per què, perquè, per a que, per a què 1
Sinònims amb exemples

per què
pel qual, per la qual...
Trobaràs el pont per què vam passar.
per quin motiu, raó, causa...
¿Per què no has vingut?

Poc freqüent, evitable.

perquè
≈ ja que
motiu, causa

per a que
a fi que

Llava’l bé perquè està molt brut.
No sé el perquè d’aquell comportament.

És un nom.

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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per què, perquè, per a que, per a què 1
Ompli els espais amb les paraules apropiades i explicita els sinònims.

Té fam ____________ no ha menjat res.
Ja m’ha dit ____________ està tan contenta.
Està contenta ____________ ha guanyat.
Ha guanyat ____________ vol pagar-se els estudis.
Necessita diners ____________ ha de compar-se el cotxe.
Explica-m’ho ____________ encara no ho he entés.
Porta’ls ací ____________ els vegem.
Aquell és el camí ____________ m’agrada passar.
Té un 10 ____________ ho ha fet molt bé.
No sé ____________ estic tan contenta.
M’alegre ____________ s’ho ha mereixcut sempre.
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per què, perquè, per a que, per a què 1
Ompli els espais amb les paraules apropiades i explicita els sinònims.

Té fam ____________
perquè
no ha menjat res.

ja que

Ja m’ha dit ____________ està tan contenta.
Està contenta ____________ ha guanyat.
Ha guanyat ____________ vol pagar-se els estudis.
Necessita diners ____________ ha de compar-se el cotxe.
Explica-m’ho ____________ encara no ho he entés.
Porta’ls ací ____________ els vegem.
Aquell és el camí ____________ m’agrada passar.
Té un 10 ____________ ho ha fet molt bé.
No sé ____________ estic tan contenta.
M’alegre ____________ s’ho ha mereixcut sempre.
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per què, perquè, per a que, per a què 1
Ompli els espais amb les paraules apropiades i explicita els sinònims.

Té fam ____________
perquè
no ha menjat res.

ja que

Ja m’ha dit ____________
per què
està tan contenta.

per quin motiu, per quina raó

Està contenta ____________ ha guanyat.
Ha guanyat ____________ vol pagar-se els estudis.
Necessita diners ____________ ha de compar-se el cotxe.
Explica-m’ho ____________ encara no ho he entés.
Porta’ls ací ____________ els vegem.
Aquell és el camí ____________ m’agrada passar.
Té un 10 ____________ ho ha fet molt bé.
No sé ____________ estic tan contenta.
M’alegre ____________ s’ho ha mereixcut sempre.
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per què, perquè, per a que, per a què 1
Ompli els espais amb les paraules apropiades i explicita els sinònims.

Té fam ____________
perquè
no ha menjat res.

ja que

Ja m’ha dit ____________
per què
està tan contenta.

per quin motiu, per quina raó

Està contenta ____________
perquè
ha guanyat.

ja que

Ha guanyat ____________ vol pagar-se els estudis.
Necessita diners ____________ ha de compar-se el cotxe.
Explica-m’ho ____________ encara no ho he entés.
Porta’ls ací ____________ els vegem.
Aquell és el camí ____________ m’agrada passar.
Té un 10 ____________ ho ha fet molt bé.
No sé ____________ estic tan contenta.
M’alegre ____________ s’ho ha mereixcut sempre.
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per què, perquè, per a que, per a què 1
Ompli els espais amb les paraules apropiades i explicita els sinònims.

Té fam ____________
perquè
no ha menjat res.

ja que

Ja m’ha dit ____________
per què
està tan contenta.

per quin motiu, per quina raó

Està contenta ____________
perquè
ha guanyat.

ja que

Ha guanyat ____________
perquè
vol pagar-se els estudis.

ja que

Necessita diners ____________ ha de compar-se el cotxe.
Explica-m’ho ____________ encara no ho he entés.
Porta’ls ací ____________ els vegem.
Aquell és el camí ____________ m’agrada passar.
Té un 10 ____________ ho ha fet molt bé.
No sé ____________ estic tan contenta.
M’alegre ____________ s’ho ha mereixcut sempre.
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per què, perquè, per a que, per a què 1
Ompli els espais amb les paraules apropiades i explicita els sinònims.

Té fam ____________
perquè
no ha menjat res.

ja que

Ja m’ha dit ____________
per què
està tan contenta.

per quin motiu, per quina raó

Està contenta ____________
perquè
ha guanyat.

ja que

Ha guanyat ____________
perquè
vol pagar-se els estudis.

ja que

Necessita diners ____________
perquè
ha de compar-se el cotxe. ja que
Explica-m’ho ____________ encara no ho he entés.
Porta’ls ací ____________ els vegem.
Aquell és el camí ____________ m’agrada passar.
Té un 10 ____________ ho ha fet molt bé.
No sé ____________ estic tan contenta.
M’alegre ____________ s’ho ha mereixcut sempre.
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per què, perquè, per a que, per a què 1
Ompli els espais amb les paraules apropiades i explicita els sinònims.

Té fam ____________
perquè
no ha menjat res.

ja que

Ja m’ha dit ____________
per què
està tan contenta.

per quin motiu, per quina raó

Està contenta ____________
perquè
ha guanyat.

ja que

Ha guanyat ____________
perquè
vol pagar-se els estudis.

ja que

Necessita diners ____________
perquè
ha de compar-se el cotxe. ja que
Explica-m’ho ____________
perquè
encara no ho he entés.

ja que

Porta’ls ací ____________ els vegem.
Aquell és el camí ____________ m’agrada passar.
Té un 10 ____________ ho ha fet molt bé.
No sé ____________ estic tan contenta.
M’alegre ____________ s’ho ha mereixcut sempre.
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per què, perquè, per a que, per a què 1
Ompli els espais amb les paraules apropiades i explicita els sinònims.

Té fam ____________
perquè
no ha menjat res.

ja que

Ja m’ha dit ____________
per què
està tan contenta.

per quin motiu, per quina raó

Està contenta ____________
perquè
ha guanyat.

ja que

Ha guanyat ____________
perquè
vol pagar-se els estudis.

ja que

Necessita diners ____________
perquè
ha de compar-se el cotxe. ja que
Explica-m’ho ____________
perquè
encara no ho he entés.

ja que

Porta’ls ací ____________
per a que els vegem.

a fi que (també perquè)

Aquell és el camí ____________ m’agrada passar.
Té un 10 ____________ ho ha fet molt bé.
No sé ____________ estic tan contenta.
M’alegre ____________ s’ho ha mereixcut sempre.
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per què, perquè, per a que, per a què 1
Ompli els espais amb les paraules apropiades i explicita els sinònims.

Té fam ____________
perquè
no ha menjat res.

ja que

Ja m’ha dit ____________
per què
està tan contenta.

per quin motiu, per quina raó

Està contenta ____________
perquè
ha guanyat.

ja que

Ha guanyat ____________
perquè
vol pagar-se els estudis.

ja que

Necessita diners ____________
perquè
ha de compar-se el cotxe. ja que
Explica-m’ho ____________
perquè
encara no ho he entés.

ja que

Porta’ls ací ____________
per a que els vegem.

a fi que (també perquè)

Aquell és el camí ____________
per què m’agrada passar.

pel qual

Té un 10 ____________ ho ha fet molt bé.
No sé ____________ estic tan contenta.
M’alegre ____________ s’ho ha mereixcut sempre.
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per què, perquè, per a que, per a què 1
Ompli els espais amb les paraules apropiades i explicita els sinònims.

Té fam ____________
perquè
no ha menjat res.

ja que

Ja m’ha dit ____________
per què
està tan contenta.

per quin motiu, per quina raó

Està contenta ____________
perquè
ha guanyat.

ja que

Ha guanyat ____________
perquè
vol pagar-se els estudis.

ja que

Necessita diners ____________
perquè
ha de compar-se el cotxe. ja que
Explica-m’ho ____________
perquè
encara no ho he entés.

ja que

Porta’ls ací ____________
per a que els vegem.

a fi que (també perquè)

Aquell és el camí ____________
per què m’agrada passar.

pel qual

Té un 10 ____________
perquè
ho ha fet molt bé.

ja que

No sé ____________ estic tan contenta.
M’alegre ____________ s’ho ha mereixcut sempre.
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per què, perquè, per a que, per a què 1
Ompli els espais amb les paraules apropiades i explicita els sinònims.

Té fam ____________
perquè
no ha menjat res.

ja que

Ja m’ha dit ____________
per què
està tan contenta.

per quin motiu, per quina raó

Està contenta ____________
perquè
ha guanyat.

ja que

Ha guanyat ____________
perquè
vol pagar-se els estudis.

ja que

Necessita diners ____________
perquè
ha de compar-se el cotxe. ja que
Explica-m’ho ____________
perquè
encara no ho he entés.

ja que

Porta’ls ací ____________
per a que els vegem.

a fi que (també perquè)

Aquell és el camí ____________
per què m’agrada passar.

pel qual

Té un 10 ____________
perquè
ho ha fet molt bé.

ja que

No sé ____________
per què
estic tan contenta.

per quin motiu

M’alegre ____________ s’ho ha mereixcut sempre.
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per què, perquè, per a que, per a què 1
Ompli els espais amb les paraules apropiades i explicita els sinònims.

Té fam ____________
perquè
no ha menjat res.

ja que

Ja m’ha dit ____________
per què
està tan contenta.

per quin motiu, per quina raó

Està contenta ____________
perquè
ha guanyat.

ja que

Ha guanyat ____________
perquè
vol pagar-se els estudis.

ja que

Necessita diners ____________
perquè
ha de compar-se el cotxe. ja que
Explica-m’ho ____________
perquè
encara no ho he entés.

ja que

Porta’ls ací ____________
per a que els vegem.

a fi que (també perquè)

Aquell és el camí ____________
per què m’agrada passar.

pel qual

Té un 10 ____________
perquè
ho ha fet molt bé.

ja que

No sé ____________
per què
estic tan contenta.

per quin motiu

M’alegre ____________
perquè
s’ho ha mereixcut sempre.

ja que
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