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األسئلة املتكررة

تقارير الطالب الفردية
2021
 NAPLANهو برنامج وطني لتقييم القراءة والكتابة والحساب للطالب يف الصفوف الدراسية  3و 5و 7و 9يف مايو/أيار من كل عام .تعد مهارات القراءة والكتابة
والحساب أساساً رضورياً لكل أشكال التعلُّم NAPLAN .هو التقييم الوطني الوحيد الذي ميكن لألطفال األسرتاليني تأديته .تقوم األسئلة بتقييم املحتوى املرتبط باملنهج
الدرايس األسرتايل :اللغة اإلنجليزية والحساب.
تسمح نتائج  NAPLANألولياء األمور/مقدمي الرعاية واملعلمني مبعرفة كيفية تقدم الطالب يف القراءة والكتابة والحساب  -بشكل فردي ،وكجزء من مجتمعهم املدريس،
وباملقارنة باملعايري الوطنية مبرور الوقت.
إن اختبارات  NAPLANليست سوى جانب واحد من جوانب عملية التقييم وكتابة التقارير يف كل مدرسة ،وهي ليست بديلة عن االختبارات املستمرة التي يجريها
املعلمون لقياس أداء كل طالب من طالبهم .إن معلم طفلك لديه أفضل معرفة بتقدم طفلك التعليمي .وميكن استخدام تقارير  ،NAPLANمع تقارير التقييم املدرسية
األخرى ،ملناقشة نقاط قوة طفلك والنواحي التي يحتاج إىل تحسينها مع معلمه.

متى سأحصل عىل تقرير  NAPLANالخاص بطفيل وماذا سيخربين؟

كيف أقرأ التقرير؟

إذا كنت ويل أمر/مقدم رعاية أحد الطالب الذين أدوا اختبارات  NAPLANيف شهر مايو/أيار
من العام الحايل ،فإن مدرسة طفلك ستزودك بتقرير فردي عن نتائج طفلك.

أسفل كل سفينة فضاء ،توجد عبارة تحدد ما إذا كان طفلك قد أكمل كل تقييم عرب اإلنرتنت
أو عىل الورق .يكمل جميع طالب الصف الدرايس  3اختبار الكتابة عىل الورق.

ميكنك توقع وصول تقرير  NAPLANالخاص بطفلك اعتبارا ً من

أغسطس/آب ،مبجرد قيام سلطات إدراة االختبار يف )(www.nap.edu.au/taa

الوالية واإلقليم بتقديم تقارير  NAPLANالفردية الخاصة بالطالب إىل املدارس.

سرتى خمس مقاييس للتحصيل (أو «سفن فضاء») تبني نتائج  NAPLANلطفلك يف
القراءة والكتابة واإلمالء والنحو وعالمات الرتقيم والحساب.
يتم عرض نتائج تقييم القراءة والكتابة والحساب يف الصفوف الدراسية  3و 5و 7و9
عىل مقياس من النطاق  1وحتى النطاق  .10ميثل هذا املقياس املستويات املتزايدة من
املعرفة والفهم واملهارات املبينة يف التقييامت.

كيف يتم إجراء اختبار  NAPLANيف املدارس؟
إن  NAPLANيف طريقه إىل التحول إىل اختبار يتم إجرائه عرب اإلنرتنت ،والهدف
هو انتقال جميع املدارس من االختبارات الورقية إىل االختبارات عرب اإلنرتنت بحلول عام
.2022
هذا يعني أنه يف مايو/أيار  ، 2021أجرى بعض الطالب اختبار  NAPLANورقياً،
بينام أجرى البعض اآلخر االختبار عرب اإلنرتنت.
يوفر إجراء  NAPLANعرب اإلنرتنت تقييامً أفضل ونتائج أكرث دقة
وأكرث جاذبية للطالب.

بغض النظر عام إذا كان الطالب قد أكملوا االختبار عرب اإلنرتنت أم عىل الورق:

•
•

يتم تقييم الطالب بحسب نفس املهارات األساسية للقراءة والكتابة والحساب التي يتم
تدريسها من خالل محتوى املنهج.

سيستمر قياس نتائج الطالب عىل أساس مقياس تقييم  NAPLANواحد ،مام يعني أن
نتائج كال التنسيقني ميكن مقارنتها.

إن  NAPLANهو أداة قيمة ميكنها أن تقدم فهامً مفيدا ً ألداء الطالب مبرور الوقت،
ولكن يجب ترجمة التقارير الفردية بعناية ،إذا أنها تعكس أداء الطالب يف يوم إجراء
االختبار.
فقط النطاقات الست األكرث صلة لكل صف درايس هي ما تعرض يف تقرير الطالب .يُظهر
تقرير الصف الدرايس  3النطاقات من  ،6-1ويُظهر تقرير الصف الدرايس  5النطاقات
من  ،8-3ويُظهر تقرير الصف الدرايس  7النطاقات من  ،9-4ويُظهر تقرير الصف
الدرايس  9النطاقات من  .05-1تُوضح الرسوم البيانية يف تقرير الطالب أيضاً النطاق
الخاص بـ  60يف املائة من الطالب ،والنتيجة املتوسطة الوطنية ،والحد األدىن الوطني
القيايس لكل مستوى صف درايس .كام تُظهر التقارير يف بعض الواليات واألقاليم أيضاً
متوسط املدرسة و/أو الوالية .يلخص التقرير أيضاً املهارات التي أظهرها الطالب عاد ًة يف
التقييامت يف كل نطاق.

كيف يساعد  NAPLANطفيل؟
يوفر  NAPLANفرصة للطالب إلظهار ما تعلموه يف مجاالت القراءة والكتابة
والحساب .ت ُظهر نتائج الطالب الفردية ألولياء األمور/مقدمي الرعاية كيفية أداء طفلهم يف
اختبارات القراءة والكتابة واإلمالء والنحو وعالمات الرتقيم والحساب.
تتم مقارنة إنجازات طفلك مع إنجازات جميع الطالب يف أسرتاليا ،وليس فقط مع إنجازات
زمالئهم يف الفصل .ميكن أن تساعد نتائج  NAPLANأيضاً أولياء األمور والطالب عىل
مناقشة التقدم الفردي للطالب مع املعلمني .ونظرا ً ألن  NAPLANيتعقب تقدم
طفلك عىل مدار الصفوف الدراسية  3و 5و 7و ،9فإنه يوفر أيضاً معلومات موضوعية
حول منو تحصيل الطالب يف القراءة والكتابة والحساب.

كيف تؤثر النتائج عىل مستقبل طفيل؟
توفر نتائج  NAPLANمعلومات هامة حول مهارات القراءة والكتابة والحساب التي
يتعلمها طفلك من خالل املناهج الدراسية العادية .تكمل النتائج التقييامت األخرى التي
يجريها طفلك يف املدرسة .وهي توفر لك وملعلمي طفلك فهامً إلنجازات طفلك وتقدمه يف
وقت إجراء التقييامت .ميكن استخدام املعلومات لدعم طفلك للوصول إىل إمكاناته الكاملة.
قد تطلب بعض املدارس تقارير  ،NAPLANباإلضافة إىل التقارير املدرسية ،كجزء
من عملية القبول بها .إن تقييامت  NAPLANليست مصممة لتكون اختبار قبول يف
املدرسة .ومع ذلك ،فقد تكون النتائج مفيدة إلبالغ املدارس الجديدة باحتياجات الطالب.
إذا كانت لديك أية مخاوف ،تشجعك  ACARAعىل التحدث عنها مع املدرسة.

كيف يساعد  NAPLANمدرستي؟
 NAPLANهو التقييم الوطني الوحيد الذي ميكن لألطفال األسرتاليني تأديته.
يساعد :NAPLAN

•

املعلمون عىل تحديد الطالب الذين يحتاجون إىل تحديات أكرب أو دعم إضايف
بشكل أفضل

•
• املدارس عىل وضع أهداف يف القراءة والكتابة والحساب

املدارس عىل تحديد مواطن القوة والضعف يف الربامج التعليمية

•
• املجتمع عىل معرفة متوسط نتائج املدارس عىل املوقع اإللكرتوين .My School
النظم املدرسية عىل مراجعة الربامج والدعم املقدم إىل املدارس

كام يكمل  NAPLANأيضاً التقييامت املدرسية األخرى ويوفر بيانات ميكن مقارنتها
عىل املستوى الوطني ملساعدة الحكومات عىل تقييم كيفية عمل الربامج التعليمية وما إذا
كان الطالب يستوفون املعايري الهامة للقراءة والكتابة والحساب.

من أيضاً سريى النتائج؟
يف كل عام ،تقدم سلطات إدارة االختبارات للمدارس نتائج جميع الطالب الذين يجرون
اختبار  .NAPLANيتم تشجيع املدارس عىل استخدام النتائج كدليل لتخطيط
التحسينات يف جميع نواحي املدرسة .تقارير الطالب الفردية رسية .لن يرى أي شخص خارج
سلطة إدارة االختبار املحلية أو مدرستك تقرير طفلك.

يتم اإلبالغ مبتوسط نتائج املدارس بشكل عام عىل موقع My School
يتم تحديث املوقع اإللكرتوين بنتائج العام السابق يف).(www.myschool.edu.au
أيضاً للمجتمع باالطالع عىلMy Schoolالربع األول من كل عام .كام يسمح موقع
بعض جوانب امللف الشخيص لكل مدرسة ،وكذلك إجراء مقارنات مع املدارس التي تخدم
مجتمعات طالبية مشابهة .ال تتاح النتائج الفردية لطفلك عىل موقع .My School

ماذا لو مل تكن النتائج كام توقعها طفيل أو كام توقعتها أنا؟
تقوم اختبارات  NAPLANبتقييم تقدم التعلم يف مجال القراءة والكتابة والحساب.
يتم تزويد الطالب بإشارة إىل موقع نتائجهم عىل املقياس العام للتقييم لكل اختبار .وبينام
ميكن مقارنة نتائج  NAPLANعىل املستوى الوطني بني جميع الطالب وعىل مدار
الوقت ،إال أن تجارب الطالب الفردية ميكن أن تؤثر يف يوم االختبار عىل أدائه.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن نتائج طفلك يف  ،NAPLANيجب عليك
مناقشتها مع معلم طفلك الذي سيكون لديه أفضل رؤية للتقدم التعليمي لطفلك.
ملعرفة املزيد حول  NAPLANو/أو التحول إىل اإلنرتنت ،تفضل بزيارة املوقع
www.nap.edu.au

