
 

Updated School Report system according to the British National Curriculum 

It is the mission of our school to provide our children with the highest quality of teaching 

and learning, to enable them to become aware of and prepared for the world in which 

they live and to understand their role within it.  

We teach the British National Curriculum across the school and assessing the children 

and knowing how well they are progressing is a crucial aspect of our work at Al Arqam 

Academy for Girls.  

In line with the British National Curriculum, there will be a slight change in our Report 

layout starting this term.  In the British National Curriculum, there is a set standard of 

expectations.  These are defined by threshold descriptors indicating what a pupil should 

be able to do by the end of each key stage.  These are called AREs or Age Related 

Expectations.  AREs identify what is expected of a pupil by a specified age or year 

group.   

All your child’s work will be assessed in line with the clearly defined framework outlined by 

the British National Curriculum.  This is includes both formative and summative 

assessments. Your child’s report will reflect your child’s ARE and not a percentage.  

Children are assessed In English subjects as: 

ARE What it means 

Underachieving Working below the expected level of attainment for her age 

Emerging Working towards the expected level of attainment for her age 

Meeting Working within the expected level of attainment for her age 

Exceeding Working beyond the expected level of attainment for her age 

(at greater depth)  
Underachieving = below 50% 

Emerging = 50 - 65%  

Meeting = 66- 85%    

Exceeding= 86- 100% 

What if my child is doing better or worse than expected? 

Parents should bear in mind that these AREs are of more importance to the school than 

to your child.  They are used by the school to help with progress and learning.  Each child 

will be given specific learning objectives based on her own National Curriculum 

progression.  Teachers are able to set targets and highlight Curriculum areas that need 

additional focus.   

As a parent, your focus should be on how your child is progressing from one term to the 

next and one year to the next.  For example: most children should be at emerging in 

Term 1 with some underachievers. By the end of the Year children should be at meeting 

with some children Exceeding their Age Related Expectations.  



 

 

 Children are assessed In Arabic subjects as: 

 

  

 ماذا يعني التقدير

(%01 -%011من ) ممتاز   

 الطالبة في مستوى متميز حققت جميع المعايير المطلوبة في المادة

The student is at an outstanding level, achieved all the standards required 

for the subject 

( %91 -%90من ) جيد جدا   

 الطالبة  في مستوى متميز حققت أغلب المعايير المطلوبة في المادة
The student is at an outstanding level, achieved most of the standards 

required for the subject 

( %91 -%90) جيد   

لوبةير المطالطالبة في مستوى جيد  تعمل وفق معايير المادة ولكنها لم تحقق أغلب المعاي  
The student is at a meeting level, but did not meet most of the required 

standards 

( %91 -%90) مقبول   

مزيد لتحقق الطالبة بدأ ت في تحقيق معايير المادة المطلوبة منها ولكنها بحاجة إلى بذل ال

.أغلب المعايير بشكل جيد   
The student has started to meet the standards of the required subject, but 

needs to do more to achieve most of the criteria well 

(91 -%90)  ضعيف من  

ألهداف التي الطالبة لم تحقق المعايير المطلوبة للمادة بحاجة لبذل الجهد والتركيز  على ا

.تضعها لها المعلمة   
The student did not meet the required standards of the material, needs to 

make an effort and focus on the objectives set by her teacher. 

 



 

 تحديث نظام تقارير نهاية الفصل الدراسي تماشياً مع المنهج البريطاني

ترتكز رسالة أكاديمية األرقم على االرتقاء بالعملية التعليمية وتقديم عملية التعليم والتعلم بصورة عالية الجودة مما 

يسهم في إعداد طالباتنا لمواجهة العالم من حولهن وتنمية الوعي لديهن ويعدهن للتعايش معه واستيعاب دورهن في 

 المجتمع. 

ناه أكاديمية األرقم فإن تقييم أداء الطالبات وتحديد مدى تقدمهن هو جزء أساسي من وطبقا للمنهج البريطاني الذي تتب

 عملنا. وتماشيا مع التحديث في المنهج فسوف يطرأ تغيير بسيط على التقارير بدءا من هذا  القصل الدراسي.

ة أداء كل طالبة بنهاية يعتمد المنهج البريطاني على مجموعة معايير تحددها مستويات لتوصيف األداء لتوضح كيفي

وتحدد هذه التوقعات   قعات المرتبطة بالمرحلة العمريةأو التو AREsكل سنة دراسية.وتسمى هذه المعايير ب 

   المستوى المطلوب تحقيقه من قبل الطالبة بحسب سنها او السنة الدراسية التى تدرس بها. 

ج البريطاني ويشمل جميع االختبارات واختبارات التقييم ويتم تقييم جميع أعمال الطالبات وفق إطار يحدده المنه

وليس النسبة المئوية أو  AREوسوف يظهر تقرير نهاية الفصل الدراسي المستوى الذي حققته الطالبة المستمر. 

 الدرجة الكلية. 

 وفقا للجدول التالي:  قسم اإلنجليزيفي مواد ويتم تقييم الطالبات 

ARE What it means 
Underachieving 
 دون المستوى 

Working below the expected level of attainment for her age 
 الطالبة مستوى تحصيلها أقل من المتوقع لمن هم في سنها

Emerging 
 مبتدئ

Working towards the expected level of attainment for her age 
 الطالبة بدأت في تحقيق المستوى المطلوب لسنها

Meeting 
 حققت المعايير

Working within the expected level of attainment for her age 
 الطالبة تعمل وفق المطلوب لمرحلتها العمرية

Exceeding 
 تجاوزت المعايير

Working beyond the expected level of attainment for her age 

(at greater depth)  
 الطالبة حققت أعلى من المطلوب لمرحلتها العمرية 

Underachieving = below 50%        
Emerging = 50 - 65%       
Meeting = 66- 85%    
Exceeding= 86- 100% 

 

 ات المطلوبة؟ عماذا أفعل إذا حققت ابنتي أفضل أو أقل من التوق

تعتتمد على أولياء األمور األخذ في االعتبار أن هذه التوقعات مهمة للمدرسة بقدر أعلى من أهميتها للطالبة حيث 

عليها المدرسة لرصد مدى تقدم العملية التعليمية. وسوف يتم تحديد هدف تعليمي لكل طالبة استناداً على مستوى 

ج أدائها وفقا للمنهج البريطاني وتحصيلها الدراسي.  كما تقوم المعلمات بوضع أهداف وتحديد نقاط في المنهج تحتا

 إلى مزيد من اإلعادة والتوضيح. 

وعلى ولي األمر التركيز على مدى تقدم الطالبة في كل فصل دراسي وعلى مدار السنوات. فعلى سبيل المثال يتعين 

على معظم الطالبات ان يحققن المستوى) المبتدئ( في نهاية الفصل الدراسي األول مع توقع تحقيق بعض الطالبات 



 

ع نهاية العام الدراسي لتصل إلى )حققت المعايير(  وقد ل)دون المستوى(، في حين يتوقع أن تتقدم معظم الطالبات م

 تتمكن بعض الطالبات من الوصول إلى )تجاوزت المعايير(. 

 : وفقا للجدول التالي العربيقسم في مواد يتم تقييم الطالبات و
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ماذا يعني التقدير

(%01 -%011من ) ممتاز   الطالبة في مستوى متميز حققت جميع المعايير المطلوبة في المادة 

( %91 -%90من ) جيد جدا   الطالبة  في مستوى متميز حققت أغلب المعايير المطلوبة في المادة 

( %91 -%90) جيد   
معايير الطالبة في مستوى جيد  تعمل وفق معايير المادة ولكنها لم تحقق أغلب ال

لوبةالمط  

( %91 -%90) مقبول   
ذل المزيد الطالبة بدأ ت في تحقيق معايير المادة المطلوبة منها ولكنها بحاجة إلى ب

.لتحقق أغلب المعايير بشكل جيد   

(91 -%90)  ضعيف من  
لى األهداف الطالبة لم تحقق المعايير المطلوبة للمادة بحاجة لبذل الجهد والتركيز  ع

.التي تضعها لها المعلمة   


