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Getting the books exercicis de
pronoms febles now is not type of
challenging means. You could not
unaided going in the manner of ebook
heap or library or borrowing from your
connections to approach them. This is an
entirely easy means to specifically get
guide by on-line. This online notice
exercicis de pronoms febles can be one
of the options to accompany you when
having additional time.
It will not waste your time. say yes me,
the e-book will enormously impression
you additional issue to read. Just invest
little times to contact this on-line
publication exercicis de pronoms
febles as without difficulty as evaluation
them wherever you are now.
Open Library is a free Kindle book
downloading and lending service that
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has well over 1 million eBook titles
available. They seem to specialize in
classic literature and you can search by
keyword or browse by subjects, authors,
and genre.
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EXERCICIS DE PRONOMS FEBLES
CORREGITS 1. Ompliu els espais amb els
buits següents: LI, L’HI, LA HI i LI HO. 1.
Li agrada el pa amb tomàquet. (CI 3a
persona singular) 2. M’ha demanat que li
porti el document. (CI 3a persona
singular) 3. Li (CI 3a persona singular) va
deixar el llibre però encara no l’hi ha
tornat. (l’ = CD
Exercicis de pronoms febles.
Solucions - WordPress.com
EXERCICIS DE PRONOMS FEBLES 1
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL
COMPLEMENT DIRECTE DETERMINAT I
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INDETERMINAT Torna a escriure els
pronoms febles que tens entre parèntesi
darrere del verb, en la forma adequada:
a) doneu (em): b) porta (en): c)
comenteu (els): d) va rentar (es): e)
canvieu (us): f) dóna (em): g) calma (et):
EXERCICIS DE PRONOMS FEBLES blogs.cpnl.cat
EXERCICIS DE PRONOMS FEBLES 5 ELS
PRONOMS FEBLES QUE SUBSTITUEIXEN
ELS COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS
HI ( -HI ) / EN (N' / 'N / -NE ) 1) En
general, utilitzem HI per substituir un
complement circumstancial. 2) Utilitzem
EN quan el complement circumstancial
va introduït per la preposició DE,
EXERCICIS DE PRONOMS FEBLES WordPress.com
EXERCICIS PRONOMS FEBLES A. 1. Escriu
darrere el verb els pronoms que hi ha
davant: Jo li vaig telefonar. Tu el vas
mirar. Ell ens va cridar. Ella les va
comprar. Nosaltres la vàrem cantar....
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EXERCICIS PRONOMS FEBLES PORTAL DEL ESTUDIANTE
els pronoms febles. Exercicis i les
solucions dels exercicis. Activitat núm. ::
60
Activitat núm. :: 60 - els pronoms
febles
Els pronoms s’escriuen darrere del verb
(enclítics) quan és un infinitiu, un
gerundi o una forma de l’imperatiu i van
separats del verb amb un guió o un
apòstrof: Eixuga’t els cabells // Va donarli una sorpresa // Fent-ho així no te’n
sortiràs Si el verb acaba en consonant o
diftong el pronom se separa amb un
guió i pren la
ELS PRONOMS FEBLES
Ordre de col·locació dels pronoms febles
quan es combinen entre ells. Sovint en
una expressió es combina més d’un
pronom. L’ordre que cal seguir en la
col·locació dels pronoms febles és el
següent: reflexiu / 2a persona / 1a
persona / CI / CD o atribut / adverbials
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Combinacions de pronoms febles –
Aula de català
Els pronoms personals febles són
paraules de significat variable que
serveixen per evitar la repetició d’un
nom o d’un sintagma nominal que ja ha
aparegut en una oració anterior.. Al jardí
hi ha un gat [nom] que miola.No el
[pronom] sents? – Els pronoms personals
febles són monosíl·labs àtons. – Sempre
van aglutinats al verb amb el qual
formen una unitat de pronúncia.
Pronoms febles de CD i CI – Aula de
català
PRONOMS FEBLES Substituïx els termes
possibles pels pronoms febles. Ompli els
buits amb el pronom o la combinació de
pronoms corresponent, si cal, afegix els
signes gràfics que corresponga.
Recorda, amb el botó “pista” perdràs
punts. — La treballadora va demanar
l’informe al cap del departament.
PRONOMS FEBLES - dival.es
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Combinació de dos pronoms febles El
següent requadre descriu la combinació
dels pronoms febles en les dues variants
principals del català estàndard. Cal
notar, però, que hi ha tot un seguit de
combinacions dialectals i col·loquials no
admeses que no figuren aquí. En cada
cel·la de la taula, se segueix l'ordre
següent:
Els pronoms personals forts i febles
- curs de valencià C 1
Els pronoms febles substitueixen
diferents complements verbals. Així,
poden fer la funció de complement
directe, indirecte, circumstancial, de
règim, predicatiu i atribut. Si creus que
necessites repassar tots aquests
complements, vés a l'itinerari de l'oració
com a unitat sintàctica.
Itineraris d'aprenentatge.
Suficiència.
Pronom - Generalitat de Catalunya
Pronom - Generalitat de Catalunya
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Substituïu els sintagmes subratllats pels
pronoms febles adients. Indiqueu la
funció sintàctica d’aquests pronoms. 1.
Parla d'això. 2. Parlo amb cautela. 3.
Posaré les tovalloles a taula. 4.
Passàvem pel pont. 5. Venia de
Cerdanyola. 6. Ha regat unes flors grises
a les amigues. 7. Ha fet el que li vas
demanar. 8. Em recorde de tot el ...
Substituïu els sintagmes subratllats
pels pronoms febles ...
Exercicis de verbs: El futur compost, el
futur hipotètic compost, el pretèrit perfet
de subjuntiu i el pretèrit plusquamperfet
de subjuntiu. Pronoms febles. 1.
Exercicis de pronoms febles (I) 2.
Exercicis de pronoms febles (II)
(dificultat alta) Pronoms relatius. 1.
Exercicis de català per Sara
Marugan: Exercicis
Els pronoms febles substitueixen
elements de l'oració que tenen una
determinada funció sintàctica. El pronom
feble fa la mateixa funció sintàctica que
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l'element que substitueix. Funció de
complement directe (CDFunció de
complement directe (CD)) 1.Els pronoms
febles me, te, nos, vos substitueixen un
CD quan aquest CD és la 1a o 2a ...
GRAMÀTICA - XTEC
exercicis de pronoms febles pronominal
del complement directe determinat
indeterminat torna escriure els pronoms
febles que tens entre darrere del verb,
en la
1. Exercicis-de-pronoms-febles 22102 - UIB - StuDocu
Més exercicis de FUNCIÓ SINTÀCTICA +
PRONOM FEBLE Si vols continuar
practicant la relació entre les funcions
sintàctiques i els pronoms febles que les
substituïxen, pots descarregar-te
aquesta altra bateria d'exercicis.
PRACTIQUEM? - Página web de
rebollengua
Exercicis de repàs de pronoms febles
CENTRE DE NORMALITZACIÓ
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LINGÜÍSTICA DE GIRONA Sandra Camps
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.
1. Substitueix els CD pel pronom
feble corresponent
31 Gen. Title Slide of Exercicis de
sintaxi. Categories gramaticals o
lèxiques. montse. ciberta. Retòrica i
poesia. Msais. Pronoms febles 1r primers
tenen tres persones gramaticals que
varien depenent del nombre i,
Analitzador morfolÃ²gic (Internostrum)
Exercici: Categories gramaticals qv
(Marta .
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