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  Prepositions                                     حروف الجر 
  
  
  Use of Prepositions                                                 استعمال حروف الجر 

  
  
  

يستعمل مع األشهر، السنوات، الفصول، القرون، والفترات الزمنية، آما  .1
  :في األمثلة التالية 

  
 
 
 

 
 
 
1- In Jordan most people don’t work on Fridays   

  . في األردن معظم الناس ال يعملون أيام الجمع               
2- The sun rises in the morning.                       تشرق الشمس في الصباح.        
3- My father was born in 1977.                                  1977عام بي أُولد.  
 

 :  المدن الكبيرة ، آقولنا ل ويستعمل مع الدو .2
  

  
  
  

1- I have lived in Syria for three years. . لقد عشت في سوريا لمدة ثالث سنوات     
2- We watched several beautiful buildings when we were in London. 

.ن           شاهدنا عدة بنايات جميلة عندما آنا في لند  
3- There are more than fifteen universities in Jordan.   

.ي األردن فعة جامخمسة عشريوجد أآثر من                                                    
  

 )خالل ( معينة بمعنى يستعمل مع الزمن المستقبل لنعبر عن فترة زمنية  .3
  :، آقولنا 

1- My brother will be here in a year.                 خي هنا خالل سنةأسيكون.  
2- I will be ready in two hours.                      سأآون مستعدا خالل ساعتين.   
3-They will get married in seven months. .     خالل سبعة شهورن         سيتزوجو
                     

in March  /  in October  /  in 1982   /  in winter  /   in summer  
in the 19th century  /  in the twentieth century  /  in the evening(s) 
in the 1990s  /  in the morning(s)  / in the middle ages     
in the afternoon(s)  / in the past  /   in (the) future  / in time.             

in America      in  Jordan       in Iraq     in Damascus       in  Amman        

  )In(حرف 
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 : آقولنا يستعمل للداللة على الوقت، .1
 

1- Adnan gets up at 7:00 o’clock.                   يستيقظ عدنان الساعة السابعة تماما.  
2- I have my breakfast at eight o'clock. .      فطوري في تمام الساعة الثامنةلأتناو .  
3- We arrived home at 6:30.                        سادسة والنصفوصلنا البيت الساعة ال.    
  

  :يستعمل مع أجزاء معينة من النهار ، آقولنا  .2
 

       at dawn      at noon      at night         at dusk  
 
1- We visit each other at night.                                  نزور بعضنا في الليل.   
2- Cocks crow at down.                                           .  عند الفجر الديوك  تصيح
3- The sun is very hot at noon. .                                الشمس حارة جدا عند الظهر
                  
 

  
  
 :يستعمل مع أيام األسبوع والتواريخ، آقولنا  .1
  

1- I will be at home on Friday.                           آون في البيت يوم الجمعةسأ.  
2- The first man walked on the moon on 21 July 1969 

. .1969أول إنسان مشى على القمر في الحادي عشر من تموز عام          
3- We have been invited to a party on 16 January 

 . .لقد ُدعينا للحفلة في السادس عشر من آانون الثاني  
4- My birthday is on the tenth of October.     

.لعيد ميالدي في التاسع من تشرين األو          
  

  :، آقولنا )على ( يستعمل بمعنى .2
  

1- Put the flowers on the table.                             ضع األزهار على الطاولة.  
2- We sat on the floor.                                            نجلس على ارض الغرفة.  
3- There is a mark on your shirt.                            هناك عالمة على قميصك.  
  
 
 
 
 

  )At(حرف 

  )On(حرف 
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  :، آقولنا )أمام ( تأتي بمعنى  -

1- Don’t sit in front of the television.                           جلس أمام التلفاز     ت ال 
2- The book was open in front of him.                   آان الكتاب مفتوحا أمامه.   
3- Park your car in front of the house. سيارتك أمام البيت      صّف                    .
                
 
 

  
  :، مثل )بجانب، بعد(  تأتي بمعنى -

1- Sami always sits next to me.                       يجلس سامي دائما بجانبي.  
2- Next to English I think my favorite subject is history 

.                                                 موضوعي المفّضل بعد اإلنجليزية هو التاريخ      
  
  
  
  

  :، آقولنا )من ِقبل ( يستعمل مع المبني للمجهول بمعنى  -1
1- The football match was watched by thousands of people.  

  .         اولوف من الناس شاهدوا مباراة آرة القدم
2- The new hospital was opened by my father. 

                                                          . المستشفى الجديدأبيافتتح 
3- All the body functions are controlled by the mind ..     

يتحكم العقل بجميع وظائف الجسم                                                                        
  
  :، آقولنا )قرب، بجانب (   يستعمل بمعنى -2

1- Come and sit by me.                                                  تعال واجلس بقربي.  
2- They stood by the table                                           .جلسوا بجانب الطاولة 
3- The bell is by the door.                                            الجرس بجانب الباب.  
 

  :، آقولنا )بحلول بداية ذلك الوقت( تستعمل مع الوقت وتعني  -3
1- By October we shall have finished painting the house.  

  .       بحلول تشرين األول سوف نكون قد انهينا دهان البيت
2- He will have been in Amman by the beginning of next summer. 

  .       سوف يكون في عمان بحلول بداية الصيف القادم
  
  

  )In front of(حرف 

  )Next to(حرف 

  )By(حرف 
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  :حدوث الفعل ، آقولنا تستعمل للداللة على الواسطة التي تم بها  .1

1- I opened the door with the key.                              الباب بالمفتاحتفتح .    
2- Please write with pen.                                     اآتب بقلم الحبر من فضلك.  
3- These photographs were taken with a good camera.  

  .   تم أخذ هذه الصور بواسطة آاميرا جيدة       
            

  
  :، آقولنا )مع ( تستعمل بمعنى  .2

1- I will go with you.                                                          سوف اذهب معك.  
2- We left the keys with the neighbors.      .               ترآنا المفاتيح مع الجيران
3- I live with my parents. أعيش مع والدّي.                                                    

  
  :، آقولنا)ذو، له ( تستعمل بمعنى  .3

1- I saw a girl with black hair.                               رأيت بنتا ذات شعر األسود.  
2- The child with blue eyes is my brother          ..الطفل ذو العيون الزرقاء هو أخي
3- He has a house with a garden                                      له حديقةايمتلك بيت .   

  
  
 
  :، آقولنا)من ( يستعمل بمعنى  -

1- He studies from six till eight o’clock. .    يدرس من السادسة وحتى الثامنة  
2- Where did he come from?                                               من أين جاء؟ 
3- I traveled from London to New York        .         سافرت من لندن إلى نيويورك
              
 
 
 

  :، آقولنا  )ِلإلى، ( تستعمل بمعنى  .1
   My father goes to work by bus -1  .                   أبي يذهب إلى العمل بالباص

2- I gave the book to Ahmed.                                    أعطيت الكتاب الحمد .  
  

  :تستعمل للداللة على الزمان والمكان ، مثل  .2
                   .I traveled from Amman to Syria -1 سافرت من عمان إلى سوريا

 2- Samia usually works from 7 o’clock to 10 o’clock 
                              . .تعمل سامية عادة من الساعة السابعة إلى العاشرة    

                                   
   

  )With(حرف 

  )From(حرف 

  )To(حرف 
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 : ، آقولنا )إال ( إلخبار عن الوقت بمعنى لتستعمل . 3
                                           .It is ten to four -1.لساعة الرابعة إال عشر دقائقا

                                 .It's fifteen to ten -2.الساعة العاشرة إال خمس عشر دقيقة
  

  :، آقولنا )، من أجل  ِل(  تستعمل بمعنى  .4
1- He went to Amman to meet his friend.           ذهب إلى عمان ليقابل صديقة.  
2- I want some money to buy this book. .   .اريد بعض النقود الشتري هذا الكتاب   

  
 
  
 :، آقولنا ) ، ألجل ل (تستعمل بمعنى  .1

1- There is a letter for you.                                             يوجد رسالة لك.  
2- Is that flat for sale?                                      هل تلك الشقة من اجل البيع؟ 

 :، آقولنا )لمدة ( تستعمل لتحديد المدة الزمنية بمعنى  .2
  

1- I have lived in Amman for three years. لقد عشت في عمان لمدة ثالث سنوات.  
2- I haven’t seen him for three months.                      لم أره لمدة ثالثة شهور.   

  
  :، مثل )بسعر ( ل بمعنى تستعم .3

1- I bought this car for 3000 JD.       اشتريت هذه السيارة بسعر ثالث آالف دينار.  
  
 

  
  

  :، آقولنا)حول( يستعمل بمعنى  .1
1- Ayman runs about the garden every day.  .   حول الحديقة آل يومايمنيرآض 

  
  :، مثل)عن، بشأن ( تستعمل بمعنى  .2

1- They are talking about you.                                            يتحدثون عنك.  
  
  :، آقولنا )تقريبا، حوالي ( تستعمل بمعنى  .3

1- I saw Khalid about two hours ago.              رأيت خالد قبل ساعتين تقريبا.  
 

  
  
 
 :يستعمل آأداة إضافة، آقولنا  .1

1- The results of the exam were good.                   نتائج االمتحان آانت جيدة.  
2- The roof of the cave had collapsed.                    آان سقف الكهف قد انهار.  

  )For(حرف 

  )About(حرف 

  )Of(حرف 
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 :، آقولنا )ذو،  من ( تستعمل بمعنى  .2
  

1- She is dressing a coat of many colors.            تلبس معطف ذو عدة ألوان.  
2- This table is made of wood                    . .هذه الطاولة مصنوعة من الخشب  

 :تستعمل للتعبير عن الجزء من الكل، آقولنا  .3
  

1- Half of the cake was eaten before lunch.      ُأآلت نصف الكعكة قبل الغداء.  
2- Three of the houses were stolen last night.  

 
  
  
  :، آقولنا شخصين أو شيئين بين   وتعني-

1- Ahmed sat between Ali and Sameer.           جلس احمد بين علي وسمير
2- The office is located between the school and the mosque.  

 .       يقع المكتب بين المدرسة والمسجد
  

  
  
  : ، مثل  شخصين أو شيئينوتعني بين أآثر من -

1- I saw Mohammed sitting among the crowd. رأيت محمد جالسا بين الحشد       
  
2- He divided his money among his children.                     قّسم نقوده بين أطفاله
 .  

 
 
  

  :مثل ) بجانب، قرب( وتعني 
1- Mona likes to sit beside her father.    تحب منى أن تجلس بجانب والدها.  
2- He used to keep his bag beside him.    .      تعود أن ُيبقي حقيبته بجانبه            
        

  
  
  
  
  :، آقولنا )تحت، أسفل، دون، أدناه ( وتعني  -

1- Don’t write below this line.                                        ال تكتب تحت السطر 
2- Children below ten years old.                               األطفال دون سن العاشرة.  
3- For further explanation of this point, please see below. 

  .لمزيد من االستفسارات انظر أدناه

  )Between(حرف 

  )Among(حرف 

  )Beside(حرف 

  )Below(حرف 
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  :، مثل )خلف ( وتعني 
1- There is a small garden behind the house. يوجد حديقة صغيرة خلف البيت.  
2- Look behind you, Ahmed.                                         انظر خلفك يا احمد.  

  
  
  
  :، مثل )تحت، دون ( وتعني  -

1- The cat is asleep under the table.              القطه نائمة تحت الطاولة.  
2- Children under sixteen years of age.  عشرة األطفال دون سن السادسة  

  
 
  
 :، آقولنا )خالل، أثناء، طوال ( تستخدم للزمان بمعنى  -

1- The weather gets cold during winter.           يصبح الطقس باردا خالل الشتاء 
2- We go swimming during the summer holidays.   

                                        .                                نذهب للسباحة أثناء العطل الصيفية
3- I visit my friends during my holiday. .              ازور أصدقائي أثناء عطلتي  
4- This man suffered from loneliness during his childhood. 

.      عانى هذا الرجل من الوحدة أثناء طفولته  
 
  

  
  :لنا ، آقو)فوق، أعاله ( وتعني  -

1- Don’t write above the line.                            ال تكتب فوق السطر.  
2- The student’s name is mentioned above. .اسم الطالب مذآور فوق   

  
  
  
  :، آقولنا )ضد، بعكس ( وتعني  -

1- Our team has qualified to play against the winning team. 
 .ا الوطني ليلعب ضد الفريق الفائزلقد تأهل فريقن

2- The man swam against the current. .                  لتيار        سبح الرجل بعكس ا
                      
 
 
 

 

  )Behind(حرف 

  )Under(حرف 

  )During(حرف 

  )Above(حرف 

  )Against(حرف 
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  :، مثل )ةعلى طول، بمحاذا( وتعني  -

1- I walked along the road.                                   لطريقسرت على طول ا  
2- The ship was sailing along the beach. .آانت السفينة تبحر بمحاذاة الشاطئ   
 

  
  

  
  
  :، مثل )بعد، خلف، وراء ( تأتي بمعنى  -

1- After doing my work, I went home. .بعد انتهاء عملي ذهبت إلى البيت  
2- I will phone you after 6 o’clock. .ادسةسوف اتصل بك بعد الساعة الس  
3- The cat is running after the mouse.         ترآض القطة وراء الفأر.   
 

  
  
  
  :، آقولنا )قبل، أمام ( تأتي بمعنى  -

1- You can call me any time before 10 o’clock. 
.                                                 بي في أي وقت قبل العاشرةليمكنك أن تتص  

2- Ahmed came before Ali.                                   جاء احمد قبل علي.  
3- The accused stood before the judge.             وقف المتهم أمام القاضي.  
 

  
  
  

 :وتستعمل عند االنتقال من مكان الى اخر) الى، الى داخل، نحو(تأتي بمعنى 
1- Ali was in the room then he went into the living room.    

 .علي َآاَن في الغرفِة ثّم َدخَل غرفَة الجلوس
 2- My mother went into the kitchen. .ذهبت أمي إلى المطبخ  
 3- The boy is running into the tree.يرآض الولد نحو الشجرة 
  

  
  
  :، آقولنا )قرب( تأتي بمعنى  -

1- The man parked his car near the house. .أوقف الرجل سيارته قرب البيت  
   2- I don’t like to sit near the window.         ال احب أن اجلس قرب الشباك.  
 
 

  )Along(حرف 

  )After(حرف 

  )Before(حرف 

  )Into(حرف 

  )Near(حرف 
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  :، مثل )خالل، ضمن، في داخل (أتي بمعنى  ت-

1- The manager will come within 10 minutes 
. . سوف يأتي المدير خالل عشرة دقائق  

2- Live within your income.                                               عش ضمن دخلك.  
3- The men are within the house.                                          الرجال داخل البيت
4- The anger was still there deep within her.     الغضب ال يزال عميق في داخلها.  

  
  

  
  

  :، آقولنا )دون، من غير، بال ( ى تأتي بمعن -
1- My mother drinks his coffee without milk    .أمي تشرب القهوة بدون حليب 
2- He left without saying goodbye.                     قول وداعاي ر أنغادر من غي.  
3- Man can’t live without water.                ن يعيش بال ماءال يستطيع اإلنسان أ.  

  
  
  
  :، آقولنا )أعلى ، فوق ( تأتي بمعنى  -

1- The monkey climbed up the tree.        تسلق القرد فوق الشجرة 
2- Our friend was waiting up the hill.آان صديقنا ينتظر أعلى التلة  

 
 
  
  :، آقولنا )أسفل ، على طول ( تأتي بمعنى  -

1- He went down the hill           .ذهب اسفل التلة 
2- Go down this road. .اذهب على طول هذا الشارع  

  
  
  
  :، مثل )، من أعلىفوق، على، أآثر من، فما فوق، حول( تأتي بمعنى  -

1- The cat climbed over the wall. .                              تسلقت القطة فوق الشجرة  
2- There is a label over the bottle.                          يوجد لصيقة على الزجاجة.  
3- I lived in England for over ten years.       سنوات10عشت في لندن الآثر من .  
4- This is suitable for children aged 10 and over. 

 .هذا مناسب لالطفال بعمر عشرة سنوات فما فوق
 

  )Within(حرف 

  )Without(حرف 

  )Up(حرف 

  )Down(حرف 

  )Over(حرف 
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ترة فعند اإلشارة إلى وقوع الفعل في نقطة أو  ) منذ(  تستعمل بمعنى-

  :محددة في الماضي حتى اآلن، مثل 
  

1- He has been abroad since January.     لقد آان في الخارج منذ شهر آانون الثاني.  
2- They have lived in London since 1992.  

  
  
  :، مثل )خالل، عبر، بواسطة ( تأتي بمعنى  -

1- We drove through the center of London. 
2- You can look through this telescope. . تستطيع ان تنظر عبر التلسكوب   
3- He got the money through the bank     . .حصل على النقود بواسطة البنك  

  
  
  
  :مثل، )حتى، إلى(  تأتي بمعنى -

1- My friend waited for me until/till I finished. .انتظرني صديقي حتى انتهيت  
2- We won’t leave home until/till he comes.         لن نغادر البيت حتى يأتي.  
3- The bank is open until/till 3 o’clock. 

    .حتى الساعة الثالثة/       يبقى البنك مفتوحا إلى
  

                                          Position of Prepositionsموقع حروف الجر 

 
  :يقع حرف الجر قبل االسم أو الضمير، مثل -1

  homeat You have to stay -1 .يجب أن تبقى في البيت                                
 booksin This library is rich -2 ..                           هذه المكتبة غنية بالكتب

  Paris next weekfor Ali will leave -3 ..بوع القادم سيغادر علي إلى باريس األس
  myselfof I am ashamed -4                                     ..أنا خجالن من نفسي

  mewith You can go -5                                        ..تستطيع أن تذهب معي
  success myof My father is proud -6                       ..أبي فخور بنجاحي 

  
  :يقع حرف الجر بعد الفعل مباشرة، مثل -2

  a flat these daysfor My brother is looking -1 ...أخي يبحث عن شقه هذه األيام
.. clock this morning'o 4 at Our trip will set off -2  

  .  رحلتنا الساعة الرابعة هذا الصباحأ  سوف تبد
  Ahmed,  the planeat Look -3                             ..  الطائرة يا احمدانظر إلى   

 people honestlywith I deal -4                       .  أتعامل مع الناس بصدق         

  )Since(حرف 

  )Through(حرف 

  )Until/ till(حرف 
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 :يقع حرف الجر قبل أداة االستفهام، مثل -3
  

                  ?With whom did you go yesterday -1مع من ذهبت يوم أمس؟ 
                               ?In which country was he born -2في أية مدينة ولد؟

3- From whom did you borrow the book? ن مْن استعرت الكتاب؟           ِم   
4- From where did you come?                                         ِمن أين جئت؟ 
5- To whom did she give the letter?                         لمن أعطت الرسالة؟ 
6- With what did your mother cut meat?               بماذا تقطع أمك اللحمة؟ 
7- In which drawer do you put the pens?        في أي جرار تضع األقالم؟ 

 
  :قولناويصح أن نضع حرف الجر في نهاية السؤال آ

  
1- Where did you come from? 
2- Whom did you give the letter to? 
3- What did your mother cut it with? 
4- Which drawer do you put the pens in? 

 
، ),whom, which, where( يقع حرف الجر قبل ضمائر الوصل  -4

  :مثل
  

1- This is the university from which I graduated. 
2- Jordan is the country from where I come every day. 
3- This is the person with whom I came.  
4- Did you see the purse in which I put the money?.  

  
  :ويمكن أن نضع حرف الجر في الجمل السابقة في آخر الجملة، مثل

  
1- This is the university which I graduated from. 
2- Jordan is the country where I come every day from. 
3- This is the person whom I came with.  
4- Did you see the purse which I put the money in?.   

 
يقع حرف الجر في نهاية الجملة إذا آانت الجملة في صيغة المبني  -5

 :للمجهول، مثل
  

                               .This teacher is relied on -1.هذا المدرس ُيعتمد عليه
.2- This is an important question that must be focused on.  

  .          هذا سؤال مهم يجب أن ُيرآز عليه
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Verbs, adjectives and idioms with prepositions 
 االفعال والصفات والمصطلحات مع احرف الجر

  
  ).with(ر  حرف الج-1
 

live withيعيش مع 
come withيأتي مع 

fight withيقاتل ضد 
pleased withمسرور من 

friendly with لمحب 
furnish with ب يجهز، يؤثث
charged with   ب متهم

loaded with  بُمَحّمل 
with confidenceبثقة 

with pleasureبسرور 
with the help ofبمساعدة 

travel withيسافر مع 
endowed with  بموهوب 

 covered with  بمغطى 
 with black hairذو شعر اسود 

 with the penقلم الحبر ب
 with careبعناية 

busy with  بمشغول 
compare withيقارن مع 
compete withيتنافس مع 
content with   ب مقتنع

cover with  بيغطي 
crowded with   ب مزدحم

 cut with  ب يقطع
 fill with  بيمال 

talk withيتكلم مع 

collide withيتصادم مع 
polite withمؤدب مع 

familiar with  بعليم 
begin with  ب أيبد
interfere withيتدخل في 

mix withيخلط مع 
provide with  بيزود 

agree withيوافق على 
angry with (sb)غضبان على

satisfied withراٍض عن 
shake withيهتز من 

 tremble withيرتجف من 
ill with  بمريض 

write with) بالقلم(يكتب 
acquaint with

  على معرفه بـ/يّطلع على
with the knifeبالسكين 

 with coldبسبب البرد 
argue withيتجادل مع 

cooperate withيتعاون مع 
consult withيتشاور مع 

correspond withيتراسل مع 
deal withيتعامل مع 

delighted withمسرور من 
disagree withال يوافق على 
supply with  بيزود 
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  :at)(حرف الجر  -2
 

amazed at   ل مندهش
fire atيطلق النار على 

at nightفي الليل 
 at noonعند الظهر 
at dawnعند الفجر 

at middayعند الظهر 
at sunset الشمس عند غروب

at sunriseعند شروق الشمس 
at the age ofعن عمر 

at (the) universityفي الجامعة 
at (the) schoolفي المدرسة 

at homeفي البيت 
at workفي العمل 

at collegeفي الكلية 
at midnightفي منتصف الليل 

 at Charismasفي عيد الميالد 
at supperعند العشاء 

at breakfast الفطور عند
 at lunchعند الغداء 

at Ramadanفي رمضان 
 at the officeفي المكتب 
at the airportفي المطار 

 at the hotelفي الفندق 
at seaفي البحر 

at a speedعلى سرعة 
 at the station في المحطة
 at the cinemaفي السينما 

 at 15في سن الخامسة عشرة  
 at the theatreفي المسرح 

at a glance .بلمحة   
at peace .بسالم  
at a profit .بربح، بفائدة   
at random .بشكل عشوائي   
at any rate . مهما تكن الظروف  
at a guess .تخمينا  
at the hair salon  

 في صالون الحالقة
at the toy storeفي محل األلعاب  

 skilful atماهر في 

aim atيهدف إلى 
joke atيسخر من 
point atيشير إلى، نحو 

expert atفي خبير 
at onceحاال،فورا 

at presentفي الوقت الحاضر 
 at leisureفي وقت الفراغ 

at the beginningفي البداية 
angry atغاضب على 

at the end ofفي نهاية 
at leastعلى األقل 
 at mostعلى األآثر،على األغلب 

at a high priceبسعٍر عاٍل 
at a low priceبسعٍر منخفض 

at first sightمن النظرة األولى 
at a high speedبسرعة عالية 

 at a low speedبسرعة منخفضة 
 at weekendفي عطله نهاية األسبوع 

at warفي الحرب 
at the same timeفي نفس الوقت 

at the bottomفي اسفل 
at the back ofفي خلف 

 at the invitation ofبدعوة من 
at the partyفي الحفلة 

 at the meetingفي االجتماع 
 at a temperature of   عند درجة حرارة

 at Al-Razi streetعند شارع الرازي 
 at receptionفي مكتب االستقبال 

 at a football match في مباراة آرة قدم
 at Ali's houseعند، في بيت علي   

at ease .بارتياح، باطمئنان      
at fault .مذنب  
at a loss .مرتبك، متردد، متحير  
at liberty .حر  
at length .مطوال، بإسهاب   
at large .حر  
at the bookstore في المكتبة.  

 at the conferenceفي المؤتمر 
 at the fairفي المعرض 
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surprised atمندهش من 
astonished at  لهش مند

bark atينبح على 
sad atحزين على 

slow atبطيء في 
 stare atيحدق في 

at lunchtimeعند وقت الغداء 
 at al-Adha Eidفي عيد األضحى 
at this momentفي هذه اللحظة 
 at the bus stopعند موقف الباص 

at the doorعند الباب 
at the top ofفي أعلى 
at the churchفي الكنيسة 

 at the shopفي البقالة 
 at the restaurantفي المطعم 

 at the front ofأمام 
 at 2 o'clockفي تمام الساعة الثانية 

 at the villageفي القرية 
by mistakeبالخطا 
by accidentبالصدفة 

laugh atيضحك على 
look atينظر إلي 

smile at   ل يبتسم
throw atيرمي على 

good atجيد في 
pleased at (sth)مسرور من 

arrive at)   مكان صغير(يصل إلى 
bad atسيء في 

buy at )سعر عال (ب يشتري
 cruel atقاسي مع 
shout atيصرخ على 

at best .في احسن األحوال  
at all costs .مهما آلف األمر  
at the crossroad  عند تقاطع الطرق  
at all بالمرة، أبدا .  
at the bus station الحافالتفي محطة    
at an auction العلنيدبالمزا  
at the page of .في صفحة      

 by taxi يبالتاآس
 by busبالباص 

  
 :) (by حرف الجر-3
 

by handباليد 
by telephoneبالتلفون 
 by electricityعلى الكهرباء 
by the meterبالمتر 

by the dayباليوم 
by the monthبالشهر 

by the yearبالسنة 
by the wayبالمناسبة 
by Ahmedمن قبل احمد 

by the managerمن قبل المدير 
by the dozen بالدزينة 
by farإلى حد ما 
by order تبعا للتعليمات.  
by force .بالقوة  

 by mailبالبريد 
by and large .على العموم  

by seaبحرا 
 by planeبالطائرة 

by helicopter بالهيلكوبتر 
by carبالسيارة 
by airجوا 

by shipبالسفينة 
by trainبالقطار 
by boatبالقارب 

by bicycleبالدراجة الهوائية 
by railبالقطار 

 by chequeبواسطة شيك 
 by Octoberبحلول تشرين األول   

by 10 per cent ةبمقدار عشرة بالمائ
by birth .بالمولد، باألصل  
by luck .بالحظ  
by marriage .عن طريق الزواج  
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by and by عما قريب.  
by meقربي 

by the seaقرب البحر 
 by the tableة بجانب الطاول

by all accounts .بإجماع اآلراء  
by appointment .عن طريق موعد  
by auction .بالمزاد العلني  
by invitation .بدعوة  
by law .بالقانون  

 by landبرا 
by road بالبر، بواسطة السيارة 

by means of .بواسطة  
 by 10 o’clockقبل العاشرة
tired by) الحرآة( تعب من
catch by ) الذراع(يمسك من 

step by stepخطوة خطوة 
side by sideجنبا إلى جنب 

by chanceبالصدفة 
by all meansبكل الوسائل 

 by nightfallبحلول الظالم 
 by heartعن ظهر قلب 

one by oneبالدور،آل على حدة 
 

  

  :(in)  حرف الجر -4      
  

in the morningفي الصباح 
in the eveningفي المساء 

in the afternoonعند الظهر 
 in charge ofمسؤول عن 

 in front ofأمام 
in the back ofخلف 

in honor ofعلى شرف 
in memory ofفي ذآرى 

in need ofبحاجة إلى 
in search ofباحثا عن 

 in the direction ofاتجاه  ب
in the middle ofفي وسط 

in prisonفي السجن 
in hospitalفي المستشفى 

 in bedفي السرير 
in Germanyفي ألمانيا 
in the shadeفي الظل 

in the darkفي الظالم 
in confidence بثقة.   

in a circleبشكل دائرة 
 in Italian باإليطالي 

 in paintingفي الرسم 
 in schoolفي المدرسة 

keep in touch .يبقى على اتصال  
in uniform .في الزي الرسمي  

 believe in بيؤمن 
come inادخل 

 get inيصل، يدخل 
interested in  ب مهتم 
involved in   ب  مهتم

in generalبشكل عام 
 in factفي الحقيقة 
in timeفي الوقت المناسب 

 in order toلكي، من اجل 
in order that اجل لكي، من

in my opinionحسب رائي 
in wordsبالكلمات 
 in figuresباألرقام 

 in block lettersبأحرف آبيرة 
in the sunفي الشمس 
in the rainفي المطر 

in the mountainsفي الجبال 
in the roomفي الغرفة 

in the boxفي الصندوق 
 in the seaفي البحر 

in the gardenفي الحديقة 
in Augustفي آب 

in the armyفي الجيش 
 in collageفي الكلية 

in return .في المقابل  
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in use .مستخدم  
in vain .بال جدوى  
in view of  نظرا ل، على ضوء  
in a loud/ low voice 

.منخفض/ بصوت مرتفع   
in the park .في الحديقة  
in pairs .بأزواج  
in pain في ألم، وجع.  
in other words .بعبارة أخرى  
in order of/ to .لكي، حتى  
in the open air في الهواء الطلق.  
in oils .مرسوم باأللوان الزيتية  
in a nutshell باختصار.  

 in and outيأتي ويذهب  
in doubt .في َشك  
in detail .بالتفصيل  
in demand مطلوب بكثرة 
in aid of إعانة ل 
in danger .في خطر  
in the center .ي المرآزف  
in extremisفي الحاالت الطارئة  

 in your faceأمامك 
 in thatمن حيث 

rich in  بغني  
trust inيثق في 

write in)بالحبر(يكتب 
share inيشارك في 

participate in فييشترك 
weak inضعيف في 

 in love withعلى عالقة حب مع 
in the newspaperفي الجريدة 
in the photographفي الصورة 

 in your mouthفي فمك 
in Africaفي أفريقيا 

in hand .في اليد، مسيطر علية  
in fun .على سبيل المزاح  
in focus .واضح  
in the flesh .حيا  
in flames .مشتعل  
in control of مسيطر.  
in with على عالقة جيدة مع 

in a row .على التوالي  
in ruins .مهدم، محطم  
in safety .بسالمة، بأمان  
in season .موسمه/ في آوانة  
in short .باختصار  
in the suburbs .في الضواحي  
in good/ bad taste .بنكهة جيدة  
in the news ..في األخبار  
in a good/ bad mood  

.مزاج جيد، سيئ
in moderation .باعتدال  
in luxury .في رفاهية  
in the long run . على المدى البعيد  
in favor of ل .مؤيد   
in fashion .على الموضة  
in existence .في الوجود  
in exchange for . مقابل، عوضا عن  
in cash   نقدا 

 take part inيشترك في 
in good/ bad condition 

.سيئة/ بحالة جيدة   
in comparison with  مقارنة مع 
in common ..خصائص مشترآة  

succeed inينجح في 
employ inيتوظف في 

fail inيفشل في 
 help inيساعد في 

 in the pictureفي الصورة 
 in the mirrorفي المرآة 
in the worldفي العالم 

in the streetارع في الش
in the skyفي السماء 
in the riverفي النهر 

 in his pocketفي جيبه 
 arrive in)مكان آبير(يصل إلى 

in person .شخصيا  
in your face .أمامك  
in place of .بدال من  / عوضا عن  
in politics .في السياسة  
in theory .من حيث الفكرة  
in practice .بالممارسة، متمرن  
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in a hurry .مستعجل  
in the hope ofامال أن، على أمل أن 
in honor of     فالن(على شرف(  
in good/ bad health 

سيئة/ بصحة جيدة   
  

in principle .من حيث المبدأ  
in progress .جاري، مستمر  
in a queue .في صف، طابور  
in reality .في الحقيقة  
in length/ width  

.العرض/ في الطول 
in ink/ pencil/ pen 

  .قلم الحبر/ في الحبر، بقلم الرصاص
 

  
  
 ):(on حرف الجر -5
 

on the doorعلى الباب 
 on the wallعلى الحائط 

on the map الخارطة على
on the chairعلى الكرسي 
 on the horseعلى الحصان 

on the pageعلى الصفحة 
on the moveآثير التنقل 

on Fridayيوم الجمعة 
on his noseعلى انفه 

on the ceilingعلى السقف 
on the floorعلى األرض 
on the grassعلى العشب 
on the beachعلى الشاطئ 

on the shirtلقميص على ا
on the bottleعلى القنينة 

on businessفي عمل 
on a tripفي رحلة 

on the busبالباص 
on the trainبالقطار 

on the planeبالطائرة / في
on the shipعلى السفينة 

on the listعلى القائمة 
on the back of على ظهر
on the front ofعلى أمام 

on the news .ى األخبارعل  
on the outskirt   في الضواحي 
on page .على صفحة  

 go onيستمر 
on timeعلى الوقت بالضبط 

on a horsebackعلى ظهر الحصان 
on footعلى األقدام 

  on charismas dayفي  يوم عيد ميالد
on a bicycleعلى الدراجة 
 on the rightعلى، إلى  اليمنى 

 on the leftعلى، إلى اليد اليسرى 
on a vacationفي عطلة 

on a picnicفي نزهة 
.العرض/ في الطول في عطلة   

on the whole   .إجماال
on my way toفي طريقي إلي 

on the occasion ofبمناسبة   
  on and onباستمرار 

 on the televisionعلى التلفاز 
 on the phoneالتليفون بعلى،  

on the tableعلى الطاولة 
on the groundعلى األرض 

on a islandعلى جزيرة 
on Sundayفي يوم األحد 
 on the farmفي المزرعة 

 on the motorcycleعلى الدراجة 
 on the river Thamesعلى نهر التايمز 

 on the fourth of July الرابع من تموز 
 on condition thatبشرط أن 

on a tour .في جولة  
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on parade   في طابور عسكري 
on the pavement . على الرصيف  
on a platform .على المنصة  
on principle .وفقا للمبدأ  
on the radio .على الراديو  
on sale .متوفر في األسواق  
on schedule .حسب الموعد  
on sight .بمجرد االطالع  
on this street في الشارع 
on the screen .على الشاشة  
on the sofa .على الكنبة  
on good termsعلى عالقات حسنة 
on credit بالدْين 
on board  على ظهر السفينة الطائرة  

live onيعيش على 
concentrate onيرآز على 

comment onيعلق على 
keen on بمولع 
oblige onيجبر على 

intent on على يصمم
impress onيؤثر على 

congratulate onيهنئ على 
sb)(take pity onيشفق على 

dependent onمعتمد على 
economize onيخفف في،يقتصد 

rely onيعتمد على 
come onتعال 
 waste on يسرف، يبدد على

 on the wholeأجماال 
on (the) air .يبث، يذيع  
on approval .تحت التجربة  
on arrival .القادم/ الشخص الوافد  
on average .في المعدل  
on bail .آفالة مالية  
on balance .عموما  
on behalf of .نيابة عن  
 

on demand .عند الطلب  
on a diet يتبع نظام غذائيا معين 
on duty ..العمل/ في الخدمة  
on earth .على األرض  
on edge .متوتر األعصاب  
on an expedition .في رحلة استكشافية  
on fire .مشتعل  
on the 4th floor .في الطابق الرابع  
on horseback .على ظهر الحصان  
on impulse .فجأة  
on the increase .في ازدياد  
on a journey .في رحلة  
on loan .معار  
on the market .في السوق  
on the road .مسافر، على سفر  
on and off . على نحو متقطع  
on a cruiseفي جولة بحرية 

insist onيصر على 
 revenge onينتقم من 

depend onيعتمد على 
turn...onيشعل 

base onيعتمد على 
keep onيستمر 
 spend onيصرف على 

 on purposeعمدا 
 on the first floorفي الطابق االول 

on Eid-Fitr Dayفي يوم عيد الفطر  
on the weekend   في نهاية األسبوع  
on account of    بسبب 
on the agenda   على جدول األعمال 
on one's birthday .على عيد ميالد    
on the border .على الحدود  
on call جاهز للطلب، تحت االستدعاء  
on the coast .على الساحل  
on no condition .بتاتا، إطالقا  
on the contraryعلى العكس 
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 ): (fromالجر حرف -6
 

from workمن العمل 
from Londonمن لندن 

from the tenth floorمن الطابق العاشر 
from 1990        1990من عام  

from Ahmedمن احمد 
from my fatherمن أبى 
 from the top ofمن أعلى 

 from now onمن اآلن فصاعدا 
 from 2 o'clockمن الساعة الثانية تماما 

 resign fromيستقيل من  
recover fromيشفى من 
dismiss fromيطرد من 
protect fromيحمي من 

distinguish fromعن يميز 
keep away fromيبتعد عن 

rescue fromينقذ من 
 

obtain fromيمتنع عن 
separate fromيفصل عن 

deviate fromينحرف عن 
tired fromتعب من 

deduce fromيستنتج من 
 resulting fromناتج عن 

finish fromينتهي من 
hear from (sb)يسمع من 
  different from مختلف عن

 far fromبعيد عن 
escape fromيهرب من 

 profit fromيستفيد من 
prevent fromيمنع من 

suffer fromيعاني من 
 borrow fromيستقرض من 

receive (sth) fromيستلم من 
 

  
   (of) حرف الجر-7
 

get out ofيخرج من 
come out ofيخرج من 
guilty of ل   مذنب 
make fun ofيضحك على 
 take care of بيعتني 

think of   ب يفكر
dream of  بيحلم 

fond of   ب ، مولعبمعجب 
full of   ب مملوء
 jealous ofغيران على 

glad of  بسعيد 
 get rid ofيتخلص من 

cure ofيشفى من 
south ofجنوب 
 north ofشمال 

the city of Ammanمدينة عّمان 
 of courseطبعا، بالطبع 

by means ofواسطة ب

fear ofخوف من 
proud of   ب فخور
remind of   ب يذآر
accused of  بمتهم 

accuse of  بيتهم 
afraid ofخائف من 

approve ofيوافق على 
ashamed ofخجالن من 
complain ofيشكو من 

consist ofيتكون من 
die of) الجوع،العطش(يموت من 

empty ofفارغ من 
sure ofمتأآد من 
 tired ofتعب من 

 scared ofخائف من 
dispose ofيتخلص من 

 frightened ofخائف من 
on behalf ofنيابة عن 
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  of course notبالطبع ال 
an account ofتقرير عن 

certain ofمتأآد من 
compose ofيتألف من 

composed ofمؤلف من 
made ofمصنوع من 

capable ofقادر على 
incapable ofعاجز عن 

ignorant ofجاهل في 
 hear of (sth)    بيسمع 

in behalf ofعلى شرف 
 aware of  لمدرك 
boast of     ب يتفاخر

kind ofشفوق على 
despair ofيائس من 

warn ofيحذر من 
confident ofواثق من 

repent ofيندم على 
rob ofيسرق من 

by reason ofبسبب  

  
 ): (forحرف الجر -8

 
prepare for    ل يستعد

ready for    لمستعد 
famous for  ب مشهور

sell ... for  بيبيع  
for saleللبيع 
for everلالبد 

go forيهاجم 
for rentلإليجار 

 for allعلى الرغم من 
 for ten miles 

  مسافة عشرة أميال
 for two yearsلمدة سنتين 

last for everيدوم لالبد 
inclined for    لميال 

 late forمتأخر عن 
for the sake of ...من اجل  
for short .باختصار    
for love من اجل الحب 
for keeps     إلى األبد 

write to (sb)     ل يكتب
apologize forيعتذر الجل 
long for       ليشتاق 

ask forيطلب 
remedy for    لدواء 

grateful for (sth)    ل شاآر
a cheque for… شيك بقيمه 

thankful for (sth)شاآر لـ 
leave forيغادر إلى 

easy for     ل سهل
enough for    لآاف 

feel pity forيشفق على 
fit for    ل مناسب

apply for    ليقدم طلبا 
get ready for    ل أيتهي

hope for    ب يأمل
spend forيصرف على 

pay forيدفع الثمن 
look forيبحث عن 

sing for    ليغني 
read for    ليقرا 
anxious forمتلهف على 

For ages .لمدة طويلة  
for breakfast/ lunch . الغداء/  للفطور  
for granted .مسلم بأنه صحيح       
for hire .لإليجار  
for a walk .في نزهة  

responsible forمسؤول عن 
search forيبحث عن 

sorry forمتأسف على 
suitable for     ل مناسب

blame forيلوم على 
buy...for   ب  يشتري
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for certain .بالتأآيد  
for fun .للتسلية  
for your birthday  

 بمناسبة عيد ميالدك
for a whileلمدة قصيرة 

care for (sb)   بيعتني 
wait forينتظر 
 fear forيخاف على 

for all/ for good إلى األبد 
for the time being .في الوقت الحالي  
 

 
  ).out( حرف الجر -9
  

out of the ordinary . غير عادي  
out of placeفي غير محله 
out of practiceغير متمرن 
out of print .نفدت طبعته  
out of the questionمستحيل 
out of reach بعيد المنال 
out of season .ر موسمهفي غي  

 out of sightبعيد عن األنظار 
out of danger .بعيد عن الخطر  
out of date قديم الموضة، باطل
 المفعول
out of step .غير منتظم  
out of stock .غير متوفر في السوق  
out of turn .بغير الترتيب الصحيح  
out of useال يعد مستعمال 

out of debt .غير مديون  
out of doors .ء الطلقفي الهوا  
out of fashion .انتهت موضته  
out of focus .غير واضح  
out of hand .خارج عن السيطرة  
out of luck .غير محظوظ  
out of order .معّطل  
out of work .بال عمل  
out of tune .من غير انسجام  
out of breath .منقطع النفس  
 out of characterال ينسجم مع شخصيته 
out of condition .الصحةسيئ   
out of control .فاقد السيطرة  
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  ).to( حرف الجر -10
  

similar to    لمشابه 
belong toيخص 

throw toيرمي إلى 
 listen toيصفي إلى 

subscribe to 
  )جريدة،مجلة(يشترك في 

 look forward to     ل ينظر بأمل
write to    ليكتب 

instruct toيرشد إلى 
advise to على ينصح

send toيرسل إلى 
pass toيمرر إلى 
give toيعطي إلى 

to meلي 
 in order toلكي 

to schoolإلى المدرسة 
 to bedإلى النوم 

 to workإلى العمل 
to universityإلى الجامعة 

to prisonإلى السجن 
to hospitalإلى المستشفى 

 invite toيدعو إلى 
in accordance to     ل طبقا

with reference toباإلشارة إلى 
  with regard to    ل  بالنسبة

 close toقريب من 
exposed to معرض 

 to churchإلى الكنيسة 
native toينتمي إلى 

obedient to   لمطيع 
object toيعترض على 

occur to     ل يحدث
oppose toيعترض على 

 

 introduce (sb) to (sb)يعّرف على  
award to      ل يمنح

attend to بيهتم 
attribute toيعود سببه إلى 

blind toأعمى عن 
accustomed toمتعود على 

married toمتزوج من 
be used toمتعود على 

faithful to    لمخلص 
related to    بمرتبط 

superior toمتفوق على 
equal to    لمساو 

grateful to (sb)    لشاآر 
thankful to (sb)    لشاآر 

lie toيكذب على 
exposed to    لمعّرض 

 get toيصل إلى 
eager to      لمتلهف

prefer toيفضل أن 
 stop to    ليتوقف 

 talk toيتكلم مع 
 invitation to sth /sb لدعوه 

prefer... toيفضل على 
surrender to     ل يستسلم

turn toيدور إلى 
useful to     ل مفيد

reply toيجيب على 
respond to    ليستجيب 

submit to    ليخضع / يستسلم
contrary toعلى العكس من 

kind toلطيف مع 
lend to     ليعير 

engaged to     ل مخطوبة
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 : باقي أحرف الجر والمصطلحات مع والصفات األفعال-11
 

 worried aboutقلق بشان 
uneasy aboutقلق بشان 

doubtful about (sth)شاك في 
right aboutعلى حق في 

care about (sth)     ب يهتم
off the record .ليس للحفظ  
without delayبدون تأخير 
without failحتما، بالتأآيد 
within minutes .خالل دقائق  
off the point غير متعلق بالموضوع  
under pressure .ظيمةبقوة ع  
under repair .تحت التصليح  
under the weather .مريض  
against the law .ضد القانون  

off limitsممنوع 
off duty .خارج عملة  
into pieces .إلى قطع  

 translate intoيترجم إلى 
divide intoينقسم إلى 
 branch intoيتفرع إلى 

convert into إلى ليحُّول، يتحّو
off the map . الخارطةليس على  
off the peg .مالبس جاهزة  
under age .قاصر  
under arrest .معتقل  
under control .تحت السيطرة  
under discussion . تحت الدراسة  

off the wallسخيف 
rebel againstيثور على 
 fight againstيقاتل ضد 

struggle againstيجاهد ضد 
vote againstت ضد يصوِّ

off the air .ثتوقف الب  
off color .مريض، متوعك  
 

 

  
Exercise  

.Choose the correct preposition from brackets-   
  :اختر حرف الجر المناسب من بين األقواس

1. Students don’t go to school------ Friday. ( at, in, on, of ) 
2. I always go to school ----- foot.( by, with, for, on ) 
3. My mother cut meat ------- a knife. (in. with, by, at ). 
4. He arrives home ------ 9 o’clock. ( on, in, at, to ) 
5. The house is ------- fire. ( about, with, from, on ) 
6. Ali was born ------ 1988. ( of, by, in, for ) 
7. Sami is Jordanian. He comes ------ Jordan.( up, within, near, from ) 
8. Some people drink tea ------- sugar. ( without, about, of, in ) 
9. Children were playing ------ the trees. ( between, among, in, with ) 
10. I enjoy reading stories ------- night. ( in, at, of, on ) 
11. I stayed in London ------ a week. ( for, into, at, in ) 
12. He sent her a present ------ her birthday. ( with, on, in, by ) 
13. The customers came ------- the shop. ( into, against, with, from ) 
14. I sat ------- the window. (to, about, by, of ) 
15. He gives much money ------ the poor. ( to, over, through, of ) 
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16. I went to America ------ holiday. ( in, on, at, with ) 
17. What is his feeling ------his mother ?( within, beside, towards, of)   
18. He left home --------- telling me. ( up, in, with, without ) 
19. There are some trees ----------the hotel. ( in front of, to, from, of)  
20. He began to feel ill ------- the exam. ( during, by, round, of ) 

 
. Fill in the blanks with the suitable preposition-  

  : بحرف الجر المناسبتامأل الفراغا
1. The prices will go up ------- April. 
2. There is somebody --------- the door. 
3. There is a beautiful film ---------- television. 
4. I prefer to travel -------- ship. 
5. Let’s talk ---------- something else. 
6. There is a small village ---------- the hills. 
7. The boy was hiding --------- the tree. 
8. Fishermen would like to live --------- the sea. 
9. The thief was caught ------------ the police. 
10. This is a letter ------------ my brother. 
11. I bought this book --------- one dinar. 
12. I went to school --------- my brother.  
13. My parents will come ---------- 15 minutes. 
14. He fall in love -------- a nice girl. 
15. He sat ------- his father and mother. 

  
  


