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                                   ADJECTIVELE  MONOSILABICE  
 

    Adjectivele monosilabice formează comparativul prin adăugarea lui "er" care se 

citeşte " ә " iar superlativul cu "the" si prin adăugarea lui "est" care se citeşte "ist".  

    Adjectivele monisilabice se împart in următoarele categorii :  

 

                                        Comparativ -  mai                     Superlativ -  cel mai  

 
1. Adjective monosilabice care dublează ultima consoană : 

big ( big ) mare    bigger ( bigә) mai mare    the biggest (ðә bigist) cel mai mare 

fat 

fit 

glad 

mad 

hot 

red 

slim 

sad 

thin  

wet 

 

      2.   Adjectivele monosilabice care se termină in "y" precedat de o consoană : 

( se aplică aceeaşi regulă ca la substantivele terminate în "y" precedate de consoană ) 

            dry                          drier                              the driest 

shy  

sly  

 

3. Adjectivele monosilabice care se se termină în pronunţie cu "ә:" sau "ә": 

( In funcţie de pronunţie sunt atât mono cât şi bisilabice)  

           dear                          dearer                         the dearest  

           near  

           fair  

           poor 

           sure  

           pure 

           bare 

           queer ( ciudat, curios, straniu ) , sour     

 

4.   a) Adjectivele monosilabice care nu se încadrează în nici una din primele trei     

categorii : 

bald                        balder                             the baldest  

bold 

blind 
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bright        hard           free             fresh              true 

broad        clean           cute            cheap                

crude         late             rude             thick 

cross          long           short             tight 

dark           low            small            wide 

deep          large           smart           wise 

deaf           light           tall               weak 

dumb         mean          strong         wild 

few            mild           smooth        warm 

fast            nice            slow            wee 

fond           new           slight           young 

full            odd             soon            dense 

gay            old              sick             cool 

high           ripe            strange        cold 

huge          round         tough           quick 

kind           rough         shrewd (ager, şiret, viclean) 

 

      4.   b) Adjectivele monosilabice care fac comparativul cu "more" şi  superlativul cu       

                "the most" ( "more" şi "the most" se pun în faţa adjectivelor – unele dintre ele  

                  fac şi comparativul cu "er" şi superlativul cu "est" ):  

dense - dens      more dense - mai dens       the most dense - cel mai dens 

mute 

            free 

            able 

            wrong 

            strange 

            pale 

            neat 

            grey 

            round 

            down 

            quiet  

            bored 


