, la safanòria, la carxofa, la ceba, el cogombre, la col, la
creïlla, la lletuga o l'encisam, l'espàrrec, l'espinac, les faves, el julivert, el nap, el
pimentó, el pésol, la tomaca, la xirivia, el moniato, l'endívia o l'escarola
Després de llegir les hortalisses, et convé saber que la tomaca també és
anomenada tomata i els pimentons farcits, a Alcoi, són les bajoques farcides.
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52. Llig este vocabulari i respon les tres preguntes que et fem.
Cereals, llegums i pastes: arròs, espelta, civada, ordi, quinoa, mill, dacsa,
galleta o galeta, llentilla, cigró, fesol, espagueti, macarró, fideu
1. ¿Quin és el cereal utilitzat en la preparació de la malta i la cervesa?
Solució: l'ordi
2. El sinònim de la civada és l'avena.
3. La llentilla és un llegum i la lentilla és una lent de contacte.

53. Llig este vocabulari i respon les preguntes que et fem.
Fruites: albercoc, alvocat, bresquilla, cirera, grosella, llima, maduixa, mango,
meló d’Alger i de tot l’any, pera, plàtan, poma, pomelo o aranja, pruna, raïm,
taronja, xirimoia
Solucionari
1. L'alvocat és una fruita i el llicenciat en dret que es dedica
professionalment a dictaminar sobre qüestions de dret i a defendre en juí
els interessos dels litigants s'anomena advocat.
2. La bresquilla també es diu préssec.
3. El meló d'Alger també és conegut com el meló d'aigua o de moro.

54. Si lliges este vocabulari estaràs en condicions de canviar les paraules
marcades en cursiva per les corresponents valencianes.
Entrades salades: frivolitats, pasta fullada o fullat, brioix, pastisset (de carn,
verdura, espinacs, peix), coquetes salades, mousses, canapés assortits...
54. Solucionari
1. Per a Nadal vull fer un pastís de peix amb pasta fullada o fullat.
2. Hui no dinaré, em compraré un pastisset de verdura.
3. En el forn d'enfront tenen un gran assortiment/assortit de canapés.

55. Destria d'este vocabulari el que són infusions i et quedaran les
begudes.
aigua, vi, timó, sàlvia, cervesa, poliol, camamil·la o camamilla, refresc, suc,
menta, til·la, gasosa, cava, herba-sana, café, llet
Solucionari
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Infusions: timó, sàlvia, poliol, camamil·la o camamilla, menta, til·la, te, herbasana
Begudes: aigua, vi, cervesa, refresc, suc, gasosa, cava, café, llet

56. ¿Quina és l'equivalent valenciana de les paraules següents?
Solucionari
el yogurt
la mayonesa
el aceite
el huevo
el azucar

el iogurt
la maionesa
l'oli
l'ou
el sucre

57. Repassa estos ingredients i podràs fer un torró.
225 ml d'agua bullida
½ kg de sucre (segons el gust, pot ser menos)
200 g de moniato o carabassa torrada
1 kg d'ametla molta o cacau mòlt
neules
Solucionari
225 ml d'aigua bullida
½ kg de sucre (segons el gust, pot ser menys)
200 g de moniato o carabassa torrada
1 kg d'ametla mòlta o cacau mòlt
neules

58. T'he subratllat noms de dona. ¿Quin seria el nom en masculí?
Exemple: Tomasa Tomàs
Agnés, Alexandra, Amèlia, Anna, Antònia, Assumpta, Beatriu, Carme, Consol,
Empar, Francesca, Conxa, Neus, Joana, Jordina, Lluïsa, Pau, Vicenta, Pepa
Solucionari
Alexandre, Antoni, Francesc, Joan, Jordi, Lluís, Vicent, Pep o Josep
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59. Digues el nom en femení dels noms que et subratlle.
Adrià, Àlvar, Camil, Carles, Eduard, Emili, Enric, Eugeni, Gregori, Gustau,
Hèctor, Hug, Ignasi, Innocenci, Isidre, Jaume, Joaquim, Josep, Juli, Lluc, Marc,
Marçal, Marcel, Miquel, Òscar, Ovidi, Pasqual, Raimon, Ramir, Ramon, Raül,
Ricard, Robert, Rodolf, Roger, Sergi, Simó,Terenci, Valerià, Ventura, Xavier
59. Solucionari
Adriana, Camil·la, Emília, Enriqueta, Eugènia, Gregòria, Josepa, Júlia,
Marcel·la, Ramona, Roberta, Terència, Valeriana
Atenció: Emília, Eugènia, Gregòria, Júlia, Terència són esdrúixoles perquè la
ia no forma diftong, exemple: E-mí-li-a, Eu-gè-ni-a, Gre-gò-ri-a

60. Llig este vocabulari i respon les preguntes.
La casa: l’entrada o el rebedor, el corredor o el passadís, els dormitoris, la
cuina, el menjador, la sala d'estar, el bany, la terrassa, el jardí, el terrat,
l’andana, la piscina, el balcó, el safareig
Solucionari
1. El rebedor servix per a rebre (l'infinitiu).
2. ¿Quina és la paraula que respon a estes definicions?
«Pis en la part superior de la casa, destinat generalment a guardar algunes
collites.»
l'andana
«Franja de terreny que voreja la via a més alçada i que servix per a facilitar
l'accés de les persones als trens.» també l'andana

3. ¿Quina és la paraula que respon a esta definició?
«Receptacle generalment de parets d'obra i de forma rectangular o circular,
utilitzat per a omplir-lo d'aigua i que servix ordinàriament per a regar o llavar
la roba.»
el safareig

61. Llig este vocabulari i respon les preguntes.
La cuina: l’armari, el calaix, el rebost, el taulell de cuina, la pica, l’aixeta, el
frigorífic o la nevera, el forn, el microones, la prestatgeria o l’estanteria, el
foguer o el fogó, el rentaplats o el llavaplats, la campana extractora, la bateria
de cuina, el setrill o les setrilleres, la cassola, el cassó, la paella, l’olla, el perol,
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la tapadora, la batedora, la torredora, l’obrellandes o l’obrellaunes, la cafetera,
l’espremedora, la fregidora, el torcamans, l’escumadora, el cullerot, la paleta
61. Solucionari
1. ¿Hi ha diferència entre una caixa i un calaix? Sí, el calaix forma part
d'un moble i és corredís.
2. El lloc d'una casa o d'una nau on es guarden els comestibles
s'anomena rebost.
3. L'escuma és sinònim de bromera.
4. ¿Quina és la paraula que pot ser una taula llarga i també una peça per
a fer paviments? el taulell

62. Llig este vocabulari i respon les preguntes.
La sala-menjador: el sofà, la butaca, la taula, la cadira, la llàntia de llum, la
làmpada, l’estora, la catifa, la televisió, l’aparell de música, el telèfon, la revista,
el periòdic, el quadre, l’aparador, la prestatgeria o l’estanteria, la cortina, la
porta, la finestra, el sostre, el terra o el sòl, la xemeneia/la ximenera/el fumeral,
el coixí, la persiana, la cortina, el comandament, els coberts/la coberteria, la
cristalleria, la vaixella
62. Solucionari
1. Busca la paraula adequada per a substituir la que està en cursiva.
Ex.: Estic contenta amb la butaca nova, és molt còmoda.
2. Fontaner ve de font i llanterner de llàntia o llanterna.
3. És lámpara o làmpada?
làmpada
4. ¿Com diries? Tria.
Ex.: He comprat una estora o una estoreta de bany.

63. Ordena alfabèticament estos municipis.
Alaquàs, Alcoi, Alzira, Benetússer, Betxí, Vinaròs, Carcaixent, Cocentània,
Xirivella, Dénia, Foios, Aldaia, Almassora, Massamagrell, Monòver, Picanya,
Picassent, Puçol, Sagunt, Tavernes de la Valldigna, Montserrat, Mutxamel,
Torrent, València, Vila-real, Xàbia,
63. Solucionari
Alaquàs, Alcoi, Aldaia, Almassora, Alzira, Benetússer, Betxí, Carcaixent,
Cocentània, Dénia, Foios, Massamagrell, Monòver, Montserrat, Mutxamel,
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Picanya, Picassent, Puçol, Sagunt, Tavernes de la Valldigna, Torrent, València,
Vila-real, Vinaròs, Xàbia, Xirivella

64. Llig este vocabulari i respon les preguntes.
Instruments de percussió: les castanyoles de mànec, les maraques, el
bombo, la caixa, els timbals, les campanes, els platerets, el triangle, el xilòfon
64. Solucionari
A so de timbal vol dir:
Amb bombo i platerets vol dir:
Ballar segon el so vol dir:

amb molt de soroll
d’una forma exagerada
actuar segons les circumstàncies.

65. Llig el nom dels instruments i contesta.
Instruments de corda: l'arpa, la guitarra, lel laüt, el violí, la viola, el violoncel,
el contrabaix o el violó, el piano, l'orgue
65. Solucionari
Qui toca el violí és violinista.
Qui toca la viola és violista.
Qui toca el violoncel és violoncel·lista.
Qui toca el contrabaix és contrabaixista.
Qui toca el piano és pianista.

66. Este vocabulari pertany al:

bany

la banyera, el telèfon de la dutxa, el vàter, el lavabo, el bidet, el tamboret, la
mampara de bany, l’espill, l’aixeta, l’estora, la tovallola o la tovalla, el tovallorer
o el tovaller, el raspall del cabell, la pinta, el raspall de dents, el dentífric, el
sabó, el xampú, l’esponja, el gorro de dutxa, el barnús, el llum, l’eixugador de
cabell, la colònia, la maquineta d’afaitar, l’escuma o la bromera d’afaitar, el
paper de vàter, la farmaciola, el tapet
¿Vols saber-ne més?
1. El lavabo també és conegut com la pica.
2. L'escambell és sinònim de tamboret.
3. No és el peine, és la pinta.
4. No és el grifo, és l'aixeta.
5. ¿La tovallola i la tovalla són el mateix?

sí
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6. La peça de vestir llarga, amb mànegues, feta amb tela de tovalla,
cenyida la cintura amb un cordó, que s'utilitza per a eixugar-se després
del bany es diu barnús.
7. Nosaltres encenem el llum o la làmpada.
8. ¿Com diries?: Em molesta el /la llum del sol, necessite ulleres.
diria la llum del sol
9. L'escuma és sinònim de bromera.
10. L'armari per a guardar les medecines o medicines es diu farmaciola.
11. El vestit de bany és el banyador.
12. Per a torcar-nos la boca usem el tovalló.

67. Este vocabulari pertany al:

dormitori

la tauleta de nit, la còmoda, la calaixera, el llit, el capçal, la peuera, l’armari
(rober o l'encastat), la butaca, l’estora, les cortines, el matalàs, el llençol, la
manta, la flassada, el cobertor o el cobrellit, el coixí, la coixinera, el
despertador, el llum, l’espill, la perxa, el penja-robes, la porta, el pany o el pom,
la finestra, els vidres, el pijama, les sabatilles o les pantofles, la bata de dormir
¿Vols saber-ne més?
1. El moble proveït d'un cos de calaixos superposats es diu calaixera.
2. L'altre extrem del capçal d'un llit és la peuera.
3. Si un armari està fixat en un buit està encastat.
4. Al matalàs també li diem matalap i matalaf.
5. Gandulejar vol dir fer el manta, el gandul, el gos.

68. Enllaça i aprendràs.
Exemple: la safa

el sabó

Solucionari
la granera
el plomall o el plomer
la baieta
la rentadora o la llavadora
l’aspiradora automàtica
el poal
el lleixiu
la clau
el connector o l’endoll
el calfador o l’escalfador

el recollidor
lllevar la pols
torcar la pols
la bugada
aspirar la pols
pal de llavar el pis
desinfectant
obrir o tancar la porta
del gas, del llum
calefacció
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69. Enllaça elements comuns.
Exemple: la claveguera

aigües residuals o fecals

Solucionari
el cartell publicitari
el contenidor
la calçada
la vorera
el fanal
el senyal
el xamfrà
la fusteria
la carnisseria
l’agència de viatges

el rètol publicitari
del fem
per on circulen els cotxes
on va el vianant
del llum
de trànsit
d'una façana
mobiliari de fusta, fuster
carn, carnisser-a
viatjar

70. Enllaça elements comuns.
Solucionari
la rellotgeria
l’estanc
la residència de dia
la llar dels jubilats
la farmàcia
el poliespostiu
l’ambulatori o el centre de salut
el cementeri
el passeig

rellotges, reparacions
tabac
persones dependents
on es reunixen persones majors
botiga de medicaments
practiquem esports
atenen malalts
estan els morts
passejos, plantes, arbres i banquets per a
seure

71. Relaciona i ampliaràs el teu vocabulari.
Solucionari
la casa
la runa
la cruïlla
l'albelló
l'enllumenat públic
la reixa
la tanca de bardissa
la vorera

la vivenda o l'habitatge
l'enderroc
l'encreuament
la claveguera
els llums, el fanal
de la finestra
el jardí separador
la voravia
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72. Relaciona i ampliaràs el teu vocabulari.
Solucionari
l’aparcament
el cantó
el paviment
el nucli antic
la paret mitgera
la perifèria
la rodalia
el polígon industrial

el pàrquing
la cantonada
l’enllosat, les llambordes
la ciutat vella, el centre històric
és menys grossa que la paret mestra
els afores
els voltants
la indústria

73. Busca l'equivalent valenciana.
Solucionari
el desván
la buhardilla
casas pareadas
casas adosadas, en hilera

l'andana, el sostremort
les golfes
cases aparellades o bessones
cases adossades, en filera / cases
arrenglerades

la cubierta
el alicatado
el tabique
la fachada

la coberta
l'enrajolat
l'envà
la façana o la fatxada

74. Busca l'equivalent valenciana.
Solucionari
el vierteaguas
la grieta
el rascacielos
el umbral
la pendiente
el zócalo
el tejado
el voladizo

l'escopidor
l'esquerda, el clavill
el gratacel
el llindar
el pendent
el sòcol
la teulada
la volada

24

75. Llig este vocabulari perquè et servirà per a detectar els errors de les
frases.
la biga, els fonaments, el formigó, l’aixeta, el baixant, el desguàs o desaigüe, la
mànega (la manguera, en castellà), els parallamps, ramal de connexió (ramal
de acometida, en castellà)
Solucionari de les frases:
No deixes l'aixeta oberta, no veus que goteja?
Jo regue les plantes amb la mànega, és més ràpid.
S'ha estropejat el parallamps, esta nit hi ha hagut una tempesta amb llamps i
rellamps.

76. Busca l'equivalència en valencià d'estes paraules.
Solucionari
andamio
carretilla
rodillo
apisonadora
encañizado
derribo
chatarra
amasadera

la bastida
el bolquet
el corró
la piconadora
l'encanyissat
l'enderroc
la ferralla
la pastera

77. Busca l'equivalència en valencià d'estes paraules.
Solucionari
polea
yeso
arcilla
bovedilla
baldosa
tablón
adobe
lija

la corriola o la politja
l'algeps o el guix
l'argila
el revoltó
la ajola
el tauló
l'atovó
la llima
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78. Llig este vocabulari perquè et servirà per a detectar els errors de les
frases.
el bufador, l'escaiola, l'escaire, el garbell, la massilla, el cartabó, la polidora, el
sedàs, la post
Solucionari de les frases
Si vols amidar bé i ser precís, necessites un escaire i un cartabó.
He comprat una post de planxar molt ampla i molt alta.
Si em dus un bufador, el fondrem i acabarem de seguida.
Recorda la correspondència i repassa:
el bufador és (el soplete en castellà), l'escaire en lloc de (la escuadra), el
garbell en lloc de (la criba), la massilla en lloc de (la masilla), la polidora en lloc
de (la lijadora), el sedàs en lloc del (cedazo), la post en lloc de (la tabla).

79. Et fem alguns suggeriments per a regalar, però tu hauràs d'escriure
l'article indeterminat (un, una) davant dels possibles regals.
Exemple: llibre

un llibre

Solucionari
un llibre, una pilota, un conte, una disfressa, un coet, un ordinador portàtil,
una nina, una consola, un cedé, una trompa, unes pintures, un mòbil, una
motxilla, un joc d’escacs, un joc de dòmino o de dominó, un joc de cartes, un
piano, una flauta, un cavall de cartó o de plàstic, unes birles, un MP3, una
bicicleta, una moto, un titella, un devedé, un vaixell, un tabalet, una dolçaina,
un rellotge, un perfum, una colònia, un monopatí, un viatge, una excursió...

80. T'han regalat un ordinador i ara has de comprovar si tens tot el que
apareix en la guia de l'usuari, de pas vés escrivint l'article determinat
(el, l', la, els, les), com veus en l'exemple:
Exemple: ratolí

el ratolí
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Solucionari de la guia
el teclat, l'escàner, la impressora, el navegador explorer, el xat, el fitxer, les
imatges, el disc compacte, el programa de compressió, la bústia, el correu
electrònic, la llista d’adreces, l'organitzador personal, la paperera de reciclatge,
la carpeta de fitxers, el paquet ofimàtic, l'arbre de directoris, el gràfic, l'àudio, el
full de càlcul, el processador, la base de dades, la presentació, el bloc de notes,
la missatgeria, el gràfic, el programa Salt, el vídeo, la xarxa internet, el format
d’intercanvi, el disquet, la icona de xarxa, l'endoll, el processador lliure, la
càmera digital, la connexió a altres programes...

81. Completa i sabràs un poc més de música.
Solucionari
Qui toca el clarinet és clarinetista.
Qui toca el fagot és fagotista.
Qui toca la flauta és flautista.
Qui toca l’oboé/oboè és oboista.
Qui toca el saxo és saxofonista.
Qui toca la corneta és cornetista.
Qui toca el trombó és trombonista.
Qui toca la trompeta és trompetista.

82. Si lliges este vocabulari comprovaràs que pertany a l'àmbit de
l'economia. Completa l'article determinat corresponent i vés subratllant el
vocabulari que et resulte més novedós.
les accions, a l’alça, a la baixa, amprar és verb, l'assessor-l'assessora, l'aval,
l'avantatge o un avantatge, el banc, el banquer, els béns, el benefici, la
bestreta, el bitllet, la borsa, la caixa, la caixa d’estalvis, el caixer automàtic, el
capital, el client i la clienta, el cobrament, cobrar és verb, la comissió, la
companyia asseguradora, comprar és verb, la comptabilitat, el compte, el
compte corrent, la cotització, el crac, el crèdit, el creditor i la creditora, la
declaració de la renda, desgravar és verb, la despesa, el deute, el deutor-la
deutora, els diners en metàl·lic, el director-la directora, el dividend,
l'economista, l'empleat-l'empleada, l'empresa, l'entitat bancària, l'estalvi,
estalviar és verb, l'euro, la fallida, fer fallida, el finançament , finançar, el
financer-la financera, la finestreta d'atenció al públic, el fons d’inversió, la
garantia, el gestor-la gestora, el guany o el benefici, l'herència, la hipoteca,
l'import, la imposició a termini fix, l'incentiu, l'índex, l'ingrés, ingressar és verb,
l'interés, invertir és verb, la liquiditat, la lletra de canvi, la llibreta d’estalvis, la
mensualitat, el mercat borsari, el diners en metàl·lic, el món laboral, la moneda,
el morós i la morosa, el negoci, la nòmina, l'operació, percebre és verb, les
pèrdues, la pòlissa, el préstec, el préstec hipotecari, la prima de risc (per
exemple), la quantitat, el rebut, la remuneració, la renda, la rendibilitat, el
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resguard, el salari o el sou, el saldo, el soci i la sòcia, la sucursal, la suspensió
de pagaments, el taló, el talonari, la targeta de crèdit, el termini (per exemple
termini fix), el títol, el treballador-la treballadora, el valor, el venciment, la venda
(per exemple d'accions), vendre és verb, el xec...

83. Repassa estes frases i tria l'opció adequada.
Solucionari
Tu tens l'avantatge que reconeixes quan tens un error.
Demanar una bestreta vol dir que demanes diners per endavant.
¿A quin compte demane el préstec que necessite?
Tinc una despesa extraordinària este mes de desembre.
La comissió de festes té un deute de set-cents euros.
Quin és el guany que tens per vendre les accions.
Tinc un termini fix que he de declarar a Hisenda.

84. Busca el sinònim.
Solucionari
amprar
emprar
rentable
rendible
de bestreta
bossa
despesa
deute
fer fallida
termini
préstec

demanar prestat
usar, utilitzar
que es pot rentar, llavar
que dóna rendiment
per endavant
saquet de paper, plàstic, de cuiro...
gasto
allò que algú deu a un altre
que no es pot complir amb els pagaments
període de temps
acció o efecte de prestar

85. Si sentim parlar de:
jugador, porter, baló, córner, gol, àrbitre-àrbitra, cabotada, capità, davanter,
defensa, centrecampista, amonestació, futbolista, porteria...
és que parlen de... futbol (recorda que és paraula aguda: fut-bol); no
s'accentua perquè no acaba en vocal, vocal + s ni -en , -in.
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86. Llig este vocabulari i respon les preguntes.
aigua oxigenada, alcohol, analgèsic, anàlisi, aspirina, auscultar, bena, bony,
càncer, càries, congestió, constipat, consulta, cremada, crosses, cura-cures..
Preguntes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Com diries? M'he fet un anàlisi o una anàlisi de sang.
¿Com diries? Té una vena o una bena molt unflada, se li nota molt.
¿És correcte?: Li hauràs d'embenar el braç.
¿Com diries? M'ha eixit un bon bony/xixó en el front.
Un sinònim de constipat és r...
Si et trenques un peu necessitaràs unes c............s per a posar-te-les
davall de l'aixella.
7. Quan em vaig cremar vaig estar dos dies en la unitat de ........ intensives.
Solucionari
1.
2.
3.
4.
5.
6.

M'he fet una anàlisi de sang. (En femení: una anàlisi, unes anàlisis)
Té una vena molt unflada, se li nota molt.
Sí, embenar, amb be, de bena.
M'ha eixit un bon bony en el front. Bony = protuberància
Un sinònim de constipat és refredat.
Si et trenques un peu necessitaràs unes crosses per a posar-te-les
davall de l'aixella.
7. Quan em vaig cremar vaig estar dos dies en la unitat de cures
intensives.

87. Llig este vocabulari i respon les preguntes.
el dentifrici o el dentífric, dents (les), desmai, diagnosticar, dolor, empast o
empastament, enguixar, escaldada, l'esquinç, les estisores o tisores,
exploració, extraure, farmaciola, febre (el) o febra (la), gola, grip, habitació,
l'hospital, l'infermer-la infermera, la injecció, intoxicació, el iode, mal, mal de
cap, mal de queixal, malalt, malaltia, malaltia greu, medecina, medicina,
medicina general,
Completa, solucionari
1.
2.
3.
4.

Tinc les dents molt brutes, hauré de raspallar-me-les.
Quan tenim gana, fam, diem que estems desmaiats o desmaiades.
El guix és sinònim de l'algeps.
Un esgarro o un torciment d'una articulació és un esquinç.
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5. Un estoig o un armariet per a deixar medicaments és una farmaciola.
6. La persona que té cura dels malalts o ferits als hospitals són els metges
(les metgesses) i els infermers (les infermeres).
7. He de comprar un desinfectant per a la ferida, m'agrada la tintura de
iode.
8. Este malalt patix una malaltia contagiosa.
9. Hauràs de prendre el medicament per a remeiar el dolor.

88. Llig este vocabulari i t'ajudarà a respondre les preguntes.
la mercromina, el iode, el metge-la metgessa, el metge especialista, la
infermeria, el personal administratiu, la moradura o blaüra, la pallola, la pastilla
o la píndola, la pigota, la pomada, el raig X, raspallar, receptar, refredat, el
remei, el repòs, la ressonància, la sala de cures intensives, la sala de guixos, la
salut, el símptoma, el supositori, el tall, la tireta, el torcement, el tractament, el
trau, el trencament, l'ungüent, la visita, el xarop, la xeringa...
Preguntes i solucionari
1. La rubèola també es diu pallola.
2. Esta moradura o blaüra ha passat de blava a negra, t'has fet un bon
colp.
3. Té la pell ratada perquè va tindre la varicel·la o la pigota molt forta.
4. En lloc de raig o rajos X, l'especialista em proposa una ressonància
magnètica.
5. Quan et refredes el millor és covar la malaltia i desapareixen els
símptomes.
6. T'has fet un bon trau en la cella, no sé si tindràs prou amb una tireta
o t'hauré d'embenar.
7. Este xarop és molt espés i dolç, però diuen que és eficaç per a llevar
la tos.
8. Si vols extraure'm sang canvia l'agulla de la xeringa.
9. He anat a Urgències i m'han tractat molt bé, m'han posat un ungüent i
m'han escaiolat el braç.

89. Llig este vocabulari i destria què pertany a la fruita i què al dolç.
albercoc, taronja, bresquilla, bunyol, cirera, pruna, neula, codony, massapà,
figa, llima, maduixa, ensaïmada, croissant, torró, polvoró, pastisset, poma
Fruites: albercoc, taronja, bresquilla, cirera, pruna, codony, figa, llima,
maduixa, poma
Dolços: bunyol, neula, massapà, ensaïmada, croissant, torró, polvoró,
pastisset

30

90. Treballes en un restaurant i has de triar uns primers plats (o unes
entrades), uns segons i les postres. Els cuiners han preparat el
següent:
albergines farcides, bresquilla en almívar, ànec amb naps, arròs a banda,
arròs amb llet, arròs al forn, pastissets de verdura, batut de fruites, cabrit al
forn, calamars farcits, canelons, cigrons estofats, clòtxines al vapor...
90. Proposta de solucionari
Primers plats
albergines farcides
pastissets de verdura
calamars farcits
clòtxines al vapor
Segons plats
ànec amb naps
arròs a banda
arròs al forn
cabrit al forn
canelons
cigrons estofats
Les postres
bresquilla en almívar
arròs amb llet
batut de fruites

91. Extrau els peixos d'esta oferta de menjars.
creïlles farcides, crema de llegums, mandonguilles de bacallà, titot amb
peres, orada, entremesos, escopinyes, olla, fesols, faves, llenguado,
gaspatxo, guatles, llebre, llobarro, lluç, minestra, mollets, orenga, llucet...
Solucionari
Peixos: el bacallà de les mandonguilles, l'orada, les escopinyes, el
llenguado, el llobarro, el lluç, els mollets, el llucet

31

92. ¿Quin és el peix de perfil molt asimètric, cos quasi circular, ulls al
cantó esquerre, pell nua i cos jaspiat de blanc i negre? Busca'l.
el llagostí, el llucet, la petxina, la rajada, el rèmol, la sépia, la tonyina fresca,
la nècora, la sardina, l'orada, el llenguado, la palaia, la llissa, l'aladroc
Solucionari
el rèmol

93. Tria les postres d'esta llista. El «brull» també es diu...
la vedella, les llesques, el llomello, el rellomello, el pernil, els pésols, les
manetes de porc, la mel i el mató, els ous, la perdiu, la petxina, el pollastre
rostit, la xicoria, la xirivia, la xirimoia, la pera, l'albercoc, la bresquilla, el
mango, el kiwi, la pruna, la pinya, la poma...
Solucionari
Les postres són: mel i mató, la xirimoia, la pera, l'albercoc, la bresquilla, el
mango, el kiwi, la pruna, la pinya i la poma
El «brull» també es diu... el mató.
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