
Why do students do NAPLAN?
NAPLAN is a national literacy and numeracy  
assessment that students in Years 3, 5, 7 and 9 sit in 
May each year. It is the only national assessment all 
Australian students do. 

As students progress through their school years, it’s  
important to check how well they are learning the  
essential skills of reading, writing and numeracy. 
 
NAPLAN assesses the literacy and numeracy skills that 
students are learning through the school curriculum and 
allows parents/carers to see how their child is progressing 
against national standards and over time.  

NAPLAN is just one aspect of a school’s assessment 
and reporting process. It doesn’t replace ongoing  
assessments made by teachers about student  
performance, but it can provide teachers with additional  
information about students’ progress.

NAPLAN also provides schools, education authorities 
and governments with information about how education 
programs are working and whether young Australians 
are achieving important educational outcomes in literacy 
and numeracy.

Your child will do the NAPLAN  
tests online
Schools are transitioning from paper-based to  
computer-based assessments. Most schools will  
complete NAPLAN tests online in 2022. All Year 3  
students will continue to complete the writing  
assessment on paper. 

Online NAPLAN tests provide more precise results 
and are more engaging for students. One of the main 
benefits is tailored (or adaptive) testing, where the test 
presents questions which may be more or less difficult 
depending on a student’s responses.

Tailored testing allows a wider range of student abilities 
to be assessed and measures student achievement 
more precisely. A student’s overall NAPLAN result is 
based on both the number and complexity of questions 
they answer correctly. Your child should not be  
concerned if they find questions challenging; they may 
be taking a more complex test pathway. 

What does NAPLAN assess? 
NAPLAN assesses literacy and numeracy skills that 
students are learning through their regular school  
curriculum. 
 
Students sit assessments in writing, reading, conventions 
of language (spelling, grammar and punctuation) and  
numeracy. Questions assess content linked to the  
Australian Curriculum: English and Mathematics. 

All government and non-government education  
authorities have contributed to the development of  
NAPLAN test materials.

To find out more about NAPLAN, visit nap.edu.au 

Participation in NAPLAN
NAPLAN is for everyone. ACARA supports inclusive  
testing so all students can participate in the national 
assessment program. 
 
Adjustments are available for students with disability 
who have diverse functional abilities and needs. 
 
Schools should work with parents/carers and students to 
identify, on a case-by-case basis, reasonable adjustments  
required for individual students with disability to access 
NAPLAN. Adjustments should reflect the support normally 
provided for classroom assessments.

To help inform these decisions, you may consult the  
NAPLAN public demonstration site, the Guide for 
schools to assist students with disability to access  
NAPLAN, or our series of videos where parents/carers, 
teachers and students share their experience of using 
NAPLAN adjustments. 

In exceptional circumstances, a student with a disability 
that severely limits their capacity to participate in the 
assessment, or a student who has recently arrived in 
Australia and has a non-English speaking background, 
may be granted a formal exemption.

Your school principal and your local test administration 
authority can give you more information on adjustments 
for students with disability or the process required to 
gain a formal exemption.
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ما الذي تعمل اختبارات NAPLAN على تقييمه؟ 

تعمل اختبارات NAPLAN على تقييم مهارات القراءة والكتابة والحساب 
التي يتعلمها الطالب كجزء من منهجهم الدراسي النظامي في المدرسة.

سيتم تقييم الطالب في الكتابة والقراءة وأعراف اللغة )اإلمالء والقواعد 
النحوية وعالمات الترقيم( وكذلك الحساب. تعمل األسئلة على تقييم المحتوى 

المرتبط بالمنهج الدراسي األسترالي: اللغة اإلنجليزية والرياضيات.

وقد ساهمت جميع المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية في 
.NAPLAN إعداد مواد اختبارات

 nap.edu.au تفضل بزيارة ،NAPLAN لمعرفة المزيد عن

NAPLAN المشاركة في
اختبارات NAPLAN للجميع. تدعم هيئة تقييم المنهج الدراسي وإبالغ 
البيانات ACARA االختبارات الشاملة حتى يتمكن جميع الطالب من 

المشاركة في البرنامج الوطني للتقييم.

تتوفر التعديالت للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة الذين لديهم قدرات 
واحتياجات وظيفية متنوعة.

يجب أن تعمل المدارس مع أولياء األمور/مقدمي الرعاية والطالب 
لتحديد التعديالت المعقولة المطلوبة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة 

بشكل فردي على أساس كل حالة على حدة، للوصول إلى اختبارات 
NAPLAN. يجب أن تعكس التعديالت الدعم المقدم عادة إلجراء 

التقييمات في الفصل.

للمساعدة في استنارة تلك القرارات، يمكنك الرجوع إلى موقع العرض 
التوضيحي العام الختبارات NAPLAN، أو دليل المدارس لمساعدة 

 ،NAPLAN الطالب ذوي االحتياجات الخاصة للوصول إلى اختبارات
أو سلسلة مقاطع الفيديو الخاصة بنا حيث يشارك أولياء األمور/مقدمو 

.NAPLAN الرعاية والمعلمون والطالب تجربتهم في استخدام تعديالت

في ظروف استثنائية، قد يتم منح إعفاء رسمي للطالب الذي يعاني من 
إعاقة شديدة تحد من قدرته على المشاركة في التقييم، أو طالب وصل 

حديثاً إلى أستراليا وذو خلفية ال تتحدث اللغة اإلنجليزية.

بإمكان مدير المدرسة وكذلك الهيئة المحلية المسؤولة عن االختبار تقديم 
المزيد من المعلومات لكم حول التعديالت للطالب من ذوي االحتياجات 

الخاصة أو اإلجراء المتبع للحصول على إعفاء رسمي.

لماذا يؤدي الطالب اختبارات NAPLAN؟
NAPLAN هو برنامج وطني لتقييم القراءة والكتابة والحساب يؤديه 

الطالب في الصفوف الدراسية 3 و5 و7 و9 في مايو/أيار من كل عام. 
وهو التقييم الوطني الوحيد الذي يمكن لجميع الطالب األستراليين تأديته.

مع تقدم الطالب في سنوات الدراسة، يكون من المهم التحقق من مدى 
جودة تعلمهم للمهارات األساسية للقراءة والكتابة والحساب.

تقوم اختبارات NAPLAN بتقييم مهارات القراءة والكتابة والحساب التي 
يتعلمها الطالب من خالل المناهج الدراسية، وتسمح ألولياء األمور/مقدمي 

م الطالب مقارنة بالمعايير الوطنية بمرور  الرعاية بمعرفة كيفية تقدُّ
الوقت. 

إن اختبارات NAPLAN ليست سوى جانب واحد من جوانب عملية 
التقييم وكتابة التقارير في المدرسة. وهي ليست بديلة عن االختبارات 

المستمرة التي يجريها المعلمون لقياس أداء الطالب، ولكنها يمكن أن تمد 
م الطالب. المعلمين بمعلومات إضافية عن تقدُّ

كما تمد اختبارات NAPLAN أيضاً المدارس والسلطات التعليمية 
والحكومات بالمعلومات حول سير عمل برامج تعليم وما إذا كان شباب 

األستراليين يحققون نتائج تعليمية هامة في القراءة والكتاب والحساب.

سيؤدي طفلك اختبارات NAPLAN على اإلنترنت
إن المدارس في طريقها إلى التحول من التقييم الورقي إلى التقييم باستخدام 

الكمبيوتر. وستقوم معظم المدارس بإجراء اختبارات NAPLAN على 
اإلنترنت في عام 2022. سيستمر جميع طالب السنة الثالثة في إجراء تقييم 

الكتابة ورقياً.

توفر اختبارات NAPLAN عبر اإلنترنت نتائجاً أكثر دقة وتكون أكثر 
جاذبية للطالب. أحد المزايا األساسية لالختبار المخصص )أو التكيفي(، 

هو طرح االختبار ألسئلة قد تكون أكثر أو أقل صعوبة اعتماداً على 
إجابات الطالب.

ويسمح االختبار المخصص بتقييم نطاقاً أوسع من قدرات الطالب ويقوم 
بقياس إنجاز الطالب بشكل أكثر دقة. تعتمد درجة NAPLAN الكلية 

للطالب على عدد األسئلة التي يجيب عليها بشكل صحيح وتعقيدها. يجب 
أال يقلق طفلك إذا وجد األسئلة صعبة، فقد يكون مسار االختبار الذي 

يأخذه أكثر تعقيداً.

– NAPLAN اختبار 
 معلومات ألولياء األمور ومقدمي 

الرعاية
2022
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كيف يتم اإلبالغ عن أداء طفلي؟
يتم تحديد أداء كل طالب على سلم وطني للتحصيل الدراسي لكل اختبار. 

وتشير النتيجة وفق الحد األدنى من المعيار الوطني إلى أن الطالب قد 
برهن على أنه يمتلك المهارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب 

التي يحتاج إليها للمشاركة بشكل كامل في تلك السنة الدراسية.

ستقوم مدرسة طفلك بتقديم تقرير الطالب الفردي عن اختبارات 
NAPLAN في وقت الحق من السنة. إذا لم يصلك التقرير، فينبغي 

االتصال بمدرسة طفلك.

كيف يتم استخدام نتائج اختبار NAPLAN؟
يمكن أن يستخدم الطالب وأولياء األمور/مقدمو الرعاية النتائج   •

الفردية لمناقشة التقدم مع المعلمين.

يستخدم المعلمون النتائج لمساعدتهم في التعّرف على الطالب الذين   •
يحتاجون إلى تحديات أكبر أو دعم إضافي.

تستخدم المدارس النتائج لتحديد نقاط القوة والضعف لتحسين برامج   •
التدريس ولوضع األهداف الخاصة بتعليم القراءة والكتابة والحساب.

تستخدم األنظمة المدرسية النتائج لمراجعة البرامج والدعم الذين   •
تقدمهم للمدارس. 

بإمكان أفراد المجتمع االطالع على معلومات حول أداء المدارس   •
myschool.edu.au بمرور الوقت على

أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟
:NAPLAN لمزيد من المعلومات عن

اتصل بمدرسة طفلك   •

اتصل بسلطة إجراء االختبار المحلية لديك على الموقع   • 
nap.edu.au/TAA

nap.edu.au تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني  •

للتعرف على كيفية تعامل ACARA مع المعلومات الشخصية الختبار 
nap.edu.au/naplan/privacy تفضل بزيارة الموقع ،NAPLAN

ماذا إذا تغيب طفلي عن المدرسة في أيام اختبار 
NAPLAN؟

حيثما يكون ممكناً، ستقوم المدراس بترتيب موعداً آخر خالل فترة 
اختبارات المدرسة للطالب الغائبين في وقت االختبار لكي يؤدوا 

االختبارات التي فاتتهم.

ما الذي يمكنني القيام به لدعم طفلي؟
.NAPLAN ليس من المتوقع من الطالب االستذكار الختبارات

يمكنك دعم طفلك بطمأنته أن اختبارات NAPLAN ما هي إال جزء من 
برنامجه الدراسي، وبتذكيره بأن عليه ببساطة تقديم أفضل ما لديه في يوم 

االختبار.

ال تنصح ACARA باالستعداد المفرط الختبارات NAPLAN وال 
باستخدام خدمات مقدمي التدريب.

يكون التعّرف على اختبارات NAPLAN وشرحها مفيداً لمساعدة 
الطالب على فهم تنسيق االختبارات والتعود عليها. سيضمن المعلمون 

اعتياد الطالب على أنواع األسئلة في االختبار ويقدمون الدعم والتوجيه 
المناسبين.

 انظر أنواع األسئلة واألدوات المتوفرة في تقييمات اختبارات
  NAPLAN على اإلنترنت في 

nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site

NAPLAN جدول اختبارات
تمتد فترة استكمال اختبار NAPLAN على اإلنترنت تسعة أيام. وذلك 

ليتناسب مع المدارس التي قد يكون لديها أجهزة أقل. 

تبدأ فترة اختبارات NAPLAN على اإلنترنت يوم الثالثاء 10 مايو/أيار 
وتنتهي يوم الجمعة 20 مايو/أيار 2022. يجب وضع جداول االختبارات 
في أسرع وقت ممكن خالل فترة االختبار، مع إعطاء األولوية لألسبوع 

األول.

يعرض الجدول أدناه تفاصيل متطلبات وضع جدول اختبارات 
NAPLAN على اإلنترنت.

وصف االختبارالمدةمتطلبات وضع الجدولاالختبار

الكتابة

يقوم طالب السنة الثالثة بإجراء اختبار الكتابة ورقياً )في اليوم األول فقط( • 
يجب بدء اختبار الكتابة للسنة الخامسة في اليوم األول )يجب أن تعطي • 

المدارس األولوية الستكمال اختبار الكتابة في اليوم األول والثاني فقط(
يجب بدء اختبار الكتابة للسنتين السابعة والتاسعة في اليوم الثاني )يجب أن • 

تعطي المدارس األولوية الستكمال اختبار الكتابة في اليوم الثاني والثالث فقط(

السنة الثالثة: 40 دقيقة
السنة الخامسة: 42 دقيقة
السنة السابعة: 42 دقيقة
السنة التاسعة: 42 دقيقة

يتم تزويد الطالب »بمحفز الكتابة« )يسمى 
أحياناً »موجه« – فكرة أو موضوع( ويطلب 
منهم كتابة رد في إطار نوع معين من الكتابة 

)كتابة روائية أو إقناعية(

القراءة

لضمان قدرة المدارس على استكمال اختبارات NAPLAN ضمن فترة • 
االختبار التي تبلغ تسعة أيام، يمكن لطالب السنتين السابعة والتاسعة البدء 

بالقراءة في اليوم األول، على أن تبدأ الكتابة في اليوم الثاني 
يجب االنتهاء منه قبل اختبار أعراف اللغة• 

السنة الثالثة: 45 دقيقة
السنة الخامسة: 50 دقيقة
السنة السابعة: 65 دقيقة
السنة التاسعة: 65 دقيقة

يقرأ الطالب مجموعة من النصوص التثقيفية 
والخيالية واإلقناعية ثم يجيبون على األسئلة 

ذات العالقة

أعراف اللغة

السنة الثالثة: 45 دقيقةيجب االنتهاء منه بعد اختبار القراءة• 
السنة الخامسة: 45 دقيقة
السنة السابعة: 45 دقيقة
السنة التاسعة: 45 دقيقة

يقوم بتقييم اإلمالء والقواعد النحوية وعالمات 
الترقيم

الحساب

السنة الثالثة: 45 دقيقةيجب االنتهاء منه بعد اختبار أعراف اللغة• 
السنة الخامسة: 50 دقيقة
السنة السابعة: 65 دقيقة
السنة التاسعة: 65 دقيقة

يقوم بتقييم الحساب والجبر والقياس والهندسة 
واإلحصاء واالحتماالت
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