Year 11 and 12 Students – Mock Exams for Year 11 and 12 Students March 21st – 29th 2021
February 18th 2021
Dear Parents and Families
We hope you remain safe and well.
Ta’allum Year 11 and 12 Mock IGCSE and AS level exams will take place from 21st – 29th March as
detailed in the timetable.
As you will be aware, the Pearson Edexcel exam board has formally announced the cancellation of
summer 2021 IGCSE and AS exams, to be replaced by Teacher Assessed Grades for every student in
each of their subjects. At the present time the Cambridge board have indicated that exams are still
scheduled to go ahead ‘where it is safe to do so.’
For schools to make fair, objective, and carefully considered judgements, the Teacher Assessed grades
for Edexcel must take account of actual evidence of students’ achievement in each subject. For this
reason, although they will not be the only source of ‘evidence,’ these forthcoming Mock Exams will
provide one of the best opportunities for our students to demonstrate their level of achievement.
As they will take place under strictly supervised and controlled exam conditions, they will provide a
realistic and accurate impression to submit to the exam board as required.
The Mock Exams will be at the level of difficulty students would have faced in the summer exams.
Once marked, the exams will allow for feedback to students on their areas of strength, weaknesses,
and misconceptions in learning. These issues can be further addressed before actual Cambridge
exams or before Edexcel Teacher Assessed Grades are submitted. Teachers will continue to work with
students to produce more evidence if required. All Year 11 and 12 students should continue to work
hard in the remaining time to study.
It must be emphasised that the grade a student achieves in the Mock Exams may not be the grade
which will be awarded. As soon as Pearson Edexcel have confirmed the precise arrangements for
Teacher Assessed Grades, we will inform you.
Arrangements for the Mock Exams
In accordance with MoE instructions during the pandemic, all students are required to be in school
for their exams. Strict social distancing, hygiene and safety measures will apply. The Academy will
ensure strict compliance with the MoE’s stipulated, maximum number for 50% of students to be on
site at one time.
For your information, the Year 11 and 12 Mock exam timetable is posted on the academy website,
along with relevant Learning Objectives. Please check the timetable carefully for the timings of your
child’s exams. Each day, he or she will sit up to 3 exams. Please see the timetable for variations to
dismissal times. Note that students will be required to attend school only for their exams on the
timetabled days during the Mock Exams period. To maintain social distancing, they should arrive no
more than 15 minutes before the start of the exams and leave promptly once exams are completed
for the day. If there is a gap between the times of 2 exams, students will be supervised on site.

On arrival at school all students must follow staff directions to go directly to the designated classroom
or other exam space. We will ensure that no more than 15 students will be in a classroom at any one
time. In areas such as the Auditorium, if used, a maximum of 60 students can be accommodated at
one time, according to MoE regulations. Students will remain in the same classroom for all their exams
on any single day. Students with chronic illnesses will sit their exams in a separate location. If your
child has an official medical certificate and is not permitted to attend school, this certificate must be
presented to the Head of School. All Secondary students must wear masks in school.
We remind you of some key details for the exams themselves:
•
•

All students must wear full school uniform. Students who arrive out of uniform may not be
allowed to enter the exam room.
Students should arrive fully prepared with all the necessary, essential items of equipment
for written exams: black pen, pencil, ruler, eraser, pencil sharpener and geometric equipment
as required.

Lessons will resume for students immediately after the exams finish – for Year 12 lessons recommence
on Sunday March 28th. For Year 11, lessons recommence on Monday 29th March for students not
taking exams on that day.
We thank you for your continued support and we wish all our students the best of success in the
forthcoming Mock exams. Please do not hesitate to contact the Head of Secondary at the Academy if
you require any further clarification of the details.

Yours faithfully

Principal

صفّين )11( :و( )12من  21إلى  29مارس 2021
االختبارات التّجريبيّة لل ّ
2021/02/18
ّ
األعزاء
السّادة أولياء األمور
تحيّة طيّبة ،وبعد:
فإنّنا نرجو أن تظلّوا بخير وأمان.
نو ّد أن نؤ ّكد ّ
صفّين ،)11( :و( )12في موا ّد ( )IGCSEو ( )ASسوف تُجرى خالل
أن اختبارات "تعلّم" التّجريبيّة لل ّ
الفترة من ( 21إلى  29مارس  )2021وفق التّفاصيل الواردة في جدول االختبارات.
كما تعلمون ،فقد أعلن مجلس اختبارات إديسكيل -بيرسون رسميًّا عن إلغاء اختبارات ( )IGCSEو( )ASلصيف
2021؛ واستبدل بها "درجات المعلّم التّقييميّة" لك ّل طالب في ك ّل مادّة من موادّهم .وبالمقابل ،أشار مجلس كامبردج
المقرر إجراء االختبارات الخارجيّة (حيثما كان ذلك آمنًا).
لالختبارات ،إلى أنّه ،حتّى اآلن ،ال يزال من
ّ
فإن "درجات المعلّم التّقييميّة" لل ّ
وبال ّنسبة للمدارس ،ولوضع تقييمات منصفة ،وموضوعيّة ،ودقيقة؛ ّ
طلبة في موا ّد
إديكسيل يجب أن تأخذ بعين االعتبار األدلّة الفعليّة على إنجاز ال ّ
طلبة في ك ّل مادّة .ولهذه األسباب ،فلن تكون نتائج
االختبارات التّجريبيّة هي األدلّة الوحيدة ،غير أنّها ستتيح لطلبتنا الفرصة إلظهار مستوى تحصيلهم .وبما ّ
أن هذه االختبارات
سوف تجرى تحت إشراف صارم ،وبمراعاة شروط إجراءات االختبارات؛ فإنّها ستوفّر انطباعًا واقعيًّا ،ودقيقًا لترسل إلى
مجلس االختبارات وفق ما هو مطلوب.
صعوبة تتّسق مع ما يجده ال ّ
صيف
طلبة عادةً في اختبارات ال ّ
سوف تبنى االختبارات التّجريبيّة على مستويات من ال ّ
الراجعة لل ّ
القوة ،ومواطن
الخارجيّة .وفور تصحيح هذه االختبارات ،سوف تقدّم التّغذية ّ
طلبة بشأن ما لديهم من مواطن ّ
الضّعف ،وسوء الفهم المحتمل في تعلّمهم .هذه القضايا يمكن أن تُعلَن قبل اختبارات كمبردج أو قبل إرسال "درجات المعلّم
وسيستمر المعلّمون في العمل مع ال ّ
طلبة لجمع مزيد من األدلّة إن كان مطلوبًا جمعها .ويجب على
التّقييميّة" إلى إديسكيل.
ّ
ي لتلقّي تعلّمهم.
جميع طلبة ( ،)11و( )12مواصلة العمل بج ّد في الوقت الحال ّ
أن نتائج ال ّ
ويجب أن نؤ ّكد ّ
طلبة في االختبارات التّجريبيّة قد ال تكون هي نفسها الدّرجات الّتي ستُمنَح لهم .وفور تأكيد
بيرسون – إديكسيل كيفيّة منح "درجات المعلّم التقييميّة"؛ سوف نبلّغكم.
إجراءات عقد االختبارات التّجربيّة
على وفق تعليمات وزارة التّعليم والتّعليم العالي في ظ ّل ظروف جائحة (كوفيد)19 -؛ فإ ّنه يجب على جميع ال ّ
طلبة
ي ،والنّظافة ،والسّالمة .وسوف تلتزم
تقديم اختباراتهم داخل األكاديميّة .وسوف تُطبّق تدابير صارمة لضمان التّباعد الجسد ّ
ّ
األكاديميّة بصرامة بتعليمات وزارة التّعليم والتّعليم العالي الّتي تقضي بوجود  %50كح ّد أقصى من الطلبة داخل األكاديميّة
في الوقت الواحد.
وللعلم ،ف ّ
ي لألكاديميّة إلى جانب
إن جدول االختبارات التّجريبيّة لل ّ
صفّين )11( :و( )12منشور على الموقع اإللكترون ّ
أهداف التّعلّم الدّاخلة في االختبارات (يُرجى إدراج رابط األهداف) .ويُرجى معاينة جدول االختبارات ج ّيدًا؛ لمعرفة مواعيد
اختبارات أبنائكم ،ومواعيد انصرافهم من األكاديم ّية .وفي ك ّل يوم من أيّام االختبارات ،سوف يؤدّي ال ّ
طالب اختبارين أو
أن ّ
ثالثة .وخالل فترة االختبارات التّجريبيّة ،يُرجى مالحظة ّ
الطلبة مطالبون بالحضور إلى األكاديميّة فقط في األيّام الّتي
سوف يؤدّون فيها اختباراتهم وفق جدول االختبارات.
وللمحافظة على التّباعد (المسافة االجتماعيّة) ،ينبغي لل ّ
طلبة الوصول إلى األكاديميّة قبل  15دقيقة من موعد بدء
ي بين موعد اختبارين ،فسوف يكون ال ّ
طلبة تحت اإلشراف
االختبارات ،ث ّم المغادرة فور إنهائها .وإذا كان هنالك فاصل زمن ّ
والرعاية داخل األكاديميّة.
ّ

وفور وصول ال ّ
ي
طلبة إلى األكاديميّة ،يجب عليهم اتّباع تعليمات المعلّمين بالتّوجّه إلى ال ّ
ص ّ
ف المعيّن لك ّل منهم أو أ ّ
مرفق آخر مج ّهز لتقديم االختبار.
صف في الوقت نفسه .وفي بعض المرافق ،مثل المسرح ،في
وسوف نضمن عدم وجود أكثر من ( )15طالبًا في ك ّل
ّ
ّ
ّ
حال استخدامه ،سيت ّم استيعاب ( )60طالبًا كح ّد أقصى في وقت واحد ،وذلك بنا ًء على تعليمات وزارة التعليم والتعليم
طلبة في صفوفهم نفسها في أيّام االختبارات جميعها .وسوف يؤدّي ال ّ
العالي .وسوف يبقى ال ّ
طلبة الّذين يعانون من أمراض
ي فيه توصية بعدم الحضور إلى األكاديميّة؛ فيجب
مزمنة في غرف مخ ّ
ي رسم ّ
صصة لهم .وإذا كان لدى ابنك تقرير طبّ ّ
تسليم نسخة من هذا التّقرير إلى مدير المدرسة .ويجب على جميع طلبة المرحلة الثّانويّة ارتداء الكمامة.
ونو ّد تذكيركم ببعض التّفاصيل األساسيّة المتعلّقة باالختبارات نفسها:
•
•

بأن ال ّ
يجب على جميع ال ّ
طلبة الّذين ال يلتزمون ّ
ً
كامل ،عل ًما ّ
طلبة ارتداء ّ
ي قد ال
ي
بالز ّ
ي المدرس ّ
ي المدرس ّ
الز ّ
يُس َمح لهم بالدّخول إلى قاعة االختبار.
يجب حضور ال ّ
طلبة ومعهم جميع األدوات ّ
الرصاص ،والمِ سطرة،
الالزمة للختبارات الكتابيّة :القلم األسود ،وقلم ّ
والمِ براة ،والمِ محاة ،واألدوات الهندسيّة ّ
الالزمة.

وسوف تُست َأنَف دروس ال ّ
طلبة فور إنهائهم االختبارات ،وذلك يوم األحد  28مارس بالنّسبة لطلبة ( ،)12ويوم الثّالثاء
 30مارس بالنّسبة لطلبة (.)11
المستمر ،مع دعائنا ألبنائنا ال ّ
طلبة بالتّوفيق والسّداد في االختبارات التّجريبيّة المقبلة ،راجين عدم
نشكركم على دعمكم
ّ
ّ
التّردّد في التّواصل مع مدير المدرسة الثانويّة إذا كنتم بحاجة إلى مزيد من التّوضيح.

مع أطيب التّحيّات،،،
مدير/ة األكاديميّة

