
 
 

 

Dear grade 3 parents/guardians,  
 
Now that your child is in Grade 3, they will start taking a weekly assessment called AMS in English and 
Math. 
 

1. What are AMS exams? 
 
AMS exams are weekly assessments that test material from one week to allow the school to identify 
gaps early.  With online learning, these are called “Web-Enhanced AMS” exams.  When students are 
physically in school, they do their AMS exams in school, on their tablets, in the computer lab, or the 
ITL hall.  However, while they are at home, the AMS will be taken online at home via the SABIS Digital 
Platform (SDP).  
 

2. Where will my child find the exam timetable and material? 
 
On your child’s SDP, the exam schedule and material is found under “Schedules and Timetables”, 
under the “Exam timetable” tab.  
 
With the Grade 3 students doing full online learning, the timing for the Web-Enhanced AMS exams 
may be changed or extended.  Whenever there are changes, the school will inform you. 
 

 
3. How does my child take the Web-Enhanced AMS exam online via SDP? 

 
To access the Web-Enhanced AMS, students should login with his/her own SDP credentials.  The exam 
cannot be taken from your parent SDP.  If your child does not know the username or password, please 
contact the school. 
  
Go to “Exam Preparation”, under the current week, and choose the exam code given by the teacher.  
The below is a sample of an AMS exam that needs to be completed.  

 
 
For a more detailed explanation of the process, follow the link below.    
http://sab.is/AR452E 

 
 
 

http://sab.is/AR452E


 
 

 
 

4. Can my child do any Web-Enhanced AMS exams that are available on the SDP? 
 
It is important that your child does not go ahead, and only does the exams assigned for the current 
week, otherwise the material may not have been covered.  Students have 2-3 attempts for each 
Web-Enhanced AMS to allow students to master their concepts as much as possible but extra 
attempts are not possible for students who used all their attempts before the scheduled time.     
 

5. How can my child review for the Web-Enhanced AMS exams? 
 
Sample questions (practice questions) are available for math every week and it is important that 
students complete them before they take the Web-Enhanced AMS.  It is uploaded on the SDP under 
“Exam Preparation”.   
 
For English, students should read their class reader daily and do a brief review of vocabulary and 
grammar before the Web-Enhanced AMS is taken.  
 

6. Can I help my child when he/she struggles with an answer during the AMS? 
 
Under no circumstances should students receive any help from home when completing the Web-
Enhanced AMS exams.  It is important for students to work independently in order for the school to 
know which concepts your child may need support with. 
 
Please do not hesitate to contact your AQC or supervisor with any questions. 
 
Regards, 
School Administration 

 

 باوانى بةِرَيز, 
 لة وانةى ئينطليزى و بريكارى .  AMSهةفتانة تاقيكردنةوةيةكى هةية ثَيى دةطوترَيت ، 3ئَيستا منداَلةكةت ثؤىل 

 
 

 ضيية ؟   AMSتاقيكردنةوةى  .1

هةَلسةنطاندنَيكة هةفتانة ئةجنام دةدرَيت لةسةر ئةو بابةتانةى كة خوَيندويانة لة ماوةى هةفتةيةكدا  AMSتاقيكردنةوةى 
ئةم  ،  بؤ ئةوةى ِرَيطة بة قوتاخبانة بدات بؤشايةكان ثِربكاتةوة لة كاتَيكى زوودا. لةطةَل ئةو قوتابيانةى كة لةسةر هَيَلن

ئةو قوتابيانةى كة لة قوتاخبانة ئامادة دةبن   "Web-Enhanced AMS "تاقيكردنةوةية ناو دةبردرَيت تاقيكردنةوةى 
ياخود   ؟؟؟؟؟ . لةطةَل  ،لة ذوورى كؤمثيوتةر،لةسةر تابلَيتةكانيان  ،  تاقيكردنةوةكة لة قوتاخبانة ئةجنام دةدةن

 SABIS Digitalِرَيطةى ئةجنام دةدةن لةسةر هَيَل بة  AMSتاقيكردنةوةى  ،ئةو قوتابيانةى كة لة ماَلةوةن ،ئةوةشدا

Platform ( SDP )  . 
 

 منداَلةكةم ضؤن بتوانَيت خشتةى تاقيكردنةوةكان و بابةتةكان بدؤزَيتةوة ؟  .2

 لة ذَير   "Schedules and Timetables "خشتةى وانةكان و بابةتةكان دةدؤزيتةوة لة ذَير ،  منداَلةكةت SDPلةسةر 
" Exam Timetable " . 

 

لةوانةية بطؤِردرَيت و زياد بكرَيت. هةركاتَيك   AMSكاتى تاقيكردنةوةى  ،تةواوى خوَيندن بة ئؤناَلين دةكةن 3 قوتابيانى ثؤىل
 قوتاخبانة ئاطادارتان دةكاتةوة.  ،طؤِرانكارى كرا



 
 

  
 

 
 ؟ بكات لةسةر هَيَل   AMSضؤن منداَلةكةم بتوانَيت تاقيكردنةوةى  .3

 SDPتاقيكردنةوةكان لة سةر  ، خؤيةوة  SDPدةبَيت قوتابى بضَيتة ناو  ، لةسةر هَيَل  AMSبؤ طةيشنت بة تاقيكردنةوةى 
 باوان ئةجنام نادرَيت. ئةطةر منداَلةكةت ناو و ذمارةى نهَينى نازانَيت, تكاية ثةيوةندى بة قوتاخبانةوة بكة. 

كة مامؤستا ثَييداوة . ئةمةى خوارةوة  , لةذَير هةمان هةفتة,  ئةم كؤدة هةَلبذَيرة " Exam Preparation "بضؤ سةر 
 منوونةيةكة كة دةبَيت تةواو كرابَيت . 

 

 
  بؤ زانيارى و ِروونكردنةوةى زياتر سةيرى ئةم لينكة بكة
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 هةبَيت ؟   SDPئةجنام بدات ئةطةر لةسةر   AMSتاقيكردنةوةيةكى ترى ئايا منداَلةكةم دةتوانَيت  .4

ئةمة زؤر طرنطة كة منداَلةكةت ثَيش وةختة تاقيكردنةوةكة نةكات, تةنها ئةم تاقيكردنةوةية بكات كة بؤ ئةم  هةفتةية دا نراوة, 
ئةجنام بدات,   AMSى جار هةوَلبدات تاقيكردنةوة 3 – 2بةثَيضةوانةوة لةوانةية بابةتةكان نةخوَيندرابَيت. قوتابى دةتوانَيت 

  بةاَلم هةىل زياتر نادرَيت بةو قوتابيانةى كة هةوَلى خؤيان بةكارهَيناوة بةر لة كاتى خشتةى تاقيكردنةوةكة . 
 

 ؟   AMSضؤن منداَلةكةم بتوانَيت ثياضوونةوة بكات لةسةر تاقيكردنةوةكانى  .5

 

منوونةى ثرسيارةكان )  ئةجنام دانى ثرسيارةكان ( بةردةستة لة بريكارى هةموو هةفتةيةك زؤر طرنطة كة قوتابى تةواوى بكات. 
  " Exam Preparation "لةذَير   SDPئامادةكراوة لةسةر 

يةك بكات لةسةر هاو واتاى بؤ زمانى ئينطليزى , قوتابى دةبَيت ثةرتووكى خوَيندنةوةى ِرؤذانة خبوَينَيتةوة وة ثياضوونةوة
 ثةيظةكان

Vocabulary) (  و ِرَيزمان( Grammar )   بةر لةوةى تاقيكردنةوةىAMS   . ئةجنام بدات 
 دةتوامن يارمةتى منداَلةكةم بدةم ئةطةر كَيشةى وةاَلم دانةوةى هةبوو ؟  .6

دا . زؤر طرنطة كة قوتابى بة   AMSلةذَير هيض بارودؤخَيك نابَيت قوتابى يارمةتى لة ماَلةوة وةربطرَيت لة كاتى تاقيكردنةوةى 
 تةنها كاربكات بؤ ئةوةى قوتاخبانة بزانَيت كة منداَلةكةت لة ض بابةتَيك دا كَيشةى هةية و يارمةتى بدات . 

 
 َيكت هةبوو ثةيوةندى بة سةرثةرشتيارى بةشى ئةكادمييةوة بكة . تكاية دوودَل مةبة ئةطةر هةر ثرسيار

 لةطةَل ِرَيزماندا 
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 بةِرَيوةبةرايةتى قوتاخبانة 
 

 ،أولياء األمور الكرام
 

 في مادتي اللغة اإلنكليزية والرياضيات. AMSبعد أن أصبح طفلكم في الصف الثالث سيبدأ بإجراء اختبار أسبوعي يسمى 

 
 ؟AMSما هي  اختبارات  .1
 
بتحديد نقاط الضعف والقوة هي تقييمات أسبوعية  تختبر المواد إلسبوع  واحد كي تسمح للمدرسة   AMSاختبارات   

.  يتم إجراء  "Web-Enhanced AMS"في وقت مبكر. مع التعليم اإللكتروني تسمى هذه االختبارات   عند كل طالب

، ولكن  ITLهذه االختبارات عندما يكون الطالب في المدرسة على األجهزة اللوحية أو في مختبر الكومبيوتر أو قاعة 

 .   SDP  عبر اإلنترنت على منصة سابس الرقمية  AMSاختبارات  ستأخذمع تواجدهم في المنزل 

 
 أين ستجد  جداول االمتحان والمواد المطلوبة؟ .2
 
 الخاصة بطفلك  ستجد الجداول  والمواد المطلوبة في  SDPعلى صفحة  

“Schedules and Timetables”   ضمن“Exam Timetable”. 

 
 Web-Enhancedمع قيام طالب الصف الثالث بالتعلم الكامل عبر اإلنترنت ، قد يتم تغيير أو تمديد توقيت اختبارات 

AMS"  تغييرات تطرأ. باي على الويب. ، ستبلغك المدرسة  

 
 عبر اإلنترنت؟ SDP" على Web-Enhanced AMSاختبار بطفلي  قومكيف ي .3

 
 SDP" ، يجب على الطالب تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Web-Enhanced AMSللوصول إلى 

إذا كان طفلك ال يعرف اسم المستخدم  .الخاصة بولي األمر SDP صفحة ال يمكن إجراء االختبار منالخاصة بهم. 

 أو كلمة المرور ، فيرجى االتصال بالمدرسة.
 
 االمتحان الذي أعطاك أياه المعلم. رقم/لألسبوع الحالي  واختر رمز  ”Exam preparation“انتقل إلى  

 
 .SDPعلى  AMSفيما يلي عينة من اختبار 

 
 الرابط أدناهللحصول على شرح أكثر تفصيالً للعملية ، اتبع 

http://sab.is/AR452E 

 
 ؟SDP موجودة على ال Web-Enhanced AMS اختبارات أو كل أي هل يمكن لطفلي إجراء  .4
 

, فال غير مشروحة  المواد تكون بعض، وإال فقد  فقط باالمتحانات المخصصة لألسبوع الحالي طفلكأن يقوم من االفضل 

ليتمكن التلميذ من التدرب على المفاهيم ، Web-Enhanced AMSمحاوالت لكل  3-2الطالب  داعي للتسرع. سيكون لدى

 المحدد. كل محاوالتهم قبل الوقت تنفذواال يمكن إجراء محاوالت إضافية للطالب الذين اس المطلوبة قدر المستطاع.
 

 ؟ Web-Enhanced AMSيف يمكن لطفلي مراجعة اختبارات ك .5
 

 ( للرياضيات كل أسبوع ومن المهم أن يكملها الطالبSample Questions- لتدريبلألسئلة )أسئلة لتتوفر نماذج 
 ".Exam Preparationتحت عنوان " SDPهذه النماذج متوفرة على   .  AMSقبل موعد ال 
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القيام يومًيا وإجراء مراجعة موجزة للمفردات والقواعد قبل كتاب القراءة  ليزية ، يجب على الطالب قراءةكبالنسبة للغة اإلن
 .Web-Enhanced AMS باختبار

 
 ؟خالل االمتحان هل يمكنني مساعدة طفلي عندما يواجه صعوبة في الحصول على إجابة .6

 
-Web اختباراتالقيام بأي مساعدة من المنزل عند  -تحت أي ظرف من الظروف-يجب أال يتلقى الطالب 

Enhanced AMS  من المهم أن يعمل الطالب بشكل مستقل حتى تعرف المدرسة المفاهيم التي قد يحتاج .

 بها.مساعدة طفلك إلى 
 

 لطرح أي أسئلة.  Supervisorأو  بالمسؤولة األكاديميةمن فضلك ال تتردد في االتصال 
 
 تقبلوا تحياتنا 

 إدارة المدرسة
 

 


