
 

MASTERY TEST MEMO 
 
02 March 2023       Ref: 2023/51 
 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family!  
 
Kindly be informed that the school plans on 
conducting mastery tests for Arabic, Islamic 
Studies, and Social Studies for grades 4 to 
12 from 13 March 2023, and practice tests 
for the AP subjects in grades 10 to 12 from 
09 March 2023.  
 
There will be “no end-of-term test” for term 
2. The tests for this term are a more 
simplified version. This is done to extend 
learning time till the end of the term. The last 
day of the term is 23 March 2023.  
 
The test schedule can be found here. 
Required materials for the tests can be 
found in the learning matrix. 
 
The pen and paper tests will be worth 25 
marks and will be conducted within the 
subject period as per the test schedule. 
Normally scheduled classes will continue 
after the tests.  
 
Full attendance is mandatory for students till 
the end of the term. Students who do not 
take a particular AP subject will have subject 
enrichment through completion of 
worksheets during the scheduled exam 
time. Participation in the completion of these 
enrichment worksheets is mandatory.  
 
We would like to emphasise the importance 
of student attendance for scheduled classes 
and participation in the tests, therefore 
please ensure your child attends school on 
time to take the test.   
 
Best regards 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 أولياء األمور األعزاء،

 لكم منّا أطيب التّحيات! 

ة غة العربّي اللّ  مادة  في  خطط إلجراء اختبارات  مدرسة ت  النود إعالمكم بأن 

،   الثّاني عشر  ابع إلى ة للصفوف من الرّ االجتماعّي ة وراسات اإلسالمّي والدّ 

عشر  من الّصف العاشر إلى الثّاني   Ap موادلاختبارات  أيًضا ستعقدو

 .2023مارس  09 وذلك بدًءا من 

 

أكثر بساطة من االختبارات  في المواد المذكورة أعاله  االختبارات ستكون 

حتى نهاية   بناًء عليه ستستمرالحصص الّدراسيّة   ،النّهائّية المتعارف عليها

 . 2023مارس  23آخر يوم هو علًما بأن الفصل الدراسي. 

 

ستجدون جدول االختبارات والّدروس المطلوبة لالمتحان 
 في رابط خطة التّعلّم. 

 
 
 

  ستكون اختبارات المواد المذكورة أعاله أثناء الحصص الّدراسيّة
الخاصة بكل مادة وفقًا لجدول االختبارات، علًما بأن عالمة االمتحان  

عالمة، وستستمرالحصص الّدراسيّة بشكل نظامي حتى  25الورقّي 
 نهاية الّدوام.  

 
فيما . الثّاني راسيإلزامي للطالب حتى نهاية الفصل الدّ الحضور 

أوراق عمل  سيحصلون على   AP الذين ليس لديهميخص الّطالب 
 علًما بأن حل هذه األوراق إلزاميًا.  ،إثرائيّة

 
 
 

  عليها الب للصفوف المقررحضور الطّ  ضرورةأكيد على نود التّ 
أكد من ، لذلك يرجى التّ وهي من الّرابع إلى الثّاني عشر االختبارات 

المحدد إلجراء    التّاريخإلى المدرسة في  ابنك /ابنتكحضور 
 االختبار. 

 
 

 تحياتي، 
 مديرة المدرسة  
 جيسيكا غريفين

 

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/akanksha/EZDRrIWkbHNKgK26yqLUV50Ba9j--MnF8cJ0Iaa9YTRiRA?e=5pzSgv
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