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وظايف كاركنان 
مدرسه 

درس8

دانش آموزان عزيز، همان طور كه مي دانيد، مدرســه خانه ي دّوم شماست. شما هرروز، مّدت زمان 
زيادي را در مدرسه مي گذرانيد و آن جا همراه ساير هم كالسی های خود مطالب فراواني ياد مي گيريد؛ 

بنابر اين بايد سعي كنيد كه اّطالعات بيش تري درباره ي كاركنان مدرسه به دست آوريد.  

- چه كساني در مدرسه كار مي كنند و هريك چه وظيفه اي دارند؟ 

درمدرسه افراد زيادي كار مي كنند و هريك وظايفي را برعهده دارند كه به شرح زير است : 

وظيفه ي مدير مدرســه، اداره كردن مدرســه 
است؛ يعني اوبه همه ي امور رسيدگي مي كند. 

وظيفه ي معلّم، درس دادن و آموزش رفتارهـاي 
صحيح مربوط به خانه، مدرسه و اجتماع است.

وظيفه ي معاون يـــا ناظم، حفظ نظم و ترتيب، 
نظـارت بر اجراي مقّررات و كمك به مدير در 

همه ي امـورمدرسـه است. 

دركالس با دوستانتان گفت وگوكنيد 
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بــه  وظيـفـه ي مشـاور مـدرســـه ، رسيـــدگي 
مشـكـــالت دانش آمــوزان و راهنمايي آن ها 

براي حّل اين مشكالت است.

وظيفـــه ي مـــربّي بهـــداشت، آشنـــا كردن 
دانش آموزان با نكات بهداشتي و نظارت بـــر 

رعايت آن هااست. 

وظيفـــه ي مربّـــي پرورشي، برگزاري مراسم 
مختلف مانند برگزاري نماز جماعت، مراســم 
دهــــه ي فجـر، اجـــراي مسابقـــات قرآن و 

تشكيل گروه هاي هنري است. 
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وظيفه ي دفتر دار رسيـدگي به كارهـاي اداري 
مـدرسه و ثبت نمرات دانش آموزان است. 

وظيفه ي خدمتــگزار، نـظافت و تميـزكــردن 
مـدرسـه بـاهمكاري دانش آموزان است.

وظيفـــه ي سرايـــدار مواظبت و نگهـداری از 
مـــدرسه و امـــوال موجــود در آن و دّقت در 

ورود و خروج افراد است. 
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1- وظايف مدير مدرسه چيست ؟ 
2- چه كســي مسئول رسيدگي به مشــكالت دانش آموزان و راهنمايي آنان براي حّل مشكالت 

است؟
3- چه كسي كارنامه هاي دانش آموزان را تنظيم مي كند؟ 

4- چه كسي مسئول بهداشت دانش آموزان است ؟ 

نام مسئول هر كار را مانند نمونه در جاي مناسب بنويسيد. 

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

مديررسيدگي به همه ي امور مدرسه

نظافت كالس ها

درس دادن به دانش آموزان

حفظ نظم در محيط مدرسه

راهنمايي دانش آموزان براي حل مشكالتشان

برگزاري نماز جماعت در مدرسه

رسيدگي به بهداشت دانش آموزان

 حفظ و نگهداري مدرسه و اموال آن
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يك مدرســه ي خوب، مدرسه اي است كه تمام اعضاي آن با وظايف خود به خوبي آشنا باشند و 
به آن ها عمل كنند. 

- شما به عنوان يك دانش آموز، در مدرسه چه وظايفي را به عهده داريد؟ 

دانش آمــوزان در مدرســه وظايفي به عهــده دارند كه در جــدول زير با بعضي از آن ها آشــنا 
مي شويد. 

اكنون كه با وظايف كاركنان مدرســه و هم چنين با وظايف خودتان در مدرســه آشــنا شده ايد، 
مي توانيد با همكاري يكديگر مدرسه ي نمونه اي داشته باشيد. 

وظايف دانش آموزان 
در مدرسه 

9 درس

دركالس با دوستانتان گفت وگوكنيد 

وظيفه ي شما در برابرخودتان

در انجام كارها دّقت كنيد.
در يادگيري درس ها كوشش كنيد.

براي حفظ ســالمت خود موارد ايمني را 
رعايت كنيد.

از لوازم مدرسه ي خود به خوبي  نگهداري 
كنيد.

وظيفه ي شما در برابرديگران 

هميشــه با ديگــران خوشــرو و مؤّدب 
باشيد. 

در انجــام كارها با دوســتانتان همكاري 
كنيد. 

در حفــظ و نگهــداري امــوال مدرســه 
كوشش كنيد. 
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1- يك مدرسه ي خوب، چگونه مدرسه اي است ؟ 
2- عالوه بر موارد ذكر شده در متن درس، سه وظيفه ي ديگر خود را در مدرسه نام ببريد؟ 

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

 
 

 
 

اگر من كارم را به خوبی 
انجام دهم ،حتماً موفق 

خواهم شد
اگر من كارم را به خوبی 

انجام ندهم ، موفق نخواهم 
شد
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با توّجه به عبارت های سمت راست، براي تصويرهاي سمت چپ ، مانند نمونه يك 
عبارت بنويسيد. 

 توّجه نكردن به درس

دير رسيدن به مدرسه                                                                      

رفتار نامناسب در حياط مدرسه                                                             

دّقت كردن به درس

...........................

...........................
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1-  دانش آموز عزيز، منظور از اموال مدرسه چيست ؟ آن ها را نام ببريد. 

 حاال بگوييد كه چگونه بايد در حفظ و نگهداري اموال زير كوشش كنيم ؟ 

 اگر اين اموال و وسايل  آسيب ببيند، چه كساني ضررمي كنند؟ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

 در مدرسه چگونه بايد در حفظ سالمت و ايمني خود و ديگران تالش كنيم؟ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

1- ميز و نيمكت : ..........................................................................................
2- آب خوري مدرسه : .................................................................................
3- ديوار : .....................................................................................................
4- وسايل كمك آموزشي : ...........................................................................

فّعالّيت های تكميلی

-1

-3

-5

-2

-4

-6
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خيربله

 هميشه به موقع سركالس حاضر مي شوم.

 هنگام بازي در حياط مدرسه كسي را ُهل نمي دهم.

 هنگامي كه معلّم درس مي دهد به دّقت گوش مي دهم.

در نگهداري از وسايل شخصي ام دّقت كافي دارم .

در مواقع ضروري به دوستانم كمك مي كنم.

 در نگهداري اموال مدرسه كوشش مي كنم.

 به ديگران احترام مي گذارم.

 اگر چيزي را پيدا كنم، آن را به معاون يا معلّم تحويل مي دهم.

2- جمله های زير را بخوانيد و با توّجه به رفتارخود ، در جای مناسب عالمت  × بگذاريد:

- با تّوجه به پاسخ هاي داده شده، بنويسيد كدام يك از رفتارهاي خود را بايد اصالح كنيد. 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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مدير : ....................................................................................................................................

ناظم : .....................................................................................................................................

معلّم :  ....................................................................................................................................

  مربّي بهداشت : ......................................................................................................................

مشاور : ..................................................................................................................................

مّربي ورزش :  .........................................................................................................................

خدمتگزار : .............................................................................................................................

مربّي پرورشي : ......................................................................................................................

تحقيق كنيد

در مدرسه ي خود تحقيق كنيد و وظايف هر يك از افراد زير را بنويسيد.
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روز چهارشنبه، دانش آموزان كالس دّوم راهنمايی براي شركت در جلسه ي بحث و گفت وگو در 

اتاق مشاوره جمع شدند. 

آقاي مرادي، مشاور مدرســه، پس از خوش آمدگويي به بّچه ها، از حضور آن ها در جلسه تشّكر 

كرد. او به دانش آموزان گفت : »هدف از تشكيل اين جلسات، بحث درباره ي مسائل نوجوانان و 

جوانان است. يكی از اين مسائل،  بيرون رفتن با دوستان ، بدون اجازه ي والدين است. « 

 آقاي مرادي از بّچه ها سؤال كرد: » شما تاكنون با چنين مسئله اي روبه رو شده ايد؟ « 

ســعيد جواب داد : » چند روز قبل، پسر همسايه  از من خواست كه  بدون اجازه ي پدر و مادرمان 

به پارك برويم . « 

مشاور مدرسه 

درس10
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مشاور مدرسه از او سؤال كرد : » پيشنهاد دوست خود را قبول كردي و با او به پارك رفتي؟ «

ســعيد گفت : » نه، من قبول نكردم. تصميم داشــتم اّول با شما مشورت كنم وبدانم آيا اين كار 

درست  است يا خير؟  « 

مشاور، رو به ساير دانش آموزان كرد و از آن ها خواست تا نظرشان را بگويند.

جوادگفت : » به نظر من، ســعيد حتماً بايد اين موضــوع را با پدر و مادرش در ميان بگذارد و از 

آن هــا براي رفتن به پارك اجازه بگيرد. والدين او اگر صالح دانســتند اجازه مي دهند. در غير 

اين صورت براي سعيد توضيح مي دهند كه چرا نبايد با دوستش به پارك برود. «

عّباس گفت : » به نظرمن، بي اجازه به پارك رفتن ممكن است خطراتي در پي داشته باشد.« 

آقاي مشــاور گفت : » ســعيد كار خوبي كرده كه با عجله تصميم نگرفته است. شما هم نبايد هر 

پيشنهادی را بدون مشورت بپذيريد. هر گاه با مشكلی روبه رو شديد، بهتر است كه آن را با پدر 

و مادر، مشــاور مدرسه يا آموزگار خود در ميان بگذاريد؛ چون اين افراد بهترين كساني هستند 

كه مي توانند در تصميم گيري و حّل هر مشكلي شما را ياري كنند.«

1- در جلسه ي مشاوره درباره ي چه موضوعي بحث و گفت وگو شد؟  

2- قبل از هر تصميم گيري چه كاري بايد انجام دهيم ؟ 

3- ما با چه كساني مي توانيم مشورت كنيم ؟ 

4- شما در چه مواردي به مشاور مراجعه مي كنيد ؟ 

5- بيرون رفتن بدون اجازه ي والدين چه خطراتي درپي دارد؟ 

فكر كنيد و پاسخ دهيد?
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براي كدام يك از موارد زير مي توان به مشاور مدرسه مراجعه كرد. با گذاشتن 
عالمت×آن ها را مشّخص كنيد. 

در صورت داشتن مشكل درسي 
براي خريد لباس 

در صورت داشتن مشكل خانوادگي  
براي راهنمايي گرفتن در انجام كارها  

براي رفتن به مسافرت   
در صورت داشتن مشكلي در خارج از محيط خانه و مدرسه    

براي انتخاب دوست    

1- آيا تا كنون دچار مشكلي شده ايد؟ براي حّل  آن با چه كسي مشورت كرده ايد؟ 
چه راه حلّي پيدا كرده ايد ؟ 

نوع مشكل .........................................................................................................................
با چه كسي مشورت كرده ايد؟ ............................................................................................
راه حّل  آن مشكل  ............................................................................................................

2- آيا تا كنون كسي با شما براي انجام كاري مشورت كرده است ؟
چه كسي ؟ .........................................................................................................................
چه كاري ؟ .........................................................................................................................
پيشنهاد شما چه بوده است ؟ ...............................................................................................
...........................................................................................................................................

فّعالّيت های تكميلی
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3- بــه تصويرهــاي زير نگاه كنيد و ماننــد نمونه، كلمه ي )صحيح( يا )غلط( را در جاي مناســب 
بنويسيد. 

گرفتن بسته از افراد ناشناس صحيحشركت در بازی دوستانه

اجازه گرفتن قبل از استفاده از وسايل ديگران

رفتن به سينما بدون اجازه ي والدين

شركت در ميهمانی دوستانه 

پذيرفتن پيشنهاد افراد ناشناس
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ما روزهاي دوشــنبه هرهفته به كارگاه نّجاري مي رويم. يك روز در كارگاه، با اّره مشغول بريدن 
چوب بوديم كه ناگهان صداي فرياد محّمد بلند شد. همگي با نگراني به طرف او رفتيم.

رعايت نكات ايمني 
در كارگاه 

11 درس
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محّمد بدون اين كه چوب را داخل گيره قراربدهد، شــروع به بريدن آن كرده بود و در اثر اين 

بي احتياطي دستش مجروح شده بود. 

من با ديدن خوني كه از دست او مي آمد، دستپاچه شدم و نمي دانستم چه كاربايدبكنم.

مربّي كارگاه با آرامش به طرف ما آمد و گفت : »  بّچه ها نگران نباشيد، چيز مهّمي نيست.« سپس 

از من  خواست كه نزد مربّي بهداشت بروم و او را خبركنم.

مربّي بهداشــت با وســايل الزم به كارگاه آمد و بعد از معاينه ي دســت محّمــد گفت : » زخم او 

سطحي است.« او ابتدا دست مّحمد را با آب و صابون شست، سپس آن را با مايع ضدعفوني كننده 

شست وشو داد و پانسمان كرد. 

آن گاه مربّــي كارگاه روبــه دانش آموزان كــرد و گفت : » فكر مي كنم الزم اســت كه درباره ي 

رعايت نكات ايمني در هنگام كار، يك جلسه ي بحث و گفت و گو با يكديگرداشته باشيم.«

او از دانش آموزان پرسيد :   » به نظرشما علّت اين حادثه چه بود؟«

علي گفت :  »به نظر من محّمد در كارش عجله كرد.«

حســين گفت : » مــن با نظرعلي موافق نيســتم، چــون محّمد بايــد ابتدا چــوب را داخل گيره 

قرارمي داد.« 

رضا گفت : » من فكر مي كنم نظر هردو صحيح است.«

مربّي كارگاه گفت :  » از دّقت و توّجه شــما به اين گونه مســائل خوشــحالم. در حقيقت نظر هر 

ســه نفر شما درست اســت. محّمد نبايد عجله مي كرد. او بايد نكات ايمني را رعايت مي كرد. در 

ضمن، شــما هم بايد هنگام بروز حادثه خونسرد باشــيد و از افراد متخّصص در اين زمينه كمك 

بگيريد.«
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1- چرا دست محّمد مجروح شد؟ 
2- شما هنگام بروز حادثه در مدرسه از چه كسي كمك مي گيريد ؟ 

3- وقتي حادثه اي پيش مي آيد اطرافيان بايد چه كاركنند؟ 
4- دو مورد از نكات ايمني را كه بايد در كارگاه مدرسه رعايت شود، بنويسيد.

دانش آموزان عزيز، شــماره تلفن هاي ضروري زير را بنويسيد و هميشه آن ها را 
در دسترس بگذاريد. هركدام  از آن ها در چه مواقعي استفاده مي شود. 

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

نام مراكـز

مركز فوريت هاي پزشكي 

آتش نشاني 

پليس 

اّطالعات تلفن 

موارد استفادهشماره تلفن
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فّعالّيت تكميلی

دانش آموزان عزيز، در مورد نكات ايمني كارگاه مدرســه ي خود تحقيق كنيد . ســپس با نظارت 

مربّي خود، درباره ي آن نكات بحث و گفت وگو كنيد و نتايج آن  را بنويسيد. 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

نكات ايمني رعايت شده

كپسول آتش نشانی

راه حلنكات ايمني رعايت نشده

   

تحقيق كنيد

با نظارت مربّی خود از آشپزخانه ی مدرسه بازديد كنيد ومانند نمونه، جاهای خالی جدول زير را 

تكميل كنيد.
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آن روز مرجــان، كه نماينده ی كالس دّوم بود، به هم كالســي هايش گفــت : » بّچه ها ، كم كم به 
روزهاي دهه ي فجر نزديك مي شــويم. اگر موافق باشيد با معلّم پرورشي مشورت كنيم و براي 

برگزاري مراسم جشن دهه ي فجر برنامه ريزي كنيم. «
زنگ تفريح زده شــد، بّچه ها به سراغ خانم اكرمي، مربّي پرورشي مدرسه رفتند و نظر خود را با 

او در ميان گذاشتند. 
خانم اكرمی با خوش رويي گفت : » اتّفاقاً من هم مي خواستم در همين مورد با شما مشورت كنم. 
به نظر من بهتر است برای انجام اين كار ، گروه هايی تشكيل بدهيم و سپس مسئو لّيت هرگروه 

را نيز مشّخص كنيم.«
نسرين پرسيد : » منظورتان از گروه چيست؟ «

خانم اكرمي پاســخ داد: هرگاه چند نفر براي انجام كاري با يكديگر همكاري كنند، در واقع يك 
گروه تشــكيل داده اند. در هرگروه نيز يك نفر به عنوان ســر گروه انتخاب مي شــود. وظيفه ي 
ســرگروه  ايجاد هماهنگي بين اعضاي گروه اســت. حاال شــما هم مي توانيــد گروه هاي خود را 
مشــّخص و ســرگروه ها را نيز انتخاب كنيد. در ضمن، هرگروه بايد مسئولّيت انجام يك كار را 
به  عهده بگيرد. براي برگزاري جشــن دهه ي فجرمي توانيــد برنامه هاي متنّوعي در نظربگيريد؛ 
مثالً »تهّيه ي روزنامه ي ديواري، اجراي ســرود و نمايش، تزئين كالس و سالن مدرسه، برپاكردن 
نمايشگاهي از كارهاي دستي و نّقاشــي دانش آموزان ، تهّيه ي كارت هاي دعوت براي والدين و 

پذيرايي از آن ها.«
بعد از تشكيل گروه ها، بّچه ها با شور و اشتياق مشغول تهّيه ي مقّدمات جشن شدند. 

روز جشــن فرا رســيد و همه ي گروه ها با همكاري هم توانستند  مسئولّيت هاي خود را به خوبي 
انجام دهند و جشن با شكوهي برگزار كنند. 

جشن دهـه ي فجـر  

درس12
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بعد از پايان مراســم، خانم اكرمي در حضور والدين از تالش و همكاري گروه هاي دانش آموزي 

مدرســه تشــّكر كرد و به دانش آموزان گفت: » يكي از داليل موّفقّيت شــما اين بود كه همه ي 

وظايف خود را به بهترين شكل انجام داديد و با يكديگر صميمانه همكاري كرديد.  

اميدوارم كه شما در همه ي امور زندگي خود، همكاري با ديگران را ادامه بدهيد.« 
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1- مرجان و همكالسي هايش در چه موردي با مربّي پرورشي مشورت كردند؟ 

2- پيشنهاد مربـّي پرورشي براي برگزاري جشن دهه ي فجر چه بود ؟ 

3- هدف از تشكيل گروه ها چه بود ؟ 

4- وظيفه ي سرگروه چيست ؟

5- داليل موّفقيـّت دانش آموزان در برگزاری جشن دهه ی فجر چه بود ؟

6- شما براي برگزاري جشن دهه فجر در مدرسه ي خود، چه برنامه هايي در نظر مي گيريد؟ 

1- دانش آموزان عزيز، بنويســيد كه دهه ي فجر از چه روزي شروع مي شود و در چه روزي به 
پايان مي رسد. مناسبت هركدام از روزها را نيز بنويسيد. 

روز شروع دهه ي فجر: 

روز پايان دهه ي فجر :  

مناسبت روز شروع دهه ي فجر :  

مناسبت روز پايان دهه ي فجر :   

فكر كنيد و پاسخ دهيد?

فّعالّيت های تكميلی
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2- دانش آموزان عزيز، با مشــورت مربّي پرورشــي مدرسه  براي تهّيه ي روزنامه ي ديواري يك 
گروه تشــكيل بدهيد و ســرگروه را با رأي اعضا انتخاب كنيد.  سپس وظايف هر يك از اعضا را 

نيز مشّخص نماييد و روزنامه ي ديواري را با موضوع دلخواه خود تهّيه كنيد. 

موضوع روزنامه ي ديواري: 

تعداد اعضاي گروه: 

نام سرگروه: 

وظايف اعضاي گروه   نام اعضاي گروه 


