Dear Parents of Question-a-Day students,
Thank you for encouraging your children to participate in the Question-a-Day initiative. Many students from across
Abu Dhabi in Grade 4 and Grade 8 have been logging on to the Question-a-Day platform and answering
Mathematics and Science questions each week.
At the end of each week a class report is available to teachers which shows the results for students in their class.
Using this report, and some specially designed lesson ideas, the teacher provides a follow up lesson aimed at
helping students to develop new and better skills in how to approach and solve more difficult problems.
The Abu Dhabi Department of Education and Knowledge /Ministry of Education expects all students to participate
in this important strategy which has been implemented to improve student learning outcomes and raise student
performance in International assessments, as stated in the National Goals of Vision 2021.
Question-a-Day will pause from 16 November and will resume again in Trimester 2.

What is the Trimester Online Test?
As a component of the Question-a-Day program, and to measure student progress in the area of skill development,
all Grade 4 and Grade 8 students will undertake a Trimester Online Test each trimester. The Trimester Online Test
is held at or near the end of each Trimester with the aim of monitoring student improvement in achievement on
international style questions.
The assessment is be conducted online, during normal lesson time on computers at school. The results of this
assessment will provide information about individual and class progress and provide ADEK / MoE with data on
student progress.

Will all Grade 4 and Grade 8 students be participating?
All students in Grade 4 and Grade 8 (or Grade 5 and Grade 9 in some private schools) will be required to do the
Trimester Online Test. There are still some students who have not yet logged on to Question-a-Day and completed
questions, however these students will still be required to complete the Trimester Online Test and their results
compared with students who have been participating in the program.

Will participation in Question-a-Day help students with the Trimester Online Test?
Students who have been answering the Question-a-Day questions each day may be more familiar with the types of
questions being asked, and also have more experience answering questions online. The students who have
answered the Question-a-Day questions regularly will also have recent experience in the skills to be assessed.
It is anticipated that for the T1 Trimester Online Test scheduled for 18 November – 6 December, the number of
students participating in the Question-a-Day program will have increased, and students will be further prepared for
the content and types of items in the Trimester Online Test.

What does the Trimester Online Test consist of?
The test will consist of 27 Mathematics questions and 27 Science questions, and students will be given enough time
to complete this assessment, up to 70 minutes if required.

When will students do the Trimester Online Test?
The online assessments will be available from 18 November – 6 December. Schools should select a time that is
convenient for classes during this period.

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

السادة األفاضل أولياء أمور طلبة سؤال لكل اليوم،
نشكر تشجيعكم ألطفالكم على المشاركة في مبادرة سؤال لكل يوم .العديد من الطلبة من مختلف أنحاء أبوظبي في الصف الرابع والصف الثامن قاموا بتسجيل الدخول إلى
برنامج سؤال لكل يوم واإلجابة على أسئلة الرياضيات والعلوم لكل أسبوع.
في نهاية كل أسبوع يتم توفير تقرير للمعلمين يظهر نتائج طلبتهم .باستخدام هذا التقرير وبعض األفكار التدريسية المصممة خصيصا ،يمكن للمعلم أن يوفر دروس تهدف
إلى مساعدة الطلبة على تطوير مهارات جديدة مع كيفية التعامل وحل المسائل األكثر صعوبة.

تتوقع دائرة التعليم والمعرفة /وزارة التربية والتعليم في أبوظبي من جميع الطلبة المشاركة في هذه االستراتيجية الهامة التي تم تنفيذها لتحسين نتائج تعلم الطلبة ورفع
مستوى أدائهم في اإلختبارات الدولية ،كما جاء في األهداف الوطنية لرؤية .2021

برنامج سؤال لكل يوم سيتوقف من  16نوفمبر وتستأنف في الفصل الثاني
ما هي اإلختبارات الفصلية عبر اإلنترنت؟
كعنصر من عناصر برنامج سؤال لكل يوم ،وقياس تقدم الطلبة في مجال تنمية المهارات ،على جميع طلبة الصف  4والصف  8إجراء اختبار فصلي عبر االنترنت .
سيتم إجراء االختبار في نهاية كل فصل دراسي بهدف مراقبة تحسن الطلبة في اإلجابة على اسئلة ذات طابع دولي.
سيتم إجراء التقييم عبر اإلنترنت خالل وقت الدروس العادية على أجهزة الكمبيوتر في المدرسة  .حيث ستقدم نتائج هذا التقييم معلومات عن التقدم الفردي والصفي
لجميع الطلبة و إعطائها إلى دائرة التعليم والمعرفة /وزارة التربية والتعليم.

هل سيشارك جميع طلبة الصف الرابع والصف الثامن؟
يطلب من جميع طلبة الصف الرابع والصف الثامن (أو الصف الخامس والصف التاسع في بعض المدارس الخاصة) القيام باالختبارات الفصلية عبر اإلنترنت .ال يزال
هناك بعض الطلبة الذين لم يقوموا بتسجيل الدخول إلى برنامج سؤال لكل يوم و اإلجابة على األسئلة ،مع ذلك يجب على هؤالء الطلبة إكمال االختبار الفصلي عبر
االنترنت لمقارنة نتائجهم مع الطلبة الذين يشاركون في البرنامج.

هل تساعد مشاركة الطلبة في سؤال لكل يوم على أداء االختبارات الفصلية عبر اإلنترنت؟
سيكون الطلبة الذين أجابوا على أسئلة برنامج سؤال لكل يوم أكثر دراية عن أنواع األسئلة التي تطرح مع اكتساب المزيد من الخبرة في استخدام االنترنت ألداء
اإلختبار .الطلبة الذين أجابوا على سؤال لكل يوم بانتظام ستكون لديهم المهارات المطلوبة عن المحتوى الذي سيتم تقييمه.
من المتوقع ازدياد عدد الطلبة المشاركين في البرنامج قبل االختبار الفصلي االول الذي سيجرى من  18نوفمبر إلى  6ديسمبر .لذلك سيكون الطلبة أكثر استعدا ًدا لمحتوى
وأنواع األسئلة في هذه االختبارات.

ما هي هيكلة اإلختبار الفصلي عبر اإلنترنت؟
يتكون االختبار من  27سؤاالً في الرياضيات و  27سؤاالً في العلوم ،حيث يعطى الطلبة وقتا كافيا لإلجابة على األسئلة ،مدة قد تصل إلى  70دقيقة إذا لزم األمر.

متى سيقوم الطلبة بإجراء اإلختبار الفصلي عبر اإلنترنت ؟
ستكون هذه االختبارات متاحة من  18نوفمبر إلى  6ديسمبر .على المدارس اختيار الوقت المناسب للصفوف خالل هذه الفترة.
شكرا على دعمكم لهذه المبادرة وتشجيع أطفالكم على بذل قصارى جهدهم في اإلختبارات الفصلية عبر االنترنت.

