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به  رتبطای می معنايی تعداد زيادی واژه را در شبکهشبکهچکیده: 

های معنايی در يک متت  ناتان ر دهد. وجود شبکههم نمايش می

انسجام آن مت  و در نتیجه، ختوانش و يتادریری برتتر آن استت. 

هتای یینتی و های معنايی، حوزههدف اي  پژوهش، بررسی شبکه

 های فارسی سه ستال اولانتزایی و روابط مفرومی در متون کتاب

تحلیلتی  –پژوهای توصیفی  اضر،ی ابتدايی بود. پژوهش حدوره

تتون هتای مدست آمده یبارتند از: واژه. نتايج بهاز نوع کیفی است

اغلب دروس يا با توجه به ینتوان و يتا بتدون توجته بته ینتوان، 

ی معنايی قابل ترسیم داشتند. روابتط مفرتومی کم يک شبکهدست

ايی، نتمعآيتی، هتمباهمها نیز یبارت بودند از: موجود در بی  واژه

 واژری و یضتوواژری. در میتانتقابل معنايی، شمول معنايی، جزء

برد آيی بیاتري  کاربرد و یضوواژری کمتري  کاراي  روابط، باهم

ه بتهای یینی نیز از کتتاب اول تتا ستوم فراوانی حوزه را داشتند.

 های انتزایی نیز تقريبا بسامد يکسانینصف کاهش يافت و حوزه

 داشتند. 

 ی معنتايی، روابتط مفرتومی،ی معنايی، حتوزه: شبکههاکلیدواژه

 ی ابتدايیکتاب فارسی، دوره

M. H. Fallahi (Ph.D)  

N. Davari 
Abstract: Semantic network displays a large 
number of words in a related network. The 
existence of semantic networks in a text 
represents the coherence of a text and 
consequently results in a better reading and 
learning of a text. The purpose of this research 
is the analysis of semantic networks, concrete 
and abstract fields and sense relations in 
Persian textbooks of first to third grade of 
elementary school. The present study is a 
descriptive-analytic research of qualitative 
type. In this study, semantic networks, 
concrete and abstract field and conceptual 
relationships in the texts of Persian books in 
the first three years of elementary school were 
studied. The findings indicated that the words 
in the texts often included at least one 
semantic network to be drawn, either with or 
without a title. The conceptual relationships 
between the words were: collocation, 
synonymy, opposition, hyponymy, metonymy 
and member collection. Among these 
relationships, collocation was the most and 
member collection was the least frequent 
relationships. The frequency of concrete field 
was also halved from the first to the third 
book, and abstract field had almost the same 
frequency. 

Keywords: semantic network, semantic field, 

conceptual relations, Persian textbook, 

elementary school 
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 مقدمه 

ر در است. ناپذيها و فرم روابط میان آنرا، ضرورتی انکارتوجه به ارتقاء مرارت يادریری واژه

بايد مورد  و آراهی معلمان از اي  نقش، های درسی در تقويت اي  مرارتاي  میان نقش کتاب

ه ، از جملهااژهوتر از آن، درک روابط میان های يک زبان و مرمتوجه قرار ریرد. يادریری واژه

 اصول يادریری موفق يک زبان است.

د، از اخیص دهنها را تتوانند معنی واژهها میآموزان با استفاده از برخی از مرارتدانش

-هااژهوديد و جی ی بی  واژهه از اطالیات متنی و همچنی  با معی  کردن رابطهبا استفادجمله 

ا نه تنر موزانآشود دانشوقتی با استفاده از دو مرارت ذکر شده، واژه ياد ررفته می ی آشنا.

ها هی  واژبهای کنند، بلکه روی کاف کردن رابطهی ياد ررفته شده تمرکز میروی معنی واژه

د، اط دارنا هم ارتبهايی را که از نظر معنايی بتوانند واژهآموزان میشوند. دانشمیهم متمرکز 

ه ست که بن اي  ای معلماریرند و وظیفهها را از مت  ياد میآموزان معنی واژهکاف کنند. دانش

 .(1997آموزان ياد بدهند که چ ونه معنی واژه را از مت  حدس بزنند )لی ، دانش

آموزان و يادریری ها به دانشتواند به آموزش واژهات و رويکردهايی که میاز جمله نظري

های های معنايی از جمله نظريهی شبکهاست. نظريه 1های معنايیی شبکهآنرا کمک کند، نظريه

ای از ها معنای يک شیء را در قالب ايجاد شبکهشود، در اي  نظريهرر محسوب میتدایی

کنند. زمانی که ما شیء را درک کرده و در مورد آن در ذه  تعريف می پیوندها با دي ر اشیا

شود. اي  مفروم بخای از کنیم، ادراک ما در ابتدا با مفرومی در ذه  منطبق میاستدالل می

شود ی جران است که از طريق روابط دي ری به مفاهیم دي ر وصل میدانش کلی ما درباره

رردد. وی ( برمی1966) 3ی دکتری کوئیلیانمعنايی به رساله ی(. اصطالح شبکه2،2003)آکرکار

ها در زبان ان لیسی ارائه دهد که بتوان در آن رساله سعی نمود نویی ساختار معنايی برای واژه

هايی که با (. در اي  رويکرد معنای يک واژه به دلیل رابطه1992آن را به رايانه ارائه داد )ساوا ،

ی کويلیان، بی  دو واژه تنرا در ی اولیهشود. البته مطابق فرضیهدرک میها دارد، دي ر واژه

ی دي ر تدایی صورتی رابطه برقرار است که در اولی  برخورد با يکی از آن دو واژه، واژه

                                                 
1. Semantic Networks Theory 

2. Akerkar 

3. Quilian 
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يا سلسله مراتبی  2شناختیها را به صورت يک درخت ردهبه همراه کويلیان، شبکه 1شود. کالینز

تر از خود رابطه دارد. آن چه که کويلیان معرفی با رره باالتر و رره پائی ناان داد که هر رره 

های تدایی کننده بودند، ی خطوطی که ناان ر رابطهوسیلههايی بود که بهنموده بود شامل رره

ی اي  ارتباطات مختلف مفرومی، وسیلهتوان بهشدند. در مجموع میبا يکدي ر مرتبط می

ژه به دست داد. در اي  حالت هر واژه با استفاده از ارزشی که در يک تعريفی از معنای وا

روابط معنايی   آورد.های مرتبط دارد، معنای خود را به دست میی مفرومی با ساير واژهشبکه

سازند )اشمیت و ها را در ذه  فرد به هم مرتبط میها، پیوندهايی هستند که واژهمیان واژه

هم بافته را های بهها و خطای از ررهساختار مفاهیم در نرايت شبکه(. اي  19: 1997میرا، 

ی معنايی روشی ررافیکی برای ناان دادن مفاهیم است (. شبکه1989دهد )هادلی، تاکیل می

ی ها نمايان ر مفاهیم و اتصاالت ناان دهندهها و روابط است. ررهای از ررهکه شامل مجمویه

 (.2005يوانز و رري ، روابط بی  مفاهیم است )ا

 ها یبارتند از:روابط مفرومی میان واژه

جای دي ری معنا هستند که جاي زينی يکی بهدو واژه در صورتی هم: 3معناییی همرابطه

ای را هیچ اه ارزش صدق جمله را تغییر ندهد. بر اساس اي  تعريف شايد نتوان هیچ دو واژه

معنا هايی را همتوان نمونهکردن اي  تعريف به بافت میمعنا در نظر ررفت. اما با محدود هم

معنا است ارر و تنرا ارر هم« ج»در بافت « ب»ی با واژه« الف»ی دانست. مثال رفت واژه

 (.1383جاي زي  کردن آنرا ارزش صدق جمله را تغییر ندهد )الينز، 

ی مفاهیم متقابل يا در رهاصطالح تقابل معنايی به هن ام بحث دربا: 4ی تقابل معناییرابطه

-به 5شناسی یمداٌ از اصطالح تقابلرود. در معنیکار میها بهاصطالح سنتی، معانی متضاد واژه

آيد )صفوی، حساب میای از تقابل بهشود، زيرا تضاد صرفاٌ رونهجای تضاد استفاده می

1387.) 

 

                                                 
1. Collins 

2. Taxonomic Tree 

3. Taxonomic Tree 

4. Semantic Opposition 

5. Incompatibility 
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)مانند پیر/جوان، سرد/ررم(، تقابل  1های مختلف تقابل معنايی یبارتند از: تقابل مدرجرونه    

 4)مانند خريد/فروش، زن/شوهر(، تقابل جرتی3)مانند باز/بسته، مرد/زن(، تقابل دوسويه 2مکمل

)مانند اصولی/غیراصولی/آراه/ناآراه( و تقابل  5)مانند رفت/آمد، آورد/برد(، تقابل واژرانی

 )مانند فیل/فنجان، راه/چاه( )همان( . 6ضمنی

-آيد متضاد خود را نیز بهای که بر زبان می( معتقد است هر واژه1977الينز ) اد:ی تضرابطه

از لحاظ معنايی  7های متضادای حتماً متضاد دارد. هرچند واژههمراه دارد. به بیان دي ر هر واژه

ها در تقابل با هم هستند، اما با هم متقابل هستند، اما ماکل آن جاست که بسیاری از واژه

ریرد ی دي ر قرار میهای متضاد، مفروم يک واژه دربرابر مفروم واژهنیستند. در واژه متضاد

 ی تقابل مکمل است.ی تضاد، همان رابطهمانند شب/روز، مرده/زنده.  در واقع رابطه

های ای از نوع جاناینی است که در آن واژه: شمول معنايی رابطه8ی شمول معناییرابطه

-های شامل به یالوه يک يا چند وابسته را در خود دارند. شمول را میزيرشمول مفروم واژه

 Qای شامل ای به صورت فرمولی چنی  توصیف کرد: واژهی مؤلفهتوان در چرارچوب تجزيه

 (.1997وجود داشته باشد )کمپسون،  Pهای در ماخصه Qهای خواهد بود ارر تمام ماخصه

طه به ارتباط اجزاء يک پديده نسبت به کل آن اشاره (: اي  راب9واژگیی جزءکل )جزءرابطه

ی سلسله مراتبی است که میان اجزاء و ی جزءکل مانند شمول معنايی نویی رابطهدارد. رابطه

را تاکیل « دست»جزئی از مفروم « بازو»رردد. مفروم ی آن اجزاء برقرار میکل تاکیل دهنده

شود نامیده می جزء« بازو»رردد و تلقی می، کل «دست»ی مفرومی دهد. در اي  رابطهمی

 (.1387)صفوی،

 

                                                 
1. Gradable Opposition 

2. Complementary Opposition 

3. Symmetrical Opposition 

4. Directional Opposition 

5. Lexical Opposition 

6. Connotational Opposition 

7.  Antonyms 

8. Hyponymy 

9. Meronymy 
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ای است که يک واژه به مانند یضوی از يک مجمویه خود را رابطه: 1ی عضوواژگیرابطه

 )همان(.« رله»نسبت به « اسب»ی دهد. مانند واژهناان می

-دي ر را پیشی آيی بدي  معنی است که يک واژه احتمال وقوع واژهباهم آیی:ی باهمرابطه

ها ی معنايی بنیادينی بی  واژهی معنايی رابطهکند. به ایتقاد پورتسیگ در يک حوزهبینی می

رردد، مثل مو/ کوتاه کردن، مار/ نیش زدن، سگ/ آنرا منجر می 2آيیوجود دارد که به باهم

دهد.  ر پیوند میها را به يکديها به دلیل ويژری ماترکی است که اي  واژهآيیوفادار. اي  باهم

شود که ناینی در کنار اسمی ظاهر میناینی فعلی يا صفتی بر روی محور همآيی همدر باهم

آيی متدایی همان مرایات نظیر های باال. اما باهمبرای سخن ويان آن زبان آشناست. مانند مثال

ی روابط مجمویه آيی دری باهمدر صنايع ادبی است )همان(. البته شايان ذکر است که رابطه

 ریرد اما با توجه به هدف اي  پژوهش، کاربرد آن ضروری است.مفرومی قرار نمی

های معنايی قابل رونه که در تعريف روابط معنايی ذکر شد، اي  روابط در قالب حوزههمان

شکل است کته ای بیدرک خواهند بود. در اي  نظريه، فرض بر اي  است که جران بیرون، توده

هايی در نظر ررفت که بتر روی ايت  توان همچون قالبها را میدهد. واژهبه آن شکل می زبان

دهتد. دو ديتدراه پوشاند و به آن شکل میشوند و هر واژه بخای از آن را میتوده رذاشته می

یمده در اي  نظريه وجود دارد؛ يک نظريه بر اساس روابط جاناینی است و دي ری بر استاس 

های مرتبط بتا های معنايی بر اساس روابط مفرومی بی  جفت واژهی است. حوزهروابط همناین

طور ماخص از يک اسم و فعتل يتا استم و صتفت تاتکیل های دو جزئی که بههم يا زنجیره

ها از طريتق روابتط معنتايی بتا يکتدي ر اند که در هر زنجیره، جفت واژهاند، بنا نراده شدهشده

و  انستتان و رنتتگ ماتتکی، غتتذا ختتوردن و دهتتان )کلپارستتکیارتبتتاط دارنتتد؛ ماننتتد متتوی 

 (. 3،2007روسینک

 هتای فارستی )بختوانیم( اول تتا ستومهای معنايی دروس کتابترسیم شبکه مقالههدف 

کمتک بته  هتا بترای تبیتی  برتتر روابتط واژرتانی ودبستان و تعیی  میزان استفاده از اي  شبکه

 ها است.يادریری برتر واژه

                                                 
1. Member Collection 

2. Collocation 

3. Kleparski  & Rusinek 
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 های زير است:رويی به پرسشدرپی پاسخ حاضر مطالعه

 های مورد بررسی، چ ونه است؟های معنايی در کتابمیزان استفاده از شبکه -1

 های مورد بررسی، به چه صورت است؟ها در کتابکاربرد روابط معنايی میان واژه -2

 ها، چ ونه است؟های یینی و انتزایی در اي  کتابمیزان به کارریری حوزه -3

ی های فارستی دورههای صورت ررفته بر روی کتاببه معرفی برخی از پژوهش در اي  بخش

 پردازيم.ی معنايی میابتدايی و همچنی  مطالعاتی با موضوع شبکه

اب هتای هتدف در کتت( به بررسی چ ون ی توزيتع واژه1393لو )زاده و حسی نوريان، نعمت

در  های هتدفاد که فراوانی و توزيع واژهفارسی دوم دبستان پرداختند و نتايج کار آنان ناان د

تقتادی ( در پژوهای به تحلیل ان1394کند. غیاثیان )دروس مختلف از منطق خاصی پیروی نمی

ايج حاکی های فرهنگ ملی و محلی پرداخت. نتی ابتدايی از منظر مؤلفههای فارسی دورهکتاب

ر متتون و حلی، به میتزان بیاتتری دهای فرهنگ ملی در مقايسه با فرهنگ ماز آن بود که مؤلفه

-ررهب( با 1394سنی، کااورزی و ناصری جررمی )ها درج شده است. کرمی، شاهتصاوير کتاب

رفتمتان  ( به بررسی کتاب فارسی شام ابتدايی از منظر تحلیل1996لیوون )ریری از ال وی ون

رار ی حذف و اظهایش از مؤلفههای اظرار آشکار بها ناان داد که مؤلفهانتقادی پرداختند. يافته

( مضتامی  و تعارضتات 1395پنران، تصويرستازی شتده استت. کرامتتی، کتاظمی و حستینی )

 ه ررفتند کتهاند. آنان نتیجی ابتدايی بررسی کردههای فارسی دورهفرهن ی را در محتوای کتاب

یز در ضامی  نها حاوی مضامی  فرهن ی هستند که اي  مدرصد از محتوای کتاب 26تنرا حدود 

های فرهن ی مصوب شورای یالی انقتالب فرهن تی در تعتارض هستتند. مورد با شاخص 84

هتای های زبانی و یاطفی بته بررستی کتتاب( با هدف شناسايی ويژری1396نیازيان و پناهی )

های وانی ويژریهای آنان حاکی از آن بود که بیاتري  فرای ابتدايی پرداختند. يافتهفارسی دوره

 امید تعلتق های آراهی وهای یاطفی به مؤلفههای کوتاه و ويژریزبانی به الفاظ ساده و مصراع

-ورهدهای فارسی ( به بررسی خوانايی کتاب1398راد )داشت. سراج، روش ، نجفیان و يوسفی

هتا تابهای فلش، مت  کی ابتدايی پرداختند و چنی  نتیجه ررفتند که اررچه بر اساس شاخص

تر ی تحصتیلی بتاالهای فوگ و فرای مناسب يک يا دو پايهستند، اما بر اساس شاخصآسان ه

 باشند، همچنی  معیار ماخصی برای ترتیب متون از آسان به دشوار ديده ناد.می
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ن هتای معنتايی در قترآن و متتوهای قابل توجری نیز برای بررسی و ترسیم شتبکهپژوهش

-(، خامته1388ا یبارتنتد از پترچم و فنتايی )مذهبی صورت ررفتته استت کته برختی از آنرت

(، 1390نتژاد )(، شتاملی، کرنتدل جررمتی و قاستمی1390نژاد و سرسرابی )(، پرلوان1389رر)

ا و نیت( و توکتل1397(، راستت و )1393نتژاد و رحیمتی )(، قاسم1391يوسفی آملی و اکبری )

 (. 1397حسومی )

و  نتژادارستی نیتز یبارتنتد از: پرلتوانهای صورت ررفته بر روی زبان فبرخی از پژوهش

هتای د شتبکهاند. در اي  متدل نیتز ماننتی معنايی را پیانراد داده( مدل کره1388نامور فرری )

اي   است، با معنايی از رره و خط برای ناان دادن مفاهیم ذهنی و روابط میان آنرا استفاده شده

هتای اوتهای پیای  تفتر و ماهیت با مدلها در اي  مدل از نظر ساختاها و خطتفاوت که رره

، «از»ی ی معنايی حرف اضتافه( شبکه1390ای دارند. زاهدی و محمدی زيارت )قابل مالحظه

ابی و راسخ مرنتد و رنجبتر ضتر« با»ی ی معنايی حرف اضافه( شبکه1392مختاری و رضايی )

نتوذری  انتد.و بررسی کردهرا ترسیم « سر»و « در»های معنايی حروف اضافه ( نیز شبکه1392)

ازيتابی بهای معنايی پرداخته است و چ ون ی ( از منظر بازيابی اطالیات به بحث شبکه1394)

يی، هتای معنتاغزل حافظ را بررسی کرده است و نتیجه ررفته است که شبکه 250تلمیحات در 

ه بررستی ( بت1395کند. رضتايی و رفیعتی )های تمام مت  تسریل میبازيابی اشعار را در پاي اه

 اند. در چارچوب رويکرد شناختی، پرداخته«  راه-»ساز ی معنايی پسوند مکانشبکه

( 1985) 1شتود: کترو و کتوئی لیدر اينجا به چند پژوهش خارجی مرتبط نیتز اشتاره متی

هن تام خوانتدن درک مطلتب اجترا ها بهی معنايی را برای ارزيابی يادریری واژهی حوزهنظريه

-ها را که به صتورت اتفتاقی از متت در اي  پژوهش آنرا دو روش متناوب تدريس واژه. کردند

ی معنايی، های خواندنی استفاده شده، مقايسه کردند. نتايج ناان داد که رويکرد مبتنی بر حوزه

ها با توجه ( تالش کرد ن اهی جديد به تغییر واژه1985) 2ی دي ری لررردر مطالعه کاراتر بود.

ی مستتقلی بترای هتر واژه های معنايی داشتته باشتد. او ناتان داد کته تغییتر، مرحلتههبه حوز

های معنايی تر و با توجه به حوزهشود بلکه بايد به اي  موضوع با ديدراهی وسیعمحسوب نمی

 ن اه کنیم.

                                                 
1. Crow & Quigley 

2. Lehrer 
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 روش پژوهش

-مونتهن. ی ابتدايی استتهای فارسی )بخوانیم( دورهی کتابی آماری اي  پژوهش کلیهجامعه

 های فارسی )بخوانیم( سه سال اول اي  دوره است.های مورد بررسی، کتاب

 2ها انهو آموزش نا 1ها ها، آموزش ناانه(: اي  کتاب شامل سه بخش ن اره1398کتاب اول )

امل شتشتود کته ( آغتاز متی1هتا ی اي  کتاب از بخش دوم )آموزش ناانهباشد. متون اولیهمی

اب باشد. کتمی 22تا  16( شامل دروس 2ها و بخش سوم )آموزش ناانهاست  15تا  1دروس 

ب باشد. کتادرس است که يکی از اي  دروس، درس آزاد می 17فصل و  7( شامل 1398دوم )

باشد کته يکتی از دروس، درس آزاد استت. یلتت درس می 17فصل و  7( شامل 1398سوم )

ز نظتر اايی اي  است که در اي  مقطتع کتودک ی ابتدهای فارسی )بخوانیم( دورهانتخاب کتاب

نتدن از شتود. مرتارت خوارشد ذهنی، برای يادریری مفاهیم زبان رفتاری و نوشتاری آماده می

تفستیر  وآموزان در زندری امروز است و توانايی درک مطلب تري  نیازهای يادریری دانشمرم

 کند.نا میافکار و اطالیات جديد آشآموزان را با و استنتاج از متون درسی و غیردرسی، دانش

ايی ی معنتهايی از متتون هستتند کته بتا هتم شتبکهی واژههای اي  پژوهش کلیهداده    

 شتود وم متیهای معنايی آنرا ترسیدهند. با بررسی آنرا و تجزيه و تحلیل آنرا شبکهتاکیل می

هتا، رسند. در برختی از دشتوها از نظر یینی و انتزایی بودن بررستی متیهمچنی  روابط واژه

ی تههتای درون متت ، هستدهد و در برخی دي ر، واژهی معنايی تاکیل میینوان درس، شبکه

مودار دهد، مرکز نی معنايی تاکیل میشوند. دروسی که ینوان، شبکهمرکزی تاکیل شبکه می

ر، ستفید نمودادهد، مرکز ی معنايی نمیبه رنگ آبی است و در آنرايی که ینوان، تاکیل شبکه

ارد، ی معنايی هر درس با توجه به ینتوان فصتلی کته درس در آن قترار دباشد. شبکهرنگ می

بیعتت طی ینوان مثال ارر ینوان فصل، طبیعت باشتد و ینتوان درس بتا واژهشود. بهترسیم می

 نبودن شود ولی در صورت مرتبطی معنايی ترسیم میمرتبط باشد، با همان ینوان درس، شبکه

دهند می ی معنايی تاکیلهايی دي ر با هم شبکهینوان درس با ینوان فصل، در مت  درس واژه

ررسی است بهای معنايی دي ری نیز قابل ترسیم و ی طبیعت مرتبط باشند. قطعا شبکهکه باواژه

تته ها با استناد به ینوان فصتل و يتا ینتوان درس صتورت ررفولی در اي  پژوهش رسم شبکه

 است.
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عنتايی ترستیم های مها، شبکهی متون کتابها، پس از مطالعهبه منظور تجزيه و تحلیل داده     

 يد.ها معرفی رردهای یینی و  انتزایی ماخص ررديد و روابط مفرومی بی  واژهشد، حوزه

يتک از ریترد کته آمتوزش هرهای انتزایی و یینی به اي  دلیل صورت میبندی حوزهتقسیم    

و  تر استت. بعضتی از مفتاهیم در ستنی  پتیشی و انتزایی در سنی  خاصی مناسبمفاهیم یین

در ايت   کنتد.تر در نوجوانی آماده متیابتدای دبستان ذه  کودک را برای پذيرش مفاهیم یمیق

تتدايی هتای فارستی ابها بیاتر در متون کتابيک از اي  حوزهشود که کدامپژوهش بررسی می

 کار رفته است.به

شتمول  معنتايی، تقابتل معنتايی،آيتی، هتمباهممفرومی مورد بررسی نیز یبارتند از  روابط

ژوهش تحلیلی از نوع کیفی است. پ –اي  پژوهش، توصیفی  واژری و یضوواژری.معنايی، جزء

واع انتپردازد و نی يک پديده يا موضوع میتوصیفی تحلیلی، پژوهای است که به وضعیت کنو

وهش های بترآوردی، ارزشتیابی، متوردی، پیماياتی و ... دارد. پتژرونارونی از جمله پژوهش

ی بتی  طهشود، رابای پرداخته نمیرونه فرضیهحاضر از نوع برآوردی است زيرا به بررسی هیچ

هتای یوهشتشود. البتته تاحتدودی از شود و اقدامی برای آينده توصیه نمیمتغییرها بررسی نمی

 اي  پژوهش، واحد تحلیل نیز، واژه است. کمی نیز برره ررفته شده است. در

 هایافته

 کتاب فارسی اول ابتدایی

  (1ها ): آموزش نشانه2بخش 

 درس اول: آب، باران

، کل ی: درياواژرباشند؛ جزءی یینی: هم ی متعلق به اي  حوزه میی معنايی: آب؛ حوزهشبکه

ی نمودارها )کلیه 1-1نمودار  .باشدواژری: باران، کل و آب، جزء میو آب، جزء هستند؛ جزء

 در پايان مقاله در بخش پیوست آمده است(

 درس دوم: ابر، باد

 ی معنايی قابل ترسیمی وجود ندارد.شبکه

        درس سوم: مدرسه، کالس

آيی متدایی: باهمی یینی: هم ی متعلق به اي  حوزه هستند؛ حوزهی معنايی: مدرسه؛ شبکه 
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باشد؛ واژری: مدرسه، کل و مدير، جزء میدرسه، مدير و مدرسه؛ جزءمیز و نیمکت، کالس و م

    2-1واژری: کالس، کل و میز و نیمکت، جزء هستند. نمودارجزء

 درس چهارم: توت، تاب

 ی معنايی قابل ترسیمی وجود ندارد.شبکه  -

 درس پنجم: مادر، نان

 نانوايی، کل واژری:ه هستند؛ جزءی یینی: هم ی متعلق به اي  حوزی معنايی: نان؛ حوزهشبکه

 3-1آيی متدایی: نان و نانوا. نمودارباشد؛ باهمو نان جزء می

 درس ششم: ایران، سرباز

سترباز و  ی یینی: هم ی متعلق به اي  حوزه هستند؛ هم معنتايی:ی معنايی: سرباز؛ حوزهشبکه

 4-1رزمنده. نمودار 

 درس هفتم: استخر، گوش شنوا

 ی قابل ترسیمی وجود ندارد.هدر اي  درس شبک

 درس هشتم: دریا، اردک

-ستند؛ باهمهی آرام متعلق به اي  حوزه جز واژهی یینی: هم ی بهی معنايی: دريا؛ حوزهشبکه

 5-1ران. نمودارآيی متدایی: قايق و قايق

 لک، ورزشدرس نهم: لک

ايی: هستتند؛ شتمول معنتی یینی ی یینی: هم ی متعلق به حوزهی معنايی: ورزش؛ حوزهشبکه

 6-1 بردار. نمودارهای زيرشمول: سوارکار، دونده، وزنهکار، واژهی شامل: ورزشواژه

 درس دهم: پرواز، جنگل

ستتند؛ ی یینتی هجز پرواز متعلتق بته حتوزهی یینی: هم ی به: پرواز؛ حوزه1ی معنايی شبکه

 و هواپیمتا. یی: پتر و پترواز ، پتروازآيتی متتداباشد؛ باهمواژری: پرواز، کل و پر، جزء میجزء

 7-1نمودار 

، زيبتا ی انتزایی: سرستبزی یینی: ررگ، جن ل و روزن؛ حوزه: جن ل؛ حوزه2ی معنايی شبکه

ستبز و آيی متتدایی: سرباشند؛ باهمواژری: جن ل، کل و ررگ و روزن، جزء میو بزرگ؛ جزء

 8 -1زيبا. نمودار  
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 درس یازدهم: روز برفی، درخت

عنتايی: ی یینی: هم ی متعلق به ايت  حتوزه هستتند؛ تقابتل می معنايی: روز برفی؛ حوزهکهشب

 9-1آيی متدایی: برف و آدم برفی. نمودار آفتابی و برفی؛  باهم

 درس دوازدهم: همکاری، گل

ی: رتل و آيی متدایی یینی: هم ی متعلق به اي  حوزه هستند؛ باهمی معنايی: رل؛ حوزهشبکه

 10 -1باشد. نمودار واژری: برار، کل و رل، جزء میءبلبل؛ جز

 درس سیزدهم: نارنج و برنج، خروس خوش آواز 

مناتینی: آيتی هی یینی: هم ی متعلق به اي  حوزه هستند؛ باهم: برنج؛ حوزه1ی معنايی شبکه

 11-1باشد. نمودار  واژری: شالیزار، کل  و برنج، جزء میبرنج کاشت ؛ جزء

ی هآواز متعلتق بته حتوزی ختوشجز واژهی یینی: هم ی به: خروس؛ حوزه2يی ی معناشبکه

-وشآيی متدایی: خروس خباشد؛ باهمواژری: خروس، کل و نوک، جزء مییینی هستند؛ جزء

 12-1آواز. نمودار 

 درس چهاردهم: مهتاب، چشمه و چراگاه

-رنتد؛ جتزءی یینی تعلتق دازهجز هوا مابقی به حوی یینی: به: مرتاب؛ حوزه1ی معنايی شبکه

 13-1ودار آيی متدایی: ماه و ستاره. نمواژری: آسمان، کل و ماه و ستاره، جزء هستند؛ باهم

آيتی ی یینتی هستتند؛ بتاهمی یینی: هم ی متعلق بته حتوزه: چراراه؛ حوزه2ی معنايی شبکه

 14-1متدایی: چراراه و چريدن. نمودار   

 خوانیکتابدرس پانزدهم: ژاله و منیژه، 

عنتايی: می یینی: هم ی متعلق به اي  حوزه هستند؛ شمول خوانی؛ حوزهی معنايی: کتابشبکه

اب خوانتدن. آيی همناینی: کتهای شاهنامه؛ باهمی زيرشمول: داستانی شامل: کتاب، واژهواژه

 15-1نمودار  

 ( 2ها ): آموزش نشانه3بخش 

 درس شانزدهم: در بازار

-ی یینی: هم ی متعلق به اي  حوزه هستند؛ شمول معنايی: واژه: بازار؛ حوزه1ی معنايی شبکه

ی شتامل: فروشی، کفاشتی؛ شتمول معنتايی: واژههای زيرشمول: لباسی شامل: فروش اه، واژه

-های زيرشمول: نانوايی، نجاری، قنادی؛ یضوواژری: بازار، مجمویته و تمتامی واژهدکان، واژه
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 16-1مودار های دي ر یضو هستند. ن

تتدایی: آيتی می یینی: هم ی متعلق به اي  حوزه هستند؛ باهم: نجاری؛ حوزه2ی معنايیشبکه

  . نمتودارآيی همناینی: در ساخت ، میز ساخت ، پنجره ساختدر و پنجره، نجار و نجاری؛ باهم

1-17 

: قنتادی، اژریوی یینی: هم ی متعلق به اي  حوزه هستند؛ جزء: قنادی؛ حوزه3ی معنايی شبکه

شتیرينی  آيتی همناتینی:آيی متدایی: شیرينی و قنادی؛ بتاهمباشد؛ باهمکل و شیرينی، جزء می

 18-1خريدن. نمودار 

ق دارنتد؛ ی قانگ به اي  حوزه تعلتجز واژهی یینی: هم ی به: پارچه؛ حوزه4ی معنايی شبکه

ی ، واژهی شتامل: پارچتهواژه آيی همناینی: پارچه دوخت ، پارچه خريدن؛ شمول معنايی:باهم

 19-1دار.  نمودار زيرشمول: رل

  درس هفدهم: صدای موج، سفردلپذیر

ی يی: واژهی یینی: هم ی متعلق به اي  حوزه هستند؛ شمول معنا: دريا؛ حوزه1ی معنايی شبکه

ی واژه پتا؛ شتمول معنتايی:ماهی، هاتتهای زيرشمول: نرنگ، کوسه، ارهشامل: جانوران، واژه

ل ژری: دريا، کواآيی متدایی: موج و دريا؛ جزءماهی؛ باهمی زيرشمول: ارهها، واژهشامل: ماهی

 20-1باشد. نمودار و موج، جزء می

رت، دلپتذير؛  ی انتزایی: سفر، مسافی یینی: تابستان، رفت ؛ حوزه: سفر؛ حوزه2ی معنايی شبکه

 21-1ودار آيی متدایی: تابستان و سفر. نمهمآيی همناینی: سفر رفت ، مسافرت رفت ؛ باباهم

 درس هجدهم: علی و معصومه، مثل خورشید

وزه جز روش  شدن زمی  متعلق بته ايت  حتی یینی: هم ی بهی معنايی: خورشید؛ حوزهشبکه

، کتل و واژرتی: آستمانآيی متدایی: نور ماه و شب مرتابی، ماه و خورشتید؛ جتزءهستند؛ باهم

.  شتب مرتتابی معنايی: نور ماه وباشد؛ تقابل معنايی: آسمان و زمی ؛ هممی خورشید و ماه، جزء

 22 -1نمودار 

 درس نوزدهم: حلزون 

ه هستتند؛ دوش متعلق به اي  حتوزبهجز خانهی یینی:  هم ی بهی معنايی: حلزون؛ حوزهشبکه

 23-1باشد. نمودار واژری: حلزون، کل و صدف و بدنی نرم، جزء میجزء
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 یستم: رضا، خاطرات انقالبدرس ب

، جتز انقتالب، پیتروزی انقتالب استالمیی یینتی: هم تی بتهی معنايی: انقالب؛ حتوزهشبکه

آيتی هتمی یینتی هستتند؛ بتای فجر و شعار، متعلق بته حتوزهپیمايی، دههخاطرات، وط ، راه

انقتالب  وزیی فجر و پیتربرم  و پیروزی انقالب اسالمی، دهه22پیمايی و شعار، متدایی: راه

 24-1اسالمی، شاه و امام خمینی، انقالب و امام خمینی، رهبر و امام خمینی. نمودار 

 ها، درس آزاد، محل زندگی منپشت و مرغابیدرس بیست و یکم: الک

-د؛ جتزءجز پرواز متعلق به اي  حتوزه هستتنی یینی: هم ی بهی معنايی: مرغابی؛ حوزهشبکه

-اژهمعنتايی: و آيی متدایی: پرواز و پرنده؛ شمولباشد؛ باهمجزء می واژری: پرنده، کل و منقار،

 25-1ی زيرشمول: مرغابی. نمودار ی شامل: پرنده و واژه

 درس بیست و دوم:  پیامبر مهربان

ن متعلتق بته ی روز مبعث و مسلماناجز دو واژهی یینی: هم ی بهی معنايی: پیامبر؛ حوزهشبکه

لمانان، آيی متتدایی: مکته و مستعنايی: حضرت محمد و پیامبر؛ باهممی یینی هستند؛ همحوزه

 26-1روز مبعث و پیامبر. نمودار  
 روابط مفرومی :1 جدول

 روابط مفهومی تعداد

 آيیباهم 38

 معنايیهم 4

 تقابل معنايی 2

 شمول معنايی 8

 واژریجزء 16

 یضوواژری 1

 
 های یینی و انتزاییحوزه :2جدول

 

  ی معنایی دارای حوزهتعداد شبکه های معناییکهمجموع شب

 ی یینیحوزه 26 26

 انتزایی یحوزه 12 26
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يت ، دی معنايی تقسیم کترد: ختوراک، حیوانتات، شبکه 5توان به محتوای اي  کتاب را می

 ري  بسامدآيی، بیاتري  و جزءواژری، کمتآموزش، طبیعت و مکان. در بی  روابط معنايی، باهم

 های انتزایی است.های یینی بیش از دو برابر حوزهرا دارد. تعداد حوزه

 کتاب فارسی دوم ابتدایی

 اول: نهادها فصل

 ی کالس ما خانهدرس اول: کتاب

نايی: کاغذ معی یینی تعلق دارند؛ همی یینی: هم ی به حوزهخانه؛ حوزهی معنايی: کتابشبکه

 1-2و برره. نمودار   

 ی ما درس دوم: مسجد محله

متام ای ختدا، چراغتانی، شتربت، شتیرينی، ی یینی: قرآن، خانتهی معنايی: مسجد؛ حوزهشبکه

یرينی و شآيی متدایی: نماز، جمایت، مراسم مذهبی؛ باهمی انتزایی: نماز، پیشجمایت؛ حوزه

 2-2ار    ی خدا. نمودنماز، مسجد و خانهمعنايی: امام جمایت و پیششربت، نماز و قرآن؛ هم

 فصل دوم: بهداشت

 خرس کوچولودرس سوم: 

ی انتزایتی: ستت  دستت؛ حتوزهی یینتی: موجتودات، شهتا؛ حتوزهی معنايی: میکتروبشبکه

مار و کثیف، بی ها؛ تقابل معنايی: پاکیزه وخطرناک، بیمار، کثیف، پاکیزه، سالم، شاداب، میکروب

 3-2سالم. نمودار 

 های خرگوشدرس چهارم : مدرسه

آيتی می انتزایی: صدا، ستالم، شتنیدن؛ بتاهی یینی: روش؛ حوزهی معنايی: روش؛ حوزهشبکه

 4 -2آيی متدایی: صدا و روش. نمودار نیدن؛ باهمهمناینی: صدا ش

 فصل سوم: اخالق فردی و اجتماعی

 کاردرس پنجم: چوپان درست

 ی معنايی قابل ترسیمی در رابطه با اخالق فردی و اجتمایی وجود ندارد.شبکه

 درس ششم: کوشا و نوشا

ايی، یلتم، چیزهتای رتو، مرربتان، دانتی انتزایی: راستی معنايی: چیزهای خوب؛ حوزهشبکه
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آيی آيی متدایی: یلم و دانايی؛ باهمدار، آموخت ؛ باهمخوب، خوب حرف زدن، پاکیزه و امانت

 5-2همناینی: یلم آموخت . نمودار  

 درس هفتم: دوستان ما 

وش، کتی انتزایی: کوشا، مرربتان، دانتا، باناتاط، ستختی معنايی: دوستان خوب؛ حوزهشبکه

ن داشتتنی، دوستتا، مرتب، سحرخیز، تمیتز، پتاکیزه، زحمتتکش، دوستتپرکار، پرتالش، منظم

ان نااط، مرربتآيی متدایی: منظم و مرتب، تمیز و پاکیزه، پرکار و پرتالش، شاد و با؛ باهمخوب

یزه. کتوش، تمیتز و پتاکمعنايی: زحمتکش، پرکار، پرتالش، کوشا و سختداشتنی؛ همو دوست

 6-2نمودار 

 فصل چهارم: دینی

 ترهشتم:  از همه مهربان درس

آيتی اهمی انتزایی: ياری، خدا، حرف زدن، سخ ، دیا، خواست ؛ بتی معنايی: دیا؛ حوزهشبکه

 7-2همناینی: ياری خواست . نمودار 

 درس نهم: زیارت

دسته، کبوتر، حترم، ماترد، ی یینی: چادر، چلچراغ، رالب، رلی معنايی: زيارت؛ حوزهشبکه 

آيی متتدایی: انتزایی: قبول، نورباران، امام رضا، وضو، اذان، دیا، نماز؛ باهمی وضوخانه؛ حوزه

-وضو و اذان، وضو و نماز، چادر و نماز، مارد و امام رضا، نماز و دیا، حرم و امام رضا؛ جزء

ی شامل، دیتا و باشد؛ شمول معنايی: واژهواژری: نماز، کل و دیا، اذان، وضو و چادر، جزء می

 8-2باشند. نمودار  يرشمول، اذان و نماز میهای زواژه

 فصل پنجم: هنر و ادب

 درس دهم: هنرمند

نتزایتی: ای بافی، نقاشتی، یکاستی؛ حتوزهی یینی: سفال ر، قالیی معنايی: هنرمند؛ حوزهشبکه

-قاشی، قالینهای زيرشمول، یکاسی، ی شامل، هنر، واژهزيبا، هنرمند، هنر؛ شمول معنايی: واژه

 9-2نمودار  بافی. 

 درس یازدهم: درس آزاد

 درس دوازدهم: فردوسی
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، فردوسی؛ ی یینی: شاهنامه، کتاب، پرلوان، شرر توس، آرام اهی معنايی: فردوسی؛ حوزهشبکه

يتی آان؛ بتاهمتري  پرلوان، باارزش، رستم، شعر و داستی انتزایی: اثر، زبان فارسی، بزرگحوزه

ی هتا، واژهی شامل، اثر  پرلوان و رستم؛ شمول معنايی: واژهتريمتدایی: شعر و داستان، بزرگ

  . نمتوداری شامل، رستتمزيرشمول، شاهنامه، کتاب، شعر و داستان؛ شمول معنايی: پرلوان، واژه

2-10 

 فصل ششم: ایران من

 ایران زیبادرس سیزدهم: 

ی ه حتوزهبتها متعلق جز زيبايی، کاور و ديدنیی یینی: هم ی بهی معنايی: ايران؛ حوزهشبکه

ی يی: واژهها؛ شتمول معنتاها و جن لدشت  ها،ها و دشتآيی متدایی: کوهیینی هستند؛  باهم

ن وسته پتل، بیستتوجماتید، ستیهای زيرشمول، بناهای قتديمی، تختتها، واژهشامل، ديدنی

رتیالن،  یکرمانااه، ارگ بم کرمان، آرام اه حافظ، آرام اه سعدی، آرام تاه فردوستی، ماستوله

ید، جماتهتای زيرشتمول، تختتی شامل، بناهای قتديمی، واژهبرج میالد؛ شمول معنايی: واژه

 11-2وسه پل، بیستون کرمانااه، ارگ بم کرمان. نمودار  سی

 درس چهاردهم: پرچم

ی ی یینی: پترچم، ختون شتریدان، رتل اللته، سته رنتگ؛ حتوزهی معنايی: پرچم؛ حوزهشبکه

سبز،  ، ناانه،تی، آزادی، سربلندی، اهلل، میر ، دفاع، سرسبزی، کاور، ايرانیانتزایی: صلح، دوس

رید و آيی متدایی: سرخ و سفید، صلح و دوستی، سربلندی و آزادی، خون شسفید، سرخ؛ باهم

 12-2معنايی: میر  و کاور. نمودار رل الله، سبز، سرخ، سفید و پرچم؛ هم

      درس پانزدهم: نوروز

یی: ستال ی انتزاسی ؛ حوزهی هفتی یینی: اول فروردي ، سفرهيی: نوروز؛ حوزهی معناشبکه

تحويتل  ومعنايی: ییتد جديد، یید، تحويل سال، خانه تکانی، ديد و بازديد، ییدی، نوروز؛ هم

 13-2سال و سال جديد و اول فروردي . نمودار 

 فصل هفتم: طبیعت

 درس شانزدهم: پرواز قطره

ی یینتی جز هوا، سیراب و تانه متعلق به حتوزهی یینی: هم ی بهيا؛ حوزهی معنايی: درشبکه
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آيی متدایی: موج و دريا، آسمان و آبی، باد و باران، ابر و باد، باران و باريدن، تانه هستند؛ باهم

آيی همناینی: باران باريدن؛ تقابل معنايی: تانه و ستیراب؛ و آب، قطره و آب، آب و هوا؛ باهم

باشتد. واژری: باران، کل و آب، جزء متیباشند؛ جزءی: دريا، کل، رود و آب، جزء میواژرجزء

 14-2نمودار

 درس هفدهم: مثل دانشمندان

ستتند؛ ی یینتی هجز زيبايی، متعلق بته حتوزهبه ی یینی: هم یی معنايی: طبیعت؛ حوزهشبکه

 15-2آيی متدایی:  ریاه و حیوان، حیوان و جانور. نمودارباهم
 روابط مفرومی :3لجدو

 روابط مفرومی تعداد

 آيیباهم 37

 معنايیهم 7

 تقابل معنايی 3

 شمول معنايی 6

 واژریجزء 3

 های یینی و انتزاییحوزه :4 جدول

 -2نرادها )کتابخانه، مسجد(،  -1فصل خالصه کرد:  7توان در میرا   مطالب اي  کتاب

 -3اخالق فردی و اجتمایی )چیزهای خوب، دوستان خوب، فداکاران، کار، براتی، غايب(، 

هنر  -5دينی )دیا، زيارت(،  -4ملی و میرنی )ايران، پرچم، نوروز، مرزناینان، زبان، شریدان(، 

طبیعت )دريا، جن ل،  -6خوانی، زبان(، ی هنر، کتابوهو ادب )هنرمند، فردوسی، سعدی، می

های یینی و انتزایی ها، روش، پاکیزری، آلودری صوتی(. حوزهبرداشت )میکروب -7آسمان(، 

 نیز تقريبا برابر هستند.

 

  ی معنایی دارای حوزهتعداد شبکه های معناییمجموع  شبکه

 ی یینیحوزه 15 15

 ی انتزاییحوزه 14 15
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 کتاب فارسی سوم ابتدایی -

 فصل اول: نهادها

 ی مادرس اول: محله

ازه ژری: مغوای یینی هستند؛ جزءمتعلق به حوزه ی یینی: هم یی معنايی: محله؛ حوزهشبکه

دکان،  وغازه مباشند؛ یضوواژری: بازارچه، مجمویه و و دکان، کل و نانوايی و قنادی، جزء می

 1-3قنادی و نانوايی یضو هستند. نمودار 

 درس دوم: زنگ ورزش

وزش، ه، آمجز سالمتی، نرمش، مفید، رتبی یینی: هم ی بهی معنايی: ورزش؛ حوزهشبکه

قات و مساب آيی متدایی: شنای یینی هستند؛ باهمهای آموزشی متعلق به حوزهتمري  و دوره

ی ته، رشی شاملشنا، شنا و مربی شنا، نرمش و ورزش، آموزش و تمري ؛ شمول معنايی: واژه

 2-3های زيرشمول، بسکتبال، فوتبال، شنا. نمودار ورزشی، واژه

 فصل دوم: بهداشت

 : آسمان آبی، طبیعت پاکدرس سوم

زه اي  حو جز آشغال، زباله متعلق بهی انتزایی: هم ی بهی معنايی: پاکیزری؛ حوزهشبکه

یز و اله، تمل و زبمعنايی: آشغاآيی متدایی:  آلودری و بیماری، تمیز و پاکیزه؛ همهستند؛ باهم

 3-3پاک، پاکیزه و تمیز؛ تقابل معنايی: پاکیزری و آلودری. نمودار 

 درس چهارم: آواز گنجشک

قی و جز ضبط صوت و جارو بری انتزایی: هم ی بهی معنايی: آلودری صوتی؛ حوزهشبکه

 4-3بوق اتومبیل متعلق به اي  حوزه هستند. نمودار

 فصل سوم: اخالق فردی و اجتماعی

 درس پنجم: بلدرچین و برزگر

 ی معنايی قابل ترسیمی برای اي  درس وجود ندارد.شبکه -

 درس ششم: فداکاران

جز حس  امیدزاده، ريزیلی خواجوی، ی انتزایی: هم ی بهی معنايی: فداکاران؛ حوزهشبکه

آيی متدایی: شجاع و سرام خیام و محمدحسی  فرمیده متعلق به اي  حوزه هستند؛ باهم
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لی های زيرشمول، محمدحسی  فرمیده، ريزیی شامل، شرید، واژهفداکار؛ شمول معنايی: واژه

 5-3خواجوی، حس  امیدزاده، سرام خیام. نمودار

 درس هفتم: کار نیک

ینی: ی همناآيی انتزایی: هم ی متعلق به اي  حوزه هستند؛ باهمی معنايی: کار؛ حوزهشبکه

نمودار  وانان.های زيرشمول، کار نیک، کار جی شامل، کار، واژهکارکردن؛ شمول معنايی: واژه

3-6 

 گیفصل چهارم: راه زند

 درس هشتم: پیراهن بهشتی

حضرت  ی انتزایی: هم ی به غیر از قرآن، حضرت یلی )ع(،ی معنايی: براتی؛ حوزهشبکه

آيی فاطمه )س(، حضرت محمد )ص( و رسول خدا  متعلق به اي  حوزه  هستند؛ باهم

 7-3معنايی: قرآن و کالم خدا.  نمودار متدایی:  دیا و قرآن؛ هم

 درس نهم: بوی نرگس

 8-3ر ی انتزایی: هم ی متعلق به اي  حوزه هستند. نمودای معنايی: غايب؛ حوزهبکهش

 فصل پنجم: هنر و ادب

 درس دهم: یارمهربان

حوزه  به اي  جز کتاب و مدرسه متعلقی انتزایی: هم ی بهی معنايی: يار مرربان؛ حوزهشبکه

تان، و داس آيی متدایی: شعرمآيی همناینی: کتاب خواندن، کتاب بازکردن؛ باههستند؛ باهم

 9-3معنايی: دوست و يار مرربان. نمودار مدرسه و باسواد؛ هم

 ی بزرگدرس یازدهم: نویسنده

ه متعلق ب ها و آثار سعدیجز شعرها، حکايتی یینی: هم ی بهی معنايی: سعدی؛ حوزهشبکه

-: واژهعنايیایر؛ شمول مها و شعرها، نويسنده و شآيی متدایی: حکايتاي  حوزه هستند؛ باهم

 10-3های زيرشمول، رلستان و بوستان. نمودار ی شامل، آثارسعدی، واژه

 فصل ششم: ایران من

 درس دوازدهم: ایران عزیز

جز خدمت، یلم و دانش، هنر، یزيز، سرزمی  ی یینی: هم ی بهی معنايی: ايران؛ حوزهشبکه
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معنايی: ی یینی هستند؛ همعلق به حوزهزرخیز، مردم خوب و صبور، کاور، زيبا و میر  مت

 11-3آيی متدایی: میر  و کاور، میر  و سرزمی . نمودار سرزمی  و کاور؛ باهم

 درس سیزدهم: درس آزاد

 درس چهاردهم: ایران آباد

 آيی؛ باهمی انتزایی: هم ی متعلق به اي  حوزه هستند: مرزناینان؛ حوزه1ی معنايی شبکه

 12-3ست ی. نمودار متدایی: اتحاد و همب

عنايی: می انتزایی: هم ی متعلق به اي  حوزه هستند؛ هم: زبان؛ حوزه2ی معنايی شبکه

بان زملی،  های زيرشمول: زبانی شامل، زبان، واژهبااهمیت و باارزش؛ شمول معنايی: واژه

 13-3فارسی، زبان محلی، زبان مادری.  نمودار 

ری، یلی جز یباس دوران، احمد کاوانتزایی: هم ی بهی : شریدان؛ حوزه3ی معنايی شبکه

-ی: واژهعناياکبر شیرودی، مصطفی اردستانی، یباس بابايی متعلق به اي  حوزه هستند؛ شمول م

، یرودیشهای زيرشمول، یباس بابايی، مصطفی اردستانی، یلی اکبر ی شامل، شریدان، واژه

اس ول، یبهای زيرشمشامل، خلبانان، واژهی احمد کاوری، یباس دوران؛ شمول معنايی: واژه

 14-3بابايی، مصطفی اردستانی، یلی اکبر شیرودی، احمد کاوری، یباس دوران. نمودار 

 فصل هفتم: طبیعت

 درس پانزدهم: دریا

ی وزهلق به حجز پرناور، رام و غوطه زدن، متعی یینی: هم ی بهی معنايی: دريا؛ حوزهشبکه

 15-3 دريا، کل و موج، آب، ساحل، ماهی، جزء هستند. نمودار واژری:یینی هستند؛ جزء

 درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد

ی و زوزه جز فرشی سبز، زيبا، رسترده، غرشی یینی: هم ی بهی معنايی: جن ل؛ حوزهشبکه

د. هستن ی یینیی جن ل، تفريح و استراحت  متعلق به حوزهجانوران، نسیم، اکسیژن حاشیه

 16-3نمودار 

                                                    های آسماندرس هفدهم: چشم

نرايت، وسیع، صاف و ی یینی: هم ی به غیر از بزرگ، بیی معنايی: آسمان؛ حوزهشبکه

-ها، بزرگ و بیآيی متدایی: خورشید و ستارهی یینی هستند؛ باهمرسترده متعلق به حوزه
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-ها، جزء هستند؛ همواژری: آسمان، کل و خورشید و ستارهره؛ جزءنرايت، صاف و پرستا

 17 -3معنايی: وسیع و رسترده. نمودار 
 

 روابط مفرومی 5 جدول

 روابط مفهومی تعداد

 آيیباهم 21

 معنايیهم 8

 تقابل معنايی 1

 شمول معنايی 7

 واژریجزء 3

 یضوواژری 1

 های یینی و انتزاییحوزه :6 جدول

آيی بیاتري  و تقابل معنايی و یضوواژری باهم ،های اي  کتاب مانند کتاب دوممحتوای فصل  

 ت.های یینی بیاتر اسهای انتزایی از حوزهکمتري  بسامد را دارند. در اي  کتاب حوزه

  ی معنایی دارای حوزهتعداد شبکه های معناییشبکه مجموع

 ی یینیحوزه 13 17

 ی انتزاییحوزه 16 17
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 گیریبحث و نتیجه

، به ک شبکهای از روابط معنايی در يهای معنايی با نمايش معنای يک واژه در مجمویهشبکه

مچنی  ها و هکنند. وجود هرچه بیاتر اي  شبکهتر معنای واقعی واژه کمک میدرک یمیق

  و ن متآی های يک مت ، ناان ر همبست ی و پیوست وجود روابط مفرومی بیاتر در بی  واژه

 تر و يادریری برتر آن مت  خواهد بود.در نتیجه، خواندن آسان

تون مژری در معنايی، تقابل معنايی، شمول معنايی و جزءواآيی، همروابط مفرومی باهم 

ی هی یضوواژری در کتاب دوم وجود نداشت. در کلیها وجود داشت. رابطهتمامی کتاب

ر کتاب ی مفرومی وجود داشت. ددوم دست کم يک رابطههای اول و های معنايی کتابشبکه

ی رابطه 19آيی، ی باهمرابطه 96ها،  سوم يک شبکه فاقد روابط مفرومی بود. در کل شبکه

 2معنايی و  ی تقابلرابطه 6واژری، ی جزءرابطه 22، ی شمول معنايیرابطه 21معنايی، هم

 واژری وجود داشت.ی یضورابطه

و ای هر دی معنايی يا بربندی ناده است، به همی  دلیل شبکهبستان فصلکتاب اول د 

که با توجه به شب 15ی معنايی، شبکه 19ینوان درس يا برای يکی از آنرا قابل ترسیم بود. از 

مامی اند، از اي  رو تبندی شدههای دوم و سوم فصلینوان درس، رسم شده است. کتاب

 دوم از ای کتاباند. برهای مت ، ترسیم شدهینوان فصل و يا واژههای معنايی با توجه به شبکه

سم شده رشبکه با توجه به ینوان درس  8شبکه،  17شبکه و برای کتاب سوم از  8شبکه،  15

ي ، آموزش، دی معنايی تقسیم کرد: خوراک، حیوانات، شبکه 5توان به اول را می است. کتاب

 طبیعت و مکان.

توان مطالب اي  و سوم با توجه به ینوان فصل به هم مرتبطند. می های دوممتون کتاب

نرادها  -1ی معنايی است: فصل خالصه کرد که هر فصل شامل چندي  شبکه 7ها را در کتاب

اخالق فردی و اجتمایی )چیزهای خوب، دوستان خوب، فداکاران،  -2)کتابخانه، مسجد(، 

 -4ان، پرچم، نوروز، مرزناینان، زبان، شریدان(، ملی و میرنی )اير -3کار، براتی، غايب(، 

خوانی، زبان(، ی هنر، کتابهنر و ادب )هنرمند، فردوسی، سعدی، میوه -5دينی )دیا، زيارت(، 

ها، روش، پاکیزری، آلودری صوتی(. برداشت )میکروب -7طبیعت )دريا، جن ل، آسمان(،  -6

مورد 26های یینی به ترتیب از ن داد که حوزههای معنايی یینی و انتزایی نیز ناابررسی حوزه

رسد و اي  ناان ر توجه نويسندران به اقتضای مورد در کتاب سوم می 13در کتاب اول به 
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 سنی کودکان بوده است. 

ما به صورت معنايی و بر اساس  1برخی از پژوها ران معتقدند که فرهنگ واژران ذهنی

شوند تر فراررفته میهای مرتبط، آسانشده است و واژهبندی های معنايی دستهها و حوزهشبکه

 (.2008، 2)ارت  و تکی 

های معنايی و اصل ارتباطی در ی فعالیتشناسی، نظريههای معنايی در زبانی حوزهنظريه

پردازند ها در فراریری آنرا میی نقش روابط مفرومی میان واژهشناسی شناختی، به مسالهروان

های معنايی، واژران در ذه  از طريق ی فعالیت(. بر اساس نظريه1396ل ی، نما و س)ستوده

(. ارر يک رره فعال 1975، 3شوند )کولینز و الفتوسساختارهای ذهنی به نام رره، پردازش می

يابد و آنرا را شود، روند فعال شدن از طريق پیوندهای متصل به مفاهیم مرتبط، رسترش می

ها در (. بنابراي  ارر واژه1986، 4کند )بالوتا و لورچدی، آماده میبرای پردازش شناختی بع

ها های معنايی به هم متصل باشند، روند يادریری واژهفرهنگ واژران ذهنی ما از طريق شبکه

ی (. به ینوان مثال پژوها ران مختلفی نقش مثبت رابطه1987شود )اچیسون، تسریل می

و تیلر،  2006؛ مونرو، 2005اند )هاشمی و قدسیانی، رسی کردهها برترادف را در يادریری واژه

ها در کودکان بر مبنای شمول معنايی (. يادریری اسم1396نما و سل ی، به نقل از ستوده 2001

،  6(، صفات بر اساس روابط معنايی تضاد و ترادف )جانسون و انجلی  2005، 5)بالچی و بنلی

-( فراررفته می2008، 7ايی و یبارات توصیفی )راوريلیدو( و افعال بر اساس شمول معن1995

ها نقای اساسی توان دريافت که روابط معنايی میان واژهشوند. از مجموع توضیحات باال می

های معنايی در فراریری واژران زبان دارند. وجود روابط معنايی رسترده در بی  متون، شبکه

های کتاب های معنايی در درسزایی بودن حوزهقابل توجه و همچنی  توجه به یینی يا انت

های شود که شبکهرود. پیانراد میها به شمار میفارسی ابتدايی، از جمله نقاط قوت اي  کتاب

 های چرارم تا شام نیز بررسی و با نتايج اي  پژوهش مقايسه شود. معنايی کتاب

                                                 
1. Lexicon 
2.  Erten, I.H., & M. Tekin 

1. Collins, A. M. & E. F. Loftus  

4. Balota, D. A. & R. F. Lorch  

5. Belacchi C, Benelli B    

6. Johnson CJ, Anglin JM  

7. Gavriilidou Z    
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 منابع

لوم قرآن و تحقیقات ع«. اخالق سیئه در قرآنی معنايی شبکه(. »1388پرچم، ایظم؛ فنايی، پروي  )

 .149-170، صص 2ی ، شماره6، سال حدیث

-ی شبکهه نظريهی معنايی؛ رويکردی جديد بکره(. »1388نژاد، محمدرضا؛ نامور فرری، مجتبی )پرلوان

 .1-34، صص 1ی ، شماره1، سال زبان پژوهیهای معنايی، 

وابط موجود در ريابی قرآنی در پرتو معادل(. »1390سادات ) نژاد، محمدرضا؛ سرسرابی، شرارهپرلوان

، صص 3ی ، شماره43سال  مطالعات اسالمی: علوم قرآن و حدیث،، «ی معنايیی شبکهنظريه

44-9. 

ی زبان فارسی و هاهای معنايی واژهبررسی حوزه(. »1390نژاد، محمدرضا؛ نامور فرری، مجتبی )پرلوان

،  3، سال انهای خراسشناسی و گویشزبان، «های معنايیدر تعیی  حوزه ی معیارهای جديدارائه

 .51-70، صص 4ی شماره

با رويکرد  در قرآن« م »ی معنايی حرف تحلیل شبکه(. »1397نیا، مريم؛ حسومی، ولی اهلل )توکل

 .21-43، صص 32ی ، شماره9، سال لسان مبین«. معناشناسی شناختی

، 63ی ماره، ش16، سال های قرآنیپژوهش«. ی معنايی موضویات قرآنشبکه»(. 1389رر، محمد )خامه

 .236-271صص 

«. نمونهی پیشدر رفتمان قرآنی بر مبنای نظريه« یلی»ی معنايی شبکه(. »1397راست و، کبری )

 .1-29، صص 1ی ، شماره6ی . دورهجستارهای زبانی

و « در»ی ی معنايی حروف اضافهبررسی شبکه»(. 1392راسخ مرند، محمد؛ رنجبر ضرابی، نفیسه )

 .95-11، صص 15ی ، شماره3، سال شناسی تطبیقیهای زبانپژوهش««. سر»

ا رويکرد ب« راه-»ساز ی معنايی پسوند مکانبررسی شبکه(. »1395رضايی، حدائق؛ رفیعی، یادل )

 .107-123، صص 18ی ، شماره8. سال زبان پژوهی«. شناختی

در  «از»ی فارسی ی معنايی حرف اضافهشبکه(. »1390ن، محمدی زيارت، یاطفه )زاهدی، کیوا

 .67-80، صص 1ی . شماره13سال  های علوم شناختی.تازه«. شناسی شناختیچارچوب معنی

 کتاب فارسی )بخوانیم( اول دبستان(. 1398ريزی آموزشی )سازمان پژوهش و برنامه

 کتاب فارسی )بخوانیم( دوم دبستان(. 1398) ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه

 کتاب فارسی )بخوانیم( سوم دبستان(. 1398ريزی آموزشی )سازمان پژوهش و برنامه

های بررسی خوانايی کتاب(. »1398راد، فاطمه )سراج، فرشته؛ روش ، بلقیس؛ نجفیان، آرزو و يوسفی
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، 55ی ، شماره4، سال ی درسیبرنامهمطالعات های اول تا شام. ی ابتدايی: پايهفارسی دوره

 .113-140صص 

اتیک و رسم معناشناسی سیستم(. »1390نژاد، زهرا )شاملی، نصراهلل؛ کرندل جررمی، مرضیه و قاسم

، صص 9ی ه، شمار 3، سال حسنا، «ی قانون و مترادفات آن در قرآن کريمی معنايی واژهشبکه

113-85.. 

 ی مرر.، ترران: انتاارات سورهشناسیمعنی درآمدی بر(. 1387صفوی، کوروش )

ی عات برنامهمطال«. ی ابتدايیتحلیلی انتقادی از کتب فارسی دوره(. »1394غیاثیان، مريم سادات )

 .121-144، صص 36ی ، شماره9، سال درسی

عنايی های مبکهشی واليت و رسم معناشناسی سیستماتیک واژه(. »1393نژاد، زهرا؛ رحیمی، زهرا )قاسم

، صص 4ی ه، شمار1. سال ی ثقلیننامهپژوهش«. های امام رضا )ع(مرتبط با واليت در آموزه

654-629. 

ضات فرهن ی بررسی مضامی  و تعار(. »1395رضا و حسینی، کمال الدي  )کرامتی، انسی؛ کاظمی، یلی

، 43ی اره، شم11سال  ی درسی،مطالعات برنامه«. ی ابتدايیهای فارسی دورهدر محتوای کتاب

 .  47-72صص 

لیل کتاب تح(. »1394سنی، شررزاد؛ کااورزی، فریمه و ناصری جررمی، رضا )کرمی، محمدحس ؛ شاه

ال ، سدرسی یمطالعات برنامه، «شناسی انتقادیهای رفتمانفارسی شام ابتدايی بر اساس مؤلفه

 .41-58، صص 37ی ، شماره10

 و.تاارات رام نی حسی  واله، ترران: انترجمه معناشناسی شناختی، ای برمقدمه(. 1383الينز، جان )

در زبان « با»ی ی معنايی حرف اضافهبررسی شناختی شبکه(. »1392مختاری، شرره؛ رضايی، حدائق )

 .73-94، صص 2ی ، شماره5. سال های خراسانشناسی و گویشزبان«. فارسی

 طالعات.اپردازش و مدیریت «. ايی در بازيابی شعری معنکاربرد شبکه(. »1394نوذری، سودابه )

 .125-146، 1ی ، شماره31ی دوره

ی هدف کتاب هاتوزيع و استمرار واژه(. »1393لو، اقدس )زاده، شری  و حسی نوريان، محمد؛ نعمت

 .113-128، صص 35ی ، شماره9، سال ی درسیمطالعات برنامه، «فارسی دوم ابتدايی

بر اساس زبان و  ی ابتدايیتحلیل محتوای اشعار فارسی دوره(. »1396خزايی، کامیان )نیازيان، ملیحه؛ 

 .125-144، صص 47ی ، شماره12سال  ی درسی،مطالعات برنامه«. یاطفه

ی معنايی اي  ی صبر با تاکید بر شبکهشناسی واژهمفروم(. »1391يوسفی آملی، حسی ؛ اکبری، زهرا )
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