
 
 

 
Term1 Final Exam Information: Grades 5 to 12 
 
Dear Parents/Guardians, 
 
Final exams will start on the 15th of November.  Please note that the last day of classes will be on November 12th. 
 
Please note the important information below to ensure that your child does not miss their final exams. 
 
Final exams will be offered as online and as in school physical exams.  Students will have the option to choose 
between which exams they want to attend online and which exams they will attend in school physically. 
*Note: Some Exams will only be available in online format (In this case all students should take their exam from home – 
this information is clearly indicated on the Exam Timetable)  
 
Grade 5-12 Final Exam Information 

 All study lists and study material will be uploaded on SABIS® Digital Platform (SDP) 

 The Exam Timetable will be sent separately by grade level on SABIS® Connect and posted to SABIS® Digital 
Platform. 

 
Students Attending for Physical Exams should: 

 Arrive 10-15 minutes prior to the start of your exam (It is important to be on time for your exam)  

 Enter from the main gate and wait under the tent 

 Bring pencils, sharpeners, erasers and a water bottle 

 Wear a mask at all times 

 Don’t bring your school tablet to the exam – exams will be written and not via SDP 
 
Parents are requested to: 

 Leave campus once your child is under the tent 

 Pick-up your child at the designated time from the main gate (please be aware of the sessions timings for your 
child) 

 Wear a mask at all times 

 Follow all social distancing guidelines 
 
Online Exams 

 Online exams will be taken through Microsoft Teams and SABIS® Digital Platform. Please ensure you log into 
both as per the exam start time listed on the final exam timetable. 

 Students must have their cameras and microphone open for the full duration of the online exam. 

 Students must be seated in a quiet room, with devices connected to the internet and battery fully charged. 

 Students are not allowed to have any other device beside them while they are solving their exams. 

 It is highly recommended that students use only their school Android tablets.  Laptops (Windows with Google 
Chrome) can be used as an alternative.   

 We do not recommend the use of iPads or smart phones.   
 
Good luck for the exams! 
School Administration 
 
 
 
 
 



 

 

 امتحانات نهاية الفصل الّدراسّي األّول للّصّف الخامس وحتّى الثّاني عشر
 

عزاء،وصياء األ/ األ الياأله  
 

.نوفمبر 12يوم روس سيكون هائية في الخامس عشر من نوفمبر. يرجى مالحظة أن اليوم األخير من الد  ستبدأ االمتحانات الن    
 

.أي  امتحان هطفلك ال يفوت د من أن  أك  يرجى مالحظة المعلومات المهمة أدناه للت    
 

تي االختيار بين االختبارات ال   البالمدرسية. سيكون لدى الط   الجسدي ةهائية على اإلنترنت كما هو الحال في االمتحانات سيتم تقديم االختبارات الن  

.اإلنترنت واالختبارات التي سيحضرونها في المدرسة فعليًايرغبون في حضورها عبر   
 

 تم  ست -مالحظة: ستكون بعض االختبارات متاحة فقط بتنسيق عبر اإلنترنت )في هذه الحالة ، يجب على جميع الطالب إجراء االمتحان من المنزل *

(.اإلشارة إلى هذه المعلومات بوضوح في جدول االختبار  
 

 بالنّسبة لالمتحانات الّنهائيّة للصف 12-5

SDP قمي ة - ة سابيس الر  سيتم  إرسال جميع قوائم الد راسة والمواد الد راسي ة على منص   

SDP, SABIS Connect مني لالمتحان بشكٍل منفصل حسب مستوى الص ف  على  - سيتم  إرسال الجدول الز   

ب ال ذين سيحضرون لالمتحانات الجسدي   - ة أن يلتزموا الن قاط الت الية:يجب على الط ال   

احصرص على وصولك قبل موعد بدء االمتحان بعشر أو خمس عشرة دقيقة. -1  

ئيسي ة وانتظر تحت الخيمة. -2 ادخل من البوابة الر   

صاص والمبراة والممحاة وزجاجة ماء. -3 أحضر معك أقالم الر   

امةً في جميع األوقات. -4 ارتِد كم   

ال تحضر جهازك الل وحي  المدرسي  معك إلى االمتحان، سيكون االمتحان كتابيًّا وليس عبر االنترنت -5  

 

 ي  طلب من الوالدين ما يلي:

د أن يصبح ولدك تحت الخيمة. -1 غادر حرم المدرسة بمجر   

ئيسي ة )يُرجى العلم بمواعيد الجلسات  -2 لطفلك(اصطحب طفلك في الوقت المحد د من البوابة الر   

ارتد كمامة في جميع األوقات. -3  

4- . ات بع جميع إرشادات الت باعد االجتماعي   

 

 االمتحانات عبر األنترنت:

Microsoft Teams and SABIS Digital Platform سيتم إجراء االختبارات عبر األنترنت من خالل -  

مني لالختبار الن هائي.يُرجى الت أك د من تسجيل الد خول إلى كليهما حسب وقت بدء االختبا ر المدرج في الجدول الز   

ب فتح الكاميرات والميكروفون طول مد ة االختبار عبر االنترنت. - يجب على الط ال   

ب في غرفة هادئة، وأن تكون أجهزتهم مت صلة باالنترنت وأن تكون البط ارية مشحونة بالكامل. - يجب أن يجلس الط ال   

  جهاز آخر بجانبهم أثناء حل  اختباراتهم.ال يُسمح للط الب بوضع أي   -

الل وحي ة.  Android أو أجهزة MAC or Windows ب أجهزة الكومبيوتر االمحمولة - يُوصى بشد ة أن يستخدم الط ال   

 كما ال نوصي باستخدام الهواتف المحمولة الذ كي ة بكل أنواعها.

 

 

 حظًّا سعيدًا في االمتحانات

 إدارة المدرسة.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 تاقى كردنةوةكانى كؤتايى وةرزى يةكةم  بؤ ثؤىل ثَينج تا ثؤىل دوازدة  

 

بةِرَيز، باوكانى و دايك  

 ثَينج ِرؤذى يازدة مانطى11 لة وانةوتنةوة ِرؤذى دوا بكةن تَيبينى تكاية ، دةستثَيدةكات يازدة مانطى ثازدةى لة وةرز كؤتايى كردنةوةكانى تاقى
.دةبَيت شةممة  

.نةِروات ىَل فاينةَلى كردنةوةيةكى تاقى هيض منداَلةطةت تا بكةيت خوارةوة زانياريانةى ئةم  ِرةضاوى طرنطة تكاية  
 

.قوتاخبانة بؤ هاتنى و ئؤناَلين لةنَيوان  هةَلبذَيرَيت دةتوانَيت قوتابى. دةدرَيت ئةجنام لةقوتاخبانةش و ئؤناَلين بة كردنةوةكان تاقى  
 

 زانياريةش ئةم بدات ئةجنامى لةماَلةوة ثَيويستة قوتابى حاَلةتةدا لةم دةكرَيت ثَيشكةش ئؤناَلين بة تةنها كردنةوة تاقى هةندَيك :تَيبينى*
. كردنةوةكان تاقى نةخشةى لة كراوة ديارى بةِروونى  

 
 زانيارى دةربارةى تاقى كردنةوةكانى كؤتايى وةرز بؤ ثؤلةكانى 1-11

 دادةنرَيت.  SDP منبةرى سةر لة كردنةوة تاقى بابةتى و خشتة هةموو  -
 SDP , SABIS connect بةثَيى ئاستى قوتابى لةسةر   اتى تاقى كردنةوةكان بةتةنها دةنَيردرَيتةوةكخشتةى  -

ئةو قوتابييانةى دَين بؤ قوتاخبانة ثَيويستة ئةم ِرينماييانة جَيبةجَيبكةن:  -  -  
ئةو قوتابييانةى دَين بؤ قوتاخبانة ثَيويستة ثَينج تا دة خولةك ثَيشرت ئامادةبن لةقوتاخبانة.  -1  
لةدةرطاى سةرةكى وةرة ذوورةوة و لة ذَير ضادرةكة ضاوةِرَى بكة. -2  
بوتَلى ئاو ثَينووس و ثَيداويستى تاقى كردنةوة لةطةَل خؤت بَينة. -3  
لة هةموو كاتدا دةمامك لةبةر بكة.  -4  
بةنووسني ئةجنام دةدرَيت نةك بة ئؤناَلين. تابلَيتةكةت لةطةَل خؤتدا مةهَينة بؤ تاقى كردنةوة، جونكة تاقى كردنةوةكة -5  

 
 دايك باوكان دةبَيت ِرةضاوى ئةمانةى خوارةوة بكةن:

وةت يان ضادرةكة دانا.قوتاخبانة بةجَيبهَيَلة كاتَيك  منداَلةكةت لةذَير خَي -1  
لةدةرطاى سةرةكى و لةكاتى دياريكراودا وةرة بةدواى منداَلةكةت )ثَيويستة خشتةى كاتى منداَلةكةت بزانى( -2  
هةموو كات دةمامك لةبةر بكة . -3  
نمايى دوورى كؤمةاَليةتى جَيبةجَيبكة. هةموو ِرَي -4  

 
 تاقى كردنةوةكان لة ئؤناَلين:

 ئةجنام بدرَيت    Microsoft ,and Sabis digital platform لة كردنةوةكانى ئؤناَلين ثَيويستة تاقى -
لةهةردووكيان بةطوَيرةى كاتى دةستثَيكردنى تاقى كردنةوةى داندراو بةطوَيرةى خشتةى كاتى تاقى كردنةوةى كؤتايى. ثَيويستة جةخت بكةيتةوة  

 

 

 

 

 



 

 

 
مايكةكانيان بةكةنةوة بةدرَيذايى كاتى تاقى كردنةوة لة ئؤناَلين. ثَيويستة قوتابييان كامَيرا و  -  
ثَيويستة قوتابييان لة ذوورَيكى بَيدةنطدا بن  ئامَيرى تابلَيتةكانيان تةواو شةحنى هةبَيت و بة ئةنتةرنَيتةوة ثةيوةست ببوون.  -  
ن. ِرَيطةنادرَيت بة دانانى هةر ئامَيرَيكى تر لةكاتى تاقى كردنةوةكانيا -  
 windows android يان  MACزؤر جةخت دةكةينةوة كة قوتابييان باشرتة ئامَيرى كؤمثيوتةر بةكاربهَينن . -
  

 ئامؤذطاريتان دةكةين بة بةكارنةهَينانى مؤبايل بة هةموو جؤرةكانيةوة. 
 

 بةهيواى سةركةوتن لة تاقى كردنةوةكان
 بةِرَيوبةرايةتى قوتاخبانة


