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فت در مدرسه و زند� - که برای هر کود� جهت پی�ش ، دیکته و مهارت محاسبا�ت ض NAPLAN مهارت های بنیادی را ارزیا�ب می کند- خواندن، نوش�ت
الیا است ارزیا�ب می کنند: انگلییس و ریاضیات. هستند. سواالت محتوا�ی را که مربوط به برنامه آموزش اس�ت

فت دانش آموزان را به والدین و   پی�ش
گ

هر دو سال یکبار، دانش آموزان سالهای 3، 5، 7 و 9 آزمون NAPLAN را انجام می دهند و نتایج، تصویری از چگون�
ین  مربیان می دهد – به صورت انفرادی، به عنوان بخیسش از اجتماع مدرسه و نسبت به استانداردهای میل در طول زمان. واضح است که معلم فرزندتان به�ت

یل مفید و واقع گرایانه در مقطعی از زمان برای آن است که بدانید عملکرد فرزندتان چگونه است.  ی فرزندتان دارد، اما NAPLAN کن�ت اطالعات را در مورد یادگ�ی

2019

چگونه نتایج را بخوانم؟

، اظهاریه ای نوشته شده است که مشخص می کند  ض هر شکل کش�ت در پای�ی

فرزندتان هر آزمون را به صورت آنالین یا کت�ب داده است. این امر برای اشاره 

به مواردی است که مدرسه ای که NAPLAN را به صورت آنالین انجام داده 

است، مجبور به ارائه یک یا چند ارزیا�ب به صورت کت�ب بوده است، مانند- 

ض را به صورت  تمامی دانش آموزان سال 3 در رسارس کشور که آزمون نوش�ت

کت�ب انجام دادند.

ض را به صورت کت�ب  در برخی مدارس، دانش آموزان ممکن است آزمون نوش�ت

ض اینکه دانش آموزان، آزمون را به صورت  داده باشند. بدون در نظر گرف�ت

آنالین یا کت�ب انجام می دهند:

ض و محاسبا�ت که از  دانش آموزان نسبت به مهارت های خواندن و نوش�ت  •
طریق محتوای آموز�ش به آنان یاد داده شده است، ارزیا�ب می شوند

 NAPLAN نتایج دانش آموزان همچنان نسبت به یک مقیاس ارزیا�ب  •
سنجیده می شود، به این معنا که نتایج هردو فرم آزمون یکسان هستند.

 همچنان که همواره صادق بوده است، NAPLAN تنها اشاره ای به عمکرد 

دانش آموز در روز آزمون دارد و نتایج باید با احتیاط تفس�ی بشوند. 

گزارش سال 3 بند 6-1 را نشان می دهد، گزارش سال 5 بندهای 8-3 را نشان 

داده، گزارش سال 7 بندهای 9-4 را نشان می دهد و گزارش سال 9 بندهای 

ض دامنه برای 60  10-5 را نشان می دهد.  نمودارهای گزارش دانش آموز همچن�ی

درصد حد متوسط دانش آموزان، نتایج متوسط میل و حداقل استاندارد میل را 

ض حد متوسط  ض ها همچن�ی نشان می دهند. گزارش ها در بع�ض ایاالت و رسزم�ی

ض مهارت ها�ی را خالصه می کند که   مدرسه را نشان می دهند. گزارش همچن�ی

دانش آموزان به طور نمونه در ارزیا�ب های هر بند نشان داده اند.

گزارش NAPLAN فرزندم را یک دریافت می کنم و این گزارش 
به من چه خواهد گفت؟

اگر ویل دانش آموزی هستید که آزمون های NAPLAN را در ماه مه امسال داده 
است، مدرسه فرزندتان گزار�ش انفرادی از نتایج او را در اختیارتان قرار خواهد داد.

والدین می توانند انتظار داشته باشند که گزارش NAPLAN فرزندشان را از اواخر 
ماه اوت به بعد دریافت کنند، پس از آنکه مراجع برگزار کننده آزمون در ایالت 

، گزارش انفرادی NAPLAN دانش آموزان را در اختیار مدارس قرار  ض یا رسزم�ی
داده اند.  

 ، ض ، خواندن، نوش�ت شما نتایج  NAPLAN فرزندتان را برای توانا�ی محاسبا�ت
ض نگارش در یک مقیاس موفقیت خواهید دید. دیکته، گرامر و آی�ی

نتایج ارزیا�ب توانا�ی خواندن و مهارت محاسبا�ت سالهای 3، 5، 7 و 9 در مقیا� 
از بند 1 تا بند 10 گزارش می شوند. این مقیاس سطوح فزاینده دانش، درک و 

مهارت های نشان داده شده در ارزیا�ب ها را نشان می دهند. 

NAPLAN در مدارس به چه صورت ارائه 
می شود؟

NAPLAN در حال تغی�ی به صورت آنالین است، با هدف اینکه تمامی مدارس 
ض  تا سال 2021 از آزمون کت�ب به فرم آنالین تغی�ی کنند. در سال 2018 که اول�ی

 NAPLAN سال تغی�ی بود، بیش از 15 درصد مدارس به صورت آنالین در آزمون
کت کردند. رسش

در سال 2019، بیش از 50 درصد مدارس آزمون NAPLAN را به صورت آنالین 
انجام دادند ومشکال�ت را در زمینه اتصال به شبکه تجربه کردند. هدف از تغی�ی 

، دقیق تر و با جذابیت بیش�ت برای  NAPLAN به فرم آنالین، ارائه ارزیا�ب به�ت
مدارس و دانش آموزان است.

Persian



سیستم مدارس برنامه ها و حمای�ت را که به مدرسه ارائه شده است مرور کنند  •
ض نتایج مدرسه را در وب سایت My School ببینند اجتماع میانگ�ی  •

 
ض مکمل سایر ارزیا�ب های مدرسه است و با ارائه اطالعا�ت  NAPLAN همچن�ی

قابل مقایسه در سطح میل به دولت ها کمک می کند تا نحوه کارکرد برنامه های 
ض و محاسبا�ت  آموزش و اینکه دانش آموزان به سطوح مهم مهارت های نوش�ت

دست می یابند یا خ�ی را ارزیا�ب کنند 

چه کس دیگری نتایج را خواهد دید؟ 

هر سال، مراجع برگزار کننده آزمون، نتایج تمامی  دانش آموزا�ض را که امتحان 
NAPLAN را داده اند، در اختیار مدارس می گذارند. مدارس تشویق می شوند که 
از نتایج برای اطالع رسا�ض در برنامه ریزی جهت بهبود در رسارس مدرسه استفاده 

کنند. گزارش های انفرادی دانش آموزان محرمانه است. هیچکس بجز مرجع 
محیل برگزار کننده آزمون یا مدرسه تان، گزارش فرزندتان را نخواهد دید.

ض نتایج مدرسه برای عموم در وب سایت My  School به آدرس  یمیانگ�ی
(myschool.edu.au). یگزارش می شود. مطالب این وب سایت در سه ماهه اول 
ض این  سال، با نتایج سال پیش به روز می شود. وب سایت  My School همچن�ی
امکان را برای جامعه فراهم می کند تا به جنبه های مختلف بافت هر مدرسه، 

ض مقایسه با مدار� که جمعیت دانش آموزی مشابهی دارند، نگاه کنند.   همچن�ی
س نمی باشد. نتایج فردی فرزندتان در وب سایت My School قابل دس�ت

 

 اگر نتایج آنطور که من و فرزندم انتظار 
داریم نباشند چه می شود؟

ض و مهارت  ی در زمینه خواندن و نوش�ت فت یادگ�ی آزمون های NAPLAN پی�ش
محاسبا�ت را ارزیا�ب می کنند.  به دانش آموزان این امر اشاره می شود که نتایج آنها 
ض  در کجای مقیاس ارزیا�ب کیل قرار دارد. در حالیکه نتایج NAPLAN را می توان ب�ی
تمامی دانش آموزان و طی زمان در سطح کشور مقایسه کرد، تجربیات فردی هر 

دانش آموز برای هر آزمو�ض ممکن است متفاوت بوده و ممکن است بر عملکرد 
فرزندتان در آن روز تاث�ی بگذارد. NAPLAN تصویری از عملکرد دانش آموزان در 

روزهای امتحان می دهد و باید نتایج را با احتیاط تفس�ی کرد.

اگر هر گونه سوال یا نگرا�ض در مورد نتایج NAPLAN فرزندتان دارید، باید این 
فت  ین دیدگاه را در مورد پی�ش موارد را با معلم فرزندتان مطرح کنید چرا که او به�ت

تحصییل فرزندتان دارد.

 NAPLAN برای کسب اطالعات بیش�ت در مورد

و/ یا این تغی�ی به صورت آنالین به www.nap.edu.au مراجعه کنید.

NAPLAN چگونه به فرزندم کمک  می کند؟ 

NAPLAN فرص�ت را برای دانش آموزان فراهم می کند تا آنچه را که در 
ض و مهارت محاسبا�ت یاد گرفته اند، نشان بدهند.  زمینه خواندن و نوش�ت
نتایج انفرادی دانش آموزان به والدین نشان می دهد که فرزندشان در 

ض  ، دیکته، گرامر و آی�ی ض ، خواندن، نوش�ت زمینه آزمون های مهارت محاسبا�ت

نگارش چطور عمل کرده است.

الیا  موفقیت های فرزندتان با موفقیت های همه دانش آموزان در اس�ت
و نه فقط موفقیت های همکال� هایش، مقایسه می شود. نتایج 

ض می تواند به والدین و دانش آموزان کمک کند تا در  NAPLAN همچن�ی
ض صحبت کنند. به این دلیل که  فت فردی دانش آموز با معلم�ی مورد پی�ش

فت فرزندتان را در سالهای 3، 5، 7 و 9 دنبال می کند،  NAPLAN پی�ش
ی در  ض اطالعات  واقع گرایانه ای را در مورد رشد یادگ�ی این آزمون همچن�ی

ض و مهارت محاسبا�ت دانش آموز ارائه می کند.  زمینه خواندن و نوش�ت

ی بر آینده فرزندم می گذارد؟ نتایج چه تاث�ی

ض  نتایج NAPLAN  اطالعات مهمی  در مورد مهارت های خواندن و نوش�ت
ومهارت محاسبا�ت ارائه می دهد که فرزندتان از طریق برنامه آموز�ش 

د.  نتایج مکمل ارزیا�ب ها�ی که فرزندتان در  معمول مدرسه اش یاد میگ�ی
ض مدرسه تان امکان  مدرسه انجام می دهد. این نتایج برای شما و معلم�ی

فت فرزندتان را در زمان ارزیا�ب ها فراهم می کند. از  درک موفقیت و پی�ش

اطالعات می توان برای حمایت از فرزندتان در رسیدن به پتانسیل کامل اش 

استفاده کرد. 

ستان یا  برخی مدارس ممکن است به عنوان بخیسش از روند ثبت نام برای دب�ی
برای دانش آموزا�ض که مدرسه شان را عوض می کنند، عالوه بر گزارش های 

مدرسه نتایج NAPLAN را بخواهند.  آزمون های NAPLAN ، به عنوان آزمون 
ورودی مدرسه طراحی نشده اند. با این وجود، ممکن است از نتایج برای 
اطالع دادن به مدارس جدید در مورد نیازهای دانش آموزان استفاده می 
شود.  اگر هر گونه نگرا�ض در این مورد دارید، ACARA  شما را تشویق می 

کند که در مورد آن با مدرسه صحبت کنید.

NAPLAN چگونه به مدرسه ام کمک می کند؟

الیا انجام می دهند.  NAPLAN تنها ارزیا�ب میل است که کودکان اس�ت
NAPLAN کمک می کند تا:

ض به�ت دانش آموزا�ض را تشخیص بدهند که نیاز به چالش  معلم�ی  • 
های بیش�ت یا حمایت بیش�ت دارند

مدارس نقاط قوت و نواحی مورد نیاز را در برنامه آموز�ش   • 
تشخیص بدهند

ض کنند مدارس اهداف را در زمینه مهارت های خواندن و محاسبا�ت تعی�ی  •

http://myschool.edu.au

