Àrea de Formació Lingüística

CLAUS
PREPOSICIONS

1 1 de/a, 2 (no cap) , 3 de/a, 4 (no cap), 5 de, 6 (no cap), 7 a, 8 (no cap), 9 a, 10 (no
cap).

2 1 de, de, (no cap), 2 a, a, (no cap), 3 amb, de/a, (no cap), 4 de, de, (no cap), 5 en, a,
(no cap), 6 amb, a/de, (no cap).

3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Va sortir al carrer en saber la notícia.
Hem sopat en aquell restaurant de l'altre dia.
Comprova això que et diu en un llibre que et deixaré.
Em pots dir a quin carrer viu?
En algun lloc o altre han de ser.
L'Anna viu al seté pis.
Ho podeu trobar en els llibres de la biblioteca.
Voleu seure en aquella cadira.
Per treballar en un lloc tan fosc, val més que et quedes a casa.
Diuen que té una gran influència en el president.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El seu germà era llicenciat en dret.
El Pere anava amb calces curtes.
Amb el seu ajut, s'ha convertit en el millor actor.
Si vols, t'ho faré en quinze dies.
Diu que no vol treballar més en col·laboració amb nosaltres.
Si no estigués en tan males relacions amb ells, els aniria a veure.
Quan pugueu, aneu-hi amb tren (o : en tren).
No vaig pensar més en la seua oferta.
M'han dit que no es fan amb ningú.
Van arribar amb bicicleta (o: en bicicleta) a aquella font.

4.

5.
En ploure, el marge s'esllavissa.
Tothom s'entrebanca, en entrar.
En saber tot això, la gent es va esverar molt.
En veure's, es van abraçar.
En escriure-ho, va tenir problemes amb la censura.
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6.
Van entrar per la porta de darrere.
El van condemnar per traïció.
El garbell serveix per a separar objectes de grandària desigual.
Aquesta pilota serà per a la Vicenta.
El fusell submarí consta d'un canó llarg i un dispositiu per a
disparar.
Ha venut aquesta finca per comprar-ne una altra de millor.
L'han despatxat per haver estat negligent en la feina.
Ha fet portar el regal per a l'avi.
Aquest instrument s'usa per a mesurar les temperatures.
Passejava per no passar tant de fred.
El govern el declarà indesitjable per alguna raó.
Era molt respectat pels seus superiors.
Donaven menjar al vell, quan per a ells no se'n guardaven gens.
Va fer un moviment amb l'arma per enganxar el contrari.
Tenia una màquina per a mesurar l'evaporació.
Has de comprar un menjar especial per al gos.
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