
Escriu el contrari dels adjectius següents: 

 

material:immaterial    medicable: immedicable 

menjable: immenjable    merescut: immerescut 

millorable: immillorable    mòbil: immòbil 

modificable: immodificable   moral: immoral 

moble: immoble     modest: immodest 

mortal: immortal     mutable: immutable 

 

Escriu les paraules corresponents a les definicions següents. Tin en compte que 

totes acaben en M:  

 

- Pasta utilitzada per a fer llustrós el calçat: BETUM 

- Pastís de llet, ous i sucre que es posa al bany maria dins d’un motle en forma de 

con: FLAM 

- Entre els musulmans, conjunt de dones que viuen sota la dependència d’un cap 

de família: HAREM 

- Local destinat a guardar mercaderies, matèries primes,...: MAGATZEM 

- Aiguardent d’origen antillà que s’obté de la canya de sucre: ROM 

 

Escriu les paraules corresponents a les definicions següents: 

 

- Recordar solemnement: COMMEMORAR 

- No negociable: INNEGOCIABLE 

- Posar en un magatzem: EMMAGATZEMAR 

- Que no pot ser negat: INNEGABLE 

- Fer-se malalt: EMMALALTIR 

- Massa en nombre per a ser comptat: INCOMPTABLE 

- Posar dins d’un marc: EMMARCAR 

- Que no ha assolit el grau de maduresa: IMMADUR 

 

Els prefixos EN- i IN- poden adoptar diverses formes segons el lexema a què 

acompanyen. Sabries fer un derivat dels mots següents anteposant-hi un d’aquests 

dos prefixos, en la forma que hi calga? 

  

fidel:infidel     millorable:immillorable 

nombrable: innombrable    vernís: envernissar 

pitjor: empitjorar     brut: embrutar 

noble: ennoblir     núvol: ennuvolar 

bena: embenar     vell: envellir 

parell:emparellar     farina: enfarinar 

flama:inflamar     midó: emmidonar 

beina: embeinar     marc: emmarcar 



 

Completa amb M o N: 

 

braNca  aMbició coMbatre aMnistia coMpany toMba 

raMbla  iMminent GeMma aMple  eMpelt  iMperi 

ANna  eNllà  caMpió eNlluernar coNcentrar pàMpol 

oMbra  plaNxa  ríNxol  iMmers gaMma coMbustible 

xaMfrà  eMmarcar flaM  iMmens eNmig  beNparlat 

 

Completa amb M o N: 

 

- En un moment donat, la siMfonia caNvia de ritMe. 

- La càMfora es posa a la roba per a evitar el trioMf dels corcons. 

- Ha coNvocat una roda de preMsa al paraniMf de la Universitat. 

- ANNex trobaràs un coNte escrit pel senyor coMte. 

- El dret de l’eMfiteusi sobre els caMps els ha coMplicat l’assuMPte de l’herèNcia. 

- L’ateMPtat va coMMoure en poc teMps tota l’opinió pública. 

- L’iNfant preseNtava síMPtomes d’haver eMMalaltit en poc de teMps. 

- Després del seu bieNNi de direcció, ha quedat una bona eMpreMta en l’eMpresa. 

- TaNMateix la SusaNNa l’havia coNvidat a jugar al teN/NNis. 

- Ha demanat l’exeMPció en giMNàstica. 

- L’assuMPció del govern per part del triuMvirat ha coNfirmat les expectatives. 

- Quan va veure la circuMferència a la paNtalla, va esbossar un soMriure molt 

aMple. 

- En veure el coMPte del sopar, va deixar de fer-se el presuMPtuós. 

- ENMig de la iMpreMta es trobava Pere SaMsó eNfeinat com mai. 

- Em teMPtava iNvestigar la coNNexió del presuMPte eMMetzinament amb tota 

una gaMMa de fets iMMorals que passaven des de feia teMps. 

- El traMvia de circuMval·lació ha deixat pas a l’autobús, que s’eNfila pertot arreu. 

- Els aMfibis viuen en terra i en l’aigua. 

- Una braNca es coNfonia amb una niMfa. 

- EMpra grans circuMloquis per a dir coses ben pereMPtòries. 

- A la comarca del CoMtat, molts pobles fan festes ben suMPtuoses. 

- Amb gran èMfasi ens va coNfessar la iNNocència del coMte de Cocentaina. 

- El van eMMordassar abans que es poguera deseMbenar el peu. 

 


