
 

 

 
 

                 Date: 07/11/2022 
Ref. # G3 -22 

 
    CAT4 (2022 – 2023) 

                           
Dear Parents, 

 

This is to inform you that as part of UAE’s National Agenda requirements for the 

2022-2023 academic year, Grades 3, 5, 7, 9 and all those students who are new 

to GIS or have not sat for the exam in last 5 years will have to sit for the 

Cognitive Abilities Test (CAT4) on November 8 & 9, 2022 during regular school 

timing.  Students will be using their devices and headphones to take the test, 

kindly make sure their devices are fully charged the night before and they bring 

their headphones.  

The Cognitive Abilities Test (CAT4) is a diagnostic assessment that is designed to 

help students and their teachers understand how they learn and what their 

academic potential might be. It assesses how students think in areas that are 

known to make a difference to learning. 

Tasks involve thinking about shapes and patterns (Non-Verbal Reasoning), words 

(Verbal Reasoning), numbers (Quantitative Reasoning) and some questions are 

answered by mentally generating and transforming visual images (Spatial Ability). 

While many tests focus on a child’s attainment in core subjects, CAT4 is designed 

to give schools a much broader, more rounded view of each child, their potential 

and how they learn. Results help teachers decide about the pace of learning that 

is right for a student and whether additional support or challenge is needed. 

Teachers are provided with an individual profile of learning preference along with 

a range of indicators of likely future performance. Used with other information, 

these data can support teaching and learning for all children. 

 

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 

 



 

 

 
 

Date:07/11/2022 
Ref. # G03 -22 

 

 23-22للعام الدراسي  (CAT4اختبار القدرات المعرفية )

 

من    أنه  عالمكمإنود             الدراسي   للعام  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطنية  األجندة  متطلباتوكمتطلب 

 الذين  أو  مدرسة جرين وود إنترناشيونال  في  الجدد  الطالب  وجميع  9  و  7  و  5  و  3  الصفوف  فإن  ،  2022-2023

(  CAT4) المعرفية القدرات الختبارتقدموا ي أن يجب الماضية ةالخمس السنوات في االمتحان اجتياز لهم يسبق لم

 إلجراء  وسماعاتهم  أجهزتهم  الطالب  سيستخدمعتيادي، حيث  اال  دوام المدرسة   خالل   2022  نوفمبر  9  و  8  في

 .بهم الخاصة الرأس سماعات وإحضار السابقة الليلة في بالكامل األجهزة شحن من التأكد يرجى لذا  ، االختبار

تعلمهم و فهم كيفية  الطالب ومعلميهم على  لمساعدة  تم تصميمه  تقييم تشخيصي  االمتحان هو  ة مدى فمعرهذا 

ستدالل  ستدالل اللفظي مع الكلمات أو األرقام )االاالوستدالل)غير اللفظي(،  إمكاناتهم األكاديمية.تتضمن المهام اال

 الكمي(، حيث تتطلب بعض األسئلة تصور وتخيل إمكانية تَغَيُر الشكل وتحركه )القدرة المكانية(. 

  " إلعطاء CAT4تركز العديد من االختبارات على تحصيل الطفل في المواد األساسية، لذلك تم تصميم اختبار "

تساعد النتائج المعلمين في تحديد سرعة التعلم   حيث، وكيفية تعلمه؛  حول إمكانات كل طالبالمدارس نظرة شمولية  

 المناسب للطالب، وما إذا كانت هناك حاجة إلى دعم أو تحٍد إضافي.

داء المحتمل سيتم تزويد المعلمين بمعلومات فردية عن تفضيالت التعلم جنباً إلى جنب مع مجموعة من مؤشرات األ

 في المستقبل ويمكن أن تدعم التدريس والتعلم لجميع األطفال. 

لمزيد من المعلومات حول التقييمات الدولية التي تُعقد في مدرسة جرين وود إنترناشيونال وللمزيد من المصادر،  

 ة". يرجى زيارة صفحة "التقييم الدولي" على موقع مدرستنا تحت عالمة التبويب "المناهج الدراسي

 

 ثقتكم ودعمكم ى عل  شاكرين لكم

   قسم االمتحانات   

 


