
Sinonímia 

1. Completa les frases següents amb els sinònims parcials que tens al 

requadre. (Tingues en compte que n’hauràs de repetir algun.) 

 

 

 

a) S’ha ___________ el gerro. 

b) Van haver d’____________ la porta. 

c) La màquina de rentar s’ha ____________. 

d) He _____________ aquests papers que no serveixen. 

e) Se m’ha _____________ l’ampolla de l’oli. 

f) M’he enganxat en aquest clau i se m’ha ___________ la brusa. 

 

2. Tots els mots del requadre tenen el significat ampli de tros, però en 

cada cas hi ha, a més, un significat específic. Completa les frases amb el 

mot que hi correspongui: 

 

 

 

a) Està nevant; les _____________ no em deixen veure el paisatge. 

b) Que has estat al paller? Portes el jersei ple de ________ de palla. 

c) Doneu aquests ______________ de pastís als nens. 

d) No deixeu les ___________ de pa sobre la taula. 

 

3. El verb fer té un significat molt ampli i sovint se n’abusa. Substitueix-lo 

en cada cas per un altre que tingui un significat més precís: 

 

a) Tots els nois de la classe fem un equip de futbol. 

b) Deu i deu fan vint. 

c) Aquest home està molt gras, fa noranta quilos, pel cap baix. 

d) La nostra gata ha fet tres gates. 

e) No em faig amb aquesta noia; és molt antipàtica. 

f) Estan fent una casa de dos pisos davant del  centre comercial. 

g) Vaig a l’hort a fer patates. 

trencar, estripar, esbotzar, espatllar 

bocins, , engrunes, volves,  brins 



h) Aquest noi hi està fet, als crits. 

 

4. Substitueix les paraules en negreta de les frases per les que tens al 

requadre: 

 

a) Generalment, entrem a l’escola a les vuit del matí. 

b) Potser farem un viatge de final de curs. 

c) Has de resoldre aquesta qüestió al més aviat possible. 

d) Ho hem de parlar amb la tutora ja que tu no em fas cas. 

e) Amb referència a la teva petició, encara no hi ha resposta. 

f) Com a molt serem deu a l’excursió de diumenge. 

 

5. Completa les frases amb el verb adequat: 

 

 

 

a) Aquesta família ____________ mig quilo de pa cada dia. 

b) ______________ aquestes mongetes, a veure si t’agraden. 

c) S’ha _________ tot el pollastre i no n’ha deixat per a nosaltres. 

d) Com que ha passat fam, ara ho ____________ tot. 

e) Guardarem els ossos per al gos, perquè li agrada __________ -los. 

 

6. Relaciona cada mot de la columna de l’esquerra amb el seu sinònim de 

la columna de la dreta i digues, en cada cas, quin dels dos és més culte: 

 

 

 

 

 

 

com més aviat millor, vist que, pel que fa, en general, a tot 

estirar, possiblement 

tastar, consumir, rosegar, cruspir, devorar  

a. afalagar 

b. robar 

c. bonic 

d. gràcies 

e. trametre 

f. quelcom 

g. plata 

1. sostreure 

2. argent 

3. mercès 

4. alguna cosa 

5. bell 

6. enviar 

7. adular 


