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Exercici de pronoms febles. Exercicis d’exàmens 5.
Reescriu les oracions convertint la informació repetida en pronoms febles si es pot. Fes la concordança del participi quan siga possible.

Tots creuen que James Bond és simpàtic, però jo no trobe gens simpàtic a James Bond.

Ara la plaça està plena. En canvi, ahir a aquesta hora no quedava ningú en la plaça.

L’hortet estava tot perdut. Però he llaurat l’hortet, he posat adob en l’hortet i ara l’hortet està preciós. he posat adob a l’hortet

Hi havien moltes sabates per terra. Vaig mirar aquelles sabates, però no vaig agarrar cap sabata.

M’agradava aquella foto, però Peret havia vist aquella foto abans.

He vist les sabates ordenades. I els pantalons, ¿quan voré ordenats els pantalons?

Abans féiem vi, però fa temps que no fem vi. —És perquè el vi se’ns tornava agre.

Han passat molts cotxes, però no he vist cap cotxe que m’agradara.

Vol que carreguem els gots. Intentarem carregar els gots, però no sé si quedarà cap got sencer.

Aquells ratolins són per a les teues amigues. Emporta’t els ratolins i dones els ratolins a elles demà.

La llibreta estava tacada, tot i que Peret repeteix que ell no havia vist tacada la llibreta.

Abans teníem cinc motos, però ara només tenim dos motos.
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M’agradava aquella foto, però Peret l’havia vista abans.

He vist les sabates ordenades. I els pantalons, ¿quan voré ordenats els pantalons?
He vist les sabates ordenades. I els pantalons, ¿quan els hi voré?

Abans féiem vi, però fa temps que no fem vi. —És perquè el vi se’ns tornava agre.
Abans féiem vi, però fa temps que no en fem. —És perquèØ se’ns tornava agre.

Han passat molts cotxes, però no he vist cap cotxe que m’agradara.
Han passat molts cotxes, però no n’he vist cap que m’agradara.

Vol que carreguem els gots. Intentarem carregar els gots, però no sé si quedarà cap got sencer.
Vol que carreguem els gots. Ho intentarem, però no sé si en quedarà cap sencer. Els intentarem carregar,...

Aquells ratolins són per a les teues amigues. Emporta’t els ratolins i dones els ratolins a elles demà.
Aquells ratolins són per a les teues amigues. Emporta-te’ls i els els dones demà.

La llibreta estava tacada, tot i que Peret repeteix que ell no havia vist tacada la llibreta.
La llibreta estava tacada, tot i que Peret repeteix que ell no la hi havia vista.

Abans teníem cinc motos, però ara només tenim dos motos.
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Exercici de pronoms febles. Exercicis d’exàmens 5.
Reescriu les oracions convertint la informació repetida en pronoms febles si es pot. Fes la concordança del participi quan siga possible.

Tots creuen que James Bond és simpàtic, però jo no trobe gens simpàtic a James Bond.
Tots creuen que James Bond és simpàtic, però jo no l’hi trobe gens.

Ara la plaça està plena. En canvi, ahir a aquesta hora no quedava ningú en la plaça.
Ara la plaça està plena. En canvi, ahir a aquesta hora no hi quedava ningú.

L’hortet estava tot perdut. Però he llaurat l’hortet, he posat adob en l’hortet i ara l’hortet està preciós. he posat adob a l’hortet
L’hortet estava tot perdut. Però l’he llaurat, hi he posat adob i araØ està preciós. li he posat adob

Hi havien moltes sabates per terra. Vaig mirar aquelles sabates, però no vaig agarrar cap sabata.
Hi havien moltes sabates per terra. Les vaig mirar, però no en vaig agarrar cap. Vaig mirar-les però no vaig agarrar-ne cap.

M’agradava aquella foto, però Peret havia vist aquella foto abans.
M’agradava aquella foto, però Peret l’havia vista abans.

He vist les sabates ordenades. I els pantalons, ¿quan voré ordenats els pantalons?
He vist les sabates ordenades. I els pantalons, ¿quan els hi voré?

Abans féiem vi, però fa temps que no fem vi. —És perquè el vi se’ns tornava agre.
Abans féiem vi, però fa temps que no en fem. —És perquèØ se’ns tornava agre.

Han passat molts cotxes, però no he vist cap cotxe que m’agradara.
Han passat molts cotxes, però no n’he vist cap que m’agradara.

Vol que carreguem els gots. Intentarem carregar els gots, però no sé si quedarà cap got sencer.
Vol que carreguem els gots. Ho intentarem, però no sé si en quedarà cap sencer. Els intentarem carregar,...

Aquells ratolins són per a les teues amigues. Emporta’t els ratolins i dones els ratolins a elles demà.
Aquells ratolins són per a les teues amigues. Emporta-te’ls i els els dones demà.

La llibreta estava tacada, tot i que Peret repeteix que ell no havia vist tacada la llibreta.
La llibreta estava tacada, tot i que Peret repeteix que ell no la hi havia vista.

Abans teníem cinc motos, però ara només tenim dos motos.
Abans teníem cinc motos, però ara només en tenim dos.


