


دوره اول متوسطههشتم  عربی 

سید علی حسینی: نام دبیر
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غذای خوشمزه ای می پزم.من آشپزهستم

آشپز:َطّباخ
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شغل تو درآینده
ٔ

:معلم داخل کالس شد وگفت -ٔ

ٕ

شغل درس امروز پیرامون  -ٕ

.استآینده 

  دوستشغل را کدامپس پرسید  -ٖ
؟داری

3

4

رادوست من کشاورزی :صادق -4
.دارم 5

برای اینکه همانا آن کارمهمی  -5

.استپیشرفت کشورها برای  

6

.کشاورزی خواهم شد مهندس -6
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7

.رادوست دارم فروشیمن کتاب :ناصر -7
.برای اینکه همانا کتابها گنج ها هستند -88 9

کتابها » :درباره آن  فرموده اند( ص)وپیامبراکرم -9

«.باغهای دانشمندان هستند

.وتلفن همراه جدیدی خواهم ساختخواهم شد مخترع : قاسم -ٓٔٓٔ

.هستم فوتبالمن بازیکن ممتازی در.رادوست دارم ورزشمن :منصورٔٔ

برای خدمت به مردم دکتر خواهم شد.رادوست دارمچشم پزشکی من :امینٕٔ
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ٖٔ

مانند معلم صاحبان شغلهایی دانش آموزان  -ٖٔ

 پرستاروفروشنده وشیرینی فروش و  پلیسو نانواو

.وغیره را یادکردند آهنگرو

هدفتان ازانتخاب شغل چیست؟: معلم -4ٔ4ٔ
.نیاز داریم دیگریزیرا هریک ازما به .خدمت به مردم: عارف -5ٔ5ٔ
کدام شغل مهم است؟:معلم -6ٔ6ٔ

.نیاز دارند شغلهابه همه  کشورهاو.هر شغلی مهم هستند:حامد-7ٔ7ٔ
ٔ8

.احترام بگذاریمبه همه شغلها باید: معلم -8ٔ

:فرمودند( ص)پیامبراکرم 

بهترین مردم سودمندترین آنها 

.برای مردم است

كارگر:عامل
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تومریض رامعاینه خواهی کردمن کارخواهم کرد

.توخوشحال خواهی شد

.دهم میدرس رابرای دانش آموزهاشرح .من معلم شیمی هستم پزم میصبح نان 5هستم ازساعت نانوامن 

.کنی میرابه دقت معاینه  بیماران.تودکترهستی.کنی میامنیت رادرشهرها حفظ . توپلیس هستی
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«.اَلکُُتُب َبساتیُن اَلُعلَماءِ »

.ِخدَمُة الّناسِ 

.ِمْهَنِة اْلُمسَتقَبلِ 

سُ  اْلُمَدرِّ

ة   ُکلُّ ِمهَنٍة ُمِهمَّ

صندلی چوبیی خواهم ساخت.من نجار هستمغذای خوشمزه ای می پزم.من آشپزهستم

پیامبر پیرامون کتاب چه  -ٔ

فرمودند؟
هدف ازانتخاب شغل چیست؟ -ٕ

درس امروز پیرامون کدام موضوع  -3

بود؟

درآینده چه کاره خواهی شد؟ -4

به نظرتوکدام شغل مهم است؟ -5
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.توکشاورز کوشایی هستی برنج رادرومی کنیمعاینه می کنیتو دکتر کوشایی هستی مریضها را 

.رامی سازیپنجره ها توآهنگر هستی درها و  -ٔ

.توکارمند هستی نامه های اداری رامی نویسی -ٕ

.من سربازهستم پرچم وطنم ایران راباالمی برم -ٖ

.من پرستارهستم به مردم خدمت می کنم -4
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ضةَفالّحةَحّداد ُمَمرِّ

سة ُشرطيّ َخّبازُمَدرِّ

کاتِبَطبیَبة  َخّیاطة  
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َطّباخةَنّجارَحْلوانيّ 

فِّ الّثاِمنِ  فِي الصَّ

أَنا ایرانی  

نعم

َثالَثُة ِکتابا  

فی  الُجنوب
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الدهُر َیوماِن َیوم  لَکَ َو یوم  َعلیکَ 
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.انسان به عقلش است

.استعقل شمشیری برنده 

.عقل حفظ تجربه هاست

.میوه عقل مداراکردن با مردم است

پایان عقل اعتراف به نادانی است

قرائت درس
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