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ENGLISH PREFIXES AND THEIR MEANINGS for Grade-11;
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Prefixul
aaababsadafananbebibiscocogcolcomcondedidisdyseecefenexfor-

Sensul
de la, la
a-, fără, nede la
de la
de la, la
la
la
a-, fără
peste, complet
doi, de două ori
doi, de două ori
cu
cu
cu
cu
cu
din, de la, fără
nenedis-, indin
din, afară din
din
în
din
departe, încolo

Exemple
aback (pe spate); abash ( a jena); apart (la o parte); aside (într-o parte);
acephalous (acefalic)
abrupt (abrupt); absolve (a absolví); absorb (a absorbi); abuse (a abuza);
abstain (a se abține); abstract (abstract);
adhere (a adera); advert (a menționa); advise (a sfătui);
affirm (a afirma); afflict (a chinui); afford (a-și permite); affluent (bogat);
annoy (a supăra); annual (anual); annul (a desființa);
annul (a desfiinta); anomalous (anormal);
become (a deveni); bedim (a încețoșa); beget (a zămisli); beguile (a momi);
bilingual (bilingv); bi-monthly (bi-lunar); bisect (bisect); bisyllabic (bisilabic);
bismarine (situat între două mări);
cohabit (a conviețui); cohere (a se lega); cohesion (coeziune);
cognate (a se înrudi); cognitive (cognitiv); cognomen (nume de familie);
collapse (a se prăbuși); collect (a colecționa); collide (a coliziona);
compose (a compune); compound (a compune); compress (a comprima);
convert (a transforma); convict (a condamna); convince (a convinge);
deflect (a devia); degrade (a degrada); depart (a pleca); deprecate (a critica asperu);
diverge (a devia); divest (a dezbrăca); divulge (a divulga);
disappear (a dispărea); displease (a displăcea); dislike (a displăcea);
dyslalia (dislalie); dyslogia (dislogie); dyspepsia (indigestie);
edible (comestibil); edict (edict); edifice (edificiu); edition (ediție);
eccentric (excentric); ecclesiastic (ecleziastic);
efface (a șterge); effect (a efectua); effort (efort); effuse (a revărsa);
enact (a decreta); enclose (a închide); endorse (a valida); enlarge (a lărgi);
extend (a extinde); extenuate (a extenua); extinguish (a stinge);
forbear (a se abține); forbid (a interzice); forsake (a abandona); forswear (a jura fals);

27.

fore-

dinainte, înainte

forecast (a prognoza); forego (a precede); foresee (a prevedea); foretell (a prezice);
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ilinirmisnonobopoutoverpreproresubsucununderup-

nenenerău, greșit
neîmpotriva, spre
împotriva, spre
din; mai mult decât
peste, dincolo
dinainte, înainte
înainte, pentru
din nou
sub
sub
nu
pe, în, sub
sus
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illegal (ilegal); illicit (ilicit); illiterate (analfabet); illogical (ilogic);
ineffectual (ineficace); inevitable (inevitabil); inflexible (inflexibil);
irregular (neregulat); irrational (irrațional); irrelevant (nerelevant);
mislead (a induce în eroare); misunderstand (a înțelege greșit);
nonsense (absurditate); non-essential (neesențial);
obliterate (a șterge urmele); oblivion (uitare); obscure (obscur); obsess (a obseda);
opponent (opus); oppose (a se opune); oppress (a apăsa);
outlaw (haiduc); outlet (supapă); outline (schiță); outlive (a trăi);
overdo (a exagera); overeat (a mânca prea mult); overflow (a se revărsa);
predict (a prezice); premeditate (a premedita); prescribe (a prescrie);
prolong (a prelungi); promote (a promova); propose (a propune);
re-read (a reciti); remake (a reface); revive (a reînvia);
subject (a supune); substitute (a substitui); subtract (a scădea);
succinct (succinct); succeed (a reuși); succumb (a sucomba);
uncurl (a descreți); undo (a desface); unnecessary (nenecesar);
undergo (a suferi); undertake (a-și asuma); understand (a înțelege);
upright (vertical); uprise (a se ridica); uproar (vacarm); upset (a răsturna);

