
 

P a g e  1 | 7 

 ی سی به انگل  خیهفته، ماه ها و تار  یکامل روزها  یراهنما 

راهنمای کامل روزهای هفته، 
 ماه ها و تاریخ به انگلیسی
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تا. اما اسم های آنها که در همه ی زبان ها   12تا هستند و ماه ها    7همه می دانند که روزهای هفته  
. تا بحال چند بار سه شنبه مشکل ترتیبشان را هم بزرگتر کرده  ،همین اسم ها ی متفاوت  یکی نیست.

 چند بار دوشنبه را یادتان رفته؟و پنج شنبه را با هم اشتباه گرفته اید؟ 
روزهای هفته و ماه های سال، از مواردی هستند که در همان ترم های اول یاد می گیرید. با این حال  

ختی های زبان انگلیسی باشد، چرا که انتخاب حروف اضافه گفتن تاریخ می تواند تا مدت ها یکی از س
 ما را گیج می کند. 

 اما امروز و همینجا قرار است این مشکالت را یک بار و برای همیشه حل کنیم.  
 

 روزهای هفته به انگلیسی 
روز تشکیل شده. در برخی کشورها مثل ایران، اول هفته از شنبه شروع می شود، اما    7زهای هفته از  ور

 در برخی کشورهای دیگر، اول هفته دوشنبه است. در هر صورت ترتیب آن ها هیچ فرقی نمی کند.  
این مخفف    در جدول زیر اسامی روزهای هفته و معادل فارسی آن ها و همچنین مخففشان را ببینید. از
 ها برای چت کردن با دوستان انگلیسی زبان استفاده کنید یا حتی در نوشتن عادی و روزانه.  

 

 نکاتی درباره ی روزهای هفته به انگلیسی 
 روزهای هفته در هرجای جمله بیایند با حروف بزرگ شروع می شوند.  •

My favorite day is Tuesday.  
 برای روزهای هفته استفاده کنید.   onاز حرف اضافه ی  •

The game is on Friday. 
 اگر یک کار را به مدت طوالنی و هر هفته انجام می دهید از دو روش زیر استفاده کنید.   •

I visit my friend every Saturday. 
Or 
I go swimming on Sundays. 

 به این اسم ها هم دقت کنید: •
 days of the weekروزهای هفته: 

 weekendآخر هفته: 
 weekdays آخر هفته:روزهای هفته بجز 
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 سوال کردن درباره ی روزهای هفته به انگلیسی   
حاال که اسم ها را یاد گرفته اید و ترتیبشان را هم می دانید، برویم سراغ چند سوال کاربردی و جواب  

 هایشان که شما را خیلی حرفه ای نشان می دهند.  
What day is it today? 
Today is Wednesday. 
 
What day was it yesterday? 
Yesterday was Tuesday. 
 
What day is it tomorrow? 
Tomorrow is Thursday. 
 
What day was it the day before yesterday? 
It was Monday. 
 
What day is it the day after tomorrow? 
It is Friday.  
 
How many days are there is a week? 
There are seven days in a week.  
 
What days of the week do you go to English class? 
I go to English class on Sundays, Tuesdays, and Thursdays. 
 
On What day of the week do you start to work? 
I start to work on Saturday. 
 

 به انگلیسی ماه های سال  
تا هستند. یادگیری آنها هم نیاز به تکنیک خاصی    12همانطور که می دانید، ماه ها به انگلیسی هم  

 ندارد، فقط کافی است جدول زیر را بخوانید، مرور کنید و ماه ها را حفظ کنید.
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دی با ماه  شاید یکی از مشکالتی که برای ما فارسی زبان ها پیش می آید، مطابقت دادن ماه های میال 
های شمسی )همین ماه هایی که خودمان استفاده می کنیم مثل فروردین و خرداد و ...( باشد. نکته  
اینجاست که شروع اولین ماه میالدی، مطابق با دهم دی ماه است، بنابراین هر ماه شمسی مطابق  

 با دو ماه میالدی است. همه ی اینها در جدول زیر آمده. 

 

 ها به انگلیسی   نکاتی درباره ی ماه 
 هستند.ماه ها هم مثل روزهای هفته به انگلیسی در هر جای جمله بیایند، با حروف بزرگ  •

The baby was born last January.  
 

 کنیم. برای زمانی استفاده می شود که درباره ی یک ماه بخصوص صحبت  inاز حرف اضافه ی  •
Halloween is in October.  
The final exam is in August.  

 
اسامی ماه ها به انگلیسی برای همه ی کشورهای انگلیسی زبان یکی است، اما با توجه به آب   •

فصل ها متفاوت است. ممکن است در  و هوا و مکان قرار گیری آن کشور بر روی کره ی زمین، 
یک کشور، هوا برفی باشد ولی در کشور دیگر، مردم تازه دارند خودشان را برای تابستان آماده  

 می کنند.  
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 روز داشته باشد.  31یا  30، 28هر ماه انگلیسی می تواند   •
 

است و هر    روزه  366، سالی که  (leap year)روز است اما در سال های کبیسه    28فوریه دارای   •
 روز دارد.   29چهار سال یکبار اتفاق می افتد، فوریه  

 

 تاریخ به انگلیسی 
تا اینجا درباره ی روزهای هفته و ماه ها به انگلیسی صحبت کردیم و همه را حفظ کردیم. حاال نوبت  

 آن است که تاریخ را یاد بگیریم تا بتوانیم درباره ی اتفاقات مهم حرف بزنیم. 
خیلی زود در انگلیسی یاد می گیریم. اما برای گفتن تاریخ معموال از اعداد ترتیبی استفاده  اعداد را که  

 می کنیم مثل فارسی: اول، دوم، سوم و ...
 

 اعداد ترتیبی به انگلیسی 
قواعد خاص خودشان را دارند. به نکات زیر توجه کنید، می    ordinal numbersاعداد ترتیبی یا همان  

 آنها را یاد می گیرید. بینید که خیلی زود
 سه عدد اول، اسم مخصوص خودشان را دارند.  •

1st: first 
2nd: second 
3rd: third 

)به دوازدهمین توجه کنید،  در  اضاف می کنیم.    thاز چهار تا نوزده، به آخر اسم آن عدد یک   •
 شده(.   fتبدیل به  vاینجا 

4th: fourth 
5th: fifth 
… 
12th: twelfth 
…  
19th: nineteenth  
 

 
 به این صورت هستند:  20 ,30 ,40 ,50 ,…ختم می شوند یعنی همان   tyاعدادی که به  •

20th: twentieth  
30th: thirtieth  
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31st: thirty first 
32nd: thirty second 
… 
39th: thirty ninth  

 

 نوشتن و گفتن تاریخ به انگلیسی 
 هم خیلی ساده هستند.یکی یکی به نکات زیر توجه کنید. این نکات 

 تاریخ در انگلیسی بریتیش بصورت روز سپس ماه است. •
 اما در انگلیسی امریکن اول ماه می آید بعد روز.

 
British English: 1/11/2021 
American English: 11/1/2021 

 قبل از تاریخ استفاده می شود.  onحرف اضافه ی  •
My birthday is on January 7th.  
 

تاریخ در جمله به دو صورت است. مثال های زیر را بخوانید و به نحوه ی بیان آنها که در پرانتز   •
 آمده توجه کنید.  

They're having a party on 16th November. (on the sixteenth of November)  
He died on April 20th. (on April the twentieth)  
 

 سال ها به انگلیسی 
همه چیز حرف زدیم، روزهای هفته، ماه ها و تاریخ ها را به انگلیسی یاد گرفتیم. اما هیچ  درباره ی  

 چیز به اندازه ی یاد گرفتن سال، این مقاله را کامل نمی کند.  
 باز هم به چند نکته ی خیلی راحت و کاربردی توجه کنید. 

 : سال ها در انگلیسی به صورت دو عدد دو عدد خواند می شوند •
1987: nineteen eighty-seven 
1864: eighteen sixty-four 
 

 ، به صورت زیر است:00اولین سال هر قرن که دو صفر دارد  •
1400: fourteen hundred 
1900: nineteen hundred 
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2000: two thousand 
 نه سال اول هر قرن هم به این صورت است: •

1401: fourteen oh one 
1907: nineteen oh seven 
2004: two thousand and four 
 

 (:60برای صحبت کردن از ده ها )دهه یعنی هر ده سال مثال دهه ی  •
1960-1969: the 60s (the sixties)  
1980-1989: the 80s: (the eighties) 
2000-2009: the 2000s (the two thousands) 

 است.   inحروف اضافه برای سال و دهه مثل ماه ها به انگلیسی  •
The Beatles were famous in the sixties. 
I started school in 2014.  

 خالصه ی استفاده از حروف اضافه 

 
 

پس توانستیم روزهای هفته، ماه ها، سال ها و تاریخ ها را به انگلیسی یاد بگیریم. حاال آماده هستید  
سفر بریزید و تاریخ ها را با دوستتان    یک برنامه یکه از اتفاقات مهم زندگیتان به انگلیسی حرف بزنید. یا  

 چک کنید.  
یکی از راه های یادگیری این نکات، مرور آنها است. همچنین می توانید تاریخ گوشی موبایل یا کامپیوتر  
خودتان را به تاریخ میالدی تغییر دهید تا هر بار که به آن نگاه می کنید، یک تمرین کوچک هم کرده  

 باشید.
 اگر هم از تقویم دیواری یا رومیزی استفاده می کنید، حتما یک تقویم میالدی را امتحان کنید. 

 


