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ــا؛  ــی راس ــروه آموزش ــان گ ــی و همراه ــان انگلیس ــری زب ــه یادگی ــدان ب ــه عالقه من ــه هم ــالم ب س
ــد. ــه دارن ــم” عالق ــا مه ــی ام ــای جزئ ــای ”تفاوت ه ــه مقاله ه ــه ب ــتانی ک ــص دوس ــازبان؛ باالخ راس

ــل و  ــه را  کام ــن کلم ــم و ای ــت کنی ــه »Mine« صحب ــورد کلم ــم در م ــه  می خواهی ــن مقال در ای
جامــع باهــم تحلیــل کنیــم! 

اولیــن کاربــرد mine کــه شــاید بــرای شــما خیلــی آشــنا باشــد بــه معنــی مــال مــن اســت کــه 
ــت.  ــی آن possessive pronoun اس ــه انگلیس ــت( را دارد ک ــر ملکی)مالکی ــش ضمی نق

بیاییــد یــک مثــال بــرای ایــن کاربــرد بیاوریــم:

This book is mine

به معنی: این کتاب مال من است.

این کتاب مال من است.

 my نکتــه مهــم: ضمیــر ملکــی را بــا صفــت ملکــی اشــتباه نکنیــد! صفــت ملکــی اول  شــخص مفــرد

. هست

خب، حاال برویم سراغ کاربردها و معنی هایی که شاید کمتر از آن ها خبر داشتید! 

ــا  ــرای آن ه ــی ب ــد و مثال های ــن می ده ــی می ــدن و معن ــی مع ــم؛ معن ــوان اس Mine : به عن

ــم: میاوری

Mine »معدن« : an old gold mine به معنی: یک معدن طال قدیمی.

Mine »مین« : The tank hit the mine به معنی: تانک به مین ضربه زد.

و mine به عنوان فعل هم به کار می رود که معنی:

1- کندن زمین برای پیدا کردن طال و...

2- پنهان کردن بمب در زیر اقیانوس یا زمین

http://WWW.RASAZABAN.IR


تفاوت های جزئی اما مهم

برای مشاهده و دانلود مقاله های بیشرت به سایت گروه آموزشی راسا؛ WWW.RASAZABAN.IR مراجعه کنید.

2

مثال برای آن ها:

Thousand came to mine for gold! بــه معنــی: هــزاران نفــر آمده انــد کــه 

ــد! ــردن طــال بکنن ــدا ک ــرای پی ــن را ب زمی

The border is heavily mined به معنی: مرز به شدت مین گذاری شده است.

نکته: جمله آخر مجهول است.

امیدواریــم ایــن مقالــه بــرای شــما مفیــد بــوده باشــد، از شــما ممنــون خواهیــم شــد اگــر ایــن مقالــه 

بــرای شــما مفیــد و جالــب بــوده ســایت مــا را بــه دوســتان خــود معرفــی کنیــد و یــا فایــل پــی دی اف 

ایــن مقالــه را بــرای آن هــا ارســال کنیــد تــا از ایــن مقالــه اســتفاده کننــد.

ــایت  ــری و... را در س ــوه یادگی ــر، نح ــای گرام ــا در زمینه ه ــر م ــای دیگ ــد مقاله ه ــن می توانی همچنی

ــد. ــه آدرس WWW.RASAZABAN.IR  مشــاهده کنی ــا ب م

با سپاس فراوان،

گروه آموزشی راسا؛ راسا زبان
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