
Öğrenciler neden NAPLAN’a katılır?
NAPLAN, 3, 5, 7 ve 9’uncu sınıflardaki öğrencilerin 
her yıl Mayıs ayında katıldıkları ulusal bir okuryazarlık 
ve matematik bilgileri değerlendirmesidir. Bu test 
tüm Avustralyalı öğrencilerin katıldığı tek ulusal 
değerlendirmedir.
Öğrenciler okul yıllarında ilerledikçe, okuma, yazma ve 
matematik becerilerini ne kadar iyi öğrendiklerini kontrol 
etmek önemlidir.
NAPLAN, öğrencilerin okul müfredatı aracılığıyla 
öğrendikleri okuryazarlık ve matematik becerilerini 
değerlendirir ve ebeveynlerin/bakıcıların çocuklarının 
ulusal standartlara kıyasla ve zamanla nasıl ilerlediğini 
görmelerini sağlar.  
NAPLAN, bir okulun değerlendirme ve bildirim sürecinin 
sadece bir yönüdür. Öğretmenlerin öğrenci performansı 
hakkında devam eden değerlendirmelerinin yerini almaz, 
ancak öğretmenlere öğrencilerin ilerlemeleri hakkında ek 
bilgi sağlayabilir.
NAPLAN ayrıca okullara, eğitim yetkililerine ve 
hükümetlere eğitim programlarının nasıl çalıştığı ve genç 
Avustralyalıların okuryazarlık ve matematik becerileri 
konusunda önemli eğitim sonuçları elde edip etmediği 
hakkında bilgi sağlar.

Çocuğunuz NAPLAN testlerine 
çevrimiçi katılacaktır
Okullar kağıt tabanlı değerlendirmelerden bilgisayar 
tabanlı değerlendirmelere geçiş yapıyor. Çoğu 
okul 2022’de NAPLAN testlerini çevrimiçi olarak 
tamamlayacaktır. Tüm 3’üncü Sınıf öğrencileri yazı 
yazma değerlendirmesini kağıt üzerinde tamamlamaya 
devam edecektir. 
Çevrimiçi NAPLAN testleri daha kesin sonuçlar sağlar ve 
öğrenciler için daha ilgi çekicidir. Temel avantajlarından 
biri, testin bir öğrencinin yanıtlarına bağlı olarak daha az 
veya daha çok zor olabilecek sorular sunduğu özel (veya 
uyarlanabilir) test olmasıdır.
Özel testler, daha geniş öğrenci yeteneklerinin 
değerlendirilmesini sağlar ve öğrenci başarısını daha 
hassas bir şekilde ölçer. Bir öğrencinin genel NAPLAN 
sonucu, doğru yanıtladıkları soruların hem sayısına 
hem de karmaşıklığına dayanır. Çocuğunuz soruları zor 
buluyorsa endişelenmemelidir; daha karmaşık bir test 
yoluna girmiş olabilir.

NAPLAN neyi değerlendiriyor?
NAPLAN, öğrencilerin normal okul müfredatları 
aracılığıyla öğrendikleri okuryazarlık ve matematik 
becerilerini değerlendirir.
Öğrenciler değerlendirmelere yazı yazma, okuma, dil 
kuralları (yazım, dilbilgisi ve noktalama işaretleri) ve 
matematik becerileri konularında katılır. Sorular Avustralya 
Müfredatı ile bağlantılı olan içeriği değerlendirir: İngilizce 
ve Matematik.
Tüm hükümet ve hükümet dışı eğitim yetkilileri NAPLAN 
test malzemelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.
NAPLAN hakkında daha fazla bilgi için nap.edu.au 
adresini ziyaret edin. 

NAPLAN’a katılım
NAPLAN herkes içindir. ACARA, tüm öğrencilerin ulusal 
değerlendirme programına katılabilmesi için kapsayıcı 
testlere destek sağlar.
Çeşitli işlevsel yeteneklere ve ihtiyaçlara sahip engelli 
öğrenciler için ayarlamalar mevcuttur.
Okullar, her bir engelli öğrencinin NAPLAN’a erişmesi 
için gereken makul ayarlamaları bireysel duruma göre 
belirlemek için ebeveynler /bakıcılar ve öğrencilerle 
birlikte çalışmalıdır. Ayarlamalar, normalde sınıf 
değerlendirmeleri için sağlanan desteği yansıtmalıdır.
Bu kararların bildirilmesine yardımcı olmak için, NAPLAN 
genel gösteri sitesine, Okullar için engelli öğrencilerin 
NAPLAN’a erişmelerine yardımcı kılavuz’a veya 
ebeveynlerin /bakıcıların,öğretmenlerin ve öğrencilerin 
NAPLAN ayarlamalarını kullanma deneyimlerini 
paylaştıkları video serimize başvurabilirsiniz. 
İstisnai durumlarda, değerlendirmeye katılma 
kapasiteleri ciddi şekilde sınırlı engelli bir öğrenciye 
veya yakın zamanda Avustralya’ya gelen ve İngilizce 
konuşmayan bir geçmişe sahip bir öğrenciye resmi bir 
muafiyet verilebilir.
Okul müdürünüz ve yerel sınav idaresi yetkiliniz, engelli 
öğrenciler için ayarlamalar veya resmi bir muafiyet elde 
etmek için gereken süreç hakkında daha fazla bilgi 
verebilir.
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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.

NAPLAN – 
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Çocuğum NAPLAN günlerinde okulda 
değilse ne olur?
Mümkün olduğunda, okullar test sırasında okulda 
olmayan öğrencilerin okulun sınav programı sırasında 
başka bir zamanda kaçırılan testleri tamamlamalarını 
sağlayabilir.

Çocuğuma destek sağlamak için ne 
yapabilirim?
Öğrencilerin NAPLAN için ders çalışmaları 
beklenmemektedir.
Naplan’ın okul programının bir parçası olduğuna 
dair güvence vererek ve ellerinden gelenin en 
iyisini yapmalarını hatırlatarak çocuğunuzu destek 
sağlayabilirsiniz.
ACARA, NAPLAN’a aşırı hazırlık yapmalarını veya özel 
ders almalarını önermez.
NAPLAN’a alışma ve bazı açıklamalar, öğrencilerin 
test formatını anlamalarına ve rahat olmalarına 
yardımcı olmak için yararlıdır. Öğretmenler, öğrencilerin 
testlerdeki soru türlerine alışmalarını sağlayacak ve 
uygun destek ve rehberlik verecektir.
Çevrimiçi NAPLAN değerlendirmelerinde bulunan 
soru ve araç türlerini görmek için nap.edu.au/online-
assessment/public-demonstration-site adresine gidin.

NAPLAN zaman çizelgesi
NAPLAN çevrimiçi test süresi dokuz gündür. Bu, daha az 
cihaza sahip olabilecek okulları kapsamak içindir.
NAPLAN çevrimiçi test süresi 10 Mayıs Salı günü 
başlayacak ve 20 Mayıs 2022 Cuma günü sona 
erecektir. Testler, test süresi içinde, ilk haftaya öncelik 
veren en kısa sürede planlanmalıdır.
Çevrimiçi NAPLAN test planlama gereksinimleri 
aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Çocuğumun performansı nasıl 
bildiriliyor?
Bireysel öğrenci performansı, her değerlendirme 
için ulusal başarı ölçeğinde gösterilir. Ulusal asgari 
standarttaki bir sonuç, öğrencinin o yıl seviyesine tam 
olarak katılması için gereken temel okuryazarlık ve 
matematik becerilerini gösterdiğini belirtir.
Yılın ilerleyen aylarında çocuğunuzun okulu tarafından 
bir NAPLAN bireysel öğrenci raporu sağlanacaktır. 
Raporu almazsanız çocuğunuzun okuluna 
başvurmalısınız.

NAPLAN sonuçları nasıl kullanılır?
• Öğrenciler ve ebeveynler/bakıcılar, ilerlemeyi 

öğretmenlerle görüşmek için bireysel sonuçları 
kullanabilirler.

• Öğretmenler, daha fazla zorlanmaya veya ekstra 
desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri belirlemeye 
yardımcı olmak için sonuçları kullanır.

• Okul sistemleri, okullara sunulan programları ve 
destekleri gözden geçirmek için sonuçları kullanır.

• School systems use results to review programs and 
support offered to schools.

• Toplum, okulların zaman içinde performansı 
hakkındaki bilgileri myschool.edu.au adresinde 
görebilir.

Daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
NAPLAN hakkında daha fazla bilgi için:
• çocuğunuzun okuluna başvurun 
• nap.edu.au/TAA adresinde yerel test yönetimi 

yetkilinize başvurun
• nap.edu.au adresini ziyaret edin

ACARA’nın NAPLAN için kişisel bilgileri nasıl ele aldığını 
öğrenmek için nap.edu.au/naplan/privacy adresini 
ziyaret edin.

Test Programlama gereksinimleri Süre Test açıklaması

Yazı yazma

• 3’üncü Sınıf öğrencileri yazma yazma testini kağıt üzerinde yapar 
(yalnızca 1’inci günde)

• 5’inci Sınıf yazı yazma testi 1’inci günde başlamalıdır (okullar yalnızca 
1’inci ve 2’inci günlerde yazı yazma testinin tamamlanmasına öncelik 
vermelidir)

• 7’inci ve 9’uncu Sınıf yazı yazma testleri 2’inci günde başlamalıdır 
(okullar yalnızca 2’inci ve 3’üncü günlerde yazı yazma testinin 
tamamlanmasına öncelik vermelidir)

3’üncü Sınıf: 40 dk.
5’inci Sınıf: 42 dk.
7’inci Sınıf: 42 dk.
9’uncu Sınıf: 42 dk.

Öğrencilere bir ‘yazı yazma uyaranı’ (bazen 
bir fikir veya konuyu ‘hatırlatıcı’ olarak da 
adlandırılır) sağlanır ve belirli bir türde bir yanıt 
yazmaları istenir (anlatı veya ikna edici yazı)

Okuma

• Çevrimiçi okulların NAPLAN testlerini dokuz günlük test süresinde 
tamamlayabilmelerini sağlamak için, 7’inci ve 9’uncu Sınıf öğrencileri 
1’inci günde okuma testine başlayabilir; ancak, yazı yazma testi 2’inci 
günde başlamalıdır.

• Dil testi kurallarından önce tamamlanacaktır

3’üncü Sınıf: 45 dk.
5’inci Sınıf: 50 dk.
7’inci Sınıf: 65 dk.
9’uncu Sınıf: 65 dk.

Öğrenciler bir dizi bilgilendirici, yaratıcı ve ikna 
edici metinleri okur ve ardından ilgili soruları 
yanıtlar.

Dil kuralları

• Okuma testinden sonra tamamlanacaktır 3’üncü Sınıf: 45 dk.
5’inci Sınıf: 45 dk.
7’inci Sınıf: 45 dk.
9’uncu Sınıf: 45 dk.

Yazım, dilbilgisi ve noktalama işaretlerini 
değerlendirir

Matematik 
Becerileri

• Dil testi kurallarından sonra tamamlanacaktır 3’üncü Sınıf: 45 dk.
5’inci Sınıf: 50 dk.
7’inci Sınıf: 65 dk.
9’uncu Sınıf: 65 dk.

Sayı ve cebir, ölçüm ve geometri ile istatistik 
ve olasılığı değerlendirir
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