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                           3زبان فارسی                                                   نقش های زبان                                                              و یکم  بیست درس
 دبیا( آفرینش 4                 ( حدیث نفس3             یا تکیه گاه اندیشه  ( محمل اندیشه2                 ( ایجاد ارتباط1چهار نقش اساسی زبان را بنویسید.        -1

 ایجاد ارتباط در میان افراد یک جامعه زبانی اساسی ترین نقش زبان چیست؟ -2

  انتقال اطالعات ، ایجاد حس هم زبانی و همدلی میان افرادهدف از هر ارتباط زبانی چیست ؟ -3

 دام یک از نقش های زبان، کارکرد اجتماعی بیشتری دارد؟ چرا؟ ک -4

 در میان افراد یک جامعه زبانی یا ایجاد حسّ هم زبانی و هم دلیایجاد ارتباط، به جهت انتقال پیام 

 دو هدف از ارتباط زبانی را در میان افراد یک جامعه را بنویسید.-5

 انیک جامعه ی زب( ایجاد حس هم زبانی و هم دلی در میان افراد ی2        ( انتقال اطالع به دیگران                               1

 ل بزنید.جمله ای را مثا« انتقال اطالع و ایجاد حسّ هم زبانی و هم دلی» ،یعنی ؛ برای هر یک از اهداف ارتباط زبانی -6

 . می دانم، خسته شده ای ایجاد حسّ هم دلی:                                 دیروز امتحاناتم به پایان رسید. انتقال اطالع:

 ایجاد ارتباطایجاد حس هم زبانی و هم دلی مربوط به کدامیک از نقش های زبان است ؟    7-

   اندیشه یا تکیه گاه  محمل اندیشه .دومین نقش زبان .......است -8

 است که زبان ابزاری برای بیان اندیشه ها وافکار است . آنچیست ؟ بودن زبان" یا تکیه گاه اندیشه محمل اندیشه "منظوراز-9

   یا تکیه گاه اندیشه  محمل اندیشه دریابد ؟دام نقش زبان سبب می شود تا انسان مفاهیم عام وانتزاعی را ک-10 

 ومحسوس دارند؛ ماننددرخت ، کتاب ، انسان و...ی مادّ یمفاهیمی که وجود  منظور از مفاهیم عام چیست ؟-11

 ن و...مانند رشد کردن ، کاشتمحسوس دارند؛غیرومادّی  غیری ذهنی و مفاهیمی که وجود چیست ؟ انتزاعیمنظور از مفاهیم  -12

 بدون زبان نمی توان به تفکر یا اندیشه پرداخت. چه رابطه ای بین زبان و اندیشه وجود دارد؟ -13 

    یا تکیه گاه اندیشه  محمل اندیشه کدام نقش زبان سبب می شود که انسان مفاهیم عام و انتزاعی را در یابد؟ -14

      . چون بدون زبان امکان تفکر وجود نداردچرا به نظر زبان شناسان زبان تکیه گاه اندیشه ی انسان است ؟   -15

 در زبان چیست؟« حدیث نفس»منظور از نقش  -16

 به کمک زبان کوتسخاموشی و خود به تنهایی و حتی در   ی سخن گفتن دربارهیا  .به کمک زبان چه در درونمان می گذرد از خود و آن گفتن سخن

  برده ایم؟ ت خود آهسته و بی صدا با خود سخن بگوییم به طوری که دیگران متوجه نشوند، کدام نقش زبان را به کاراگر در خلو-17

 پاسخ: حدیث نفس 

  ؟چیست  "آفرینش ادبی  "منظور از نقش  -18

ب م وفنون ادبی تعلّق دارند ودر چارچوه ها وعلوضوابطی کمک می گیریم که جزء زبان نیستند بلکه به نظریّ قواعدی و وبرای آفرینش ادبی از اصول  ماآن است که 

 ربط پیدا می کنند.د بلکه به ادبیّات وپیشینه ی آن سنّت ها وروش هایی عمل می کنیم که به زبان مربوط نمی شون

 ی ادبی تبدیل کنیم؟ ا چگونه می توانیم زبان را به آفریده -19  

 مثلای ) تازهمعنایی  ز ساخت های ، الیه هایی ا یا ساخت های معنایی آن )یعنی ساخت های آوایی وصرفی ونحوی ( ما برای این کار بر ساخت های صوری زبان 

ه نظریّ و ان وآرایه های ادبی وجزء این (ر معانی وبیادبی دیگر )نظی ی علوم وفنون می افزاییم که فقط در محدوده(  و جزء آن کناییساخت های  ، استعاری ساخت های

 می کنیم .ادبی تبدیل  ای به آفریدهرا زبان  نه درمحدوده ی زبان ، های ادبی قابل توصیف اند،

 «کزین برتر اندیشه بر نگذرد                  به نام خدا خداوند جان و خرد» در بیت  شاعر -20

روش های  ب سنّت ها ودر چارچوروض و قافیه وعَ اصول و قواعد شاعر به کمکاز چه اصولی برای ایجاد نقش آفرینش ادبی زبان استفاده کرده است؟ 

 ری ادبی آفریده است .افزوده واث فارسی  ( ی) واژه ها را بر مجموعه ساخت های آوایی ، وزن و قافیه دو ساخت تازه ، ،در فرهنگ ایرانی شاعری

دبی زبان با توجه به نقش آفرینش ا« به یاد روی تو بر آب می زدم دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم / نقشی»در بیت  شاعر -21

 چگونه عمل کرده است؟

که به ادبیّات  ستفاده از قواعد معناییدست زده و از طرف دیگر با ا در زبان فارسی  اثری منظوم شاعر از یک طرف به کمک اصول و قواعد نظم آفرینی به آفرینش 

 .تکرده اسخلق  و جزء آن ( کناییساخت های  ، استعاری ساخت های مثل تازه ای )ساخت های معنایی  نه زبان، مربوط می شوند و

 ساخت های آوایی، صرفی و نحوی صوری زبان را نام ببرید؟ساخت های  -22



 

  2  

 

دو  ،در فرهنگ ایرانی روش های شاعری در چارچوب سنّت ها وروض و قافیه وعَ اصول و قواعد شاعر به کمک اههرگچیست؟ یا سخن منظوم نظممنظور از-23

 .  می گویند " یا سخن منظوم نظم بیافریند ، به آنواثری ادبی  بیفزاید فارسی  ( ی) واژه ها را بر مجموعه ساخت های آوایی ، وزن و قافیه ساخت تازه ،

دست زده و از  ر زبان فارسی د اثری منظوم شاعر از یک طرف به کمک اصول و قواعد نظم آفرینی به آفرینش هرگاه چیست؟ منظوم شعریا شعرمنظور از-24

 و جزء آن ( کناییساخت های  ، استعاری ایهساخت  مثل تازه ای )ساخت های معنایی  نه زبان، که به ادبیّات مربوط می شوند و طرف دیگر با استفاده از قواعد معنایی

 می گویند. " منظوم شعریا شعر "بیفزاید ، به آن 

 از چه قواعد و ضوابطی برای آفرینش ادبی کمک می گیریم؟ -25

 ستند بلکه به نظریّه ها و علوم و فنون ادبی تعلّق دارند.قواعدی که جزء نظام زبان نی

 وزن و قافیه ازه بر مجموعه ی ساخت های آوایی فارسی افزوده اند آن دو ساخت را نام ببرید؟شاعران دو ساخت ت -26

وده می شود  و در شعرمنظوم  وعه ی ساخت های آوایی زبان افزسخن منظوم  وزن و قافیه بر مجمدر  تفاوت سخن منظوم و شعر منظوم را بنویسید ؟ -27

 .مایدنشاعر عالوه بر وزن و قافیه از علوم و فنون ادبی نظیر معانی و بیان و آرایه های ادبی برای آفرینش ادبی استفاده می 

است و ما به دانشی گسترده ناچیزومحدود عی به دست می آید بسیار دانش زبانی که به طور طبی چرا برای یادگیری زبان به معلم و مدرسه نیاز داریم ؟-28

  یازمندیمم نو ژرف و نظام یافته درباره ی زبان نیازمندیم و برای دست یابی به چنین دانشی به مطالعه ، دانشگاه ،  مدسه و معلّ

 سؤاالت امتحان نهایینمونه 

 1394/   3/    18تاریخ امتحان       1394خرداد ماه  

 استفاده شده است ؟« ب » از کدام نقش زبان در گروه « الف » ر هر یک از موارد گروه د -9

  75/0یک مورد اضافی است(   « ب») توجه: در گروه 

 « .آب در دمای صد درجه می جوشد» ست یابی به حکم علمی د -1« الف»

 «  باید بر هواهای نفسانی غلبه کنم.» ه خود گفتم : ب -2 

 ل بر این پیرزن عشوه گر دهر مبند / کاین عروسی است که در عقد بسی داماد است  د -3

 حمل اندیشهم   ایجاد ارتباط                       آفرینش ادبی                          حدیث نفس                         « ب»

  1394 / 6/  18تاریخ امتحان:            1394نوبت شهریور ماه 

 75/0(  یک مورد اضافی است« ب»استفاده شده است ؟ ) توجه: در گروه « ب » از کدام نقش زبان در گروه « الف » ر هر یک از موارد گروه د -9

کاش بتوانم به : »  با خود گفتم -2چارچوب مفاهیم عام و انتزاعی درباره جهان و دست یابی به احکام علمی .  اندیشیدن در -1« الف»

 گذار تا بگریم چون ابر در بهاران / کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران ب -3«  کمک نیازمندان بشتابم.

 ایجاد ارتباط آفرینش ادبی حدیث نفس محمل اندیشه« ب»

  1393/  3/  12تاریخ امتحان       1393خرداد ماه سال 

 ر هر یک از موارد زیر، از کدام نقش زبان استفاده شده است؟ د -8

 25/0«  من امسال حتما در امتحانات خرداد ماه موفق می شوم. »  الف(  وقتی با خود می گوییم: 

 25/0ب( وقتی در چارچوب مفاهیم عام و انتزاعی درباره ی جهان می اندیشیم و به احکام علمی دست می یابیم. 

ه بر ساخت وزن، چه ساخت تازه ای به ، عالو«بفرمود تا زین بر اسب سیاه           نهادند و بردند نزدیک شاه » برای سرودن بیت شاعر  -9

 25/0مجموعه ی ساخت های آوایی فارسی افزوده است؟ 

 ./5نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.   درستی و -10

 در کودکی و به عنوان بخشی از فرایند رشد طبیعی خود فرا می گیریم.   الف( ما هر چهار نقش اساسی تر زبان را ،

 ب( آفرینش ادبی، اساسی ترین نقش زبان است.  

 1393/  6/    5تاریخ امتحان       1393شهریور ماه 

 تی جمله های زیر را مشخص کنید. درستی یا نادرس -5

 25/0الف(  ایجاد ارتباط ، اساسی ترین نقش زبان است. 

 25/0شعر نیست. « دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم             نقشی به یاد روی تو بر آب می زدم » ب( بیت 

 5/0یک مورد اضافی است. (   « ب» مربوط است؟ )  توجه : در ستون « ب » به کدام نقش زبان در ستون « الف » ضیحات ستون هر یک از تو -6
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 « زمین به دور خورشید می گردد. » (  رسیدن به حکم کلی 1« الف » 

 «   من باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشم. » ( اگر آهسته با خود بگوییم : 2 

 ندیشه . محمل ا3.  آفرینش ادبی                                   2.حدیث نفس                                        1

 

  1393/   10/    9تحان :    تاریخ ام             1393دی ماه 

 5/0جاهای خالی را پرکنید.    -4

 اشد. بهدف از هر ارتباط زبانی می تواند ........................ یا ................... در میان افراد یک جامعه زبانی 

 5/0است؟ چرا؟     « شعر » از بیت های زیر  کدام یک -5

 کزین برتر اندیشه برنگذرد                             الف( به نام خداوند جان و خرد 

 ب( دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم               نقاشی به یادروی تو بر آب می زدم

 1392/   6/    18تاریخ امتحان             1392شهریور ماه 

 درستی عبارت های زیر را مشخص کنید.  درستی یا نا -6

 25/0شعر است نه سخن منظوم.«  ام خداوند جان و خرد          کزین برتر اندیشه برنگذردبه ن» الف( بیت 

 25/0ساخت های قافیه و وزن را بر ساخته های آوایی فارسی می افزاید. « سخن منظوم» ب( شاعر برای ساخت 

 25/0ر هر یک از موارد زیر از کدام نقش زبان استفاده شده است؟  د -7

 « درخت رشد می کند.» الف(  دست یابی به حکم علمی 

 « من باید حتما در این ازمون قبول شوم. » ب( اگر آهسته با خود بگوییم: 

  1392/  10/  18تاریخ امتحان:      1392دی ماه 

 75/0مورد اضافه است(.   یک « ب» است؟ ) در ستون « ب » مربوط به کدام نقش زبان در ستون « الف » ر یک از توضیحات ستون ه -8

 « درخت رشد می کند. » ست یابی به احکام علمی ، مثل د -1الف( 

 «من باید حتما در این آزمون قبول شوم. » گر آهسته با خود بگوییم : ا -2 

 «  فردا کالس ادبیات تشکیل نمی شود.» گر به دوست خود بگوییم: ا -3

 جاد ارتباط ب(  حدیث نفس آفرینش ادبی محمل اندیشه ای

  1391/  3/  8تاریخ امتحان     1391خرداد ماه سال 

 25/0است ؟   « شعر منظوم »وارد زیر مکدام یک از  -4

 الف(  بفرمد تا زین براسپ سیاه                                         نهادند و بردند نزدیک شاه 

 نزدیک افتاب فارسی وفا می فرستمت          ب( ای صبح دم، ببین که کجا می فرستمت              

 ر هر یک از عبارت های زیر از کدام نقش زبان استفاده شده است؟ د -5

 25/0الف( وقتی با مفاهیم عام و انتزاعی حکم کلی صادر می کنیم .   

 25/0« به راستی چگونه می توانم انسان شایسته ای باشم؟ » ب( با خود گفتم : 

 25/0دانید در خرداد ماه امسال شاهد یک پدیده ی نجومی خواهیم بود؟  پ( آیا می 

 1391/  6/  23تاریخ امتحان :             1391شهریور ماه سال 

 25/0ه کمک کدام نقش زبان می توانیم در چارچوب مفاهیم عام و انتزاعی درباره ی جهان بیندیشیم و به احکام علمی دست یابیم؟ ب -4

 25/0با توجه به کدام رابطه ی معنایی دریافت می شود؟ « راست » یر مفهوم واژه ی در بیت ز -5

 « برخاک بیفتاد و بغلتید چو ماهی                               وان گاه پرخویش گشاد از چپ و از راست » 

 75/0است؟ چرا؟  « سخن منظوم » دام یک از بیت های زیر ک -8

 انم به طاقت آمد            از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران الف( ای صبح شب نشینان ج

 ب(  به نام خداوند جان و خرد                                  کزین برتر اندیشه برنگذرد 
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 1391/  10/  11تاریخ امتحان    1391دی ماه سال 

 ؟ ر هر یک از موارد زیر از کدام نقش زبان استفاده شده استد -4

 25/0ب( وقتی در خلوت با خود سخن می گوییم .                          25/0«   زمین به دور خورشید می گردد. » الف( رسیدن به حکم کلی 

 1390/   3/   23تاریخ امتحان :       1390نوبت دوم )  خرداد ماه (  سال  

 ر هر یک از عبارت های زیر از کدام نقش زبان استفاده شده است؟  د -6

 ت و تنهایی با خود سخن می گوییم . وقتی در خلو -الف

 25/0قتی در چارچوب مفاهیم عام و انتزاعی درباره ی جهان می اندیشیم و به احکام علمی دست می یابیم. و -ب

 5/0؟ چرا؟ « شعر منظوم » است  یا « سخن منظوم » یت زیر ب -7

 « مرغ تسبیح گوی و من خاموش                     گفتم این شرط آدمیّت نیست                       » 

  1390/   6/    17تاریخ امتحان :           1390شهریور ماه سال 

 ر هر یک از عبارت های زیر از کدام نقش زبان استفاده شده است ؟  د -5

 25/0«   فردا به مسافرت خواهیم رفت. » الف( وقتی پدرمان به ما می گوید: 

 25/0تا بگریم چون ابر در بهاران / کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران    ب(  بگذار 

 5/0فزاید .  دو ساخت تازه ی ............. و ............. را بر مجموعه ی ساخت های آوایی فارسی می ا« سخن منظوم » اخت شاعر برای س -8

 1390/  10/  26تاریخ امتحان               1390دی ماه سال 

 25/0عالوه بر ساخت وزن، کدام ساخت را بر ساخت های آوایی فارسی می افزاید؟ « سخن منظوم» اعر برای ساخت ش -2

 ر هر یک از عبارت های زیر از کدام نقش زبان استفاده شده است؟ د -6

 25/0الف( وقتی بی صدا، آهسته و در خاموشی درباره ی خود حرف می زنیم . 

 25/0« فردا به موزه می رویم. » گوییم:  ب( وقتی به دوستمان می

 25/0پ( وقتی با مفاهیم عام  و انتزاعی حکم کلی صادر می کنیم .  

 1389/  3/  11تاریخ امتحان :     1389) نوبت دوم (  خرداد ماه سال 

 75/0یا می توان بیت زیر را شعر منظوم دانست؟ دلیل خود را بنویسید. آ -4

 ین                 حکیم سخن در زبان آفرین به نام خداوند جان آفر

 5/0ا چهار نقش زبان را چه زمانی و چگونه فرا می گیریم؟ م -5

 25/0زبان .............. است.  اساسی ترین نقش -6

 1389/  6/  16تاریخ امتحان     1389شهریور ماه 

 25/0ی گوییم؟  ر اساس کدام نقش زبان ، ما از آن چه درونمان می گذرد، سخن مب -4

 25/0با تکیه بر کدام نقش زبان قابل فهم است؟ « درخت رشد می کند. » فهوم عام و انتزاعی م -5

 5/0گونه می توان ثابت کرد که بیت زیر سخن منظوم است نه شعر منظوم ؟ چ -6

 جز نام تو نیست بر زبانم                                    ای نام تو مونس روانم             

 .زیرا شاعر، فقط از دو ساخت وزن و قافیه استفاده کرده و از صور خیال بهره نبرده است

  1389/  10/  22تاریخ امتحان :                                                                         1389دی ماه  

 5/0ر تولید هر یک از عبارات زیر، کدام نقش زبانی تاثر داشته است؟ د -1

 الف(  نمایشگاه نقاشی های سهراب سپهری در موزه ی هنرهای معاصر برگزار می گردد. 

 ب( قدرت تخیل کودک به خالقیت او کمک می کند. 

 با توجه به بیت زیر:  -2

 « زادم         عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن خندانو  دل خوشگرچه من خود زعدم » 

  75/0ب(  بیت باال نظم است یا شعر؟ دلیل خود را بنویسید.              5/0را بنویسید.     الف(  شیوه ی ساخت واژگان مشخص شده
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  1388/  3/  13تاریخ امتحان        1388خرداد ماه سال  

 5/0در زبان چیست؟   « حدیث نفس »  منظور از نقش -6

 ز موارد زیر، کدام انتقال اطالع و کدام، ایجاد حس هم زبانی است؟ ا -7

 25/0ب به دوست: مسئولین مدرسه، دانش آموزان برتر را به ساحل خزر می برند.  خطا -الف

 25/0طاب به دوست: می بینی چه زود بهار سپری شد!      خ -ب

 75/0دام یک از ادبیات زیر شعر منظوم است ؟ دلیل خود را بنویسید.  ک -8

 شد بی وفایی ه خوش روزی بود روز جدایی                اگر با وی نباچ -الف

 نم چون شاخ تشنه در بهاران                  تویی هم چون هوای ابر و بارانم -ب

  1388/  6/  3تاریخ امتحان       1388شهریور ماه 

 5/0رست یا غلط بودن هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید.  د -5

 الف(  ما نقش های زبان را به عنوان بخشی از فرآیند رشد طبیعی به کمک درس و آموزگار فرا می گیریم. 

 ب(  دانش و مهارتی که در زمینه ی زبان و نقش های آن به طور طبیعی به دست می آید، بسیار محدود و ناچیز است. 

 5/0کنید.    هر یک از جمالت زیر را کامل -6

 نقش ................. به احکام علمی دست می یابیم.   الف(  ما به کمک

 ب(  ما به کمک نقش ..................... از خود و آن چه درونمان می گذرد، سخن می گوییم. 

 1عر است یا نظم؟ دلیل خود را بنویسید.  بیت زیر ش -7

 موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟ چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان ؟            چه باک از 

 1387خرداد ماه                        سواالت امتحانی هماهنگ کشوری 

 گونه می توان ثابت کرد که بیت زیر نظم است، شعر نیست؟ چ -5

 « ا بود ش دل پیر برنزدان                               توانا بود هر که دانا بود                                    » 

 ت یا غلط بودن هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید. درس -6

 ساسی ترین نقش زبان ایجاد ارتباط در میان افراد یک جامعه ی زبانی است. ا -الف

 ر فرا می گیریم ب(  ما نقش های زبان را همراه با خود زبان در کودکی به عنوان بخشی از فرآیند رشد طبیعی بدون نیاز به درس و آموزگا

 ج( دانش و مهارتی که در زمینه ی زبان و نقش های آن به طور طبیعی به دست می آوریم، بسیار گسترده و نامحدود است . 

  1387شهریور ماه                کشوری سواالت امتحانی هماهنگ 

 ثابت کنید بیت زیر شعر است نه نظم.  با ذکر دلیل -5

 « ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟                   منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ » 

 .ره گرفته استاز اصول و قواعد عروض و قافیه این بیت را به مجموع ساخت های آوایی افزوده و از صور خیال نیز به زیرا شاعر با استفاده

  1387/  10/     9تاریخ امتحان :      1387دی ماه سال 

 ر هر یک از جمالت زیر هدف از هر ارتباط زبانی چیست؟  د -7

 25/0الف(  هفته ی آینده نمایشگاه نقاشی در نگارخانه ی مهر برگزار می شود.  

 25/0ب( می بینی چه سوز سردی می وزد!    

 5/0«   کیم سخن در زبان آفرین ح                به نام خداوند جان آفرین» در بیت  -8

......... و شاعربه کمک اصول و قواعد عروض و قافیه و در چارچوب سنت ها  روش های شاعری در فرهنگ ایرانی، دو ساخت تازه ی ......

 ............. را بر مجموعه ی ساخت های آوایی فارسی افزوده است. 

  1386/  3/  21تاریخ امتحان                   86نوبت دوم خرداد ماه  

  5/0می نامیم؟     « شعر منظوم » زیر را   چرا بیت -8

 « هر مرغ فکر کز سرشاخ سخن بجست             بازش به طرَه ی تو به مضراب می زدم » 

 سود جسته است.چون شاعر ) عالوه بر ساخت وزن و قافیه ( از ساخت های ادبی ) آرایه های ادبی (  
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 5/0ود؟  به کدام نقش زبان مربوط می ش«  خورشید می گردد.  رزمین به دو» رسیدن به حکمِ علمی  -9

  1386/  11/  7تاریخ امتحان       1386دی ماه 

 5/0نقش زبان بهره گرفته شده است؟ وارد زیر از کدام مبرای پیدایش هر یک  از  -8

 ه روزه مهر گردون افسانه است و افسون                 نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا د -الف

 یا می دانی که نمایشگاه نقاشی در نگار خانه ی آفتاب برگزار می شود؟ آ -ب

  1385/  3/    8تاریخ امتحان                1385خرداد ماه 

  5/0    با تکیه بر کالم یک از نقش های زبان قابل فهم است ؟  « درخت رشد می کند. » مفاهیم عام و انتزاعی جمله ی  -6

 5/0ز چه قواعد و ضوابطی برای آفرینش ادبی کمک می گیریم؟              ا -7

  1385/   6/   12تاریخ امتحان               1385دوره تابستانی سال 

  5/0؟ چرا؟    شعر منظوم است یا   سخن منظومبیت زیر  -5

 شنیدم که در تنگنایی شتر                      بیفتاد و بشکست صندوق دّر 

 ی شود. سخن منظوم چون شاعر فقط دو ساخت وزن و قافیه را بر مجموعه ی ساخت های آوایی افزوده است. یا چون آرایه های ادبی در آن دیده نم

  5/0ساسی ترین نقش زبان ................... در میان افراد یک جامعه ی زبانی است.  ا -6

 1384/  10/  24تاریخ امتحان       1384دی ماه سال  

 1عبارت زیر را کامل کنید:      -6

 . هدف از هر ارتباط زبانی می تواند .............. باشد، یا ایجاد ................ در میان افراد یک جامعه ی زبانی

  1383/  3/  12تاریخ امتحان             1383خرداد ماه سال 

 1ار رفته است؟   بارت های زیر، کدام نقش زبان به کعدر هر یک از  -5

 راستی، نمایشگاه کتاب این هفته برگزار می شود.  -ب                     « چگونه می توانم گذشته را جبران کنم؟ » به خودم گفتم :  -الف

  1383/  10/  10تاریخ امتحان     1383دی ماه سال 

 ما به کمک زبان از خود و آن چه در درونمان می گذرد سخن می گوییم.  5/0در زبان چیست؟  « حدیث نفس »منظور از نقش  -4

 1382/  03/  24تاریخ امتحان       1382خرداد ماه 

 1زیر سخن منظوم است؟ چرا؟   کدام یک از ابیات -6

 الف( به نام خداوند جان و خرد                      کزین برتر اندیشه برنگذرد

 ب( دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم       نقشی به یاد روی تو برآب می زدم 

 1382/    6/    6تاریخ امتحان     1382شهریور ماه 

 5/0گر به کمک زبان از خود و آن چه در درونمان می گذرد، سخن بگوییم از کدام نقش زبان استفاده کرده ایم؟ ا -4

  5/0کدام هدف ایجاد ارتباط زبانی موردنظر است؟ « سالم ! چطوری؟ می بینی هوا چه گرم است ؟ » ر جمله ی د -5

  1382/  10/  24تاریخ امتحان :        1382دی ماه 

 1ی باشد؟ در نمونه های زیر کدام یک از چهار نقش زبان مطرح م -7

 مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو                    یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو  -الف

     .اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه ماه آینده اعالم می شود -ب

 ) برای مطالعه ( *اهداف محمل اندیشه : 

اندیشه در باره ی امور  -4ی تفکّر درباره ی کارها و امورکلّ  -3نظریّه های علمی اندیشه درباره ی -2امور غیر مادّی ومادّی ردرباره ی کّتف-1

 انتزاعی و ذهنی 

 ) برای مطالعه ( *هدف از آفرینش ادبی :

ایجاد -4ط تازه درزبان به منظور خلق اثری هنری وضواب دایجادقواع-3فرینش اثری ادبی به شکل شعر ونثرآ-2یجاد زیبایی در سخن ا-1

 آرایه های ادبی مانند کنایه ها و استعاره ها وجزء آن.


