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 سال شش فارسی کتة مثنای تز کودک شعز مذهثی و دینی تاورهای تاستاب

  89تا 98 های سال اس اتتدایی دوره
 

 9، سیده سینة موسوی1علی حیدری

 لشستبن داوطگبٌ علمی َیئت عضً ي فبسسی ادثیبت ي صثبن استبد 9

 لشستبن داوطگبٌ فبسسی ادثیبت ي صثبن اسضذ کبسضىبسی آمًختٍ داوص 2

 

 چکیده

ای لطیف ي حسبس داسوذ ي وسجت ثٍ ثضسگسبالن، تًاوبیی کمتشی دس دسک مسبئل مزَجی ي اعتقبدات دیىی داسوذ، کًدکبن سيحیٍ

َتب ي ثبيسَتبی دیىتی ي    متًلیبن امش تعلیم ي تشثیت ي ویض وًیسىذگبن کًدک ي وًجًان سا ثش آن داضتتٍ استت کتٍ آمتًصٌ     سي اصایه

َب ثش جبی وُذ ي ثٍ ثبيسپتزیشی  تش دس رَه ي اوذیطۀ آنن ثبصگً کىىذ تب اثشی ثٍ مشاتت عمیقاخالقی سا دس قبلت ضعش ثشای کًدکب

دیىی ي پشيسش معىًی آوبن کمک کىذ. ضبیبن رکش است کٍ ثیبن مسبئل دیىی دس قبلت ضعش ویبصمىذ تأمل ي تذثش فشاياوتی استت،   

وبپزیش ثش سيح ي سيان کًدک ي حتی گشیض يی َبی گبٌ ججشانیتمجبالتی دس ایه امش سجت ایجبد آساوگبسی ي ثیصیشا کمتشیه سُل

 ثبضذ؛ چتشا  می آیىذٌ وسل تشثیت ضىبسیسيان ي تشثیت ي تعلیم حیطٍ دس مُم مجبحث اص ضًد. ثىبثشایه یکیاص دیه ي مزَت می

ٍ  ًجًاوتبن و ي کًدکتبن  تشثیتت  ي صوىتذ. تعلتیم   متی  سقتم  سا خًد کطًس آیىذٌ کٍ سشوًضت َستىذ امشيص کًدکبن کٍ  ي َتب  ضتبخ

َبی  َبی مىبست ي ساٌ است. یکی اص صمبن مزَجی  ایشان، تشثیت کطًس دس تشثیتی مُم اثعبد اص متعذدی داسد یکی َبی صیشمجمًعٍ

يیژٌ ديسان اثتتذایی استت. ایته مقبلتٍ کتٍ ثتب سيش تحلیلتی ي         َبی دسسی ثٍ دسست گىجبوذن ثبيسَبی دیىی ي مزَجی دس کتبة

ثبصتبة ثبيسَبی دیىی ي مزَجی ضعش کًدک ثش مجىبی ای صًست گشفتٍ است، ثشآن است ثٍ مطبلعبت کتبثخبوٍ تًصیفی ي ثشمجىبی

 ثپشداصد. 12تب 91َبی کتت فبسسی ضص سبل ديسٌ اثتذایی اصسبل
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