 NAPLANعبر اإلنترنت –
معلومات ألولياء األمور
ومقدّمي الرعاية
سيقوم طفلكم بإجراء اختبارات NAPLAN
عبر اإلنترنت
وافق وزراء التعليم عىل المستوى الفيدرالي وحكومات الواليات
واألقاليم عىل أن جميع المدارس سوف تنتقل تدريجيا ً من إجراء
فحص  NAPLANعىل الورق إىل إجرائه عبر اإلنترنت من أجل
توفير تقييم أفضل وأكثر دقة والذي يُشرك الطالب بشكل أفضل.
ستحدد سلطات التعليم في الواليات واألقاليم موعد انتقال
مدارسهم عبر اإلنترنت .الخطة الحالية هي أن تنتقل جميع
المدارس إىل  NAPLANعبر اإلنترنت بحلول عام .2022
إحدى المزايا الرئيسية لـ  NAPLANعبر اإلنترنت هي االختبار
المخصص (أو القابل للتك ّيف) ،حيث يُقدّم االختبار أسئلة لها
ُ
درجة تعقيد أعىل أو أقل اعتمادا ً عىل أداء الطالب.
تم تصميم االختبار المخصص (أو القابل للتك ّيف) لتقييم مجموعة
ّ
واسعة من قدرات الطالب وقياس تحصيل الطالب بشكل أكثر
دقة .يجب أال يشعر طفلكم بالقلق إذا وجد األسئلة صعبة أكثر
من المعتاد؛ فهو ربما يأخذ مسار اختبار أكثر تعقيدا ً .تعتمد عالمة
 NAPLANاإلجمالية للطالب عىل عدد ومدى تعقيد األسئلة التي
يُجيب عليها الطالب بشكل صحيح.

لماذا يُجري الطالب اختبار NAPLAN؟
يق ّيم برنامج التقييم الوطني  -للقراءة والكتابة
والحساب ( )NAPLANمهارات القراءة والكتابة والحساب
الضرورية لكل طفل للتقدّم خالل المدرسة والحياة.
ويشارك الطالب في الصفوف  3و  5و  7و  9في اختبارات
 NAPLANالسنوية في القراءة والكتابة و اصطالحات
اللغة (اإلمالء والنحو وعالمات الترقيم) والحساب.
ّ
يوفر التقييم ألولياء األمور والمدارس فهما ً لكيفية أداء الطالب
بشكل فردي في وقت االختبارات .يُعتبر  NAPLANمجرد جانب
واحد من جوانب عملية التقييم وإعداد التقارير بالمدرسة  -وهو ال
يحلّ محل تقييمات أداء الطالب المستمرة التي يجريها المعلمون.
يز ّود  NAPLANأيضا ً المدارس والسلطات التعليمية والحكومات
بمعلومات حول كيفية عمل البرامج التعليمية وما إذا كان الشباب
األسترالي يحققون نتائج تعليمية مهمة في مجال القراءة والكتابة
والحساب.

2021
ماذا يق ّيم NAPLAN؟
يق ّيم  NAPLANمهارات القراءة والكتابة والحساب التي
يتعلمها الطالب من خالل مناهجهم المدرسية العادية.
ساهمت جميع هيئات التعليم الحكومية وغير الحكومية
في تطوير مواد .NAPLAN
يتم تقييم الطالب عىل نفس محتويات مناهج القراءة
ّ
ّ
بغض النظر عما إذا كانوا قد أكملوا
والكتابة والحساب،
االختبارات عبر اإلنترنت أو عىل الورق .يمكن اإلبالغ عن
نتائج كال الشكلَين عىل نفس مقياس تقييم .NAPLAN
لمعرفة المزيد حول  NAPLANعبر اإلنترنت ،قوموا
بزيارة nap.edu.au

ماذا يمكنني أن أفعل لدعم طفلي؟
إن  NAPLANبحد ذاته ليس اختبارا ً يمكن الدراسة له
وال يُتوقع من الطالب القيام بذلك.
يمكنكم مساعدة طفلكم من خالل طمأنته بأن  NAPLANهو
مجرّد جزء من برنامجه المدرسي ،وتذكيره في هذا اليوم أن
ما عليه سوى بذل قصارى جهده.
المفرط لـ  NAPLANأو استخدام
ال تنصح  ACARAباإلعداد ُ
الخدمات من قِبل مقدمي التدريب.
يُعتبر التأكد من أن الطالب عىل دراية باستخدام األجهزة
والطباعة عليها والتنقل عبر البرامج جزءا ً من تعلّم الطالب
ومتطلبات المناهج الدراسية األسترالية المنهاج الدراسي من
السنة األوىل في المدرسة.
إن  NAPLANعبر اإلنترنت ليس اختبارا ً لمهارات استخدام لوحة
المفاتيح .هناك اختالفات في مدى سرعة وجودة إمكانية الطالب
في الطباعة -تماما ً كما توجد اختالفات في مدى سرعة وجودة
الطالب في الكتابة باليد .سيكمل طالب الصف الثالث
اختبار الكتابة عىل الورق.
سيضمن المد ّرسون أن الطالب عىل دراية بأنواع األسئلة في
االختبارات ،وسوف يقدمون الدعم والتوجيه المناسبين.
يُرجى مراجعة أنواع األسئلة والوظائف ذات الصلة المتوفرة
في تقييم  NAPLANعبر اإلنترنت عىل
nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site
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المشاركة في NAPLAN

يتم اإلبالغ عن أداء طفلي؟
كيف
ّ

من المتوقع أن يشارك جميع الطالب في الصفوف  3و  5و  7و
 9في اختبار  NAPLANالسنوي .قد يتأهل الطالب ذوو اإلعاقة
ً
عادة الختبارات
للتعديالت التي تعكس الدعم الذي يتم تقديمه
الفصول الدراسية .يجب عليكم مناقشة إجراء التعديالت عىل
اختبارات طفلكم مع مد ّرس طفلكم.

يتم عرض أداء الطالب الفردي عىل مقياس التحصيل الوطني
ّ
لكل اختبار .تشير النتيجة في الحد األدنى الوطني القياسي إىل أن
الطالب قد أظهر المهارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب
الالزمة للمشاركة الكاملة في مستوى الصف هذا.

يمكن منح إعفاء رسمي للطالب الذي لديه إعاقة تح ّد بشدّة من
قدرته عىل المشاركة في االختبار أو الطالب الذي وصل مؤخرا ً
إىل أستراليا ولديه خلفية غير ناطقة باللغة اإلنجليزية.
يمكن لمدير مدرستكم وسلطة إدارة االختبار المحلية تزويدكم
بالمزيد من المعلومات حول األحكام الخاصة أو العملية المطلوبة
للحصول عىل إعفاء رسمي.

ماذا لو غاب طفلي عن المدرسة في أيام
NAPLAN؟
حيثما كان ذلك ممكناً ،قد تقوم المدارس بالترتيب للطالب
الفرديين المتغيبين في وقت االختبار الستكمال االختبارات
الفائتة في وقت آخر خالل جدول اختبار المدرسة.

الجدول الزمني ﻟ  NAPLANعبر اإلنترنت
النافذة الزمنية لتقييم  NAPLANعبر اإلنترنت هي تسعة أيام
يتم تحديدها لالختبار الورقي .وهذا
بدال ً من األيام الثالثة التي ّ
إلعطاء المدارس مرونة في تحديد المواعيد ولتسهيل األمور
عىل المدارس التي قد تمتلك عدد أقلّ من األجهزة.
تبدأ المدة الزمنية لتقييم  NAPLANيوم الثالثاء  11أيار/مايو
وتنتهي يوم الخميس  13أيار/مايو .2021
تم إدراج تفاصيل متطلبات جدولة االختبار في الجدول أدناه.
ّ

االختبار

وتقوم مدرسة طفلكم بإصدار تقرير  NAPLANللطالب الفردي في
وقت الحق من العام .إذا لم تتلقوا تقريراً ،فيجب عليكم االتصال
بمدرسة طفلكم.

يتم استخدام نتائج اختبار NAPLAN؟
كيف
ّ
•
•
•
•
•

يمكن للطالب وأولياء األمور استخدام النتائج الفردية لمناقشة
المحرز مع المعلمين.
التقدّم ُ
يستخدم المعلمون النتائج لتحديد الطالب الذين سيستفيدون
من تحديات أكبر أو دعم إضافي بشكل أفضل.
تستخدم المدارس النتائج لتحديد نقاط القوة والمجاالت
لتحسين برامج التدريس ،وتحديد األهداف في مجال القراءة
والكتابة والحساب.
تستخدم النُظم المدرسية النتائج لمراجعة البرامج والدعم
المقدّم للمدارس.
يمكن للمجتمع رؤية متوسط نتائج  NAPLANللمدرسة عىل
myschool.edu.au

أين يمكنني الحصول عىل المزيد من
المعلومات؟
للمزيد من المعلومات حول :NAPLAN
•
•
•

اتصلوا بمدرسة طفلكم
اتصلوا بسلطة إدارة االختبار المحلية عىل nap.edu.au/TAA
قوموا بزيارة nap.edu.au

لمعرفة كيفية تَعامل  ACARAمع المعلومات الشخصية لـ
 ،NAPLANقوموا بزيارة nap.edu.au/naplan/privacy

متطلبات الجدولة
يقوم طالب الصف الثالث بإجراء اختبار الكتابة عىل الورق (في اليوم األول فقط)

الكتابة

يجب أن يبدأ الصف الخامس في اليوم األول (يجب عىل المدارس إعطاء األولوية
الستكمال الكتابة عىل مدار اليومين األول والثاني فقط)

المدة
الصف  40 :3دقيقة.
الصف  42 :5دقيقة.
الصف  42 :7دقيقة.
الصف  42 :9دقيقة.

وصف االختبار
يتم تزويد الطالب بـ "محفز للكتابة"
(يُطلق عليه أحيانا ً "موجّه"  -فكرة أو
موضوع) ويُطلب منهم كتابة رد في نوع
معين (كتابة سردية أو مقنعة)

يجب أن يبدأ الصفان السابع والتاسع في اليوم الثاني (يجب عىل المدارس إعطاء
األولوية إلكمال الكتابة خالل اليومين الثاني والثالث فقط)

القراءة

لضمان قدرة المدارس عبر اإلنترنت عىل إكمال اختبارات  NAPLANضمن نافذة
االختبار التي تستمر تسعة أيام ،يمكن للطالب من الصفين السابع والتاسع البدء في
القراءة في اليوم األول؛ ومع ذلك ،يجب أن تبدأ الكتابة في اليوم الثاني حيث يأخذ
المعاد جدولتها من اليوم األول
اختبار الكتابة األولوية عىل أي من اختبارات القراءة ُ

الصف  45 :3دقيقة.
الصف  50 :5دقيقة.
الصف  65 :7دقيقة.
الصف  65 :9دقيقة.

يقرأ الطالب مجموعة من النصوص
والمقنعة ،ثم يجيبون
المفيدة والخيالية
ُ
عىل األسئلة ذات الصلة

يجب استكمالها قبل اختبار اصطالحات اللغة
اصطالحات
اللغة

الحساب

يجب استكمالها بعد اختبار القراءة

الصف  45 :3دقيقة.
الصف  45 :5دقيقة.
الصف  45 :7دقيقة.
الصف  45 :9دقيقة.

يق ّيم هذا االختبار اإلمالء والنحو وعالمات
الترقيم

يجب استكمالها قبل اختبار اصطالحات اللغة

الصف  45 :3دقيقة.
الصف  50 :5دقيقة.
الصف  65 :7دقيقة
الصف  65 :9دقيقة.

يق ّيم هذا االختبار العدد والجبر والقياس
والهندسة واإلحصاءات واالحتماالت

