January 13th, 2021

Year 2 GL Assessment - Science, English, and Maths Progress Tests – February
1st – 3rd 2021
Information for Parents
Dear Parents
We are keen to provide some additional notes and guidance for you to support your child in
preparation for the forthcoming Progress Tests (February 1st -3rd).
The Progress Tests measure students’ knowledge, understanding and application of the core subjects:
English: focuses on grammar, punctuation and spelling, and on reading comprehension, using ageappropriate fiction and information texts.
Maths: assesses key aspects of Maths appropriate to the age of the pupil including Mental Maths.
Science: measures two dimensions of science learning, understanding of science content, and
‘working scientifically’ (application of skills).
A link is provided to an explanatory video:
https://www.gl-assessment.co.uk/videos/introduction-to-gl-assessment/
A useful booklet about the Progress Tests can be found below.
https://www.gl-assessment.co.uk/media/205577/ptseries_assessment_overview1.pdf
We have created knowledge organisers to give an overview of the objectives which will be covered in
the tests and packs of practice questions to help your child to prepare.
Please do not hesitate to contact the school if further clarification or detail is required.
Yours faithfully

Head of Primary

2021/01/13

الرياضيات
اختبارات قياس مدى التّقدّم في مستوى أداء طلبة ال ّ
ص ّ
ي في العلوم ،واللّغة اإلنجليزيّة ،و ّ
ف الثّاني االبتدائ ّ
( 3 – 1فبراير )2021
معلومات ألولياء األمور
السّادة أولياء األمور الكرام،
تحيّة طيّبة ،وبعد:
فإنّنا حريصون على تقديم بعض الملحوظات واإلرشادات اإلضافيّة لدعم أبنائكم في االستعداد الختبارات قياس مدى التّقدّم
الّتي سوف تُجرى في الفترة ( 3 – 1فبراير).
تقيس هذه االختبارات مدى التّقدّم في معرفة ال ّ
طلبة وفهمهم وقدرتهم على تطبيق تلك المعرفة في الموا ّد األساسيّة اآلتية:
اللّغة اإلنجليزيّة :يقيس هذا االختبار قدرات ال ّ
طلبة في القواعد ،واستخدام عالمات التّرقيم ،والتّهجئة ،وفهم المقروء،
واستخدام النّصوص الخياليّة والمعلوماتيّة المناسبة ألعمارهم.
الرياضيّات :قياس مدى معرفة ال ّ
الرياضات الذّهنيّة.
طلبة في المجاالت األساسيّة المناسبة ألعمارهم بما في ذلك ّ
ّ
ي وفهمه ،والعمل "بمنهجيّة علميّة"
العلوم :يقيس هذا االختبار مجالين من مجاالت العلوم ،وهما :معرفة المحتوى العلم ّ
(تطبيق المهارات).
والرابط اآلتي يتيح لكم الفرصة لال ّ
ي:
ّ
طالع على فيديو توضيح ّ
https://www.gl-assessment.co.uk/videos/introduction-to-gl-assessment/

بالرابط الوارد أدناه؛ للحصول على كتيّب مفيد حول اختبارات قياس مدى التّقدّم:
كما يمكنكم االستعانة ّ
https://www.gl-assessment.co.uk/media/205577/ptseries_assessment_overview1.pdf

وقد أعددنا حزمة من المعلومات إلعطاء لمحة عا ّمة عن أهداف التّع ّلم ا ّلتي ستت ّم تغطيتها في هذه االختبارات ،إلى جانب
حزمة من التّدريبات لمساعدة ال ّ
طالب على االستعداد الجيّد .وهذه الحزم ستكون متوافرة على موقع األكاديميّة.
يُرجى عدم التّردّد في التّواصل معنا في حال الحاجة إلى مزيد من التّوضيح أو التّفصيل.
مع أطيب التّحيّات،،،
مدير المرحلة االبتدائيّة

