
Term 3 Assessment 
Grades 6-10 

 
 
Overview: 
The Term 3 assessment program has been adjusted accordingly to accommodate the            
Virginia Distance Learning program. Adjustments are in accordance with ADEK guidelines           
and serve to promote and measure meaningful student learning 
 
Key Points: 

● Term 2 Assessment dates: January 6th - March 5th. 
● Term 3 Assessment dates: March 22nd-June 29th. 
● Innovation Project tasks (Term 2) will be included in the Term 3 assessment 

schedule 
● Students will be able to select the 3 Assessment Tasks to be included in their 

Assessment Portfolio. 
● Students will have the option of completing a formal written assessment or mini- 

project as part of their End of Term assessment. 
● Grade 6-9 students will complete MAP testing for Science, English, and Math and will 

be assessed according to Expected Progress and Participation as part of their End of 
Term assessment. 

● Gr. 10 students will have to complete a panel  interview (3 teachers)  as part of their 
End of Term assessment. 

 

Term Term 1 Term 2 Term 3 Final Report 

Dates 1 Sept - 12 Dec  5 Jan - 5 Mar 22 Mar - 30 Jun 1 Sept - 30 Jun  

Weight 35% 35% 30% 100% 

Secondary 
(Grades 6 - 10) 
-Islamic Studies 
-Arabic 
-Social Studies (Ar.) 
-English 
-Math 
-Science 
-ICT 
-Social Studies (Eng.) 
-Business Studies 
 
 
 
--------------------- 
100% Ongoing 
Assessments 
for: 
-Art 
-PE 

35% -  
Continuous 
Assessments  
 
30% -  
Checkpoints 
Assessment  
 
35% -  
Final Term 
Assessment 
 
 
--------------------- 
100% -  
Term 1 Total  

5 Jan - 6 Feb 
35% -  
Continuous 
Assessments  
 
30% -  
Checkpoints 
Assessment  
--------------------- 
9 Feb - 5 Mar 
35% - 
Ongoing 
Assessment  
--------------------- 
100% -  
Term 2 Total  

35% -  
VDL 
Engagement 
 
30% -  
Progress & 
Attainment  
 
35% -  
Final Term 
Assessment 
 
 
--------------------- 
100% -  
Term 3 Total  

100%  - 
Cumulation of 
Terms 1, 2, & 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
T1 + T2 = Final 
-Social Studies (Ar.) 
-Social Studies (Eng.) 
-Business Studies 
-Art 
-PE 

 
 
 
 

 
 



 
Gr. 6-9 Assessment Summary-Term 3 

 
Category Criteria Details Weight 

 
 

VDL 
Engagement 

(35%) 

Task 
Completion 

 

Students will be assessed according to the 
number of activities submitted on time out of the 
number of expected tasks 

 
20%  

Video 
Conference 

 

Students will be assessed according to their 
overall attendance and participation in the Video 
Conference session.  

 
15% 

Progress  
& 

Attainment 
(30%) 

 
Assessment 

Portfolio 
 

Teachers will provide a list of Assessment Tasks 
completed during the VDL. 
Students will then select three of their completed 
tasks to be included in their Assessment Portfolio. 

 
30% 

 
 
 

 
End of Term 
Assessment 

(35%) 

Mini-Project 
or Written 

Assessment 

Islamic Studies, Arabic, and ICT  
Students will have the opportunity to select either 
a Project Task or Written Assessment Task 

 
35% 

 
Written 

Assessment 
& Map Test 

English, Math & Science 
Students will have the opportunity to select either 
a Project Task or Written Assessment Task (25%) 
Students will complete MAP test (10%)  
MAP test results will be measured according to 
Student Progress and Participation.  

 
 

35% 

 
  

Gr. 10 Assessment Summary-Term 3 
 

Category Criteria Details Weight 

 
 

VDL 
Engagement 

(35%) 

Task 
Completion 

 

Students will be assessed according to the 
number of activities submitted on time out of the 
number of expected tasks 

 
20%  

Video 
Conference 

 

Students will be assessed according to their 
overall attendance and participation in the Video 
Conference session.  

 
15% 

Progress  
& 

Attainment 
(30%) 

 
Assessment 

Portfolio 
 

Teachers will provide a list of Assessment Tasks 
completed during the VDL. 
Students will then select three of their completed 
tasks to be included in their Assessment Portfolio. 

 
30% 

 
 
End of Term 
Assessment 

(35%) 

Mini-Project 
or Written 

Assessment  

Students will have the opportunity to select either 
a Project Task or Written Assessment Task 

 
25% 

 
Interview 

 

Students will be expected to complete a 15 minute 
live interview 

 
10% 

 

 
 



 
 

Term 3 Gr. 6-9 Assessment Schedule 
 

 Assessment Wk 1 
June 7- June 11 

Assessment Wk 2 
Jun 14 - Jun 18 

Assessment Wk 3 
Jun 21 - Jun 25 

Subject 1 ICT  English Arabic 

Subject 2 Islamic Science Math 

MAP Test Science Math English 

 
Term 3 Gr. 10 Assessment Schedule 

 

 Assessment Wk 1 
June 7- June 11 

Assessment Wk 2 
Jun 14 - Jun 18 

Assessment Wk 3 
Jun 21 - Jun 25 

Subject 1 ICT  English Arabic 

Subject 2 Islamic Science Math 

Interviews Group 1 Group 2 Group 3 

  

 
 



  تقییم الفصل الدراسي الثالث
 من الصف 6 -10

 
 

 نظرة عامة :
 تم تعدیل برنامج تقییم الفصل الدراسي الثالث لكي یتالءم مع برنامج التعلیم عن بعد في مدرسة فیرجینیا.

  وتتوافق التعدیالت مع إرشادات دائرة التعلیم والمعرفة والتي تعمل على تعزیز وقیاس تعلم الطالب الهادف.
 

 النقاط الرئیسیة :
 مواعید اختبار الفصل الدراسي الثاني : من 6 ینایر - 5 مارس .●
 مواعید اختبار الفصل الدراسي الثالث: 22 مارس - 29 یونیو.●
 سیتم إدراج مهام مشروع االبتكار (الفصل 2) في الجدول الزمني لتقییم الفصل الدراسي الثالث .●
 سیتمكن الطالب من تحدید 3 مهام تقییم لیتم تضمینها في ملف التقییم الخاصة بهم.●
 سیكون لدى الطالب خیار إكمال تقییم كتابي رسمي أو مشروع صغیر كجزء من تقییم نهایة الفصل الدراسي.●
 سیكمل طالب الصف 6-9 اختبار MAP لمواد العلوم واللغة اإلنجلیزیة والریاضیات وسیتم تقییمهم وفًقا للتقدم●

 والمشاركة المتوقعین كجزء من تقییم نهایة الفصل الدراسي.
 سیتعین على طالب الصف العاشر عمل مقابلة  مع (3 معلمین)من مواد مختلفة كجزء من تقییم نهایة الفصل●

 الدراس  ي.
 

  التقاریر النهائیة  الفصل الثالث  الفصل الثاني  الفصل األول  الفصل الدراسي

  1 سبتمبر - 30 یونیو  22 مارس - 30 یونیو  5 ینایر -5 مارس  1-سبتمبر - 12 دیسمبر  التاریح

 %100 %30 %35 %35  الوزن  النسبي

  ا لمرحلة الثانویة
 (من الصف 10-6)
  -التربیة اإلسالمیة

  -اللغة العربیة
  -الدراسات االجتماعیة

  -اللغة  االنجلیزیة
  -الریاضیات

  -العلوم
  -الحاسوب

 -الدراسات االجتماعیة
  -باللغة االنجلیزیة
  -إدارة األعمال

 
 
 

--------------------- 
 التقییم المستمر %100

  -الفن
  -التربیة الریاضیة

- 35%  
  ا لتقییم المستمر

 
- 30%  

  ا لتقییمات الدوریة
 

- 35%  
 تقییم نهایة الفصل
  الدراسي األول

 
 
 
 
 

--------------------- 
  اإلجمالي %100

  للفصل  الدراسي األول

 6- ینایر - 5 فبرایر
- 35%  

  التقییم المستمر
 

- 30%  
  التقییمات الدوریة

--------------------- 
 5 فبرایر - 9 مارس

- 35% 
  تقییم مستمر

 
 
 
 

--------------------- 
  اإلجمالي  %100

  للفصل الدراسي الثاني

- 35%  
 المشاركة في التعلم عن

  بعد
 

- 30%  
  التقدم و التطور

 
 
 

- 35%  
 تقییم نهایة الفصل
  الدراسي الثالث

 
 

--------------------- 
  اإلجمالي  %100

 للفصل الدراسي الثالث

-  100% 
 المعدل التراكمي للفصل  1, 2,

3 & 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 الفصل األول +الثاني = التقییم

  النهائي
 -الدراسات االجتماعیة -اللغة

  العربیة
 -الدراسات االجتماعیة -باللغة

  االنجلیزیة
  -إدارة األعمال

  -الفن
  -التربیة الریاضیة

 
 
 

  ملخص التقییم من 6-9 للفصل الدراسي الثالث

 
 



 

 الوزن  التفاصیل المعاییر  الفئة

 
   المشاركة في التعلم عن

  بعد
(35%) 

  سیتم تقییم الطالب وفًقا لعدد األنشطة المقدمة في الوقت المحدد من عدد المهام المتوقعة  المهمات المنجزة
20%  

 فیدیوهات البث
  المباشر

 %15  سیتم تقییم الطالب وفًقا لحضورهم ومشاركتهم الشاملة في جلسة البث المباشر.

  التقدم واإلحراز
(30%) 

 -سیقدم المعلمون قائمة بمهام التقییم المنجزة أثناء التعلم عن بعد .   ملف تقییم الطالب
 -سیختار الطالب بعد ذلك ثالث من مهامهم المكتملة لیتم تضمینها في ملف التقییم

 الخاصة بهم.
 

 
30% 

 
 
 
 

 تقییم نهایة الفصل الدراسي
  الثالث

(35%) 

  مشروع صغیر
  أو

  المهام الكتابیة

 بالنسبة للمواد التالیة : الدراسات اإلسالمیة واللغة العربیة والعلوم وتكنولوجیا
 المعلومات (الحاسب اآللي ) .

 ستتاح للطالب الفرصة لتحدید إما  مشروع/ أو مهمة كتابیة.

 
35% 

 
  مهام كتابیة

+ 
MAP اختبار  

 اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات.
 ستتاح للطالب الفرصة لتحدید إما  مشروع/ أو مهمة كتابیة. (٪25).

.MAP  %10 إكمال الطلبة  اختبار 
 سیتم قیاس نتائج اختبار MAP وفًقا لتقدم الطالب ومشاركاتهم  .

  

 
 

35% 

 
 

 
  ملخص التقییم الصف (10)  للفصل الدراسي الثالث

 

 الوزن  التفاصیل المعاییر  الفئة

 
     المشاركة في التعلم عن

  بعد
(35%) 

 سیتم تقییم الطالب وفًقا لعدد األنشطة المقدمة في الوقت المحدد من عدد المهام  المهمات المنجزة
 المتوقعة

 
20%  

 فیدیوهات البث
  المباشر

   سیتم تقییم الطالب وفًقا لحضورهم ومشاركتهم في جلسات البث المباشر
15% 

  التقدم واإلحراز
(30%) 

 
  ملف تقییم الطالب

 -سیقدم المعلمون قائمة بمهام التقییم المنجزة أثناء التعلم عن بعد .
 -سیختار الطالب بعد ذلك ثالث من مهامهم المكتملة لیتم تضمینها في ملف التقییم

 الخاصة بهم.
 

 
30% 

 تقییم نهایة الفصل الدراسي
  الثالث

(35%) 

  مشروع صغیر
  أو

  المهام الكتابیة

  - ستتاح للطالب الفرصة لتحدید إما مهمة مشروع صغیر  أو مهمة كتابیة.
25% 

 %10 یتوقع من الطالب إتمام مقابالتهم المباشرة خالل 15 دقیقة.  المقابالت

 
 
 
 
 
 

 جدول تقییمات الفصل الدراسي الثالث للصف 9-6

 
 



 

  تقییم األسبوع األول 
  7 یونیو - 11 یونیو

  تقییم األسبوع الثاني
  14-یونیو - 18 یونیو

  تقییم األسبوع الثالث
  21 یونیو - 25 یونیو

  اللغة العربیة  اللغة اإلنجلیزیة  تكنولوجیا المعلومات  المادة األولى

 الریاضیات  العلوم  التربیة اإلسالمیة  المادة الثانیة

MAP اللغة اإلنجلیزیة  الریاضیات  العلوم اختبار  

 
 
 

 جدول تقییمات الفصل الدراسي الثالث للصف (10)
 

  تقییم األسبوع األول 
  7 یونیو - 11 یونیو

  تقییم األسبوع الثاني
  14-یونیو - 18 یونیو

  تقییم األسبوع الثالث
  21 یونیو - 25 یونیو

  اللغة العربیة  اللغة اإلنجلیزیة  تكنولوجیا المعلومات  المادة األولى

 الریاضیات  العلوم  التربیة اإلسالمیة  المادة الثانیة

  المجموعة الثالثة  المجموعة الثانیة المجموعة األولى  المقابالت

  

 
 



 

 
 


