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Exercici de pronoms febles. Exercicis d’exàmens 6.
Reescriu les oracions convertint la informació repetida en pronoms febles si es pot. Fes la concordança del participi quan siga possible.

Pere guarda els llibres gitats. Jo no tinc els llibres gitats perquè costen més d’agarrar.

Abans fabricàvem perfums. Ara no s’usen tants perfums i ja no ens dediquem a això.

S’ha acabat la tinta. Ves a comprar tinta roja i tinta verda.

Si t’agrada molt el meu ordinador, estalvies diners i et compres un ordinador com el meu.

En el meu plat hi havia un bon tros de pernil, però no em vaig menjar eixe tros de pernil.

Tinc una cama adormida. Si m’alce ara, no sé si podré moure eixa cama de tan adormida que està.

He vist les teues germanes, però no he comentat res de la festa a elles.

En la granja hi ha molta llet, però no he agarrat gens de llet d’aquesta.

He vist molts peus gelats. Embeneu-vos bé eixos peus o aniran a pitjor.

Vaig coincidir amb les teues sòcies, i vaig parlar de les nostres idees a elles.

He passat pel barri de Sant Pere, però no passaré més per allí en una bona temporada.

Peret es troba molt cansat, però jo no em trobe gens cansat.
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He vist molts peus gelats. Embeneu-vos-els bé o aniran a pitjor.
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En la granja hi ha molta llet, però no n’he agarrat gens.
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Si t’agrada molt el meu ordinador, estalvies diners i te’n compres un (com el meu).
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He vist les teues germanes, però no he comentat res de la festa a elles.
He vist les teues germanes, però no els he comentat res de la festa.

En la granja hi ha molta llet, però no he agarrat gens de llet d’aquesta.
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He passat pel barri de Sant Pere, però no hi passaré més en una bona temporada.

Peret es troba molt cansat, però jo no em trobe gens cansat.
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Si t’agrada molt el meu ordinador, estalvies diners i et compres un ordinador com el meu.
Si t’agrada molt el meu ordinador, estalvies diners i te’n compres un (com el meu).

En el meu plat hi havia un bon tros de pernil, però no em vaig menjar eixe tros de pernil.
En el meu plat hi havia un bon tros de pernil, però no me’l vaig menjar.

Tinc una cama adormida. Si m’alce ara, no sé si podré moure eixa cama de tan adormida que està.
Tinc una cama adormida. Si m’alce ara, no sé si la podré moure de tant que ho està. ... podré moure-la...

He vist les teues germanes, però no he comentat res de la festa a elles.
He vist les teues germanes, però no els he comentat res de la festa.

En la granja hi ha molta llet, però no he agarrat gens de llet d’aquesta.
En la granja hi ha molta llet, però no n’he agarrat gens.

He vist molts peus gelats. Embeneu-vos bé eixos peus o aniran a pitjor.
He vist molts peus gelats. Embeneu-vos-els bé o aniran a pitjor.

Vaig coincidir amb les teues sòcies, i vaig parlar de les nostres idees a elles.
Vaig coincidir amb les teues sòcies, i els vaig parlar de les nostres idees. ... vaig parlar-los de...

He passat pel barri de Sant Pere, però no passaré més per allí en una bona temporada.
He passat pel barri de Sant Pere, però no hi passaré més en una bona temporada.

Peret es troba molt cansat, però jo no em trobe gens cansat.
Peret es troba molt cansat, però jo no m’hi trobe gens.


