
 
 

ASSESSMENT GRADING CRITERIA MEMO 
 ُمذكرة شرخ معايير تقييم درجات الطالب 

26 January 2023          Ref: 2023/45 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family!  
 

We would like to take this opportunity to explain our 
criteria for grading students of grades 1 - 12 this academic 
term. These amendments have been made to ensure that 
learning contact time is increased, particularly for AP 
classes for grades 10 to 12. Please note that the plan can 
change subject to new directives from SPEA.  

a) Learning Portfolio: Based on the completion of: 

• Assigned works in the notebook/textbook.  

• Performance task in grades 1 to 12  

• Self paced activities (including ExactPath).  
 

Please note that the submission made for all the above-
mentioned points will be considered for marking purposes 
until 16th March 2023 only. ExactPath activities completed 
after 16th March will be considered for term 3 marking.  

 
b) Learning Checks and Reasoning Test: For 

assessing the progress made by students in lessons 
based on their grasp of success criteria; this 
assessment is done in the form of “learning checks” 
conducted on a bi-weekly basis. Learning checks are 
conducted in tandem with “reasoning tests”, which 
aim at assessing the critical thinking and problem 
solving skills learned by the student during their 
lesson. 
 

c) In Class Participation: Evaluates the frequency and 
enthusiasm shown by a student when participating in 
activities conducted by teachers on campus.  
 

d) Mastery test: An assessment conducted at the end 
of the term for grades 4 – 12 that measures a 
student’s learning progress throughout the term in 
Arabic, Islamic Studies, Social Studies, and History. 
It will be a pen-and-paper test conducted face to face 
in school.  
 

e) Performance Tasks: A form of summative 
assessment for ICT and MEP in grades 1 – 12 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.  
 

f) Practice Test: A graded form of revision conducted 
at the end of the term for AP subjects that 
measures a student’s learning progress and 
attainment made throughout the term. It will be a 
pen-and-paper test conducted face to face in school. 

 
The grading criteria for term 3 will remain the same as the 
grading criteria for term 1. 
 
Best regards,  
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 أولياء األمور األعّزاء، 
 تحيّة طيبة من مدرسة اإلتقان األمريكيّة الخاّصة!  

 
معايير تقييم درجات الطالب من الصف األول  تهدف الُمذكّرة الحاليّة إلى شرح  

لهذا الفصل الدراسي. قمنا بالتعديالت التاليّة للتأكد من زيادة    حتّى الثاني عشر و
الـ مواد  لصفوف  وخصوصاً  التعلّم  معّدل  وحتّى    APوقت  العاشر  الصف  من 

على   بناًء  الخطة  تغيير  يتم  أن  الممكن  من  بأنه  اإلنتباه  الرجاء  عشر.  الثاني 
 هيئة الشارقة للتعليم الخاص.   تعليمات

 
 محفظة التعلّم )البروتفوليو(: يقوم على إكمال التالي:  ( أ

 األعمال المطلوبة في دفاتر وكُتب الطالب.  •

 مهّمة األداء من الصف األول وحتى الثاني عشر.  •

 األنشطة الذاتيّة )متضمنةً تطبيق المسار الصحيح(.  •
 

ال  النقاط  بأن تسليم جميع  انتباهكم  لفت  الدرجات  نود  أعاله سيتم لتحديد  مذكورة 
فقط. إن جميع النشاطات المتعلقة بتطبيق المسار    2023مارس    16وذلك حتّى  

بعد   بها  الطالب  يقوم  التي  مع  2023مارس    16الصحيح  محسوبة  ستكون   ،
 درجات الفصل الثالث. 

 
التعلّم وإختبارات التفكير المنطقي:   (ب التقّدم الذي قام به  تقييمات  لتقييم 

فسيتم   النجاح،  لمعايير  تحقيقهم  على  بناًء  الدروس  خالل  الطالب 
إسبوعياً.   مرتان  تُقام  والتي  التعلّم"  "تقييمات  عبر  التقييم  بهذا  القيام 
التفكير   "إختبارات  إلى جنب مع  التعلم هذه جنباً  بتقييمات  القيام  يتم 

الت اختبار  إلى  تهدف  والتي  حل  المنطقي"  ومهارات  الناقد  فكير 
 المشكالت التي تعلمها الطالب ضمن الدرس.  

بالمشاركة   (ت التزام الطالب  بتقييم مدى  تقوم  الصفيّة: والتي  المشاركة 
 بشكٍل حماسي ضمن التمارين التي يقدمها المعلم ضمن الصف.  

وهي اختبارات تتم في نهاية الفصل للصفوف من  إختبارات اإلتقان:   (ث
لثاني عشر وتقوم هذه االختبارات بقياس مستوى تقّدم  الرابع وّحتى ا 

اإلسالميّة   والدراسات  العربيّة  اللغة  لمواد  الفصل  خالل  الطالب 
وجهاً   تقليدي  بشكٍل  االختبارات  هذه  ستتم  والتاريخ.  واإلجتماعيّة 

 لوجه ضمن المدرسة. 
الـ  (ج  لمواد  النهائي  التقييم  أشكال  من  وهي شكل  األداء:  و    ICTمهّمة 

MEP  ن الصف األول وحتّى الثاني عشر والتي تسمح للطالب أن  م
بأي شكٍل يريدونه. من الممكن أن   المادة  تعلموه في  يعبروا عن ما 
فيديو   أو  تقرير،  أو  تقديمي،  عرض  شكل  على  هذه  المهمة  تكون 

 وهكذا. 
نهاية   (ح  في  درجات  لها  مراجعة  هيئة  على  وهو  الممارسة:  اختبار 

وم بقياس مدى تعلّم الطالب وتحصيلهم  والتي تق  APالفصل لمواد الـ
 عبر الفصل. سيكون هذا اإلختبار ضمن المدرسة بشكٍل تقليدي.  

 
لتلك  مشابهةً  هي  ما  على  الثالث  للفصل  الطالب  درجات  تقييم  معايير  ستبقى 

 .  الخاصة بالفصل األول
 

 أفضل التحيات، 
 السيّدة جيسكا جريفن 

 مديرة المدرسة 
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