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 Prefixes|  بادئات

 

 . معناهاالبادئات هي بعض الحروف التي تدخل على بداية الكلمة لتغيّر 

 

 اإلتجاه المعاكس

 ترجمة مثال  الوظيفة البادئة 

un-  عكس unpredictable  غير متوقع 

in-  عكس insane  غير عاقل 

im-  عكس immature غير ناضج 

il-  عكس illegal  غير قانوني 

ir-  عكس irrational  عقالني غير 

de-  عكس deactivate  يبطل فعالية 

dis-  عكس disconnect ( يفصلconnect  )يوصل = 

non-  عكس nonsense ( هراءsense )منطق = 

a-  عكس atypical  غير تقليدي   /غير نموذجي 

anti- ضد antivirus مضاد للفيروس 

contra- ضد contraception  مضاد )مانع( للحمل 

counter- ضد counterattack  هجمة مضادة 

mis- سيئ  / خاطئ misinterpret يسيئ تفسير 

dys-  سيئ  /خاطئ dysfunction وظيفة  سوء 

ab-  سيئ  /خاطئ abuse  يسيئ استعمال 

mal-  سيئ  /خاطئ malnutrition  سوء تغذية 

 

 درجات تفاوت 

 ترجمة مثال  الوظيفة البادئة 

out- يفوق outsmart   يفوق ذكاء 

over-  زيادة عن اللزوم overprotect  يحمي زيادة عن اللزوم 

under-  اقل عن اللزوم underpay  يدفع اقل عن اللزوم 

hyper-  زيادة عن اللزوم hyperactive  نشط زيادة عن اللزوم 

hypo-  اقل عن اللزوم hypothermia  ا  درجة حرارة منخفضة جد 

macro-  كبير micromodel  نموذج كبير 

micro-  صغير microcomputer  حاسوب صغير 

super-  أفضل  /أعلى superman  رجل خارق 

extra- خارج عن extraordinary  خارج عن العادي 

 

 مكان 

 ترجمة مثال  الوظيفة البادئة 

supra- فوق supratherapeutic  المجال العالجيفوق 

sub- تحت subordinate تحت الرئيس( مرؤوس( 

ultra- فوق ultranationalist   ف متطرّ  بشكل وطنيشخص 

infra- تحت infrastructure  بنية تحتية 

inter- بين intercontinental  ما بين القارات 

trans-  عبر trans  
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 Prefixesبادئات | 

 

 زمان

 ترجمة مثال  الوظيفة البادئة 

pre- قبل prefix )بادئة )ما قبل الكلمة 

fore- قبل foretell )ا  يتنبأ )يقول مسبق 

ante- قبل antedate  يسبق زمني ا 

post- بعد postmortem بعد الموت 

re- مجدد ا rewrite  يكتب مجدد ا 

 

 أرقام

 ترجمة مثال  الوظيفة البادئة 

semi-  نصف semi-final نصف نهائي 

hemi-  نصف hemisphere  نصف الكرة األرضية 

demi-  نصف demi-celebrity  شخص مع شهرة محدودة 

uni-  واحد uniform  لباس موّحد 

mono-  واحد monotheism  اإليمان بإله واحد 

bi- اثنين bicycle  )درّاجة )ثنائي العجل 

di- اثنين carbon dioxide  ثاني أكسيد الكربون 

tri- ثالثة triangle  مثلث 

poly-  متعدد polygamy  الزوجات تعدد 

multi-  متعدد multiplayer متعدد الالعبين 

 

 وضعية /موقف 

 ترجمة مثال  الوظيفة البادئة 

pro- مؤيد pro-America  مؤيد ألمريكا 

co-  ا  يتعاون  cooperate مع 

homo-  شبيه homophones كلمات متشابهة باللفظ 

hetero-  مختلف heterosexual  من ينجذب للجنس اآلخر 

ambi- كاِل ambidextrous  بارع باستعمال كال يديه 

omni- كل omnivorous آكل كل شيء 

auto- ذاتي autobiography  سيرة حياة ذاتية 

arch- رئيسي archrival  المنافس الرئيسي 

neo- جديد neonate  مولود جديد 

ex- سابق ex-president  الرئيس السابق 
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 Suffixesخاتمات | 

 

 .او معناها وظيفتها النحوية الكلمة لتغيّر نهاية هي بعض الحروف التي تدخل على  الخاتمات

 

 تغيير وظيفة نحوية

 ترجمة مثال  الوظيفة البادئة 

-ize  تحويل الى فعل maximize  يكبّر 

-fy  تحويل الى فعل simplify  يّسط 

-en  تحويل الى فعل harden يصعّب 

-ate  تحويل الى فعل dominate يسيطر 

-hood تحويل الى اسم brotherhood  أخوّة 

-ness تحويل الى اسم happiness  سعادة 

-ship تحويل الى اسم friendship صداقة 

-ment تحويل الى اسم resentment  استياء 

-dom تحويل الى اسم kingdom مملكة 

-ity تحويل الى اسم activity  فعالية 

-tion  الى اسمتحويل calculation حساب 

-sion تحويل الى اسم precision دقة 

-age تحويل الى اسم passage ممر 

-ence تحويل الى اسم affluence  وفرة 

-ance تحويل الى اسم avoidance  امتناع 

-ism تحويل الى اسم communism  شيوعية 

-er  تحويل الى فاعل player العب 

-or  فاعل تحويل الى actor ممثل 

-ant  تحويل الى فاعل attendant مضيف 

-ist  تحويل الى فاعل psychologist معالج نفسي 

-ee  تحويل الى مفعول به examinee ممَتَحن 

-ous  تحويل الى صفة cautious  خذر 

-able  تحويل الى صفة available  متوفر 

-ible  تحويل الى صفة flexible مرن 

-ive  تحويل الى صفة alternative بديل 

-ic  تحويل الى صفة heroic بطولي 

-al  تحويل الى صفة musical  موسيقي 

-ful  تحويل الى صفة peaceful مسالم 

-less  تحويل الى صفة homeless  )متشرّد )عديم البيت 

-ly تحويل الى حال kindly بلطف 

 

 تغيير معنى الكلمة 

 ترجمة مثال  الوظيفة البادئة 

-philia  تجاه ميول   /حب astrophilia فلك حب ال 

-phobia  اشمئزاز  /خوف xenophobia  الخوف من الغريب 

-cide قتل suicide  )انتحار )قتل النفس 

-mania  هوس   /جنون megalomania جنون العظمة 

 

 


