
Llengua catalana. Verbs irregulars. Segon Cicle d'ESO. Prova 1 D
Verbs: adequar, anar, beure i cabre 

Cognoms:  Nom:  Curs  Grup  
Núm. faltes  Qualificació   Nivell (A, B, C)  

 

Avaluació: nivell A (66%); B (60%); C (50%) // 2 errors ortogràfics = 1 falta                 © SBech 

Canvia el verb de l'oració pel verb entre parèntesis, mantenint el temps i la persona: 

01. Ja no entro als pantalons  Ja no ** als pantalons. (cabre) _____________ 
02. Renovàreu la classe, tan obsoleta.  (adequar) _____________ 
03. Si entréssim al mateix vagó, ...  (cabre) _____________ 
04. [Cal] que modernitzin el programa.  (adequar) _____________ 
05. Menjarien ben de gust.  (beure) _____________ 
06. Havent arribat a Amèrica ...  (anar) _____________ 

Com seria el verb si hi poséssim al davant "No creu que", "volíem que"...: 

07. Anava amb precaució No creu que ** amb precaució.(No creu que) _____________ 
08. Cabem tots a l'autocar.  (Vol que) _____________ 
09. Bevíem amb moderació.  (Desitjava que) _____________ 

Si es prohibeix, mana-ho (imperatiu); però si es mana, prohibeix-ho (subjuntiu): 

10. No vagis a la mar...  ** a la mar.  _____________ 
11. No t'adeqüis a les necessitats.   ** 't a les necessitats. _____________ 
12. Ara, doncs, cabeu-hi tots.   Ara, doncs, no ** tots. _____________ 
13. Beguem-ne una bona xerricada.   No en ** pas una bona xerricada. _____________ 

Escriu les formes verbals demanades: 

14. Condicional 3ª p. plural de beure. _____________ 
15. Participi  de cabre. _____________ 
16. Imperatiu 2ª p. plural de beure. _____________ 
17. Indicatiu passat simple 2ª p. plural d'adequar. _____________ 
18. Indicatiu present 1ª p. singular d'anar. _____________ 
19. Infinitiu de la forma verbal "càpiguen".  _____________ 
20. Subjuntiu imperfet 3ª p. singular d'anar. _____________ 
21. Subjuntiu present 2ª p. singular d'adequar. _____________ 

Digues la persona i nombre de la forma verbal: 

22. Aniré.   _____________ 
23. Aniríeu.   _____________ 

Indica el temps i mode de la forma verbal (I: indicatiu; S: subjuntiu): 

24. Vas.   _____________ 
25. Cabessis.   _____________ 
26. Adequàrem   _____________ 
27. Beuran.   _____________ 
28. Adequant.   _____________ 
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Canvia el verb de l'oració pel verb entre parèntesis, mantenint el temps i la persona: 

01. Ja no entro als pantalons  Ja no ** als pantalons. (cabre) cabo 
02. Renovàreu la classe, tan obsoleta.  (adequar) adequàreu 
03. Si entréssim al mateix vagó, ...  (cabre) cabéssim 
04. [Cal] que modernitzin el programa.  (adequar) adeqüin 
05. Menjarien ben de gust.  (beure) beurien 
06. Havent arribat a Amèrica ...  (anar) anat 

Com seria el verb si hi poséssim al davant "No creu que", "volíem que"...: 

07. Anava amb precaució No creu que ** amb precaució.(No creu que) anés 
08. Cabem tots a l'autocar.  (Vol que) capiguem 
09. Bevíem amb moderació.  (Desitjava que) beguéssim 

Si es prohibeix, mana-ho (imperatiu); però si es mana, prohibeix-ho (subjuntiu): 

10. No vagis a la mar...  ** a la mar.  vés 
11. No t'adeqüis a les necessitats.   ** 't a les necessitats. adequa't 
12. Ara, doncs, cabeu-hi tots.   Ara, doncs, no ** tots. capigueu 
13. Beguem-ne una bona xerricada.   No en ** pas  una bona xerricada. beguem 

Escriu les formes verbals demanades: 

14. Condicional 3ª p. plural de beure. (ells) beurien 
15. Participi  de cabre. cabent 
16. Imperatiu 2ª p. plural de beure. (vos.) beveu 
17. Indicatiu passat simple 2ª p. plural d'adequar. (v.) adequàreu 
18. Indicatiu present 1ª p. singular d'anar. (jo) vaig 
19. Infinitiu de la forma verbal "càpiguen".  cabre 
20. Subjuntiu imperfet 3ª p. singular d'anar. (ell) anés 
21. Subjuntiu present 2ª p. singular d'adequar. (v.) adeqüéssiu 

Digues la persona i nombre de la forma verbal: 

22. Aniré.   1ª p. del sing. 
23. Aniríeu.   2ª p. del plur. 

Indica el temps i mode de la forma verbal (I: indicatiu; S: subjuntiu): 

24. Vas.   Ind. present 
25. Cabessis.   Subj. imperfet 
26. Adequàrem   Ind. pass. simp. 
27. Beuran.   Ind. futur 
28. Adequant.   Gerundi 

 


