
 

 

 

 
          7th March 2022 

Dear Parents, 
 
Tracking academic progress of students within a school is an important way to help improve the attainment 
of students. The Sultan’s School supports the importance of academic tracking and as a result we will be 
entering students in Year 9 for the Cambridge Lower Secondary Checkpoint tests for English and Mathematics.  
 
The tests are externally marked and school will receive detailed feedback reports helping teachers best 
prepare and support the students as they begin their IGCSEs. In addition to the detailed feedback reports, all 
learners taking Cambridge Lower Secondary Checkpoint receive a Statement of Achievement.  
 

Date Paper 

Sunday 17th April 
8:45am 

Mathematics Paper 1 – Non calculator Paper 
1 hour 

Monday 18th April 
8:45am 

Mathematics Paper 2 – Calculator Paper 
1 hour 

Tuesday 19th April 
8:45am 

English Paper 1 – Non-fiction  
1 hour 10 minutes 
Scholars: English as a Second Language Paper 1. 50 minutes 

Wednesday 20th April 
8:45am 

English Paper 2 – Fiction 
1 hour 10 minutes 
Scholars: English as a Second Language Paper 2. 50 minutes 

 
The tests will take place lesson 1 and 2 in the Auditorium and students will go to their normal timetabled 
lessons after break. This will be a good chance for students to experience a formal examination environment.  
 
For the mathematics tests students will need a geometry set which includes a pencil, compass, protractor and 
ruler. They will also need a standard scientific calculator for paper 2. Graphic display calculators (GDCs) are 
not permitted. Further clarification is available from class teachers. 
 
End of Year Assessments for other subjects are provisionally scheduled for the 22nd-24th May. Further 
information about these will be provided once final details are confirmed.  
 
 
Yours Sincerely,  

 

Glyn Richards 

Middle School Academic Coordinator 

 

 

 



 

 

 

 

2022مارس  7األحد   

 

 أعزائي األفاضل أولياء أمور الطلبة،

 

مدرسة سلطان م ستقو لذلك  . هم الدراسيللمساعدة في تحسين تحصيل الفضلىطريقة هو التتبع التقدم األكاديمي لطالب المدرسة  لعل

 للمرحلة المتوسطة في اللغة اإلنجليزية والرياضيات.نقاط العبور لبرنامج كامبردج  في اختباراتطلبة السنة التاسعة بإدخال 

 

شكل الطلبة ودعمهم بلة تساعد المعلمين على إعداد وستتلقى المدرسة تقارير مالحظات مفص م تقييم هذه االختبارات خارجيا ،يت

مون لهذه تقدالذين ي الطلبةيتلقى جميع اسباإلضافة إلى تقارير المالحظات التفصيلية،  ، وIGCSE ئهم دراسة برنامجعند بد أفضل

  .االختبارات وثيقة بيان اإلنجار

  

لتاريخا الورقة  

 ورقة الرياضيات
 حاسبةورقة الرياضيات بدون آلة  -1

  ساعة واحدة

أبريل 17األحد   

8:45الساعة:   

 
 ورقة الرياضيات

 الرياضيات باآللة الحاسبة -2
 ساعة واحدة

 أبريل 18االثنين 

 8:45الساعة 

 ورقة اللغة اإلنجليزية
 اللغة اإلنجليزية )األدب غير الخيالي( ساعة وعشر دقائق. -1

 للغة االنجليزية كلغة ثانية ساعة وخمسون دقيقة األولى رقةالوطلبة الداخلي يقدمون  

أكتوبر 19الثالثاء   

8:45الساعة:   

 ورقة اللغة اإلنجليزية
 اللغة اإلنجليزية )األدب الخيالي( ساعة وعشر دقائق. -2

وخمسون دقيقة تانساع ،للغة االنجليزية كلغة ثانية الثانية ورقةالطلبة الداخلي يقدمون    

أكتوبر 20األربعاء   

8:45ساعة: ال  

 
الختبار بدروسهم االعتيادية حسب ستعقد االختبارات في الحصتين: األولى والثانية في مسرح المدرسة، وسيلتحق الطلبة بعد ا

 البرنامج بعد االستراحة االولى، وهي فرصة جيدة للطلبة للتدرب على طبيعة االختبارات الخارجية
 

الختبارات الرياضيات، كما  ومسطرة الهندسية المكونة من قلم رصاص وفرجار ومنقلةيتعين على الطلبة إحضار علبة األدوات 

. هنالك المزيد المعلومات سوف يتالقاها الطلبة (GDCs)  ، ويمنع إحضار آالتيتعين عليهم إحضار آلة حاسبة عادية للورقة الثانية

 من المعلمين بهذا الصدد الحقا .
مايو، وسيتم إعالمكم بالبرنامج حال االنتهاء منه وإقراره. 24-22اد ستكون بين اختبارات نهاية العام لبقية المو  

 
 مع خالص االحترام.

 
 

 
     جلين ريتشارد

 منسق المدرسة المتوسطة
 


