
 NAPLAN به صورت 
نسخه کتبی – اطالعات برای 

والدین و رسپرستان

 NAPLAN چرا دانش آموزان 
را انجام می دهند؟

 )NAPLAN( برنامه ارزیابی ملی- توانایی خواندن و نوشنت و مهارت محاسباتی

مهارت های خواندن و نوشنت و محاسباتی را ارزیابی می کند که برای پیرشفت 

هر دانش آموزی در طی مدرسه و زندگی رضوری است.

دانش آموزان در سال های سه، پنج، هفت و نه در آزمون های سالیانه 

NAPLAN برای خواندن، نوشنت، قراردادهای زبانی )امال، دستور زبان و آیین 
نگارش( و مهارت محاسباتی رشکت می کنند. 

 این آزمون ها به والدین و مدارس کمک می کند متوجه عملکرد تک تک 

دانش آموزان در زمان آزمون ها بشوند. آزمون های NAPLAN تنها یک جنبه از 

روند ارزیابی و گزارش نویسی هر مدرسه هستند و جایگزین ارزیابی های وسیع 

و مستمری منی شوند که معلمین از عملکرد هر دانش آموز به عمل می آورند.

NAPLAN همچنین اطالعاتی درباره نحوه عملکرد برنامه های آموزشی برای 
دولت ها، مسئولین آموزشی، مدارس تامین می کنند که به وسیله آن می توانند 

تصمیم بگیرند جوانان اسرتالیایی به نتایج آموزشی مهمی در زمینه توانایی 

خواندن و نوشنت و مهارت محاسباتی دست می یابند یا خیر. 

چه مطالبی در آزمون ها می آیند؟
NAPLAN مهارت های خواندن و نوشنت و محاسباتی را ارزیابی می کنند 

که دانش آموزان در طی برنامه آموزشی معمول مدرسه یاد می گیرند. متامی 

 NAPLAN مسئولین آموزشی دولتی و غیر دولتی به تهیه مطالب مربوط به

کمک کرده اند.

می توانید منونه سواالت را در آدرس nap.edu.au ببینید.

چطور می توانم به فرزندم کمک کنم برای آزمون 
ها آماده بشود؟

با اطمینان دادن به فرزندتان که آزمون های NAPLAN تنها بخشی از برنامه 

مدرسه اوهستند، به او کمک کنید تا برای NAPLAN آماده بشود و در روز 

آزمون به او یادآوری کنید که فقط متامی تالشش را بکند. معلمین اطمینان 

حاصل می کنند که دانش آموزان با نوع سواالت آزمون ها آشنایی دارند و 

راهنامیی و پشتیبانی مناسب را فراهم می کنند. 

ACARA استفاده از معلمین خصوصی یا آماده سازی بیش از حد را برای 
NAPLAN توصیه منی کند.

آیا فرزندم امتحان NAPLAN را بر روی 
نسخه کتبی یا آنالین می دهد؟

Persian

NAPLAN درباره ارزیابی پیرشفت یادگیری در مهارت های خواندن و نوشنت و 
محاسباتی است. 

NAPLAN رشکت در
 انتظار می رود متامی دانش آموزان در سال های سه، پنج، هفت و نه در آزمون های 

سالیانه NAPLAN رشکت کنند.

دانش آموزان دارای معلولیت ممکن است برای تنظیامتی واجد رشایط باشند که 
نشانگر پشتیبانی است که به طور معمول در کالس برایشان فراهم می شود. شام 

باید ابتدا در مورد استفاده از تنظیامت مربوط به معلولیت برای فرزندتان، با معلم 
فرزندتان صحبت کنید.

برای دانش آموزی با معلولیتی که توانایی او را برای رشکت در ارزیابی به شدت 
محدود می کند یا 

دانش آموزی که به تازگی وارد اسرتالیا شده است و پیشینه زبانی اش انگلیسی 
نباشد، معافیت رسمی ممکن است داده شود.

مدیر مدرسه تان و مسئول برگزاری آزمون محلی تان می توانند اطالعات بیشرتی را 
برای موارد خاص یا روند گرفنت معافیت رسمی در اختیارتان قرار دهند.

فرزندتان امتحان NAPLAN را به صورت کتبی در سال 2019 انجام 

خواهد داد.

اگرچه، دانش آموزان در مدارس دیگر اسرتالیا NAPLAN را امسال به 

صورت آنالین خواهند داد. وزرای آموزش فدرال، ایالتی و رسزمینی توافق 

کرده اند که NAPLAN تا سال 2020 به صورت آنالین برگزار شود. 

مسئولین آموزش ایالتی و رسزمینی تصمیم خواهند گرفت که مدارس شان 

چه موقع این آزمون را به صورت آنالین برگزار خواهد کرد.

از آنجاییکه دانش آموزان، بدون در نظر گرفنت اینکه آیا آنها سواالت را 

به صورت آنالین یا روی نسخه کتبی تکمیل می کنند، در مورد محتوای 

 یکسان آموزشی مهارت های خواندن و نوشنت و محاسباتی ارزیابی 

 NAPLAN می شوند، نتایج برای هر دو فرم امتحان روی یک مقیاس ارزیابی

می تواند گزارش شود. برای کسب اطالعات بیشرت درباره NAPLAN آنالین 

به آدرس nap.edu.au مراجعه کنید. 

http://nap.edu.au
http://nap.edu.au


 سه شنبه
14 ماه مه

 چهارشنبه
15 ماه مه

 پنج شنبه
16 ماه مه

سال 3

قواعد زبان 
45 دقیقه 

.........................
نوشنت

40 دقیقه

خواندن
45 دقیقه

مهارت های 
محاسباتی
45 دقیقه

سال 5

قواعد زبان
45 دقیقه

.........................
نوشنت

40 دقیقه

خواندن
50 دقیقه

مهارت های 
محاسباتی
50 دقیقه

سال 7

قواعد زبان
45 دقیقه

.........................
نوشنت

40 دقیقه

خواندن
65 دقیقه

مهارت های 
محاسباتی
65 دقیقه

سال 9

قواعد زبان
45 دقیقه

.........................
نوشنت

40 دقیقه

خواندن
65 دقیقه

مهارت های 
محاسباتی
65 دقیقه

نتایج آزمون NAPLAN چگونه مورد استفاده قرار 

می گیرند؟
ممکن است دانش آموزان و والدین از نتایج فردی برای گفتگو با معلمین در   •

مورد پیرشفت استفاده منایند.

معلمین از نتایج برای کمک به تشخیص بهرت دانش آموزانی معلمین از   •
نتایج برای کمک به تشخیص بهرت دانش آموزانی که نیاز به چالش بیشرت یا 

حامیت اضافی دارند استفاده می کنند.

مدارس از نتایج استفاده کرده و نقاط قدرت و ضعف برنامه آموزشی   •
را مشخص کنند و اهدافی را برای توانایی خواندن و نوشنت و مهارت 

محاسباتی تعیین کنند.

سیستم های مدارس از نتایج برای تجدید نظر در برنامه ها و پشتیبانی ارائه   •
شده به مدارس استفاده می کنند.

افراد جامعه می توانند میانگین نتایج NAPLAN مدرسه را بر روی آدرس   •
اینرتنتی myschool.edu.au ببینند.

 از کجا می توانم به اطالعات بیشرتی 
دسرتسی پیدا کنم؟

:NAPLAN برای اطالعات بیشرت درباره

با مدرسه فرزندتان متاس بگیرید  •

 nap.edu.au/TAA با مسئول آزمون محلی خود به آدرس  • 
متاس بگیرید

از آدرس nap.edu.au دیدن کنید  •

برای کسب اطالعات درباره اینکه اطالعات فردی برای NAPLAN چگونه 

 توسط ACARA مورد استفاده قرار می گیرد، لطفا از آدرس اینرتنتی

 nap.edu.au/naplanprivacy دیدن کنید

عملکرد فرزندم چگونه ارزیابی می شود؟
عملکرد هر دانش آموز در مقیاس موفقیت ملی برای هر آزمون نشان داده 

 می شود. نتیجه ای که در استاندارد حداقل باشد نشان می دهد که 

 دانش آموز مهارت های خواندن و نوشنت و مهارت محاسباتی اساسی 

را برای رشکت کامل در آن مقطع تحصیلی دارد. 

یک گزارش انفرادی NAPLAN توسط مدرسه بعدا در طی سال آماده 

خواهد شد. اگر گزارشی به دست تان نرسد، باید با مدرسه فرزندتان متاس 

بگیرید. 

اگر فرزندم در روزهای آزمون غیبت داشته باشد چه 
می شود؟

در صورت امکان، مدارس برای دانش آموزانی که در زمان برگزاری آزمون غیبت 

داشته اند، زمان دیگری را در هفته برگزاری آزمون برای انجام تست انجام نشده 

تعیین می کند. 

پس از جمعه 17 ماه مه 2019 دانش آموزان مجاز به انجام آزمون منی باشند. 

 NAPLAN جدول زمانبندی آزمون های 

در سال 2019

http://myschool.edu.au
http://nap.edu.au/TAA
http://nap.edu.au
http://nap.edu.au/naplanprivacy



