
كیفیة انشاء لوحة رمزیة 

كیف یبدو 
األمر ؟  

ف؟   یك

حصل  یس ذي  لا مو ا توقعات ،  لا یة  بلتل ھب  قیام  لا ى  لإ طفل  لا اج  تحی مو ا توقعات ،  لا يھ  مل ا ئ ي رم یل  ثمت يھ  ممیز  لا رمز  لا حة  ول
توقعات  لا قیق  حت جر د مب ی ھ لع

1.اختر تصمیم لوحة الرمز الممیز الخاص بك    
a.لوحة رمز مكتوبة :- اكتب الكلمات أو ارسم صوًرا للرموز الممیزة خیارات التعزیز  

.Iادوات الورق والكتابة
II. لوح المسح الجاف و عالمة المسح الجاف 

ذة  III.مرآه أو نافذة و مسح قلم جاف أو اقالم بانیو أو عالمات ناف

b.لوحة الرمز الممیز المتالعب  -استخدم األشیاء أو مجموعة من الكتابة و األشیاء للرموز الممیزة واختیارات  
التعزی ز 

i. لوح ورقي أو كوب أو غطاء أو برطمان مثل لوح الرمز الممیز مع مشبك الغسیل أو مشبك الورق أو الرخام  

ك  أو العمالت المعدنیة كرموز سیتم إسقاط الرموز في الكأس ، الغطاء ، الفسحة عند اكتسابھا یمكن قص مشب
الغسیل التي تعمل كرموز ممیزة على الورق و األغطیة و الجرار و ما الى ذلك اثناء اكتسابھا

ii. ارسم / اكتب لوحة الرمز الممیز على الورق و استخدم الملصقات كعالمات ممیزة
.c .Word ل ثم وص  صن الج  عم نم  ویم  قت وأ  نترنت  إلا بع ر لب  اق نع  حث  با نترنت -  إلا بع ر لب  اق

.I عد لا ما ت الع وأ  ختیار  الا ما ت الع س م رل جاف  لا مسح  لا ما ت الع تخد م سا ول  . طأ ترة  فل م ر تسی جعل ھ یس قالب  لا فی ح صت
ترقق.  لا یر  ثأت س  فن شفاف  لا تغلیف  لا ریط  شل كون  یس فح  . صم لب  اق ى  لع نجوم  لا وأ  مبتسمة  لا وجوه  لا وأ 

.IIیمكنك استخدام الملصقات كعالمات ممیزة إذا لم تكن قادراً على تغلیف القالب . ستحتاج الى عمل عدة نسخ
ب  من القال

d. اذإكان طفلك یستخدم لوحة رمزیة في المدرسة یمكن لمعلم الطفل ان یخبرك كیف تبدو لوحة  الرمز الممیز 
ت  للطفل .من األفضل استخدام شئ مألوف لدیھم بالفعل خالل ھذا الوق

2. حدد ما سیتم استخدامھ كرموز رمزیة ،عمالت معدنیة ، ملصقات ، نجوم مكتوبة / مرسومة ، عالمات اختیارالخ 

حدد المعززات التي سیتم تقدیمھا كخیارات لما سیعمل الطفل من اجلھ انظر الى كیفیة اختیار التعزیزات و كیفیة  3
"( . زات   استخدام التعزی

وب  a) حدد إذا كنت ترید وجود المعزز الفعلي ، أو إذا كنت ترید استخدام صورة أو صورة مرسومة أو اسم مكت
ز    للمعززكتمثیل للخیارات أو الرم

ز .  4.     اكتب التوقعات على ورقة منفصلة أو على لوحة الرمز الممی
   5.         حددوعدد الرموز التي سیحتاج طفلك للحصول علیھا (تحتوي معظم اللوحات على ٥-۱۰ رموز 
ممیزة :    a. ضع في اعتبارك مقدار الوقت المعقول للطفل للعمل / تلبیة التوقعات قبل حصول على تعزیز 

مھمة  لا ما ل كإل مطلوب  لا لجھ د او مھمة  لا وب ة عص تبارك  عا يف  	b.  عض
.ة  سئل ألا ذھ ه نع  جاب ة إلا يف  لك  فط ل م عم اع د سی نأ  كن  می   .c	 

. "( یة زمر حة  ول فیذ  نت فیة  یك جع " ار ) تنفیذ  . لا ت  قو ن  اح  ، ی ة زمر حة  ول شاء  نإ جر د مب   .6	
جى  ری جاح  . نب سلوك  لا الج ة عم جأ ل نم  سلوك  لا یف ة ظو رف ة عم ى  لإ تحتا ج سف  ، یر ة بك وكی ة لس اوف  خم اك  نھ نت  اك اذإ 

شادات.  رإ ى  لع حصول  لل فصل  لا عل م مب تصال  الا




