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ف  وف تع   ح
a, an, the 

ف به کار برده  خاص) همیشه همراه با حروف تعری  صورت کلی اسامی (به جز در شرایط در زبان انگلیسی به 

  :می شوند. حروف تعریف در این زبان به دو دسته تقسیم می شوند 

 .حروف تعریف معین: نشان میدهد اسمی که به همراه آن آمده برای مخاطب شناخته شده است

ده نیست یا  اه آن امده برای مخاطب شناخته شحروف تعریف نامعین: نشان میدهد اسمی که به همر

  .است شناختن آن بی اهمیت 

  

  anو   aنا معین مثل    ریف حروف تع 

 قبل از اسامی می اید که حرف اول انها جز حروف با صدا است  anحرف 

 مثال :  

 an umbrella              an eagle           an ufo        an apple        an hour  

 :استفاده می شوددر موارد زیر  از حرف تعریف نامعین

  .زمانی که در مورد چیزی نامشخص صحبت می کنیم. ١

  . برای عنوان های شغلی ٢

  

  .است the حرف تعریف معین در زبان انگلیسی واژه

  در موارد زیر باید از حرف تعریف معین استفاده کرد : 

  .کنیممانی که در مورد چیزی مشخص صحبت می ز .١

  برای مخاطب شناخته شده است  ه کرده ایم و فرض می گیریم آنزمانی که از قبل به چیزی اشار .٢

 

  اسامی بدون حرف تعریف 

 :در شرایط زیر برای اسم هیچ حرف تعریفی به کار نمی بریم

برای افراد یا  . اسامی جمع، زمانیکه از آنها برای اشاره کلی به افراد و چیزها استفاده می شود (اما نه  ١

 چیزهای مشخص)

  .، میدان ها، پارک هاخیابان ها نام شهرها، .٢

 ,Kingdom, Republic, State (به جز هلند و کشورهایی که نام آنها با عنوان هایی مثل . نام کشورها ٣

Union استفاده می شود.(  

  . نام قاره ها و دریاچه  ٤

    ده.). اسم روزها و ماه ها (به جز زمانی که مشخص ش٥

  .next/last با قیدهای زمان مثل .۶

  زبان های شناخته شده  .۷

سازمانها و ارگان هایی مثل مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، زندان و … (اما نه زمانی که در مورد سازمانی   .٨

    خاص صحبت می کنیم.)

آنها صحبت می شود.   مواد (آهن، چوب، آب، شیر، کاغذ و …) اما تنها زمانی که به صورت کلی در مورد .٩

  تعریف استفاده کنیم.) ه ای مشخص و خاص صحبت می کنیم باید از حرف(زمانی که در مورد ماد
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و نام یک ساز استفاده   play (زمانی که از و نام یک ورزش ساخته می شوند  playعبارت هایی که با فعل .١٠

  می شود باید از حرف تعریف استفاده کرد)

د. (به جای آن از معموال از ضمایر ملکی  افه به همراه اعضای بدن هم استفاده نمی شومعموال از حرف اض .١١

    تفاده می شود.)اس
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وف اضافه    ح
in , up , to , of , for , by , with , across , … 

 

Meaning  

 معنی 

preposition 

 حرف اضافه 

Meaning 

 معنی 

  

preposition 

 حرف اضافه 

  

 before قبل از above باالی 

 after بعد از  against در مقابل 

 behind پشِت، در پشِت، پشت سرِ   beside کناِر، پیش ) در)

ن   besides به غیر از، به جز  down پا

  during در، در طول  except به جز 

 for برای  from از

 in در، درون، داخل off دور از (محلی)، در مرخصی 

 on روی  opposite روبروِی، مقابلِ 

  out بیرون   outside بیرون، خارج 

 till تا، تا این که   to ، تا این که، به طرف تا  به،

  toward به سوی، نسبت به  under زیر 

 underneath در زیر، زیر  until تا، تا این که 

 via از طریق  with با 

 within در، درون   without بدون

 

  

  


