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 خرد را نیست تاب نور آن روی                برو از بهر او چشم دگر جوی 
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(و ابیات دهید  ) صحیح خوانی کلمات  

 جهان جمله فروغ حق دان                             حق اندر وی ز پیدایی است پنهان

 خشنودی تو مایه خشنودی من است                   زیرا بود رضای خدا در رضای تو

 باد بهاری وزید از طرف مرغزار              باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار   
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 این همه خلق را که شما بینید 

 باد  بهاری وزید از طرف مرغزار                     باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار 

 مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست           این خانه  خانه تو و این دل  سرای تو 
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 مالک و شواهد
مفهوم بیت ها و معنی لغات را  -    

       داندمی
 

با آرایه ها ی ادبی و نقش های دستوری  -    
 آشنایی دارد 

  

با زندگی نامه و آثار شاعران و نویسندگان  -    
 مشهور آشنایی دارد 

 

اشعار حفظی را میداند -      
 
  

 

 جدول خود سنجی
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