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END-OF-TERM TEST / MASTERY TEST ANNOUNCEMENT MEMO 
 

07 November 2022          Ref: 2022/29 

 

Dear Parents, 

 

Greetings from AIAS! 

 

Our school plans on conducting mastery tests for 

grades 1 to 3 and end-of-term tests for grades 4 to 12 

to evaluate the progress and attainment of student 

learning over the course of term one. Grade 1 to 3 

mastery tests will be worth 20 marks, and grade 4 to 

12 end-of-term tests will be worth 25 marks.  

 

Revision sessions will begin for grades 9 to 12 starting 

14th November, and on 16th November for grades 1 to 

8. Normal class timings will be observed during the 

revision weeks. 

 

The tests for grades 1 to 8 will be conducted between 

23 November to 08 December 2022, and between 16 

November to 08 December 2022 for grades 9 to 12. 

The tests will be conducted face to face, in a 

traditional pen and paper format. All students are 

expected to come to school to participate in the test; 

no online form of the test will be offered under any 

circumstances.  

 

TEST SCHEDULE: Please find the test schedule 

here.  

 

TEST RULES: Failure to abide by the test rules will 

lead to the student’s test being considered invalid. 

 

Required materials for these exams will be released in 

a separate memo soon. 

 

Thanks in advance 

Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 أولياء األمور األعزاء، 

 

 ة.  ة الخاصّ األمريكّي تحّية من مدرسة اإلتقان 

 

وحتّى   األول  الصف  من  الطالب  بإخضاع  ستقوم  المدرسة  بأن  إعالمكم  نّود 

اإلتقان   إلختبارات  وحتّى  القياسّية  الثالث  الرابع  الصف  من  الطالب  وسيقوم 

التحّسن   مستوى  لتقييم  وذلك  الفصل  نهاية  بالخضوع إلختبارات  الثاني عشر 

الطالب خالل   لتعلّم  القياسّي والتحصيل  اإلختبارات  إن درجة  األول.  ة  الفصل 

، ودرجة إختبارات نهاية الفصل  20لطالب الصف األول والثاني والثالث من  

 .  25من 

 

  14ستبدأ حصص المراجعة للطالب من الصف التاسع وحتّى الثاني عشر في 

وحتّى   األول  الصف  من  للطالب  المراجعة  وتبدأ  الثامننوفمبر،  في    الصف 

أسابيع نوفمبر  16 خالل  نظامياً  سيكون  الدوام  بأن  العلم  أخذ  الرجاء   .

 المراجعة. 

 

  23لطالب من الصف األول للثامن، فستتم في الفترة بين  لبالنسبة إلختبارات  

، وبالنسبة للطالب من الصف التاسع وحتّى  2022ديسمبر    8نوفمبر وحتّى  

 مبر.  ديس 8نوفمبر وحتّى  16الثاني عشر، فستكون في الفترة بين 

 

سيخضع الطالب لالختبارات المذكورة أعاله وجهاً لوجه وستكون اإلختبارات  

تقليدّية باستخدام القلم والورقة. من المتوقع من جميع الطالب أن يقوموا بأخذ  

المدرسة  االختبارات أونالين   داخل  أي طالب إلمتحان  إخضاع  يتم  لن   حيث 

 تحت أي ظرٍف كان.  

 

 .  هنالضغط : الرجاء اجدول اإلختبار 

 

، فسيؤدي ذلك  بقوانين اإلختبار: في حال عدم التزام الطالب  قوانين اإلختبار 

 إلى اعتبار االختبار ملغياً.  

 

صلة قريباً سيتم إعالمكم بالمواد المطلوبة للتحضير لإلختبارات في مذكرةٍ منف

 جداً.  

 

 شكراً لكم ولتعاونكم 

 السيّدة جيسكا جريفن 

 مديرة المدرسة 
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