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 اداره آموزش و پرورش شهرستان خانمیرزا

 (پایه ی هشتم )  ومسدرس درسنامه عربی 

 سجاد اسدی دومکانی تهیه کننده :

 درس سوم:مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَل:شغل تو درآینده

«الْمُستَقبَلِ مِهْنَةِ حَولَ الْیَومِ دَرسُ»:قالَ وَ الصَّفَّ الْمُدَرِّسُ دَخَلَ  

است آینده شغل امروزدرباره درس:وگفت شد کالس( وارد)داخل معلم  

داری؟ دوست را شغلی چه:پرسید سپس تُحِبُّ؟ مِهنَةٍ أیَّ فَسَألَ  

زِراعیّاً مُهَندِساً أصیرُ سَوفَ.الْبِالدِ لِتَقَدُّمِ مُهِمٌّ عَمَلٌ لِانَّها. الزِّراعَةَ أُحِبُّ أنَا: صادقٌ . 

 پیشرفت برای مهم کاری زیراآن.دارم می دوست را کشاورزی من: صادق

شد خواهم کشاورزی مهندس.کشورهاست . 

 الْکُتُبُ:عَنْها اللّهِ رَسولُ قالَ و.کُنوزٌ الْکُتُبَ لِانَّ الْکُتُبِ؛ بَیْعَ أُحِبُّ أنَا: ناصِر

«الْعُلَماءِ بَساتینُ » 

 هستند هایی گنج ها کتاب زیرا.دارم می رادوست کتابفروشی من:ناصر

است(علما)دانشمندان های بوستان ها کتاب:اند فرموده( ص)اهلل ورسول  

.جَدیداً جَوّاالً أَصْنَعُ سَوفَ وَ مُختَرِعاً سَأَصیرُ: قاسِمٌ  

است جدیدی(موبایلی) همراه تلفن من واختراع شد خواهم مخترع:قاسم  

.الْقَدَمِ کُرَةِ فی مُمتازٌ العِبٌ أنَا. الرّیاضَةَ أُحِبُّ أنَا: منصورٌ  

هستم ممتازدرفوتبال بازیکنی من.دارم دوست را ورزش من:منصور  
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.النّاسِ لِخِدمَةِ طَبیباً أصیرُ سَوفَ. الْعُیونِ طِبَّ أُحِبُّ أنَا: أمینٌ  

شد خواهم پزشکی مردم به خدمت برای.دارم رادوست پزشکی چشم من:أمین  

 وَ الْحَلْوانیِّ وَ الْشُّرْطیِّ وَ الْخَبّازِ وَ کَالْمُدَرِّسِ الْمِهَنِ أصحابَ ذَکَروا الطُّالّبُ

غَیْرِهِمْ وَ الْحَدّادِ وَ الْمُمَرِّضِ وَ الْبائِعِ . 

 وشیرینی وپلیس ونانوا معلم:رامانند ها شغل صاحبان آموزان دانش

برشمردند راذکرکردند ها آن وغیر وآهنگر وپرستار وفروشنده فروش  

  الشُّغلِ؟ انْتِخابِ مِنِ هَدَفُکُم هوَ ما: الْمُدَرِّسُ

چیست شغل ازانتخاب شما هدف:معلم  

. الْآخَرینَ إلَی بِحاجَةٍ مِنّا واحِدٍ کُلَّ لِأنَّ. النّاسِ خِدمَةُ: عارفٌ  

نیازمندیم دیگران به ازما زیراهریک.مردم به خدمت:عارف  

است؟ مهم شغل کدام:معلممُهِمٌّ؟ شُغلٍ أَیُّ: الْمُدَرِّسُ  

. الْمِهَنِ کُلِّ إلَی بِحاجَةٍ الْبلِاد وَ مُهِمَّةٌ مِهنَةٍ کُلُّ: حامِدٌ  

ازمندهستندهانی شغل ی همه به وکشورها هست مهم هرشغلی:حامد  

 تراماح ها شغل همه بایدبهمعلم گفت :.الْمِهَنِ کُلِّ بِاحْتِرامِ عَلَینا: الْمُدَرِّسُ

 بگذاریم

«.لِلنّاسِ أنفَعُهُم النّاسِ خَیْرُ»:  اللّهِ رَسولُ قالَ  

است مردم برای سودمندترینشان مردم بهترین:فرمودند( ص)اهلل رسول  
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ُِن ِللٌّاِص» «.َخْیُز الٌّاِص أًَفُع

.ِخذَهُح الٌّاِص

ٌَِح اْلُوظَرقَثِل ِْ .ِه

اْلُوَذِرُص

َِِوٌح ُکُل ِهٌٍَِح ُه

صٌذلی چْتیی خْاُن طاخد.هي ًجار ُظرنن تپشمخْاُغذای خْػوشٍ ای هی .هي آػپشُظرن

پیاهثز پیزاهْى کراب چَ فزهْدًذ؟ -ٔ

ُذف اساًرخاب ػغل چیظد؟ -ٕ
درس امروز پیرامن کدام موضوع بود؟ -3

درآیٌذٍ چَ کارٍ خْاُی ػذ؟ -4

تَ ًظزذْکذام ػغل هِن اطد؟ -5
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.ذْکؼاّرس کْػایی ُظری تزًج رادرّهی کٌیهعایٌَ هی کٌیذْ دکرز کْػایی ُظری هزیعِا را 

.راهی طاسیپٌجزٍ ُا ذْآٌُگز ُظری درُا ّ  -ٔ

.ذْکارهٌذ ُظری ًاهَ اداری هی ًْیظی -ٕ

.هي طزتاسُظرن پزچن ّطٌن ایزاى راتاالهی تزم -ٖ

.هي پزطرارُظرن تَ هزدم خذهد هی کٌن -4
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ُهَوِزظحَفاّلدحَدّذاد

ُػزطّيَخّثاسُهَذِرطح

کاِذةَخّیاطٌحَخّیاطٌح
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َطّثاخحًَّجارَدْلْاًّي

ِفي الَصِّف الّثاِهِي

َأًا ایزاًٌی

ًعن

َثالَثُح ِکراتًا

فی  الُجٌْب
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َّ یٌْم َعلیَک  الذُُز َیْهاِى َیٌْم َلَک 
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.اًظاى تَ عقلغ اطد

.عقل ػوؼیزتزدٍ اطد

.عقل دفع ذجزتَ ُاطد

.هیٍْ عقل هذاراکزدى تا هزدم اطد

پایاى عقل اعرزاف تَ ًاداًی اطد
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