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(UDL)  القواعد االرشادية لتصميم الشامل للتعلم

الشبكات العاطفية
"لماذا" في التعلم

الشبكات العاطفية
"ماذا" في التعلم

الشبكات العاطفية
"كيف" في التعلم

توفير وسائل متعددة

للتفاعل
توفير وسائل متعددة

للتمثيل
توفير وسائل متعددة

للتنفيذ والتع�ير

تقديم خيا�ات
لجذب االهتمام من خالل: صول

الو
البناء

التنفيذ

• تحسين االختيار الفردي واالستقاللية.
• تحسين األهمية والقيمة والموثوقية.

• تقليل العوائق والمش�تات.

تقديم خيا�ات
للحفاظ على الجهد والمثابرة من خالل:

• إب�از األهداف والغايات بشكل واضح.
• �نويع المحف�ات والموارد لتحسين �وح المنافسة.

• تع��ز التعاون والتواصل.
• ��ادة التغذية ال�اجعة الموجهة نحو اإلتقان.

تقديم خيا�ات
للتنظيم الذا�ي من خالل:

إست�ا�جيون وموجهون باألهدافواسعي الخبرة والمعرفةهادفون ومتحف�ون

متعلمين ذوو خبرة في كونهم:

• تع��ز التوقعات لتحسين و��ادة الدافعية.
• تسهيل مها�ات واست�ا�يجيات التعامل الشخصية.

• �نمية مها�ات التق�يم الذا�ي وإ�از اآل�اء الشخصية.

تقديم خيا�ات
لإلد�اك من خالل: 

• تقديم ط�ق ُمحسنة لعرض المعلومات.
• تقديم بدائل لعرض المعلومات السمعية.

• تقديم بدائل لعرض المعلومات المرئية.

تقديم خيا�ات
للغة والرموز من خالل:

• توضيح المفردات اللغوية والرموز.
• توضيح بناء وهيكلة الجمل.

• ت�ويد الدعم لفهم النصوص و الترميز ال��اضي والرموز.
• تع��ز الفهم من خالل مفردات ومصطلحات متنوعة.

• التوضيح من خالل الوسائط متعددة.

تقديم خيا�ات
للفهم من خالل:

• �نشيط أو توفير الخلفية المعرفية.
• تم�يز األنماط والمي�ات الهامة واألفكار الرئيسية 

وما هي العالقات �ينها.
• تقديم المعلومات بط��قة قابلة للمعالجة والتصور.

• تسهيل نقل وتعميم المعلومات.

تقديم خيا�ات
للعمل البدني من خالل:

• �نويع ط�ق االستجابة والتع�ير.
• تسهيل الوصول إلى األدوات والتقنيات المساعدة.

تقديم خيا�ات
للتع�ير واالتصال من خالل:

• إب�از األهداف والغايات بشكل واضح.
• استخدام أدوات متعددة للبناء والتكو�ن.

• تع��ز التعاون والمجتمع.
• بناء مستويات متدرجة من الدعم بسالسة لتسحين

 مستوى التع�ير واألداء .

تقديم خيا�ات
للمهام التنفيذية من خالل:

• تحديد األهداف المناسبة.
• دعم التخطيط والتنمية اإلست�ا�يجية.

• تسهيل إدارة المعلومات والموارد.
• تع��ز القدرة على رصد التقدم.
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