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ASSESSMENT PLAN MEMO 
 

25 May 2021                    Ref: 2021/125 
 

Dear Parents, 
 

Greetings from AIAS! 
 

Based on the results of the assessment plan preference survey AIAS conducted on 15 April 2021, the 

following assessment plan has been prepared for Term 3. 
 

Grade 

Levels 
English Maths Science 

MEP and 

ICT 
Arabic 

Social 

Studies 

Islamic 

Studies 

Grades 

1 – 8 

End of Term 

Test 

End of Term 

Test 

End of Term 

Test 

Performance 

Task 

End of 

Term Test 

End of 

Term Test 

End of 

Term Test 

Grades 

9 - 12 

Performance 

Task 

Performance 

Task 

(Physics, 

Chemistry, 

Biology, 

CCPP): 

Performance 

Task 

Performance 

Task 

End of 

Term Test 

End of 

Term Test 

End of 

Term Test 

 

End of Term Tests: These tests will evaluate the progress of student learning throughout the 

duration of term three. These tests will be worth 20 marks, and will be conducted for duration of 50 

minutes. The platform of choice for conducting the end of term assessments is Nearpod for all the 

above-mentioned subjects. Students will be expected to answer questions in real time during their test 

session, and the questions will be timed. It is compulsory for the student’s camera to be on at all times 

during the test. Failure to do so will lead to the test being considered invalid. 
 

Performance Task: The performance task will be worth 20 marks for each of the above-mentioned 

subjects.  
 

Mark Breakdown (for Grades 1 – 12) 

Ongoing Assessment 

Student 

Achievement 

Learning Checks** 45 Pts 

Self Paced Activities 

(including ExactPath) 
10 Pts 

Journal/Portfolio 10 Pts 

Use of DL Platforms 5 Pts 

In Class Participation 10 Pts 

Summative Assessment End of Term Test (or) Performance Task 20 Pts 

TOTAL 100 Pts 

**Learning checks are conducted in the last 10 minutes of a lesson weekly. The learning check 

assesses a student’s understanding of the lessons taught throughout the week. 
 

Further information such as test dates, schedule, required materials, and performance task sheets will 

be released shortly. Assessment dates and timings will be released once AIAS receives SPEA 

approval. 
 

Thanks in advance 

Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 
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 خطة التقييم 
 

 2021مايو  25 
 

 األعزاء،  أولياء األمور
 

 لكم منا أطيب التحيات!! 
 

   الفصل الدراسي الثالث: الختبارات  خطة التاليةال، تم إعداد  2021أبريل  15الذي تم إجراؤه في  خطة التقييم استبيان بناًء على نتائج 
 

 العلوم  الرياضيات  اللغة االنجليزية  الصف 
التربية األخالقية  

 وتقنية المعلومات
 اللغة العربية 

الدراسات  

 االجتماعية 

التربية  

 اإلسالمية 

1 – 8 
اختبار نهاية 

 الفصل 

نهاية اختبار 

 الفصل 

اختبار نهاية 

 الفصل 
 مهمة أداء 

اختبار نهاية 

 الفصل 

اختبار نهاية 

 الفصل 

اختبار نهاية 

 الفصل 

 مهمة أداء  مهمة أداء  12 - 9

فيزياء ،   مهمة أداء

كيمياء ، أحياء ،  

CCPP 

 مهمة أداء 

 مهمة أداء 
اختبار نهاية 

 الفصل 

اختبار نهاية 

 الفصل 

اختبار نهاية 

 الفصل 

 
 

درجة   20هذه االختبارات يبلغ مجموع الفصل الدراسي الثالث.  خالل تعلم الطالب   مدى اختبارات نهاية الفصل الدراسي: ستقيم هذه االختبارات 

الطالب اإلجابة عن   علىالمذكورة أعاله.  الموادلجميع  Nearpodنهاية الفصل هي ب  االختباراتإجراء  منصة دقيقة.  50 وسيستغرق إجراؤها
وعدم القيام بذلك سيؤدي لرفض المدرسة لالمتحان  على الطالب فتح الكاميرا خالل االختبار .لكل سؤال، وسيتم تحديد وقت وقت الحصةاألسئلة في  

 المقدم.
 

 المذكورة أعاله.  المواددرجة لكل من   20مهمة األداء سيكون مجموع مهمة األداء:  
 

 (12-1العالمات )للصفوف  تقسيم

 تقيمات مستمرة

 إنجاز الطالب 

 درجة   45 التعلم  فحص

 األنشطة الذاتية

 (ExactPath بما في ذلك )
 درجات  10

 درجات  10 ملف اإلنجاز 

 درجات  5 استخدام منصات التعلم عن بعد 

 درجات  10 المشاركة بالحصة

 درجة  20 الدراسي )أو( مهمة األداء اختبار نهاية الفصل  التقييم النهائي

 درجة  100 المجموع

 
تواريخ وأوقات   سنطلعكم حولمزيد من المعلومات مثل مواعيد االختبار والجدول الزمني والمواد المطلوبة وأوراق مهام األداء قريبًا.  ب  مشاركتكمسيتم 

 . الهيئة على موافقة  المدرسةالتقييم بمجرد حصول 
 

 نشكركم على حسن تعاونكم معنا،،
 السيدة جيسيكا جريفين

 المدرسة  ةمدير
 


