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Exercicis 1 Combinacions De Pronoms
Exercicis de pronoms febles. Solucions
En cas de combinacions de dos (binària) o més pronoms (terciària), han d’anar tots junts, o bé al 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
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,
ELS PRONOMS FEBLES. RESUM I EXERCICIS PRÀCTICS
Els pronoms sempre van units al verb En cas de combinacions de dos (binària) o més pronoms (terciària), han d’anar tots junts, o bé al davant del
verb o bé al darrere Si el verb és una forma perifràstica formada amb un infinitiu, els pronoms hi poden anar al davant o …
Exercicis 1 Combinacions De Pronoms De Cd I Ci De 3a
exercicis-1-combinacions-de-pronoms-de-cd-i-ci-de-3a 1/1 PDF Literature - Search and download PDF files for free Exercicis 1 Combinacions De
Pronoms De Cd I Ci De 3a [Books] Exercicis 1 Combinacions De Pronoms De Cd I Ci De 3a When people should go to the books stores, search
opening by shop, shelf by shelf, it is in fact problematic
EXERCICIS 1. Combinacions de pronoms de CD i CI de 3a ...
M A MS Pronoms personals 1 EXERCICIS 1 Combinacions de pronoms de CD i CI de 3a persona Relacioneu amb fletxes les dues columnes: 1 Marc
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porta el berenar als seus fills
EXERCICIS DE PRONOMS FEBLES
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,
CURSOS DE CATALÀ A DISTÀNCIA 2002-2003
CURSOS DE CATALÀ A DISTÀNCIA LES COMBINACIONS BINÀRIES DE PRONOMS FEBLES Curs de català a distància – Nivell D Els pronoms
febles Centre de Normalització Lingüística de Girona Oficina de Català de Calonge 2 1 ELS PRONOMS FEBLES Els pronoms febles són monosíl·labs
àtons que substitueixen elements d'una oració que són
Els pronoms febles (1)
Els pronoms febles (1) El complement directe · CD (sense preposició) La persona o la cosa en què recau l'acció del verb Veig la finestra Veig la Clara
El complement del nom (substantiu i adjectiu) · CN Una informació complementària del subjecte Pronoms complement preposicional CP Parlo de la
…
COMBINACIONS DE DOS PRONOMS FEBLES
c) Els pronoms febles en els textos parlamentaris En els textos parlamentaris hem d'emprar les combinacions de pronoms febles normatives i pròpies
dels registres formals Així, en comptes de les combinacions col·loquials i dialectals l'hi (li + ho), l'hi (la + hi) i n'hi (en + hi), hem d'emprar
respectivament les combinacions li ho, la hi i
Combinació de dos pronoms febles - Boncatala
Combinació de dos pronoms febles EM ET EL LA HO LI ES HI EN ENS US ELS LES me l' me l' m'ho me li m'hi me n' me'ls me les me'l me la m'ho me
li m'hi me'n me'ls me les 1 Negreta: davant de verb començat amb consonant 2 Cursiva: després de verb acabat amb vocal menys u 3 En negreta i
cursiva: Després de verb acabat amb consonant i u
3.1 Pronoms febles: generalitats
31 Pronoms febles: generalitats Identifica el pronom feble que fa funció de CD i inventa el sintagma al quan podria haver substituït aquest
complement directe: 1 La vaig perdre / Vaig perdre-la 2 Ho vaig creure / Vaig creure-ho 3 37 Combinacions de pronoms febles
CLAU 1. Combinacions de pronoms de CD i CI de 3a persona.
Àrea de Formació Lingüística S C MS Pronoms febles 1 CLAU 1 Combinacions de pronoms de CD i CI de 3a persona 1 Marc porta el berenar als seus
fills c Marc els el porta 2 Marc porta la beguda a les seues amigues d Marc els la porta 3 Marc porta a les seues filles allò que li van dir e Marc els ho
porta 4 Marc porta fruita als
Repàs de pronoms febles - Blogs de la UAB
1 Cada complement o element sintàctic de la frase es substitueix per un pronom 2 L’apòstrof en la unió de pronoms i verb ha d’anar tan a la dreta
com sigui possible 3 L’ordre habitual d’aparició dels pronoms és: CI + CD + CC /C Prep 4 El pronom li combinat amb els pronoms el, la, els i les dona
lloc a les combinacions
PRONOMS FEBLES I SUBSTITUCIO. - Geocities.ws
Pronoms II 4 COMPLEMENT DE NOM El complement de nom és un dels components del sintagma nominal El complement de nom introduït per la
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preposició de, indica pertinença, especificació, etc del nom que acompanya A) ELEMENTS QUE HI REALITZEN LA FUNCIÓ 1 Sintagma Adjectival
(SA) Els cosins anglesos Els xics més alts 2
Substituïu els sintagmes subratllats pels pronoms febles ...
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
PRONOMS FEBLES: DEFECTE, EXCÉS I MAL ÚS
Exercicis Detecteu els errors de les frases següents i solucioneu-los: 1 Li agraden tant els caramels d’eucaliptus, que sempre que passa per aquesta
botiga compra 2 De la mitja dotzena d’ous separeu un per a la maionesa 3 No hi havia cartolines vermelles Només hi havia de grogues i de blaves 4
GRAMÀTICA - XTEC
Funció de complement directe (CDFunció de complement directe (CD)) 1Els pronoms febles me, te, nos, vos substitueixen un CD quan aquest CD és
la 1a o 2a persona, singular o plural: La teva mare m’estima 2 Els pronoms feble s l o, l a, los, les substitueixen complements directes determinats, és
a dir, que vagin amb
Els pronoms febles (2)
Procés d'escriptura de la combinació de dos pronoms febles Els pronoms febles (2) 1 Hem d'escriure una combinació de pronoms Si tu no vols
comprar caramels a l'Ot, ___ ___ compraré jo La Júlia ha vist una bossa molt maca ___ ___ regalaré pel seu aniversari 11 Si hiEls dos pronoms
coincideix, ja podem escriure la combinació
d’algunes combinacions binàries de
realitzacions d‘algunes combinacions binàries de pronoms de tercera persona no reflexius, tant en la llengua oral com en la llengua escrita El tret
comú d‘aquestes combinacions és que un dels pronoms clítics1 fa la funció de complement indirecte (CI) i l‘altre realitza la funció de complement
directe (CD)
Repàs de pronoms febles - Blogs de la UAB
Substitueix els complements de les frases següents per la combinació de pronoms febles adequada 1 Nosaltres els hi vam donar (els llibres a la
Maria) 2 Avui l’hi portaré (el regal al meu amic) 3 Aquesta tarda les hi tornarem (les ampolles a l'adroguer) 4 L'Àlex li’n llegeix (contes a la Berta) 5

exercicis-1-combinacions-de-pronoms-de-cd-i-ci-de-3a

3/3

PDF Drive - Search and download PDF files for free.

