
 
 

 

 

August, 2020                                            

Term 1 Diagnostic Exams – Grade 3 & 4 

Dear Parent/Guardian,  

Diagnostic tests are done in the beginning of each academic year to test the students’ retention of basic 

concepts taught the previous year.   This year, the diagnostic tests will be taken online, through the SDP.   

Sample (practice) questions are uploaded to SABIS® Digital Platform under Exam Preparation.  All 

students need to review the sample questions before the diagnostic test is taken.  

The diagnostic tests will also be found under Exam Preparation, under the Exam Practice/Documents 

tab. 

Please note that it is very import that students take the diagnostic tests seriously and do them without 

any help.  The information from the diagnostic tests will give us valuable information to support the 

individual students. 

Grade 3 Math Diagnostic (E regular) Monday, September 7th  2:00 PM – 3:00 PM 

Grade 4 Math Diagnostic (F and EF) Monday, September 7th  2:00 PM – 3:00 PM 

Grade 4 English Diagnostic (F regular) During the English AMS period in week 2 

 

Kind regards, 

Raz Mahmoud 
Lower Primary AQC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 2020آب 

 ابعالث والر  الث    ف  الص   -ل األو   راسي  للفصل الد   ةي  قييماالمتحانات الت  
 األمر، عزيزي ولي  

ابق. تدريسها في العام الس   تي تم  ة ال  ب بالمفاهيم األساسي  ل  الط   الختبار دراسي    عام   في بداية كل   ةي  قييمإجراء االختبارات الت   يتم  
 .SDP عبر اإلنترنت من خلل ةي  قييم الت  إجراء االختبارات  هذا العام سيتم  

ب إلى ل  . يحتاج جميع الط   PreparationExam بعنوانة قمي  الر    ®SABISلى منصةع الت دريبي ةنة من األسئلة تحميل عي   يتم  
 .ي  ت قييمالمراجعة نماذج األسئلة قبل إجراء االختبار 

 Exam، ضمن علمة التبويب   PreparationExam في خانة  أيًضا ةي  قييم الت  يمكن العثور على االختبارات 

 Practice/Documents . 

.  مساعدة   دون أي   من بها ايقومو أن و ،  ة على محمل الجد  قييمي  الت  ب االختبارات ل  ا أن يأخذ الط  جد   المهم  ه من يرجى ملحظة أن  
 ب.ل  دعم الط  تفيدنا في  مةً قي   ة معلومات  ي  قييمالت  ستعطينا االختبارات 

 
Grade 3 امتحان الّرياضيّات (E regular)  أيلول 7اإلثنين   2:00 PM – 3:00 PM 

Grade 4 امتحان الّرياضيّات (F and EF)  أيلول  7اإلثنين  2:00 PM – 3:00 PM 

Grade 4  امتحان اللّغة اإلنكليزيّة (F regular)  خاللAMS   .اللّغة اإلنكليزّية في األسبوع الثّاني 

 
 أطيب الت حي ات 
 راز محمود
 مسؤولة الن احية األكاديمي ة
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                        تاقى كردنةوةكانى هةَلسةنطاندن بؤ وةرزى يةكةمى خوَيندن – ثؤىل سَى و ضوار        

 بةِرَيز سةرثةرشتيارى قوتابى،

هةموو سةرةتاى ساَلَيك تاقى كردنةوةى هةَلسةنطاندن بؤ قوتابييان ئةجنام دةدرَيت بةمةبةستى تَيطةيشتنى قوتابى  
كان كة لةساَلى ثار خوَيندوويةتى.لة بابةتة سةرةكيية  

 .ئةجنام دةدرَيت SDPئةمساَل تاقى كردنةوةكانى هةَلسةنطاندن لة 

 Examدجييتاَل دادةنرَيت بة ناونيشانى ®SABIS ضةند منوونةى ثرسيارَيك وةك ِراهَينان لة منبةرى

Preparation  هةموو قوتابييةك ثَيويستة ثَيداضوونةوةى نوومنةى ثرسيارةكان بكات ثَيش ئةجنامدانى تاقى
 كردنةوة. 

لة دؤكيومَينتى ِراهَينانى  Exam Preparationهةروةها دةتوانن تاقى كردنةوةكانى هةَلسةنطاندن ببينن لة 
 .  Exam Practice/Documents تاقى كردنةوة

تاقى .اتهةروةها بةبَى يارمةتى ئةجنامى بد َيت،ةت تاقى كردنةوةكة بةجدى وةربطرتكاية زؤر طرنطة منداَلةك
 كردنةوةكانى هةَلسةنطاندن زانيارى بامشان ثَيدةطةَينَيت بؤ ثشتطريى زياترى قوتابييان.

 

Grade 3 تاقى كردنةوةى بريكارى(E regular)  2:00     7 دووشةممة PM – 3:00 PM 

Grade 4  كردنةوةى بريكارىتاقى  (F and EF)  2:00    7 دووشةممة PM – 3:00 PM 

Grade 4 تاقى كردنةوةى زمانى ئينطليزى (F 
regular) 

 .زمانى ئينطليزى لة هةفتةى دووةم  AMS لة

 
 لةطةَل رَيزدا

 راز مةمحود

 سةرثةرشتيارى ئةكاردميى

  


