
 

 

 

 

Dear Parents of Students in Grades 3 to 10,   

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

Benchmark Test (ABT) 2022 starting Monday, November 21, 2022. 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 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 

 

 



 

 

 

 

 أولٌاء أمور الطلبة فً الصفوف من الثالث إلى العاشر ، ألعزاءأ

 (ABT) اللغة العربٌة الدولً المعٌاريجلسة األولى من اختبار لل سٌتمدمونطفلن )أطفالن(  نود ابالغكم بأن

هو تمٌٌم مرجعً عبر اإلنترنت ٌعتمد على  ABT. اختبار 2222 رنوفمب 21اعتباًرا من ٌوم االثنٌن  2022

على تصنٌف بلوم وٌتضمن اختباًرا لجمٌع مستوٌات المدرة.  بناءً كلغة أولى أو لغة ثانٌة  اللغةطرق تدرٌس 

 سٌتم إجراء االختبار ثالث مرات فً السنة.و

لتمٌٌم الكفاءة فً المراءة والكتابة واالستماع والتحدث باللغة العربٌة. تم تصمٌم تمٌٌمات اللغة  ABTتم تصمٌم 

؛ وبالمثل ، تم تصمٌم تمٌٌمات اللغة  )أ(لغة العربٌة الذٌن ٌتابعون برنامج اللغة العربٌة للناطمٌن بال أالعربٌة 

ٌتم اللغة العربٌة. بلغٌر الناطمٌن باللغة العربٌة بمستوٌات تتوافك مع عدد السنوات التً درسوها  Bالعربٌة 

 .ممارنة النتائج محلًٌا وعالمًٌا

هم بشكل فعال لتلبٌة احتٌاجات التعلم لجمٌع طالبهم وتتبع تحصٌلهم تعلٌمات بتنوٌع وتفرٌدسٌسمح للمعلمٌن 

 وتمدمهم فً اللغة العربٌة. عالوة على ذلن ، فإنه ٌوفر للطالب:

 تمارٌر فردٌة تسلط الضوء على المهارات ونماط الموة والضعف.• 

 التمارٌر التً تتضمن وصفًا واضًحا للمهارات والمفاهٌم التً تم إتمانها.• 

 تمدمهم بمرور الولت. لمدى متدرج ٌاسل• 

التغذٌة الراجعة عالٌة الجودة )وصف واضح للمستوى التالً من اإلنجاز الذي ٌحتاج الطالب إلى السعً • 

 لتحمٌمه( والتً ٌمكن استخدامها لتحسٌن التعلم.

 المدرسة ، والنسب المئوٌة اإلللٌمٌة لممارنة أداء الطالب ولٌاسه.• 

دلٌمة باستخدام متصفح عبر اإلنترنت  02 مدة كل جلسةجلستٌن. على   ABT م عمد اختبارٌتومن الممرر أن 

خالل أولات الدراسة العادٌة. نظًرا ألن الطالب سٌستخدمون  المدرسً على أجهزة الطالب فً الحرم 

بالكامل فً اللٌلة  الجهازالتأكد من شحن إحضار سماعة الرأس وأجهزتهم إلجراء هذه االختبارات ، ٌرجى 

إذا كان السبب  ABTإذا لم ٌتمكنوا من إجراء / إكمال تمٌٌم  اإلعادةالسابمة. لن ٌكون الطالب مؤهلٌن المتحان 

. فً حالة الغٌاب ، ٌحتاج الطالب إلى تمدٌم أو لم ٌحضروا سماعة الرأس أجهزتهم غٌر مشحونة ٌعود لكون

 د إعادة االختبارات وفمًا لما تراه إدارة التمٌٌم مناسبًا فمط.تمرٌر طبً إلى المدرسة. سٌتم تحدٌد مواعٌ

لضمان نزاهة االختبارات وصحة الدرجات ، من األهمٌة بمكان أن ٌلتزم الطالب بمواعد ولوائح االختبار. 

. سٌكون ABTوتشمل هذه )على سبٌل المثال ال الحصر(: ممنوع التحدث وعدم فتح المتصفحات بجانب 

بفرض  المدرسةٌن للتعامل مع المشكالت الفنٌة للطالب فمط. كما هو الحال دائًما ، ستموم المعلمون متاح

 3هذه ٌمثل  ABTنظًرا ألن أداء الطالب فً تمٌٌمات  فٌما ٌتعلك بحاالت الغش .سٌاسة عدم التسامح المطلك.

حان على محمل الجد ٪ من متوسطهم اإلجمالً فً مادة اللغة العربٌة ، ٌرجى تشجٌعهم على أخذ االمت5 -

 وبذل لصارى جهدهم.

 

، ٌرجى  انترناشٌونال جرٌنوودلمزٌد من المعلومات حول التمٌٌمات الدولٌة التً تم إجراؤها فً مدرسة 

 زٌارة صفحة "التمٌٌم الدولً" على مولع مدرستنا على الوٌب ضمن عالمة التبوٌب "المناهج".

 

 ، مودعمك مثمتك ملكشاكرٌن 

 مع التحٌة ،

 االختبارات والتقييماتقسم 


