
MAP and MASTERY TEST MEMO 
 

20 October 2022       Ref: 2022/23 
 

Dear Parents, 
 
Greetings from the AIAS family!  
 
Kindly be informed that the school plans on 
conducting MAP tests for English, Maths, 
and Science for grades 1 to 12. This will run 
in tandem with mid-term mastery tests for 
Arabic, Islamic Studies, and Social Studies 
for grades 4 to 12. Both MAP and mastery 
tests will be conducted from 24 Oct to 10 
Nov 2022. 
 

MAP and Mastery Test Schedule 
 

Mid-Term Mastery Tests: 
This pen and paper test will be worth 10 
marks and will be administered during the 
student’s subject period on a scheduled 
date.  
 
Please find the required materials for the 
mastery test in the following link: 
 

Mastery test required materials 
 
MAP Tests: 

MAP, or the Measure of Academic 
Progress, is a computerized adaptive test 
that 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 1 to 12. Grades 1 and 
2 will participate in the Reading and Maths 
MAP test. Grades 3 to 8 will participate in 
the Reading, Maths, and Science MAP 
tests. Grade 9 to 12 students will have to 
participate in four MAP tests: Reading, 
Language, Maths, and Science. This exam 
will be for a duration of one hour and will be 
administered within school hours. 

Practice test: Students can access MAP 
practice tests by clicking here. 

 ور األعّزاء،أولياء األم  

 ة الخاّصة!  تحيّة من عائلة مدرسة اإلتقان األمريكيّ 

 

المدرسة   بأن  العلم  أخذ  )إختبار   MAPبإختبارات    ستبدأالرجاء 
لمواد اللغة االنكليزيّة والرياضيات والعلوم   قياس التّطور األكاديمي(

وذلك من الصف األول وحتى الثاني عشر. حيث ستتم اإلختبارات 
العربيّة  اللغة  لمواد  فصليّة  النصف  اإلختبارات  مع  متصل  بشكٍل 
الثاني  وحتّى  الرابع  الصف  من  واإلجتماعيّة  اإلسالميّة  والدراسات 

 عشر.  

السابق  س اإلختبارات  فترة  من  تمتد  وحتّى    24ذكرها    10أكتوبر 
 .  2022نوفمبر، 

 جّدول اإلختبارات 

 اإلختبارات النصف فصليّة:  

درجات حيث سيتم   10يخضع الطالب إلمتحان تقليدي ورقي من  س
 هذا اإلختبار خالل الحّصة الفصليّة للمادة نفسها بتاريخٍ م حدد. 

الرجاء االطالع على المطلوب دراسته لإلختبار عبر الضغط على  
 .الرابطهذا 

 

 : MAPإختبارات الـ

هو عبارة عن إختبار   (MAP)إن إختبار قياس التطّور األكاديمي  
وأولياء   م حوسب المعلمين  لمساعدة  يهدف  حيث  الطبيعة،  تكيُّفّي 

الطالب،  لجميع  التعلّم  عملية  تحسين  على  واإلداريين  األمور 
الطالب  نمّو  تدعم  قرارات  إتخاذ  على  مساعدتهم  إلى  باإلضافة 

 األكاديمي. 

إلختبارات   الطالب  بإخضاع  المدرسة  بإستخدام    MAPستقوم 
لجمي وذلك  )أونالين(  وحتى اإلنترنت  األول  الصف  من  الطالب  ع 

بالمشاركة  والثاني  األول  الصف  طالب  سيقوم  عشر.  الثاني 
القراءة والرياضيات. سوف يشارك الطالب من الصف  بإختبارات 
والعلوم.  والرياضيات  القراءة  بإختبارات  الثامن  وحتّى  الثالث 
في  عشر  الثاني  وحتّى  التاسع  الصف  من  الطالب  سيخضع 

ات غة والرياضيّ ، أال وهي القراءة واللّ MAPبعة للـاإلختبارات األر
من  النوع  لهذا  الم خصص  الوقت  بأن  العلم  أخذ  الرجاء  والعلوم. 
فقط، وسوف تكون من ضمن ساعات  اإلختبارات هو ساعة كاملة 

 الدوام النظامي في المدرسة.  

 

تدريبيإ تجريبي  إختبارات ختبار  إلى  الوصول  الطالب  بإمكان   :

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/akanksha/EaoGZQjA7WRDkd99R37L_AcBuHkUDeyMTfGrfSXbz5Keww?e=7MjPtv
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:f:/p/akanksha/EttKu-hgMIFJkWF1GqJLC3sBFojkMVWHhKpBZrIEMOwgNA?e=qdTw0V
https://practice.mapnwea.org/
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/akanksha/EaoGZQjA7WRDkd99R37L_AcBuHkUDeyMTfGrfSXbz5Keww?e=7MjPtv
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:f:/p/akanksha/EttKu-hgMIFJkWF1GqJLC3sBFojkMVWHhKpBZrIEMOwgNA?e=qdTw0V


[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. 

We would like to emphasize the importance 
of student participation in the MAP test, 
therefore please ensure your child attends 
school to take the test. We encourage 
students to bring their own devices for 
effective participation in the MAP test. 
 
Best regards 
 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 . هناتجريبية للتدريب عبر الضغط 

 (growكلمة المرور:  –  grow)إسم الم ستَخدم: 

على    MAPخالل يوم اإلختبار: سيقوم الطالب بالخضوع إلختبار  
 .MAPرابط إختبار الموقع الرئيسّي: 

 م شاركة تفاصيل الولوج للموقع لكل طالب في يوم اإلختبار.  ستتم

 : بشكل ناجح ُمتطلبات الُمتصفّح للقيام باإلختبار

إختبار   بأن  العلم  أخذ  أجهزة   MAPالرجاء  على  تاح  م  غير 
فيتوّجب  لإلختبار،  الخضوع  على  قادراً  الطالب  ليكون  الموبايل. 

جهاز   إحضار  لإلختبار iPadعليه  الخضوع  الم ستحسن  ومن   ،
 بواسطة جهاز كمبيوتر أو البتوب. 

ناسب لطبيعة إختبار   Googleهو م تصفّح  MAPإن الم تصفّح الم 
Chrome  . 

إلختبار   المطلوبة  الشاشة  إعدادات  دقّة  هي   MAPإن 
1024x768 الرجاء الشاشة،  دقّة  تغيير  كيفيّة  على  لإلطالع   .

 .  هناالضغط 

اإلنترنت   م تصفّح  من  نبثِقَة  الم  النوافذ  حجب  للغاية  الضروري  من 
الرجاء طول فترة الخضوع لإلختبار. لإلطالع على كيفيّة الحجب،  

 .  هناالضغط 

 

الـ إختبارات  في  الطالب  مشاركة  أهمية  على  التأكيد  ،  MAPنّود 
وعدم   للمدرسة  الطالب  حضور  من  التأّكد  فالرجاء  السبب  ولهذا 

 غييبه عن اإلختبار. ت

للخضوع  وذلك  الخاّصة  ألجهزتهم  الطالب  إحضار  أيضاً  الرجاء 
ثمر إلختبارات الـ  . MAPبشكٍل م 

 أفضل التمنيات 

 السيّدة جيسكا جريفن 

 مديرة المدرسة  

 

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
https://practice.mapnwea.org/
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

