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CLAUS 
 

SUBSTANTIUS 
 
1.  
 
1. Un full és un tros de paper rectangular. 
2. Un costum és un hàbit, una acció que repetim regularment. 
3. El dubte és l’estat d’esperit de qui no sap amb quina de dues o més opcions 

quedar-se. 
4. El pols és l’expansió i la contracció arterials. 
5. Un llum és qualsevol estri que servisca per a il·luminar. 
6. Un avantatge és allò que ens dóna facilitat per a gaudir d’un estat superior. 
7. Un planeta és cadascun dels astres opacs que giren al voltant del Sol. 
8. Els afores són els voltants d’una població. 
9. Un compte és un conjunt de sumes per a rebre o pagar. 
10. Un vall és una excavació longitudinal que envolta una fortificació. 
11. El front és la part superior de la cara compresa entre els dos polsos. 
12. Els llegums són fruits de l’horta, com ara els pésols, els fesols, els cigrons... 
13. El tall d’una eina com ara un ganivet és la vora tallant de la fulla. 
14. El son és l’acte de dormir. 
15. Un deute és una suma que hom ha de pagar a un altre. 
16. Un corrent és una massa de líquid que es mou contínuament en una certa 

direcció. 
17. El fi d’una acció és és l’objectiu que persegueix aquesta. 
 
2. 
 
1. La llenya és la part dels vegetals que, tallada a trossos, es destina a fer foc. 
2. Les postres són el darrer plat d’un àpat, molt esperat pels menuts. 
3. Una síntesi és un resum d’una matèria. 
4. Una vall és l’espai de terreny comprés entre dos contraforts d'una serralada. 
5. Una olor és una sensació captada per l'òrgan de l'olfacte. 
6. La planeta d’algú és el seu destí. 
7. La fulla  d’una eina punxant és una làmina prima de metall.  
8. La pols són partícules de terra seca que són emportades pel vent. 
9. Tinc una espinada, és a dir, una columna vertebral, molt sana. 
10. La son són ganes de dormir. 
11. La fi és el moment en què una cosa acaba. 
12. Una síndrome és el conjunt de símptomes i signes que defineixen clínicament 

una malaltia. 
13. La suor és el líquid segregat per l’activitat secretora de les glàndules sudorípares 

de la pell. 
14. La llum és aquella forma d'energia que ens permet distingir el nostre entorn amb 

els ulls. 
15. Una anàlisi és un examen de les parts constituents d'un tot. 
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16. La calor és aquella forma d'energia en la qual la temperatura representa la 
intensitat. 

 
3.   

cigars, missions, llocs, seients, veus, agents, assassinats, somriures, jurisdiccions, 
planetes, detectius, ambaixadors 
 

4.   
 1. Fins i tot en això cal seguir-li el corrent. 
 2. Fes bullir els llegums. 
 3. Tinc el costum d'anar a dormir d'hora. 
 4. Deixa el missatge quan hages sentit el senyal. 
 5. La resplendor del llum em va enlluernar. 
 6. Els afores de la ciutat són bonics. 
 7. M'agraden les postres de l'àvia. 
 8. M'has comprat el pebre? 
 9 m'han de fer una anàlisi de sang. 
 10. La Vall d'Aran és meravellosa. 

5.  
       1. El dot de la donzella era de perles precioses. 
 2. No li valgueren els estratagemes en aquell judici. 
 3. Posa el lleixiu a la roba. 
 4. El metge li diagnosticà un torticoli en grau avançat. 
 5. Porta'm les alicates i tallaré  el fil d'aram. 
 6. Tan aviat com es va gitar li va venir la son. 
 7. La remor de l'aigua li resultava molt relaxant. 
 8. Per submergir-te en aquestes aigües és convenient posar-se un escafandre. 
 9. La síndrome de down és cada vegada més fàcil de detectar en els fetus. 

 10. Se sentia una aroma de cafè acabat de fer. 
 
6.  

1. L'àvia, la mare i la germana van anar a la comunió de la neboda. 
2. L'alcaldessa i la consellera van rebre la cònsol (o: consolessa) britànica 

ahir. 
3. La biòloga i l'analista han visitat la metgessa. 
4. L’àrbitra del partit del dissabte estava venuda. 
5. Han acudit una amiga i una coneguda de la cunyada de la cosina de la 

seua muller. 
6. Recorde que a casa del meu oncle hi havia una cadernera femella. 
7. La meua filla vol estudiar la carrera d’enginyera industrial. 
8. Al negoci de la meua nora han contractat una comptable i una 

administrativa. 
9. La capatassa d’aquella obra és una dona molt competent. 
10. La cirurgiana plàstica ha guanyat molts diners operant moltes actrius. 
11. La pediatra de la meua néta va ser deixebla d’una gran professional. 
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ADJECTIUS 
 
7.  
 Les obres tenen lloc en una zona limítrofa al meu camp. 
 Lluís dorm en un apartament annex a la casa. 
 M. Hernández era un poeta autodidacte. 
 Dibuixa uns segments continus. 
 La naturalesa agresta em fa por. 
 El metge m'ha receptat unes medecines innòcues. 
 A la casa hi havia un barandat oblic. 
 
8.   
 bonic bonica bonics boniques 

ambigu  ambigua  ambigus  ambigües 
 nul nul·la nuls nul·les 
 vacu vàcua vacus vàcues 
 inic iniqua inics iniqües 
 ventríloc  ventríloqua ventrílocs ventríloqües 
 anàleg anàloga anàlegs anàlogues 

 
9. 
 ira  irat piga pigat 
 cap cabut grenya grenyut 
 ciutat ciutadà horta hortolà 
 nadal nadalenc fam famolenc 
 cavaller cavalleresc / cavallerós cancelleria cancelleresc 
 ego egoista cantó  cantoner 
 frontera fronterer ciència científic 
 honor honorífic astre asteroide 
 home humanoide mandra mandrós 
 estrella  estel·lar / estrellat (estrelat, estelat) 
 
10. 
 canadenc, hongarés, llirià, iraquià, xativí, londinenc, calpí, eivissenc, xinés, sirià 


