Exercici de pronoms febles. Exercicis d’exàmens 4.
Reescriu les oracions convertint la informació repetida en pronoms febles si es pot. Fes la concordança del participi quan siga possible.
Hem trobat arreglada la caldera. Ahir no estava arreglada i per això volíem tirar la caldera.
Quan érem jóvens, vivíem a la intempèrie. Ara ja no som jóvens i no vivim a la intempèrie.
Si tens fils rojos, porta uns quants fils rojos i posarem eixos fils en la gaiata.
Ahir vaig netejar l’habitació. No entres en l’habitació que m’embrutaràs tota l’habitació.
Ens ha cedit la terra per a que treballem eixa terra, però encara té més terres.
¿Quant de temps fa que treballes fent cotxets en eixa fàbrica? —No sé quant de temps fa que treballe fent cotxets allí, però ja no treballaré més allí.
Havien posat música. Però eixa música no ens agradava i vam demanar que posaren una altra música.
En aquella muntanya abans collíem molts bolets. Ara ja no queden bolets en aquella muntanya.
Sé que tenies els llibres en el dormitori. Però ara no tens cap llibre en el dormitori.
Vam arribar al museu, però no vam entrar al museu perquè vam trobar el museu massa menut.
Ja tenim molta fusta. Crec que no ens caldrà més fusta.
Ahir regalaven discs compactes. Però ningú va voler cap disc compacte i van portar eixos discs a reciclar.
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¿Quant de temps fa que treballes fent cotxets en eixa fàbrica? —No ho sé, però ja no hi treballaré més. [ambigüitat: hi=fent cotxets/en eixa fàbrica]
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Sé que tenies els llibres en el dormitori. Però ara no n’hi tens cap.
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... vam entrar-hi perquè vam trobar-lo...
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Ahir regalaven discs compactes. Però ningú va voler cap disc compacte i van portar eixos discs a reciclar.
Llengua Catalana
Exercici de pronoms febles. Exercicis d’exàmens 4

http://www3.uji.es/~sifre

Exercici de pronoms febles. Exercicis d’exàmens 4.
Reescriu les oracions convertint la informació repetida en pronoms febles si es pot. Fes la concordança del participi quan siga possible.
Hem trobat arreglada la caldera. Ahir no estava arreglada i per això volíem tirar la caldera.
Hem trobat arreglada la caldera. Ahir no ho estava i per això la volíem tirar.

... volíem tirar-la.

Quan érem jóvens, vivíem a la intempèrie. Ara ja no som jóvens i no vivim a la intempèrie.
Quan érem jóvens, vivíem a la intempèrie. Ara ja no ho som i no hi vivim.
Si tens fils rojos, porta uns quants fils rojos i posarem eixos fils en la gaiata.
Si tens fils rojos, porta’n uns quants i els posarem en la gaiata.
Ahir vaig netejar l’habitació. No entres en l’habitació que m’embrutaràs tota l’habitació.
Ahir vaig netejar l’habitació. No hi entres que me l’embrutaràs tota.
Ens ha cedit la terra per a que treballem eixa terra, però encara té més terres.
Ens ha cedit la terra per a que la treballem, però encara en té més.
¿Quant de temps fa que treballes fent cotxets en eixa fàbrica? —No sé quant de temps fa que treballe fent cotxets allí, però ja no treballaré més allí.
¿Quant de temps fa que treballes fent cotxets en eixa fàbrica? —No ho sé, però ja no hi treballaré més. [ambigüitat: hi=fent cotxets/en eixa fàbrica]
Havien posat música. Però eixa música no ens agradava i vam demanar que posaren una altra música.
Havien posat música. Però Ø no ens agradava i vam demanar que en posaren una altra.
En aquella muntanya abans collíem molts bolets. Ara ja no queden bolets en aquella muntanya.
En aquella muntanya abans collíem molts bolets. Ara ja no n’hi queden.
Sé que tenies els llibres en el dormitori. Però ara no tens cap llibre en el dormitori.
Sé que tenies els llibres en el dormitori. Però ara no n’hi tens cap.
Vam arribar al museu, però no vam entrar al museu perquè vam trobar el museu massa menut.
Vam arribar al museu, però no hi vam entrar perquè el vam trobar massa menut.

... vam entrar-hi perquè vam trobar-lo...

Ja tenim molta fusta. Crec que no ens caldrà més fusta.
Ja tenim molta fusta. Crec que no ens en caldrà més.
Ahir regalaven discs compactes. Però ningú va voler cap disc compacte i van portar eixos discs a reciclar.
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Exercici de pronoms febles. Exercicis d’exàmens 4.
Reescriu les oracions convertint la informació repetida en pronoms febles si es pot. Fes la concordança del participi quan siga possible.
Hem trobat arreglada la caldera. Ahir no estava arreglada i per això volíem tirar la caldera.
Hem trobat arreglada la caldera. Ahir no ho estava i per això la volíem tirar.

... volíem tirar-la.

Quan érem jóvens, vivíem a la intempèrie. Ara ja no som jóvens i no vivim a la intempèrie.
Quan érem jóvens, vivíem a la intempèrie. Ara ja no ho som i no hi vivim.
Si tens fils rojos, porta uns quants fils rojos i posarem eixos fils en la gaiata.
Si tens fils rojos, porta’n uns quants i els posarem en la gaiata.
Ahir vaig netejar l’habitació. No entres en l’habitació que m’embrutaràs tota l’habitació.
Ahir vaig netejar l’habitació. No hi entres que me l’embrutaràs tota.
Ens ha cedit la terra per a que treballem eixa terra, però encara té més terres.
Ens ha cedit la terra per a que la treballem, però encara en té més.
¿Quant de temps fa que treballes fent cotxets en eixa fàbrica? —No sé quant de temps fa que treballe fent cotxets allí, però ja no treballaré més allí.
¿Quant de temps fa que treballes fent cotxets en eixa fàbrica? —No ho sé, però ja no hi treballaré més. [ambigüitat: hi=fent cotxets/en eixa fàbrica]
Havien posat música. Però eixa música no ens agradava i vam demanar que posaren una altra música.
Havien posat música. Però Ø no ens agradava i vam demanar que en posaren una altra.
En aquella muntanya abans collíem molts bolets. Ara ja no queden bolets en aquella muntanya.
En aquella muntanya abans collíem molts bolets. Ara ja no n’hi queden.
Sé que tenies els llibres en el dormitori. Però ara no tens cap llibre en el dormitori.
Sé que tenies els llibres en el dormitori. Però ara no n’hi tens cap.
Vam arribar al museu, però no vam entrar al museu perquè vam trobar el museu massa menut.
Vam arribar al museu, però no hi vam entrar perquè el vam trobar massa menut.

... vam entrar-hi perquè vam trobar-lo...

Ja tenim molta fusta. Crec que no ens caldrà més fusta.
Ja tenim molta fusta. Crec que no ens en caldrà més.
Ahir regalaven discs compactes. Però ningú va voler cap disc compacte i van portar eixos discs a reciclar.
Ahir regalaven discs compactes. Però ningú en va voler cap i els van portar a reciclar.
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...va voler-ne cap i van portar-los a reciclar.
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