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ACTIVITATS 
Sinònims parcials 
 
1. Ompli els buits de les frases següents amb els mots que consideres més adients: 
 
a) AMPOLLA/BOTELLA: Una _______________ de laboratori i una _____________ (o 

una ___________) de vi. 
 
b) PASSA/PAS: El/la ____________ de zebra és a quatre _____________ d’ací. 
 
c) POSAR/FICAR: No saben on ______________ la gàbia ni si han de _____________ 

dins el lleopard. 
 
d) COLLARET/COLLAR: Un ______________ de perles preciós, com el ___________ de 

plomes dels voltors. 
 
e) CRISTALL/VIDRE: Transparent com un ____________ de roca o com un 

_____________ d’augment. 
 
f) DINAR/MENJAR: Jo, per a ____________, _____________ coca de verdura. 
 
g) DITADA/EMPREMTA: Les _____________ de l’assassí no eren __________, sinó 

petjades. 
 
h) ENRAONAR/PARLAR: Ells __________ cridant, perquè no saben que significa 

_____________. 
 
i) FAENA/TREBALL: A la /el ___________ no tinc gaire ______________. 
 
j) FARCIT/PLE: No menges pastissets ___________ en un local ____________ de gom 

a gom. 
 
k) LLESCA/TROS: Aquest/a ____________ de pa, talla’l/talla-la a _______________. 
 
l) MESA/TAULA: Els membres de la _____________ electoral no tenen cadires ni 

______________. 
 
m) MIDA/MESURA: El modista et prendrà ____________ en la ____________ de les 

seues possibilitats. 
 
n) NOMBRE/NÚMERO: El _______________ 135 d’una revista sobre els _____________ 

cardinals. 
 
o) PETXINA/CLOSCA: Totes les ____________ són ____________, però no a l’inrevés. 
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Falsos sinònims 
 
2. Ompli els buits de les frases següents amb els mots que consideres més adients: 
 
a) ESCOLTAR/SENTIR: És clar que ell et/t’ ___________ però no et/t’____________. 
 
b) DESTINACIÓ/DESTÍ: A Delfos, el/la ___________ del nostre viatge, la sibil·la 

pronostica el/la _____________. 
 
c) CALAIX/CAIXÓ: Si un ____________ és corredís s’anomena ___________. 
 
d) ABARATIR/BARATAR: Tu ___________ el quadre que has comprat: s’ha 

___________ molt. 
 
e) OSTATGE/HOSTE: L’____________ sol ser-ho a les bones, i l’_____________ a les 

males. 
 
f) APRESSAR/EMPRESONAR: L’ajuntament s’__________ a __________ el llop 

salvatge. 
 
g) LEGAT/LLEGAT: No cal que cap ___________ ens diga que la llengua és 

__________ cultural. 
 
h) CITA/CITACIÓ: -A quina hora és la _____________ amb l’advocat? -No ho sé, no 

tinc la ____________ judicial a mà. 
 
i) ATERRAR/ATERRIR: Tots ens vam ____________ en assabentar-nos que el pilot no 

sabia ____________. 
 
j) ENCREUAR/CREUAR: Que si tu no ____________ sense mirar, que si no 

___________ les cames... Uff! 
 
k) DOBLAR/DOBLEGAR: Com que elles no li ______________ el sou, ara 

____________ culleretes. 
 
l) POSAR/PONDRE: El sol ja s’ha ____________ i tu encara no has _____________ un 

peu a casa. 
 
m) SEMBLAR/ASSEMBLAR: Ells no se/s’ ___________ gens: el germà __________ un 

destrellatat. 
 
n) RENYIR/RENYAR: Ma mare ens ____________ perquè nosaltres sempre estàvem 

____________. 
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o) DIRECCIÓ/ADREÇA: Pren aquella _____________ i apanya-te-les: no en sé la/l’ 
___________. 

 
Sinònims 
 
3. Busca una paraula o una locució que siga sinònima de cadascun dels mots i 

locucions destacats en negreta en el text següent: 
 

Els banyistes s’arremolinaren al voltant. Era el cos d’un home mig enterrat dins de 
l’arena. Duia un vestit blau marí, corbata de seda, camisa ratllada. Un lliri de 
platja marcit li penjava del trau de la solapa. No presentava senyals de violència, 
però un filet de sang, un regalim de sang coagulada, li sortia dels llavis. El seu 
rostre, ulls clucs, era tranquil... 
Vingué la policia, una ambulància. El posaren sobre una llitera. Li escorcollaren 
butxaques i butxacons, les entreteles. Buscaven la cartera amb documents, buscaven 
qualque senya d’identificació. Només trobaren una estrella de mar, copinyes 
blanquíssimes i un paper blau escrit a màquina. 
 
 Carme Riera (Te deix, amor, la mar com a penyora) 
 
s’arremolinaren:  
mig enterrat:       
arena:          
marcit:                
regalim:          
sortia:                 
clucs:                 
escorcollaren:    
qualque:           
copinyes:          

 
 
 


