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CRITERIA FOR ASSESSMENT GRADING MEMO 
 

28 October 2020          Ref 2020/44

          

Dear Parents, 

 

Greetings from AIAS family 

 

As we have begun our Mastery tests this week, we would like to take this opportunity to explain our 

criteria for grading students in Term 1.  

For Grades 1 to 5: There are four components of assessment. 

a) Journal / Portfolio: This component is worth 25 marks. It is based on the submission of 

assigned works/evidences by a student, either on ClassDojo for Grade 1 – 3, or on MS Teams 

for Grade 4 – 5.  

 

b) Student Achievement: This component is worth 30 marks. It assesses the progress made by 

students in lessons based on their grasp of success criterias. The marks of this component are in 

part dependent on the progress made in the “Journal/Portfolio” component, as certain success 

criterias would require the submission of an evidence to prove a complete grasp of concepts. 

 

c) i. Use of DL Platform (Online learning): This component is worth 5 marks. It evaluates a 

student’s ability to effectively use all the technological platforms being utilized by the school 

(eg Nearpod, MS Teams etc).  

 

ii. In Class Participation (Hybrid learning): This component is worth 5 marks. It evaluates the 

frequency and enthusiasm shown by a student when participating in activities conducted by 

teachers on campus. 

 

d) Performance Tasks: This component is worth 40 marks. It is a form of summative assessment 

that allows students to express their level of learning for a subject in any format that they wish. 

This can be in the form of a presentation, report, video, and so on.  

 

Online Teaching Hybrid Teaching 

On-going Assessments 60 Pts On-going Assessments 60 Pts 

Journal / Portfolio 25 Pts Journal / Portfolio 25 Pts 

Achievement 30 Pts Achievement 30 Pts 

Use of DL Platform  5 Pts In-Class Participation  5 Pts 

Performance Tasks 40 Pts Performance Tasks 40 Pts 

Total Marks 100 Pts Total Marks 100 Pts 

 

For Grades 6 to 12: There are five components of assessment. 

a) Journal / Portfolio: This component is worth 25 marks. It is based on the submission of 

assigned works/evidences by a student on MS Teams. 

 



-Where children love to learn - 2 

b) Student Achievement: This component is worth 20 marks. It assesses the progress made by 

students in lessons based on their grasp of success criterias. The marks of this component are in 

part dependent on the progress made in the “Journal/Portfolio” component, as certain success 

criterias would require the submission of an evidence to prove a complete grasp of concepts. 

 

c) Mastery test: This component is worth 10 marks. It is an assessment conducted in the middle of 

the term that measures a student’s learning progress thus far. 

 

d) i. Use of DL Platform (Online learning): This component is worth 5 marks. It evaluates a 

student’s ability to effectively use all the technological platforms being utilized by the school 

(eg Nearpod, MS Teams etc).  

 

ii. In Class Participation (Hybrid learning): This component is worth 5 marks. It evaluates the 

frequency and enthusiasm shown by a student when participating in activities conducted by 

teachers on campus. 

 

e) Performance Tasks: This component is worth 40 marks. It is a form of summative assessment 

that allows students to express their level of learning for a subject in any format that they wish. 

This can be in the form of a presentation, report, video, and so on.  

 

Online Teaching Hybrid Teaching 

On-going Assessments 60 Pts On-going Assessments 60 Pts 

Journal / Portfolio 25 Pts Journal / Portfolio 25 Pts 

Achievement 20 Pts Achievement 20 Pts 

Mastery test 10 Pts Mastery test 10 Pts 

Use of DL Platform  5 Pts In-Class Participation  5 Pts 

Performance Tasks 40 Pts Performance Tasks 40 Pts 

Total Marks 100 Pts Total Marks 100 Pts 

 

For any further reading, please find the school’s assessment plan here. 

Best regards 
 

Mrs. Jessica Griffin 

Principal / School Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/akanksha/ESnKFJlKyXZMmwRCbwjCTckBgI2d_eH0wQiBFyht-VTmhg?e=W84tYu
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 التقييم  معايير

 

 2020 أكتوبر 28

 

 األعزاء، أولياء األمور

 

 

 لكم منا أطيب التحيات،،،

 

 

 .األول  الدراسي الفصل في الطالب تقييم معايير لشرح الفرصة هذه ننتهز أن نود ، األسبوع هذا  التقييم اختبارات بدأنا  ألننا نظًرا

 

 .للتقييم مكونات أربعة هناك: 5 إلى 1 من للصفوف

 

 MS على أو ، 3 - 1 للصف ClassDojo في إما ، تسليم المهام على يعتمد. درجة 25 مجموعه: Journal ملف اإلنجازات/( أ

TEAMS   5-4 لطالب الصف. 

 

. النجاح لمعايير فهمهم على بناءً  الحصص في الطالب أحرزه الذي التقدم بتقييم يقوم. درجة 30 مجموعه: الطالبإنجاز  تحصيل( ب

 إلثبات أدلة تقديم  النجاح معايير بعض تتطلب حيث ،" Journal/Portfolio" في المحرز  التقدم على  جزئيًا المكون هذا عالمات تعتمد

 .هذه للمفاهيم الكامل الفهم

 

 لجميع الفعال االستخدام على الطالب قدرة بتقييم يقوم. درجات 5 مجموعه المكون هذا(: عن بعد التعلم) DL منصة استخدام( ج

 .(إلخ ، MS Teams و Nearpod مثل) المدرسة تستخدمها التي التكنولوجية المنصات

 

 عند  الطالب يظهره الذي الحماس بتقييم يقوم. درجات 5 سيكون مجموعه المكون هذا(: الهجين التعلم) الفصل في المشاركة في. ثانيا

 بالحصة. المعلمون بها يقوم التي األنشطة في المشاركة

 

بالطريقة التي  ألي مادة تعلمهم مستوى بإظهار للطالب يسمح النهائي التقييم أشكال من شكل إنه. درجة 40 مجموعه: األداء مهام( د

 (.ذلك إلى وما وفيديو وتقرير تقديمي عرضبها، ) يرغبون

 
 التعلم الهجين  التعليم عن بعد 

المستمرة  التقييمات المستمرة  التقييمات درجة   60   درجة   60 

Journal /  درجة   25 ملف اإلنجاز Journal /  درجة   25 ملف اإلنجاز 

 درجة   30 إنجازات الطالب  درجة   30 إنجازات الطالب 

 درجة   5 المشاركة بالحصة  درجة   5 استخدام منصات التعليم عن بعد

األداء مهام األداء مهام درجة   40   درجة   40 

 درجة   100 مجموع الدرجات  درجة   100 مجموع الدرجات 
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 .للتقييم مكونات خمسة هناك: عشر الثاني  إلى السادس من للصفوف

 

 . MS Teams في الطالب قبل من المهام تسليم على يعتمد. درجة 25 مجموعه: ملف اإلنجاز/  Journal( أ

 

. النجاح لمعايير فهمهم على بناءً  الحصص في الطالب أحرزه الذي التقدم بتقييم يقوم. درجة 20 مجموعه: الطالب إنجاز تحصيل( ب

 إلثبات أدلة تقديم  النجاح معايير بعض تتطلب حيث ،" Journal/Portfolio" في المحرز  التقدم على  جزئيًا المكون هذا عالمات تعتمد

 .للمفاهيم هذه الكامل الفهم

 

 .اآلن حتى الطالب تعلم تقدم يقيس الدراسي الفصل منتصف في إجراؤه يتم تقييم إنه. درجات 10 مجموعه: رات التقييماختبا( ج

 

 لجميع الفعال االستخدام على الطالب قدرة بتقييم يقوم. درجات 5 مجموعه المكون هذا(: عن بعد التعلم) DL منصة استخدام( د

 (.ذلك إلى وما MS Teams و  Nearpod مثل) المدرسة تستخدمها التي التكنولوجية المنصات

 

 المشاركة عند الطالب يظهره الذي الحماس بتقييم يقوم. درجات 5 مجموعه المكون هذا(: الهجين التعلم) الفصل في المشاركة في. ثانيا

 الحصة  في المعلمون بها يقوم التي األنشطة في

 

بأي  للدرس تعلمهم  مستوى بإظهار للطالب يسمح  النهائي التقييم  أشكال من شكل إنه.  درجة 40 قيمته المكون هذا: األداء مهام( هـ

 (.ذلك إلى وما  فيديو، وتقرير تقديمي عرضبها ) طريقة يرغبون

 
 التعلم الهجين  التعليم عن بعد

 درجة   60 التقييمات المستمرة  درجة   60 التقييمات المستمرة 

Journal / درجة   25 ملف اإلنجاز Journal / درجة   25 ملف اإلنجاز 

 درجة   20 إنجاز الطالب  درجة   20 إنجاز الطالب 

 درجة   10 اختبارات التقييم  درجة   10 اختبارات التقييم 

 درجة   5 المشاركة الصفية  درجة   5 استخدام منصات التعليم عن بعد

 درجة   40 مهام األداء درجة   40 مهام األداء

 درجة   100 مجموع الدرجات  درجة   100 مجموع الدرجات 

 

 

 .هنا المدرسة تقييم خطة على االطالع الرجاء ، المعلومات من لمزيد

 

 

 مع أطيب التحيات 

 

 جريفين  جيسيكا السيدة

 المدرسة مديرة

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/akanksha/ESnKFJlKyXZMmwRCbwjCTckBgI2d_eH0wQiBFyht-VTmhg?e=W84tYu

