
 

 

 

 

Dear Parents of Grades 3 & 7 students, 

Thank you for encouraging your children to participate in the Question-a-Day initiative. Many students 

from across Abu Dhabi in Grade 3 and Grade 7 have been logging on to the Question-a-Day platform 

each week and answering Mathematics and Science questions. 

As a component of the Question-a-Day program, and to measure student progress in the area of skill 

development, all Grade 3 and Grade 7 students will undertake a Trimester Online Test (TOT). The 

Trimester Online Test will be held on March 20,2018 (Grade 3A & 3B) and (Grade 7A & 7B), with the 

aim of monitoring student improvement in achievement on international style questions. The 

assessment will be conducted online, during normal lesson time on computers at school on the above 

mentioned dates. The results of this assessment will provide information about individual and class 

progress and provide ADEK with information about student progress. It will also provide data to 

compare the progress of students who have been participants or non-participants in a Question-a-Day 

program. 

The test will consist of 20 Mathematics questions and 20 Science questions, and students will be given 

enough time to complete this assessment, up to 45 minutes if required.  

In this regard, we have conducted online practice or mock test to all the students under the QaD 

Program to see how they will do the real TOT next week. The results will be sent to you via the School 

Management System (SMS). Kindly check your SMS inbox and download the file. 

Thank you for supporting the initiative and encouraging your child to try their best in the Trimester 

Online Test. 
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 أعزائي أولياء أمور الصف الثالث والسابع المحترمين ،،،،

ع والثالث  تم تسجيل دخولهم حيث أن العديد من طالب الصف السابنشكركم على تشجيع أطفالكم للمشاركة في مبادرة " سؤال اليوم " ، 

دتي الرياضيات والعلوم من مختلف مدارس أبوظبي .ي  في ماسؤال اليومال إلى المبادرة  في كل أسبوع واإلجابة عن  

 

 

ال اليومي ولقياس تقدم مهارات الطالب ، سيتم عقد اختبار عبر اإلنترنت لكل من طالب الصف الثالث والسابع  وكجزء من برنامج السؤ

وذلك بهدف مراقبة تحسن أداء الطالب  (20/03/2018( ) الصف السابع يوم 20/03/2018حسب المواعيد التالية ) الصف الثالث يوم 

 في انجاز هذا النوع من اإلختبارات الدولية.

حسب التواريخ المقرره أعاله، ستقدم نتائج هذا اإلختبار  سيتم عقد اإلختبار في أوقات الدوام الرسمي على أجهزة الحاسوب المدرسية 

حرزه الطالب المشاركين والغير دم بيانات  لمقارنة التقدم الذي أمعلومات عن مدى التقدم الفردي للطالب وللصف ككل ، كما ستق

السؤال اليومي . مشاركين في برنامج  

 

دقيقة  45سؤاال لمادة العلوم ، وسيعطى الطالب وقتا كافيا إلنهاء هذا اإلختبار حتى  20سؤاال لمادة الرياضيات و 20سيشمل اإلمتحان 

 إذا لزم األمر.

ي ، وسنقوم بإرسال نتائج لطالبنا المشاركين فقد قمنا بإجراء إختبار وهمي لهم لنرى كيف سيكون أدائهم في اإلختبار الحقيق اوكدعم من

.متضمنا األسئلة المستخدمة  اإلختبار عبر موقع المدرسة   

.وشكرا لدعمكم وتشجيع أطفالكم للمشاركة  وتقديم األفضل في هذه المبادرة  

 

 

 إدارة المدرسة 

 

 

 

 

 

 


