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 NAPLANچیست؟

برنامه ارزیابی ملی -توانایی خواندن و نوشنت و مهارت
محاسباتی ( )NAPLANارزیابی ملی سالیانه ،برای متامی دانش آموزان
در سال های سه ،پنج ،هفت و نه است .انتظار می رود متامی
دانش آموزان در این سال های تحصیلی در آزمون هایی برای خواندن،
نوشنت ،قراردادهای زبانی ( امال ،دستور زبان و آیین نگارش) و مهارت
محاسباتی رشکت کنند .متامی مسئولین آموزشی دولتی و غیر دولتی به
تهیه مطالب مربوط به  NAPLANکمک کرده اند.
چرا دانش آموزان آزمون هایNAPLAN

را انجام می دهند؟

 NAPLANابزاری برای دولت ها ،مسئولین آموزشی ،مدارس ،معلمین
و والدین است که به وسیله آن می توانند تصمیم بگیرند جوانان
اسرتالیایی به نتایج آموزشی مهمی در زمینه توانایی خواندن و نوشنت
و مهارت محاسباتی دست می یابند یا خیر .این آزمون ها به والدین و
مدارس کمک می کند متوجه عملکرد تک تک دانش آموزان در زمان
آزمون ها بشوند .این آزمون ها همچنین اطالعاتی در اختیار مدارس،
ایالت ها و رسزمین ها درباره نحوه عملکرد برنامه آموزشی می گذارند
واینکه چه زمینه هایی باید بهبود بیابند.
آزمون های  NAPLANیک جنبه از روند ارزیابی و گزارش نویسی هر
مدرسه هستند و جایگزین ارزیابی های وسیع و مستمری منی شوند که
معلمین از عملکرد هر دانش آموز به عمل می آورند.

چه مطالبی در آزمون ها می
آیند و چگونه؟

در  NAPLANمهارت هایی آزموده می شوند که برای پیرشفت
هر دانش آموزی در طی مدرسه و زندگی مورد نیاز می باشند،
مانند خواندن ،نوشنت ،امال ،دستور زبان و مهارت محاسباتی .محتوای
آزمون  NAPLANمطابق با برنامه آموزش درسی اسرتالیا
( )Australian Curriculumخواهد بود .برای کسب اطالعات بیشرت
در این باره به وب سایت  NAPبه آدرسwww.nap.edu.au :
مراجعه کنید.
سواالت چند جوابی هستند یا جواب کوتاهی را باید به آنها داد.
در سوال نوشتاری ،دانش آموزان باید متنی را در پاسخ به یک
نکته بنویسند.
برای آنکه به شام آگاهی بدهیم که آزمون ها به چه صورت هستند،
می توان به منونه سواالت و منونه سوال نوشتاری در وب سایت NAP
دسرتسی پیدا کرد.

اطالعات برای والدین
و سرپرستان در سال 2017

چه کسی آزمون ها را برگزار می کند؟

آزمون های  NAPLANدر مدارس و توسط معلمین ،معاونین مدرسه
یا مدیر برگزار خواهد شد .هر ایالت و رسزمین مسئول تصحیح
آزمون ها طبق دستورالعمل ها و روندهای دقیق است.

چطور می توانم به فرزندم کمک کنم
برای آزمون ها آماده بشود؟

 NAPLANتوانایی های خواندن و نوشنت و مهارت محاسباتی را مورد
ارزیابی قرار می دهد که دانش آموزان از پیش در برنامه آموزشی
مدرسه مشغول یادگیری آن بوده اند .معلمین اطمینان می یابند که
دانش آموزان با ساختار آزمون آشنایی دارند و راهنامیی و پشتیبانی
مناسب را فراهم می کنند.
با اطمینان دادن به فرزندتان که آزمون های  NAPLANتنها بخشی
از برنامه مدرسه آنان هستند ،به او کمک کنید تا برای NAPLAN
آماده بشود و در روز آزمون به او یادآوری کنید که فقط متامی
تالشش را بکند .استفاده از معلمین خصوصی توصیه منی شود.
اگر در مورد آمادگی فرزندتان برای  NAPLANهر سوالی دارید ،باید
با معلم فرزندتان صحبت کنید.

مدارس برای دانش آموزان با نیازهای
ویژه چه پشتیانی بیشتری می توانند
فراهم کنند؟

از متامی دانش آموزان خواسته می شود که در آزمون های
 NAPLANرشکت کنند .دانش آموزان دارای معلولیت ممکن است برای
تنظیامتی واجد رشایط باشند که نشانگر پشتیبانی است که به طور
معمول در کالس برایشان فراهم می شود .نیازهای دانش آموزانی که
جراحت موقت دارند نیز ممکن است درحد معقول تامین شود.
برای دانش آموزی با معلولیت ذهنی شدید و /یا دارای بیامری شدید
یا دانش آموزی که به تازگی وارد اسرتالیا شده است و پیشینه زبانی
اش انگلیسی نباشد ،معافیت رسمی ممکن است داده شود.

مدیر مدرسه تان و مسئول برگزاری آزمون در ایالت تان می توانند
اطالعات بیشرتی را برای موارد خاص یا روند گرفنت معافیت رسمی در
اختیارتان قرار دهند.

عملکرد در  NAPLANچگونه ارزیابی
می شود؟

قبولی یا مردودی در آزمون  NAPLANوجود ندارد .عملکرد هر
دانش آموز در مقیاس موفقیت ملی برای هر آزمون نشان داده می شود.
هر مقیاس آزمون ده بند ( )bandدارد و متامی مقاطع تحصیلی براساس
هامن مقیاس گزارش می شوند .شش بند برای هر مقطع تحصیلی برای
هر آزمون گزارش می شوند .یکی از این بند ها منایانگر استاندارد حداقل
در سطح ملی برای دانش آموزان هر مقطع تحصیلی می باشد .نتیجه ای
که در استاندارد حداقل باشد نشان می دهد که دانش آموز مهارت های
خواندن و نوشنت و مهارت محاسباتی اساسی را برای رشکت کامل در آن
مقطع تحصیلی دارد .عملکرد هر دانش آموز را می توان با میانگین عملکرد
متامی دانش آموزان در اسرتالیا مقایسه کرد.

اگر فرزندم در روزهای آزمون غیبت داشته
باشد چه می شود؟

از کجا می توانم به اطالعات بیشتری دسترسی
پیدا کنم؟

برای اطالعات بیشرت درباره :NAPLAN
• از وب سایت  NAPبه آدرس  www.nap.edu.auدیدن کنید
• با مدرسه فرزندتان متاس بگیرید
• با مسئول آموزشی در ایالت یا رسزمین خود متاس بگیرید
(جزئیات در وب سایت  NAPموجود هستند).
برای کسب اطالعات بیشرت در مورد سیاست های مربوط به حریم
خصوصی  ACARAبه این آدرس اینرتنتی مراجعه کنید:
www.acara.edu.au/contact-us/privacy

جدول زمانبندی آزمون های NAPLAN

در سال 2017

در صورت امکان ،مدارس برای دانش آموزانی که در زمان برگزاری آزمون
غیبت داشته اند ،زمان دیگری را در هفته برگزاری آزمون برای انجام تست
انجام نشده تعیین می کند .پس از جمعه  12ماه مه  2017دانش آموزان
مجاز به انجام آزمون منی باشند.

سال 3

آیا گزارش در مورد عملکرد فرزندم دریافت
می کنم؟

سال 5

یک گزارش  NAPLANتوســط مدرســه بعدا در طی سال آماده خواهد
شــد .نحوه ارائه گزارش برای متامی دانش آموزان در اســرالیا یکسان
اســت .زمانیکه گزارش ها به خانه ها فرســتاده می شــوند ،مدرسه به شام
اطالع خواهد داد .اگر گزارشــی به دســت تان نرســد ،باید با مدرسه متاس
بگیرید .نتایج متامی دانش آموزان کامالً محرمانه اســت.

نتایج آزمون  NAPLANچگونه مورد استفاده
قرار می گیرند؟

•

•
•
•

•

مدارس از نتایج استفاده کرده و نقاط قدرت و ضعف برنامه
آموزشی را مشخص کنند و اهدافی را برای توانایی خواندن و نوشنت
و مهارت محاسباتی تعیین کنند.
سیستم های مدارس از نتایج برای تجدید نظر در برنامه ها و
پشتیبانی ارائه شده به مدارس استفاده می کنند.
ممکن است دانش آموزان و والدین از نتایج فردی برای گفتگو با
معلمین در مورد پیرشفت استفاده منایند
معلمین از نتایج برای کمک به تشخیص بهرت دانش آموزانی
معلمین از نتایج برای کمک به تشخیص بهرت دانش آموزانی که
نیاز به چالش بیشرت یا حامیت اضافی دارند استفاده می کنند
افراد جامعه می توانند میانگین نتایج  NAPLANمدرسه
را بر روی وب سایت  My Schoolبه آدرس
 www.myschool.edu.auببینند.
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سال 7

سال 9

•
•
•

سه شنبه
 12ماه مه

چهارشنبه
 13ماه مه

پنج شنبه
 14ماه مه

قواعد زبان
 40دقیقه
نوشتن
 40دقیقه

خواندن
 45دقیقه

مهارت های
محاسباتی
 45دقیقه

قواعد زبان
 40دقیقه
نوشتن
 40دقیقه

خواندن
 55دقیقه

مهارت های
محاسباتی
 50دقیقه

قواعد زبان
 45دقیقه
نوشتن
 40دقیقه

خواندن
 65دقیقه

مهارت های
محاسباتی
 60دقیقه

قواعد زبان
 45دقیقه
نوشتن
 40دقیقه

خواندن
 65دقیقه

مهارت های
محاسباتی
 60دقیقه

آزمون قواعد زبان شامل امال ،دستور زبان وآیین نگارش می شود.
آزمون مهارت محاسباتی شامل اعداد  ،جرب ،اندازه گیری و هندسه،
احتامل و داده ها می شود.
در آزمون حساب سال های  3و  5اجازه داده منی شود که از
ماشین حساب استفاده شود .برای سال  7و  ،9هر دانش آموز در
یک آزمون مهارت محاسباتی رشکت می کند .این آزمون دو بخش
خواهد داشت :بخشی که استفاده از ماشین حساب مجاز وبخش
دیگری که این امر مجاز نیست.

