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ანოტაცია 

 

სამაგისტრო ნაშრომის სახელწოდებაა: ,,ლექსიკური სინონიმების მრავალფუნქციური 
ასპექტები ინგლისურენოვან ტექსტებში” .ნაშრომი შედგება ორი თავისა და ექვსი 
ქვეთავისაგან.  

კვლევაში განხილულია სინონიმის ცნება, ლექსიკური სინონიმია(სემანტიკური 
სინონიმი) და მისი განსაზღვრის პრობლემა. ასევე, საუბარია სინონიმების განსაზღვრის 
კრიტერიუმებზე,  სინონიმთა ტიპების განსაზღვრებასა და სინონიმების 
მრავალასპექტურ ფუნქციებზე. კვლევაში  მოყვანილია ინგლისური მაგალითები  
სხვადასხვა ლიტერატურული მასალიდან. 

ნაშრომი ასევე მოიცავს სინონიმების ფუნქციების განხილვას  ყოველდღიურ 
დისკურსში. მოყვანილია ინგლისური მაგალითები სხვადასხვა ლიტერატურული 
წყაროებიდან: პრესა, ჟურნალი, ინტერნეტ წყაროები და ა.შ. საუბარია ასევე სინონიმების 
ფუნქციებზე მხატვრულ დისკურსში, სადაც მაგალითები მოყვანილია ასევე სხვადასხვა 
ლიტერატურული წყაროებიდან. 

საძიებო სიტყვები:  

1. ლექსიკური სინონიმია 
2. სემანტიკური სინონიმი 
3. სინონიმთა ტიპები 
4. სინონიმები ყოველდღიურ დისკურსში 
5. სინონიმები მხატვრულ დისკურსში 
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Abstract 

 

The title of the MA study is “Multifunctinal aspects of lexical synonyms in English language 

texts”. 

The thesis includes abstract, introduction, two chapters, conclusion and the list of references.  

The concept of synonyms, lexilal synonymy(semantical synonyms) and its differentiation 

problem is discussed in the thesis. In addition, it includes the definition of synonym criteria, 

defining types of synonyms and various aspects of synonyms. Specific examples are given from 

different  materials. The research also focuses on the functions of synonyms in everyday 

discourse. 

English examples are given from various materials such as: press, magazines, internet websites 

etc. It consists of defining the function of synonyms existing in literary works.  Examples are 

provided from different literary texts.  

Thematic targeting words:  

1. Lexical synonymy 
2. Semantical synonymy 
3. Types of synonyms 
4. Synonyms in everyday discourse 
5. Synonyms in literary works 
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