Àrea de Formació Lingüística
CLAU

1. SINÒNIMS PARCIALS
a) Una ampolla de laboratori i una botella (o una ampollla) de vi.
b) El pas de zebra és a quatre passes d’ací.
c) No saben on posar la gàbia ni si han de ficar dins el lleopard.
d) Un collaret de perles preciós, com el collar de plomes dels voltors.
e) Transparent com un cristall de roca o com un vidre d’augment.
f) Jo, per a dinar, menjaré coca de verdura.
g) Les empremtes de l’assassí no eren ditades, sinó petjades.
h) Ells parlen cridant, perquè no saben què significa enraonar.
i) A la faena no tinc gaire treball.
j) No menges pastissets farcits en un local ple de gom a gom.
k) Aquest tros de pa, talla’l a llesques.
l) Els membres de la mesa electoral no tenen cadires ni taula.
m) El modista et prendrà mides en la mesura de les seues possibilitats.
n) El número 135 d’una revista sobre els nombres cardinals.
o) Totes les petxines són closques, però no a l’inrevés.

2. FALSOS SINÒNIMS
a) És clar que ell et sent però no t’escolta.
b) A Delfos, la destinació del nostre viatge, la sibil·la pronostica el destí.
c) Si un caixó és corredís s’anomena calaix.
d) Tu barata el quadre que has comprat: s’ha abaratit molt.
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e) L’hoste sol ser-ho a les bones, i l’ostatge a les males.
f) L’ajuntament s’apressà a empresonar el llop salvatge.
g) No cal que cap legat ens diga que la llengua és llegat cultural.
h) -A quina hora és la cita amb l’advocat? -No ho sé, no tinc la citació judicial a mà.
i) Tots ens vam aterrir en assabentar-nos que el pilot no sabia aterrar.
j) Que si tu no creues sense mirar, que si no encreues les cames... Uff!
k) Com que elles no li doblen el sou, ara doblega culleretes.
l) El sol ja s’ha post i tu encara no has posat un peu a casa.
m) Ells no s’ assemblen gens: el germà sembla un destrellatat.
n) Ma mare ens renyava perquè nosaltres sempre estàvem renyint.
o) Pren aquella direcció i apanya-te-les: no en sé l’adreça.

3. SINÒNIMS
s’arremolinaren:
mig enterrat:
arena:
marcit:
regalim:
sortia:
clucs:
escorcollaren:
qualque:
copinyes:

es reuniren, s’amuntegaren, feren rogle
mig colgat, mig soterrat
sorra
emmusteït, pansit, mustiat
filet, regallim, escolim, rajolí, escorrim
eixia
tancats, closos, aclucats
examinaren, escarbaren, escodrinyaren
algun, cap, qualsevol, qualsevulla
petxines, cloïsses, conquilles
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