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ADHD 
 Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content  

(input) 

Depth of knowledge 

(input) 

Intended Goals 

(output) 

Method of Instruction 

Same as general 

curriculum 

Same Modified Modified 

What does it look like? 

• Poor sustained attention 

• Highly creative 

• Impulsive behaviors 

• May appear to fidget, wriggle, squirm 

• Strong problem-solving skills 

• Regularly leaves their seat, moves around 

• Difficulty planning or organizing 

• Strong imaginative skills 

• Struggles to follow multi-step instructions 

• Regularly interrupt others 

• Struggles to wait their turn 

• Novel thinking 

• High energy and passion 
 

Curriculum modifications: 

• Set high expectations 

• Create opportunities to exhibit positive behaviours 

• Consistent routines & Visual Timetable 

• Facilitate transitions (give a five minute warning, remind the student what they need 
to take, assign a partner to move with) 

• Reduce visual or auditory distractions and keep instructions simple 

• Chose a signal to get the students attention rather than always calling their name 

• Set near the front of the class away from windows or doors with their back to the class 

• Ensure the student takes regularly sensory breaks 

• Provide regular, constructive feedback and clear guidelines 

• Use concrete materials and tech to support learning 

• Ask the student to verbalise feelings and reiterate instructions 

• Use a folder/basket to keep desk organised 

• Increase the space around the student’s desk 

• Use a theraband on the student’s chair 

• Use a variety of teaching methods 

• Avoid grading on neatness or presentation- focus on content 

• Give shorter but equally challenging work 

• Assign a “role of responsibility” (run errands, gather worksheets, deliver messages) 

• Break long assignments into chunks 

• Use a timer to track time 

• Colour code materials for different subjects 

• Provide different ways to respond (oral response, video, typed, poster) 

• Use a behavior plan where necessary, praise positive behaviours 

• Discuss problems or challenges one – to - one 

Resources to support this student: 
Timer 
Ear defenders 
Flashcards 
Visual Timetable 
Graph paper 
Theraband 
Fidget tools 
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 المحتوى 
 )المدخالت(

 عمق المعرفة
 اإلدخال

 أسلوب الشرح األهداف المرجوة )النتائج(

 معدل معدل مطابق مطابق للمنهاج العام

 مظاهر التشخيص

 ضعف االهتمام المستمر •

 قدرات إبداعية عالية •

 باالندفاعسلوكيات تتسم  •

ا ومرتبكاا •  قد يبدو متملمالا  ومهتزا

 مهارات قوية في حل المشاكل •

 يترك مكانه بانتظام، ويتحرك باستمرار •

 صعوبة التخطيط أو التنظيم •

 مهارات قوية للتخيل •

 صعوبة اتباع الشرح متعدد الخطوات •

 مقاطعة اآلخرين بانتظام •

 صعوبة في انتظار دوره •

 تفكير غير مألوف •

 وطاقة عاليةعاطفة  •

 

 التعديالت على المنهاج:

 رفع سقف التوقعات •

 خلق فرص إلظهار السلوكيات اإليجابية •

 إجراءات روتينية متسقة وجدول زمني مرئي •

 تسهيل عمليات التحول )توجيه تحذير لمدة خمس دقائق، ذكر الطالب بما يحتاج إليه، لتعيين شريك  وتحديده لالنتقال اليه( •

 افات البصرية أو السمعية والحفاظ على بساطة الشرحالحد من االنحر •

 اختيار إشارة لجذب انتباه الطالب بدال من النداء بأسمائهم دائماا •

 حدد وضعا بالقرب من الجزء األمامي من الفصل بعيدا عن النوافذ أو األبواب مع توجيه ظهورهم إلى الفصل •

 منتظمةضمان أن الطالب يحصل على فترات راحة حسية  •

 إبداء تعليقات منتظمة وبناءة وإرشادات توجيهية واضحة •

 استخدام التكنولوجيا والمواد الملموسة لدعم التعلم •

 اطلب من الطالب التعبير عن المشاعر وكرر الشرح •

ا •  استخدام مجلد أو سلة للحفاظ على مكتب منظما

 زيادة المساحة حول مكتب الطالب •

 على كرسي الطالباستخدام أدوات )ثيرا باند(  •

 استخدام مجموعة متنوعة من طرق التدريس •

 مع التركيز على المحتوى -تجنب منح الدرجات على الدقة أو العرض  •

 التكليف بعمل أصغر ولكنه يمثل تحدياا على حد سواء •

 تعيين "دور المسؤولية" )تنفيذ المأموريات، وجمع أوراق العمل، وتسليم الرسائل( •

 ة إلى اجزاءتقسيم المهام الطويل •

 استخدام جهاز مؤقت لحساب الوقت •

 تلوين مواد الرمز لموضوعات مختلفة •

 توفير طرق مختلفة للرد )اإلجابة الشفهية، أو بالفيديو، أو بالكتابة المطبوعة، أو ملصق( •

 استخدام خطة السلوك عند الضرورة، واإلشادة بالسلوكيات اإليجابية •

ا لو •  جهمناقشة المشاكل أو التحديات وجها
 

 مصادر دعم الطالب:
 جهاز التوقيت

 سماعات حماية االذن
 البطاقات التعليمية 

 جدول زمني بصري
 أوراق رسم بياني
 أدوات )ثيرا باند(

 ألعاب التململ )فيدجيت تولز(
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