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ما هو برنامج NAPLAN؟

إن الربنامج الوطني للتقييم – القراءة والكتابة والحساب ()NAPLAN
هو برنامج سنوي لجميع طالب الصفوف الثالث والخامس والسابع
والتاسع .ويتوقع مشاركة جميع طالب هذه املراحل الدراسية يف اختبارات
يف القراءة والكتابة (اإلنشاء) وأعراف اللغة (اإلمالء والقواعد النحوية
وعالمات الرتقيم) وكذلك الحساب .وقد ساهمت جميع املؤسسات
الرتبوية الحكومية وغري الحكومية يف إعداد مواد اختبارات .NAPLAN

ملاذا يؤدي الطالب اختبارات NAPLAN؟

إن برنامج  NAPLANهو املقياس الذي ميكن من خالله للحكومات
واملؤسسات الرتبوية واملدارس واملعلمني وأولياء األمور تحديد ما إذا
كان شباب أسرتاليا قادرين عىل تحقيق نتائج تعليمية هامة يف القراءة
والكتابة والحساب .ومتنح هذه االختبارات أولياء األمور واملعلمني فهامً
عن مستوى أداء كل طالب يف وقت االختبارات .كام أن هذه االختبارات
تز ّود املدارس والسلطات املعنية يف الواليات واملقاطعتني مبعلومات حول
سري عمل برامج التعليم وما هي املجاالت التي يجب تطويرها.

 2017معلومات ألولياء
األمور ومقدمي الرعاية

من الذي يشرف على االختبارات؟

تجرى اختبارات  NAPLANيف املدارس وتدار من قبل معلمي
الصفوف أو مديري املدارس أو معاونيهم .وتتحمل كل والية أو
مقاطعة مسؤولية وضع عالمات االختبارات مبوجب إرشادات
وإجراءات مشددة.

كيف ميكنني مساعدة طفلي في االستعداد
لالختبارات؟

تعمل اختبارات  NAPLANعىل تقييم مهارات القراءة والكتابة
والحساب التي كان يتعلمها الطالب بالفعل كجزء من برنامجهم
الدرايس يف املدرسة .ويقوم املعلمون بضامن تدرب الطالب عىل أمثلة
االختبارات ويقدمون لهم الدعم والتوجيه املناسبني.
ساعد طفلك عىل االستعداد الختبارات  NAPLANبطأمنته بأن
اختبارات  NAPLANما هي إال جزء واحد من برنامجهم الدرايس،
وتذكريهم ببساطة بتقديم أفضل ما لديهم يف يوم االختبار .ال ينصح
باستخدام خدمات مقدمي التدريب.

إن اختبارات  NAPLANليست سوى جانب واحد من جوانب عملية
التقييم وكتابة التقارير يف كل مدرسة؛ وهي ليست بديلة عن االختبارات
الشاملة واملستمرة التي يجريها املعلمون للتعرف عىل مستوى أداء
طالبهم.

إذا كان لديك أي أسئلة حول استعداد طفلك الختبارات ،NAPLAN
يجب عليك تحديد موعد للحديث مع معلّم طفلك.

ما الذي يتم اختباره وكيف؟

نشجع جميع الطالب عىل املشاركة يف اختبارات .NAPLAN
قد يكون الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة مؤهلني للحصول عىل
تعديالت خاصة توازي مستوى الدعم الذي يتلقونه عادة يف صفوفهم
الدراسية ،كام قد يتم تقديم مساعدة معقولة للطالب الذين يعانون
من إصابات مؤقتة.

تتعلق اختبارات  NAPLANبأنواع املهارات التي تعترب أساسية لكل
طفل ليك يرتقي يف مدرسته وحياته العامة ،مثل مهارات القراءة والكتابة
(اإلنشاء) واإلمالء والقواعد النحوية والحساب .وقد تم محاذاة محتوى
 NAPLANباملنهج األسرتايل .ملزيد من املعلومات حول هذا يرجى
الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين . www.nap.edu.au :NAP
وتكون األسئلة بأسلوب اختيار اإلجابة الصحيحة ( )multiple-choiceأو
تتطلب كتابة إجابة قصرية .أما يف اختبارات اإلنشاء فيتعني عىل الطالب
كتابة نص ردا ً عىل موجه.
ميكن اإلطالع عىل مناذج من األسئلة ومنوذج لنص إنشايئ عىل موقع
 NAPعىل اإلنرتنت.

ما هي املساعدات اإلضافية التي ميكن أن تقدمها
املدارس للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة؟

قد يتم رسمياً إعفاء الطالب الذي يعاين من إعاقة ذهنية شديدة و/أو
حاالت مرضية مصاحبة شديدة ،أو طالب وصل حديثاً إىل أسرتاليا وال
يتحدث اللغة اإلنجليزية.
بإمكان مدير املدرسة وكذلك الهيئة املسؤولة عن االختبارات يف الوالية
تقديم املزيد من املعلومات لكم حول التسهيالت أو اإلجراءات املتبعة
يف الحصول عىل إعفاء رسمي من االختبار.

كيف يتم قياس األداء في اختبارات NAPLAN؟

إن اختبارات  NAPLANليست من نوع االختبارات التي ينتج عنها
النجاح أو الرسوب .يتم تحديد أداء كل طالب عىل سلم وطني للتحصيل
الدرايس ( )national achievement scaleلكل واحد من االختبارات.
يتكون كل سلم اختبار من عرش مجموعات ،ويتم كتابة التقرير لجميع
سنوات الدراسة عىل نفس السلم .يتم كتابة التقرير لكل مجموعة من
ست مجموعات لكل سنة دراسية عن كل اختبار.
ومتثّل إحدى هذه املجموعات الحد األدىن للمعيار الوطني لطالب كل
سنة دراسية .وتشري النتيجة وفق الحد األدىن من املعيار الوطني إىل أن
الطالب قد برهن عىل أنه ميتلك املهارات األساسية يف القراءة والكتابة
والحساب التي يحتاج إليها للمشاركة بشكل كامل يف تلك السنة الدراسية.
كام ميكن مقارنة أداء كل طالب مبتوسط أداء جميع الطالب يف أسرتاليا.

ماذا يحدث إذا تغيب طفلي عن املدرسة
في أيام االختبار؟

أين ميكنني احلصول على املزيد من املعلومات؟

ملزيد من املعلومات عن :NAPLAN
• زوروا موقع  NAPاإللكرتوين www.nap.edu.au
• اتصلوا مبدرسة طفلكم
• اتصلوا بسلطة التعليم يف الوالية أو املقاطعة التابع لها (تتوفر
التفاصيل عىل املوقع اإللكرتوين للربنامج الوطني لتقييم القراءة والكتابة
والحساب .)NAP
للتعرف عىل سياسة الخصوصية للهيئة األسرتالية للمناهج والتقييم واإلبالغ،
برجاء زيارة املوقع االلكرتوينwww.acara.edu.au/contact-us/privacy :

جدول اختبارات البرنامج الوطني لتقييم
القراءة والكتابة واحلساب (2017 )NAPLAN

ستقوم املدارس إن أمكن برتتيب موعد آخر خالل أسبوع االختبارات
للطالب الغائبني يف وقت االختبار ليك يؤدوا االختبارات التي فاتتهم.
وال يسمح ألي طالب بأداء االختبار بعد يوم الجمعة  12أيار/مايو .2017

الصف
الثالث
الصف
الخامس

هل سأتلقى تقريرًا عن أداء طفلي في االختبار؟

سوف تقوم املدرسة بإعداد تقرير عن اختبارات  NAPLANيف وقت
الحق من السنة .وتصدر التقارير بنفس التصميم لجميع الطالب يف
أسرتاليا .وستقوم املدرسة بإبالغكم عن وقت إرسال التقارير إليكم .إذا مل
يصلكم التقرير إىل املنزل ،فينبغي االتصال باملدرسة .إن نتائج كل طالب
خاضعة للرسية التامة.
•

•
•
•
•
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أعراف اللغة

القراءة

 40دقيقة

الكتابة

 45دقيقة

الحساب

 45دقيقة

 40دقيقة

أعراف اللغة

 40دقيقة

الكتابة

القراءة

 50دقيقة

الحساب

 50دقيقة

 40دقيقة

الصف
السابع

كيف تتم االستفادة من نتائج اختبار NAPLAN؟

تستفيد املدارس من النتائج يف تحديد نقاط القوة والضعف يف
برامج التعليم وتقوم بوضع األهداف الخاصة بتعليم القراءة والكتابة
والحساب.
تستفيد األنظمة الخاصة باملدرسة من النتائج يف مراجعة الربامج
والدعم الذين تقدمهام املدرسة.
ميكن أن يستفيد أولياء األمور والطالب من النتائج ملناقشة التقدم
مع املعلمني.
يستخدم املعلمون النتائج ملساعدتهم أكرث يف التعرف عىل الطالب
الذي يواجهون صعوبات أكرث أو يحتاجون إىل دعم إضايف.
بإمكان أفراد املجتمع اإلطالع عىل متوسط نتائج اختبار
 NAPLANعىل موقع مدرستي ( )My Schoolعىل اإلنرتنت:

الثالثاء
 9أيار/مايو

األربعاء
 10أيار/مايو

اخلميس
 11أيار/مايو

الصف
التاسع

•
•
•

أعراف اللغة

 45دقيقة

الكتابة

القراءة

 65دقيقة

الحساب

 60دقيقة

 40دقيقة

أعراف اللغة

 45دقيقة

الكتابة

القراءة

 65دقيقة

الحساب

 60دقيقة

 40دقيقة

اختبار أعراف اللغة ويشمل التهجية (اإلمالء) والقواعد النحوية
وعالمات الرتقيم
اختبار الحساب يشمل األرقام والجرب ،والقياسات والهندسة ،واإلحصاء
واالحتامالت.
ال يسمح باستعامل اآللة الحاسبة يف اختبار الحساب للصفني الثالث
والخامس .أما يف الصفني السابع والتاسع فهناك اختبار حساب واحد،
ينقسم هذا االختبار إىل جزأين :جزء يسمح فيه باستعامل اآللة
الحاسبة وجزء آخر ال يسمح فيه باستعاملها.

