
 

6) Subratlla i corregeix, si cal, la forma dels imperatius de les oracions següents: 

 

- Begueu tot el que vulgueu, que després ho pagareu. 

- No correu vosaltres, que no vos toca! 

- Desaparegueu de la meua vista! 

- Cregueu en tot el que vos diguen i sigau bons amics. 

- Tragueu-vos les mans de les butxaques! 

- Anigueu demà! 

7) Completa aquestes oracions amb el verb en imperatiu. Fixa’t si l’ordre està 

donada en positiu o en negatiu: 

 

- __________(FER-tu) el favor de callar! No _____________(FER-tu) més el 

pallasso! 

- ____________(EVITAR-vosaltres) les carreteres considerades perilloses. 

- No ______________(TENIR-tu) tanta por home, que no hi ha per a tant! 

- ______________(ANAR-tu) amb compte amb eixa reixa! 

- ______________(DIR-tu) a Pere que vull parlar amb ell urgentment. 

- En quasi tots els llocs públics hi ha un rètol on posa “Per favor, no 

____________”(FUMAR-vosaltres). 

- Si aneu de viatge a països tropicals no ______________(BEURE) aigua que no 

estiga embotellada. 

- ________________(ESTAR) quiet, que no em deixes concentrar-me! 

- No __________________(CÓRRER) tant valents, que les coses s’han de fer a poc a 

poc. 

- Quan acabeu, ____________________(VENIR) a ma casa i escoltarem una cinta 

que he enregistrat 

- Núria, ________________(VEURE) que estan fent els teus fills i 

___________________(DIR-LOS) que es comporten. 

- ________________(ESPERAR), Raül, ________________(TENIR)aquesta 

pel.lícula i __________________(DUR-LA) al videoclub. 

- No ________________(SER) tan impertinent i _______________(ANAR-TE’N) 

d’ací.  

- No ____________(OMPLIR-vosaltres) tant els gots perquè es vessarà tot el líquid. 

- ____________________-vos (MOURE-vosaltres), que si no no eixireu en la foto. 

- ___________________(BATRE-tu) els ous a poc a poc. 

- Au va, ____________(ESCOLTAR-nosaltres) amb atenció si no després no sabrem 

de què va. 

- Més val que _________________(PATIR-vosté) per la seua filla que la seua filla 

per vosté. 

- El professor ens ho ha dir ben clar: ____________(ESCRIURE-vosaltres) sempre 

que pugueu. 

 

 



8) Substitueix els infinitius d’aquests quadre d’instruccions i consells diversos per 

l’imperatiu o el present de subjuntiu, segons calga, tant en segona persona del 

singular com en segona persona del plural: 

 

Ex:  

 

Si vols preparar un bon café mol  i no molgues els grans amb morter (MOLDRE) 

Si voleu preparar un bon café moleu bé els grans i no molgueu els grans amb  morter. 

 

Si vols ser una bona escriptora ................. i no ..................... de mala gana (ESCRIURE) 

Si voleu ser unes bones escriptores ................. i no ..................... de mala gana  

 

Si vols ser feliç, ............ amb intensitat i no .......................... sense il·lusions. (VIURE) 

Si voleu ser feliços, ............ amb intensitat i no .......................... sense il·lusions.  

 

Si no vols provocar incendis, .................... foc en zones autoritzades i no ....................... 

foc indiscriminadament. (ENCENDRE) 

Si no voleu provocar incendis, .................... foc en zones autoritzades i no 

....................... foc indiscriminadament.  

 

Si vols mantindre’t bé físicament, ........... exercici i no ............. esforços 

desproporcionats (FER) 

Si voleu mantindre-us bé físicament, ........... exercici i no ............. esforços 

desproporcionats (FER) 

 

Si camines per la muntanya, ................ amb compte i no ..................... corrents (ANAR) 

Si camineu per la muntanya, ................ amb compte i no ..................... corrents (ANAR) 

 

Si vols evitar problemes amb els bancs, .................... com menys millor i no .................. 

més del que pots pagar. (DEURE) 

Si voleu evitar problemes amb els bancs, .................... com menys millor i no 

.................. més del que podeu pagar. 

 


