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per què, perquè, per a que, per a què 3
Sinònims amb exemples

per què
pel qual, per la qual...

Trobaràs el pont per què vam passar. Poc freqüent, evitable.
per quin motiu, raó, causa...

¿Per què no has vingut?

perquè
≈ ja que Llava’l bé perquè està molt brut.
motiu, causa No sé el perquè d’aquell comportament. És un nom.

per a que
a fi que Ens cedeix la terra per a que la treballem. També perquè, però pot produir confusions.

per a què
quina és la funció/finalitat per a la qual

¿Per a què la vol? No sé per a què la vol.
¿Per a què aprofita? Et diré per a què aprofita.
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Mira’m als ulls ____________ veja que nomenteixes.

Peret escolta música ____________ està molt content.

Ja sé ____________ t’ha dit això.

Bec ____________ m’he engarrofat.

M’ha comentat ____________ t’ha oferit el càrrec.

Marieta vol saber els ____________ de tots els casos.

Publica llibres ____________ la gent sàpiga què tenim.

Espreocupa ____________ els fills tinguenunabonaeducació.

Plora ____________ té fam.

Ha vingut ____________ li tornes les claus.

No tinc fam ____________ he berenat fa poc.

per què, perquè, per a que, per a què 3
Ompli els espais amb les paraules apropiades i explicita els sinònims.
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