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قدرت حادظه وحیحدظیری کحدکیدظبح ظححح

 یتزشحهظکحهکازکحاهزادشحمیحدظ ر

طبقحپژیهشحجدردرحمززحنبحیتدددزوحازحدکیدظهیحدوح وحح

یتزشحهظکحهکازکحمیحپ یاخزنر،حیاتاکح خشحتفیرتهگح

هشدد یتح  حیح نیرتح  کحهتددب ح وحدکیدظهیحدوحنمظیریحح

جتدددیظهیحدیز کحیاددددزنرحیحیتزشحهکازکحاهیظ حهییح

 .یایهرح کی

 خشحخظدتددز کحمزز،حمتددفکاحهتظهی حهظکحدددنظخزیحح

ه ی حاظه وحیحدظیری کحاتد  حامظحاد حهختزی ح ظتحات حح

دوحتا طوحنمظیریحجتددیظهیحهکازکح ظح خشحتددفیرحمززحح

 .دکیدظبحمکتیحاتزدظ یحق اتحر هزوحات 

  اکح DTI یاتک صددکد   »اد ح یمحپژیهشددیحازحدددیکتح

  تتدددیح خشحتدددفیرتهگحمززحاد حدکیدظبحاتدددزفظیتح

د یهر حیتحاد حددددیکتحمیزابحپخشحددددربحناحیتح ظه ح

هظکحمخزلفحمکتیح  تتددیحق اتحمیحری ی حه حقرتحمیزابح

پخشحددددربحناحدیز ح ظددددر،ح ظه حمادکتحیاتاکحهیب ح

 یشددز کح کیتحیحهشدد یتح  حاتدد حدوحاهبزوحمطلکاح  ححح

حددددددددددکیحح حمددددددی  .ددددددددددیدددددد یت

 ابح دوح  تتدددیحتا طدوح کاملحمخزلفیحه ی حححپژیهشددد 

یضددتی حاقزصددظیکحیحاجزیظ یحخظهکایت،حزمظبح لکنحیحهیزح

  تتددیحیجکیحهظ کاهظدیحهظکحدظیری کحیحدظح یشحهتظهیح ظح

 .یضتی حقش حتفیرحمززحنههظحپ یاخزنر

اد ح یمحپژیهشدیحیتحاظاحاظض حیتحییمی حتظاحازحد حح

د حپژیهشحپنجحتدظهوحاتد ح ظحمشخشحدکیحدوحد ی ححح

یتزشحهکازکحجدردرح کتددددحدکیدظبح ظحدوحارکحمیحح

 کاهرحمکجبح ظثی حمثب ح  حتیکحقشددد حتدددفیرحمززحنههظح

 .دکی

مطدظهتظ حپیشحازحاد حهشدددظبحیایتح کیحدوحهتظهی حهظکحح

دک دظتحمر حیح لنرمر ،ح  حتدددمم حمززحیح کاهظدیحهظکحح

ددددنظخزیحدکیدظبح ظثی حمیحرااتی حاد حدظهزوحجردرحیتح

یحمبنیح  ح ظثی حمثب حیتزشحیح ح کحیاقعح  حدکاهرحقبل

 .جتییح  حتمم حمززحمیحاهزادر

یتزشح کاهظدیحدکیدظبحتاحیتحالحمتدددظ لح

حیهرتدظضیحاهزادشحمی

 

ورزش توانایی کودکان را در حل مسااا ل ریا اای 

 دهدافزایش می

ح01 ظحح9هیچنی حمطظهتظ حهشظبحیایتحات حدوحدکیدظبح

یاتهرحقتدددی حتدددظهوحاکحدوحنمظیریحهکازکح یشدددز کح

 ح  ح کیبحقتی  حات  ح ظتد خظدتز کحمززدظبح ظتد 



خظدتدددز کحمززح ظ فحاهزادشح کاهظدیحتدظضدددیحیتحاه ایح

 .دددددددددددددددددددکیمددددددددددددددددی

یتحدکیدظبحپ یتدوح ظتد حددربحقتی حخظدتز کحمززححح

دددکی حیتزشحاد حپ یتددوحتاح وحصددکت حطبیتیحاهیظ حمی

 . خشر هبکیحمی

ی حرکدر:ح ظتد حددددربحقتدددمدرد حاد ح حیییدظ حمیحح

خظدتدز کحمززحد حتیهرحطبیتیحتددرحاتدد حیح وحیهیلححح

اهزر ح فکتکحدوحاد حپردرتحتاحری کحمززحا فظقحمیدددد ل

رکدرحدوحقتی حخظدتز کحمززح ظتد حدنرحمی کجیوحمی

دکیح ظحات بظطظ حغی حض یتکحازح ی ح  ییحیحات بظطظ حمی

ح.  حدکیمفیرحمززکحقکک

 

ربحمطظهتظ حرادددزوحهشددظبحیایتحاتدد حدوح ظتد حدددححح

قتدددی حخظدتدددز کحمززح ظحاهزادشحقرت حاتدددزر احیح

هظکحه  کحهی اتحاتدد  حمظح  اکحایهی ح ظتحهشددظبحمهظت 

 کاهرحیتح ظتد حدربحقتی حیایدمحدوحنمظیریحهکازکحمی

خظدتدز کحمززحهیشحیاددزوح ظدر حیتحیاقعحمظحیتدظهزیمححح

تظهوحاکحدوحنمظیریحهکازکح یشز کحح01 ظح 9دوحدکیدظبح

 . حخظدتز کحمززدظبحدیز حات یاتهر،حضخظم حقتی

دکیکحمکتیح  تتیحق اتحر هزنر حازحح84یتحاد حمطظهتظ ح

ری کحنمظیریحهکازکحهیوحاد حاه ایح تدددزیح  اکحاهرازت

یتصددرحدظح یشددز ححح01ر هزوحدددر حهیییحازحاد حدکیدظبح

یتصرحح01نمظیریحهکازکحیادزنرحیحهیییحازحاد حدکیدظبح

  ظحدی حددظحدیز حنمدظیریحهکازکحیاددددزندر حمحییدظبحححح

MRI ازحمززحاد حدکیدظبح  سح  یاتکحد یهرحیح کاهظدیح

 .تدظضیحنههظحتاحتنییرهر

محییظبح وحاخزمفح ی ح کاهظدیحتدظضدیحیحتظخزظتحمززکحح

اد حدکیدددظبحپیح  یهددر ح ددوحطکتحدلیح ددظتددد ح  ح کیبح

قتددی حخظدتددز کحمززح ظحدظتادیح هز حتدظضددیحهی اتححح

 .اتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مراتسحازحمیزابحمدرد حاد ح حیییظ حاهزیی:حیتح تیدددیحح

دددکیحیحاد حزمظبحصدد فححهظکحیتزشحر هزوحمیتددظ  

ددددکی ح ددوحهیی ح   یددبحمیزابحهددظکحید  کحمییتس

 ح دیحدکیددظبحاهزادشحمیحددظ در حمدظحهیدظزحیاتدمح ظحححححح ی

میزابحهتظهی حهیزد یحدکیدظبحتاحاهزادشحیهیم حمراتسح

حیتزددددیحدکیدددظبح  هز د حم ددظبح  اکحاهزادشحاه یزت

ح.هتزنر

 

 

ح

ح

ح

 فارسی، آموزگار پایه ی پنجم خانمتهیه و تنظیم: 

 معاون آموزشی-تایید شده توسط خانم ر ایی


