
 

YEAR 11 MOCK EXAMINATION RULES: DECEMBER 2019 / JANUARY 2020 
 
19 November 2019 
 
Dear Parents 
 
To ensure that students are not disadvantaged during the mock and final examinations, please 
read the following rules carefully which will apply during the examinations. 
 
In addition to the following rules set by the examination boards, The British School of Kuwait (BSK) 
is permitted to apply additional rules to suit the local requirements of the school. Therefore all 
students must be dressed in accordance with the BSK dress code in respect of uniform, jewellery, 
make-up and facial hair, as outlined on the BSK website (https://www.bsk.edu.kw/parent-
essentials/school-uniform/secondary-school-uniforms). Failure to comply with these requirements 
will result in a delay to a student starting the examination or being refused entry to the examination. 
BSK cannot be held liable for students’ personal items. 
 
Please also note that students must be in possession of a calculator which has been approved by 
their Mathematics teacher.  
 

Please complete the slip at the end of this letter to confirm that both you and your child understand 
these rules and the consequences of failure to comply with these rules. Please then return this slip 
to Mr Daniel Charlton. Failure to reply will mean that your child will be ineligible to sit the mock 
examinations. 
 
Yours sincerely 

 

 

 
Daniel Charlton Emma Bowie 
Examinations Officer  Secondary Head Teacher 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

THE BRITISH SCHOOL OF KUWAIT 

YEAR 11 MOCK EXAMINATION RULES: DECEMBER 2019 / JANUARY 2020 
 

I confirm that I have read this letter and agreed to the rules for the mock and final examinations. 
 

Student’s name  Student’s signature  

Tutor group  AdNo  

Father’s mobile  Mother’s mobile  

Parent’s signature  Date  

 

Please return this reply slip to Mr Daniel Charlton by Tuesday 03 December 2019. 
 

 

THE BRITISH SCHOOL OF KUWAIT  



 

NOTICE TO CANDIDATES  
 
This notice has been written to help you. Read it carefully and do what you are asked. 
If there is anything you do not understand, especially which calculator you may use, ask your 
teacher. 

 
WARNING 
 
If you cheat, try to use any unfair practice, or break the rules in any way, you may be disqualified 
from all your subjects. 

 
REGULATIONS 
 
 You must be on time for all examinations. If you are late, your work may not be accepted. 

 You may take into the examination room only the materials and equipment which are allowed. 
You must not take into the examination room calculator cases/instruction leaflets, bags, non-
transparent pencil cases, personal TVs or computers, electronic or radio communication 
devices including mobile telephones, portable music players, or any other material or 
equipment. Anyone found in possession of any unauthorised material, even if you do not intend 
to use it, will be automatically disqualified from the subject being taken. 

 Correcting fluid/correcting pens must not be used. 

 You must not talk, communicate in any way with, seek assistance from or give assistance to, or 
disturb other candidates once the examination has started. 

 
 
INFORMATION 
 
 Know the dates and times of your examinations. 

 Arrive at least 20 minutes before the start of each examination. 

 If you arrive late for an examination, report to the invigilator running the examination. If you 
arrive after the examination has ended, you will not normally be allowed to take it. 

 If you miss an examination without good reason, you will not normally be given a grade in the 
subject. 

 

 
PROVIDE WHAT YOU NEED 
 
 Leave outside the examination room, or with the invigilator, anything that you do not need or 

which is not allowed. 

 Take into the examination room the pens, pencils, rulers and any instruments that you need for 
the examination. 

 You must write in blue or black ink except for multiple choice papers that must be completed in 
pencil (B or HB). Coloured pencils or inks may be used only for diagrams, maps, charts etc. 
Correcting fluid must never be used during an examination and highlighter pens or glue must 
not be used unless specifically permitted by the syllabus. 

 You may not borrow anything from another candidate during the examination. 
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THE BRITISH SCHOOL OF KUWAIT 

 

 
CALCULATORS, DICTIONARIES AND SPELL-CHECKERS 
 
 You may use a calculator, unless you are told that you may not do so. 

 If you use a calculator - make sure it works properly; 
o make sure the battery is working properly; 
o clear anything stored in it; 
o do not bring into the examination room any operating instructions or prepared programs. 

 You must not use a dictionary or computer spell-checker, unless you have been informed 
before the examinations that you may do so. 

 
 
EXAMINATION INSTRUCTIONS 
 
 Listen to the invigilator and do what you are asked to do. 

 Tell the invigilator at once 
o if you think you have not been given the right question paper or all the materials listed on the 

front of the paper; 
o if the question paper is incomplete or badly printed. 

 Read carefully the instructions printed on the question paper and/or on the answer book/answer 
paper. Do what they ask you to do. 

 Fill in the details required on the front of your question paper and/or answer book/answer paper 
before the start of the examination. 

 Do all work, including any rough work, on the examination stationery provided. Cross rough 
work through with a single line and hand it in with your answers. No other stationery, including 
paper for rough work, will be provided. Crossed out rough work must be submitted. 

 
 
ADVICE AND ASSISTANCE 
 
 If during the examination you have a problem and are in doubt about what you should do, put 

your hand up to attract attention. The invigilator will come and assist you. 

 You may not ask for, and will not be given, any explanation of the examination questions. 

 
 
LEAVING THE EXAMINATION ROOM 
 
 You will not be allowed to leave before the end of an examination.  

 If you have used more than one answer book and/or loose sheets of answer paper, you must 
place them in the correct order. Fasten them together before you leave. 

 You must not leave the examination room until the invigilator tells you to do so. 

 When you leave the examination room you must leave behind the question paper, your answer 
book/answer paper, rough work, and any other (used or unused) materials provided for the 
examination. You must not attempt to remove or copy the content of the examination question 
paper or answer scripts. 

 
 
 



 

 المدرسة البريطانية بالكويت
 

2020/يناير 2019: ديسمبر لطالب الصف الحادي عشر  MOCK قوانين االمتحانات 
 2019 نوفمبر 19

 
أولياء األمور          الكرام /  السادة  

 
قراءة القوانين التالية التي  ءالتجريبية واالمتحانات النهائية، الرجاحرصًا منا على تفادي أي ظروف غير مالئمة خالل االمتحانات 

 ستطَبق خالل هذه االمتحانات.
 

باإلضافة للقوانين الموضوعة من قبل إدارة االمتحانات، فإن للمدرسة البريطانية في الكويت الحق في إضافة المزيد بحيث تتالءم 
،واللحية وذلك  التبرج ، الزينة الطالب احترام هذه المتطلبات فيما يخص الزي ، لذا يرجى من ، مع المتطلبات المحلية للمدرسة

-https://www.bsk.edu.kw/parent-essentials/school على موقع اإللكتروني الخاص بالمدرسةبحسب ما هو مذكور 

uniform/secondary-school-uniforms و منع الطالب من الدخول وعدم االستجابة لهذه المتطلبات سيؤدي إلى تأخير أ
  لالمتحان. المدرسة غير مسئولة عن أية أغراض أو متعلقات شخصية بالطالب.

 
 .نعلمكم انه يجب على الطالب إحضار اآللة الحاسبة الموافق عليها من قبل مدَرس الرياضيات

 
على القوانين المذكورة وعلى النتائج إذا ما تم التغاضي  موافقتكم وموافقة ابنكم/ابنتكمالرجاء إحضار النموذج موقعًا للتأكد من 

عادته إلى   ، وان عدم الرد سيؤدي إلى حرمان الطالب من حضور االمتحان التجريبي.األستاذ/ دانيل تشارلتنعنها، وا 
 

 مع أخلص التحيات
 

ايما باوي                                                                                       دانيل تشارلتن    
المرحلة الثانوية ناظر                                                                               االمتحاناتمشرف   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
عاديرجى تكملة النموذج المرفق باللغة االنجليزية   ديسمبر 3الثالثاء الموافق  يوم إلى مشرف الصف في موعد أقصاه ةوا 

2019. 
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 بالغ للمرشحين

 

قراءته جيدًا وتطبيقه بدقة،إذا صادفت أي بند لم تفهمه جيدًا وخاصة فيما يتعلق بآلتك الحاسبة  ءهذا البالغ هو لمساعدتكم، الرجا
 اسأل مدًرسك.

 تحذير:
 إذا حاولت الغش، أو القيام بأي عمل غير شرعي، أو خرقت القوانين بأي طريقة كانت فإنك ستحرم من كل المواد.

 
العامالتنظيم   

 

ال سيتم رفض عملك  يجب حضور االمتحانات بالوقت المحدد وا 
يمكنك  إدخال اللوازم المسموح بها فقط إلى قاعة االمتحان ,لذا يمنع إدخال علبة اآللة الحاسبة،كتيبات الشرح،الحقيبة،حافظة أقالم 

ك الهواتف المحمولة وأجهزة تشغيل الموسيقى غير شفافة، تلفاز أو حاسوب شخصي, أدوات كهربائية أو أجهزة اتصاالت بما في ذل
 الخ...

 أي طالب سيضبط وبحوزته أي من األدوات السابق ذكرها سوف يتم حرمانه من المادة حتى ولو كان ال ينوي استعمالها.
 ممنوع استعمال سائل التصحيح/ القلم المصحح 
التسبب بإزعاج أي من المرشحين آخرين. وأو تقديمها، أ ، طلب المساعدةلعند بداية االمتحان يمنع تبادل األحاديث، التواص  

 
 معلومات هامة

 

 حافظ على توقيت وتاريخ امتحاناتك.
 تأكد من دخولك القاعة قبل بدء االمتحان بعشر دقائق على األقل.

 في حال تأخرت عن موعد امتحانك عليك اطالع المراقب، أما إذا فاتك االمتحان فلن يسمح لك بإعادته .
فاتك االمتحان بدون سبب وجيه فلن تحصل على درجة للمادة. إذا  

 
 إحضار اللوازم

 
 عليك ترك أي غرض ال تحتاجه أو غير مسموح إدخاله مع المراقب أو خارج قاعة االمتحانات

أي أداة تحتاجها لالمتحان و، أةالرصاص، المسطر  مادخل معك قلم الحبر، قل  
 الكتابة بالحبر األزرق أو األسود بإستثناء امتحان اإلجابات المتعددة استعمل قلم الرصاص 
 استعمل أقالم التلوين أو الحبر السائل فقط في الرسم البياني، التخطيطي، والخرائط الخ..

 ممنوع استعمال سائل التصحيح، األقالم الفسفورية أو الصمغ إال إذا اقتضت المسألة ذلك .
سمح باستعارة أي شيء خالل االمتحان  .ال ي  
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 اآلالت الحاسبة،القواميس،ومصححات األلفاظ اإللكترونية

 

 يسمح باستعمال اآللة الحاسبة ما لم يطلب منك أال تفعل
 إذا أدخلت اآللة الحاسبة تأكد من أنها تعمل جيدًا،وانك لم تحفظ أي شيء فيها 

قاعة االمتحان أي برامج شرح خاصة ال تدخل  
 يمنع عليك استعمال القاموس أو مصحح األلفاظ اإللكتروني إال في حال ُطلب منك ذلك.

 
 تعليمات خاصة باالمتحان :

 

 أصغ للمراقب وقم بواجبك كما ُيطلب منك
 اطلع المراقب حااًل إذا توافرت إحدى هذه الحاالت أو كلها:

المطلوبة أو المواد المذكورة على الصفحة األولى.إذا لم تعط ورقة االمتحان   
 إذا كانت الورقة غير كاملة أو غير واضحة.

 اقرأ بعناية التعليمات المدونة على ورقة االمتحان أو على كتاب أو ورقة اإلجابات. افعل ما هو مطلوب منك
قبل بدء االمتحان.امأل ورقة األسئلة األولى أو كتاب أو ورقة اإلجابات بالتفاصيل المطلوبة   

( على ورقة المسودة /) خطوضع وعند تسليم ورقة اإلجابة يجب  .المقدمة لك في اإلمتحان والورقة المسودة استعمل القرطاسية
 وتسليمها مع ورقة اإلجابة. لن يعطى أية قرطاسية أخرى أو ورقة مسودة.

 
 نصائح ومساعدة:

 

تعرف ماذا تفعل، ارفع يدك ،المراقب سوف يتقدم منك ويساعدكإذا واجهت داخل قاعة االمتحان أي مشاكل ولم   
.غير مسموح توجيه أية اسئلة تختص بشرح االمتحان  

 
 مغادرة قاعة االمتحانات

 

 ال يسمح للطالب مغادرة القاعة قبل انتهاء الوقت المحدد لالمتحان 
عليك وضعهم بالترتيب الصحيح وتدبيسهم قبل إذا استعملت أكثر من كتاب واحد أو أكثر من ورقة واحدة لإلجابة يتوجب 

 مغادرة القاعة.
 ال يتوجب عليك مغادرة القاعة قبل إعالم المراقب.

عندما تغادر قاعة االمتحان يتوجب عليك ترك ورقة االمتحان، كتاب أو ورقة اإلجابات، أو أي مواد أخرى )مستعملة أو 
 غير مستعملة( في قاعة االمتحان.

عن محتوى أسئلة االمتحان أو اإلجابات. يمنع اخذ أي نسخة  


