
NAPLAN bireysel öğrenci karneleri eyalet veya bölgenizin sınav yönetimi kuruluşu 
tarafından Ağustos–Eylül ayları süresinde okullara gönderilecektir.

Karneyi nasıl yorumlamalıyım?

BİREYSEL
ÖĞRENCİ KARNELERİ

NAPLAN ana öğrenim alanları olan okuma-yazma ve matematik becerilerini değerlendirir. Öğrencilerin 
– bireysel olarak, okul toplumunun bir üyesi olarak ve tüm eyalet ve bölge hükümetleri tarafından kabul 
edilmiş ulusal standartlara kıyasla – nasıl ilerleme gösterdiklerini ebeveynlere ve eğitimcilere anlık bir durum 
görüntüsü olarak sağlar.

3’üncü, 5’inci, 7’inci veya 9’uncu sınıfta olan bir öğrencinin ebeveyni iseniz, çocuğunuzun Mayıs ayında yapılan 
NAPLAN sınav sonuçları ile ilgili bireysel karnesini alacaksınız.

Bazı öğrenciler NAPLAN sınavını çevrimiçi düzeninde ilk olarak 2018 yılında aldılar. Karne çocuğunuzun 
değerlendirmeyi çevrimiçi mi yoksa kâğıt üzerinde mi tamamladığını gösterecektir.

NAPLAN matematik, okuma, yazma, heceleme, dil bilgisi 
ve noktalama becerilerini değerlendirir. Çocuğunuzun 
bu değerlendirmelerin her biri için olan sonuçlarını bir 
başarı ölçeği üzerinde göreceksiniz. 

3’üncü, 5’inci, 7’inci ve 9’uncu sınıfların okuma-yazma 
ve matematik değerlendirme sonuçları 1’inci Bant 
ile 10’uncu Bant arasındaki bir ölçekte bildirilir. Bu 
ölçek değerlendirmelerde ortaya konan bilgi, kavrama 
ve becerilerin giderek yükselen seviyelerini temsil 
eder. Çocuğunuz NAPLAN’I ister çevrimiçi isterse 
kâğıt üzerinde tamamlamış olsun sonuçlar aynı ölçek 
kullanılarak belirtilir.

Öğrencinin karnesinde her bir yılın seviyesi olarak 
sadece en ilgili 6 bant gösterilir. Örneğin, 3’üncü sınıf 
sonuçları, karşıdaki çizelgede gösterildiği üzere, 1’inci 
Bant’tan 6’ıncı Bant’a kadar olan aralıkta belirtilmiştir. 
5’inci sınıf karnesi 3’ten 8’e kadar olan bantları ve 9’uncu 
sınıf karnesi ise 5’ten 10’a kadar olan bantları gösterir.

Öğrenci karnesindeki grafikler öğrencilerin göbekteki 
%60’ının dağılım yelpazesini, ulus genelindeki ortalama 
sonucu ve her sınıf seviyesi için belirlenen asgari ulusal 
standardını da gösterir. Bazı eyaletler ve bölgelerdeki 
karneler okul ortalamasını da göstermektedir.

Karne ayrıca öğrencilerin her bantın 
değerlendirmesinde genellikle gösterdikleri  
becerileri de özetler.
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Öğrencinin sonuçları 
burada ise, bunun 
anlamı sonuç 3’üncü 
sınıf öğrencilerinden 
beklenen seviyenin çok 
üstündedir.

Üçgen 3’üncü sınıf 
öğrencilerinin ulusal 
ortalamasını gösterir.

Nokta bir öğrencinin 
kişisel sonucunu 
gösterir.

Hafif gölgeli alan 
Avustralya’daki 3’üncü sınıf 
öğrencilerinin ortadaki 
%60’lık bölümünün içinde 
bulunduğu başarı dilimini 
göstermektedir.

Sonuçları 1’inci Bant’ta 
yer alan 3’üncü sınıf 
öğrencileri ulusal asgari 
standardın altındadır

Sonuçları 2’inci Bant’ta yer 
alan 3’üncü sınıf öğrencileri 
ulusal asgari standart 
seviyesindedir.



NAPLAN çocuğuma ve okuluma 
nasıl yardımcı olur?

Sonuçların çocuğumun  
geleceğine etkisi ne olacaktır?

NAPLAN bir öğrencinin okuma-yazma ve matematik 
becerisi başarıları konusunda bilgi sağlanması için 
tasarlanmıştır. NAPLAN Avustralyalı çocukların 
üstlendiği yegâne ulusal değerlendirmedir. Diğer okul 
değerlendirmelerini tamamlar ve hükümetlerin eğitim 
programlarının nasıl çalıştığını ve öğrencilerin önemli 
okuma-yazma ve matematik standartlarına erişip 
erişmediğini değerlendirmesine yardım için ulusal 
seviyede kıyaslanabilir veriler sağlar.
NAPLAN sonuçları: 
• ebeveynler ve öğrencilerin kişisel öğrenci 

gelişmesini öğretmenlerle görüşmesine,
• öğretmenlerin daha fazla teşvik veya desteğe 

ihtiyacı olan öğrencileri teşhis etmesine,
• okulların öğretim programlarındaki güçlü yanları ve 

gelişme ihtiyacı olan alanları teşhis etmesine,
• okulların okuma-yazma ve matematik becerileri için 

hedefler koymasına,
• okul sistemlerinin programları ve okullara sunulan 

destekleri gözden geçirmesine,
• toplumun okulların ortalama sonuçlarını My School 

internet sitesinde görmesine yardımcı olur.

Okulunuzun NAPLAN sonuçlarını nasıl kullandığı 
konusunda okulunuzun müdürü size daha fazla bilgi 
verebilecektir.

Her yıl, sınav yönetiminden sorumlu yetkililer 
NAPLAN sınavına giren tüm öğrencilerin sonuçlarını 
okullara sağlar. Okullar bu sonuçları, okul genelindeki 
gelişmelere yönelik planlama sürecine bilgi sağlamak 
için kullanmak hususunda teşvik edilir. Kişisel öğrenci 
karneleri kişiye özeldir. Çocuğunuzun karnesini 
bölgenizdeki sınav yönetim kuruluşu veya okulunuz 
dışında hiç kimse görmeyecektir.

Okulların ortalama sonuçları My School  internet 
sitesinde (www.myschool.edu.au) halka 
açıklanmaktadır. Bu site her yılın ilk çeyreğinde bir yıl 
öncesinin sonuçlarıyla güncellenmektedir. My School 
topluma, benzer öğrenci nüfusuna hizmet veren 
okullarla kıyaslamanın yanı sıra, her okulun genel 
durumunun birkaç değişik yönüne bakma fırsatı  
da sunmaktadır. Çocuğunuzla ilgili kişisel sonuçlar  
My School’da yer almamaktadır.

NAPLAN sınavları okuma-yazma ve matematik 
becerilerindeki öğrenim gelişmesini değerlendirmek 
içindir. Öğrencilere, aldıkları sonuçların genel 
değerlendirme ölçeğinin neresinde yer aldığı 
konusunda bir gösterge sağlar.

NAPLAN öğrencinin sınav günlerindeki performansının 
o anlık görüntüsünü verir ve sonuçlar özenle 
yorumlanmalıdır. Öğrencilerin sonuçlarının farklılık 
göstermesinin birçok nedenleri vardır. Bazı öğrenciler 
sınıftaki her zamanki değerlendirme sonuçlarına 
kıyasla beklenenden çok daha iyi sonuçlar alabilir 
iken diğer öğrenciler beklendiği kadar iyi performans 
gösteremeyebilir.

Çocuğunuzun NAPLAN sonuçları ile ilgili sorularınız veya 
endişeleriniz varsa, bunları çocuğunuzun eğitimindeki 
gelişmeleri en iyi bilen kişi olan öğretmeniyle 
görüşmelisiniz.

NAPLAN sınavları ve Ulusal Değerlendirme  
Programı hakkında daha fazla bilgi için www.nap.edu.au 
sitesine girin.

2018’den 2020’ye kadar olan sürede, öğrencilerin bilgisi 
ve ne yapabileceği hakkında daha doğru ve kesin bilgi 
sağlamak için NAPLAN kâğıt üzerinde değerlendirmeden 
çevrimiçi değerlendirmeye geçecektir. Bu süre içinde 
bazı öğrenciler NAPLAN sınavlarını kâğıt üzerinde 
alırken diğerleri değerlendirmeyi çevrimiçi alacaktır. 
Sınavları hem kâğıt üzerinde hem de çevrimiçi alan 
öğrenciler aynı okuma-yazma ve matematik içeriği 

üzerinden değerlendirilmekte ve sonuçlar aynı NAPLAN 
değerlendirme ölçeğinde bildirilmektedir.

2018 yılında, tüm 3’üncü sınıf öğrencileri yazma değer-
lendirmesini, diğer değerlendirmeleri çevrimiçi alan 
öğrenciler de dahil, kâğıt üzerinde tamamlamıştır.

Çevrimiçi NAPLAN hakkında daha fazla bilgi için  
www.nap.edu.au/online-assessment sitesine girin.

NAPLAN sonuçları çocuğunuzun düzenli okul eğitim 
programlarında öğrendiği okuma-yazma ve matematik 
becerileri hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu sonuçlar 
çocuğunuzun okuldaki değerlendirmesini tamamlar. 
Bu sonuçlar sizin ve çocuğunuzun öğretmenlerinin, 
çocuğunuzun değerlendirmenin yapıldığı tarihteki 
başarısını ve ilerlemesini anlamasını sağlar. Bu bilgiler 
çocuğunuzun potansiyeline tam olarak ulaşmasına 
destek olmak için kullanılabilir.

Bazı okullar, okullarına kabul sürecinin bir parçası 
olarak, okul karnelerinin yanı sıra NAPLAN karnelerini 
de isteyebilir. NAPLAN sınavları okula kabul sınavı 
olarak tasarlanmamıştır. Ancak, sonuçlar öğrencinin 
ihtiyaçlarının yeni okul tarafından bilinmesine yardımcı 
olabilir. Herhangi bir endişeniz varsa ACARA bu 
endişeleri okulla görüşmenizi önerir.

Sonuçları başka kimler görecektir?

Sonuçlar beklediğim gibi  
değilse ne olacak?
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