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REPÀS DE VERBS 
 
A/ Completa les frases següents amb les formes adequades dels verbs entre parèntesis. 
 
1. Encara que te’ls demanin, no els________________(DONAR) els documents. 
2. Tot i que els he avisat, ells continuen ______________(TREURE) profit de la situació. 
3. He observat que quan jo _______________(APARÈIXER), tots es posen a treballar. 
4. Si m’ho haguessis dit amb temps,  t’ho ________________(SOLUCIONAR). 
5. És una empresa tan sòlida que mai no ha _____________(DEPENDRE) del mercat. 
6. Si t’______________(ESTAR) quiet, viuríem més tranquils. 
7. Allò que a mi m’ha costat tant de construir, no vull que tu m’ho _________(DESFER) tot en un 
moment. 
8. No és que nosaltres no ___________(VOLER), és que no ________(PODER)!  
 
 
B/ Omple els buits amb les formes d’ordre adients: 
 
1.  ___________(ADMETRE) que t’has equivocat. 
2.  No _______________(BEURE) tant si després heu de conduir. 
3.  _______________(DIR) el que hàgiu de dir i, després, ja podeu marxar. 
4. _____________(MOURE) tots nosaltres les cadires i reorganitzem l’espai. 
5. No cal que ____________(MOURE) nosaltres mateixos les cadires. 
6. Ep, vosaltres! ________________(SEURE) d’una vegada si no voleu que m’enfadi! 
7. __________(VENIR) tan de pressa com puguis! 
 
 
 C/ Escriu la forma verbal que hi falta: 
 
1. Jo no _______________(BULLIR) mai la llet, m’agrada freda i ben natural. 
2. Ells no li ______________(CONSENTIR) mai res. Són uns pares molt estrictes. 
3. Ahir vaig fer molta gimnàstica i ara me’n ______________(RESSENTIR). 
4. Encara que no estiguis d’acord amb el projecte, si ______________(ASSENTIR) al final de la 
reunió, els socis estaran contents. 
5. Avui ______________(PRESSENTIR) que tot em sortirà bé. 
 
   
D/ Dóna ordres amb cadascun d’aquests verbs: una ordre positiva a un “tu” i dues ordres 
a un “vosaltres”, una positiva i l’altra negativa (vés amb compte amb els verbs que són 
velars): 

 
Exemple:  BEURE    beu!  beveu!  no begueu! 
 
   ARRIBAR 
    
   COMETRE 
 
   CONFONDRE 
 
   TREURE 
 
   DISTREURE 
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ESTENDRE 
 
   SER 
    

APARÈIXER 
 
   CONÈIXER 
 
   COURE 
 

E/ Omple els buits amb la forma verbal adient: 
 

1- Si tu no li ho ...........................(permetre), ell no ho hauria fet. 
2- Si nosaltres hi haguéssim anat, tu ens ............................ (veure). 
3- I si ..........................(ocórrer) una desgràcia? 
4- I si ella ............................. (aparèixer) de cop, què passarà? 
5- No volia que nosaltres l’ ...............................(interrompre) mentre feia l’exposició. 
6- Va arribar el meu germà quan jo .........................(coure) la carn. 
7- Si continueu ...............................(excloure)  el personal, no sé què passarà. 
8- Ara estic ..........................(escriure) un poema d’amor. 

 
 

F/ Escriu l’infinitiu, el gerundi i el participi dels verbs següents: 
 

INFINITIU  PARTICIPI   GERUNDI 
DUUS 

 
APAREC 

 
VOLDRÀ 

 
PRENDRIA 

 
DOLIEN 
 
CRUIX 
 
REÏXES 
 
DISTREURE 
 
RUIXAR 
 
NÉIXER 
 
PLAURE 
 
NÉIXER 
 
REPEL·LIR 
 
DIR 
 
SOLUCIONARI 
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A/  1. Donis   5. depès 
 2. traient   6. estiguessis/ haguessis estat  
 3. aparec   7. desfacis 
 4. hauria solucionat  8. vulguem/ podem 
 
B/  1. Admet   5. moguem 
 2. begueu   6. seieu 
 3. Digueu   7. Vine 
 4. Moguem 
 
C/  1. bullo     4. assenteixes 
 2. consenten/han consentit  5. pressento 
 3. ressento 
 
D/  Arriba / Arribeu/ No arribeu  (no és velar) 
 Comet/ Cometeu / No cometeu ( no és velar) 
 Confon/ Confoneu /No confongueu (velar) 
 Treu/ Traieu /No tragueu (velar) 
 Distreu/ Distraieu / No distragueu (velar) 
 Estén/ Esteneu/ No estengueu (velar) 
 Sigues/ Sigueu/ No sigueu (velar) 
 Apareix/ Apareixeu/ No aparegueu (velar) 
 Coneix/ Coneixeu/ No conegueu (velar) 
 Cou/ Coeu/ No cogueu (velar) 
E/   
 1.haguessis permès 
 2. hauries vist 
 3. ocorre/ ocorregués 
 4. apareix 
 5. interrompéssim 
 6. coïa 
 7. excloent 
 8. escrivint 
 
F/ dur/dut, duta/ duent 
 aparèixer/ aparegut/uda  / apareixent 
 voler/ volgut/uda     / volent 
 prendre/ pres, presa / prenent 
 doler-doldre / dolgut, uda /dolent 
 cruixir/ cruixit, ida /cruixint 
 reeixir/ reeixit, ida/ reixint 
 distreure/ distret, a / distraient 
 ruixar/ ruixat, ada/ ruixant 
 néixer /nascut, uda / naixent 
 plaure/ plagut, uda/ plaent 
 péixer/ pascut, uda/ paixent 
 repel·lir/ repel·lit, ida/ repel·lint 
 dir/ dit, a / dient 

 


