
 چرا شاگردان امتحان NAPLAN می دهند؟
NAPLAN یک ارزیابی ملی خواندن، نوشتن و حساب است که شاگردان سال 
های 3، 5، 7 و 9 هر سال انجام می دهند. این تنها ارزیابی ملی است که همه 

شاگردان استرالیایی فرصت انجام دادن آن را دارند.

همانطوری که شاگردان در طول سال های تحصیلی خود پیشرفت می کنند، 
مهم است بررسی شوند که چگونه مهارت های اساسی خواندن، نوشتن و 

حساب را یاد می گیرند.
 

NAPLAN مهارت های سواد و حساب را که شاگردان از طریق برنامه 
درسی مکتب یاد می گیرند، ارزیابی می کند و به والدین/مراقبت کنندگان اجازه 

می دهد ببینند که فرزندشان در برابر استانداردهای ملی و در طول زمان 
چگونه پیشرفت می کند. 

NAPLAN فقط یک جنبۀ ارزیابی و گزارش دهی مکاتب می باشد این 
ارزیابی نمی تواند جاگزین ارزیابی های مداومی گردد که توسط معلمان در 

مورد اجراآت شاگردان انجام می گردد. اما می تواند معلومات اضافی در مورد 
پیشرفت تعلیمی شاگردان در اختیار معلمان قرار دهد.

همچنان، NAPLAN به مکاتب، مقامات تعلیمی و حکومت ها این معلومات 
را فراهم می کند که چگونه برنامه های تعلیمی کار می کند و این که آیا جوانان 

استرالیا به نتایج مهم تعلیمی در سواد و حساب نایل می گردند یا نه. 

فرزند شما امتحان های NAPLAN را به صورت 
آنالین انجام خواهد داد

مکاتب از ارزیابی مبتنی بر کاغذ به ارزیابی مبتنی بر کمپیوتر انتقال یافته اند. 
همه شاگردان سال سوم به تکمیل ارزیابی نوشتاری روی کاغذ ادامه خواهند داد

امتحان های آنالین NAPLAN نتایج دقیق تری ارائه می دهند و برای 
شاگردان جذاب تر می باشند. یکی از مزایای عمدۀ امتحان اختصاصی )یا 

تطبیقی( است، که در آن امتحان سواالتی را ارائه می کند که بسته به پاسخ های 
شاگرد ممکن است کم و بیش دشوار باشد.

امتحان اختصاصی اجازه می دهد تا طیف وسیع تری از توانایی های شاگرد 
مورد ارزیابی قرار گیرد و پیشرفت شاگرد با دقت بیشتری اندازه گیری شود. 

نتیجه کلی NAPLAN شاگرد بر اساس تعداد و پیچیدگی سواالتی است که آنها 
به درستی جواب می دهند. اگر فرزند شما سؤاالت را چالش برانگیز می داند، 

نباید نگران شود. آنها ممکن است مسیر امتحان پیچیده تری را طی کنند.

NAPLAN چه چیزهایی را ارزیابی می کند؟
NAPLAN، مهارت های سواد و حساب را که شاگردان از طریق برنامۀ 

معمول مکتب یاد می گیرند، ارزیابی می کند. 

شاگردان در نوشتن، خواندن، قراردادهای زبان )امال، دستور زبان و عالمت 
گذاری( و حساب ارزیابی می شوند. سواالت محتوای مرتبط با برنامه درسی 

استرالیا: انگلیسی و ریاضیات را ارزیابی می کند.

 NAPLAN همه مقامات آموزشی دولتی و غیردولتی در ترتیب مواد امتحان
مشارکت دارند.

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

NAPLAN مشارکت در
NAPLAN برای همه است. ACARA از امتحان گیری فراگیر پشتیبانی می 

کند تا همه شاگردان بتوانند در برنامه ارزیابی ملی شرکت کنند. 

تعدیالت برای شاگردان معلول که توانایی ها و نیازهای عملکردی متنوعی دارند 
در دسترس است. 

  
مکاتب باید با والدین/مراقبت کنندگان و شاگردان کار کنند تا مورد به مورد 

تعدیالت معقول مورد نیاز را برای شاگردان معلول برای دسترسی به 
NAPLAN شناسایی کنند. تعدیالت باید منعکس کننده حمایتی باشد که بطور 

معموًل برای ارزیابی کالس درس ارائه می شود. 

برای کمک به اطالع از این تصمیم ها، می توانید از سایت نمایش عمومی 
NAPLAN، راهنمای مکاتب برای کمک به شاگردان معلول برای دسترسی 
به NAPLAN، یا مجموعه ویدیوهای ما که در آن والدین/مراقبت کنندگان، 

معلمان و شاگردان تجربیات خود از استفاده از تعدیالت NAPLAN را به 
اشتراک می گذارند، مراجعه کنید. 

در شرایط استثنایی، ممکن است به شاگرد دچار معلولیت که به شدت ظرفیت 
آنها را برای شرکت در ارزیابی محدود می کند، یا شاگردی که اخیراً به 

استرالیا آمده و غیر انگلیسی زبان است، معافیت رسمی داده شود.

مدیر مکتب شما و مقام های ادارۀ امتحان محلی شما می توانند معلومات 
بیشتری در مورد تعدیالت برای شاگردان دارای معلولیت یا روند مورد نیاز 

برای دریافت معافیت رسمی به شما بدهند.

معلومات برای والدین و مراقبت 
کنندگان NAPLAN
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اگر فرزند من در روزهای ارزیابی از مکتب غیرحاضر 
باشد چه؟

در صورت امکان، برای شاگردانی که در روزهای امتحان غیرحاضر است 
مکتب ممکن است ترتیباتی بدهد که امتحانات از دست داده را در طول یک 

زمان دیگر اختصاص یافته برای امتحان مکتب تکمیل کند.

 اگر مکتب من در روزهای NAPLAN تعطیل 
باشد چه؟

 ممکن است به مکاتبی که دالیل قانع کننده دارند اجازه داده شود تا پس از 
 9 روز فرصت امتحان، امتحان ها را برنامه ریزی کنند. 

چگونه می توانم فرزندم را کمک کنم؟
انتظار نمی رود که شاگردان برای NAPLAN درس بخوانند. شما می توانید 

با اطمینان دادن به فرزندتان که NAPLAN یک بخشی از برنامه مکتب 
آنهاست از او حمایت کنید و به او یادآوری کنید که فقط بهترین تالش خود 
را انجام دهد. قدری آشنایی و توضیح در مورد NAPLAN برای کمک 

به شاگردان برای درک و راحت بودن با قالب امتحان ها مفید است. معلمان 
اطمینان حاصل می کنند که شاگردان با انواع سؤاالت در امتحان ها آشنا هستند 

و پشتیبانی و راهنمایی مناسب را ارائه می دهند.

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

انواع سواالت و ابزارهای موجود در ارزیابی آنالین NAPLAN را در این 
nap.edu.au/online-assessment/public-demon-  آدرس ببینید:

.stration-site 

NAPLAN تقسیم اوقات

فرصت امتحان NAPLAN 9 روز است. این برای آماده کردن مکاتبی است 
که ممکن است دستگاه های کمتری داشته باشند.

فرصت امتحانات NAPLAN از چهارشنبه 15 مارچ شروع می شود و در 
دوشنبه 27 مارچ 2023 به پایان می رسد. به مکاتب توصیه می شود که در 
اولین فرصت ممکن، در محدودۀ فرصت امتحان گیری، با اولویت هفتۀ اول 

امتحان ها را برنامه ریزی کنند.

اجراآت فرزندم چگونه گزارش داده می شود؟
عملکرد فردی هر شاگرد در مقیاس پیشرفت ملی برای هر ارزیابی نشان داده 

می شود. این مقیاس نشان می دهد که آیا شاگرد انتظارات برای مهارت های 
سواد و حساب الزم برای شرکت کامل در آن سال را برآورده می کند یا خیر.

گزارش فردی NAPLAN شاگرد توسط مکتب فرزند شما در اواخر سال 
ارائه می شود. اگر گزارشی دریافت نکردید، باید با مکتب فرزندتان تماس 

بگیرید.

چگونه از نتایج NAPLAN استفاده می شود؟

شاگردان و والدین می توانند با استفاده از نتایج فردی در مورد پیشرفت با 	 
معلمان صحبت کنند.

معلمان از نتایج برای شناسایی بهتر شاگردان استفاده می کنند که چه 	 
کسی به چالش های بیشتر یا پشتیبانی اضافی ضرورت خواهد شد. 

مکاتب از این نتایج برای شناسایی نقاط قوت و ساحه های که ضرورت 	 
به بهبود در برنامه های درسی و تعیین اهداف در سوادآموزی و حساب 

دارند، استفاده می کنند.
سیستم های مکاتب از این نتایج برای بازبینی موثریت برنامه ها و حمایت 	 

های که برای مکاتب ارائه می شود، استفاده می کند.
جامعه می تواند معلومات مربوط به عملکرد مکاتب در طول زمان را در	 

myschool.edu.au ببیند.

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

با مکتب فرزندتان تماس بگیرید 	 

با مقامات محلی ادارۀ امتحان در nap.edu.au/TAA تماس بگیرید.	 

از nap.edu.au بازدید کنید	 

جهت آشنایی با چگونگی مدیریت معلومات شخصی برای NAPLAN توسط 
ACARA ، به nap.edu.au/naplan/privacy مراجعه کنید.

توضیح امتحانمدتالزامات زمان بندیامتحان

تحریری

شاگردان صنف سوم امتحان تحریری را روی کاغذ انجام می دهند )فقط در روز اول(	 
امتحان نوشتن سال 5، 7 و 9 باید از روز اول شروع شود )مکاتب باید تکمیل کردن 	 

امتحان نوشتن را فقط در روزهای 1 و 2 در اولویت قرار دهند، از روز دوم فقط در 
مواردی که محدودیت های فنی/تدارکاتی وجود داشته باشد، استفاده شود(

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

به شاگردان 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 متقاعد کننده(.

پس از امتحان نوشتن تکمیل شود	 خواندن
قبل از برگزاری امتحان زبان تکمیل شود	 

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

شاگردان مجموعه ای از متون آموزنده، تخیلی و متقاعد 
کننده را می خوانند و سپس به سواالت مربوط پاسخ می 

دهند

بعد از برگزاری امتحان خواندن تکمیل شود	 قرارداد های زبان

صنف 3: 45 دقیقه
صنف 5: 45 دقیقه
صنف 7: 45 دقیقه
صنف 9: 45 دقیقه

امال، دستور زبان و عالمت گذاری را ارزیابی می کند

بعد از برگزاری امتحان قراردادهای زبان تکمیل شود	 حساب

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

عدد و الجبر، اندازه گیری و هندسه و آمار و احتماالت را 
ارزیابی می کند.
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