
تقوم سلطة إدارة االختبار يف واليتك أو إقليمك بتقديم تقارير الطالب الفردية الختبار NAPLAN إىل املدارس من آب/
أغسطس وحتى أيلول/سبتمرب. 

كيف ميكنني قراءة النتائج؟

 تقارير 

الفردية الطالب 

م  تعمل اختبارات NAPLAN عىل تقييم املجاالت الرئيسية يف القراءة والكتابة والحساب، وهي توفر ألولياء األمور واملدرسني صورة حول تقدُّ
الطالب – وذلك عىل املستوى الفردي كجزء من مجتمع مدرستهم ومقارنة باملعايري القومية املتفق عليها بني جميع حكومات الواليات واإلقليمني.

إذا كنت أحد أولياء أمور طالب يف األعوام الدراسية 3 أو 5 أو 7 أو 9 ستحصل عىل تقرير فردي بنتائج طفلك يف اختبارات NAPLAN التي مروا 
بها يف أيار/مايو.

عام 2018 هو العام الذي أدى فيه بعض الطالب اختبار NAPLAN عىل اإلنرتنت للمرة األوىل. سيظهر التقرير ما إذا كان طفلك أدى االختبار عىل 
اإلنرتنت أو بشكل ورقي. 

تعمل اختبارات NAPLAN عىل تقييم الحساب والقراءة والكتابة 
واإلمالء والقواعد النحوية وعالمات الرتقيم. وسرتى نتائج طفلك عىل 

سلم اإلنجازات لكل ناحية من نواحي التقييم.

ويقدم تقرير عن نتائج السنوات الدراسية 3 و5 و7 و9 يف تقييم 
القراءة والكتابة والحساب عىل مقياس من املجموعة 1 إىل املجموعة 

10. وميثل سلم اإلنجازات تحسن مستويات املهارات والفهم الذي 
يظهر يف التقييامت. وسواء أكمل طفلك اختبار NAPLAN عرب اإلنرتنت 

أو بشكل ورقي، فسيتم عرض النتائج عىل نفس املقياس.

تعرض أكرث ست مجموعات ارتباطاً بكل سنة دراسية فقط يف التقرير 
الدرايس للطالب. عىل سبيل املثال، يتم عرض نتائج السنة الدراسية 
3 عىل نطاق من املجموعة 1 وحتى املجموعة 6 كام هو موضح يف 

املخطط املقابل. ويعرض تقرير السنة الدراسية 5 املجموعات من 3 
إىل 8، بينام يعرض تقرير السنة الدراسية 7 املجموعات من 4 إىل 9 

ويعرض تقرير السنة الدراسية 9 املجموعات من 5 إىل 10.

كام توضح املخططات املتضمنة يف التقرير الدرايس للطالب معدل 
املتوسط الذي يقع فيه 60 يف املائة من الطالب، ونتائج املتوسط 

القومي ومعيار الحد األدىن القومي لكل مستوى لكل سنة دراسية. كام 
توضح بعض التقارير يف بعض الواليات واألقاليم أيضاً متوسط املدرسة.

ويلخص التقرير كذلك املهارات التي أظهرها الطالب يف اختبارات كل 
مجموعة. 
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المجموعة 6

المجموعة 5

المجموعة 4

المجموعة 3

المجموعة 2

المجموعة 1

إذا كانت نتيجة الطالب 
هنا، فهذا يعني أن النتيجة 

هي أعلى بكثير من مستوى 
اإلنجاز المطلوب لطالب السنة 

الدراسية الثالثة.

المثلث يدل على المعدل 
القومي لطالب السنة الدراسية 

الثالثة.

النقطة تدل على نتيجة الطالب 
منفرداً.

الجزء المظلل بلون خفيف 
يدل على نطاق اإلنجاز 

لمتوسط 60% من طالب 
السنة الدراسية الثالثة في 

أستراليا.

طالب العام الدراسي 3 الذين 
تقع نتائجهم في المجموعة 1 
هم أقل من المستوى القومي 

األدنى.

طالب العام الدراسي 3 الذين 
تقع نتائجهم في المجموعة 
2 هم في المستوى القومي 

األدنى.



كيف تؤثر النتائج عىل مستقبل طفيل؟كيف يساعد NAPLAN طفيل ومدرستي؟

صمم NAPLAN لتقديم بيانات حول إنجازات الطالب يف القراءة والكتابة 
والحساب. وNAPLAN هو التقييم الوطني الوحيد الذي يؤديه األطفال 
األسرتاليون. وهو يساند تقييامت املدرسة األخرى ويقدم بيانات قومية 

مقارنة ملساعدة الحكومات عىل تقييم كيفية عمل الربامج التعليمية وما 
إذا كان الطالب يلبون املعايري العامة يف القراءة والكتابة والحساب. تساعد 

 :NAPLAN نتائج

أولياء األمور والطالب عىل مناقشة التقدم الفردي للطالب مع املعلمني  •
املعلمني لتحديد الطالب الذين يحتاجون إىل تحديات أكرب أو مساعدة   •

إضافية
املدارس عىل تحديد مواطن القوة واملناطق التي تحتاج إىل التحسني   •

يف الربامج التعليمية
املدارس عىل وضع أهداف يف القراءة والكتابة والحساب  •

النظم املدرسية عىل مراجعة الربامج والدعم املعروضني عىل املدارس  •
املجتمع عىل معرفة متوسط النتائج املدرسية عىل املوقع اإللكرتوين  • 

.My School
وسيتمكن مدير مدرستك من إعطائك املزيد من التفاصيل حول كيفية 

.NAPLAN استخدام مدرستك لبيانات

كل عام، تقدم سلطات إدارة االختبار نتائج جميع الطالب الذين أدوا 

اختبار NAPLAN إىل املدارس. ويتم تشجيع املدارس عىل استخدام تلك 

النتائج يف تخطيط التحسينات التي ميكن إجرائها يف املدرسة. تقارير 

الطالب الفردية رسية. وال ميكن ألحد خارج سلطة إدارة االختبار املحلية أو 

مدرستك أن يرى تقرير طفلك.

يتم اإلبالغ عن متوسط نتائج املدرسة عىل موقع My School اإللكرتوين 

)www.myschool.edu.au(. ويتم تحديث املوقع اإللكرتوين بنتائج 

 My العام السابق يف الربع األول من كل سنة دراسية. كام مينح موقع

School أيضاً الفرصة للمجتمع لرؤية عدد من األوجه املختلفة ملحتوى 

كل مدرسة، باإلضافة إىل املقارنات مع املدارس التي تخدم مجموعات 

  .My School طالبية مامثلة. ال تتاح النتائج الفردية لطفلك عىل موقع

إن اختبارات NAPLAN هي اختبارات لتقييم التقدم الدرايس يف 
القراءة والكتابة والحساب. يتم إعطاء الطالب مؤرشاً يدل عىل املكان 

الذي تحتله نتائجهم عىل مقياس التقييم املشرتك.

يقدم NAPLAN صورة ألداء الطالب يف أيام االختبارات ويجب ترجمة 
النتائج بعناية. هناك العديد من األسباب وراء االختالفات يف نتائج 

الطالب. ميكن لبعض الطالب األداء بشكل أفضل من املتوقع مقارنة 
باختبارات التقييم املعتادة لفصلهم الدرايس، بينام قد ال يؤدي طالب 

آخرين بالشكل املتوقع.

إذا كان لديك أية أسئلة أو مخاوف بشأن نتائج NAPLAN الخاصة 
بطفلك، يجب أن تناقشها مع مدرس طفلك، والذي سيكون لديه أفضل 

دراية بتقدم طفلك الدرايس.

ملزيد من املعلومات حول اختبار NAPLAN والربنامج القومي للتقييم، 
www.nap.edu.au يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين

اعتباراً من عام 2018 وحتى عام 2020، سيتحول اختبار NAPLAN من 
التقييم الورقي إىل التقييم عىل اإلنرتنت، لتوفري معلومات صحيحة وأكرث 

دقة حول ما يعرفه الطالب وما ميكنهم القيام به. وخالل هذه الفرتة، 
سيجري بعض الطالب االختبار عىل الورق، بينام يجريه البعض اآلخر عىل 

اإلنرتنت. ويتم تقييم الطالب لالختبارات عىل اإلنرتنت واالختبارات الورقية 
عىل أساس نفس املحتوى يف القراءة والكتابة والحساب، وميكن عرض 

.NAPLAN النتائج عىل نفس مقياس تقييم
ويف عام 2018، أكمل جميع طالب السنة الدراسية 3 تقييم الكتابة عىل 

الورق، مبا فيهم الطالب الذين أكملوا التقييم عىل اإلنرتنت.

ملعرفة املزيد حول اختبار NAPLAN عىل اإلنرتنت، يرجى زيارة املوقع 
www.nap.edu.au/online-assessment اإللكرتوين

تقدم نتائج NAPLAN معلومات هامة حول مهارات القراءة والكتابة 
والحساب التي يتعلمها طفلك من خالل املنهج الدرايس العادي. وتكمل 
النتائج التقييامت التي يجريها طفلك يف املدرسة. وهي تعطيك وتعطي 

معلمي طفلك فهامً إلنجازات طفلك وتقدمه يف وقت التقييم. ميكن 
استخدام املعلومات لدعم طفلك للوصول إىل إمكاناته الكاملة.

قد تطلب بعض املدارس تقارير NAPLAN، باإلضافة إىل التقارير 
الدراسية للمدرسة، كجزء من عملية الدخول إىل املدرسة. إن اختبارات 

NAPLAN غري مصممة لتكون اختبار دخول إىل أحد املدارس، 

وبالرغم من ذلك، فقد تكون النتائج مفيدة يف إبالغ املدرسة الجديدة 
باحتياجات الطالب. إذا كان لديك أي دواعي للقلق، ميكن مناقشتها مع 

املدرسة.

من أيضاً سيطلع عىل النتائج؟

ماذا إذا مل تكن النتائج كام توقعها طفيل وكام 

توقعتها؟

V I C T O R I A N  C U R R I C U L U M
A N D  A S S E S S M E N T  A U T H O R I T Y

V I C T O R I A N  C U R R I C U L U M
A N D  A S S E S S M E N T  A U T H O R I T Y

http://www.nap.edu.au

