
 

 
 

Dear Parents of Students in Grades 3 to 10, 

This is to inform you that your child(ren) will be sitting for the second session of the Arabic 

Benchmark Test (ABT) from February 20 - 24, 2023. The ABT is an online benchmark assessment 

based on the Arabic framework for Arabic as the first and an additional language. It is based on 

Bloom’s taxonomy and includes testing for all ability levels. The test will be conducted thrice a 

year. 

ABT is designed to assess proficiency in Arabic Reading, Writing, Listening, and Speaking. The 

Arabic A assessments are designed for native Arabic speakers who are following the Arabic (A) 

program; similarly, the Arabic B assessments are designed for non-native Arabic speakers in levels 

corresponding to the number of years they have studied Arabic B. The Arabic IBT assessment is 

designed to give an international benchmark of your child’s performance vis-à-vis the participating 

countries in the world and in the region. 

It will allow teachers to effectively differentiate their instruction to meet the learning needs of all 

their students and keep track of their attainment & progress in the Arabic language. Furthermore, it 

provides students with: 

• Individual reports that highlight skills, strengths, and weaknesses. 

• Reports that include a clear description of skills & concepts that have been mastered. 

• A scaled score to measure their progress over time. 

• High-quality feedback (clear descriptions of the next level of achievement that students need to 

strive towards) that can be used to improve learning. 

• School, and regional percentiles to compare and benchmark student performance. 

The ABT is scheduled for two sessions; each session of 60 minutes will be conducted using an 

online browser on students’ devices on campus during regular school timings. As students will be 

using their headphones and devices to take those tests, kindly make sure the latter is fully charged 

the night before. Students will not be eligible for a makeup exam if they were not able to 

take/complete the ABT assessment due to their uncharged devices. In case of absence, a student 

needs to submit a medical report to the school. Retests will only be scheduled as deemed fit by the 

Assessment Department. 

To ensure the exams’ integrity and the validity of the scores, it is crucial that students abide by the 

testing rules and regulations. These include (and are not limited to): no talking and no browsers to 

be opened beside the ABT. The teachers will be available to attend to students’ technical issues 

only. As always, GIS will enforce its zero-tolerance policy. As students’ performance on these ABT 

assessments accounts for 3 - 5% of their total average in Arabic subject, kindly encourage them to 

take the exam seriously and do their best. 

For more information about the International Assessments conducted at Greenwood International 

School and for more resources, please visit the “International Assessment” page on our school’s 

website under the “Curricula” tab. 

                       Thank you for your trust and support, 
                       Assessment Department



 ، األعزاء أولياء أمور الطلبة في الصفوف من الثالث إلى العاشر  

 تحية طيبة وبعد، 

             الذي سيتم عقده في المدرسة ( ABTبأن طفلك )أطفالك( سيحضر الجلسة الثانية من اختبار المعيار العربي ) يرجى العلم 
            هو تقييم مرجعي عبر اإلنترنت يعتمد على إطار العمل للغة ABT. اختبار  2023فبراير   24إلى  20من خالل الفترة 

           يتم إجراءوجميع مستويات القدرة.  لقياس   اسئلةتصنيف بلوم ويتضمن  يعتمد على ولغة إضافية.   كلغٍة أولى أو العربية 
 االختبار ثالث مرات في السنة. 

              للناطقينمخصص   (أ اختبار )لتقييم الكفاءة في القراءة والكتابة واالستماع والتحدث باللغة العربية.  االختبار تم تصميم 
           لغير الناطقين باللغة العربية  . في حين تم تخصيص اختبار )ب(  )أ(    العام اللغة العربية  درسون منهاجي باللغة العربية الذين 

   مصمم إلعطاء معيار دولي ألداء طفلك مقارنة بالدول وهو   في مستويات تقابل عدد السنوات التي درسوا فيها اللغة العربية. 
 المشاركة في العالم والمنطقة. 

      لجميع طالبهم وتتبع  الفردية   بشكل فعال لتلبية احتياجات التعلم  بالتخطيط المتمايزللمعلمين  المعيار العربي  اختبار  يسمح
 اللغة العربية. عالوة على ذلك ، يوفر للطالب: مادة تحصيلهم وتقدمهم في 

 ونقاط القوة والضعف.   • تقارير فردية تسلط الضوء على المهارات

 • تقارير تتضمن وصفًا واضًحا للمهارات والمفاهيم التي تم إتقانها. 

 تقدمهم بمرور الوقت.  يوضحمتدرج  مقياس• 

          • التغذية الراجعة عالية الجودة )وصف واضح للمستوى التالي من اإلنجاز الذي يحتاج الطالب إلى السعي لتحقيقه( والتي 
 لتحسين التعلم.  يمكن استخدامها 

 اإلقليمية لمقارنة أداء الطالب وقياسه.المدرسية والنسب المئوية يقدم • 

            الخاصةوالسماعات  وتر  يأجهزة الكمبدقيقة باستخدام   60كل جلسة  ، مدة ن ييعقد االختبار بواقع جلستمن المقرر أن 
         إلجراء هذه وسماعاتهم   خالل أوقات الدراسة العادية. نظًرا ألن الطالب سيستخدمون أجهزتهم بالطالب في المدرسة  

          إذا لم   اإلعادة بالكامل في الليلة السابقة. لن يكون الطالب مؤهلين المتحان  الجهازاالختبارات ، يرجى التأكد من شحن 
              في حالة الغياب ، يحتاج الطالب إلى تقديم تقرير طبي   هزتهم غير مشحونة. أج  لكون  االختبار يتمكنوا من إجراء / إكمال  

 مناسبًا فقط.  قسسم االمتحانات إلى المدرسة. سيتم تحديد مواعيد إعادة االختبارات وفقًا لما تراه إدارة 

             د ولوائح االختبار. وتشمل هذه  لضمان نزاهة االختبارات وصحة الدرجات ، من األهمية بمكان أن يلتزم الطالب بقواع 
 .  كما يمنع فتح أي متصفح آخر  أثناء االختبار، )على سبيل المثال ال الحصر(: ممنوع التحدث 

           بفرض سياسة عدم   تقوم مدرسة جرين وود سيكون المعلمون متاحين للتعامل مع المشكالت الفنية للطالب فقط. كما 
          ٪ من متوسط 5  -  3يمثل  التقييمات المعيارية الدولية . نظًرا ألن أداء الطالب في أي حاالت غش   مع  التسامح المطلق

 اإلجمالي في مادة اللغة العربية ، يرجى تشجيعهم على أخذ االمتحان على محمل الجد وبذل قصارى جهدهم.  درجاتهم 

              ولمزيد من الموارد ، يرجى زيارة صفحةتنا  ا في مدرسلمزيد من المعلومات حول التقييمات الدولية التي تم إجراؤه 
 "التقييم الدولي" على موقع مدرستنا على الويب ضمن عالمة التبويب "المناهج". 

 ،  مع الشكر والتقدير لكم على ثقتكم وتعاونكم  

 اإلمتحانات قسم  


