اختبار  NAPLANالورقي –
معلومات ألولياء األمور
ومقدمي الرعاية
ملاذا يؤدي الطالب اختبارات NAPLAN؟

يعمل الربنامج الوطني للتقييم – القراءة والكتابة والحساب ()NAPLAN
عىل تقييم مهارات القراءة والكتابة والحساب الرضورية لكل طفل حتى
يتقدم يف املدرسة والحياة.
يشارك الطالب يف الصفوف الدراسية الثالث والخامس والسابع والتاسع يف
اختبارات  NAPLANالسنوية يف القراءة ،والكتابة ،وأعراف اللغة (اإلمالء
والقواعد النحوية وعالمات الرتقيم) وكذلك الحساب.
ومتنح هذه االختبارات أولياء األمور واملدرسة فهامً عن مستوى أداء كل
طالب يف وقت االختبارات .إن اختبارات  NAPLANليست سوى جانب
واحد من جوانب عملية التقييم وكتابة التقارير يف كل مدرسة؛ وهي ليست
بديلة عن االختبارات الشاملة واملستمرة التي يجريها املعلمون للتعرف عىل
مستوى أداء طالبهم.
كام تزود اختبارات  NAPLANأيضاً املدارس وسلطات التعليم والحكومات
مبعلومات حول سري عمل برامج التعليم وما إذا كان شباب أسرتاليا قادر عىل
تحقيق نتائج تعليمية هامة يف القراءة والكتابة والحساب.

ما الذي سيتم اختباره؟

تعمل اختبارات  NAPLANعىل تقييم مهارات القراءة والكتابة والحساب
التي يتعلمها الطالب كجزء من برنامجهم الدرايس يف املدرسة .وقد ساهمت
جميع املؤسسات التعليمية الحكومية وغري الحكومية يف إعداد مواد
اختبارات .NAPLAN
إلعطائك فكرة عن شكل االختبارات ،ميكن االطالع عىل مناذج من األسئلة عىل
املوقع nap.edu.au

كيف ميكنني مساعدة طفيل يف االستعداد
الختبارات NAPLAN؟

ساعد طفلك عىل االستعداد الختبارات  NAPLANبطأمنته بأن االختبارات
ما هي إال جزء واحد من برنامجه الدرايس ،وبتذكريه ببساطة بتقديم أفضل
ما لديه يف يوم االختبار .ويقوم املعلمون بضامن تدريب الطالب عىل أمثلة
االختبارات ويقدمون لهم الدعم والتوجيه املناسبني.
ال تنصح هيئة تقييم املنهج الدرايس وإبالغ البيانات  ACARAباالستعداد
املفرط أو استخدام خدمات مقدمي التدريب.

Arabic

تتعلق اختبارات  NAPLANبتقييم التقدم يف القراءة والكتابة والحساب.

املشاركة يف اختبارات NAPLAN

يتوقع مشاركة جميع طالب الصفوف الدراسية الثالث والخامس والسابع
والتاسع يف اختبارات  NAPLANالسنوية.
قد يكون الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة مؤهلني للحصول عىل تعديالت
تعكس مستوى الدعم الذي يتلقونه عادة يف صفوفهم الدراسية .يجب عليك
أوالً مناقشة استخدام أي تعديالت لإلعاقة لطفلك مع مدرس طفلك.
وقد يتم رسمياً إعفاء الطالب الذي يعاين من إعاقة تحد بشكل كبري من قدرته
عىل املشاركة يف االختبار ،أو طالب وصل حديثاً إىل أسرتاليا ومن خلفية ال
تتحدث اللغة اإلنجليزية.
بإمكان مدير املدرسة وكذلك الهيئة املسؤولة عن االختبارات يف الوالية تقديم
املزيد من املعلومات لكم حول اإلجراءات الخاصة أو العملية املطلوبة
للحصول عىل إعفاء رسمي.

هل سيؤدي طفيل اختبار  NAPLANورقياً أو
عىل اإلنرتنت؟
سيؤدي طفلك اختبار  NAPLANورقياً يف عام .2019
وبالرغم من ذلك ،فمن املمكن أن يؤدي األطفال يف مدارس أخرى يف
أسرتاليا اختبار  NAPLANعىل اإلنرتنت هذا العام .وقد اتفق وزراء
التعليم عىل املستوى الفيدرايل ومستوى الوالية واإلقليم عىل انتقال
جميع املدارس إىل اإلنرتنت بحلول عام  .2020وتحدد سلطات التعليم يف
الوالية أو املقاطعة توقيت انتقال املدارس إىل منح االختبار عىل اإلنرتنت.
وحيث يتم تقييم الطالب باستخدام نفس محتوى منهج القراءة والكتابة
والحساب ،بغض النظر عن تأدية االختبار عىل اإلنرتنت أو ورقياً ،فيمكن
عرض نتائج شكيل االختبار عىل نفس مقياس تقييم  .NAPLANللمزيد
من املعلومات حول  NAPLANعىل اإلنرتنت ،ميكن زيارة املوقع
nap.edu.au

ماذا يحدث إذا تغيب طفيل عن املدرسة يف أيام
االختبار؟

حيثام يكون ممكناً ،قد تقوم املدارس برتتيب موعدا ً آخر خالل أسبوع
االختبارات للطالب الغائبني يف وقت االختبار ليك يؤدوا االختبارات التي فاتتهم.

وال يسمح ألي طالب بأداء االختبار بعد يوم الجمعة  17أيار/مايو .2019

جدول اختبارات الربنامج الوطني لتقييم القراءة
والكتابة والحساب ()NAPLAN
الثالثاء
 14أيار/مايو

األربعاء
 15أيار/مايو

الخميس
 16أيار/مايو

أعراف اللغة
 45دقيقة

القراءة
 45دقيقة

الحساب
 45دقيقة

السنة
الثالثة

.........................

السنة
الخامسة

.........................

السنة
السابعة

.........................

السنة
التاسعة

.........................

الكتابة
 40دقيقة
أعراف اللغة
 45دقيقة
الكتابة
 40دقيقة
أعراف اللغة
 45دقيقة
الكتابة
 40دقيقة
أعراف اللغة
 45دقيقة

القراءة
 50دقيقة

القراءة
 65دقيقة

القراءة
 65دقيقة

الحساب
 50دقيقة

الحساب
 65دقيقة

الحساب
 65دقيقة

الكتابة
 40دقيقة

كيف يتم قياس أداء طفيل؟

يتم تحديد أداء كل طالب عىل سلم وطني للتحصيل الدرايس (national

 )achievement scaleلكل واحد من االختبارات .وتشري النتيجة وفق
الحد األدىن من املعيار الوطني إىل أن الطالب قد برهن عىل أنه ميتلك املهارات
األساسية يف القراءة والكتابة والحساب التي يحتاج إليها للمشاركة بشكل كامل
يف تلك السنة الدراسية.
ستقوم مدرستك بإصدار تقرير فردي لكل طالب عن اختبارات  NAPLANيف
وقت الحق من السنة .إذا مل يصلكم التقرير ،فينبغي االتصال مبدرستك.

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

ميكن أن يستخدم الطالب وأولياء األمور النتائج الفردية ملناقشة التقدم مع
املعلمني.
يستخدم املعلمون النتائج ملساعدتهم أكرث يف التع ّرف عىل الطالب الذين
يحتاجون إىل تحديات أكرب أو دعم إضايف.
تستخدم املدارس النتائج لتحديد نقاط القوة والضعف يف برامج التدريس
ولوضع األهداف الخاصة بتعليم القراءة والكتابة والحساب.
تستخدم األنظمة املدرسية النتائج ملراجعة الربامج والدعم الذين تقدمهم
للمدارس.
بإمكان أفراد املجتمع االطالع عىل متوسط نتائج املدرسة يف اختبار
 NAPLANعىل املوقع myschool.edu.au

أين ميكنني الحصول عىل املزيد من املعلومات؟
ملزيد من املعلومات عن :NAPLAN

•

اتصلوا مبدرسة طفلكم
اتصلوا بسلطة إجراء االختبار املحلية لديكم عىل املوقع

•

زوروا املوقع اإللكرتوين nap.edu.au

•

nap.edu.au/TAA

ملزيد من املعلومات حول كيفية تعامل  ACARAمع املعلومات الشخصية
املقدمة الختبار  ،NAPLANتفضلوا بزيارة املوقع

nap.edu.au/naplanprivacy

