EXERCICIS
FLEXIÓ VERBAL

1. Ompli els espais buits de les frases següents amb les formes corresponents del
verb SABER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

______ tanta literatura com ______, encara té por de suspendre l’examen.
Com pot ser que el teu pare no ______ quin dia va nàixer ?
Ramon, quan ______ alguna cosa d’aquell assumpte telefona’m.
Segurament avui de vesprada se ______ el resultat.
Tu calla, que no ______ de què va.
Li van preguntar si ______ on era Estocolm i no ho ______ .
Si no et prepares una mica les preguntes, demà no ______ què contestar.
Això demà ho ______ tot el poble.
Encara que no t’interesse m’agradaria que ______ com va anar tot.
M’han preguntat si vindries i no ______ què contestar.
Xicots, jo ______ que demà no hi haurà classe.
Vosaltres ahir de vesprada encara no ______ si hi hauria reunió i nosaltres ja ______
quina posició defensaríem.
Això són coses que tothom hauria de ______ .
Convindria que ______ l’adreça exacta i així ho trobaríem més fàcilment.
Viviu al mateix edifici i no ______ que Lluïsa es va casar dissabte passat?
Ho ______els teus pares, que avui tornaràs tard?
Si ens telefones demà ja ______ una cosa o altra, ara de moment no ______ res.
Jo encara ara no ______ quin dia se’n van, i vosaltres, ho ______?
M’agradaria que Josep ______ més coses de mi.
Vaig anar a preguntar-ho a les oficines, però allà tampoc no en ______ res.
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2. Ompli els espais buits amb les formes adequades del verb TRAURE.

1. Joan _________ l'aigua del pou i Lluís la tirava al dipòsit.
2. Si _________ el cotxe d'ací, tot el món t'ho agrairia.
3. Per favor, _________ -te les mans de la butxaca.
4. Ha _________ el cap per la finestra i s'ha fet mal.
5. Vosaltres ara _________ els gots ?
6. M'agradaria que Pere _________ a passejar el gos.

3. Ompli els espais buits amb els verbs: caure, creure's, dir, dur, fer, riure, seure,
llevar i veure (en la persona que corresponga a la frase) en imperfet d'indicatiu.

1. Roc no __________ les mentides de Glòria.
2. Aquells homes __________ molta faena.
3. Vosaltres __________ en unes butaques més còmodes que les nostres.
4. De menuts ens enfilàvem als arbres i __________ tot sovint.
5. Quan Ferran explicava anècdotes, tothom __________ .
6. Dolors i Pilar __________ la pols de tota la casa.
7. Per què no __________ la roba de rentar? (vosaltres)
8. Estàvem a les fosques i no __________ res.
9. Xavier, per què no __________ que no t'agradava?

E A MS Flexió verbal

2

4. Ompli els buits de les frases següents amb el verb que hi corresponga:

Quan __________ les vacances t’agrada dormir tot el dia. (Començar)
Si __________ amb avió no podràs veure el paisatge. (Viatjar)
Sobretot no __________ de ruta que ja fem tard. (Equivocar-se)
No __________ tant amb el plànol que acabaràs esgarrant-lo. (Jugar)
En arribar a Nova York cal que __________ l’hora del rellotge. (Avançar)
Si t’ __________ a conduir el cotxe, acabaràs aprenent-ne. (Obligar)
Quan __________ un país tenim en compte la simpatia de la gent. (Jutjar)
Calleu, per favor, no __________ més la situació. (Embolicar)

El verb anar presenta les característiques següents:

Present d’indicatiu
vaig
vas
va
anem
aneu
van
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Present de subjuntiu
vaja
vages
vaja
anem
aneu
vagen

Imperatiu
__
vés
vaja
anem
aneu
vagen
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5. Completeu les frases següents amb una d’aquestes formes del verb anar:

1. Ara ________ a passeig, però torna d’hora.
2. M’ha dit que ells ________ tots a sa casa.
3. ________ de seguida a l’escola que fareu tard.
4. Diu que ________ ben de pressa, Pere.
5. ________ davant, vosté, que caurà.
6. ________ d’excursió cada setmana que puc.

6. Escriviu els INFINITIUS corresponents a les formes verbals següents:
porte –

caic –

tremolava –

saps –

reps –

vivies –

ve –

ven –

duia –

fem –

cloem –

traurem –

temeu –

volteu –

teixíeu –

corren –

toquen –

tenyien –

7. Completeu la sèrie següent:
2a persona del plural
infinitiu

pretèrit indefinit

pretèrit plusquamperfet

canviar
corregir
córrer
caçar
regar
conduir
perdre

heu canviat
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
havíeu corregit
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
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anterior
perifràstic

infinitiu
canviar
corregir
córrer
caçar
regar
conduir
perdre

vau haver canviat
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

condicional
compost
…………………
…………………
hauríeu corregut
…………………
…………………
…………………
…………………

futur compost
…………………
haureu corregit
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

8. Posa en forma personal els verbs que hi ha entre parèntesis.

Jo cantava i (ballar) _ _ _ _ _ _ quan estava content.
Tu callaves i no (contestar) _ _ _ _ _ _ quan estaves enfadada.
Ella es queixava i (plorar) _ _ _ _ _ _ quan estava malalta.
Nosaltres acabàvem i (baixar) _ _ _ _ _ _ quan estàvem cansats.
Vosaltres empaitàveu i (agafar) _ _ _ _ _ _ els gats.
Ells sumaven i (restar) _ _ _ _ _ _ quan feien els exercicis.

9. Posa en forma personal els verbs entre parèntesis

Jo cantaré i (ballar) _ _ _ _ _ _ demà a la plaça.
Tu callaràs i no (contestar) _ _ _ _ _ _ perquè no has estudiat.
Ell es queixarà i (plorar) _ _ _ _ _ _ si li prens els diners.
Nosaltres acabarem d'aquí dues hores i llavors (baixar) _ _ _ _ _ _ .
Vosaltres empaitareu els gats i els (agafar) _ _ _ _ _ _ .
Ells sumaran i (restar) _ _ _ _ _ _ quan n'aprenguen a l'escola.
E A MS Flexió verbal

5

10. Completa les formes verbals següents amb les terminacions de persona
adequades a cada cas. Recorda que les terminacions de futur són les mateixes per
a tots els verbs.

Va créixer molt l'any passat, segur que enguany no creixerà tant.

Tu vas perdre el tren ahir, supose que demà no el perdr_ _ .
Nosaltres li vam permetre d'arribar tard la setmana passada, però aquesta setmana
no li ho permetr_ _ .
Jo vaig témer el seu mal geni, però mai més no el temer_ _ .
Ells van batre el rècord en la cursa de relleus, l'any que ve, però, no el batr_ _ una
altra vegada.
Vosaltres vau perdre molts diners en el negoci i potser encara en perdr_ _ més.

11. Ompli els espais buits amb els pronoms JO, TU, ELL, NOSALTRES,
VOSALTRES, ELLS.
– ELLS eren molt rics.
– Quan _ _ _ _ _ encara era molt petit, ell ja venia.
– _ _ _ _ éreu els més feliços.
– _ _ _ _ _ érem els representants del curs l'any passat.
– De petit, _ _ _ _ _ eres molt llest.
– El curs passat _ _ _ _ _ era l'entrenador de l'equip.
– Abans _ _ _ _ _ éreu els seus amics.

12. Uneix amb una línia les parelles que es corresponguen.

Jo
Tu
Ell
serem els últims d'arribar
Nosaltres
Vosaltres
Ells
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seran sempre desgraciats
seré a Barcelona demà
serà un bon metge
sereu ben rebuts a la reunió
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13. Ompli els espais buits amb la forma adequada del verb ser.

Avui _ _ _ _ _ dilluns, ahir _ _ _ _ _ diumenge, demà _ _ _ _ _ dimarts.
Ara vosaltres _ _ _ _ _ a Barcelona, però ahir _ _ _ _ _ a Girona i demà _ _ _ _ _ a
Lleida.
Ara ells _ _ _ _ _ amics, però ahir no ho _ _ _ _ _ . No sé si demà ho _ _ _ _ _ .
Ara tu _ _ _ _ _ taxista. Abans _ _ _ _ _ fuster i demà potser _ _ _ _ _ mecànic.
Avui nosaltres _ _ _ _ _ els últims, però ahir _ _ _ _ _ els primers i demà també ho _ _
___.
Ara jo _ _ _ _ _ jove. Fa quinze anys _ _ _ _ _ un nen. D'aquí a cinquanta anys _ _ _ _
major.

14. Ompli els buits amb les formes:

he
has
ha

hem
heu
han

1. M' ______ alçat tard i no ______ esmorzat.
2. Ells i jo ______ anat al cine.
3. El llaurador ______ dit que plouria.
4. Quan les teues amigues ______ sabut la notícia, ______ vingut corrents.
5. Qui ______ fet això ?
6. Cinta, per què no ______ volgut venir amb nosaltres ?
7. Fa dies que no us veia; que ______ estat malalts ?
8. No ______ tingut temps de venir, perquè m' ______ alçat tard.
9. La pel·lícula ______ sigut molt avorrida.
10. Volíem venir més matí, però no ______ pogut.
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15. Completa els titulars amb els presents dels verbs que et donem a continuació.
Tria, per a cada titular, el verb que consideres més adequat.

VESTIR, REUNIR, OFERIR, CONCEDIR, MORIR, MUNYIR, APLAUDIR

Shamir aplaudeix el final del colp.

Els virtuosos de Moscou ____________ un concert.
El parlament libanés ____________ l'amnistia al general Aoun.
Els barris es ____________ de festa.
El govern es ____________ avui per evitar la crisi.
Dos obrers ____________ a causa d'un esllavissament de terres.
____________ la llibertat provisional a un dels militars colpistes.
Les dones europees ____________ millor que les americanes.
Sindicats i patronal es ____________ per negociar el conveni col·lectiu.
Els ramaders asturians ____________ les vaques en les condicions higièniques
adequades.

16. Tria la forma o les formes adequades a cada frase. Has de tindre present que
unes vegades només n'hi haurà una de bona i unes altres vegades n'hi haurà dues.

Jo (afig/afegisc/afiges) aigua a l'olla.
Joan (vestix/vists/vist) molt bé.
Nosaltres (teixixim/teixim/teixiu) tela per a llençols.
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Els meus germans (lligen/llegixen/llegiu) el diari cada dia.
Vosaltres (rostiu/rostixiu/rusten) les xulles sense graelles.
Tu (reparts/repartes/repartixes) els caramels entre els xiquets.
El tintorer (tenyix/tiny/tenyixen) la roba blanca.
Jo (seg/segs/seguisc) les normes de circulació.
Els pastors (munyixen/munyen/munyim) les cabres.
Tu (engules/enguls/engolixes) qualsevol cosa per grossa que siga.

17. Tria la forma o les formes adequades a cada frase. Has de tindre present que
unes vegades només n'hi haurà una de bona i unes altres vegades n'hi haurà dues.

Ma mare (pateix/patix/pat) molt quan me'n vaig de viatge.
Jo (vestisc/vesteixes/vestesc) el xiquet de pirata.
Manel i jo (aplaudeixim/aplaudim/aplaudixim) el discurs del president.
Els americans (descobrixen/descobren/descobreixen) moltes coses.
Tu (estables/estableixes/establixes) les bases del joc.
Tu i el teu germà (imprimeixiu/imprimiu/imprimixiu) caràcter a la colla.
Jo li (oferesc/oferisc/oferim) les millors condicions.
Tu (partixes/parteixes/partesc) la coca a trossos massa menuts.
Els meus avis (suplen/supleixen/suplixen) els meus pares durant les vacances.
Aquella planta sempre (mor/morix/moreix) després de florir.
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18. Escriu les prohibicions contràries a aquestes ordres:

Aplaudeix fort. No aplaudisques fort.
Toca el timbre.

…………………………………………………

Esgarra aquest paper.

…………………………………………………

Compleix la promesa. …………………………………………………
Tasta la sopa.

…………………………………………………

Tanca la porta.

…………………………………………………

Menja cigrons.

…………………………………………………

Apaga el llum.

…………………………………………………

Estableix les normes.

…………………………………………………

19. Posa en forma personal els verbs que estan entre parèntesis:

a. Jo vindré el dia que jugue i (guanyar) ………… el meu equip.
b. No m'agrada que cantes i (ballar) ………… pel carrer.
c. Quan llave i (planxar) ………… la roba, el felicitaré.
d. Ens ha convençut que tastem la sopa i ens en (menjar) ………… un bon plat.
e. Dubte que dibuixeu i (pintar) ………… tan bé com jo.
f. Quan arriben i (parlar) ………… amb el mestre se sabrà tot.
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20. Posa en forma personal els verbs que estan entre parèntesis:

a. Entrareu quan jo ho (permetre) …………
b. El dia que (témer) ………… el foc, no et cremaràs.
c. No crec que Anna (véncer) ………… mai Maria.
d. Tothom espera que nosaltres (perdre) ………… els nervis
e. Dubte que (batre) ………… el record, vosaltres.
f. Quan ells (convéncer) ………… els seus amics, anirem.

21. Ets el metge i has d'omplir l'apartat d'instruccions al pacient de la recepta
següent, les instruccions que li has de donar li prohibeixen:

– beure begudes alcohòliques.
– caure en la temptació de fumar.
– gitar-se més tard de la mitjanit.
– escriure massa hores.
– veure la televisió molt de prop.

– ballar fins a la matinada.
– menjar molt.
– riure moltes hores.
– fregir els menjars.
– conduir moltes hores.

Escriu les ordres negatives de la mateixa manera que a l'exemple:

_No bega begudes alcohòliques_

_____________________

______________________

_____________________

______________________

_____________________

______________________

_____________________

______________________

_____________________
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22. Transforma el text següent seguint les pautes que et donem:
•

Les mares són fredoliques i s'encaboten a abrigar els fills o les filles
Em desespera que les mares siguen fredoliques i s'encaboten a abrigar els fills o
les filles.

•

Les mares diuen les paraules més afectuoses quan et volen demanar un favor,
per exemple: Jaume, preciós, porta'm el diari!
M'irrita que les mares __________ les paraules més afectuoses quan et
__________ demanar un favor, per exemple: “Jaume, preciós, porta'm el
diari!”

•

Les mares es fan les supergracioses amb els nostres amics.
Em sorprén que les mares es __________ les supergracioses amb els nostres
amics.

•

Les mares no ens deixen parlar per telèfon i després diuen que els problemes se
solucionen parlant.
No m'agrada que les mares no ens __________ parlar per telèfon i que després
__________ que els problemes se solucionen parlant.

•

Les mares sempre tenen raó, saben de tot i són perfectes.
Em molesta que les mares sempre __________ raó, __________ de tot i
__________ perfectes.

23. Posa els verbs entre parèntesis en forma personal:

a. Vol que jo (munyir) ………… la vaca, i que (repartir) ………… la llet entre els
convidats.
b. Quan tu (recollir) ………… la carta i la (llegir)…………, sabrem el que volen.
c. No crec que Pere primer (bullir) ………… i després (fregir) ………… les carxofes.
d. Val més que no ens (adormir) ………… quan (conduir) ………… .
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e. Com que dubte que vosaltres (cosir) ………… bé i (servir) ………… per a sastres,
no us encarregaré cap vestit.
f. Quan (fugir) ………… de la presó i (patir) ………… la persecució de la polícia,
s'hauran d'amagar.

24. Ompli els espais buits amb les formes que corresponguen dels verbs en
negreta.

equivocar-se

És molt fàcil que m'equivoque.
Era molt fàcil que m'equivocara.

parlar

No volia que jo ................. tan alt.
No vol que jo ................. molt.

menjar

Li agrada que els seus fills .................. molt.
Li agradava que els seus fills ................. molt.

sentir

Em va demanar que ................. el discurs fins al final.
Em demanarà que ................. els discurs fins al final.

vigilar

Ens recomanava que ................. per travessar el carrer.
Ens recomanen que .................. per travessar el carrer.

sofregir

Us dic que ................. tomaca.
Us vaig dir que ................. tomaca.

continuar

És improbable que Ramir i jo ................. sent socis.
Era improbable que Ramir i jo ................. sent socis.

llegir

Elisa té por que els seus pares ................. les meues cartes.
Elisa tenia por que els seus pares ................. les meues cartes.
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25.
Ompli els espais buits amb la forma que corresponga del verb entre
parèntesis.

1. Quan (acabar-se) .............. la funció, eixiu de seguida del teatre.
2. Digueu als xiquets que no (aplaudir) ............... fins que no s'acabe l'obra.
3. Farem cansar els xiquets perquè (dormir) ............... a la nit.
4. Pere, vull que (dibuixar) .............. un ninot amb pipa i ulleres.
5. És estrany que (nevar) ............... tan prompte enguany.
6. Ma mare vol que jo (pentinar-se) ............... amb ratlla, però no m'agrada.
7. Ens banyarem encara que tots (portar) ............... paraigua.
8. Quan vosaltres (telefonar) ............... a Maria, pregunteu-li si vindrà a dinar
9. Lluïsa, quan (llegir) ............... fes-ho a poc a poc.
10. Cada dia els faig passejar una estona perquè no (avorrir-se) ...............
11. Digues a les teves companyes que no (retallar) ................. cap revista de modes.
12. Demà posa't el jersei nou, quan (vestir-se) ................
13. Nena, quan (abocar) ............... el vi al porró, no el (posar) ............... tot.
14. No deixeu que les peres i les bresquilles (podrir-se) ............... dalt dels arbres.

26. Canvia el present de subjuntiu per l'imperfet seguint l'exemple:

- T'ordene que vingues.
Et vaig ordenar que vingueres.

- Joan em diu que no faça estupideses.
Joan em va dir que no ___________ estupideses.
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- Vicent vol que vaja a veure Fisher King.
Vicent volia que ____________ a veure Fisher King.

- M'ha prohibit que diga paraulades.
Em va prohibir que ____________ paraulades.

- Em demana que li faça la declaració d'Hisenda.
Em va demanar que li ____________ la declaració d'Hisenda.
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