
ه نام آنکه هستی بخش  هستی استب

ز هستی اش دو عالم غرق مستی است

ز فضلش هر دو عالم گشت روشن

زفیضش خاک آدم گشت گلشن



ترادف

شبکه 
معنایی

تضاد

گسترش 
معنایی

روابط معنایی 
واژگان



ترادف
«معنا رابطۀ دو جانبه ای است که بین تصویر ذهنی و کلمه وجود دارد» 

وسیع، گسترده ـ جهان ، عالم، دنیا ـ خلق وخو، سرشت، نهاد: مترادف

. معنا پیوندی است که بین کلمه و تصویر ذهنی وجود دارد



تضاد
«واژه ای که معنایش مخالف معنای واژه دیگری باشد»

سفید  شب و روز، غم و شادی، پیرو جوان، کوچیک وبزرگ، روشن وتاریک، سیاه و: متضاد

.هرگاه معنای دو واژه دقیقا عکس یکدیگر باشد، رابطه بین آن دو تضاد است



شبکه معنایی

«مجموعه معنا هایی که یک شخص موقع شنیدن آن کلمه به ذهنش میرسد»

را تداعی می کند« چنگال» واژه « قاشق»واژه 

همچنین سردـ گرم،  مدادـ خودکار

آوردن واژه های متناسب یعنی گفتن و نوشتن واژه هایی از یک مجموعه که با 
. هم تناسب دارند



گسترش واژه ها

درخت سرخ، سیب شیرین، پیرمرد دانا، دوست نادان: ترکیب وصفی

دیوار اتاق، مدرسه فرهنگ، پایه نهم، کتاب درسی : ترکیب اضافی

صفت+ کسره + اسم : ترکیب واژگان

اسم+ کسره + اسم : ترکیب واژگانی



حذف فعل

:حذف فعل به قرینه لفظی:                   حذف فعل

برای جلوگیری از تکرار مجدد فعل و برای اینکه چندین بار تکرار نشود

.حذف می شودفعل مشابه 

:حذف فعل به قرینه معنوی

.فعل حذف شده قابل فهم و تشخیص است اما آشکارا در جمله نیست



:نمونه حذف لفظی•

(ترسیدم)آسایش یک لحظه دمساز من نشد، گاهی از گربه ترسیدم  گاهی از باز

(است)این جهان خانه خداست و فش وی زمین است و چراغ وی ماه 

:نمونه حذف معنوی•

(است)برفش بیشتر (  بیشتر باشد)هر که بامش بیش 

(خونین شد)گهم سر پنجه خونین شد گهی سر(    سنگ آمد) آمد گه از درگه از دیوار سنگ 









زندگی وزن نگاهیست 

...که در خاطره ها می ماند

(سهراب سپهری)


