
EXERCICIS DE PRONOMS FEBLES 

 

1. Substitueix el que hi ha en negreta per un pronom feble 

1. Quan has fet això? 

2. Demostra que has encertat. 

3. Vam escoltar atentament el que ens van explicar 

4. Ell deu saber on han anat a parar els papers més comprometedors 

5. Està malalt des d'ahir 

6. Els coberts semblaven d'argent, però no eren d'argent 

7. Aquestes flors també són per al mejador 

8. Ets músic? -Sí, sóc músic 

9. Ja són tres? -Sí, ja són tres i aviat seran quatre 

10. Sembla la secretària, però no és la secretària 

11. Envie un telegrama a ell 

12. Vull enviar a elles una carta mínimament digna 

13. He deixat a Carles i Marta una nota al frigorífic 

14. Agafa uns quants retalls 

15. Tens poca disposició per a començar la faena 

16. Arribaran persones que t'usurparan els drets 

17. Passen cotxes sense pausa 

18. T'has fet afiliat d'aquest sindicat 

19. També es diu Carles. En la seua família falta una miqueta d'imaginació 

20. Que desgraciat que és! Que___és, de desgraciat! 

21. Es burlen d'ell 

22. S'han oblidat que havien de venir 

23. Tot just eixien de la sala de festes quan els van enxampar 

24. Ara vinc del poble 

25. Conec els avantatges de ser bilingüe 

26. Aquesta casa també és plena de fantasmes 

27. Sofrí moltíssim per haver deixat el lloc de treball 

28. Aquest document no s'avé a les condicions que havíem pactat 

29. Jo també confie en la seua incapacitat 

30. Si vas a casa, trobaràs a casa ton pare 

31. Ja no es diverteix tant com abans amb les apostes 

32. Si no parles amb eloqüència, tindràs problemes 

33. Sempre mira de reüll 

34. Has de córrer més decidit 

35. Et dic que no venia gaire cansat 

36. Em va tractar com un ignorant i no li ho perdone 

2. Fes la substitució per pronoms febles dels complements que pugues: 

1. Posa un quants tovallons a la taula. 

2. Isabel pot ensenyar-te el plànol tranquil·lament. 

3. Vol traure el llibre de la biblioteca. 

4. Demà farem la reunió a la sala d’actes. 

5. Demana unes quantes cadires als teus pares. 



3. Combinacions de pronoms de CD i CI de 3a persona. Relacioneu amb fletxes les 

dues columnes: 

Marc porta el berenar als seus fills. 

Marc porta la beguda a les seues amigues. 

Marc porta a les seues filles allò que li van dir. 

Marc porta fruita als seus pares. 

Marc porta el llibre a la seua filla. 

Marc porta la llibreta a son pare. 

Marc porta a la professora allò que li demanà. 

Marc porta discos al seu amic. 

Marc li’n porta. 

Marc li la porta. 

Marc els el porta. 

Marc els la porta. 

Marc els ho porta. 

Marc li’l porta. 

Marc li ho porta. 

Marc els en porta. 

4. Combinacions de pronoms de CD i CI de 3a persona. Relacioneu amb fletxes les 

dues columnes: 

Pau renta els cabells a les seues cosines.    Pau li’ls renta. 

Pau renta les cames als seus germanets.     Pau se’ls renta. 

Pau renta roba per als seus oncles.     Pau els els renta. 

Pau renta els peus al seu germanet menut.    Pau els en renta. 

Pau renta les orelles a la seua germaneta.    Pau se les renta. 

Pau renta camises per a son pare.     Pau se’n renta. 

Pau renta les seues pròpies mans.     Pau li les renta. 

Pau renta els seus propis cabells.     Pau els les renta. 

Pau renta jerseis per a si mateix.     Pau li’n renta. 

 

5. Subratlla els Complements circumstancials en aquestes oracions i escriu de quin tipus són: 

 

a) Treballa a corre-cuita.  

b) Avui tothom va de bòlit.  

c) Les bones ensaïmades es fan a Mallorca.  

d) Cada dissabte vaig al cinema.  

e) Fixeu aquest cartell amb unes xinxetes.  

 

6. Subratlla els CRV i els CC d'aquestes oracions i substitueix-los per pronoms: 

 

a) El iot del financer es dirigeix cap al port del Pireu.  

b) L'empresa ha optat per les catifes de disseny actual.  

c) Pensa anar fins a Calella amb bicicleta.  

d) M'he assabentat del teu problema.  

e) Renoi, brames com un ase.  

f) Els meus veïns es dediquen a la venda ambulant.  

g) Ja no confio en tu. 

 

7. Relaciona les frases de la columna de l'esquerra amb les combinacions pronominals de la columna de la dreta 

que substitueixen els complements en negreta: 

 

Ens envieu el paquet per correu urgent  a. -la-hi 

Comprarem un tortell a la pastisseria   b. li'n 

Dóna'm l'abric      c. -los-els 

Ara es penedeix de no venir    d. ens l'hi 

Al Pere, li donen crema per postres     e. n'hi 

Compraré llibres per a les meves filles     f. me'l 

Regaleu aquests discos a les cosines   g. se'n 

Posa la camisa a l'armari    h. ens ho 

No ens vam creure que sortiríeu a la tele  i. els en 

Pots també entrar a aquesta adreça d’internet i fer més exercicis de pronoms amb autocorrecció: 
EXERCICIS DE VALENCIÀ - portal d'autoaprenentatge 
sites.google.com/site/.../exercicis-de-valenciSimilares 
 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=pronoms%20febles%20valenci%C3%A0%20exercicis&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fportalautoaprenentatge%2Fhome%2Fexercicis-de-valenci&ei=kp4VT-GzI46a-wbEqdy2Ag&usg=AFQjCNFw3RiMPJM9owEM3lJWF8Ws0V1wfQ
http://www.google.es/search?hl=es&rlz=1W1GGLR_esES438&biw=1366&bih=529&q=related:sites.google.com/site/portalautoaprenentatge/home/exercicis-de-valenci+Pronoms+febles+valenci%C3%A0+exercicis&tbo=1&sa=X&ei=kp4VT-GzI46a-wbEqdy2Ag&sqi=2&ved=0CDAQHzAB

