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valencià 
TEST GRAMATICAL  

Trieu la lletra que representa la resposta correcta i escriu-la en la casella corresponent del 
Full de respostes. Només hi ha una resposta correcta per pregunta.  
 

1. Quantes síl·labes té el mot paraigua: 
a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 5 

 
2. Només un dels següents mots és trisíl·lab. 
Quin és?  

a. camioner 
b. nuesa 
c. llengua 
d. sensació 

 
3. Una de les següents paraules no ha de dur 
accent gràfic. Quina? 

a. útil 
b. cantàveu 
c. exàmen 
d. estàtua 

 
4. Quin d'aquests termes no ha de portar accent 
obert sinó tancat? 

a. òvul 
b. estòmac 
c. esòfag 
d. tòrax 

 
5.  Quina d'aquestes paraules és plana? 

a. futbol 
b. alfil 
c. Raimon 
d. atmosfera 

 
6. Quina d'aquestes paraules ha de portar dièresi? 

a. egoisme 
b. produint 
c. conduir 
d. traidor  

 
7. En una d'aquestes frases el mot sol ha de dur 
accent diacrític, en quina? 

a. Aquesta xica és un sol. 
b. Joan viu tot sol a casa. 
c. Aquest sol és molt fèrtil. 
d. Andreu sol anar al cinema cada setmana. 

 
8. Senyala el mot al qual falta una u. 

a. s__focar 
b. cart__lina 
c. capít__l 
d. esc__pir 

 
9. Senyala el mot al qual falta una e. 

a. r__ncor  
b. s__rgent 
c. af__itar 
d. ass__ssí 

 
10. Senyala el mot al qual falta una o 

a. t__mba 
b. caca__ 
c. ate__ 
d. muse__ 

 
11. Senyala el mot al qual falta una b 

a. co__ard 
b. a__ortar 
c. go__ern 
d. mò__il 

 
12. Senyala el mot al qual falta una s 

a. bra__ 
b. tro__ 
c. peda__ 
d. feli__ 
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13. Senyala el mot al qual falta una p 
a. dissa__te 
b. du__te 
c. escri__tor 
d. su__mergir 

 
14. Senyala el mot que té el so de s sonora. 

a. tassa 
b. dansa 
c. pinzell 
d. segon 

  
15. Als mots següents els falta una x excepte a 
un, al qual li falta una s. Quin és? 

a. e__planada 
b. or__ata 
c. __alet 
d. __ifra 

 
 
16. Només un d'aquests mots és correcte. Quin? 

a. harmonia 
b. horxata 
c. cacahuet 
d. cohet 

 
17. Només un d'aquests mots és correcte. Quin? 

a. al·legrar 
b. mil·lió 
c. sol·lució 
d. sol·licitar 

 
18. Senyala la paraula que hauria de dur l'article 
apostrofat (l') 

a. universitat 
b. hipocresia 
c. institut 
d. invitació 

 
19. Senyala la solució correcta que permet 
completar la frase: "Vosaltres no sabeu 
____________" 

a. lo que vam patir a la guerra 
b. com vam patir a la guerra 
c. quant vam patir a la guerra 

d. molt vam patir a la guerra 
 
20. Senyala la solució incorrecta que no permet 
completar la frase: "_________ vaig al cinema 
amb Jordi. T'apuntes? 

a. potser 
b. tal volta 
c. a lo millor 
d. a la millor 

 
21. Senyala la solució correcta que permet 
completar la frase: "Marta no té _____ ganes 
d'estudiar"  

a. moltes 
b. força 
c. gaires 
d. cap 

 
22. Senyala la solució correcta que permet 
completar la frase: "________ Alacant va 
participar en la manifestació del 25 d'abril" 

a. tota 
b. mitja 
c. mig 
d. qualque 

 
23. Senyala la solució correcta que permet 
completar la frase: "En aquest carrer no hi ha 
________ fuster" 

a. ningú 
b. ningun 
c. gens 
d. cap 

 
24. Senyala la solució incorrecta que no permet 
completar la frase: "Tenim __________ 
preguntes que volem que ens contestes" 

a. vàries 
b. algunes 
c. unes 
d. diverses 
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25. Senyala la solució incorrecta que no permet 
completar la frase: "Solament van aprovar 
l'examen tres joves, ______________ no el van 
aprovar" 

a. els demés 
b. la resta 
c. els altres 
d. els restants 

 
26. Senyala quin d'aquest mots és masculí: 

a. esplendor 
b. síndrome 
c. anàlisi 
d. cataplasma 

 
27. Senyala quin d'aquest mots és femení: 

a. avantage 
b. corrent 
c. senyal 
d. imperdible 

 
28. Senyala en quina d'aquestes frases hi ha un 
error de concordança entre substantiu i adjectiu: 

a. vaig comprar-hi una cadira i una taula 
noves 

b. a la platja nudista hi havia homes i dones 
despullades 

c. Joan tenia un cotxe i una moto antics 
d. Maria em va causar una bona impressió i 

efecte 
 
29. Estar a l'aguait és: 

a. estar impacient 
b. estar vigilant 
c. estar incòmode 
d. estar mullat 

 
30. Senyala la paraula que falta a la frase: "Un 
voltor _________ sobre els cadàvers" 

a. planava 
b. planejava 
c. planificava 
d. planurava 

 
 

31. El tendur és: 
a. una ferida  
b. una taula de braser 
c. un objecte per a fer ombra 
d. un cordó fibrós que uneix els músculs als 

ossos 
 
32. Senyala què fa el cavall: 

a. bramula 
b. runy 
c. renilla 
d. brofega 

 
33. Fer tornar blanc és: 

a. emblanquir 
b. emblanquinar 
c. blanquejar 
d. emblancar 

 
34. Bressol vol dir: 

a. llit de nadó 
b. roba de llit 
c. cançó curta 
d. persona dolenta 

 
35. Un faig és: 

a. una  peça de vestir 
b. un arbre 
c. un animal 
d. una acció noble 

 
36. Senyala el gentilici d'Oriola: 

a. oriolenc 
b. orioler 
c. oriolí 
d. oriolà 

 
37. Senyala quina d'aquestes paraules hauria de 
dur guionet intercalat: 

a. vicerector 
b. terratinent 
c. concurs oposició 
d. penjarobes 
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38. Senyala la solució correcta que permet 
completar la frase: "Us he advertit que no _____ 
aigua" 

a. begueu 
b. beveu 
c. bevéreu 
d. beguéreu 

 
39. Senyala quina d'aquestes frases és correcta: 

a. vaig tenir un accident trencant-me la 
cama 

b. vaig anar a les rebaixes comprant moltes 
coses 

c. vaig trencar-me el dit escrivint a màquina 
d. el metge l'ha visitat, canviant-li la 

medicació 
 
40. Senyala la solució correcta que permet 
completar la frase: " _______ que estudies més” 

a. vullc 
b. vull 
c. vuic 
d. vulc 

 
41. Senyala la solució correcta que permet 
completar la frase: " ___ 1998 va nàixer el fill de 
Josep” 

a. al 
b. en  
c. el 
d. en el 

 
42. Senyala la solució correcta que permet 
completar la frase: "Aquesta vesprada vindrà el 
teu germà. Recorda____” 

a. -te 
b. 't  
c. -te'n 
d. -t'ho 

 
43. Senyala la solució correcta que permet 
completar la frase: "___________llegir els 
periòdics per a estar informat” 

a. tens que 
b. hi ha que 

c. es precís  
d. és necessari 

 
44. Senyala la solució correcta que permet 
completar la frase: "És tard,_____________ les 
onze” 

a. deuen ser 
b. deuen de ser 
c. seran  
d. igual són 

 
45. Senyala la solució correcta que permet 
completar la frase: "Vam accedir___________ 
que col·laboraríem en el seu projecte” 

a. a 
b. de 
c. en 
d. Ø 

 
 
46 Senyala la solució correcta que permet 
completar la frase: "El senyor Tardà, no 
__________ puc passar” 

a. li'l 
b. se'l 
c. s'hi  
d. li'n 

 
47. Senyala la solució correcta que permet 
completar la frase: “Done______ tres” 

a. 'm 
b. -me'n 
c. me'n 
d. -m'en 

 
48. Senyala la solució incorrecta que no permet 
completar la frase: "El lloc _____ treballe és 
gran" 

a. en què 
b. en el qual 
c. on 
d. en que 
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49. Senyala la solució correcta que permet 
completar la frase: “No sé__________ dia 
vindré” 

a. que 
b. quin 
c. quina 
d. qual 

 
50. Senyala la solució correcta que permet 
completar la frase: " _______ t'ha costat el 
cotxe” 

a. quan 
b. quant 
c. molt 
d. que 
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FULL DE RESPOSTES: 
 

1  11  21  31  41  
2  12  22  32  42  
3  13  23  33  43  
4  14  24  34  44  
5  15  25  35  45  
6  16  26  36  46  
7  17  27  37  47  
8  18  28  38  48  
9  19  29  39  49  
10  20  30  40  50  

 


