
Substituïu els complements subratllats pel pronom o combinació de pronoms
febles que corresponga:

1. Només podem demanar a les teues amigues la seua col·laboració.
Només els la podem demanar

2. Si poguérem mostrar els nostres punts de vista als nostres amics, seria magnífic.
Si els els poguérem mostrar seria magnífic.

3. Voldria dir a les meues germanes que arribarem demà.
Els ho voldria dir

4. Posa el banyador a la menuda!
Posa-li’l

5. Sentien des de lluny els miols del gat.
Els hi sentien

6. Sempre conta (a nosaltres) la mateixa història.
Sempre ens la conta

7. He vist la senyora Carme a cal metge.
La hi he vista

8. . L’encarregat s’entretenia amb l’ordinador.
L’encarregat s’hi entretenia

9. Vaig canviar quatre segells al veí.
Li’n vaig canviar quatre

10. Porta uns quants quilos de peres als teus germans!
Porta’ls-en uns quants

11. Demà agafaré les instàncies per al meu company.
Demà li les agafaré

12. Miquel ha recomanat el seu llibre a Mercé.
Miquel li l’ha recomanat

13. No has donat la teua adreça al professor.
No li l’has donada.

14. Ramon ha comprat pomes per a Tina i Rosa .
Ramon els n’ ha comprades

15. Pep recita poemes a Lídia.
Pep li’n recita

16. Teresa deu el sopar a Pere i a Jaume.
Teresa els el deu.

17. Vam haver de dur el meu germà a urgències.
L’hi vam haver de dur

18. Haurem de donar la revista a la portera.
Li l’haurem de donar

19. Emili pagarà una ronda a Quico i Empar.
Emili els en pagarà una

20. Han plantat un arbre nou al bos
N’hi han plantat un.

21. No s’esforça a fer-ho bé.
No s’hi esforça

22. Xavier ha trencat les tasses sense vole
Xavier les hi ha trencades.

23. Vam arribar de París amb avió.
N’hi vam arribar

24. Marta ha comprat al seu nebot una carpeta nova.



Marta li n’ ha comprada una
25. No veig el teu germà des de l’any passat.

No l’hi veig
26. Júlia pensa bé les coses.

Júlia les hi pensa
27. Vaig canviar quatre segells al veí

Li’n vaig canviar quatre
28. El iaio ha donat una bufetada al seu nét.

El iaio li n’ ha donada una
29. . El xofer va traure el cotxe de l’edifici.

El xofer l’en va traure
30. La teua germana no ha comprat beguda per als xiquets.

La teua germana no els n’ha comprada
31. Compraven la taula per al director d’àrea.

Li la compraven
32. Havia dut la revista per a mi.

Me l’havia duta
33. Porta més adjudicacions (a nosaltres)!

Porta’ns-en més
34. Venc el cotxe al xic.

Li’l venc
35. Penja l’americana en el penjador.

La hi penja
36. Tinc el paraigua a casa.

L’hi tinc
37. El colom es mira allò.

El colom s’ho mira
38. Havia de canviar els telèfons a les amigues.

Els els havia de canviar
39. Escric les cartes de nit.

Les hi escric
40. Fes un resum del llibre a mi!

Fes-me’n un
41.No han dit a ells quin dia faran festa.

No els ho han dit
42. Fes el que saps per a elles!

Fes-los-ho
43.Vull dir allò a les infermeres.

Els ho vull dir
44. Escrius les cartes a les subscriptores.

Els les escrius
45.Doneu l’informe als funcionaris!

Doneu-los-el
46. Afegesc aigua a la peixera.

N’hi afegesc
47. Feien les males passades a vosaltres.

Us les feien
48. Va regalar (a nosaltres) un llibre.

Ens en va regalar un
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