
Complement directe       Complement indirecte 
Complement circumstancial  Reflexiu (directe personal) 
Complement del nom   Atribut                          
Complement de règim            Complement predicatiu

1) Estava distribuint eixes revistes pels quioscos

Les              hi   

 Les hi estava distribuint / Estava distribuint-les-hi  

2) Dus deu taronges per a Maragda i Agnés

         en + deu             els  

Els en dus deu / Dus-los-en deu

3) Elabora per a mi aquells dolços al pastim
                  me          els                  hi

Me‘ls hi elabora / Elabora-me’ls-hi

4) Resol a ella mateixa que la vida és meravellosa 
              Se                     ho

S’ ho resol

5) He comprat tisores de collir  per a mi i el meu germà     
                                 En                   ens

Ens n’he comprat tisores

6) Quan subministra l’aigua per la canonada no es fixa en les 
deficiències
                              La               hi                                          hi
              

Quan la hi subministra no s’hi fixa



7) L’actriu sembla la més important
                            Ho

L’actriu ho sembla

  
8) Va posar els diners al banc per a Lluís
                  els            hi             li

Li ‘ls hi va posar /  Va posar-li’ls-hi

9) Joan cantava desafinadament sempre que tenia afonia           
                             Hi                                             en  
Joan hi cantava sempre que en tenia

10)Emmaqueteu aquesta revista al director i a tu mateixa

Us l’ emmaqueteu / Emmaqueteu-vos-la
Vos l’ emmaqueteu

11) Tracta de fiançar el que ha aprés
                               Ho

Ho tracta de fiançar / tracta de fiançar-ho

Tracta de fiançar el que ha   aprés
                   En

En tracta/ Tracta’n

12) Vam minimitzar el cost per a Helena       
                             El        li

Li ‘l vam minimitzar / Vam minimitzar-li’l

13) Si tornes de Potries demà    no veuràs el Porrat de Sant Blai   
                 en el     

             Si en tornes demà no el veuràs

14) Penja el quadre amb el martell a ta casa
            El              hi
                            



Penja el quadre amb el martell a ta casa
                                                    Hi

L’hi penja a ta casa/ Penja-l’hi a ta casa
L’hi penja amb el martell / Penja-l’hi amb el martell

15) Festegem la fi de la pregunta nosaltres mateixos

                     La                          ens      

Ens la festegem / Festegem-nos-la 
 
 
 

 


