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GRADE 1 to 12 END OF TERM TEST MEMO 
01 June 2021          Ref: 2021/130 
 
Dear Parents, 
Greetings from AIAS! 
 
Our school plans on conducting end of term tests to evaluate the progress of student learning throughout 
the duration of term three. The end of term exam is one of the heavily weighted summative assessment 
methods used by the school this term. These tests will be worth 20 marks, and will be conducted for 
duration of 40 minutes. 
 
The end of term assessments will be conducted between 10th June 2021 to 17th June 2021 for grades 1 to 
3, between 17th June 2021 to 24th June 2021 for grades 4 to 8, and between 21st June 2021 to 24th June 
2021 for grades 9 to 12. While Grades 1 – 3 complete their end of term tests on 17th June, they are 
expected to attend classes till 24th June to complete all grade enrichment activities.  
 
The platform of choice for conducting the end of term tests is Nearpod. Students will be expected to 
answer questions in real time during their test session, and the questions will be timed. Revision sessions 
will occur between 6th and 10th June for Grades 1 - 3, and between 6th and 17th June for Grades 4 – 
12. 
 

GRADE LEVELS SUBJECTS CONDUCTING END OF TERM TESTS 

Grades 1 - 8 English, Maths, Science, Arabic, Social Studies, Islamic Studies 

Grades 9 - 12 Arabic, Social Studies/History, Islamic Studies 

 
Please note that students will not have any classes 20th June 2021 onwards. They will only have to attend 
the test during the scheduled timeslot. They are expected to use the rest of their day to revise for their 
upcoming tests. 
 

• TEST SCHEDULE: Please find the end of term test schedule here.  

• END OF TERM TEST POLICY: For further information about the school’s policy regarding the end 
of term assessments, please click here. 

• SUBJECT REQUIRED MATERIALS: To access the required materials for your child’s class, 
please click here.  

 
EXAMINATION RULES: 

1. Students must attend all test sessions on time. Attendance is mandatory, and late admission into 
the test session will not be permitted. Students who begin the exam late will not be awarded 
additional time. Students who log on 15 minutes after the session has begun will be disqualified 
from taking the test. 

2. Students must have their camera on at all times. They must ensure their face is visible on screen 
for the entire duration of the test. 

3. Students are not allowed to leave their seat without the permission of the subject teacher or before 
the completion of time/duration of the test. 

4. Students must be alone when taking the test. Use of any supportive learning materials (textbooks, 
websites, etc) during the test is strictly prohibited. If caught cheating, the student will be disqualified 
from proceeding further in the test, and their test attempt will not be considered as valid. 

 
As these tests will be conducted virtually, we urge parents to evaluate the speed of their Internet 
connection, and the device their child will use to participate in the tests, at least a day prior. The required 
materials for the tests will be made available through the learning matrix. 
 
Thanks in advance 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 
 
 

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/akanksha/EeoJXS7DqHdGsF3KEGi-JdYB_efUSslONG8DjA8NuKC_ag?e=0mhccw
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:w:/p/akanksha/EWtNHcW1M-JMmGXFt8kUA3cBycbETENs8lwhyInG9X8gKA?e=zOeL7A
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:f:/p/akanksha/ErdHljLzc9RCiIBmtK0wJA0BW3av4S4tF_T6-pG35Kty6w?e=1pOLSx
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 اختبار نهاية العام 

 
 2021 يونيو 1
 

 األعزاء، أولياء األمور
 

 لكم منا أطيب التحيات! 
 

يتم  درجات  نسبة  أعلى  الثالث.  الدراسي  الفصل  الطالب خالل  تعلم  تقدم  مدى  لتقييم  العام  نهاية  اختبارات  مدرستنا إلجراء  تخطط 
 .دقيقة 40إجراؤه درجة ، ويستغرق  20توزيعها على هذا االختبار حيث يبلغ مجموعه 

 
  يونيو   24  إلى  17  وبين  ،   3  إلى  1  من  للصفوف  يونيو  17  إلى  10  من  الفترة  في  الدراسي  الفصل  نهاية  تقييمات  إجراء  سيتم

 نهاية  الختبارات  3  -  1  الصفوف  . أثناء خضوع طالب12  إلى  9  من  للصفوف  يونيو  24  إلى  21  وبين  ،8  إلى  4  من  للصفوف
 .اإلثرائية األنشطة  جميع الستكمال يونيو 24  حتى عليهم حضور الحصص ، يونيو 17  في الدراسي  الفصل

 
  من  10-6  بين  للمراجعة  حصص  سيتم تخصيص.  خالل حصة االختبار  األسئلة  عن  لإلجابة Nearpod سيستخدم الطالب منصة

 .عشر الثاني  إلى الرابع من للصفوف يونيو 17-6 وبين ، الثالث إلى األول من للصفوف يونيو
 

 
 االختبار   حضور  فقط  عليهم  حيث سيتعين  2021  يونيو  20  ابتداءاَ من  دراسية  حصص  أي   الطالب  لدى   يكون  لن  أنه  مالحظة  يرجى
 . القادمة اختباراتهم  أجل  من للمراجعة يومهم  بقية يستخدموا أن المتوقع من . المحددة الزمنية الفترة خالل

 
 . هنا الدراسي الفصل نهاية اختبار جدول  على االطالع يرجى: االختبار جدول •
 النقر  يرجى  ،  الدراسي  الفصل  نهاية  بتقييمات  يتعلق  فيما  المدرسة  سياسة  حول  المعلومات  من  لمزيد:  الفصل  نهاية  اختبار  سياسة  •

 .هنا
 .هنا النقر يرجى  ، المطلوبة المواد  إلى  للوصول : المطلوبة المواد •
 

 : االختبار قواعد
 

يجب على الطالب حضور جميع حصص االختبار في الوقت المحدد. الحضور إلزامي ، ولن يُسمح بقبول الطالب المتأخر  .1
 .دقيقة من بدء االختبار 15الطالب الذين يقومون بتسجيل الدخول بعد   في االختبار ولن يتم منحه وقتًا إضافيًا. سيتم استبعاد

 .ال يُسمح بإغالق الكاميرا خالل االختبار. يجب على كل طالب التأكد من أن الكاميرا الخاصة به مفتوحة طوال مدة االختبار .2
 .مدة االختبارال يسمح للطالب بمغادرة مقاعدهم دون إذن من مدرس المادة أو قبل انتهاء وقت /  .3
يجب أن يكون الطالب بمفردهم عند إجراء االختبار. يمنع منعًا باتًا استخدام أي مواد تعليمية داعمة )كتب مدرسية ، مواقع  .4

 .إلكترونية ، إلخ( أثناء االختبار. إذا تم اكتشاف حالة غش ، فسيتم استبعاد الطالب من االختبار، ولن يتم احتساب درجته
 

سيت ألنه  الذي  نظًرا  والجهاز  باإلنترنت  منازلهم  اتصال  تقييم سرعة  األمورعلى  أولياء  نحث  فإننا   ، قريباً  االختبارات  هذه  إجراء  م 
 .سيستخدمه أطفالهم إلجراء االختبار. سيتم توفير المواد المطلوبة لالختبارات على مصفوفة التعلم

 
 

 نشكركم على حسن تعاونكم معنا،
 

 السيدة جيسيكا جريفين 
 مديرة المدرسة

 
 

الدراسي الفصل نهاية مواد اختبار الفصول   

 اإلسالمية التربية ، االجتماعية الدراسات  ، العربية اللغة ، العلوم ، الرياضيات  ، اإلنجليزية اللغة 8 – 1

 اإلسالمية التربية  ، تاريخ/  اجتماعية  دراسات ، العربية اللغة 12 – 9

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/akanksha/EeoJXS7DqHdGsF3KEGi-JdYB_efUSslONG8DjA8NuKC_ag?e=0mhccw
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/akanksha/EeoJXS7DqHdGsF3KEGi-JdYB_efUSslONG8DjA8NuKC_ag?e=0mhccw
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/akanksha/EeoJXS7DqHdGsF3KEGi-JdYB_efUSslONG8DjA8NuKC_ag?e=0mhccw
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:w:/p/akanksha/EWtNHcW1M-JMmGXFt8kUA3cBycbETENs8lwhyInG9X8gKA?e=zOeL7A
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:f:/p/akanksha/ErdHljLzc9RCiIBmtK0wJA0BW3av4S4tF_T6-pG35Kty6w?e=1pOLSx

