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حروف اضافه ()prepositions
از حروف اضافه ) (prepositionsکه در زبان انگلیسی بسیار رایج هستند برای بیان رابطه بین دو کلمه
استفاده می شود .حروف اضافه انواع مختلفی دارند که در اینجا به مطالعه انواع آن از جمله حروف اضافه
زمان و مکان می پردازیم.

موقعیت حروف اضافه در جمله
حروف اضافه در عبارات ،بین دو اسم قرار می گیرند ،ولی در جمالت که پیچیده تر از عبارات هستند این
کمی مشکل تر می شود ،چون در جمالت به جزء اسم ،فعل ،ضمیر ،صفت و قید نیز می تواند قبل و یا بعد
از حروف اضافه قرار گیرند .ولی همیشه این نکته را به خاطر داشته باشید که یکی از دو کلمه ای قبل و یا
بعد از حرف اضافه بکار می رود همیشه یا صفت است و یا اسم (گاهی اوقات هم هر دوی کلمات قبل و یا
بعد از حرف اضافه این دو هستند:

He smiled at his sister.

او به خواهرش لبخند زد.

She bought a shirt for me.
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او برای من یک پیراهن خرید.
Marry is bad in grammar.
ماری در گرامر خوب نیست.

در جمله باال  inبین یک صفت ) (badو یک اسم ) (grammarقرار گرفته است.

حروف اضافه  on, inو  atبرای زمان و تاریخ
حرف اضافه  inمی تواند با ماه ،فصل و یا سال بکار برود.
Students don’t go to school in summer.

دانش آموزان در تابستان به مدرسه نمی روند.
My mom’s birthday is in October.

تولد مامان من در اکتبر است.
I was born in 1996.

من سال  6991به دنیا آمده ام.
نکته :قبل از اصطالحات  eveningو  afternoonو  morningنیز از حرف اضافه  inاستفاده می کنیم.
In the morning, In the afternoon, In the evening
I go to work in the morning.
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من صبح به سر کارمی روم.
There’s a football match in the afternoon.

بعدازظهر فوتبال دارد.

حرف اضافه  onمی تواند با تاریخ یا روزهای هفته استفاده شود.
Their wedding is on 8th December.

جشن عروسی آن ها هشتم دسامبر است.
Students have math's on Saturdays.

دانش آموزان شنبه ها ریاضی دارند.
نکته :زمانی که در جمله ای روز هفته و اصطالحات  morning, afternoon, eveningرا همزمان با هم
داریم اولویت با روز هفته می باشد و باید از حرف اضافه ی  onاستفاده کنیم.

We went to cinema on Tuesday evening.

ما سه شنبه غروب به سینما رفتیم.
نکته :اگر در جمله ای به همراه اسم ماه و سال تاریخ دقیق نیز داشتیم اولویت با تاریخ است و باید از on

استفاده کرد.
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Mike graduated from university on March 24, 2014.
مایک در  42مارس  4162از دانشگاه فارغ التحصیل شد.
حرف اضافه  atمی تواند با ساعت یا کلمات  night, noonو  midnightبکار برود.

The movie starts at 6 pm.

فیلم ساعت  1بعد از ظهر شروع می شود.
You don’t have the permission to go out at night.

تو اجازه نداری شب بری بیرون.

کاربرد حرف اضافه at
هنگام صحبت در مورد فعالیت های گروهی مثل مهمانی ،جلسه ،نمایش ،کنسرت و غیره از  atاستفاده
می شود.

at a party, at a meeting, at a play, at a concert, etc
I saw my friend at the party last night.

دیشب در مهمانی دوستم را دیدم.
Jane is now at a meeting.
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جین در حال حاضر در جلسه است.

تفاوت حروف اضافه  atو  inدر خصوص مکان
به طور کلی از  inموقعی استفاده می شود که ما به یک قسمت به خصوصی از یک ساختمان (بانک ،اداره…)
اشاره می کنیم .ولی از  atموقعی استفاده می کنیم که به یک ساختمان به طور کلی اشاره می کنیم که
کمی نامشخص است.

?where are you
I’m in the office.

کجا هستی؟
در اتاقم هستم (اتاقی که در اداره است).
?where are you
I’m at the office.

کجا هستی؟
اداره هستم (در اینجا منظور اداره به صورت یک کل است و این دقیقا مشخص نیست که این شخص در
چه قسمتی از اداره است)

کاربرد حروف اضافه  onو  inبرای موقعیت
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حرف اضافه  onاغلب برای موقعیت چیزی روی یک سطح بکار می رود ,و  inوقتی بکار می رود که چیزی
درون چیزی یا مکانی دیگر باشد on ( .به معنی روی in ،به معنی داخل)
I have only a pen in my pocket.
من فقط یک خودکار در جیبم دارم.
There are some books on the desk.

تعدادی کتاب روی میز است.
حرف اضافه  in front ofزمانی استفاده می شود که شخصی یا چیزی جلوی مکانی یا شی یا شخصی
دیگر قرار دارد.
She’s standing in front of the bank.

او جلوی بانک ایستاده است.
I parked my car in front of the supermarket.

من ماشینم را جلوی سوپر مارکت پارک کردم.

در جدول زیر لیستی از رایج ترین حروف اضافه ی زبان انگلیسی به همراه معنی قرار داده شده است:
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meaning

preposition

meaning

preposition

معنی

حرف اضافه

معنی

حرف اضافه

باالی

Above

قبل از

Before

در مقابل

Against

بعد از

After

(در) کنار ،پیش

Beside

پشت  ،در پشت  ،پشت
سر

Behind

پایین

Down

به غیر از  ،به جز

Besides

به جز

Except

در  ،در طول

During

از

From

برای

For

دور از (محلی) ،در
مرخصی

Off

در ،درون ،داخل

In

روبروی ،مقابل

Opposite

روی

On

بیرون ،خارج

Outside

بیرون

Out

به  ،تا  ،تا اینکه ،به
طرف

To

تا ،تا اینکه

Till

زیر

Under

به سوی  ،نسبت به

toward

تا ،تا این که

Until

در زیر ،زیر

Underneath

با

with

از طریق

via
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Contact us via E-mail.

.از طریق ایمیل با ما ارتباط برقرار کنید
There’s a dog under the table.

.زیر میز یک سگ هست
I like all foods except fish.

.من همه ی غذاهارا دوست دارم به جز ماهی
I went to the theatre with my friends.

.من با دوستانم رفتم تئاتر
I call and call and call until she answers.

.انقدر زنگ میزنم تا جواب بده
There’s a post office opposite the bank.

.یک اداره ی پست روبه روی بانک هست
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