آزمون آنالین - NAPLAN
اطالعات برای والدین
و مراقبت کنندگان
2021
فرزند شما آزمون  NAPLANرا به صورت آنالین
انجام خواهد داد
وزرای آموزش و پرورش فدرال ،ایالتی و منطقه ای موافقت کرده اند که
تمامی مدارس به تدریج از آزمون کتبی کنونی  NAPLANبه آزمون آنالین
 NAPLANانتقال داده شوند تا ارزیابی بهتر و دقیق تری که برای دانش
آموزان جذاب تر است ،برای آنها فراهم شود.
مقامات آموزش و پرورش ایالتی و منطقه ای زمان انتقال به آزمون آنالین
را برای مدارس خود مشخص خواهند کرد .برنامه کنونی این است که تمامی
مدارس تا سال  2022به آزمون آنالین  NAPLANانتقال داده شوند.
یکی از مزایای اصلی آزمون آنالین  ،NAPLANآزمون طراحی شده به
صورت فردی (یا انطباقی) است ،که طی آن ،آزمون سواالتی با پیچیدگی باالتر
یا کمتر را بسته بر عملکرد دانش آموز مطرح می کند.
آزمون طراحی شده به صورت فردی (یا انطباقی) به منظور ارزیابی طیفی
وسیعتر از توانایی های دانش آموز و اندازه گیری دقیق تر دستاوردهای
دانش آموز ،طراحی شده است .اگر سواالت چالش انگیزتر از معمول هستند،
فرزندتان نباید نگران شود؛ ممکن است مسیر آزمون پیچیده تری را برداشته
باشد .امتیاز کلی  NAPLANدانش آموز بر اساس تعداد و پیچیدگی سواالتی که
به صورت صحیح به آنها پاسخ می دهد ،می باشد.

دانش آموزان چرا آزمون  NAPLANرا انجام
می دهند؟
برنامه ارزیابی ملی  -خواندن و نوشتن و مهارت های محاسباتی
( )NAPLANمهارت های خواندن ،نوشتن و محاسباتی که برای هر کودک
جهت پیشرفت در مدرسه و زندگی ضروری است ،را ارزیابی می کند.
دانش آموزان کالس های  7 ،5 ،3و  9در آزمون های خواندن ،نوشتن ،قواعد
زبانی (دیکته ،دستور زبان و آیین نگارش) و محاسبات سالیانه NAPLAN
مشارکت می کنند.
این ارزیابی برای والدین و مدارس این فرصت را فراهم می کند درک کنند
عملکرد هر دانش آموز در زمان انجام آزمون ها چگونه استNAPLAN .
تنها یک وجه از روند ارزیابی و تهیه گزارشات مدرسه است  -و جایگزین
ارزیابی های مستمر معلمان در ارتباط با عملکرد دانش آموز نمی باشد.
 NAPLANاطالعاتی نیز در مورد نحوه عملکرد برنامه های آموزشی
و اینکه آیا استرالیایی های جوان نتایج مهم آموزشی در خواندن ،نوشتن و
محاسبات را کسب می کنند یا خیر را برای مدارس ،مقامات آموزشی و
دولت ها فراهم می کند.

 NAPLANچه مواردی را ارزیابی می کند؟
 NAPLANمهارت های خواندن ،نوشتن و محاسباتی که دانش آموزان از
طریق برنامه آموزشی معمول مدرسه خود فرا می گیرند را ارزیابی
می کند .تمامی مقامات آموزشی دولتی و غیردولتی در تهیه مطالب
 NAPLANمشارکت داشته اند.
دانش آموزان ،صرفنظر از اینکه آزمون را آنالین یا به صورت کتبی انجام
دهند ،بر مبنای محتوای برنامه آموزشی خواندن ،نوشتن و محاسبات یکسان،
ارزیابی می شوند .نتایج برای هر دو فرمت آزمون را می توان در یک
مقیاس ارزیابی  NAPLANگزارش کرد.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد آزمون آنالین  ،NAPLANبه
 nap.edu.auمراجعه کنید.

چه کارهایی می توانم برای حمایت از فرزندم انجام
دهم؟
به خودی خود NAPLAN ،آزمونی نیست که بتوان برای آن درس خواند و از
دانش آموزان انتظار نمی رود چنین کاری را انجام دهند.
از طریق اطمینان دادن به فرزندتان که  NAPLANتنها بخشی از برنامه
مدرسه است ،می توانید از او حمایت کنید ،و در روز آزمون به او یادآوری
کنید صرفا ً نهایت تالش خود را کند.
 ACARAآمادگی بیش از حد برای  NAPLANیا استفاده از خدمات ارائه
دهندگان آموزشی را توصیه نمی کند.
حصول اطمینان از اینکه دانش آموزان با استفاده از دستگاه ها ،تایپ کردن
بر روی آنها و جهت یابی در برنامه ها آشنایی دارند بخشی از یادگیری دانش
آموزان است و از الزامات برنامه آموزشی استرالیا از سال اول در مدرسه
است.
آزمون آنالین  NAPLANآزمون مهارت های استفاده از صفحه کلید کامپیوتر
نمی باشد .تفاوت هایی در میزان سرعت و درست تایپ کردن دانش آموزان
وجود دارد  -همانگونه که تفاوت هایی در سرعت و درست نوشتن دانش
آموزان با دست وجود دارد .دانش آموزان کالس  3آزمون را به صورت کتبی
تکمیل می کنند.
معلمان اطمینان حاصل خواهند کرد که دانش آموزان با انواع سواالت آزمون
آشنایی داشته باشند و برای آنها حمایت ها و راهنمایی های مناسب را فراهم
خواهند کرد.
برای مشاهده انواع سواالت و قابلیت های کارآیی
مرتبط و موجود در ارزیابی آنالین  NAPLANبه
nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site
مراجعه کنید.
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مشارکت در NAPLAN

عملکرد فرزندم چگونه گزارش می شود؟

از تمامی دانش آموزان کالس های  7 ،5 ،3و  9انتظار می رود در ارزیابی
سالیانه  NAPLANمشارکت داشته باشند .دانش آموزان دارای ناتوانی یا
معلولیت می توانند واجد شرایط تنظیماتی جهت انعکاس حمایتی که معموالٌ
برای ارزیابی های داخل کالس به آنها ارائه می شود ،باشند .شما باید استفاده
از تنظیمات برای فرزند خود را با معلم فرزندتان در میان بگذارید.

عملکرد فردی دانش آموز برای هر ارزیابی بر یک مقیاس دستاورد ملی نشان
داده می شود .نتیجه ای در محدوده حداقل استاندارد ملی نشانگر آن است که
دانش آموز مهارت های اولیه خواندن ،نوشتن و محاسبات مورد نیاز برای
مشارکت کامل در آن سال تحصیلی را نشان داده است.

دانش آموز دارای ناتوانی یا معلولیتی که شدیدا ً توانایی مشارکت در ارزیابی
را محدود می کند ،یا دانش آموزی که به تازگی وارد استرالیا شده است و از
پیشینه غیر انگلیسی زبان است ،ممکن است معافیت رسمی دریافت کند.
مدیر مدرسه شما و مقام محلی مسئول برگزاری آزمون تان می تواند اطالعات
بیشتری در مورد شرایط خاص یا روند مورد نیاز برای کسب معافیت رسمی
به شما ارائه دهد.

چنانچه فرزندم در روزهای  NAPLANاز مدرسه
غایب باشد ،چه اتفاقی می افتد؟
در جایی که امکان پذیر باشد ،مدارس می توانند ترتیباتی را هماهنگ کنند که
دانش آموزانی که در زمان آزمون غیبت دارند ،آزمون های انجام نشده را در
زمان دیگری طی برنامه آزمون مدرسه تکمیل کنند.

گزارش فردی  NAPLANدانش آموز مدتی دیرتر در سال تحصیلی توسط
مدرسه فرزندتان صادر خواهد شد .اگر گزارشی دریافت نکنید ،باید با مدرسه
فرزندتان تماس بگیرید.

از نتایج آزمون  NAPLANچگونه استفاده می شود؟
•	دانش آموزان و والدین می توانند از نتایج فردی برای گفتگو در مورد
پیشرفت با معلمان صحبت کنند.
•	معلمان از نتایج برای شناسایی بهتر دانش آموزانی که می توانند از
چالش های بزرگتر یا حمایت اضافی منفعت ببرند ،استفاده می کنند.
•	مدارس از نتایج برای شناسایی نقاط قوت برنامه های آموزشی و
حیطه هایی که باید بهبود پیدا کنند ،و تعیین اهداف در خواندن ،نوشتن و
محاسبات استفاده می کنند.
•	سیستم های مدارس از نتایج برای بازنگری برنامه ها و حمایت های
ارائه شده به مدارس استفاده می کنند.
•	جامعه محلی می تواند برای دیدن میانگین نتایج  NAPLANمدرسه به
 myschool.edu.auمراجعه کند.

جدول زمانی  NAPLANآنالین

از کجا می توانم اطالعات بیشتری کسب کنم؟

زمان برای آزمون آنالین  ،NAPLANبه جای سه روز فراهم شده برای
آزمون کتبی ،نه روز است .این برای ارائه انعطاف پذیری به مدارس در
برنامه ریزی و همکاری با مدارسی است که ممکن است دستگاه های کمتری
داشته باشند.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد :NAPLAN

دوره ارزیابی آنالین  NAPLANدر روز سه شنبه  11مه شروع می شود و
در روز جمعه  21مه  2021به پایان می رسد.
جزئیات الزامات برنامه ریزی آزمون آنالین در جدول زیر آمده است.

آزمون

•	با مدرسه فرزند خود تماس بگیرید
•	در  nap.edu.au/TAAبا مقام مسئول محلی آزمون خود تماس بگیرید.
• به  nap.edu.auمراجعه کنید
برای کسب اطالعات در مورد اینکه  ACARAچگونه با اطالعات شخصی
برای  NAPLANبرخورد می کند ،به nap.edu.au/naplanprivacy
مراجعه کنید.

الزامات برنامه
دانش آموزان کالس  3آزمون کتبی با قلم و کاغذ دارند (تنها در روز اول)

نوشتن

کالس  5باید آزمون را در روز اول شروع کند (مدارس باید تنها به تکمیل نوشتن در طول
روزهای اول و دوم اولویت بدهند)

مدت
کالس  40 :3دقیقه.
کالس  42 :5دقیقه.
کالس  42 :7دقیقه.
کالس  42 :9دقیقه.

توضیح آزمون
به دانش آموزان یک "انگیزه نگارش" (که بعضی وقت ها
"محرک"  -یک ایده یا موضوع  -نامیده می شود) داده
می شود و از آنها خواسته می شود پاسخی را به سبکی
خاص (روایت یا نگارش متقاعد کننده) بنویسند

کالس های  7و  9باید آزمون را در روز دوم شروع کنند (مدارس باید تنها
به تکمیل نوشتن در طول روزهای دوم و سوم اولویت دهند)

خواندن

برای حصول اطمینان از اینکه مدارس آنالین بتوانند آزمون های  NAPLANرا در زمان
 9روز آزمون تکمیل کنند ،دانش آموزان کالس های  7و  9می توانند خواندن را در روز
اول شروع کنند؛ با این حال ،نوشتن باید در روز دوم شروع شود زیرا آزمون نوشتن بر
تمامی آزمون های خواندن مجدد برنامه ریزی شده از روز اول اولویت دارد

کالس  45 :3دقیقه.
کالس  50 :5دقیقه.
کالس  65 :7دقیقه.
کالس  65 :9دقیقه.

دانش آموزان طیفی از متون آموزنده ،تخیلی و متقاعد
کننده را می خوانند و بعد به سواالت مرتبط پاسخ می دهند

باید پیش از آزمون قواعد زبانی تکمیل شود
قواعد زبانی

محاسبات

باید بعد از آزمون خواندن تکمیل شود

کالس  45 :3دقیقه.
کالس  45 :5دقیقه.
کالس  45 :7دقیقه.
کالس  45 :9دقیقه.

این آزمون دیکته ،دستور زبان و آیین نگارش را ارزیابی
می کند.

باید بعد از آزمون قواعد زبانی تکمیل شود

کالس  45 :3دقیقه.
کالس  50 :5دقیقه.
کالس  65 :7دقیقه.
کالس  65 :9دقیقه.

این آزمون اعداد و جبر ،اندازه گیری و هندسه ،و آمار و
احتماالت را ارزیابی می کند.

