Àrea de Formació Lingüística

ACTIVITATS
L’ADVERBI, LOCUCIONS ADVERBIALS
1. Completa el text següent amb les partícules prepositives o adverbials que
tens ací davall:
fins a, pel, a , amb, una mica, segons, massa, fins a, molt, des de, fins, potser
ABAIXAR ELS FUMS ALS FUMADORS

_______ 1965 _______ 1985 la població de l’estat espanyol ha crescut un 22%.
En aquest mateix període de temps el consum de tabac ha augmentat en un
146%.
El 1935 es calculava que cada ciutadà fumava, de mitjana 390 cigarrets. El 1980
la xifra puja ________ 2.647. Això suposa un augment del 700%. Quan es diu
que la meitat de la població fuma es vol dir que ho fan el 50% dels homes i el
30% de les dones.
Entre tots ens volen fer viure més i més sans. __________sí que ________
tantes ajudes gaudirem d’una vida més llarga, però gaudirem de la vida? No s’ha
acabat d’explicar __________ a qui es vol protegir més, si els fumadors que
fumen _______ i es veuen abocats al càncer de pulmó o de laringe, o els no
fumadors que ja estan _________ els nassos d’empassar-se _________ nas el
fum que els altres s’empassen per la boca. Les protestes actuals dels fumadors
no s’han d’atribuir a una qüestió d’intolerància, ara que tots plegats havíem
aprés _________ a exercir de tolerants, és que fumar és, ________ com, nefast
per a la salut. Per a la salut del fumador i per a la salut de les persones que viuen
al seu costat. _________ la llar, o al treball.
2. Ordeneu cronològicament els següents adverbis o locucions adverbials de
temps: teniu en compte que hi ha formes sinònimes:
a poqueta nit
de matí
a trenc d’alba
vesprada
a la matinada

al capvespre
cap al tard
en fer-se fosc
dejorn
de bon matí

tarda
vespre
migdia
mitjanit
a hora baixa

3. Escriu el contarri d’aquests adverbis:
bé: ____________
sempre:_________
davant:__________
amunt:__________

millor:____________
aviat: ____________
lluny:_____________
poc: ______________

abans:____________
fora: _____________
dalt: _____________
gens:_____________
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