Solucionari de Seleccionar
1. Llig i extrau els verbs d’estes frases.
Nosaltres estudiem cada vesprada a casa.
La meua família és molt nombrosa.
Jo prenc per a desdejunar fruita, torrades i infusió de timó.
No digues mentides, que ja ens coneixem.
1. Solucionari
estudiem, és, prenc, desdejunar, digues, coneixem
2. Tria la paraula més adequada i completa els buits.
Hola, ........ Joan.
hui, sóc, visc, cognom
¿....... anys tens?
demà, despús-demà, quant, quants
Jo ............ prop d’ací.
meravella, visc, despús-ahir, nom
Coneixes ...... bar per esta zona?
és, són, algun, lluny
Nosaltres ..... amics des de menuts.
amb, som, allí, que
2. Solucionari
Hola, sóc Joan.
¿Quants anys tens?
Jo visc prop d’ací.
Coneixes algun bar per esta zona?
Nosaltres som amics des de menuts.
3. Tria la paraula més adequada i completa els buits.
amics, germà, cunyada, company, nores
3. Solucionari
Et presente el meu company de treball.
Esta és la nostra cunyada.
Només esperem que arriben les nostres nores.
¿Són els teus amics?
4. Tria la paraula més adequada i completa els buits.
sóc, eres o ets, és, som, sou, són
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4. Solucionari
Tu eres més alta que jo.
Ella és simpàtica.
Jo sóc morena.
Nosaltres som la teua família.
Ells són els veïns del meu cunyat.
Vosaltres sou molt treballadors.
Ell és solter.
¿Vosaltres sou nóvios?
Ella no és baixa, és que tu eres molt alta.
Nosaltres som els teus veïns.
Ells són companys nostres.
Jo sóc Pere, el vostre tutor.
Nosaltres som Miquel i Mònica.
Ells són nebots meus.
Ella és amiga nostra.
5. ¿Com es diu en valencià? Tria la paraula adequada.
5. Solucionari
nebot

verd

bona vesprada

roig

plaça

sabata

avinguda

camisa

abric

llavi

jaqueta

automòbil

6. Tria la paraula o l’expressió més adequada i completa les frases.
per què, perquè, calces, roig, groc, quants, quin, on, quan
6. Solucionari
.Quin o Per què és el teu color preferit?
.Quants diners tens?
.Per què / Quan / On vas vestit de negre?
.On / Quan / Per què has vist este anunci?
Per què no dines amb nosaltres?
Quan vingues m’avises.
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7. Tria la paraula o l’expressió més adequada i completa les frases.
agrada, vore’l, vull, crides, vol, sóc, vés.
7. Solucionari
M’alegre molt de vore’l.
A ell li agrada molt.
Jo vull comprar en les rebaixes.
No crides tant quan parles.
Ell vol anar amb tu.
Jo sóc un xic alegre.
8. Tria la paraula o l’expressió més adequada i completa les frases.
calces, cara, cames, estómac, mà, rossos, poc
8. Solucionari
No tinc .....calces........, em posaré calcetins.
Tens ..l’estómac.... menut i no pots menjar molt.
Té una ...mà..........molt llarga i uns dits molt fins.
Té la ...cara................ més dura que el ciment.
Nosaltres tenim les ..cames...... molt lleugeres perquè ens agrada caminar.
Vosaltres teniu els cabells ..rossos......
9. Tria la paraula o l’expressió més adequada i completa les frases.
em, el, per, encara, això, edat, millor.
9. Solucionari
Ell té el braç més llarg que la mànega.
No m’ha dit res encara/millor.
Açò està per fer des d’ahir.
No és això el que vull dir-te.
Té una edat molt bona si vol viatjar.
Si em dius els seus propòsits serà millor.
10. Tria la paraula o l’expressió més adequada i completa les frases.
les, mai, allò, és, massa, la, llengua, amunt

3

10. Solucionari
No he anat ...mai/massa.......... a sa casa.
No veig .la.. teua roba estesa.
Ell no ..és.. pitjor que jo
Tinc .massa... roba i vull regalar-la.
Puja més ..amunt.. i avisa que baixe.
¡Sí que tens .llengua.. per al que vols!
11. Entre estos noms d’animals s’han colat tres colors, selecciona’ls.
gat, gos, cuc, pollastre, conill, verd, palometa, aranya, groc, dragó, vaca,
avespa, mosquit, escarabat, roig, lleó, cocodril, balena, girafa, cavall
11. Solucionari
Animals: gat, gos, cuc, pollastre, conill, palometa, aranya, dragó, vaca, avespa,
mosquit, escarabat, lleó, cocodril, balena, girafa, cavall
Colors: groc, roig, verd

12. Observa estos números i busca com es diuen o s’escriuen.
2

4

6

8

10 12 14 16 18 20

22

24

30 40 60 300 100

12. Solucionari
dos, quatre, sis, huit o vuit, deu, dotze, catorze, setze, díhuit i divuit, vint, vint-idos, vint-i-quatre, trenta, quaranta, seixanta, tres-cents, cent
13. Destria
Entre estos animals s’han colat uns embotits. Busca’ls.
gat, gos, vespa, abella, mona, botifarra, pardal, aranya, formiga, xoriç, mosca,
dragó, cuc, llonganissa, cavall
13. Solució
Animals: gat, gos, vespa, abella, mona, pardal, aranya, formiga, mosca, dragó,
cuc, cavall
Embotits: botifarra, llonganissa, xoriç
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14. Tria quin vocabulari pertany a l’apartat Accions socials i quin a ¿Com
és una persona?
Vocabulari
saludar, dir adéu, rebre, acomiadar, presentar, acompanyar, felicitar, major,
vella, jove, menuda, adolescent, home, dona, simpàtica, donar la benvinguda,
demanar perdó, donar les gràcies, fer un favor, algú, ningú, filla, gendre, nora,
pare, mare, cunyada, sogra, valencià, estrangera, educada, somriure, mostrarse agraït
14. Solucionari
Accions socials: saludar, dir adéu, rebre, acomiadar, presentar, acompanyar,
felicitar, donar la benvinguda, demanar perdó, donar les gràcies, fer un favor,
somriure, mostrar-se agraït
¿Com és una persona?: major, vella, jove, menuda, adolescent, home, dona,
simpàtica algú, ningú, filla, gendre, nora, pare, mare, cunyada, sogra, valencià,
estrangera, educada

15. Llig l’enunciat i selecciona la resposta adequada.
El número anterior al dotze és: el tretze, l’onze, el catorze
El número posterior al setze és: el dèsset, el díhuit, el quinze
El número anterior al vint-i-quatre és: el vint-i-dos, el vint-i cinc, el vint-i-tres
El número posterior al tretze és: el catorze, el dèsset, el quinze
El número anterior al catorze és: el tretze, el vint, l’onze
El número posterior al quinze és: el catorze, el dèsset, el setze
El número anterior al quaranta és: el trenta-huit, el trenta-set, el trenta-nou
El número posterior al cinquanta és: el seixanta, el cinquanta-un, el quarantanou
15. Solucionari
l’onze
el dèsset
el vint-i-tres
el catorze
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el tretze
el setze
el trenta-nou
el cinquanta-un
16. Tria la paraula més adequada i completa les frases.
dies, l’, el, les, dinar, més, és, mes, es, l’any,
16. Solucionari
A les dos (o dues) en punt dinem cada dia
D’ací no res serà l’any 2014.
Els dies 14 i 15 de juny tinc exàmens.
El primer mes de l’any és gener.
¿Quin dia podem quedar a dinar?
L’hivern d’enguany és plovedor i fred.

17. Tria la paraula més adequada i completa les frases.
sis, són, còmode, onze, nou, cadira, dret, on, molt, mòlt
17. Solucionari
Jo no trobe gens còmode este sofà.
Ella està asseguda a la cadira.
¿On has deixat la llista dels telèfons?
D’estar tant de temps dret em fan mal els peus?
Ella és molt generosa i amable.
Quatre, cinc, sis, set, huit, nou i deu.

18. Tria la paraula més adequada i completa les frases.
preferisc, quart, menys, confondre, saps, satisfet,
18. Solucionari
No has de confondre comptar i contar.
Jo estic molt satisfet del resultat.
Tu no saps menys que jo.
Són ja les dotze i quart.
No saps poc, saps molt.
Jo preferisc la tardor a l’hivern.
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19. Tria la paraula més adequada i completa les frases.
l’estiu, cap de setmana, més, et, te, dotze, setze, menys
19. Solucionari
No menges tant que et farà mal.
M’agrada més açò que allò.
L’estiu és l’estació que més m’agrada.
La tardor és menys lluminosa que la primavera.
Onze, dotze, tretze, quatorze, quinze, setze i dèsset.
Pretén conéixer Alacant en un cap de setmana.

20. Tria la paraula adequada i completa les frases.
Paraules proposades: mateix, anul·lar, he comprat, cunyat, sogre
20. Solucionari
Esta vesprada he comprat una maleta roja.
El pare de la meua dona és el sogre.
He hagut d’anul·lar el viatge que tenia programat.
Este jersei és el mateix que du la meua companya Pilar.

21. Tria la paraula adequada i completa les frases.
Paraules proposades: vell, bell, bonic, rebut, vist, aprés
21. Solucionari
Hui he rebut la visita d’un amic.
Té només cinquanta-set anys, encara no és vell.
Esta gossa encara no ha aprés a controlar-se el pixum.
Has vist el missatge que t’he enviat pel mòbil

22. Completa les frases amb les paraules que et proposem.
Paraules proposades: eixirà, acaba d’, sou, inscrit, arribar
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22. Solucionari
Vosaltres sou les primeres persones que s’han apuntat al congrés.
M’he inscrit ja en la borsa de treball.
¿Algú ha d’arribar més prompte a l’estació?
L’autobús eixirà a l’hora en punt.
L’avió acaba d’aterrar, agarrem l’equipatge.
23. Completa les frases amb les paraules que et proposem.
Paraules proposades: eres, sóc, és, sou, som, són
23. Solucionari
Tu eres un gran estudiós de llengües estrangeres.
Per fi heu arribat, sou molt lents.
Elles són les persones que esperàvem.
Nosaltres som alegres, però ara estem tristes.
Ella és la persona de qui et parlava.
Jo sóc l’únic que no sé valencià.

24. Completa les frases amb les paraules que et proposem.
Paraules proposades: has, han, heu, hem, he, ha
24. Solucionari
Perdona, jo he oblidat el teu nom.
No hem tingut temps de presentar-nos.
Vosaltres heu viscut sempre fora de València.
Ells han trobat una casa als afores del poble.
Ella ha vingut en l’últim tren de rodalia.
No et queixes que has tingut més sort que jo.

25. Completa les frases amb les paraules que et proposem.
Paraules proposades: atén, diu, véns, estic, comprenc
25. Solucionari
Perdona, ara estic ocupat en un altre assumpte.
No comprenc el que vols dir-me.
Si véns amb nosaltres hauràs d’avisar per telèfon.
Sempre diu que sí a totes les propostes.
Atén el que et diuen, per favor.
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26. Completa les frases amb les paraules que et proposem.
Paraules proposades: vols, conec, escric, nom, cognoms
26. Solucionari
Per favor, has de dir-me els teus cognoms.
Jo li escric cada setmana un correu electrònic.
¿Quin nom li penseu posar, al xiquet?
Jo encara no la conec, però ben prompte la coneixeré.
¿Què vols dir-li? Espere que sigues discreta.

27. Completa les frases amb les paraules que et proposem.
Paraules proposades: compliré, però, per tant, ser, sovint
27. Solucionari
Ell deu ser francés, però parla molt bé valencià.
Viatja a Londres sovint, té una casa allí.
Ja sé que no aniré, per tant fes marxa.
El mes de desembre compliré un any més.
És alemanya, però no sé de quina ciutat és.

28. De la relació de paraules que et proposem, digues quina pertany a la
definició següent:
Definició: Es diu del cabell, del pèl, etc., de color entre el castany clar i el groc
d'or.
Paraules proposades: corbata, cella, groc, dit, verd, esmorzar, llavi, rosa,
rossa, roig, blau
28. Solució
rossa

29. De la relació de paraules que et proposem, digues quina pertany a la
definició següent:
Definició: Part de la cara que va des dels ulls i les temples fins a la barba.
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Paraules proposades: front, cella, dents, nas, parpella, galta, orella, geniva,
llengua, cama, pestanya, gola
29. Solució
galta
30. De la relació de paraules que et proposem, digues quina pertany a la
definició següent:
Definició: Sotmetre un sòlid granular a l'operació de la mòlta (participi del
verb moldre).
Paraules proposades: nostre, prou, coll, sostenidor, panxa, gens, poc, molt,
mòlt, vostre, butxaca, colze
30. Solució
mòlt
31. De la relació de paraules que et proposem, digues quina pertany a la
definició següent:
Definició: Que té un aspecte desagradable a la vista, faltat de bellesa.
Paraules proposades: calb, enfadat, fora, fóra, barbut, curt, bonic, abrigat,
begut, vell, enjardinat, lleig
31. Solució
lleig
32. De la relació de paraules que et proposem, digues quina pertany a la
definició següent:
Definició: Objecte d'ornamentació que es porta entorn del puny, en forma
d'argolla, de cércol, de cadeneta, etc., braçalet.
Paraules proposades: penjoll, açò, això, allò, rellotge, collar, anell, polsera,
arracada, ganxet, diadema, cinturó, fermall
32. Solució
polsera
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33. De la relació de paraules que et proposem, digues quina pertany a la
definició següent:
Definició: Ornament que es porta en les orelles.
Paraules proposades: cinturó, arracades, mantega, telèfon, dir adéu,
esparadrap, turmell, blau, muscle, braç
33. Solució
arracada o arracades
34. De la relació de paraules que et proposem, digues quina pertany a la
definició següent:
Definició: Terme que s'aplica als òrgans carnosos que, amb la seua
contractilitat, són els instruments immediats per a produir o contrarestar els
moviments.
Paraules proposades: negre, prompte, massa, divertit, orgue, impuls, menut,
múscul, muscle, esquena, coll, nas
34. Solució
múscul
35. Entre este vocabulari dels mitjans de comunicació se n’ha colat un
altre que no té res a vore. Busca’l.
metro, autobús, finestra, taxi, cotxe, germà, tren, tramvia, avió, barco, conte,
compte, ciutat, poble, bicicleta, patí.
35. Solucionari
finestra, germà, conte, compte, ciutat, poble
36. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: mateixa, anul·lar, he comprat, vist, ha comprat, hem
vist, heu perdut, han trencat
36. Solucionari
Esta vesprada jo he comprat una maleta roja.
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No sé què ha passat, però no és la mateixa persona.
Et convé anul·lar la cita que tens amb l’oftalmòleg.
Ja has vist les fotos de la boda de Cristina.
Els nóvios han trencat el seu compromís.
Sent dir-vos que us heu perdut una bona tertúlia.

37. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: has visitat, ha programat, hem rebut, he menjat, heu
rebut, s’han alegrat
37. Solucionari
Hui nosaltres hem rebut la visita d’un amic.
Crec que no has visitat l’amiga d’Adrià.
Ella no s’ ha programat com ha de preparar-se l’examen.
Diu que ells s’han alegrat de conéixer la teua opinió.
Encara no heu rebut l’ofici de l’Ajuntament d’Alginet.
Hui he menjat arròs de peix i ensalada.

38. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: hem, em, aneu, nét, net, desdejunar-te
38. Solucionari
¿Has acabat de desdejunar-te?
No sé si hem fet bé de comprar-te el que volies.
Us recomane que aneu a vore eixa pel·lícula, és molt bona.
Et presente el meu nét, ja té vint-i-set anys.
No em dius la veritat, t’ho note per l’expressió de la cara.
39. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: amb, de, fins a, a, com, com a, per
39. Solucionari
Jo treballe fins a l’agost, me’m vaig a mitjan mes.
Este apartament està per llogar.
Es volen com si foren germans.
Visc a Xàtiva, però vaig molt a València.
Vine amb qui vullgues, esteu tots convidats.
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40. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: es, ‘m, m’, ‘l, ‘t, t’, ens, ‘ns, -vos,
40. Solucionari
No ens vorem fins a les nou del matí.
Crec que a tu t’agrada molt anar al Mercat Central a comprar, ¿veritat?
No et mires tant a l’espill, mira’ns a nosaltres.
No faig massa cas del que em diuen, observa’m i aprendràs.
Voldria dir-vos que no estic preparada per a acompanyar-vos.
41. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: té, te, dimarts, vaig, deixa’m, agarra’l, agarra’n
41. Solucionari
Jo sí que vaig a l’aniversari de Rosa.
Ella no té gens de ganes d’acudir a l’aniversari d’Emili.
No patisques, deixa’m la clau davall de l’estora de l’entrada.
Enguany, la festa de Sant Josep cau dimarts.
Si necessites oli, agarra’n de l’estant de la cuina, és de primera pressió.
Si vols el bolígraf, agarra’l de la meua taula, jo vaig a fer un café.
42. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: em, et, hem, -la, -lo, ‘ls, -ho, m’, t’, s’, ‘l, -nos
42. Solucionari
Et presente la meua amiga Laura.
A mi em costa complir tot el que em planifique.
La revista l’he deixada en la tauleta de nit, pots agarrar-la.
El quadre m’agrada molt, no em canse de mirar-lo.
Això que penses, crec que no pots dir-ho.
Diu que vol ajudar-nos, doncs que ho faça prompte.

43. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: sóc, avall, davall, fins, amb, ens, ho, me’l, el
43. Solucionari
No arribaré fins demà. Espera’m.
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Ha sigut un accident i no ens el podem llevar del cap.
Sempre va amunt i avall amb la seua bicicleta.
Sóc una dona molt ocupada, però este viatge no me’l perdré per res del món.
Tinc un abonament per a l’òpera, però el dia 11 d’octubre no podré acudir-hi.
¿El vols tu?

44. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: avant, arrere, tramvia, darrere, lluny, per a, fins a
44. Solucionari
El tramvia arriba fins a Llíria, però l’has d’agarrar abans de les 22.00 hores.
Davant de mi seu una vella que sempre diu:«Cal anar avant, qui no ho fa va
arrere».
No sé si podré arribar a l’hora convinguda, visc molt lluny i hi ha vaga de trens.
Açò no és gens fàcil per a ell, és massa tímid.
He arribat fins ací, però estic fins a més amunt del pirri.

45. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: mitjan, mitja, mitjà, medi, mig, tan, tant, anul·lat
45. Solucionari
Hui faré solament mitja jornada, és divendres.
El meu mitjà de transport habitual és el metro.
Si no tenim cura del medi ambient, no tindrem futur.
Han anul·lat la convocatòria d’oposicions d’enguany, no hi ha pressupost.
Vine tan ràpid com pugues, et necessitem immediatament.
46. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: mitjan, mig, sóc, és, ha, a, té, te, fins, fins a
46. Solucionari
Hola, sóc Santiago. ¿Com ha anat l’entrevista de treball?
¿Com ha anat el viatge? Et veig la mar de bé.
Podríem quedar a mitjan vesprada, després de la migdiada.
Estaré fins a les 19 hores en la clínica.
¿Quants dies té de vacacions? Ho dic per organitzar-me.
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47. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: després, abans, aniversari, este, aquell, masa,
massa, vaig,
47. Solucionari
Et desitge un feliç aniversari; ¿quants anys fas?
Adéu, ja ens vorem després.
Em vaig incorporar al treball dilluns passat.
Este cap de setmana he quedat a les 16.30 hores.
No arribaré massa tard, només he de fer una visita.

48. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: m’he, -me, em, m’ha, m’ho, ‘m, què, que
48. Solucionari
Jo m’he perdut per este carrer nou.
No sé què volies dir-me, però no t’he pogut atendre abans.
M’ha dit el teu cunyat que m’ho hauria de fer mirar.
Crec que podré aconseguir-ho, però per si de cas, ajuda’m.
No sé de què parles ara, respetix-ho una altra volta.

49. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: comences, veges, veja, desitja, segut, sigut, seu

49. Solucionari
Pere desitja passar per la botiga d’enfront.
Et desitge que comences amb bon peu el primer dia de treball.
Que tu no t’hi veges no vol dir que desconfies tant de tots.
Ha sigut un dia molt tranquil, he estat asseguda i m’ha cundit molt.
No pense seure fins que acabe, però seu tu si vols.

50. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: esquerre, esquerra, a peu, gires, plegues, cal,
nombre, número
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50. Solucionari
No cal que busques tant, l’assumpte no s’ho val.
Em fa mal el muscle esquerre des que vaig caure este estiu de la moto.
No has de girar a l’esquerra, vés cap a la dreta i després gires el cantó.
Jo estenc la roba i tu la plegues, ¿d’acord?
Sé on vius, però no sé ni el carrer ni el número.

51. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: només, nombrós, quin, qui, per què, meu, m’ho
51. Solucionari
Nosaltres hem visitat ja este museu, no sé qui podrà acompanyar-te.
¿A quina pàgina web has trobat esta informació? Vull fer una ullada només.
Crec que no saps molt bé per què m’ho has dit.
El grup amb qui treballe és molt nombrós.
El que t’he donat no és meu, però pots fer-ho servir.

52. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: dubte, deute, els senyals, el compte, perquè, l’
52. Solucionari
Hauríem de respectar els senyals de trànsit.
¿Per què no m’ho havies contat abans? Supose que serà perquè no podies.
En el compte bancari tinc un deute de dos mil euros.
No tinc cap dubte que pugues fer el que dius.
Posa el senyal en la casella corresponent i repassa tot l’exercici.
53. Completa les frases amb les paraules proposades.
Paraules proposades: em, hem, vaig a, deu ser, has de, té
53. Solucionari
Ja sé que hem fet tard al tren.
No sé què em vols dir.
No has de buscar un hotel, vés a casa d’un amic.
Sí que deu ser l’ajuntament, mira la fotografia.
Ho tinc clar, vaig a llogar una bicicleta.
Té una perruca, però pareix cabell natural.
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54. Completa les frases amb les paraules proposades.
Paraules proposades: sigut, segut, trànsit, tràfic, és, es
54. Solucionari
No és una carnissera competent ni feliç.
Crec que no es veu prou el rètol.
¡Sí que hi ha trànsit per esta avinguda!
Ja han regulat el tràfic de mercaderies.
Ha sigut un carrer molt transitat abans de desviar el trànsit.
He segut per descansar i llegir un poc.
55. Completa les frases amb les paraules proposades.
Paraules proposades: sí, si, dona, dóna, son, són
55. Solucionari
Tinc molta son, me’n vaig a dormir.
Els jardins són necessaris en una ciutat.
Si vols que t’acompanye al teatre, m’has d’avisar.
No he de dir que sí a tot.
Et dic que és una dona que servix per a tot.
Si dóna la mà li agarren el braç.
56. Completa les frases amb les paraules proposades.
Paraules proposades: ací, allí, la, l’ha, potser, pot ser
56. Solucionari
No pot ser que no aparega en el plànol.
Potser ha estat davant de tu i no l’has vista.
¿Ha vist la línia marcada? Crec que no l’ha vista.
L’adreça on viu, no la tinc.
Vine cap ací i ens vorem les cares.
Vés cap allí i et faré una foto.
57. Completa les frases amb algunes paraules proposades.
Paraules proposades: gens, res, cap, llegint, a, ‘m, m’, i
57. Solucionari
Este semàfor no és gens útil.
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No m’agrada el verd, preferisc el roig.
Deixa’m un foli per a apuntar-me el telèfon.
Viu a Riba-roja, però treballa molt a prop.
Passa llegint tota la vesprada, li agrada molt.
Puja ací i comprovaràs el que et dic.
58. Completa les frases amb les paraules adequades o correctes del
vocabulari que et proposem.
hi ha / ja

Davant de ma casa ............ un col·legi amb prou instal·lacions
esportives.

metall / metal

Este ............. no és massa difícil de treballar.

peces / peses
La camisa, els pantalons i la jaquetes són ............ de roba.
freqüència / freqüencia
Vaig a dinar fora amb ............. perquè treballe de
vesprada.
immòbil / inmóbil
Quan vaig entropessar amb ell em vaig quedar
...................
pel / pèl
No té un ........ de bova, però s’ho fa.
sol /sòl

El seu fill ha pres tant el ......... que sembla un semàfor en roig.

58. Solucionari
Davant de ma casa hi ha un col·legi amb prou instal·lacions esportives.
Este metall no és massa difícil de treballar.
La camisa, els pantalons i la jaquetes són peces de roba.
Vaig a dinar fora amb freqüència perquè treballe de vesprada.
Quan vaig entropessar amb ell em vaig quedar immòbil.
No té un pèl de bova, però s’ho fa.
El seu fill ha pres tant el sol que sembla un semàfor en roig.

59. Completa les frases amb les paraules adequades o correctes del
vocabulari que et proposem. Les paraules proposades estan en orde.
Paraules proposades: trobe o trove, llogat o alquilat, geniva o jeniva, ilegal
o il·legal, mortadela o mortadel·la, proba o prova,
compte o conte, mòbil o mòvil, tranvia o tramvia
59. Solucionari
Sempre la trobe xarrant amb algú, és molt parladora.
Han llogat una casa als afores de la ciutat per a viure tot l’any.
Té una inflamació de geniva que li impedix menjar a gust.
El meu col·lega viu en una urbanització que és il·legal.
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El pernil dolç és més gustós que la mortadel·la.
Esta firma digital és una prova només.
M’agradaria saber prompte a quin compte t’he d’ingressar els diners.
Ja he comprat el nou mòbil, espere que em dure moltíssim.
Ha caigut un bac quan pujava al tramvia.
60. Completa les frases amb les paraules adequades o correctes del
vocabulari que et proposem.
Paraules proposades: malaltia o enfermetat, canviar o cambiar, llunt o
lluny, anveja o enveja, ametles o armeles,
prompte o pronter, a la babalà o a lo loco,
babuxa o babutxa, reia o ria, vaca o baca
60. Solucionari
Té una malaltia, però no és contagiosa.
Hauràs de canviar de barri, este és molt sorollós.
El tramvia em deixa lluny de casa i he d’anar a peu.
És tan modest que no té enveja de ningú.
A voltes he de menjar unes ametles a mitjan matí, m’entra desmai.
Si no ho fas prompte no crec que et reserven la plaça del viatge.
Vés a espai i no conduïsques a la babalà.
La sabatilla lleugera sense tacó ni talonera es diu babutxa.
Reia tan a gust que anava a bacs.
No patisques per l’equipatge, va acoblat en la baca.

61. Completa les frases amb les paraules que et proposem.
Paraules proposades: pol·len, il·lusió, col laborar, il·lògic, pàl·lid,
paral·lel,al·lèrgia, al·lucina, il·legal, al·licients
61. Solucionari
Quan ho va escoltar es va quedar pàl·lid i desenganyat.
Aquell carrer és paral·lel al carrer Major.
Prenc pol·len cada matí quan em desdejune.
Em fa molta il·lusió que vingues el cap de setmana pròxim.
Era totalment il·lògic. No tenia cap ni peus.
Ja sabem que és il·legal. No ho farem, per descomptat.
No tens més remei que col·laborar en les faenes domèstiques.
El teu amic al·lucina, no és així ni de bon tros.
Glòria té al·lèrgia a la lactosa, però s’hi ha acostumat.
En la vida s’han de tindre al·licients: la cultura i l’esport són els meus.
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62. Completa les frases amb les paraules que et proposem.
Paraules proposades: pitjor, reüll, berrugues, pluja, errada, albereda,
Malva-rosa, l’estiu, l’alé, rebombori
62. Solucionari
En lloc de mirar-me de reüll, mira’m a la cara.
No sé si és pitjor que no parles.
Perdona l’errada, m’hi hauré de fixar més.
A la platja de la Malva-rosa es pot anar amb tramvia.
Sóc al·lèrgica i m’ixen fàcilment berrugues.
No sé si viu en un carrer, un passeig o una albereda.
Quina confusió, hi ha un rebombori de por.
Espera que repose i recupere l’alé, estic molt fatigat.
Este aljub arreplega poca aigua de pluja.
A mesura que s’acosta l’estiu, els dies van allargant-se.

63. Completa les frases amb les paraules que et proposem.
Paraules proposades: amb, per, cap, malament, almenys, avorrit,
remei, enriquit, allotjar, alliçona
63. Solucionari
Ha vingut per tu, sigues amable.
No hi ha cap problema que vages tu.
¿Véns amb mi o fas la teua marxa?
Sempre està avorrit / malament i no sap divertir-se.
No sé si esta qüestió téremei.
Ja no em trobe tan malament / avorrit com ahir.
S’ha enriquit amb els negocis immobiliaris.
El germà menut alliçona el germà més gran.
La vam allotjar uns dies a casa perquè ens ho va demanar.
Tu almenys mostres interés, però ella no gens.

64. Completa les frases amb les paraules que et proposem.
Paraules proposades: somriure, taronges, almívar, abellix, extraradi,
mai, cobdícia, cobertor, retard
64. Solucionari
Sempre té un somriure en la boca.
Perdona el retard, no he pogut arribar abans.
El comerç de taronges ha canviat molt.
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No ens veiem mai, a vore si quedem algun dia.
Està construint-se una casa en l’extraradi.
¿No t’abellix un suc de taronja per a desdejunar?
Compra fruita en almívar, però que siga lleuger.
Hi ha molta gent demanant almoina, cada volta som més pobres.
La bambolla immobiliària és fruit de la cobdícia.
¡Quin goig fa este cobertor de llit, m’agrada moltíssim.

65. Completa les frases amb les paraules que et proposem.
Paraules proposades: trobaré, perd, coent, servix, coloret, arribaré, coet,
faria, colpet, quan
65. Solucionari
Vicent perd molts diners jugant a la loteria, és un perdulari.
Sempre la trobaré a faltar. Era molt bona mare.
Cada persona servix per a una cosa.
Encara no sé quan podré quedar amb tu.
Jo faria més coses si tinguera més temps.
Fes el que pugues perquè arribaré prou tard.
A una persona que té mal gust, que és cursi, li diem que és coent com un all.
És molt viu, molt revoltós, sembla un coet.
El coloret que t’has posat en les galtes és massa roig.
El gotet de beguda alcohòlica que alguns prenen havent dinat es diu colpet.

66. Completa les frases amb les paraules que et proposem.
Paraules proposades: faig, freqüència, accés, comandament, excita,
excel·lent, còmode, conscient, colzes, accelerat
66. Solucionari
No sempre faig allò que s’espera de mi.
És una persona que s’excita de no res.
No és conscient de com ens fa patir.
Va sempre accelerat, em posa molt nerviosa.
L’accés al món del treball no és gens fàcil.
He vist una pel·lícula excel·lent, vés a vore-la.
Són amigues i queden a dinar amb freqüència.
Vés preparat perquè Marisa parla pels colzes.
Passa’m el comandament del televisor, és que no fan res de bo.
És còmode no dependre de ningú.
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67. Completa les frases amb alguna de les paraules que et proposem.
Fixa’t bé perquè hauràs de triar-les.
Paraules proposades: qui o quin, que o què, comptar o contar, menjar o
menxar, res o gens, cumplidor o complidor, xauxa o xarxa, coixeja o cueja
ixirà o eixirà
67. Solucionari
¿Qui ha connectat la televisió?
No vull que vages fins que sàpies alguna cosa més.
La iaia sempre conta el mateix, la memòria li falla.
Li agrada molt menjar, tot ho troba boníssim.
No tinc res a la nevera, però no tinc gens de ganes d’anar a comprar.
És un treballador molt complidor i dispost, espere que no es faça malbé.
Hi ha abundància de tot, açò és xauxa.
Encara cueja la falta de subvencions.
¡Quina culada s’ha pegat, ja voràs com li eixirà una blaüra!
68. Completa les frases amb alguna de les paraules que et proposem.
Fixa’t bé perquè hauràs de triar-les.
Paraules proposades: qui o quin, què o que, cap o gens, perquè o per
què, mentres o mentrestant, açò o açó,
mossega o mosega, llangonisses o
llonganisses, loro o lloro, untat o unta’t
68. Solucionari
M’agraden tots, no sé quin triar.
¿Què està enganxat ací darrere? M’ho hauràs d’explicar.
¿Vols dir que tinc moltes coses? ¡Si no en tinc cap important!
T’ho he dit perquè crec que ho hauries de saber.
Aprofita i acaba el treball mentres jo estiga ací per a ajudar-te
No hi ha qui aguante més açò.
Compra-li un boç a la gossa perquè sempre em mossega.
Es pensa que ací lliguem els gossos amb llonganisses.
Parla molt, sempre dic que xarra com un lloro.
¡Quina pell més lluenta! ¿T’has untat oli?

69. Completa les frases amb alguna de les paraules que et proposem.
Fixa’t bé perquè hauràs de triar-les.
Paraules proposades: potser o pot ser, per què o perquè, posar o
possar, pasar o passar, que o què, temps o
oratge
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69. Solucionari
El que tu dius no pot ser.
¿No sé per què no comprens el que et dic?
Hauràs de posar una tapadora en l’olla a pressió.
És molt dependent, no pot passar un dia sense telefonar.
No sé què vols dir-me, tin paciència i comença de nou.
Haurem de deixar-ho per a més avant, no acompanya gens l’oratge.

70. Completa les frases amb alguna de les paraules que et proposem.
Fixa’t bé perquè hauràs de triar-les.
Paraules proposades: que o què, potser o pot ser, per què o perquè, el
llum o la llum, badallar o badall, el costum o la
costum
70. Solucionari
Diu ella que no et dutxes prou perquè fas olor.
No t’ho puc assegurar, potser aniré cap a la vesprada.
No vaig perquè no puc, no tinc diners.
Encén el llum de l’habitació, està molt fosc.
¡Quina manera de badallar! ¿És son o fam?
Té el costum de vindre a dinar sense avisar.
71. Completa les frases amb alguna de les paraules que et proposem. Tria
l'adequada.
Paraules proposades: bústia o boç, migdia o mig dia, mig o mitja, gens o
res, qüestió o questió, un orde o una orde, raïl o rail,
dansa o dança
71. Solucionari
Antònia té un missatge a la bústia.
Solament treballe mig dia, acabe a les 15.00 hores.
Només falta mitja hora perquè arribe el tren de rodalia.
No té gens de gana, deu estar malalt.
Molt sovint pense que esta qüestió no està ben resolta.
Necessite tindre-ho tot ordenat, amb un orde.
He d’anar al dentista perquè tinc una raïl que em fa mal.
Esta nit fan en el teatre un espectacle de dansa.
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72. Completa les frases amb algunes paraules que et proposem.
Paraules proposades: quins, has de, què, que, cap, gens, res, engrunsadora,
el costum
72. Solucionari
Sí que has de contractar este servici nou, et fa falta.
¿I tu quins plans tens?
No sé encara què li has dit.
No et vull gens ni miqueta.
Ho sent, però no en tinc cap.
Jo em pensava que ja ho sabies.
Tinc el costum d’anar els dissabtes a vore la família.

73. Completa les frases amb algunes paraules que et proposem.
Paraules proposades: el, els, lluny, qui, que, què, en, em, hem
73. Solucionari
¿Amb qui has coincidit en l’avaluació?
¿T’agrada que t’haja convidat al berenar?
No estic lluny del meu despatx.
No els pense dir que vinguen a sopar.
Si el mires bé, crec que és Enric.
Sempre em parla amb molta dolçor.
De ganes, no en tinc gens.

74. Completa les frases amb algunes paraules que et proposem.
Paraules proposades: deu, déu, ho, lo, el, et, quin, molt, mòlt, cal
74. Solucionari
No crec que ho diga per mi.
El xiquet deu plorar perquè és l’hora del biberó.
No puc mirar-lo a la cara, ell està molt afectat.
No sé quin triar, tots m’agraden molt.
Si no el mires (a ell), no et dirà res.
Jo crec que cal tindre connexió a Internet.
He viatjat i passejat molt per este bosc.
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75. Tria l’opció correcta.
75. Solucionari
¿No sé de què parlen?
M’agrada eixe bosc perquè és salvatge.
¿No sé per què has vingut?
Vine que vull convidar-te.
Crec que algun dia superarem el fracàs.
Crec que no sap res de l’assumpte.
¿Tens alguna idea? No en tinc cap.
Supose que algú tindrà un abonament per a l’òpera.
Em fa pena, demostra que no el vol gens.
Jo tinc el costum de fer gimnàstica.
76. Entre este vocabulari del cos humà s’han colat alguns verbs, busca’ls.
cap, ulls, riure,orella, menjar, agarrar, nas, boca, llegir, mà, braç, raonar, coll,
panxa, cul, cama, peu, esquena, abraçar, olorar, pit, seure
76. Solucionari
riure, menjar, agarrar, llegir, raonar, abraçar, olorar, seure
77. Tria la paraula adequada perquè la frase tinga sentit.
77. Solucionari
Demà hi ha una concentració a la plaça.
Els conductors d’autobús estan en vaga.
Encara no sé si podré pujar per l’escala.
L’estime tant que patisc per ell.
No em dius la veritat.
Ja sé que ja has esmorzat.
El tren ha arribat a l’hora en punt.
No és castellà ni tampoc valencià.
¿A quina oficina d’atur has anat?
¿Per què no vols que t’ajude?

78. Tria la paraula adequada perquè la frase tinga sentit.
78. Solucionari
No pot ser que vullgues tindre sempre la raó.
Sempre ve cap ací per a llegir un poc.
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No em trobe gens bé, vaig a descansar un poc.
El camí per a arribar a casa és este d’ací.
El trajecte és llarg, tindràs temps de tot.
Vaig a provar com em para este jersei.
Maria és tan simpàtica com la seua germana.
No desitge discutir, però t’ho dic pel teu bé.
79. Tria la paraula adequada perquè la frase tinga sentit.
79. Solucionari
Esta proposta no és pitjor que la que tu m’havies fet.
Per favor, alça’l cap a les nou del matí, va a escola.
Hi ha moltes classes de verd, a mi m’agrada molt eixe color.
Té l’esperança que la sol·licitud li solucione el problema.
La casa està orientada cap al nord i cap al sud.
Per favor, no m’escudelles tant que rebentaré de tant de menjar.
Està quedant-se calb, la calvície és comuna en els hòmens.
Esta situació és pitjor que l’altra.
80. Tria la paraula adequada perquè la frase tinga sentit.
80. Solucionari
Açò que em dius no té gens de sentit.
No tinc cap problema de reconéixer que m’he equivocat.
En la butxaca de la jaqueta no tinc res, mira en el clauer.
Crec que no tinc res a dir sobre eixe assumpte.
Vine a ma casa cap a les dotze del migdia.
Quan parla alça les celles.
Sempre que em fa una foto somric.
Esta colònia fa una olor massa forta per a mi.
Llegint, llegint passe les vesprades la mar de bé.
81. Tria la paraula adequada perquè la frase tinga sentit.
81. Solucionari
No sé quina relació té amb el seu ex.
¿Qui t’ha dit que hui hi havia manifestació?
No véns al viatge perquè tens peresa.
¿Quina hora és? ¿Ja és l’hora d’alçar-se?
Em fa la impressió que no m’entens.
¿No sé què opines tu de l’article de hui?
Podríem anar junts en el cotxe perquè jo no he begut.
¿A qui has aprovat este trimestre?
Hauràs de canviar d’estratègia quan parles amb ella.
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82. Tria la paraula adequada perquè la frase tinga sentit.
82. Solucionari
Em deia sempre que no bevia alcohol.
Jo crec que ballaré si m’agrada la música.
Antònia, canvia d’opinió perquè no tens raó.
Eduard canviava de parer massa sovint.
Hauré de superar la vergonya de l’entrevista.
Et recomane que proves de fer gimnàstica.
He d’abaratir el preu del lloguer perquè no tinc llogaters.
Jo invitaré la teua amiga dissabte que ve.
Estic abrasida, ¡quina calor!
83. Tria la paraula adequada perquè la frase tinga sentit.
83. Solucionari
Necessite mirar-lo (a ell) a la cara.
Tot açò no ho comentes encara.
Perdona, no em faces cas.
No ens volen acompanyar a l’estació.
Vicent es pensa que acabarà prompte.
No faig tot el que em dius.
T’ho he dit perquè veges que és cert.
Anselm opina que no és tan difícil.
La veritat és que no veig la pissarra des del seient.
Potser és un malcregut i tu no ho saps.
84. Completa les frases amb algunes paraules que et proposem.
Paraules proposades: alça’t, alçat, comptar, contar, gita’t, gitat, milió,
dos-cents, quaranta-quatre, tan, tant
84. Solucionari
Jo sé comptar fins a cent.
A Jordi li agrada contar els viatges, narra molt bé.
Pilar s’ha alçat quan m’ha vist entrar.
Àlvar, gita’t una estona fins que passe la calor.
Hi devia haver vora un milió de persones a la platja.
Albert no és tan comprensiu com tu creus.
Perdona, encara no m’he gitat, he estat vetlant tota la nit.

27

85. Tria l’opció correcta.
85. Solucionari
Al llarg de l’any faig dos viatges.
Treballa com una bèstia.
M’agrada molt aquella ploma
El líquid s’ha de batre enèrgicament.
Mira-ho des d’este angle.
És un famós escriptor, té fama.
Només pensa a menjar.
Tu li dius avi i jo iaio.
És una llàstima que talles l’avet.
No tingues por del cavall.
T’ho dic com a exemple.
T’he fet un llucet, menja-te’l.
M’agrada el rovell de l’ou.
Té una veïna simpàtica.
No em va el telèfon mòbil.
86. Completa les frases amb algunes paraules que et proposem.
Paraules proposades: faig, feia, puc, pots, puga, vaig, vaja, vages, complix
86. Solucionari
Hui no puc anar amb tu a casa.
Jo faig una coca dolça els dissabtes.
Enric complix anys i et convida al seu aniversari.
Espera’m que vaig amb tu cap a casa.
Per favor, no vages tan de pressa.
Si no pots arribar a hora, avisa’m
Sempre feia bona cara quan la veia per la finestra.
87. Tria l’opció correcta.
87. Solucionari
Àngels haurà de fer exercici.
Jo no estic hui pitjor que ahir.
Este rellotge es retarda un poc.
Aquell espill em fa flaca.
La festa de l’1 de maig cau dijous.
El nostre iaio es diu Josep Antoni.
La festa de Nadal cau en desembre.
Els Reis Mags són tres.
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88. Completa les frases amb algunes paraules que et proposem.
Paraules proposades: teues, isc, vint-i-nou, dius, sis i mitja, ix, ixes
88. Solucionari
Jo m’alce a les sis i mitja del matí.
M’he deixat les teues ulleres damunt de la taula.
M’he quedat en la pàgina vint-i-nou.
No puc fer allò que em dius.
Jo isc de treballar a les cinc i mitja de la vesprada.
Marta ix cada diumenge de festa.
89. Completa les frases amb algunes paraules que et proposem.
Paraules proposades: he, tinc que, fins, fins a, dimarts, el dimarts, al, a el,
metro, metre
89. Solucionari
He arribat fins ací.
El missatge arribarà dimarts que ve.
Jo he de fer exercici cada dia.
No vaig amb metro, agarre l’autobús.
Ell va al mercat de Russafa a comprar.
90. Completa les frases amb algunes paraules que et proposem.
Paraules proposades: Açò/açó, conta/compta, estropejat, puc, puig, dotze,
la una, l’una
90. Solucionari
¡Ja són les dotze de migdia!
No puc saber d’on és ell.
El meu rellotge s’ha estropejat.
Açò no es meu, és teu.
Escolta el que ella et conta.
91. Completa les frases amb algunes paraules que et proposem.
Paraules proposades:, del, de l’, els, les, dins, ton, cap a, Paca, cap
91. Solucionari
Vine cap a casa i t’ensenyaré els regals.
Ho ha fet perquè no està ton / el teu pare.
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No està dins, està fora.
Tots els dies jugue una partida de cartes.
No és l’home del restaurant de l’estiu.
92. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: en, a, que, què, és, damunt, fusta, es
92. Solucionari
L’arxiu és molt útil.
Sempre té el gat damunt de les cames.
Té una casa en un lloc bonic.
M’agrada que tingues una bona casa
93. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: en, a, que, què, és, damunt, fusta, es
93. Solucionari
No sé quan aniré al despatx.
¿No és açò el que volies?
¿Quants pardalets tens a la gàbia.
¿On tens les teues xinxetes?
94. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: a, ací, en, clau, davall, llest
94. Solucionari
El calaix està davall de la taula.
És més llest que Marc.
No deixes ací el meu gos.
Vine a Alginet quan t’avise.
95. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: una, un, l’, el full, la fulla, la
95. Solucionari
A este arbre li ha caigut la fulla.
Té encara el full sense escriure.
Trobe que no és una aranya massa peluda.
Vaig a l’escola d’Àlvar a deixar una carpeta.
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96. Completa les frases amb algunes de les paraules proposades.
Paraules proposades: vols, vol, són, son, vull, te, té
96. Solucionari
Jo no vull cap apartament a la mar.
Ells són els companys de l’oficina.
Ella té molt de temps en el tramvia per a descansar.
No són les gomes que vols tu.
97. Completa les frases, hauràs de triar la forma adequada de les dos que
et proposem.
97. Solucionari
Tinc un pis en venda a la tercera planta.
Ara cal batre-ho i afegir-hi un poc de mantega.
Estos paios estan corromputs.
Esta funcionària és molt atesa.
Hauràs de rebatre eixa proposta.
Jo puge l’escala cada dia.
Les formigues són molt treballadores.
Fer volar coloms vol dir il·lusionar-se.
És una persona innocent i càndida.
La cúrcuma és una espècia de color groc.
Estava tan pàl·lida que em vaig esglaiar.
98. Completa les frases, hauràs de triar la forma adequada de les dos que
et proposem.
98. Solucionari
Consulta l’agenda, crec que és interessant
Amaga uns folis al calaix de la còmoda.
Envia el treball a la paperera de reciclatge.
He d’encomanar un calendari per a l’any que ve.
Ja pots enviar els folis a la impremta de Joan.
¿Per què no canvies els fulls de la impressora?
No li hauria d’afectar tant açò (a ell).
Per favor, envia’m les teues dades personals.
Presenta el currículum en esta empresa.
Té mèrits acadèmics i professionals.
La cursiva és una lletra d’impremta inclinada a la dreta.
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99. Tria la paraula adequada entre les dos que et proposem.
99. Solucionari
¿Encara són les deu del matí?
Així és molt fàcil decidir-se.
Tinc més canvis ara que mai.
No té gens de força perquè no fa esport.
El raïm està fora de la nevera.
No té un pèl de babau, però li agrada fer-se el despistat.
Ell no és ningú per a tractar-te tan malament.
100. Tria la paraula adequada entre les dos que et proposem.
100. Solucionari
¿Per què has dit això?
Nosaltres hem estat tranquils el cap de setmana.
El lluç és un peix.
S’ha portat com un porc.
La porcellana és una terrissa molt fina.
Ella fàcilment té por, és poregosa.
Has d’esborrar els càrrecs que hi ha contra mi.
És una porqueria, no té valor, és no res.
Pel porró ix un rajolí de líquid.
En la primera pàgina figura el títol.
Marina és titulada superior.
No vaig gens a la farmàcia.

101. Tria la paraula adequada entre les dos que et proposem.
101. Solucionari
Jo veig els veïns d’enfront.
Es creu en la possessió de la veritat.
La meua renda no arriba a tant.
Faré tots els possibles per acudir a la revetla.
He de folrar la post de planxar.
Envia’m una targeta postal.
El pòster és un cartell decoratiu.
La vella usa postissos en el cabell.
Vull aprendre a tocar les castanyoles.
Diu animalades i fica la pota sovint.
Dilluns prenc possessió de la plaça aprovada.
He comprat un potet per al xiquet de bolquers.
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102. Tria la paraula adequada entre les dos que et proposem.
102. Solucionari
No vols mai que t’acompanye.
Si vols podem anar junts.
Si no véns prompte, telefona’m.
No és castellà, sinó valencià.
En col·loquial tindre potra vol dir que té sort.
Eres un pou de ciència, eres molt savi.
Estic potrosa, desficiosa, no sé què em passa.
Esta claveguera fa molta pudor.
És pràctic i té experiència.
No tens en compte les conseqüències.
La teua amistat m’és molt valuosa.
103. Completa les frases amb algunes paraules que et proposem.
Paraules proposades: buida, quan, quant, té, te, elaborada, ells, a l’hora,
alhora
103. Solucionari
Ella sempre té temps per a viatjar.
El te verd està en la lleixa de la cuina.
No et preocupes per ells.
¿Quan aneu vosaltres al cine?
Sempre té la nevera buida.
Té una idea preconcebuda, elaborada sense juí crític.
Arriba sempre a l’hora prevista.
104. Completa les frases amb algunes paraules que et proposem.
Paraules proposades: be, ve, bé, quants, quan, mig, perquè, per què
104. Solucionari
Estic molt bé, gràcies.
Barxeta s’escriu amb be.
No sé quan vindrà la meua neboda.
¿Quants vindran al sopar de Nadal?
Té el got mig buit.
Ell no predica amb l’exemple perquè malgasta.
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105. Completa les frases amb algunes paraules que et proposem.
Paraules proposades: dona, dóna, tant, tan, mitja, mig, mitjà, dubte, deute
105. Solucionari
No és tan difícil com em deia Lluís.
¡L’estime tant! ¡Sempre és tan carinyós!
Conxa és una dona molt disposta.
No li dóna temps de vindre a esmorzar.
Treballa solament mitja jornada.
Bankia diu que tinc un deute de tretze mil euros
Pere em dóna moltes palisses quan jugue a bàsquet.
Aboca’m mig got de llet en la tassa.
106. Completa les frases amb algunes paraules que et proposem.
Paraules proposades:si, sí, mitjà, mitja, mes, més, per què, per a què,
perquè, que, què, però
106. Solucionari
¿Quin és el mitjà de transport que més t’agrada?
Diu sempre que sí a tot.
No sé si voldrà convidar-me al sopar.
El mes que més m’agrada és juliol.
¿Vols més loteria de Reis?
¿Per què no m’has avisat que venies?
Vull que vingues amb nosaltres a la platja.
No sé per a què servix este objecte.
És ràpid perquè li interessa estar ací.
Són prou joves, però estan molt envellits.
107. Completa les frases amb algunes paraules que et proposem.
Paraules proposades: jo, tu, ell, nosaltres, estrés, vosaltres, estreps, vages
107. Solucionari
Jo acudiré de vesprada al berenar.
¿Vosaltres preferiu els animals grans o menuts?
Nosaltres podrem arribar amb l’autobús.
Tu descobrixes moltes ofertes per Internet.
Ell sap que allí treballen de matí.
Pareix que vages d’estrena, està tot tan nou.
Has perdut els estreps, no tens gens de paciència.
Diu que patix estrés psicològic
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108. Tria el pronom que corresponga i completaràs les frases.
108. Solucionari
(em / m’)
(et / te)
(se / s’)
(li / la)
(els / les)
(los / els)
(los / les)
(en / ne)
(es / se)
(ho / li)
(hi / en)
(los / les)
(los / les)
(les / los)
(lo / ho)
(los / ‘ls)

M’agrada passejar amunt i avall.
No et mires a l’espill.
Si s’ aparta Màrius un poc, podrem passar.
Telefona- li a casa.
No els conta mai on va.
Porteu-los (a ells) al cine.
Dis-los que vinguen.
No en tinc prou.
Es veu que du perruca.
No ho ha dit enfadada.
No hi havia metro.
Dus-los (a elles) el que t’han encomanat.
Dus-les (les camises) a l’armari.
Busca-les a l’estanteria de cedés que tinc.
¿Vols sostindre’m el llibre electrònic? ¿Vols escodrinyar-lo?
Busca’ls (els calcetins) al calaix de la tauleta de nit.

109. Tria l’opció correcta.
109. Solucionari
Ha de buscar una residència per a curar-se la malaltia.
L’existència humana és cada volta més llarga.
La meua veïna és partidària de viure als afores de la ciutat.
Té el perillós costum de botar-se els senyals de trànsit.
Té molta sort, ella no es troba gens malament amb ningú.
Encara no tenim cap viatge programat.
No m’agrada gens que discutim tant.
Hem de fer-nos a la idea que tenim un bateig a març.
Este regal és per a vosaltres.
Açò que tinc no val per a res.
Només em queda un apartament per llogar en esta zona.
No tinc res a fer.
Maria no té cap cosa per solucionar.
No et vol gens.
No vol res perquè té de tot.
No necessite res de tu.
110. Entre estes joies i complements s’han colat dos esports, troba’ls.
polsera, anell, collar, arracada, fermall, rellotge, mocador, bossa de mà,
bàsquet, cartera, motxilla, ulleres, gorra, boina, barret, boxa, bufanda, guants,
ventall, paraigua o paraigües
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110. Solucionari
bàsquet i boxa

111. Llig i tria la resposta adequada.
El futbol, el bàsquet, el tenis, la natació, la gimnàstica, l’handbol són
esports.
El natural o habitant de Castelló de la Plana es diu castellonenc-a.
El natural o habitant d’Alacant es diu alacantí-alacantina.
El fardatxo, la sargantana, l’escurçó són rèptils.
La rabosa, el conill, la llebre, el porc són mamífers.
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