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PRONOMS FEBLES: EXERCICIS 

 

1. Substitueix els CD pel pronom feble 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. 

 
2. Substitueix els CI pel pronom feble corresponent: 

 
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. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 
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5. Indica la funció sintàctica dels pronoms subratllats: 
 
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. 

 
6. Substitueix els complements subratllats per la combinació de pronoms 

feble adequada: 
 
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. 
h) No diguis a la teva germana que has perdut el seu mòbil. 

 
7. Assenyala les combinacions pronominals incorrectes: 

 
a) Cantaré la nadala al meu fill: L’hi cantaré. 
b) He arrencat les herbes en aquest jardí: Les hi he arrencat. 
c) He collit flors per a la mare: Li’n he collit flors. 
d) Parlarem de l’excursió a la Roser.Li’n parlarem.  


