
 MAP TEST MEMO 
 

23 May 2021        Ref:2021/122 
 
Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family! 
 
As recommended by SPEA, kindly be informed that the school plans on conducting 
MAP tests from 30th May 2021 to 03rd June 2021. 
 
MAP, or the Measure of Academic Progress, is a computerized adaptive test which 
helps teachers, parents, and administrators improve learning for all students and 
make informed decisions to promote a child's academic growth. 
 
AIAS will conduct MAP tests online for all students from Grades 3 to 9. All 
students of Grades 3 to 8 will have to participate in three MAP tests: English, Maths, 
and Science. Grade 9 students will have to participate in four MAP tests: Reading, 
Language, Maths, and Science. This exam will be for the duration of one hour, and 
will be administered within school hours. The results of a student in the MAP exams 
will not affect the final grades of the student at the end of the term. Please find below 
the test schedule the school plans on following for conducting the MAP tests: 
 

MAP test schedule 
 

Practice test:  
Students can access MAP practice tests by clicking here.   
[username: grow , password: grow] 
 
On the test day:  
Students will take the MAP test on the following website – MAP test link. Login 
details will be shared on the day of the test. 
 
Browser requirements: 

• The MAP test cannot be taken on a phone. The test can be taken on an 
iPad, but it is recommended to take the test on a desktop or laptop.  

• The recommended Internet browser for all devices is Google Chrome.  

• The recommended screen resolution for participating in the test is 1024x768. 
To learn how to change your device’s screen resolution, click here. 

• It is required to block pop-ups from your Internet browser for the duration of 
the test. To learn how to block pop-ups on your device, click here. 

 
 
 
 
 
Best regards 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 
 
 
 

 
 

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/akanksha/EZ9APB3It21Dr-jFxcHNxbQB8lT_5VqxIn2oDCozTQDHuw?e=ExLEOc
https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing
https://test.mapnwea.org/#/
https://nwea.force.com/nweaconnection/s/article/Workstation-readiness-check-error-Requires-1024x768-screen-resolution?language=en_US&r=2
https://nwea.force.com/nweaconnection/s/article/Oops-Where-is-my-test-window-1405102090050?language=en_US


 

 

 MAP اختبارات ال 

23-5-2021 

 

 األعزاء، أولياء األمور

 لكم منا أطيب التحيات،  

  من  MAP اختبارات ال  إلجراء  تخطط  المدرسة  بأن  العلم  يرجى  لتوصيات هيئة الشارقة للتعليم الخاص،   وفقًا
 . 2021يونيو  3مايو،  30

 تحسين المستوى   على  األمور  وأولياء  المعلمين  يساعد  اختبار  هو  األكاديمي،  التقدم  مقياس  أو  ،  MAPاختبار ال
 .للطفل األكاديمي النمو تعزيز فعالة فيما يخص قرارات التخاذ الطالب لجميع التعليمي

ال المدرسة ستجري . التاسع  الصف  إلى  الثالث  الصف  من  الطالب  لجميع  اإلنترنت  عبر MAP اختبارات 
اللغة MAP اختبارات  ثالثة  في  المشاركة  8  إلى  3  من  الصفوف  طالب  جميع  على  وسيتعين  اإلنجليزية  ل 

  واللغة   القراءة MAP اختبارات  أربعة  في  المشاركة  التاسع  الصف  على أن يقدم طالب.  والعلوم  والرياضيات
 تؤثر   لن.  الدراسة  ساعات  خالل  إجراؤه  وسيتم  ،  واحدة  ساعة  لمدة  االختبار  هذا  سيكون.  والعلوم  والرياضيات

  على   أدناه  االطالع  يرجى.  الدراسي  الفصل  نهاية  في  النهائية  الدرجات  على MAP امتحانات  في  الطالب  نتائج
 MAP مواعيد اختبار ال  جدول

 MAPاختبار  جدول

 للطالب يمكن. الحقيقي لالختبار الخضوع تجربة الطالب لمنح MAP ممارسة لل  اختبارات  المدرسة ستجري
 بالضغط هنا.  التدريبية  MAP اختبارات إلى الوصول

 [grow: المرور  كلمة ، grow:  المستخدم اسم]

 في يوم االختبار: 

. ستتم مشاركة تفاصيل MAPرابط اختبار  -على الموقع اإللكتروني التالي  MAPسيخضع الطالب الختبار 
 االختبار.تسجيل الدخول في يوم 

 متطلبات المتصفح: 

، لكن يوصى بإجراء   iPadعلى الهاتف. يمكن إجراء االختبار على جهاز  MAP• ال يمكن إجراء اختبار 
 االختبار الكمبيوتر المحمول. 

 . Google Chrome• متصفح اإلنترنت الموصى به لجميع األجهزة هو 

. لمعرفة كيفية تغيير دقة شاشة جهازك ،  768×  4102• دقة الشاشة الموصى بها للمشاركة في االختبار هي 
 انقر هنا. 

طوال مدة االختبار. لمعرفة كيفية حظر النوافذ على   م• مطلوب حظر النوافذ من متصفح اإلنترنت الخاص بك
 انقر هنا.جهازك ، 

 جريفين   جيسيكا السيدة

 المدرسة مديرة

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/akanksha/EesdvhilpopBv2LpSGrrcN4BCreA0hK-ENQkYavP9dPIog?e=KcFNcu
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/akanksha/EesdvhilpopBv2LpSGrrcN4BCreA0hK-ENQkYavP9dPIog?e=KcFNcu
https://practice.mapnwea.org/

