Intermedi 2
Unitat 4: Substitució pronominal

Els pronoms de complement directe
Exercici 1
1. Vols cafè, Josep? –Sí que ......... vull.
2. Vols el cafè, Josep? –Sí que .......... vull.
3. Vols això, Josep? –Sí que .......... vull.
4. Vols la llet, nen? –Sí que .......... vull.
5. Vols llet, nen? –Sí que .......... vull.
6. Vols això, nen? –Sí que ......... vull.
7. Que fa els deures, la nena? –Sí que ......... fa.
8. Que fa deures, la nena? –Sí que .......... fa.
9. Que fa el que li ve de gust, la nena? –Sí que .......... fa.
10. Que explica contes, l’àvia? –Sí que ............ explica.
11.Que explica el conte de la Rateta, l’àvia? –Sí que ........ explica.
12. Que explica el que feia quan era jove, l’àvia? –Sí que ..........
explica.
13. Que porta corbata, el Joan? –Sí que .......... porta.
14. Que porta la corbata que li vas regalar, el Joan? –Sí que
......... porta.
15. Que fa el que li vas dir, el Joan? –Sí que .......... fa.
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Si hi ha préssecs, porta .......... un quilo.



Fes el que et vaig dir, però fes .......... de pressa.



El Miquel em va dir que hi seria, però jo no .......... he vist.



Quin armari! Fes el favor d’endreçar ..........



Si busques les claus, em sembla que .......... he deixat damunt de
la taula.



Les peres encara no són madures, però podríem collir .......... unes
quantes.

Exercici 2


Si no hi ha sucre haurem de comprar ..........



Saps on és el comandament? No .......... trobo enlloc.



Quan els mitjons estiguin eixuts, deseu .......... al calaix.



Posa l’olla al foc i tapa ..........



Si vols cafè, .......... he fet ara mateix.



L’Ernest no .......... dirà mai, el que pensa.

Exercici 3


Hem anat al rovelló, però no .......... hem trobat ni un.



Ahir vaig intentar localitzar-te, però no vaig aconseguir ..........



Sí que hi ha caldo, però és fred. Escalfa .......... una mica.



No tenia calés i vaig haver d’anar al caixer a treure ..........



Està enfadada perquè no .......... vam convidar a la festa.



Els lladres van fugir, però la policia va aconseguir detenir ..........

