
Why do students do NAPLAN?
NAPLAN is a national literacy and numeracy  
assessment that students in Years 3, 5, 7 and 9 sit in 
May each year. It is the only national assessment all 
Australian students do. 

As students progress through their school years, it’s  
important to check how well they are learning the  
essential skills of reading, writing and numeracy. 
 
NAPLAN assesses the literacy and numeracy skills that 
students are learning through the school curriculum and 
allows parents/carers to see how their child is progressing 
against national standards and over time.  

NAPLAN is just one aspect of a school’s assessment 
and reporting process. It doesn’t replace ongoing  
assessments made by teachers about student  
performance, but it can provide teachers with additional  
information about students’ progress.

NAPLAN also provides schools, education authorities 
and governments with information about how education 
programs are working and whether young Australians 
are achieving important educational outcomes in literacy 
and numeracy.

Your child will do the NAPLAN  
tests online
Schools are transitioning from paper-based to  
computer-based assessments. Most schools will  
complete NAPLAN tests online in 2022. All Year 3  
students will continue to complete the writing  
assessment on paper. 

Online NAPLAN tests provide more precise results 
and are more engaging for students. One of the main 
benefits is tailored (or adaptive) testing, where the test 
presents questions which may be more or less difficult 
depending on a student’s responses.

Tailored testing allows a wider range of student abilities 
to be assessed and measures student achievement 
more precisely. A student’s overall NAPLAN result is 
based on both the number and complexity of questions 
they answer correctly. Your child should not be  
concerned if they find questions challenging; they may 
be taking a more complex test pathway. 

What does NAPLAN assess? 
NAPLAN assesses literacy and numeracy skills that 
students are learning through their regular school  
curriculum. 
 
Students sit assessments in writing, reading, conventions 
of language (spelling, grammar and punctuation) and  
numeracy. Questions assess content linked to the  
Australian Curriculum: English and Mathematics. 

All government and non-government education  
authorities have contributed to the development of  
NAPLAN test materials.

To find out more about NAPLAN, visit nap.edu.au 

Participation in NAPLAN
NAPLAN is for everyone. ACARA supports inclusive  
testing so all students can participate in the national 
assessment program. 
 
Adjustments are available for students with disability 
who have diverse functional abilities and needs. 
 
Schools should work with parents/carers and students to 
identify, on a case-by-case basis, reasonable adjustments  
required for individual students with disability to access 
NAPLAN. Adjustments should reflect the support normally 
provided for classroom assessments.

To help inform these decisions, you may consult the  
NAPLAN public demonstration site, the Guide for 
schools to assist students with disability to access  
NAPLAN, or our series of videos where parents/carers, 
teachers and students share their experience of using 
NAPLAN adjustments. 

In exceptional circumstances, a student with a disability 
that severely limits their capacity to participate in the 
assessment, or a student who has recently arrived in 
Australia and has a non-English speaking background, 
may be granted a formal exemption.

Your school principal and your local test administration 
authority can give you more information on adjustments 
for students with disability or the process required to 
gain a formal exemption.
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NAPLAN چه چیزی را ارزیابی می کند؟

NAPLAN مهارت های سوادآموزی و حساب را که دانش آموزان از 
طریق برنامه درسی معمولی مدرسه شان یاد می گیرند، ارزیابی می کند. 

 دانش آموزانبراینوشتن، خواندن، قراردادهای زبانی )هجی کردن، دستور 
و نقطه گذاری( و حساب ارزیابی می شوند. سئواالت آن موضوعات مرتبط 

با برنامه درسی استرالیا یعنی انگلیسی و ریاضیات را ارزیابی می کنند.

 تمام مسئولین آموزشی دولتی و غیردولتی در تدوین موضوعات آزمون 
NAPLAN مشارکت دارند. 

 nap.edu.au به ،NAPLAN برای کسب اطالعات بیشتر در مورد
مراجعه کنید. 

 NAPLAN مشارکت در
NAPLAN برای همه است. ACARA از آزمون فراگیر حمایت می 

کند تا همه دانش آموزان بتوانند در برنامه ارزیابی ملی شرکت کنند.

 تنظیماتی برای دانش آموزان معلولی که توانایی ها و نیازهای 
عملکردی گوناگونی دارند موجود است.  

 مدارس باید با والدین/مراقبین و دانش آموزان همکاری کنند تا 
به صورت موردی، تنظیمات معقول مورد نیاز را برای دانش آموزان 
معلول در مورد دسترسی به NAPLAN مشخص کنند. این تنظیمات 

باید منعکس کننده همان حمایتی باشد که معموالً برای ارزیابی در کالس 
درس ارائه می شود. 

برای کمک به اطالع رسانی درباره این تصمیمات، شما می توانید از 
سایت ارائه عمومی NAPLAN، راهنمایی برای مدارس برای کمک 

به دانش آموزان معلول برای دسترسی به NAPLAN، یا مجموعه 
ویدیوهای ما که در آن والدین/مراقبین، معلمان و دانش آموزان تجربیات 

شان را در مورد استفاده از تنظیمات NAPLAN به اشتراک می 
گذارند، مراجعه کنید.

 در شرایط استثنایی، دانش آموز دارای معلولیتی که آن معلولیت ظرفیت 
شرکت وی در ارزیابی را به شدت محدود می کند، یا دانش آموزی که 

اخیراً به استرالیا آمده است و یک پیشینه غیرانگلیسی زبان دارد، ممکن 
است یک معافیت رسمی دریافت کنند. 

مدیر مدرسه و مسئول مدیریت آزمون محلی شما می توانند اطالعات 
بیشتری در مورد تنظیمات برای دانش آموزان دارای معلولیت یا فرآیند 

مورد نیاز برای دریافت معافیت رسمی به شما بدهند. 

چرا دانش آموزان NAPLAN انجام می دهند؟ 
NAPLAN یک ارزیابی باسوادی و محاسبه ملی است که هر ساله در 
ماه مه برای دانش آموزان سالهای 3، 5، 7 و 9 برگزار می شود.  آن 
تنها ارزیابی ملی است که همه دانش آموزان استرالیایی در آن شرکت 

می کنند. 

همچنانکه دانش آموزان در طول سال های تحصیلی شان به جلو می 
روند، مهم است که بررسی شود که آنها چطور مهارت های اساسی 

خواندن، نوشتن و حساب را چطور یاد می گیرند.  

NAPLAN مهارت های سوادآموزی و حساب را که دانش آموزان از 
طریق برنامه درسی مدرسه یاد می گیرند، ارزیابی می کند و به والدین/

مراقبین اجازه می دهد ببینند که فرزندشان در مقابل استانداردهای ملی و 
در طول زمان چطور پیشرفت می کند. 

NAPLAN تنها یکی از جنبه های فرآیند ارزیابی و گزارش دادن 
مدرسه است. آن جایگزین ارزیابی های مستمر معلمان درمورد عملکرد 

دانش آموزان نمی شود، اما می تواند اطالعات بیشتری درباره پیشرفت 
دانش آموزان برای معلمان فراهم کند.

NAPLAN همچنین به مدارس، مسئولین آموزشی و دولت ها اطالعاتی 
در مورد اینکه برنامه های آموزشی چطور کار می کنند و اینکه آیا 

جوانان استرالیایی به نتایج مهم آموزشی در سوادآموزی و حساب دست 
می یابند، ارائه می دهد. 

فرزند شما تست های NAPLAN را آنالین انجام 
خواهد داد

 مدارس در حال گذار از ارزیابی کاغذی به ارزیابی کامپیوتری هستند.
بیشتر مدارس آزمون های NAPLAN را به صورت آنالین در سال 

2022 برگذار خواهند کرد. همه دانش آموزان سال 3 به انجام ارزیابی 
نوشتن روی کاغذ ادامه خواهند داد.

 آزمون های آنالین NAPLAN نتایج دقیق تری ارائه می دهند و 
برای دانش آموزان جذاب تر هستند.  یکی از مزایای اصلی آزمون 

اختصاصی )یا تطبیقی( است، که در آن، آزمون سواالتی را ارائه می 
دهد که بسته به پاسخ های یک دانش آموز ممکن است کم و بیش دشوار 

باشد. 

آزمون اختصاصی اجازه می دهد تا طیف وسیع تری از توانایی های 
دانش آموز مورد ارزیابی قرار گیرد و دستاورد دانش آموزان با دقت 
بیشتری اندازه گیری شود.  نتیجه کلی NAPLAN یک دانش آموز بر 

اساس هم تعداد و هم پیچیدگی سواالتی است که وی به درستی پاسخ می 
دهد. اگر فرزند شما سؤاالت را چالش برانگیز می یابد، وی نباید نگران 

شود. وی ممکن است مسیر آزمون پیچیده تری را طی می کند. 

- NAPLAN 
 اطالعات برای والدین و مراقبین 
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عملکرد فرزندم چطور گزارش می شود؟ 
عملکرد فردی دانش آموز در مقیاس پیشرفت ملی برای هر ارزیابی 
نشان داده می شود. یک نتیجه در حداقل استاندارد ملی مشخص می 

کندکه دانش آموز مهارت های اولیه سوادآموزی و حساب را برای شرکت 
کامل در آن سال تحصیلی نشان داده است.

 یک گزارش NAPLAN فردی دانش آموز توسط مدرسه فرزند تان 
در اواخر سال ارائه خواهد شد. اگر شما گزارشی دریافت نکنید، باید با 

مدرسه فرزندتان تماس بگیرید. 

از نتایج NAPLAN چطور استفاده می شود؟
دانش آموزان و والدین/مراقبین ممکن است از نتایج فردی برای   •

گفتگو در مورد پیشرفت شان با معلمان استفاده کنند.

معلمان از این نتایج برای کمک به شناسایی دانش آموزانی که به   •
چالش های بزرگ تر یا حمایت بیشتری نیاز دارند، استفاده می کنند.

مدارس از این نتایج برای شناسایی نقاط قوت و زمینه های مورد   •
نیاز برای بهبود برنامه های آموزشی و برای تعیین اهداف در 

سوادآموزی و حساب استفاده می کنند.

سیستم های مدرسه از این نتایج برای بازنگری برنامه ها و   •
پشتیبانی ارائه شده به مدارس استفاده می کنند. 

جامعه می تواند اطالعات مربوط به عملکرد مدارس در طول   •
زمان را در myschool.edu.au ببیند.

از کجا می توانم اطالعات بیشتری کسب کنم؟
: NAPLAN برای اطالعات بیشتر در مورد 

با مدرسه فرزندتان تماس بگیرید  •

با مسئول مدیریت آزمون محلی تاندر nap.edu.au/TAA تماس   •
بگیرید

مراجعه کنید nap.edu.au به  •

برای آگاهی از اینکه ACARA اطالعات شخصی برای NAPLAN را 
چطور مدیریت می کند، به nap.edu.au/naplan/privacy مراجعه 

کنید.

اگر فرزند من در روزهای NAPLAN از مدرسه 
غیبت کند چه اتفاقی می افتد؟  

در صورت امکان، مدارس ممکن است ترتیبی دهند که دانش آموزانی 
که در زمان آزمون غایب هستند، آزمون هایی را که از دست می دهند، 

در زمان دیگری در طول هفته آزمون انجام دهند.

من برای حمایت از فرزندم چه کار می توانم بکنم؟
از دانش آموزان انتظار نمی رود که برای NAPLAN مطالعه کنند.

شما می توانید با اطمینان دادن به فرزندتان که NAPLAN بخشی از 
برنامه مدرسه وی هست و یادآوری کردن به وی که صرفا بهترین 

تالش خودش را بکند، از او حمایت کنید. 

ACARA آمادگی بیش از حد برای NAPLAN یا استفاده از خدمات 
ارائه دهندگان تدریس خصوصی را توصیه نمی کند. 

 بعضی از آشناسازی ها و توضیح ات در مورد NAPLAN به 
دانش آموزان کمک می کند فرمت آزمون ها را درک کنند و با آن راحت 

باشند.  معلمان اطمینان حاصل خواهند کرد که دانش آموزان با انواع 
سؤاالت در آزمون ها آشنا هستند و پشتیبانی و راهنمایی مناسب را 

ارائه خواهند کرد. 

انواع سؤاالت و ابزارهای موجود در ارزیابی های آنالین 
nap.edu.au/online-assessment/public- را در NAPLAN

demonstration-site ببینید.

NAPLAN جدول زمانی
 دوره آزمون آنالین NAPLAN نه روز است.  این بخاطر مدارسی 

است که ممکن است دستگاه های کمتری داشته باشند. 

دوره آزمون آنالین NAPLAN از سه شنبه 10 مه شروع می شود و در 
روز جمعه 20 مه 2022 به پایان می رسد. آزمون ها باید در اسرع 

وقت در دوره آزمون برنامه ریزی شوند که هفته اول در اولویت قرار 
بگیرد. 

الزامات برنامه ریزی آزمون آنالین NAPLAN در جدول زیر تشریح 
شده است. 

توضیحات آزمونمدت زمان الزامات زمان بندیآزمون

نوشتن

دانش آموزان سال 3 آزمون نوشتن را روی کاغذ انجام می دهند )فقط در روز اول( • 

نوشتن سال پنجم باید از روز اول شروع شود )مدارس باید انجام نوشتن فقط در • 
روزهای 1 و 2 را در اولویت قرار دهند( 

نوشتن سال های 7 و 9 باید از روز 2 شروع شود )مدارس باید انجام نوشتن فقط در • 
روزهای 2 و 3 را در اولویت قرار دهند(

سال 3: 40 دقیقه 
سال 5: 42 دقیقه 
سال 7: 42 دقیقه 
سال 9: 42 دقیقه

به دانش آموزان یک »محرک نوشتن« ارائه می شود )که 
گاهی اوقات به آن »تحریک« می گویند – یک ایده یا 

موضوع( و از آنها خواسته می شود که پاسخی در یک 
ژانر خاص بنویسند )نوشتن روایی یا متقاعدکننده(.

خواندن

برای اطمینان از اینکه مدارس آنالین قادر به انجام آزمون های NAPLAN در • 
پنجره آزمون نه روزه هستند، دانش آموزان سال هفتم و نهم می توانند با خواندن در 

روز اول شروع کنند. با این حال، نوشتن باید از روز 2 شروع شود 
قبل از برگزاری آزمون قراردادهای زبان انجام شود	 

سال 3: 45 دقیقه 
سال 5: 50 دقیقه 
سال 7: 65 دقیقه 
سال 9: 65 دقیقه

دانش آموزان مجموعه ای از متون آگاه کننده، تخیلی و 
متقاعد کننده را می خوانند و سپس به سواالت مربوطه 

پاسخ می دهند 

قرارداد های زبان 

سال 3: 45 دقیقه پس از آزمون خواندن انجام شود	 
سال 5: 45 دقیقه 
سال 7: 45 دقیقه 
سال 9: 45 دقیقه

هجی کردن، دستور و نقطه گذاری را ارزیابی می کند 

حساب

سال 3: 45 دقیقه بعد از برگزاری آزمون قراردادهای زبان انجام شود	 
سال 5: 50 دقیقه 
سال 7: 65 دقیقه 
سال 9: 65 دقیقه

اعداد و جبر، اندازه گیری و هندسه و آمار و احتماالت را 
ارزیابی می کند 
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