
 گزارش انفرادی NAPLAN دانش آموزان از ماه اوت تا ماه سپتامرب توسط مرجع برگزار کننده آزمون 

)Test Administration Authority( در ایالت یا رسزمین شام در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت. 

چگونه نتایج را بخوانم؟

گزارش های 

انفرادی دانش آموزان

 NAPLAN زمینه های کلیدی توانایی خواندن و نوشنت ومهارت را ارزیابی می کند. این آزمون تصویری از چگونگی پیرشفت دانش آموزان را به 
والدین و مربیان می دهد – به صورت انفرادی، به عنوان بخشی از اجتامع مدرسه و نسبت به استانداردهای ملی که توسط دولت های متامی 

ایالت های و رسزمین ها توافق شده است.

 اگر ولی دانش آموزی در سالهای 3،5، 7 یا 9 هستید، گزارش انفرادی را درباره نتایج فرزندتان برای آزمون های NAPLAN ماه مه، دریافت 
می کنید.

سال 2018 اولین سالی است که برخی دانش آموزان آزمون NAPLAN را به صورت آنالین دادند. گزارش نشان خواهد داد که دانش آموز 
ارزیابی را به صورت کتبی یا آنالین تکمیل کرده است.

NAPLAN توانایی محاسباتی، خواندن، نوشنت، دیکته، گرامر و آیین 
نگارش را ارزیابی می کند. شام نتایج فرزندتان را در مقیاس موفقیت 

برای هر یک از این ارزیابی ها خواهید دید. 

 نتایج ارزیابی توانایی خواندن و مهارت محاسباتی سالهای 3، 5،
 7 و 9 در مقیاسی از بند 1 تا بند 10 گزارش می شوند. این مقیاس 

 سطوح فزاینده دانش، درک و مهارت های نشان داده شده در 
ارزیابی ها را نشان می دهند. چه فرزندتان NAPLAN را به صورت 

آنالین یا بر روی کاغذ تکمیل کرده باشد، نتایج مطابق یک مقیاس 
گزارش می شوند. 

 تنها مربوط ترین شش بند برای هر مقطع تحصیلی در گزارش 
دانش آموز نشان داده می شود. برای مثال، نتایج برای سال 3 بر 

حسب مقیاسی از بند 1 تا بند 6 گزارش می شوند، هامنطور که در 
منودار مقابل نشان داده شده است. گزارش سال 5 بند 3 تا 8 را نشان 

می دهد، سال 7 بندهای 4 تا 9 را و گزارش سال 9 بند 5 تا را نشان 
می دهد. 

منودارهای گزارش دانش آموز همچنین دامنه برای 60 درصد حد 
متوسط دانش آموزان، نتایج متوسط ملی و حداقل استاندارد ملی را 
نشان می دهند. گزارش ها در بعضی ایاالت و رسزمین ها همچنین 

حد متوسط مدرسه را نشان می دهند.

گزارش همچنین مهارت هایی را خالصه می کند که دانش آموزان به 
طور منونه در ارزیابی های هر بند نشان داده اند. 
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بند 6

بند 5

بند 4

بند 3

بند 2

بند 1

اگر نتیجه دانش آموز در این 
قسمت است، به آن معنا 

است که نتیجه دانش آموز به 
میزان قابل توجهی باالتر از 

سطح موفقیتی است که برای 
دانش آموزان سال 3 مورد 

انتظار است.

این مثلث نمره میانگین ملی 
را برای دانش آموزان کالس 3 

نشان می دهد.

 این نقطه نتیجه یک 
دانش آموز بخصوص را نشان 

می دهد.

ناحیه کمرنگ میزان موفقیت را 
برای 60 درصد 

 دانش آموزانی نشان 
می دهد که در کالس 3 در حد 

متوسط در استرالیا هستند.

دانش آموزان کالس 3 که نتایج 
شان در بند 1 قرار دارد، پایین 

تر از حداقل استاندارد ملی 
هستند.

دانش آموزان کالس 3 که 
نتایج شان در بند 2 قرار دارد، 

در حداقل استاندارد ملی 
هستند.



 NAPLAN چگونه به فرزندم 
و مدرسه ام کمک می کند؟

 نتایج چه تاثیری بر 

آینده فرزندم می گذارد؟

NAPLAN برای ارائه اطالعات در مورد موفقیت های دانش آموز در زمینه 
موفقیت های خواندن و نوشنت ومهارت محاسباتی طراحی شده است. 

NAPLAN تنها ارزیابی ملی است که کودکان اسرتالیا انجام می دهند. این 
آزمون مکمل ارزیابی مدرسه است و با ارائه اطالعاتی قابل مقایسه در سطح 

ملی به دولت ها کمک می کند تا نحوه کارکرد برنامه های آموزش و اینکه 
دانش آموزان به سطوح مهم مهارت های نوشنت و محاسبتی دست می یابند 

یا خیر را ارزیابی کنند. نتایج NAPLAN به این موارد کمک می کنند: 

به والدین و دانش آموزان تا در مورد پیرشفت انفرادی دانش آموز با   •
معلمین صحبت کنند

به معلمین تا بهرت دانش آموزانی را تشخیص بدهد که نیاز به   • 
چالش های بیشرت یا حامیت بیشرت دارند

به مدارس تا نقاط قوت و نواحی مورد نیاز را در برنامه آموزشی   • 
تشخیص بدهند

 •  به مدارس تا اهداف را در زمینه مهارت های خواندن و محاسباتی 
تعیین کنند

به سیستم مدارس تا برنامه ها و حامیتی را که به مدرسه ارائه شده   • 
است مرور کنند

به اجتامع تا میانگین نتایج مدرسه را در وب سایت My School ببینند  •

مدیر مدرسه تان می تواند جزئیات بیشرتی درباره نحوه استفاده مدرسه تان 
از نتایج NAPLAN را در اختیارتان بگذارد. 

هر سال، مراجع برگزار کننده آزمون، نتایج متامی دانش آموزانی را که 
امتحان NAPLAN را داده اند، در اختیار مدارس می گذارند. مدارس تشویق 

می شوند که از نتایج برای اطالع رسانی در برنامه ریزی جهت بهبود در 
رسارس مدرسه استفاده کنند. گزارش های انفرادی دانش آموزان محرمانه 

است. هیچکس بجز مرجع محلی برگزار کننده آزمون یا مدرسه تان، گزارش 
فرزندتان را نخواهد دید.

میانگین نتایج مدرسه برای عموم در وب سایت My School به آدرس 
 )www.myschool.edu.au( گزارش می شود. مطالب این وب سایت 

 در سه ماهه اول سال، با نتایج سال پیش به روز می شود. وب سایت
My School همچنین این امکان را برای جامعه فراهم می کند تا به جنبه 

های مختلف بافت هر مدرسه، همچنین مقایسه با مدارسی که جمعیت 
دانش آموزی مشابهی دارند، نگاه کنند. نتایج فردی فرزندتان در وب سایت 

My School قابل دسرتس منی باشد.

آزمون های NAPLAN درباره ارزیابی پیرشفت یادگیری در زمینه خواندن 
 و نوشنت و مهارت محاسباتی می باشند. به دانش آموزان این امر اشاره 

می شود که نتایج آنها در کجای مقیاس ارزیابی کلی قرار دارد.

NAPLAN تصویری از عملکرد دانش آموزان در روزهای امتحان می دهد 
نو باید نتایج را با احتیاط تفسیر کرد. دالیل زیادی وجود دارد که چرا نتایج 

دانش آموزان ممکن است متفاوت باشد. برخی دانش آموزان در مقایسه 
با نتایج آزمون های کالسی معمول، بسیار بهرت از آنچه انتظار می رود، 

عمل می کنند در حالیکه دانش آموزان دیگر ممکن است به هامن اندازه 
که انتظار می رفت، عمل کنند.

اگر هر گونه سوال یا نگرانی در مورد نتایج NAPLAN فرزندتان دارید، 
باید این موارد را با معلم فرزندتان مطرح کنید چرا که او بهرتین دیدگاه را 

در مورد پیرشفت تحصیلی فرزندتان دارد.

برای کسب اطالعات بیشرت در مورد NAPLAN و برنامه ارزیابی ملی به 
www.nap.edu.au مراجعه کنید.

از سال 2018 تا NAPLAN ،2020 از ارزیابی کاغذی به ارزیابی آنالین تبدیل 
می شود تا اطالعات صحیح تر و دقیق تری درباره آنچه دانش آموزان می دانند 

و می توانند انجام بدهند، ارائه بدهد. در طی این دوره، برخی دانش آموزان 
NAPLAN را روی برگه انجام می دهند درحالیکه که سایرین ارزیابی را به 

صورت آنالین انجام می دهند. دانش آموزانی که آزمون ها را چه بر روی برگه 
و چه به صورت آنالین انجام می دهند، در مورد یک محتوای خواندن و نوشنت 
و مهارت های محاسباتی مورد ارزیابی قرار می گیرند و نتایج می تواند بر روی 

هامن مقیاس ارزیابی NAPLAN گزارش شود.

در سال 2018، متامی دانش آموزان سال 3 ارزیابی نوشنت را روی برگه انجام 
دادند و این شامل دانش آموزانی می شود که سایر ارزیابی ها را به صورت 

آنالین انجام دادند. 

www.nap.edu. آنالین، به NAPLAN برای کسب اطالعات بیشرت درباره
au/online-assessment مراجعه کنید.

نتایج NAPLAN اطالعات مهمی در مورد مهارت های خواندن و نوشنت 
ومهارت محاسباتی ارائه می دهد که فرزندتان از طریق برنامه آموزشی 

معمول مدرسه اش یاد میگیرد. نتایج مکمل ارزیابی هایی که فرزندتان در 
مدرسه انجام می دهد. این نتایج برای شام و معلمین مدرسه تان امکان 

درک موفقیت و پیرشفت فرزندتان را در زمان ارزیابی ها فراهم می کند. از 
اطالعات می توان برای حامیت از فرزندتان در رسیدن به پتانسیل کامل شان 

استفاده کرد. 

برخی مدارس ممکن است به عنوان بخشی از روند ثبت نام برای دبیرستان یا 
برای دانش آموزانی 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 نگرانی در این مورد دارید، ACARA شام را تشویق 

می کند که در مورد آن با مدرسه صحبت کنید.

چه کس دیگری نتایج را خواهد دید؟

 اگر نتایج آنطور که من 

انتظار داشتم نباشند چه می شود؟
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