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Exercicis de sinònims i antònims

Necessites  repassar  la  teoria  abans  de  fer  els  exercicis? Llegeix
aquesta entrada del blog: https://correccioencatala.cat/ exercicis-sinonims-
antonims /

Exercici 1. Escriu un sinònim de les paraules següents.

Mot original Sinònim Mot original Sinònim
parlar intel·ligent
acabar rentar
content guanyar
trampa objectiu
difícil escriure
gosar fort

Exercici 2. Escriu l’antònim de les paraules següents.

Mot original Antònim Mot original Antònim
parlar intel·ligent
acabar rentar
content guanyar
viure honest
tranquil dia
joventut fort

Exercici 3. Relaciona cada paraula amb el seu antònim.

1. gran a) calent
2. abans b) il·lògic
3. fred c) mandrós
4. diligent d) menut
5. lògic e) obrir
6. divertit f) invisible
7. visible g) després
8. tancar h) avorrit

Exercici  4. Alguns antònims es formen amb l’ús de prefixos.  Utilitza els
prefixos següents per escriure els antònims de les paraules que apareixen a
continuació.

a- / anti- / des- / in- / im- / il- / ir- /

Il·lusió: ______________

Inflamatori: ______________

Típic: ______________

Legal: ______________
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Cicló: ______________

Feliç: ______________

Lleial: ______________

Capaç: ______________

Sincronia: ______________

Mòbil: ______________

Aeri: ______________

Abrigar: ______________

Amb aquests quatre exercicis ja has engegat motors i estàs preparat per a
la segona part de l’article, perquè cal tenir en compte que la sinonímia i
l’antonímia sovint depenen del context.

La sinonímia, l’antonímia i el context
Moltes  vegades,  el  fet  que  dues  paraules  siguin  sinònimes  o
antònimes depèn del context.

Per  exemple,  pots  arranjar/ordenar  una  sala,  però  no  pots  arranjar  als
soldats, sinó que aquí has de fer servir el verb ordenar o un dels sinònims
que funcionarien en aquest context (com manar o comandar).

El  mateix passa amb els antònims.  Delicat i  resistent són dues paraules
contràries (antònimes). Delicat pot ser sinònim de refinat, però refinat no és
antònim de resistent.

Exercici de sinònims i context
Exercici  5.  Escull  el  sinònim més adequat  per  a la paraula subratllada,
segons el context.

a)  En aquest  ple hem discutit  moltes coses i  hem pogut acceptar  l’acta
anterior.

(omplert/reunió/farcit)

b) A la meva àvia sempre li agradava mirar les bromes.

(núvols/acudits/entremaliadures)

c) El nostre objectiu és aconseguir fer diners per a la Quina.

(lent/finalitat/cosa)

d) L’Aniol es va quedar a l’habitació mentre els altres preparàvem el dinar.
És un fresc.

(gelat/ombrívol/despreocupat)

e) Tot just sortim de casa. Segurament arribarem tard.

(a les tantes, horabaixa, d’hora)
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Exercici extra de sinònims i frases fetes
Per acabar, et proposo que facis un exercici una mica diferent. Fins ara t’has
centrat en sinònims i  antònims de paraules soles. Creus que també pots
trobar sinònims de frases fetes?

Exercici 6. Busca expressions sinònimes d’aquestes frases fetes. 

a) aixafar-li la guitarra a algú (desbaratar els plans d’algú): 

b) arribar a misses dites (arribar tard): 

c) ser carn i ungla (estar molt units): 

d) parlar pels descosits (parlar molt): 

e) estar com un llum (estar boig): 

Ja  has fet  tots  els  exercicis?  Espero que a més de didàctics  hagin estat
amens i entretinguts. I recorda’t que, en cas de dubte, pots consultar els
diccionaris de sinònims! Tot seguit et deixo el solucionari.

Solucionari
Exercici 1.

Resposta lliure. Et poso exemples de possibles respostes:

Mot original Sinònim Mot original Sinònim
parlar xerrar intel·ligent llest
acabar enllestir rentar netejar
content feliç guanyar vèncer
trampa parany objectiu propòsit
difícil complicat escriure redactar
gosar atrevir-se fort forçut

Exercici 2.

Resposta lliure. Et poso exemples de possibles respostes:

Mot original Antònim Mot original Antònim
parlar callar intel·ligent estúpid
acabar començar rentar embrutar
content trist guanyar perdre
viure morir honest deshonest
tranquil nerviós dia nit
joventut vellesa fort dèbil

Exercici 3.

1-d
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2-g
3-a
4-c
5-b
6-h
7-f
8-e

Exercici 4. 
Desil·lusió / antiinflamatori / atípic / il·legal / anticicló / infeliç / deslleial / 
incapaç / asincronia / immòbil / antiaeri / desabrigar

Exercici 5. 

a) reunió
b) núvol
c) finalitat
d) despreocupat
e) a les tantes

Exercici 6. 

Resposta lliure. Et poso exemples de possibles respostes:

a) espatllar la festa (a algú), aigualir la festa (a algú), esqueixar la grua (a 
algú), etc.
b) arribar a tres quarts de quinze, arribar als anissos, fer salat, etc.
c) ser cul i merda, ser la corda i el poal, fer cambra i cuina, ser cul i camisa, 
etc.
d) enrotllar-se com una persiana, xerrar pels colzes, xerrar com un lloro, etc.
e) estar tocat del bolet, estar sonat, no girar rodó, estar perquè el tanquin, 
estar tarat, etc.
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