
 

 

 

PERQUÈ, PER QUÈ, PER A QUÈ 

 

 

Substitueix allò subratllat d’aquestes frases.En lloc de JA QUE, posaràs 

PERQUÈ(conjunció causal). En lloc d’ A FI QUE,  PERQUÈ(conjunció final). En 

compte de  PEL QUAL, PER LA QUAL, PELS QUALS, PER LES QUALS posaràs  

PER  QUÈ (preposició + pr. relatiu).  En lloc de PER QUINA COSA,  PER QUÈ 

(preposició PER + pr.interrogatiu ). I finalment,en lloc de  PER A QUINA COSA,  

PER A QUÈ (preposició PER A + pr.interrogatiu). 

 

1.Sempre cau JA QUE __________________________no mira per on va. 

2.Et done una foto A FI QUE ____________________te’n recordes de mi. 

3.La raó  PER LA QUAL ________________________me’n vull anar és que 

m’avorrisc. 

4.¿PER QUINA COSA  ____________________ donaries tot l’or del món? 

5.Deixa-li un llapis A FI QUE ______________________puga acabar el dibuix. 

6.¿PER QUINA COSA ________________ serveix aquest producte ?  

7.Això val A FI QUE ____________________ la pintura s’asseque més de 

pressa. 

8.Necessite més paper JA QUE ________________________se m’ha acabat. 

9.El carrer PEL QUAL ________________________passava la processó era 

ben estret. 

10.¿PER QUINA COSA _____________________estàveu ahir tan tristos?  

11.T’ho explique A FI QUE _________________________ho sàpies. 

12.El moment PEL QUAL _____________________________travessem és 

decisiu. 

13.Deu estar enfadada JA QUE _________________________no saluda ningú. 

14.Obriu el plànol A FI QUE ___________________________per on aneu. 

15.¿PER QUINA COSA   ________________ no has vingut a les set, com ens 

prometeres? 

16Duu crosses per caminar JA QUE _____________________ha tingut un 

accident. 

17.Pregunta-li PER QUINA COSA ___________________no ha vingut amb la 

seua dona. 

18.Compra’t un mòbil A FI QUE ______________________la gent sàpia com 

localitzar-te. 

19.Els motius PELS QUALS ____________________esclata una guerra són 

imprevisibles. 

20.Us done una hora A FI QUE _________________________pugueu estudiar. 

21.¿PER QUINA COSA  __________________________ porta crosses, si no 

coixeja? 

22.Necessitem un passe A FI QUE _____________________ens deixen passar 

al congrés. 

23.Les emissores PER LES QUALS __________________________s’emet el 

programa són incomptables. 

24.No sap PER QUINA COSA ______________________fa les coses que fa. 

25.Veiem la tele JA QUE ________________________________volem 

distraure’ns. 

26.¿PER A QUINA COSA _________________________utilitzes aquest 

martell? 



27.Pujà al pòdium A FI QUE _____________________tothom sabera que era 

el vencedor. 

28.¿PER A QUINA COSA  ___________________vol pintar el pis si encara no 

ho necessita? 

29.T’han donat 100 € A FI QUE ____________________te’ls gastes en el que 

vulgues. 

30.Les notes PER LES QUALS ___________________________et preocupes, 

se sabran la setmana vinent. 

31.Suspén  JA QUE  _________________________________no estudia gens. 

32.T’han deixat la maquineta A FI QUE _____________________t’afaites. 

33.Ja sé PER QUINA COSA ______________________està tancat.Hui és festa! 

34.¿PER QUINA COSA __________________vol vendre les joies si per a ella 

tenen un gran valor sentimental? 

35.Si almenys pensara un moment el motiu PEL QUAL _____________ actua 

així! 

36.Vinc a peu JA QUE _____________________________tinc el cotxe en el 

taller. 

37.Li passaré el llibre a l’escriptor A FI QUE ________________________me’l 

dedique. 

38.No sé PER A QUINA COSA ___________________vol la clau anglesa si no 

sap usar-la. 

39.¿PER A QUINA COSA___________________portes els esquís si no anem a 

esquiar? 

40.Posa’t les ulleres A FI QUE ______________________pugues veure bé el 

camí. 

41.Agafa el paraigua JA QUE _________________________plou a bots i a 

barrals. 

42.¿PER QUINA COSA ________________ no prens res si tens tanta fam ?¿Et 

fa vergonya ?  

43.Ta mare t’ha preparat un entrepà A FI QUE ________________no passes 

fam. 

44.Ha anat al barber A FI QUE ____________________ li talle els cabells. 

45.M’heu d’explicar PER QUINA COSA ______________ no vau venir a la 

reunió. 

46.¿PER QUINA COSA _____________________arribes tan tard? 

47.Arribe tard JA QUE __________________ el vagó de metro s’ha avariat. 

48.Li diré la veritat a poc a poc A FI QUE______________________no 

s’enfade. 

49.¿PER QUINA COSA _____________________fas tantes faltes d’ortografia ? 

50. assumptes PELS QUALS _________________________us enfronteu són 

trivials. 

51.Et donaran un got A FI QUE _________________________tastes aquest vi 

tan bo. 

52.Desconeixem PER A QUINA COSA  _________________ Antoni sempre està 

provocant el professor. 

53.La paret PER LA QUAL ______________________________ascendí 

l’alpinista era molt alta. 

54.¿PER QUINA COSA   ________________anem a peu i no amb cotxe? 

55.La bici PER LA QUAL____________________________vas discutir amb el 

teu fill, ja no va. 

56.La crisi s’agreuja JA QUE   _________________el govern no fa res. 


