
األسئلة املتكررة
تقارير الطالب الفردية

ورية  ي للتقييم – القراءة والكتابة والحساب )NAPLAN( عىل تقييم مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية وال�ض
نامج الوط�ض يعمل ال�ب

ية والحساب. ض نجل�ي : الإ الي ي المدرسة والحياة. وتقوم الأسئلة بتقييم المحتوى المرتبط بالمنهج الأس�ت
لكل طفل ح�ت يتقدم �ض

ض بلمحة رسيعة عن  ، يؤدي طالب الصفوف الدراسية 3 و5 و7 و9 اختبارات NAPLAN، وتزود النتائج أولياء الأمور والمعلم�ي ض كل عام�ي
كيفية تقدم الطالب – بشكل فردي، كجزء من مجتمعهم المدرسي وبالمقارنة بالمعاي�ي الوطنية بمرور الوقت. وبالطبع، فإن معلم طفلك 

ي وقت محدد. 
هو أفضل من يعرف عن تعليمه، ولكن NAPLAN هو اختبار مفيد وموضوعي لمعرفة كيفية أداء طفلك �ض

2019

كيف أقرأ التقرير؟

أسفل كل سفينة فضاء، توجد عبارة تحدد ما إذا كان طفلك قد أكمل كل تقييم ع�ب 

ي يكون فيها عىل إحدى 
نت أو عىل الورق. يهدف هذا إل معالجة الحالت ال�ت ن�ت الإ

نت تقديم واحد أو أك�ث من  ن�ت ي تقوم بإجراء اختبار NAPLAN ع�ب الإ
المدارس ال�ت

التقييمات عىل الورق، عىل سبيل المثال – جميع طالب الصف الدراسي الثالث 

ي الذين يكملون اختبار الكتابة عىل الورق.
عىل المستوى الوط�ض

ي بعض المدارس، قد يكون الطالب قد أجروا اختبار الكتابة عىل الورق. بغض 
�ض

نت أم عىل الورق: ن�ت النظر عما إذا كان الطالب يكملون الختبار ع�ب الإ

يتم تقييم الطالب بحسب نفس المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب   •
ي يتم تدريسها من خالل محتوى المنهج.

ال�ت

سيستمر قياس نتائج الطالب عىل أساس مقياس تقييم NAPLAN واحد، مما   •
ض يمكن مقارنتها. ي أن نتائج كال التنسيق�ي

يع�ض

ي يوم 
اً عىل أداء الطالب �ض كما هو الحال دائماً، ل يعطي NAPLAN سوى مؤرسث

الختبار ويجب تفس�ي النتائج بعناية.

ي تقرير الطالب. 
ل يتم عرض سوى ست نطاقات ذات صلة لكل صف دراسي �ض

يُظهر تقرير الصف الدراسي 3 النطاقات من 1-6، ويُظهر تقرير الصف الدراسي 

5 النطاقات من 3-8، ويُظهر تقرير الصف الدراسي 7 النطاقات من 4-9، ويُظهر 

ي تقرير الطالب 
تقرير الصف الدراسي 9 النطاقات من 5-10. تُوضح الرسوم البيانية �ض

ي المائة من الطالب، والنتيجة المتوسطة الوطنية، 
أيضاً النطاق الخاص بـ 60 �ض

ي 
. كما تُظهر التقارير �ض ي القياسي لكل مستوى صف دراسي

والحد الأد�ض الوط�ض

بعض الوليات والأقاليم أيضاً متوسط المدرسة و/أو الولية. يلخص التقرير أيضاً 

ي كل نطاق. 
ي التقييمات �ض

ي أظهرها الطالب عادًة �ض
المهارات ال�ت

م�ت سأحصل عل تقرير NAPLAN الخاص بطفلي وماذا 
؟ ي

�ن سيخ�ب
 

ي شهر أيار/مايو من 
إذا كنت ولي أمر أحد الطالب الذين أدوا اختبارات NAPLAN �ض

ودك بتقرير فردي عن نتائج طفلك. ض ، فإن مدرسة طفلك س�ت العام الحالي

يمكن لأولياء الأمور توقع وصول تقرير NAPLAN الخاص بطفلهم اعتباراً من 

ي 
أواخر شهر آب/أغسطس فصاعداً، وذلك بمجرد تقديم سلطات إدارة الختبار �ض

قليم تقرير NAPLAN الفردي إل المدارس. الولية والإ

مالء  ي الحساب والقراءة والكتابة والإ
ى نتائج NAPLAN الخاصة بطفلك �ض س�ت

قيم عىل مقياس التحصيل. والنحو وعالمات ال�ت

ي الصفوف الدراسية 
يتم عرض نتائج تقييم المعرفة بالقراءة والكتابة والحساب �ض

3 و5 و7 و9 عىل مقياس من النطاق 1 وح�ت النطاق 10. يمثل هذا المقياس 

ي التقييمات.
ايدة من المعرفة والفهم والمهارات المبينة �ض ض المستويات الم�ت

 

ي المدارس؟
كيف يتم إجراء اختبار NAPLAN �ن

نت، والهدف هو  ن�ت ي طريقه إل التحول إل اختبار يتم إجرائه ع�ب الإ
إن NAPLAN �ض

نت بحلول  ن�ت انتقال جميع المدارس من الختبارات الورقية إل الختبارات ع�ب الإ

ي المائة من 
ي 2018، شاركت أك�ث من 15 �ض

ي العام الأول من النتقال �ض
عام 2021. و�ض

نت. ن�ت ي NAPLAN ع�ب الإ
المدارس �ض

 NAPLAN ي المائة من المدارس بإجراء اختبار
ي عام 2019، قامت أك�ث من 50 �ض

و�ض

نت. الهدف من النتقال  ن�ت نت مع التعرض لبعض مشاكل التصال بالإ ن�ت ع�ب الإ

نت هو تقديم تقييم أفضل وأك�ث دقة وأك�ث جاذبية  ن�ت إل إجراء NAPLAN ع�ب الإ

للمدارس والطالب.

Arabic



امج والدعم المقدم إل المدارس النظم المدرسية عىل مراجعة ال�ب  •
ي
و�ض لك�ت المجتمع عىل معرفة متوسط نتائج المدارس عىل الموقع الإ  • 

 .My School

كما يكمل NAPLAN أيضاً التقييمات المدرسية الأخرى ويوفر بيانات يمكن 
ي لمساعدة الحكومات عىل تقييم كيفية عمل 

مقارنتها عىل المستوى الوط�ض
امج التعليمية وما إذا كان الطالب يستوفون المعاي�ي الهامة للقراءة   ال�ب

والكتابة والحساب. 

ى النتائج؟  من أيضاً س�ي

ي كل عام، تقدم سلطات إدارة الختبارات للمدارس نتائج جميع الطالب 
�ض

الذين يجرون اختبار NAPLAN. يتم تشجيع المدارس عىل استخدام النتائج 
ي جميع نواحي المدرسة. تقارير الطالب الفردية 

كدليل لتخطيط التحسينات �ض
رسية. لن يرى أي شخص خارج سلطة إدارة الختبار المحلية أو مدرستك 

تقرير طفلك.

 My School بالغ بمتوسط نتائج المدارس بشكل عام عىل موقع يتم الإ
ي بنتائج العام السابق 

و�ض لك�ت )myschool.edu.au(. يتم تحديث الموقع الإ
ي الربع الأول من كل عام. كما يسمح موقع My School أيضاً للمجتمع 

�ض
بالطالع عىل بعض جوانب الملف الشخصي لكل مدرسة، وكذلك إجراء 

ي تخدم مجتمعات طالبية مشابهة. ل تتاح النتائج 
مقارنات مع المدارس ال�ت

 .My School الفردية لطفلك عىل موقع

ماذا لو لم تكن النتائج كما توقعها طفلي أو 
كما توقعتها أنا؟

ي مجال القراءة والكتابة 
تقوم اختبارات NAPLAN بتقييم تقدم التعلم �ض

والحساب. يتم تزويد الطالب بإشارة إل موقع نتائجهم عىل المقياس العام 
ض جميع  ي ب�ي

للتقييم. وبينما يمكن مقارنة نتائج NAPLAN عىل المستوى الوط�ض
الطالب وعىل مدار الوقت، إل أن تجارب الطالب الفردية يمكن أن تختلف لأي 

 NAPLAN ي ذلك اليوم. يقدم
اختبار فردي ويمكن أن تؤثر عىل أداء طفلك �ض

ي أيام التقييم، ويجب تفس�ي النتائج بعناية.
نظرة رسيعة عىل أداء طفلك �ض

 ،NAPLAN ي
 إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن نتائج طفلك �ض

يجب عليك مناقشتها مع معلم طفلك الذي سيكون لديه أفضل رؤية 
للتقدم التعليمي لطفلك.

نت، تفضل بزيارة  ن�ت لمعرفة المزيد حول NAPLAN و/أو التحول إل الإ
.www.nap.edu.au الموقع

؟  كيف يساعد NAPLAN طفلي

ي مجالت القراءة 
يوفر NAPLAN فرصة للطالب لإظهار ما تعلموه �ض

والكتابة والحساب. تُظهر نتائج الطالب الفردية لأولياء الأمور كيفية أداء 
مالء والنحو وعالمات  ي اختبارات الحساب والقراءة والكتابة والإ

طفلهم �ض
قيم. ال�ت

اليا، وليس  ي أس�ت
تتم مقارنة إنجازات طفلك مع إنجازات جميع الطالب �ض

 NAPLAN ي الفصل. يمكن أن تساعد نتائج
فقط مع إنجازات زمالئهم �ض

أيضاً أولياء الأمور والطالب عىل مناقشة التقدم الفردي للطالب مع 
. ونظراً لأن NAPLAN يتعقب تقدم طفلك عىل مدار الصفوف  ض المدرس�ي

الدراسية 3 و5 و7 و9، فإنه يوفر أيضاً معلومات موضوعية حول نمو 
ي القراءة والكتابة والحساب.

تحصيل الطالب �ض

؟ كيف ستؤثر النتائج عل مستقبل طفلي

توفر نتائج NAPLAN معلومات هامة حول مهارات القراءة والكتابة 
ي يتعلمها طفلك من خالل المناهج الدراسية العادية. تكمل 

والحساب ال�ت
ي المدرسة. وهي توفر لك 

ي يجريها طفلك �ض
النتائج التقييمات الأخرى ال�ت

ي وقت إجراء التقييمات. 
نجازات طفلك وتقدمه �ض ولمعلمي طفلك فهماً لإ

يمكن استخدام المعلومات لدعم طفلك للوصول إل إمكاناته الكاملة.

قد تطلب بعض المدارس تقارير NAPLAN، بالإضافة إل التقارير 
المدرسية، كجزء من عملية القبول بها. إن تقييمات NAPLAN ليست 

ي المدرسة. ومع ذلك، فقد تكون النتائج 
مصممة لتكون اختبار قبول �ض

بالغ المدارس الجديدة باحتياجات الطالب. إذا كانت لديك أية  مفيدة لإ
مخاوف، تشجعك ACARA عىل التحدث عنها مع المدرسة.

؟ ي
كيف يساعد NAPLAN مدرس�ت

 
اليون.  ي الوحيد الذي يقوم به الأطفال الأس�ت

NAPLAN هو التقييم الوط�ض
:NAPLAN يساعد

المعلمون عىل تحديد الطالب الذين يحتاجون إل تحديات أك�ب أو   •
ي بشكل أفضل

دعم إضا�ض
امج التعليمية ي ال�ب

المدارس عىل تحديد مواطن القوة والضعف �ض  •
ي القراءة والكتابة والحساب

المدارس عىل وضع أهداف �ض  •

http://myschool.edu.au
http://www.nap.edu.au

