
 
 
 
 

CRITERIA FOR ASSESSMENT GRADING MEMO 
AY 2021 - 2022 

 

01 November 2021                      Ref: 2021/44 
 

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 year. 
Please note that the plan can change subject to new directives from SPEA.  
 
 

GRADING CRITERIA – TERM 1 

 
 

 

 

 

 

 

GRADING CRITERIA (Grades 1 to 3) 

[English, Maths, Science, Arabic, Islamic Studies, 

Social Studies] 

Learning Checks 30 Pts 

Learning Portfolio 40 Pts 

In-Class Participation  30 Pts 

Total Marks 100 Pts 

GRADING CRITERIA (Grades 1 to 12) 

[ICT and MEP] 

Learning Checks 30 Pts 

Learning Portfolio 20 Pts 

In-Class Participation  10 Pts 

Performance Task 40 Pts 

Total Marks 100 Pts 

GRADING CRITERIA (Grades 4 to 12) 

[English, Maths, Science (including Physics, 

Chemistry, Biology), Arabic, Islamic Studies, 

Social Studies] 

Learning Checks 20 Pts 

Learning Portfolio 30 Pts 

In-Class Participation  15 Pts 

Mastery Test 15 Pts 

Performance Task 20 Pts 

Total Marks 100 Pts 

GRADING CRITERIA (Grades 10 to 12) [CCPP] 

Learning Checks 30 Pts 

Learning Portfolio 30 Pts 

In-Class Participation  20 Pts 

Mastery Test 20 Pts 

Total Marks 100 Pts 

GRADING CRITERIA – TERM 2 and 3 
 

 
 

GRADING CRITERIA (Grades 1 to 3) 

[English, Maths, Science, Arabic, Islamic Studies, 

Social Studies] 

Learning Checks 20 Pts 

Learning Portfolio 40 Pts 

In-Class Participation  20 Pts 

Mastery Test 20 Pts 

Total Marks 100 Pts 

GRADING CRITERIA (Grades 4 to 12) 

[English, Maths, Science (including Physics, 

Chemistry, Biology), Arabic, Islamic Studies, 

Social Studies, CCPP] 

Learning Checks 20 Pts 

Learning Portfolio 20 Pts 

In-Class Participation  10 Pts 

Mastery Test 10 Pts 

Performance Task 20 Pts 

End of Term Test 20 Pts 

Total Marks 100 Pts 

GRADING CRITERIA (Grades 1 to 12) 

[ICT and MEP] 

Learning Checks 30 Pts 

Learning Portfolio 20 Pts 

In-Class Participation  10 Pts 

Performance Task 40 Pts 

Total Marks 100 Pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

a) Learning Portfolio: Based on the completion of assigned works in the notebook/textbook and works uploaded 
in MS Teams. This includes performance task in grades 1 to 3. 
 

b) Learning Checks: 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 weekly basis.  

 
c) In Class Participation: Evaluates the frequency and enthusiasm shown by a student when participating in 

activities conducted by teachers on campus. It also evaluates a student’s ability to effectively use all the 
technological platforms being utilized by the school (eg Nearpod, MS Teams etc). 

 
d) Mastery test: An assessment conducted in the middle of the term that measures a student’s learning progress 

thus far. 
 

e) Performance Tasks: 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.  
 

f) End of Term Test: An assessment conducted at the end of the term 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. 

 
Best regards,  
 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التقييم معايير

2021 - 2022 

 

 2021 أكتوبر  28

 األعزاء،  أولياء األمور 

 لكم منا أطيب التحيات! 

  أن يمكن الخطة  أن  مالحظة يرجى. الدراسي العام   هذا عشر  الثاني الصف  إلى  األول  الصف من معايير تقييم الطالب  لشرح الفرصة هذه ننتهز  أن نود

 .جديدة صادرة من الهيئة ألي توجيهات وفقًا تتغير 

 
 

األول   الفصل -  التقييم  معايير  

 
 

 
 

 ( 3 إلى  1 من  الصفوف) الدرجات   معايير

  الدراسات ،  العربية اللغة  ، العلوم  ، الرياضيات ، اإلنجليزية  اللغة ]

 [االجتماعية  الدراسات  ، اإلسالمية 

 درجة   30 التعلم  اختبارات

 درجة   40 ملف إنجاز التعلم 

 درجة   30 المشاركة الصفية 

 درجة   100 مجموع الدرجات 

 ( 12 إلى  1 من  الصفوف) الدرجات   معايير

 [MEP و  واالتصاالت المعلومات  تكنولوجيا]

 درجة   30 التعلم  اختبارات

 درجة   20 إنجاز التعلم ملف 

 درجة   10 المشاركة الصفية 

 درجة   40 مهام األداء 

 درجة   100 مجموع الدرجات 

( 12 إلى  4 من  الصفوف) الدرجات   معايير  

[   والكيمياء الفيزياء  ذلك في بما) والعلوم والرياضيات اإلنجليزية  اللغة 

االجتماعية  والدراسات اإلسالمية  والدراسات العربيةاللغة و ( واألحياء ] 

 درجة  20 التعلم  اختبارات

 درجة   30 ملف إنجاز التعلم 

 درجة   15 المشاركة الصفية 

 درجة  15 اختبار التقييم 

 درجة   20 مهام األداء 

 درجة   100 مجموع الدرجات 

 [CCPP] (12 إلى   10 من  الصفوف) الدرجات   معايير

 درجة   30 التعلم  اختبارات

 درجة   30 إنجاز التعلم ملف 

 درجة   20 المشاركة الصفية 

 درجة   20 اختبار التقييم 

 درجة   100 مجموع الدرجات 

الثاني والثالث   الفصل -  التقييم  معايير  
 

 
 

 ( 3 إلى  1 من  الصفوف) الدرجات   معايير

  الدراسات ،  العربية اللغة  ، العلوم  ، الرياضيات ، اإلنجليزية  اللغة ]

 [االجتماعية  الدراسات  ، اإلسالمية 

 درجة   20 التعلم  اختبارات

 درجة   40 ملف إنجاز التعلم 

 درجة   20 المشاركة الصفية 

 درجة   20 اختبار التقييم 

 درجة   100 مجموع الدرجات 

 ( 12 إلى  4 من  الصفوف) الدرجات   معايير

  والكيمياء الفيزياء  ذلك في بما) والعلوم والرياضيات اإلنجليزية  اللغة ]

 و االجتماعية   والدراسات اإلسالمية  والدراسات العربيةاللغة و ( واألحياء

CCPP] 

 درجة   20 التعلم  اختبارات

 درجة   20 ملف إنجاز التعلم 

 درجة   10 المشاركة الصفية 

 درجة   10 اختبار التقييم 

 درجة   20 مهام األداء 

 درجة   20 اختبار نهاية الفصل

 درجة   100 مجموع الدرجات 

 ( 12 إلى  1 من  الصفوف) الدرجات   معايير

 [MEP و  واالتصاالت المعلومات  تكنولوجيا]

 درجة   30 التعلم  اختبارات

 درجة   20 ملف إنجاز التعلم 

 درجة   10 المشاركة الصفية 

 درجة   40 مهام األداء 

 درجة   100 مجموع الدرجات 

 

 

 



 

.  MS Teams على  تحميلها تم التي واألعمال المدرسي  الكتاب/  المالحظات دفتر  في الموكلة للطالب  األعمال إكمال  على بناءً : التعلم  ملف إنجاز ( أ

 . 3 إلى   1 من للصفوف األداء  مهمة ذلك  يتضمن

 

  التي" التعلم  اختبارات" شكل في التقييم   هذا إجراء  يتم ؛  النجاح لمعايير   فهمهم على  بناءً  الدروس  في الطالب أحرزه  الذي التقدم   لتقييم: التعلم  اختبارات( ب

 . أسبوعي  أساس على إجراؤها يتم

 

  لجميع الفعال االستخدام  على الطالب  قدرة يقيم أنه  كما. الفصل  في المعلمون  بها يقوم التي األنشطة في للمشاركة  الطالب تكرار  يقيم : الصفية المشاركة( ج

 (. إلخ ، Nearpod ، MS Teams  ، المثال  سبيل على) المدرسة تستخدمها  تيال التكنولوجية  المنصات

 

 . اآلن  حتى الطالب  تعلم تقدم يقيس الدراسي الفصل منتصف في إجراؤه  يتم تقييم: التقييم اختبار ( د

 

  عرض شكل في هذا  يكون أن يمكن. فيه يرغبون تنسيق بأي للمادة تعلمهم مستوى بإظهار  للطالب يسمح النهائي التقييم أشكال  من شكل: األداء  مهام( هـ

 . ذلك  إلى  وما وفيديو وتقرير  تقديمي

 

. الدراسي  الفصل طوال إحرازه  تم الذي والتحصيل الطالب  تعلم تقدم يقيس الدراسي الفصل  نهاية في إجراؤه  يتم تقييم: الدراسي الفصل نهاية اختبار ( و

ً  اختباًرا سيكون  .المدرسة  في لوجه وجًها  إجراؤه  يتم ورقيا

 

 مع أطيب التحيات! 

 

 جريفين  جيسيكا السيدة

 المدرسة  مديرة 


