
 

  

 
 

انجام دهد، و  د یبرآورده کردن انتظارات با یکودک براکه  آنچه   . استاز انتظارات  یر یتصو  شینما امتیازات تابلو 
 کنند .   یم افتیآنچه که آنها پس از تحقق انتظار در 

 
 

 تابلو 
 امتیازات
 چیست؟

 

 دیخود را انتخاب کن تابلو امتیازات . طرایح1
a)  داستفاده کنی تشویق   یها نهیاز عالئم و گز  ا ی د یسیکلمات را بنو   -نوشته شدهامتیازات تابلو 

I. کاغذ و قلم 
ii .ماژیک و تخته پاک کن 

iii شمیع یا ماژیک حمام ، مداد و ماژیک . آینه یا شیشه 
b) دیاستفاده کن شویق  ت یها نهینشانه ها و گز  یبرا اءیاز نوشته ها و اش ب  یترک ا ی اءیاز اش - قابل تنظیم تابلوی 

I. ه" با  امتیازات یبه عنوان "تابلو  گلدان  ا ی، درب ،  یکاغذ  وانی، ل یقاب کاغذبش ،  یکاغذ  یها هیر ، گ گیر
 یم ختهی، بشقاب ر  شهی، شظرف. عالئم به دست آمده به داخل فنجان ، امتیاز سکه به عنوان  ا ی لهیت

 گلدانکاغذ ، لپ ها ،    یرو  توان شوند را یم که به عنوان عالئم در نظر گرفته یم  تکه های پارچهشوند. 
 . گذاشت  هیر و غ

ii دیو از برچسب ها به عنوان نشانه استفاده کن د یکاغذ بکش  یرا رو  امتیازات. تابلو 
c)   کلمه مانند   برنامه کیرا از  میتقو  ا ی نیآنال  یالگو  کی - نیآنال  یالگوWord د یکن  دا یپ . 

I. برجسته،  یعالمت ها دنیکش  یخشک برا یشود. از نشانگرها آن یم شی  یقالب باعث دوام ب تینیمل
همان اثر  ی. نوار بسته بندد یاستفاده کن هیچند ل  یالگو  کی یستاره بر رو  ا ی، شکلک ها  کصورت

 را خواهد داشت.  تینیلم
iiد ی. باد یاز برچسب به عنوان نشانه استفاده کن د یتوان ، یم د یستی. اگر قادر به ورقه ورقه کردن قالب ن 

 . د یکن  هینسخه از الگو ته نیچند
d)  صفحه عالئم  د یتواند به شما بگو  کرد ، معلم کودک یم  عالئم استفاده یم یاگر فرزند شما در مدرسه از تابلو

 با آنها آشنا بوده باش  د یاستفاده کن ییر  مدت از چ نیکودک به چه شکل است. بهی  است در ا
ً
 . د یکه قبال

شده ،  میترس ا ینوشته شده  ی، سکه ، برچسب ، ستاره ها لهیت -به عنوان عالئم ییر  که چه چ  د ی. مشخص کن2
 استفاده شود.  هیر عالئم و غ

ا" کننده هتشویق  )به "نحوه انتخاب  کار کند. کودک    برای ی  ها نهیکه به عنوان گز   د یرا انتخاب کن تشویق کننده ها . 3
 (. دیها" مراجعه کنمشوق و "نحوه استفاده از 

a) نام  ا یشده  میترس ر یعکس ، تصو  کیاز  نکهیا ا ی کننده واقیع  شویقاز ت د یخواه یم ا یکه آ  د ییر بگ میتصم
 . د ینماد استفاده کن ا یها  نهیاز گز  ش  یننده به عنوان نماتشویق کنوشته شده از 

 . د یسیبنو  امتیازات یتابلو  یرو  ا یبرگه جداگانه  کی یرا رو  برآورده شدهانتظار  -4
ید.  تعداد امتیازها برای هر کار  -5  دارد(. امتیاز  10-5)بيشی  تابلوها  را در نظر بگیر

a)   را برآورده سازد. شدن ، انتظار کار  تشویقکه قبل از   د ییر را در نظر بگ زمان معقول و منطق 
b)  دییر انجام کار را در نظر بگ یبرا از یکار و تالش مورد ن  یدشوار 
c) سؤالت کمک کند.  نیتواند در پاسخ به ا معلم فرزند شما یم 

 (. دی" مراجعه کنامتیازات یتابلو  یآن است.)به "نحوه اجرا ی، زمان اجراد یکرد  جاد یرا ا امتیازات یکه تابلو   . هنگایم6
 

 
 
 تا رفتار  د یالزم است عملکرد رفتار را بشناس وجود دارد ،فرزندتان در مورد رفتار  قابل توجیه یها * اگر نگران

 یرس تیبا موفقوی 
 

 . د یی  خود تماس بگفرزند با معلم کالس  ن  راهنما یشود. لطفا برا دگ

 
 

آن چطور 
داشته  را 

 باشیم؟

 

 ؟کنیمامتیازات درست   تابلو چگونه 


