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 ؟ است کجا آموزان دانش دوم ی خانه.1

 مدرسه

 کنند؟ کارمی یامدرسه دبستان دریک افرادی چه.2

 ورزش،مربی یادبیران،مربی یامعاونین،آموزگاران مدیر،معاون

 ……بهداشت،دفتردار،سرایدار،خدمتگزارو

 ؟ است کسی چه مدرسه یک اصلی مسئول.3

 مدیر

 است؟ درمدرسه……و نظم برقراری مسئول کسی چه.4

 ومعاونین ناظم

 وجوددارد؟ مدرسه دریک هایی مکان چه.5

 یادبیران،اتاق درس،دفترآموزگاران های کالس

 مراسم،سرایداری،انبار،نمازخانه،اتاق یابرگزاری اجتماعات کتابخانه،،سالن نمازخانه مشاوره،

 …..…………و بهداشتی های ورزش،سرویس اتاق وکارگاه، آزمایشگاه ، بهداشت

 است؟ کتاب گرفتن امانت یا و کردن مطالعه برای مناسب مدرسه یک های ازمکان یک کدام.6

 مدرسه ی کتابخانه

 دارد؟ وظایفی چه مدیرمدرسه.7

 دارد،مدیرمدرسه نظارت پرسنل بقیه وبرکارهای است امورمدرسه تمام اصلی مسئول مدیرمدرسه

 . است ……و ،آموزشی امورمالی،اجرایی به ررسیدگی مسئول

 دارد؟ وظایفی چه مدرسه معاون.8

 آموزشی های برنامه و است پرورشی و اموراموزشی به رسیدگی مسئول مدرسه بعدازمدیرمعاون

 .کند می اجرا و بینی پیش تحصیلی سال درطول را مدرسه.…و

 دارند؟ درمدرسه ای وظیفه چه آموزگاران -9

 درامورمختلف آموزان دانش  وراهنمایی وتربیت خطیرتدریس،تعلیم ی وظیفه



 

 

 

 ؟ چیست تربیتی مربی ی وظیفه.11

 مسابقات تحصیلی،برگزاری سال درطول مختلف های مناسبت به مختلف های مراسم برگزاری

 ..(…و کریم قران وقرائت حفظ مسابقات) پرورشی

 دارد؟ ای وظیفه سرایدارچه.11

 مدرسه اموال ونگهداری حفظ

 مدرسه، ……و وسالن کالسها دارد؟نظافت وظایفی خدمتکارچه

 گیریم؟ یادمی چیزهایی چه درمدرسه-12

 برقراری درست ی بادیگران،نحوه وهمدلی  زندگی،دوستی های مهارت وآموزشی، علمی نکات

 ……و ومذهبی هنری بادیگران،کارهای ارتباط

 ؟ است آموزان دانش برای خوبی مکان چرامدرسه.13

 باشند، ودانش علوم کسب توانندبدنبال می زیرادرمدرسه

 باشند،  آماده آینده زندگی تابرای کرده کشف را خود های رایادبگیرند،مهارت کردن زندگی

 بدهند، پرورش و کنند راشکوفا استعدادهایشان

 خواندد؟ می قران و نماز یا و کنند می برپا مذهبی مراسم ازمدرسه مکان درکدام آموزان دانش.14

 مدرسه ی نمازخانه در

 گیرد؟ می صورت هایی فعالیت چه مدرسه درآزمایشگاه.15

 وپژوهش وتحقیق آزمایش انجام

 کنند؟ می همکاری باهم مدرسه یک کارکنان ی چراهمه.16

 . باشند داشته درمدرسه خوبی اوقات و بگیرند یاد جدید چیزهای و بخوانند درس های بچه تا


