Departament de Llengua i Literatura catalanes

Examen de pronoms febles

1rBatxillerat C

Nom i llinatges:
Data:
1- Substitueix els complements en negreta pels pronoms febles corresponents:
–
–
–
–
–
–
–
–

La Isabel va repartir caramels a les seves amigues.
Van demanar els horaris al conductor.
Parlàvem de l'excursió amb el veïns.
Demana les claus al director.
Penja la llonganissa al rebost.
El capità paga el sou als mariners.
Fiqueu els mocadors al calaix.
La portera explica als veïns el que ha passat.

2- Substitueix per pronoms febles tots els complements de les frases següents:
–
–
–
–
–

Només es dedica a la música.
Demà enviaré això a la mare.
No vull parlar amb tu d'aquesta qüestió.
Van deixar els llibres a la mestra.
Traurem la pols del calaix.

3- Ompliu els espais en buits amb els pronoms febles adequats segons la normativa.
– Aquesta fitxa s'ha de desar a l'arxivador. Et fa res posar __________
– Si li vols fer un favor, fes __________ un que l'ajudi de debò.
– En Joan va dir a en Pep que no calia que portés el carnet. Quan _________ va dir jo hi era al
davant.
– Dóna records de part meva als avis. Dóna______________! No te'n descuidis, eh?
– Ara no tinc ganes de repartir els croissants als nens. Ja _________ donaré d'aquí una estona.
– En aquesta aula falten cadires. Porteu _______________ tres o quatre.
– Els clients potser no saben que s'ha de pagar abans del dia 15. Si us plau,
recorda___________.
– Els treballadors van demanar una explicació, però no __________ van donar cap.
4- Encercla l'opció correcta:
– Quan vaig anar al teatre vaig veure la Maria ___________ vas veure tu?
L'hi
le'n
la hi
li hi
– Voldria treure el llibre de l'armari, però no __________ puc treure.
L'en
le'n
l'hi
li hi
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– Quan els alumnes necessiten fotocòpies ___________ don.
Li'n
s'ho
els hi
els en
– Si tu no has pres les claus al nou, qui ______________ ha preses?
Els hi
les hi
n'hi
els les
– No els expliquis pas allò. Ja __________ faràs saber demà.
Els hi
els hi
s'ho
li'n
5- En alguna de les frases següents hi ha errors en l’ús dels relatius. Canvia la construcció en
cursiva per una de correcta, si cal.
1. Era una mestra de la que tots fugien.
2. Vigileu! És un estany que s'hi ha ofegat molta gent.
3. Nen, fes el que et diuen!
4. Aquesta brusa i la que portava diumenge són de la botiga d'Adolfo Domínguez.
5. Portaré el vestit amb el que es va casar la meva besàvia.
6. Ara ja no són moda les idees per les que vam combatre.
7. L'autocar amb el que havíem de venir ha tingut una avaria.
8. Aquest és el professor del que et parlava.

6- Omple els buits de les frases següents amb les formes de relatiu adequades.
1. Tots ploraven, ______________em féu posar trist.
2. Un problema __________molts fugen i __________no volen saber res.
3. Em va dir que no ho havia fet ell, ___________jo vaig respondre que no era veritat.
4. La ploma__________ escric me la van regalar pel meu sant.
5. Els ideals ___________es va sacrificar.
6. Són coses ______________no ens hem acostumat.
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7. El senyor ___________et parlo avui viu a Sarrià.
8. Les persones ____________confiava em varen defraudar.

7- Insereix la segona oració dins la primera.
Exemple:
El llibre m’està agradant molt. Em vas regalar un llibre.
El llibre que em vas regalar m’està agradant molt.
1. Ha decidit deixar la feina. Ningú no preveia que deixés la feina.
1.
2. He conegut el director de la revista. Col·laboro en aquesta revista.
2.
3 . És una persona misteriosa. No em refio d’aquesta persona.
3.
4. Em vas trucar un dia. Aquell dia no era a casa.
4.
5. El projecte era ambiciós. Participaven en aquell projecte.
5.
6. La metgessa operarà el meu pare. El fill de la metgessa estudiava amb mi.
6.
7. He perdut el paraigua. Em vas deixar el paraigua.
7.

