Àrea de Formació Lingüística

CLAUS
1.
1.

Voleu visitar la Catedral? Demà hi anirem.

2.

Aquesta taula no la toques; hi treballe jo.

3.

Vas a la botiga? Jo ara en vinc: la trobaràs tancada.

4.

Aquest llit és nou. Hi has dormit bé?

5.

La paret del despatx està molt buida. Per què no hi poses un quadre?

6.

L'àvia es ficava la mà a l'enorme butxaca del davantal i sempre en
algun caramel.

7.

Va agafar un paper per a escriure-hi el seu nom.

8.

L'excursió al port va ser molt irregular: quan hi anàvem plovia, i
en tornàvem feia bon oratge.

9.

No xafeu els camps! Hi van sembrar blat la setmana passada.

treia

quan

10. El Montgó és molt bonic! Quan hi pujaràs amb la família?
11. T'he comprat un bloc perquè hi apuntes les novetats.
12. Anava mirant a terra i sempre hi trobava alguna cosa.
13. Aquest jardí sembla un desert, des que en vas arrancar l'herba.
14. Jo hi tinc molts amics, a Suïssa. Sempre en rep postals.
15. És un camp d'aviació menut. Només hi aterra un parell d'avions cada
setmana.
16. Quina piscina! Hi podeu prendre el bany a l’hivern?
17. Hem fet mala compra, amb aquest sofà. No hi seu mai ningú.
18. Aquesta atracció és la més perillosa del parc. Vigila quan hi puges.
19. Encara que no estiga asfaltat hi passen molts cotxes.
20. Què hi plantareu, ací?
2.

1. —Et recordes que demà comencem més matí a treballar?
—Sí, ja me’n recorde.
2. —Pensa que hui tenim una entrevista a les cinc.
—Tranquil, que ja hi pense.
3. —Es recorda que ha de telefonar a Mercé?
—Doncs no, em pense que no se’n recorda.
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4. —Penseu que despús-demà és l’últim dia per a inscriure-us.
—És veritat! Ja no hi pensàvem!
5. —Et recordes que hui vénen els obrers, no?
—És clar que me’n recorde.

3.

1. —Com la vol? (la fruita)

—La vull ben fresca.

2. —Com el vol? (el vi)

—El vull negre.

3. —Com els vol? (els préssecs)

—Els vull madurets.

4. —Com els vol? (els tomàquets)

—Els vull ben saborosos.

5. —Com les vol? (les taronges)

—Les vull dolces.

6. —Com les vol? (les prunes)

—Les vull ben grans.

4.

1. Hui Mercé compra flors i demà (comprarà / en comprarà / les comprarà)
Ramon.
2. No sé si rep visites o no (les rep / en rep / rep).
3. Vols pa amb oli i sal? No, no (el vull / vull / en vull).
4. Rosa, que és molt rica, cada dia menja llagosta; en canvi, Lluís, que és molt
pobre, no (en menja / menja / la menja) mai.
5. A l’hivern porte guants i a l’estiu no (els porte / porte / en porte).
6. Sempre diu que no vindrà? Sí, sí, (ho diu / lo diu / en diu) sempre.
7. Vols que compre això? No, no vull que (ho compres / en compres / el compres).
8. Quan té diners compra carn i quan no (té / en té / els té), no.
9. Saps on són els teus pares? No (ho sé / el sé / en sé).
10. Beu vi per a dinar però no (beu / en beu / el beu) per a sopar.
11. Has de comprar allò? Sí, perquè (en vol / el vol / ho vol) Pere.
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5.
1. Volen amagar-nos els fets.
2. Va portar-me per camins d'inseguretat.
3. Va jugar-se-la.
4. Van conéixer-vos pels informes.
5. Va preguntar-li coses que no podia respondre.
6. Van admetre-us al parlament.
7. Van cridar-lo pertot arreu.
8. Va dir-te que no ho volia així.
Has de dir-ho més alt.

6.
1. Demà soparé a Les Set Portes.
Demà hi soparé.
Demà hi soparé, a Les Set Portes.
2. Han portat maduixes de les que t'agraden.
N'han portat de les que t'agraden.
N'han portat, de maduixes de les que t'agraden.
3. Volien tres melons de Múrcia.
En volien tres.
En volien tres, de melons de Múrcia.
4. Hi ha prou sucre.
N'hi ha prou.
N'hi ha prou, de sucre.
5. Va donar un colp fortíssim amb la forquilla.
Hi va donar un colp fortíssim.
Hi va donar un colp fortíssim, amb la forquilla.
6. No hi ha massa olles trencades.
No n'hi ha massa.
No n'hi ha massa, d'olles trencades.
7. Ja ha tastat aquelles sopes i veig que no li agraden.
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Ja les ha tastades.
Ja les ha tastades aquelles sopes, i veig que no li agraden.
8. A veure, entraves a la cuina o eixies de la cuina?
A veure, hi entraves o n'eixies?
A veure, hi entraves, a la cuina, o n'eixies, de la cuina.

7.
a. Ara rentarem la moto.
definit

Ara

la

rentarem.

b. El pagés cull carxofes.
indefinit

El

c. Embolica les pastes.
definit

Les

d. Marina té faena.
indefinit

Marina

e. Llegirà els contes.
definit

Els

f. Van explicar allò.
neutre

Van

g. Compren el rellotge.
definit

El

compren.

h. Va dir el que va voler.
neutre

Va

dir-ho.

i. Troben rovellons.
indefinit

En

troben.

j. Visitarem alguns pobles.
indefinit

En

visitarem

alguns.

k. Ara mirarem això.
neutre

Ara

ho

mirarem.

pagés

en

cull
embolica.

en

té.
llegirà.
explicar-ho.

8.
a. OD definit: el, la, els, les
b. OD indefinit: en
c. OD neutre: ho
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9.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

N'explicava.
Els arreglava.
L'aprofitava.
La bullia.
L'atrapava
Les endevinava.
Ho pensava.
Els netejava.
En menjava.
Les comprén.
N’explicava.
La il·luminaven.
No la utilitzes.
L’explicava.

10.

el
la
els
les
en

davant de verb començat en
vocal o h s’escriu
l’
l’
els
les
n’

davant de verb començat en
consonant s’escriu
el
la
els
les
en

11.
1. hi
2. ho
3. hi
4. hi
5. hi
6. hi
7. hi
8. ho
9. ho

12.
a. Van obrir a nosaltres la porta. ∏Van obrir-los la porta.
b. Van fer a nosaltres mal. ∏Van fer-los mal.
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c. El llibre, vaig tornar-lo a la biblioteca.
d. Els bolígrafs, deixeu-lo al calaix.
e. —Ja són les tres?
—Sí, ja fa estona que les són.
f. El que ens va explicar, no ens ho vam creure.
g. Si l'un és roín, l'altre encara ho és més.
h. No cal que em cride vosté: ja li telefonaré jo.
i.

Escric una carta als meus parents. ∏ Els escric una carta.

j.

Vull enviar una carta als meus parents. ∏ Vull enviar-los una carta.

k. No tens pa? Doncs agafa’n.
l.

—Ha arribat cap avió ?
—Sí, n’acaba d'arribar un.

m. Que n’és, de ximple!
n. —Jo em dic Josep.
—Jo també me’n dic.
o. D'allò, ara mateix en parlàvem.
p. Quan nosaltres entrem a classe, ells n’ixen.
q. Això és una prova del crim. ∏ Això n’és una prova.
r. Aquesta faena li vindrà de nou, però ja s’hi acostumarà.
s. Jo sempre passe per aquest carrer. Tu no hi passes ?
t. Vesteix elegantment. ∏ Hi vesteix.
u. Aquesta cinta no és negra, però s’hi va tornant.

13.
En parlen.
Hi juga.
Hi pensem.
Hi contribueix.
N'ensenya.
Ella hi mira.
En viuen.
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14.
1. vas rentant-te, ja t’has rentat?, et vols rentar?, renta’t
2. van mirar-se, s’han mirat, es miraven, mire’s al espill
3. volen agafar-ne, n’agafaràs, en pots agafar, agafa’n més
4. escriguen-nos, ens han escrit, van escriure’ns
5. banyeu-vos, us heu banyat, torneu a banyar-vos
6. traieu-lo, l’han tret, el trauen, traga’l
7. pren-los, els van prendre, prenga’ls
8. l’ha collida, cull-la, la collirà
porteu-les, les heu portades, porten-les

15.
1 Serveix-me.
2. M’ha servit.
3. Ell em serveix.
4. Servisca’m.
5. Ell vol visitar-nos.
6. Ell ens visita.
7. Vosté, també visite’ns.
8. Vaig telefonar-te.
9. T’he telefonat.
10. Et telefonaré.
11. Vaig veure’t.
12. Volia telefonar-vos.
13. Volia veure-us.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Llegeix-lo.
L’has llegit?
El llegiràs.
Compra’l.
Llegeix-los.
Els llegiràs?
Compra’ls.
Ell la tasta.
Ella l’obri.

1. Qui ho ha dut?
2. Porta-ho.
3. Maria ho és.
4. Maria ho és.
5.Ho sembla.
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16.
Hi ha pocs.
N'hi ha pocs.
N'hi ha pocs parcs.

1. Quants parcs hi ha a València?

Sí, hi ha de 30 cèntims.
Sí, n'hi ha taronges de 30

2. Hi ha taronges?
cèntims.

Sí, n'hi ha de 30 cèntims.

3. Hi ha gaires festes aquest mes?

No, no hi ha cap.
No, no hi ha cap festa.
No, no n'hi ha cap festa.

4. Sempre hi ha tanta gent al bar?

A vegades hi ha més gent.
A vegades n'hi ha més gent.
A vegades hi ha més.

5. Quan hi ha ball en aquest poble?

Hi ha cada dia.
N'hi ha ball cada dia.
N’hi ha cada dia.

6. Ara ja no hi ha tramvies però abans

n'hi havia molts.
hi havia molts.
n'hi havia molts tramvies.

no hi haurà.
7. Si no vas ara a comprar les entrades, més tard ja no n'hi haurà.
no n'hi haurà entrades.

8. Ens pensàvem que vindria molta gent i

no hi va haver ningú.
no n'hi va haver ningú.
no va haver ningú.

17.
1. n'hi ha
2. hi ha
3. n'hi ha
4. hi ha
5. n'hi ha
6. n'hi ha
7. hi ha
8. hi ha
9. n'hi ha
10.hi ha / n'hi ha
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18.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Ja vas portar–ho, allò?
On voleu deixar–lo, el cotxe?
Ricard m'ha telefonat; quan ho sàpia Dolors...
Açò no queda bé ací; canvieu–ho de lloc.
Aquest aparell destorba. Lleveu-lo d'ací.
Encara no ho sé, si vindrà o no vindrà.
Si el veus trist, no en faces cas: sempre ho està.
Aquest clau s'ha despuntat i no puc clavar-lo.
Li vaig demanar que m'embolicara bé el rellotge, però no va voler fer-ho.
Jo diria que era espavilat; si més no, ho semblava.

19.
a. Núria s’ha tret el carnet, però, com que fa poc que el té, els seus pares
encara no li volen regalar el cotxe.
b. Jo ja el tinc, aquest llibre; el vaig veure en una llibreria i el vaig comprar.
c. Aquest disc no el té Joan; de segur que li agradaria tenir-lo.
d. Molt bé, senyor; si li agrada aquesta habitació, la reservarem per a vosté.
e. Li embolique el pastís o no? Si no el vol embolicat, haurà d'agafar-lo de
manera que no es faça malbé.

20.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Encara no li has donat allò?
Busques la pilota? L’hem perduda.
Qui li ha dit que s'ha espatlat el cotxe?
Quan vindran a buscar el disc, l’amagarem.
Si trobàrem Joan, li explicaríem la veritat.
Quantes vegades l’heu repetida, aquesta funció?
Quan vinga, li haurem de dir que no hi podem anar.
Sempre vol que li obriu la porta.
Si saps que plora, per què li agafes els joguets?
Ha telefonat Quel. L’invitarem a la festa?

21.
1. Un policia és un policia i el veïnat sembla ignorar-ho.
2. Dalt hi havia faena. El cambrer hi va pujar.
3. Memoritzà l'adreça del perit que hi havia al periòdic i n'escollí un de molt sagaç.
4. Passà per una botiga abans d'entrar-hi.
5. Jo no sabré explicar el cas, però ho intentaré.
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6. Les coronàries transporten sang i algunes deixen de bombejar-ne.
7. Al Burger King pensà de prendre alguna cosa, i en menjà.
8. Hauràs de canviar les vacances amb Antoni, per tant hi has de parlar.
9. Algú demanà pastís de poma i Antoni en serví un tros.
10. Una setmana i el detectiu li recuperarà el secreter, com si ho vera.
11. Passà pel bar. Tenia per costum jugar-hi al dòmino.
12. El detectiu contribuí, sense saber-ho amb un fons monetari.
13. Si els meus clients m'exigiren lliurar els papers, no ho faria.

22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Els portarem aigua.
Renta'ls la roba.
Li ensenyaràs el pis ?
Els va comprar verdura.
Estira'ls les trenes.
Els va aturar un taxi.
Li cantàvem cançons
Demà els vendrem la roba.
Els corda / Corda'ls les sabates.
Ara els preguntaré on és l'eixida.
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