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Çocuğumun NAPLAN sonucunu ne 
zaman alacağım ve rapor bana ne  
bildirecek? 
Bu yıl Mayıs ayındaki NAPLAN testlerine giren bir öğrencinin 
ebeveyni/velisiyseniz çocuğunuzun okulu size çocuğunuzun 
sonuçlarıyla ilgili bireysel bir rapor sağlayacaktır.

Eyalet ve bölge sınav idaresi yetkilileri (www.nap.edu.au/taa) 
NAPLAN bireysel öğrenci sonuçlarını okullara sağladıktan  
sonra, Ağustos ayından itibaren çocuğunuzun NAPLAN  
raporunun ulaşmasını bekleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun okuma, yazma, heceleme, dil bilgisi ile noktalama 
işaretleri ve matematiksel becerisi için NAPLAN sonuçlarını gösteren 
beş başarı notu (veya “roket sembolleri”) göreceksiniz.

3’üncü, 5’inci, 7’nci ve 9’uncu Sınıf okuma yazma ve matematik 
değerlendirme sonuçları Grup 1 ile Grup 10 arasındaki bir notla 
değerlendirilir. Bu derecelendirme, testlerde gösterilen bilgi,  
anlayış ve beceri düzeylerini artan değerler şeklinde gösterir.

NAPLAN okullarda nasıl uygulanır?
Bu yıl, Avustralya’daki tüm okulların NAPLAN testlerine artık 
çevrimiçi katılacağı, online sınava geçişin son yılıdır.

NAPLAN online, daha kusursuz sonuçlar veren ve öğrenciler 
için daha ilgi çekici bir test deneyimi sunan, daha iyi bir sınavdır.

Raporu nasıl yorumlamam gerekir?
NAPLAN, bir öğrencinin zaman içinde gösterdiği performans 
hakkında faydalı bilgiler verebilecek değerli bir araç olsa da 
bireysel raporlar, öğrencinin sınav günündeki performansını 
yansıttığı için dikkatlice yorumlanmalıdır.

Öğrenci raporunda, her sınıf yılı için yalnızca en uygun olan 
altı grup gösterilir. 3. sınıfların raporu 1-6 arasındaki grupları, 5. 
sınıfların raporu 3-8 arasındaki grupları, 7. sınıfların raporu 4-9 
arasındaki grupları ve 9. sınıfların raporu 5-10 arasındaki grupları 
gösterir. Öğrenci raporundaki şemalar, öğrencilerin orta seviyedeki 
yüzde 60’ı için aralığı, ulusal ortalama sonucunu ve her sınıf  
seviyesi için ulusal asgari standardı gösterir. Bazı eyalet ve  
bölgelerdeki raporlar, okul ve/veya eyalet ortalamasını da gösterir. 
Rapor ayrıca, öğrencilerin her gruptaki değerlendirmelerde genel 
olarak gösterdikleri becerileri de özetler.

Çocuğumun raporu neden testi kağıt 
üzerinde yaptığını söylüyor?

NAPLAN çevrimiçi bir sınav olsa da öğrencilerin sınavları kağıt 
üzerinde tamamlayabilecekleri bazı nadir durumlar vardır. Bu 
durumlar arasında aşağıdakiler bulunur:

• okullar onaylanmış bir alternatif müfredat kullandığında 

• ulaşılabilirlik nedenleriyle öğrenciler kağıda basılı testlere 
ihtiyaç duyduklarında 

• sınav esnasında oluşan beklenmedik teknik sorunlar,  
kağıda basılı testlerin bir önlem olarak kullanılmasını  
gerektirdiğinde. 

3. sınıfa giden öğrenciler yazma sınavlarını her zaman kağıt 
üzerinde tamamlarlar.

Sıkça sorulan sorular
Bireysel öğrenci raporları

NAPLAN, 2022’de Mayıs ayında 3’üncü, 5’inci, 7’nci ve 9’uncu sınıftaki öğrencilerin katıldığı ulusal bir okuma yazma ve matematik 
beceri sınavdır. Okuma yazma ve matematik becerileri, tüm öğrenim için en önemli temeli teşkil eder. NAPLAN, tüm Avustralyalı 
çocukların katılabildiği tek ulusal sınavdır. Sorular, Avustralya Müfredat Programı ile bağlantılı İngilizce ve Matematik içerikleri 
değerlendirir.

NAPLAN sonuçları, okuma yazma ve matematikte öğrencilerin bireysel olarak, okullarının bir parçası olarak ve ulusal standartlara 
kıyasla zaman içindeki gelişimlerini ebeveynlerin/velilerin ve eğitimcilerin görmelerini sağlar. 

NAPLAN testleri, her okulun sınav ve değerlendirme sürecinin bir yönünü oluşturur ve her öğrencinin başarı derecesi hakkında 
öğretmenler tarafından yapılan kapsamlı ve devam eden değerlendirmelerin yerini almaz. Çocuğunuzun eğitimsel gelişimi  
hakkındaki en iyi bilgiye, çocuğunuzun öğretmeni sahiptir. Diğer okul sınav sonuçlarıyla birlikte NAPLAN raporları, çocuğunuzun 
güçlü olan ve geliştirilmesi gereken yönlerini öğretmeniyle görüşmek için kullanılabilir.
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NAPLAN çocuğuma nasıl yardımcı 
olur? 
NAPLAN öğrencilere okuma yazma ve matematik alanlarında 
öğrendiklerini göstermeleri için bir fırsat sunar. Bireysel öğrenci 
sonuçları, ebeveynlere/velilere çocuklarının okuma, yazma, 
heceleme, dil bilgisi ile noktalama ve matematik testlerinde 
gösterdikleri performansı sergiler.

Çocuğunuzun başarısı, sadece sınıf arkadaşlarının başarılarıyla 
kıyaslanmakla kalmayıp, Avustralya’daki tüm öğrencilerin başarıları 
ile kıyaslanır. NAPLAN sonuçları, ebeveynlerin ve öğrencilerin 
bireysel öğrenci gelişimini öğretmenlerle görüşmelerine yardımcı 
olabilir. NAPLAN, çocuğunuzun 3’üncü, 5’inci, 7’inci ve 9’uncu 
sınıflardaki gelişimini takip ettiğinden, öğrencinin okuma yazma ve 
matematik idrakindeki gelişimi hakkında da tarafsız bilgiler sağlar.

Sonuçların, çocuğumun geleceği  
üzerinde ne gibi etkileri olacak?
NAPLAN sonuçları, çocuğunuzun normal okul müfredatı vasıtasıyla 
öğrenmekte olduğu okuma yazma ve matematik becerileri  
hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu sonuçlar, çocuğunuzun okulda 
yaptığı diğer değerlendirmelere tamamlayıcı niteliktedir. Size ve 
çocuğunuzun öğretmenlerine, çocuğunuzun başarıları ve sınav 
zamanındaki gelişimi hakkında bilgi sağlar. Çocuğunuzun tam 
potansiyeline ulaşmasına destek olmak üzere bu bilgiler kullanılabilir.

Bazı okullar, okula kabul koşullarının bir parçası olarak okul 
raporlarına ilaveten NAPLAN sonuçlarını isteyebilir. NAPLAN 
sınavları okullara giriş testi olarak tasarlanmamıştır. Buna 
rağmen, sonuçlar bir öğrencinin ihtiyaçları hakkında yeni bir 
okulu bilgilendirmek için yararlı olabilir. Bu konuda herhangi bir 
endişeniz olduğunda, bunları okulla konuşmanızı ACARA teşvik 
eder.

NAPLAN Okuluma nasıl yardımcı 
olur? 
NAPLAN, Avustralyalı çocukların katıldığı tek ulusal sınavdır. 
NAPLAN aşağıdaki konularda yardımcı olur:

• öğretmenlerin, daha zor imtihanlara veya ekstra desteğe 
ihtiyaç duyan öğrencileri daha iyi tespit etmeleri için

• okulların, öğretim müfredat programlarındaki güçlü yönleri 
ve eksik kalan alanları belirlemesi için

• okulların, okuma yazma ve matematikte yeni hedefler 
belirlemeleri için

• okul sistemlerinin, okullara sunulan programları ve 
destekleri gözden geçirmeleri için

• toplumun, ortalama okul sonuçlarını My School internet 
sitesinde görmeleri için. 

NAPLAN ayrıca, diğer okul değerlendirmelerini tamamlar ve 
hükümetlerin eğitim programlarının çalışmasını ve öğrencilerin 
önemli okuma yazma ve matematik standartlarını karşılayıp 
karşılamadığını değerlendirmesine yardımcı olmak için ulusal 
çapta kıyaslanabilir veriler sağlar.

Sonuçları başka kimler görür? 
 
Her yıl, test idaresi yetkilileri, NAPLAN testine katılan tüm  
öğrencilerin sonuçlarını okullara gönderir. Okulların, bu  
sonuçları okul genelinde iyileştirme planlarını şekillendirmek  
için kullanmaları teşvik edilir. Bireysel öğrenci raporları  
gizlidir. Yerel sınav idaresi veya okulunuz dışında hiç kimse 
çocuğunuzun raporunu görmez.

Ortalama okul sonuçları, My School (www.myschool.edu.au). 
internet sitesinde kamuya açık olarak yayınlanır. İnternet sitesi,  
her yılın ilk çeyreğinde önceki yılın sonuçlarıyla güncellenir.  
My School, toplumun her okulun profiline bakmasına ve benzer 
öğrenci kitlesine hizmet veren okullarla karşılaştırma yapmasına 
imkan tanır. Çocuğunuzun kişisel sonuçları My School sitesinde 
yer almaz.

Sonuçlar çocuğumun ve benim  
beklediğim gibi olmazsa?
 
NAPLAN testleri okuma yazma ve matematikte öğrenim 
gelişimini değerlendirir. Öğrencilere sonuçlarının her bir test 
için değerlendirme derecesinin neresinde yer aldığına dair bir 
gösterge sunulur. NAPLAN sonuçları, ulusal olarak tüm  
öğrenciler arasında ve zaman içerisinde karşılaştırılabilir olsa 
da bir öğrencinin sınav günü yaşadığı deneyim, sınavdaki 
performansını etkileyebilir. 

Çocuğunuzun NAPLAN sonuçları hakkında herhangi bir  
sorunuz veya endişeniz varsa bunları, çocuğunuzun öğretmeni 
ile görüşmeniz gerekir, çünkü çocuğunuzun eğitimsel gelişimi 
hakkında en iyi anlayışa öğretmeni sahip olacaktır.

NAPLAN hakkında daha fazla bilgi için, www.nap.edu.au 
adresini ziyaret edin. 
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