For Parents of Year 7 Students
Cognitive Abilities Tests (CAT 4)- May 9th – 12th 2022
24th April 2022
Dear Parents
Ta’allum Academies are committed to identifying and addressing the needs of each individual student.
We wish to assess all our students according to international standards, to understand and maximise
their potential, and to see how we can best help them learn and achieve. As part of this process we
will be administering the Cognitive Abilities Test (CAT 4) for all students in Year 7.
CAT 4 is made up of a series of short tests which assess a student's reasoning (thinking) abilities in key
areas that support educational development and academic attainment. No preparation is necessary.
The tests are not linked specifically to the curriculum. It is important that your child does not become
anxious as no pre learning or knowledge is needed to complete the tests.
CAT 4 has many uses and can help your child and his or her teachers to plan appropriately and to set
targets for for IGCSE and AS level in the years ahead. The tests will show your child’s potential. Other
information, including Ta’allum exams and teacher assessments are also very important. Results from
CAT4 will be used in combination with a wide range of other data to set targets for learning and to
identify any particular need, for example a need for support in literacy.
The Tests will take place on the days indicated below. Arrangements are as follows:
•
•

The tests will be taken in lesson time and online. Headphones will be used.
Each of the CAT 4 tests take approximately 45 minutes.
Test
Verbal Test
Quantitative Test
Non -Verbal Test
Spatial

Year 7 – Test Level D
Monday May 9th - Lesson 2
Tuesday May 10th - Lesson 2
Wednesday – May 11th – Lesson 2
Thursday May 12th – Lesson 2

If you have any queries or concerns please contact the Head of Secondary.
Yours faithfully
Principal

ّف السّابع
إلى أولياء أمور طلبة الص ّ

اختبار القدرات المعرفيّة ( 12 - 9 -)CAT 4مايو 2022
 24إبريل 2022
أولياء األمور الكرام

تحيّة طيّبة ،وبعد:
فإنّ أكاديميّات مجموعة "تعلّم ملتزمة بتحديد احتياجات التّعلّم الفرديّة لك ّل طالب ،ومعالجتها.
نرغب في تقييم جميع طلبتنا على وفق المعايير الدّوليّة؛ لفهم إمكاناتهم وتعظيمها ،ومن أجل معرفة أفضل السّبل الّتي يمكن
ف السّابع اختبار القدرات
ص ّ
من خاللها مساعدتهم على التّعلّم واإلنجاز .وكجزء من هذه العمليّة ،سوف يؤدّي جميع طلبة ال ّ
المعرفيّة (.)CAT 4
تتكون اختبارات القدرات المعرفيّة ( )CAT 4من سلسلة من االختبارات القصيرة ا ّلتي تقيس قدرة ال ّ
طالب على التّفكير
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وهي اختبارات غير مرتبطة بالمنهج على وجه التحديد .ومن المه ّم أال يشعر ابنكم بالقلق؛ ألنه ال توجد حاجة إلى التحضير
أو المعرفة القبليّة؛ لتأدية هذه االختبارات.
تُستَخدَم اختبارات القدرات المعرفيّة ( )CAT 4ألغراض عديدة؛ فهي تساعد معلّم ابنكم /معلّمة ابنتكم على التّخطيط بشكل
مناسب وتحديد أهداف  IGCSEو ASفي السّنوات القادمة .وسوف تُظهر هذه االختبارات إمكانات ابنكم/ابنتكم .والمعلومات
األخرى بما فيها اختبارات "تعلّم" الموحّدة ،والتّقييمات الّتي يعقدها المعلّمون أنفسهم مه ّمة جدًّا أيضًا .وسوف تُستَخدَم نتائج
صة،
ي حاجة تعلّميّة خا ّ
( )CAT 4جنبًا إلى جنب مع مجموعة واسعة من البيانات األخرى لوضع أهداف التّعلّم ،وتحديد أ ّ
مثل :الحاجة إلى الدّعم في القراءة والكتابة.
وسوف تُجرى اختبارات ( )CAT 4وفق المواعيد والتّرتيبات المحدّدة أدناه:
•
•

الرأس.
صة االعتياديّة عبر اإلنترنت .وسوف تُستَخدَم س ّماعات ّ
ف ،وفي وقت الح ّ
ص ّ
تُجرى االختبارات داخل ال ّ
ك ّل اختبار من اختبارات ( )CAT 4ي ستغرق حوالي ( )45دقيقة.
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سابع – المستوى ()D
ّف ال ّ
الص ّ
صة الثّانية
االثنين  9مايو -الح ّ
ّ
صة الثانية
الثّالثاء  10مايو -الح ّ
صة الثّانية
األربعاء  11مايو -الح ّ
صة الثّانية
الخميس  12مايو -الح ّ

ي استفسار؛ فيُرجى التّواصل مع مدير المرحلة الثّانويّة.
وإذا كانت لديكم أ ّ
مع أطيب التّحيّات،،،
مدير/ة األكاديميّة

