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home dolent dona dolenta
home ferm dona ferma
home fort dona forta
home gris dona grisa

costat imparell banda imparella
home inert dona inerta

terreny limítrof propietat limítrofa
homemarroquí donamarroquina

home pobre dona pobra
home trist dona trista

home valent dona valenta
jersei verd camisa verda
home rude dona ruda/rude
cotxe lluent moto
fang pudent arena

home dòcil dona
llibre excel·lent llibreta

llibre fàcil llibreta
home feliç dona
llibre gran llibreta
llibre igual llibreta

llibre regular llibreta
llibre suau llibreta
llibre útil llibreta
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Passa al femení

home agrest dona agresta
home autodidacte dona autodidacta

home bord dona borda
home comboiant dona comboianta

home comú dona comuna
home cortés dona cortesa
home covard dona covarda
home dolent dona dolenta
home ferm dona ferma
home fort dona forta
home gris dona grisa

costat imparell banda imparella
home inert dona inerta

terreny limítrof propietat limítrofa
homemarroquí donamarroquina

home pobre dona pobra
home trist dona trista

home valent dona valenta
jersei verd camisa verda
home rude dona ruda/rude
cotxe lluent moto lluenta/lluent
fang pudent arena

home dòcil dona
llibre excel·lent llibreta

llibre fàcil llibreta
home feliç dona
llibre gran llibreta
llibre igual llibreta

llibre regular llibreta
llibre suau llibreta
llibre útil llibreta

https://www3.uji.es/~sifre


Llengua Catalana 37 www3.uji.es/~sifre

Passa al femení

home agrest dona agresta
home autodidacte dona autodidacta

home bord dona borda
home comboiant dona comboianta

home comú dona comuna
home cortés dona cortesa
home covard dona covarda
home dolent dona dolenta
home ferm dona ferma
home fort dona forta
home gris dona grisa

costat imparell banda imparella
home inert dona inerta

terreny limítrof propietat limítrofa
homemarroquí donamarroquina

home pobre dona pobra
home trist dona trista

home valent dona valenta
jersei verd camisa verda
home rude dona ruda/rude
cotxe lluent moto lluenta/lluent
fang pudent arena pudenta/pudent

home dòcil dona
llibre excel·lent llibreta

llibre fàcil llibreta
home feliç dona
llibre gran llibreta
llibre igual llibreta

llibre regular llibreta
llibre suau llibreta
llibre útil llibreta
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Passa al femení

home agrest dona agresta
home autodidacte dona autodidacta

home bord dona borda
home comboiant dona comboianta

home comú dona comuna
home cortés dona cortesa
home covard dona covarda
home dolent dona dolenta
home ferm dona ferma
home fort dona forta
home gris dona grisa

costat imparell banda imparella
home inert dona inerta

terreny limítrof propietat limítrofa
homemarroquí donamarroquina

home pobre dona pobra
home trist dona trista

home valent dona valenta
jersei verd camisa verda
home rude dona ruda/rude
cotxe lluent moto lluenta/lluent
fang pudent arena pudenta/pudent

home dòcil dona dòcil
llibre excel·lent llibreta

llibre fàcil llibreta
home feliç dona
llibre gran llibreta
llibre igual llibreta

llibre regular llibreta
llibre suau llibreta
llibre útil llibreta
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Passa al femení

home agrest dona agresta
home autodidacte dona autodidacta

home bord dona borda
home comboiant dona comboianta

home comú dona comuna
home cortés dona cortesa
home covard dona covarda
home dolent dona dolenta
home ferm dona ferma
home fort dona forta
home gris dona grisa

costat imparell banda imparella
home inert dona inerta

terreny limítrof propietat limítrofa
homemarroquí donamarroquina

home pobre dona pobra
home trist dona trista

home valent dona valenta
jersei verd camisa verda
home rude dona ruda/rude
cotxe lluent moto lluenta/lluent
fang pudent arena pudenta/pudent

home dòcil dona dòcil
llibre excel·lent llibreta excel·lent

llibre fàcil llibreta
home feliç dona
llibre gran llibreta
llibre igual llibreta

llibre regular llibreta
llibre suau llibreta
llibre útil llibreta
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Passa al femení

home agrest dona agresta
home autodidacte dona autodidacta

home bord dona borda
home comboiant dona comboianta

home comú dona comuna
home cortés dona cortesa
home covard dona covarda
home dolent dona dolenta
home ferm dona ferma
home fort dona forta
home gris dona grisa

costat imparell banda imparella
home inert dona inerta

terreny limítrof propietat limítrofa
homemarroquí donamarroquina

home pobre dona pobra
home trist dona trista

home valent dona valenta
jersei verd camisa verda
home rude dona ruda/rude
cotxe lluent moto lluenta/lluent
fang pudent arena pudenta/pudent

home dòcil dona dòcil
llibre excel·lent llibreta excel·lent

llibre fàcil llibreta fàcil
home feliç dona
llibre gran llibreta
llibre igual llibreta

llibre regular llibreta
llibre suau llibreta
llibre útil llibreta

https://www3.uji.es/~sifre


Llengua Catalana 41 www3.uji.es/~sifre

Passa al femení

home agrest dona agresta
home autodidacte dona autodidacta

home bord dona borda
home comboiant dona comboianta

home comú dona comuna
home cortés dona cortesa
home covard dona covarda
home dolent dona dolenta
home ferm dona ferma
home fort dona forta
home gris dona grisa

costat imparell banda imparella
home inert dona inerta

terreny limítrof propietat limítrofa
homemarroquí donamarroquina

home pobre dona pobra
home trist dona trista

home valent dona valenta
jersei verd camisa verda
home rude dona ruda/rude
cotxe lluent moto lluenta/lluent
fang pudent arena pudenta/pudent

home dòcil dona dòcil
llibre excel·lent llibreta excel·lent

llibre fàcil llibreta fàcil
home feliç dona feliç
llibre gran llibreta
llibre igual llibreta

llibre regular llibreta
llibre suau llibreta
llibre útil llibreta
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Passa al femení

home agrest dona agresta
home autodidacte dona autodidacta

home bord dona borda
home comboiant dona comboianta

home comú dona comuna
home cortés dona cortesa
home covard dona covarda
home dolent dona dolenta
home ferm dona ferma
home fort dona forta
home gris dona grisa

costat imparell banda imparella
home inert dona inerta

terreny limítrof propietat limítrofa
homemarroquí donamarroquina

home pobre dona pobra
home trist dona trista

home valent dona valenta
jersei verd camisa verda
home rude dona ruda/rude
cotxe lluent moto lluenta/lluent
fang pudent arena pudenta/pudent

home dòcil dona dòcil
llibre excel·lent llibreta excel·lent

llibre fàcil llibreta fàcil
home feliç dona feliç
llibre gran llibreta gran
llibre igual llibreta

llibre regular llibreta
llibre suau llibreta
llibre útil llibreta

https://www3.uji.es/~sifre


Llengua Catalana 43 www3.uji.es/~sifre

Passa al femení

home agrest dona agresta
home autodidacte dona autodidacta

home bord dona borda
home comboiant dona comboianta

home comú dona comuna
home cortés dona cortesa
home covard dona covarda
home dolent dona dolenta
home ferm dona ferma
home fort dona forta
home gris dona grisa

costat imparell banda imparella
home inert dona inerta

terreny limítrof propietat limítrofa
homemarroquí donamarroquina

home pobre dona pobra
home trist dona trista

home valent dona valenta
jersei verd camisa verda
home rude dona ruda/rude
cotxe lluent moto lluenta/lluent
fang pudent arena pudenta/pudent

home dòcil dona dòcil
llibre excel·lent llibreta excel·lent

llibre fàcil llibreta fàcil
home feliç dona feliç
llibre gran llibreta gran
llibre igual llibreta igual

llibre regular llibreta
llibre suau llibreta
llibre útil llibreta
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Passa al femení

home agrest dona agresta
home autodidacte dona autodidacta

home bord dona borda
home comboiant dona comboianta

home comú dona comuna
home cortés dona cortesa
home covard dona covarda
home dolent dona dolenta
home ferm dona ferma
home fort dona forta
home gris dona grisa

costat imparell banda imparella
home inert dona inerta

terreny limítrof propietat limítrofa
homemarroquí donamarroquina

home pobre dona pobra
home trist dona trista

home valent dona valenta
jersei verd camisa verda
home rude dona ruda/rude
cotxe lluent moto lluenta/lluent
fang pudent arena pudenta/pudent

home dòcil dona dòcil
llibre excel·lent llibreta excel·lent

llibre fàcil llibreta fàcil
home feliç dona feliç
llibre gran llibreta gran
llibre igual llibreta igual

llibre regular llibreta regular
llibre suau llibreta
llibre útil llibreta
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Passa al femení

home agrest dona agresta
home autodidacte dona autodidacta

home bord dona borda
home comboiant dona comboianta

home comú dona comuna
home cortés dona cortesa
home covard dona covarda
home dolent dona dolenta
home ferm dona ferma
home fort dona forta
home gris dona grisa

costat imparell banda imparella
home inert dona inerta

terreny limítrof propietat limítrofa
homemarroquí donamarroquina

home pobre dona pobra
home trist dona trista

home valent dona valenta
jersei verd camisa verda
home rude dona ruda/rude
cotxe lluent moto lluenta/lluent
fang pudent arena pudenta/pudent

home dòcil dona dòcil
llibre excel·lent llibreta excel·lent

llibre fàcil llibreta fàcil
home feliç dona feliç
llibre gran llibreta gran
llibre igual llibreta igual

llibre regular llibreta regular
llibre suau llibreta suau
llibre útil llibreta
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Passa al femení

home agrest dona agresta
home autodidacte dona autodidacta

home bord dona borda
home comboiant dona comboianta

home comú dona comuna
home cortés dona cortesa
home covard dona covarda
home dolent dona dolenta
home ferm dona ferma
home fort dona forta
home gris dona grisa

costat imparell banda imparella
home inert dona inerta

terreny limítrof propietat limítrofa
homemarroquí donamarroquina

home pobre dona pobra
home trist dona trista

home valent dona valenta
jersei verd camisa verda
home rude dona ruda/rude
cotxe lluent moto lluenta/lluent
fang pudent arena pudenta/pudent

home dòcil dona dòcil
llibre excel·lent llibreta excel·lent

llibre fàcil llibreta fàcil
home feliç dona feliç
llibre gran llibreta gran
llibre igual llibreta igual

llibre regular llibreta regular
llibre suau llibreta suau
llibre útil llibreta útil
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