
Öğrenciler neden NAPLAN’a katılır? 

NAPLAN, 3, 5, 7 ve 9’uncu sınıf öğrencilerinin katıldığı 
ulusal bir okuryazarlık ve aritmetik becerileri değer-
lendirmesidir. Tüm Avustralyalı öğrencilerin üstlenme 
fırsatına sahip olduğu tek ulusal değerlendirmedir.

Öğrenciler okul yıllarında ilerledikçe, okuma, yazma ve 
matematik becerilerini ne kadar iyi öğrendiklerini kontrol 
etmek önemlidir.
 
NAPLAN, öğrencilerin okul müfredatı aracılığıyla öğrend-
ikleri okuryazarlık ve matematik becerilerini değerlendirir 
ve ebeveynlerin/bakıcıların çocuklarının ulusal standartlara 
kıyasla ve zamanla nasıl ilerlediğini görmelerini sağlar. 

NAPLAN, bir okulun değerlendirme ve bildirim sürecinin 
sadece bir yönüdür. Öğretmenlerin öğrenci performansı 
hakkında devam eden değerlendirmelerinin yerini almaz, 
ancak öğretmenlere öğrencilerin eğitimsel ilerlemeleri 
hakkında ek bilgi sağlayabilir.

NAPLAN ayrıca okullara, eğitim yetkililerine ve 
hükümetlere eğitim programlarının nasıl çalıştığı ve genç 
Avustralyalıların okuryazarlık ve matematik becerileri 
konusunda önemli eğitim sonuçları elde edip etmediği 
hakkında bilgi sağlar.

Çocuğunuz NAPLAN testlerine çevrimiçi 
katılacaktır
Okullar kağıt üzerinde değerlendirmelerden bilgisayar 
üzerinde değerlendirmelere geçmiştir. Tüm 3’üncü Sınıf 
öğrencileri yazı yazma değerlendirmesini kağıt üzerinde 
tamamlamaya devam edecektir. 

Çevrimiçi NAPLAN testleri daha kesin sonuçlar sağlar ve 
öğrenciler için daha ilgi çekicidir. Temel avantajlarından 
biri, testin bir öğrencinin yanıtlarına bağlı olarak daha az 
veya daha çok zor olabilecek sorular sunduğu özel (veya 
uyarlanabilir) test olmasıdır.

Özel testler, daha geniş öğrenci yeteneklerinin değer-
lendirilmesini sağlar ve öğrenci başarısını daha hassas 
bir şekilde ölçer. Bir öğrencinin genel NAPLAN sonucu, 
doğru yanıtladıkları soruların hem sayısına hem de 
karmaşıklığına dayanır. Çocuğunuz soruları zor buluy-
orsa endişelenmemelidir; daha karmaşık bir test yoluna 
girmiş olabilir. 

NAPLAN neyi değerlendiriyor?

NAPLAN, öğrencilerin normal okul müfredatları 
aracılığıyla öğrendikleri okuryazarlık ve matematik becer-
ilerini değerlendirir. 
 
Öğrenciler değerlendirmelere yazı yazma, okuma, dil kural-
ları (yazım, dilbilgisi ve noktalama işaretleri) ve matematik 
becerileri konularında katılır. Sorular, Avustralya Müfredatı 
ile bağlantılı İngilizce ve Matematik içeriği değerlendirir. 

Tüm hükümet ve hükümet dışı eğitim yetkilileri, NAPLAN 
test malzemelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak-
tadır.

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

NAPLAN’a katılım
NAPLAN herkes içindir. ACARA, tüm öğrencilerin ulusal 
değerlendirme programına katılabilmesi için kapsayıcı 
testlere destek sağlar. 
 
Çeşitli işlevsel yeteneklere ve ihtiyaçlara sahip engelli 
öğrenciler için ayarlamalar mevcuttur. 
 
Okullar, her bir engelli öğrencinin NAPLAN’a erişmesi için 
gereken makul ayarlamaları bireysel duruma göre belir-
lemek için ebeveynler /bakıcılar ve öğrencilerle birlikte 
çalışmalıdır. Ayarlamalar, normalde sınıf değerlendirmel-
eri için sağlanan desteği yansıtmalıdır. 

Bu kararların bildirilmesine yardımcı olmak için, NAPLAN 
genel gösteri sitesine, Okullar için engelli öğrencilerin 
NAPLAN’a, erişmelerine yardımcı kılavuz’a veya ebev-
eynlerin /bakıcıların,öğretmenlerin ve öğrencilerin NA-
PLAN ayarlamalarını kullanma deneyimlerini paylaştıkları 
video serimize başvurabilirsiniz. 

İstisnai durumlarda, değerlendirmeye katılma kapasitel-
eri ciddi şekilde sınırlı engelli bir öğrenciye veya yakın za-
manda Avustralya’ya gelen ve İngilizce konuşmayan bir 
geçmişe sahip bir öğrenciye resmi bir muafiyet verilebilir.

Okul müdürünüz ve yerel sınav idaresi yetkiliniz, engelli 
öğrenciler için ayarlamalar veya resmi bir muafiyet elde 
etmek için gereken süreç hakkında daha fazla bilgi vere-
bilir.

Ebeveynler ve bakıcılar 
için bilgilerNAPLAN
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Çocuğum NAPLAN günlerinde okulda 
değilse ne olur?
Mümkün olduğunda, okullar test sırasında okulda 
olmayan öğrencilerin okulun sınav programı sırasında 
başka bir zamanda kaçırılan testleri tamamlamalarını 
sağlayabilir.
 

NAPLAN günlerinde okulum kapalıysa 
ne olur?
Zorlayıcı sebepleri olan okullara, testleri 9 günlük test 
döneminden sonra planlamalarına izin verilebilir.  

Çocuğuma destek sağlamak için ne 
yapabilirim?
Öğrencilerin NAPLAN için ders çalışmaları beklen- 
memektedir. Naplan’ın okul programının bir parçası 
olduğuna dair güvence vererek ve ellerinden gelenin 
en iyisini yapmalarını hatırlatarak çocuğunuzu destek 
sağlayabilirsiniz. NAPLAN’a alışma ve bazı açıklamalar, 
öğrencilerin test formatını anlamalarına ve rahat olma-
larına yardımcı olmak için yararlıdır. Öğretmenler, öğren-
cilerin testlerdeki soru türlerine alışmalarını sağlayacak 
ve uygun destek ve rehberlik verecektir.

ACARA, NAPLAN’a aşırı hazırlık yapmalarını veya özel 
ders almalarını önermez.

Çevrimiçi NAPLAN değerlendirmelerinde bulunan soru 
ve araç türlerini görmek için nap.edu.au/online- 
assessment/public-demonstration-site adresine gidin. 

NAPLAN zaman çizelgesi

NAPLAN test dönemi 9 gündür. Bu, daha az cihaza sahip 
olabilecek okulları kapsamak içindir. 

NAPLAN test dönemi 15 Mart Çarşamba günü başlar ve 
27 Mart 2023 Pazartesi günü sona erer. Okulların testleri 
mümkün olduğunca test dönemi içinde planlamaları ve 
ilk haftaya öncelik vermeleri önerilir. 

Çocuğumun performansı nasıl bildiriliyor?
Bireysel öğrenci performansı, her değerlendirme için 
ulusal başarı ölçeğinde gösterilir. Bu ölçek, öğrencinin o 
sınıfın düzeyine tam olarak katılması için gereken okuma 
yazma ve matematik becerilerine yönelik beklentileri 
karşılayıp karşılamadığını gösterir.

Yılın ilerleyen aylarında çocuğunuzun okulu tarafından bir 
NAPLAN bireysel öğrenci raporu sağlanacaktır. Raporu 
almazsanız çocuğunuzun okuluna başvurmalısınız.

NAPLAN sonuçları nasıl kullanılır?

• Öğrenciler ve ebeveynler/bakıcılar, ilerlemeyi öğret-
menlerle görüşmek için bireysel sonuçları kullanabil-
irler.

• Öğretmenler, daha fazla zorlanmaya veya eks-
tra desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri belirlemeye 
yardımcı olmak için sonuçları kullanır.

• Okullar, öğretim programlarını geliştirmek için güçlü 
yönleri ve ihtiyaç duyulan alanları belirlemek ve 
okuryazarlık ve matematik becerilerinde hedefler 
belirlemek için sonuçları kullanır.

• Okul sistemleri sonuçları, okullara sunulan program-
ların ve desteğin etkilerini gözden geçirmek için 
kullanır.

• Toplum, okulların zaman içinde performansı hakkın-
daki bilgileri myschool.edu.au adresinde görebilir.

Daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?

NAPLAN hakkında daha fazla bilgi için:

• çocuğunuzun okuluna başvurun 
• nap.edu.au/TAA adresinde yerel test yönetimi yet-

kilinize başvurun

• nap.edu.au adresini ziyaret edin

ACARA’nın NAPLAN için kişisel bilgileri nasıl ele aldığını 
öğrenmek için nap.edu.au/naplan/privacy adresini 
ziyaret edin.

Test Programlama gereksinimleri Süre Test açıklaması

Yazı yazma

• 3’üncü Sınıf öğrencileri yazı testini kağıt üzerinde yapar (yalnızca 1’inci günde)
• 5, 7 ve 9’uncu sınıf yazı testi 1’inci günde başlamalıdır (okullar yalnızca 1’inci ve 2’inci 

günlerde yazı testinin tamamlanmasına öncelik vermeli, 2’inci gün yalnızca teknik/
lojistik sınırlamaların olduğu yerlerde kullanılmalıdır)

3’üncü Sınıf: 40 dk.
5’inci Sınıf: 42 dk.
7’inci Sınıf: 42 dk.

9’uncu Sınıf: 42 dk.

Öğrencilere bir ‘yazı yazma uyaranı’ (bazen bir fikir veya 
konuyu ‘hatırlatıcı’ olarak da adlandırılır) sağlanır ve 
belirli bir türde bir yanıt yazmaları istenir (anlatı veya 
ikna edici yazı)

Okuma • Yazı yazma testinden sonra tamamlanacaktır
• Dil testi kurallarından önce tamamlanacaktır

3’üncü Sınıf: 45 dk.
5’inci Sınıf: 50 dk.
7’inci Sınıf: 65 dk.

9’uncu Sınıf: 65 dk.

Öğrenciler bir dizi bilgilendirici, yaratıcı ve ikna edici 
metinleri okur ve ardından ilgili soruları yanıtlar.

Dil kuralları • Okuma testinden sonra tamamlanacaktır

3’üncü Sınıf: 45 dk.
5’inci Sınıf: 45 dk.
7’inci Sınıf: 45 dk.

9’uncu Sınıf: 45 dk.

Yazım, dilbilgisi ve noktalama işaretlerini değerlendirir

Matematik 
Becerileri • Dil testi kurallarından sonra tamamlanacaktır

3’üncü Sınıf: 45 dk.
5’inci Sınıf: 50 dk.
7’inci Sınıf: 65 dk.

9’uncu Sınıf: 65 dk.

Sayı ve cebir, ölçüm ve geometri ile istatistik ve olasılığı 
değerlendirir
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