
INS LA TALAIA DE SEGUR DE CALAFELL  3r d’ESO

NOM I COGNOMS:.........................................................................................................

PRONOMS FEBLES: EXERCICIS

1. Analitza les oracions i substitueix  un complement pel pronom corresponent:

a) El professor repartia els exàmens.

b) Sempre llegeix novel·les de misteri.

c) Sempre té alguns caramels a la butxaca.

d) Ja tenim tres entrades per al cinema.

e) Agafeu el paper del terra.

f) Els actors van signar autògrafs.

g) Va ordenar que tothom s’aixequés de la cadira.

h) No he pensat el que havia de dir.

a) Enviaré el programa d’activitats als veïns.

b) Vaig explicar els fets al meu amic.

c) Porta els paquets a les clientes.

d) El dissenyador va presentar la seva col·lecció al públic.

e) Donarem el condol a la família.

2. Indica si els complements subratllats són atributs o predicatius i

substitueix-los pels pronoms febles corresponents:

a) La Laura i l’Helena eren les mestres de cinquè.

b) Es va presentar a la reunió enfadat.

c) Es va quedar aturat davant el semàfor.

d) Les muntanyes semblen llunyanes.

e) Les peces són de plata.

f) Es manté allunyada de la multitud.

g) Aquest noi es considera molt llest.

h) Va quedar-se sord als trenta anys.



3. Indica si els complements subratllats són CRV o CC i substitueix-los pels

pronoms febles corresponents:

a) Viuen de la venda ambulant.

b) El nen plora amb ràbia.

c) Sortiré de casa a les cinc.

d) Ha renunciat als plaers de la vida.

e) Baixa de l’arbre ara mateix.

f) Només penso en les vacances.

g) Anirem al concert de música clàssica.

4. Indica la funció dels grups i pronominalitza:

a) Em van donar el premi.

b) Us han trobat al carrer.

c) Es pentina lentament.

d) Em rento les mans.

e) Fa estona que et buscava.

f) M’apassiona la novel·la històrica.

5. Substitueix un complement per un pronom:

a) Ens dediquem al bricolatge.

b) Va dedicar el llibre al rei.

c) Va portar la jaqueta a la tintoreria.

d) Ens porten al teatre.

e) El grum portava la maleta a les clientes.

f) Pots ensenyar les cartes als jugadors.

g) Us heu burlat d’en Pere.

d) Buscaven a tu pel bosc.

e) Lliurarà les notes a tu.

f) Han vist a mi a l'estadi.



g) Enviaran a mi l'enciclopèdia.

h) Escoltaran a vosaltres per ràdio.

i) No portis berenar per a nosaltres.

j) Venia cansadament de la feina.

k) Penjo la llonganissa al rebost.

l) Prego als alumnes que no fumin.

m) Els nens dibuixen el mapa al full.

n) Donaré tot el que pugui als necessitats.

o) Avisen als convidats que arribin d'hora.

p) Vull regalar unes ulleres a l'àvia.

q) Telefonaré al soci al restaurant.

r) Preguntarem als oncles si vindran.

s) Donaran tot això al drapaire.

t) Han posat deu pessetes a la guardiola.

u) Compro un panet per al nen.

v) Portaré pomes a la mestressa.

w) Guardarem la fruita per a l'Anna.

x) He escrit al gerent amb educació.

y) Tanquen a la gàbia tots els conills.

z) Compraràs pa al supermercat.

aa) Deixaré l'abric al penjador.

bb)Porto els llibres per als nois.

cc) Demanava aquella clau al porter.

dd)Empaiten la canalla pel carrer.

ee) Demanaré aquells horaris al conductor.

gg)Porto el sopar al pare.

hh)Envia les cartes als seus cosins.

ii) Colliu l'esborrador de terra.

jj) Doneu els cromos al meu fill.


