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  ادبيات پايه پنجم دبستان سادات 7كاربرگ شماره 

  نام و نام خانوادگي:                                                                                                   كالس:
    تعداد جمله و حروف ربط را در ابيات زير مشخص كنيد.  1

  حروف ربط :  تعداد جمله :  گر تو براني به كه روي آوريم    چاره ي ما ساز كه بي ياوريم  الف)

  حروف ربط :  تعداد جمله :  گر ننوازي تو ، كه خواهد نواخت؟    جز در تو قبله نخواهيم ساخت  ب)

  حروف ربط :  تعداد جمله :  بدو تاخت مانند آذر گشسب    چو رستم بديدش برانگيخت اسب  ج)

  حروف ربط :  تعداد جمله :  كن ، اي چاره ي بيچارگانچاره     يارشو ، اي مونس غمخوارگان  د)

  حروف ربط :  تعداد جمله :  وطن داري آموز از ماكيان    پدر ، خنده كرد بر گريه ام كه هان  ه)
  

  قافيه و رديف و حروف مشترك را در ابيات زير مشخص كنيد.  2
  خاك ضعيف از تو توانا شده    اي همه هستي ز تو پيدا شده  الف)

  :                                   رديف :                                             حروف مشترك قافيه:قافيه 

  يا كيست كه شكر يكي از هزار كرد؟    فضل خداي را كه تواند شمار كرد  ب)

  حروف مشترك قافيه:          قافيه :                                   رديف :                                   
  

  در بيت زير مفعول كدام است ؟  3
  جز در تو قبله نخواهيم ساخت             گر ننوازي تو ، كه خواهد نواخت ؟

  د) تو در مصراع دوم                                ج) تو در مصراع اول                          ب) قبله                            الف) در                   

  نقش هر يك از كلماتي كه زير آن خط كشيده شده را بنويسيد.  4
  تاك پيچاني  شاخه،  كرد كوته    زير خاك، دانه ها در  دهقان دكر  الف)

        

  .رفت خواببه  باغ و بستان ناگهان  ب)
        

  مي شود بهاران، چون  بار ديگر    مي رود پاييزو زمستان فصل  ج)
          

  در ابيات زير تركيب هاي وصفي و اضافي را پيدا كرده و بنويسيد.  5
  رشته هاي بيد بن از هم گسست    برگ برگ گل به رقص باد ريخت  الف)

        
  زرد شد آن چتر شاداب قشنگ    تك درخت نارون شد رنگ رنگ  ب)

          
  ـــــــدـــــــــــيـــــــــاشـــــــــــــق بــــــــــــوفـــــمـــــــ

  (مدرسي)


