نپلن  NAPLANبا کمپوتر (آنالین)
معلومات برای والدین
و مواظبین
2021
طفل شما امتحانات  NAPLANرا به شکل کمپیوتری
(آنالین) انجام می دهد
وزرای تعلیم و تربیه فدرال ،ایالتی و سرزمین های استرالیا موافقت کرده اند
که همه مکتب ها به تدریج از امتحان  NAPLANبر روی کاغذ به امتحان
 NAPLANآنالین انتقال خواهند یافت تا ارزیابی امتحان به صورت بهتری
ارائه شود و برای متعلمین بیشتر جذابیت داشته باشند.
مقامات تعلیم و تربیه ایالتی و سرزمین های استرالیا تعیین خواهند کرد که چه
وقت مکتب ها به آنالین انتقال خواهند یافت .پالن فعلی این است که همه مکتب
ها تا سال  2022به  NAPLANآنالین انتقال خواهند یافت.
یکی از منافع عمده  NAPLANآنالین این است که می توان آن را طوری
طراحی (منطبق) نمود که عرضه ی پرسش ها بسته به سطح کاری متعلم با
پیچیدگی بیشتر یا کمتر شود.
امتحان طراحی (منطبق) شده طوری طرح شده است تا دامنه وسیعتری از
توانایی های متعلمین را بتوان ارزیابی کرد و دستاورد متعلم را بتوان دقیق تر
اندازه گیری نمود .طفل شما نباید نگران باشد اگر پرسش ها برای او دشوار
تر از معمول می باشند ،چون ممکن است مسیر امتحان مغلق تری را در پیش
گرفته باشند .نمره کلی  NAPLANیک متعلم بر اساس تعداد و پیچیدگی پرسش
هایی است که او به طور صحیح جواب داده است.

چرا متعلمین  NAPLANانجام می دهند؟
پروگرام ارزیابی ملی  -سواد و حساب ( )NAPLANسواد و حساب را
ارزیابی می نماید .مهارت هایی که برای هر طفل در پیشرفت در مکتب و
زندگی الزم می باشند.
متعلمین در صنف های  7 ،5 ،3و  9در امتحانات ساالنه  NAPLANبرای
خواندن ،نوشتن ،شیوه های مرسوم در زبان (هجی کردن ،دستورزبان ،و
عالمت گذاری ها) و حساب اشتراک خواهند نمود.
این ارزیابی به والدین و مکتب ها چگونگی پیشرفت درسی هر متعلم را در
هنگام برگزاری امتحانات نشان می دهد NAPLAN .تنها یکی از جنبه های
جریان ارزیابی و گزارش مکتب می باشد -و جایگزین ارزیابی های مستمر
معلمین در باره نحوه پیشرفت متعلمین در مکتب نیست.
 NAPLANهمچنین به مکتب ها ،مقامات تعلیم و تربیه و دولت معلوماتی
در باره شیوه کارکرد پروگرام های تعلیمی ارائه می نماید و اینکه آیا جوانان
استرالیاییی نتایج مهم آموزشی را در سواد و حساب آموزی به دست می آورند
و یا خیر.

 NAPLANچه چیزی را ارزیابی می نماید؟
 NAPLANمهارت های سواد و حساب را ارزیابی می نماید که متعلمین در
مکتب به طور معمول در نصاب درسی یاد می گیرند .همه مکتب های دولتی
و خصوصی مقامات تعلیم و تربیه سهمی در تدوین مطالب  NAPLANداشته
اند.
متعلمین بر اساس محتویات همسان نصاب درسی سواد و حساب ارزیابی می
شوند ،صرفنظر از اینکه امتحان خود را روی کاغذ یا کمپیوتری (آنالین)
انجام داده باشند .نتایج برای هر دوشکل از شیوه امتحان را می توان با مقیاس
همسان ارزیابی  NAPLANانجام داد.
برای یافتن معلومات بیشتر در باره  NAPLANکمپیوتری (آنالین) ،از
 nap.edu.auدیدن کنید

برای حمایت از فرزندم چه کاری باید انجام دهم؟
 NAPLANبه خودی خود امتحانی نیست که بتوان آن را خواند به همین دلیل
از متعلمان انتظار نمی رود که این کار را بکنند.
شما میتوانید به فرزند خود اطمینان ببخشید که  NAPLANتنها به حیث بخشی
از پروگرام مکتب می باشد  ،و یادآوری کنید که در آن روز بهترین کوشش
خود را بکند.
 ACARAتوصیه نمی کند که بیش از حد کسی خود را برای امتحان
 NAPLANآماده سازد یا از خدمات معلمین خصوصی/خانگی استفاده شود.
اطمینان یافتن از اینکه متعلمان با سامان های مورد استفاده خود آشنا باشند،
بتوانند با آن ها تایپ و در پروگرام ها سیر نمایند بخشی از آموختن متعلم و از
خواسته های مضامین درسی استرالیایی از اولین سال تحصیل در مکتب می
باشد .
 NAPLANکمپیوتری (آنالین) یک تست مهارت در تایپ کردن نیست .البته
سرعت و درستی تایپ کردن متعلمان با هم تفاوت زیادی دارد ،همانطور که
تفاوت زیادی بین سرعت نوشتن با دست بین متعلمان وجود دارد .متعلمان
صنف  3امتحان خود را بر روی کاغذ انجام می دهند.
معلمین اطمینان حاصل می کنند که متعلمین با انواع پرسش های این امتحان
آشنایی پیدا کنند و از آنها حمایت نموده و به آنان رهنمود می دهند.
نوع پرسش ها و کارکرد های مربوطه و موجود در ارزیابی
 NAPLANکمپیوتری (آنالین) را در این ویبسایت مشاهده کنید
nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site
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سهم گرفتن در .NAPLAN

چگونه پیشرفت درسی فرزند من گزارش می شود؟

از همه متعلمان در صنف های  ،7 ،5 ،3و  9انتظار می رود که در ارزیابی
ساالنه  NAPLANسهم بگیرند .متعلمینی که دارای معلولیتی هستند ممکن
است مستحق باشند که در ارزیابی از تعدیل هایی برخوردار شوند که منعکس
کننده حمایت هایی باشد که به طور معمول در ارزیابی های کالس درس خود
دریافت می نمایند .در مورد استفاده از این تعدیل ها برای فرزندتان ،با معلم او
صحبت کنید.

نتیجه امتحان هر متعلم در یک مقیاس ملی دستاوردها برای ارزیابی نشان داده
می شود .نتیجه ای در سطح حد اقل استندارد نمایانگر این است که متعلم نشان
داده است که دارای مهارت های سواد و حساب مقدماتی الزم برای سهم گرفتن
کامل در صنف خود می باشد.

متعلمی که دارای معیوبیتی است که به شدت توانایی او را در اشتراک کردن به
ارزیابی محدود می کند ،یا متعلمی که نو به استرالیا آمده و غیر انگلیسی زبان
است ،ممکن است رسما ً از این ارزیابی معاف شود.
مدیر مکتب تان و اداره محلی برگزار کننده امتحان می تواند معلومات بیشتری
در باره موارد خاص یا تشریفاتی به شما بدهند که یک معافیت رسمی به دست
آورید.

اگر طفل من در مکتب در روز های  NAPLANغیر
حاضر باشد چه خواهد شد؟
اگر میسر باشد ،مکتب می تواند ترتیبی دهد تا هر متعلمی که در زمان
برگزاری امتحان غیر حاضر بوده ،امتحان خود را در وقت بعدی دوره
امتحانات  NAPLANکمپیوتری (آنالین) طبق جدول رمانی مکتب انجام دهد.

بعدا ً در طول سال تحصیلی مکتب گزارش  NAPLANهر یک از متعلمین به
ایشان داده می شود .اگر گزارشی دریافت نکردید ،باید با مکتب طفل خود به
تماس شوید.

نتایج  NAPLANچگونه مورد استفاده قرار می گیرند؟
•
•
•
•
•

متعلمین و والدین آنان ممکن است از نتایج فردی استفاده کرده تا در باره
پیشرفت درسی متعلم با معلمان او صحبت کنند.
معلمین از این نتایج برای شناختن بهتر متعلم هایی استفاده می کنند که از
چالش های بیشتر یا بر عکس از حمایت بیشتر سود می برند.
مکتب ها از نتایج برای شناسائی نقاط قوت و زمینه هایی برای بهبود در
پروگرام های تعلیمی خود استفاده نمایند و برای سواد و حساب آموختن
هدف هایی برای خود معین نمایند.
سیستم های مکتب ها از این نتایج استفاده کرده پروگرام ها و حمایت
هایی که به مکتب ارائه می شود را مورد بازنگری قرار می دهند.
جامعه نیز می تواند مشاهده کند که معدل نتایج  NAPLANمکتب را
در  myschool.edu.auمشاهده کند.

از کجا می توانم معلومات بیشتری به دست آورم؟

جدول زمانی NAPLAN

برای معلومات بیشتر در باره :NAPLAN

فرصت برای دادن امتحانات  NAPLANآنالین نه روز است در حالی که
این فرصت برای امتحانات بر روی کاغذ سه روز می باشد .این برای دادن
انعطاف پذیری به زمان بندی وتطبیق آن برای مکتب هایی است که سامان
وهای کمتری دارند.

•
•
•

فرصت برای ارزیابی  NAPLANآنالین در روز سه شنبه  11می شروع و
در روز جمعه  21می  2021ختم می شود.

برای گرفتن معلومات در باره اینکه چگونه معلومات شخصی برای NAPLAN
را محافظت و به کار می برد ،از  nap.edu.au/naplan/privacyدیدن کنید

با مکتب طفل خود به تماس شوید
با اداره محلی امتحانات در  nap.edu.au/TAAبه تماس شوید
از  nap.edu.auدیدن کنید

ایجابات زمان بندی امتحانات آنالین به تفصیل در جدول زیر آمده است.

امتحان

ایجابات زمان بندی
متعلمین صنف  3امتحان تحریری را بر روی کاغذ انجام می دهند (فقط در روز اول)

نوشتن

صنف  5باید در روز اول شروع کند (مکاتب باید تکمیل کردن تست تحریری را فقط
برای روزهای  1و  2در اولویت قرار دهند)

مدت
صنف  3: 40دقیقه
صنف  5: 42دقیقه
صنف  7: 42دقیقه
صنف  9: 42دقیقه

توصیف امتحان
به متعلمین "مشوق های مکتوب" (برخی از مواقع به آن ها
"رهنمود"  -نظری در بارۀ یک مطلب -می گویند) داده می
شود و خواسته می شود مطلبی در یک جنر (سبک) نوشته
کنند (نوشتن سبک روایی یا تشویقی)

صنف های  7و  9باید در روز  2شروع کنند (مکاتب باید تکمیل کردن تست تحریری
را فقط برای روزهای  2و  3در اولویت قرار دهند)

خواندن

برای اطمینان از این که مکاتب آنالین قادر به تکمیل تست های  NAPLANهستند در
فرصت تست نه روزه  ،متعلمین صنف  7و  9می توانند با خواندن در روز  1شروع
کنند .با این حال  ،نوشتن باید از روز  2شروع شود زیرا تست تحریری بر هر برنامه
ریزی مجدد اولویت دارد تست خواندن از روز 1

صنف  3: 45دقیقه
صنف  5: 50دقیقه
صنف  7: 65دقیقه
صنف  9: 65دقیقه

متعلمین طیف وسیعی از متن های معلوماتی ،تخیلی و
تشویقی را می خوانند و سپس به سواالت مرتبط پاسخ
می دهند

باید قبل از تست شیوه های مرسوم زبانی تکمیل شود
روش های مرسوم
()Conventions
زبان
حساب

باید بعد از تست خواندن تکمیل شود

صنف  3: 45دقیقه
صنف  5: 45دقیقه
صنف  7: 45دقیقه
صنف  9: 45دقیقه

ین امتحان شامل هجی کردن ،دستور زبان و عالمت
گذاری ها است

باید بعد از تست روش های مرسوم زبان تکمیل شود

صنف  3: 45دقیقه
صنف  5: 50دقیقه
صنف  7: 65دقیقه
صنف  9: 65دقیقه

این تست اعداد و الجبر ،اندازه گیری و هندسه ،و احصائیه
و احتماالت را ارزیابی می کند

