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برنامج التقييم الوطني
للقراءة والكتابة والحساب

برنامج التقييم الوطني  -فحوصات القراءة والكتابة والحساب ()NAPLAN
تم يف شهر أيار/مايو من هذا العام عقد إمتحانات القراءة والكتابة والحساب للتالميذ
يف الصفوف املدرسية  3و 5و 7و 9يف كل أنحاء أوسرتاليا .وقد شارك يف هذه اإلمتحانات
الوطنية أكثر من مليون تلميذ من قرابة  10000مدرسة يف كل أرجاء البالد .و ُي ِّبي تقرير
طفلكم بحسب برنامج  NAPLANمسار طفلكم وأداؤه:
قياسا بالتالميذ األوسرتاليني اآلخرين
•
ً
• فيم يخص الحد األدنى من املعايري الوطنية.
ومن املكن ً
أيضا استشفاف صورة عامة عن إنجازات طفلكم عرب النظر إىل تقاريره
السابقة من برنامج  .NAPLANلكن يجب توخي الحذر حيال ذلك ألن النتائج ُتشري
إىل نقطة زمنية ُمحدَّدة وقد ال تعكس السلسلة الكاملة من قدرات وإمكانيات طفلكم.
وقد أُد ِرج يف  2011جدول جديد للكتابة املُقنِعَة وهو جدول ال ُيمكن مقارنته مع جدول
الكتابة الرسدية الذي كان معتمدًا يف السابق.
ما الذي يتم تقييمه يف إختبارات NAPLAN؟
تقيس إختبارات القراءة والكتابة إنجاز التلميذ يف القراءة والكتابة وأسس اللغة (التهجئة
والقواعد والرتقيم) .أما إمتحانات الحساب فتقيس إنجازات التلميذ يف األرقام :الجرب،
الوظيفة والنمط؛ املقاييس ،الفرص واملعطيات ،واألبعاد.
الغاية من إختبارات NAPLAN؟
ُتستعمل نتائج  NAPLANيف املدرسة ويف النظام وعىل املستويات الوطنية لتحديد نقاط
القوة والضعف يف برامج التعليم وللمساعدة عىل تحديد األهداف من أجل التحسني .ويف
غرف التعليمُ ،ت ِّبي نتائج  NAPLANلل ُمدرسني مدى إنجازات تالميذهم مقارنة مع
مجموعة أكرب من التالميذ يف أنحاء أخرى من أوسرتاليا .ويمكن استعمال تقارير التالميذ
الفردية كأساس للنقاش املُجدي بني ذوي التالميذ واملُدرسني حول إنجازات الطفل
وتقدُّمه.
ومن األهمية بمكان أن نتذكر أن النتائج تعكس أداء كل تلميذ يف مجموعة واحدة من
اإلختبارات .و ُيقيِّم املُدرسون يف كل املدارس قدرات تالميذهم يف القراءة والكتابة والحساب
عىل أساس متواصل .و ُتستعمل نتائج  NAPLANبمثابة مادة ُمك ِّملة للمعلومات التي
يجمعها املدرسون وال ُتشكل بديالً عنها.
التقارير املدرسية
يتم إدراج متوسط نتائج املدرسة يف إختبارات  NAPLANبطريقة متماثلة عىل املستوى
الوطني عىل موقع  My Schoolعىل العنوان ( .)myschool.edu.auيتم تحديث
املوقع بنتائج العام السابق خالل الربع األول من كل عام.

تقارير التالميذ
إن نسق تقرير التلميذ وفق برنامج  NAPLANهو مشابه يف كل الواليات األوسرتلية
واملقاطعات.
ويتضمن كل تقرير:
• بيانات التلميذ واملدرسة.
• معلومات حول إمتحانات برنامج .NAPLAN
• معلومات حول كيفية قراءة تقرير التلميذ.
ُ
• نتائج إنجازات التلميذ الفردية يف القراءة ،والكتابة املُقنِعة ،وأسس اللغة ،والحساب
وفق جداول التقييم يف برنامج .NAPLAN
• مؤرش لكل ناحية تقييم ُي ِّبي املتوسط الوطني والقراءة الوسطية لِـ  ٪60من النتائج
الوطنية.
ُ
• وصف كتابي لك ٍل من نواحي التقييم تحدِّد نوع املهارات التي تم تقييمها.
• جدول يصف املهارات التي ُيحتمل للتالميذ إبدائها يف كل واحدة من املجموعات
( )Bandsالعامة.
• متوسط نتائج املدرسة (حيث يتم تقييم خمس تالميذ أو أكثر يف مجموعة صف واحد).
قراءة تقرير التلميذ

إن نتيجة طفلكم ُممثَّلة بموجب نقطة سوداء توضع عند كل درج بياني.
إن املهارات التي ترافق املجموعة ( )Bandحيث ُتدرج النقطة السوداء مرشوحة يف الصفحة
األخرية من التقرير .و ُيحتمل أن يكون التلميذ قد أجاب بشكل صحيح عىل أسئلة ذات عالقة
درجات التقييم يف برنامج NAPLAN

السنة  - 3قراءة
ُتشري النقطة السوداء أن تلميذ
السنة الثالثة هذا قد أحرز نتيجة
يف املجموعة  4يف القراءة وهذا ما
يضعه أعىل املتوسط الوطني بقليل.
أما املثلث األسود ف ُيشري إىل املتوسط
الوطني لتالميذ السنة الثالثة .و ُتشري
املنطقة املُظلَّلة باألزرق الخفيف إىل
مستوى اإلنجاز للـ ٪60املتوسطة
من تالميذ السنة الثالثة.

باملهارات يف املجموعة ( )Bandالتي أُن ِجزت يف كل من املجموعات املُبيَّنة أدناه .ويمكن
مقارنة نتائج طفلك مع النتائج الوسطية املُدرجة لِـ  ٪60من التالميذ األوسرتاليني
واملتوسط الوطني ملستواه املدريس.
درجات التقييم والحد األدنى من املعايري الوطنية
يرشح كل مقياس من مقاييس برنامج  NAPLANإنجازات التلميذ من السنة 3
ولغاية السنة  9إعتمادًا عىل مقياس مشرتك للدرجات والذي ُيقسم إىل عرش مجموعات
( .)Bandsو ُت ِّبي املجموعات ( )Bandsالتعقيدات املتزايدة للمهارات التي ُيقيِّ ُمها
برنامج  .NAPLANو ُتستعمل ست مجموعات ( )Bandsلرفع التقارير حول أداء
التلميذ يف كل من السنوات املدرسية (الصفوف).
وبالنسبة لكل من السنوات املدرسية (الصفوف) فإن مجموعة ( )Bandواحدة يف
درجات التقييم ُتشري إىل الحد األدنى من املعايري الوطنية ،ويرشح هذا املعيار الحد األدنى
من املهارات واإلستيعاب والفهم الذي ُيتو َّقع من التالميذ أن يتحلوا بها يف سنتهم الدراسية
(صفهم) .وتزداد هذه املهارات واإلستيعاب والفهم صعوبة مع إنتقال التلميذ من السنة 3
وحتى السنة  .9وإذا جاءت نتائج طفلكم ضمن أو أدنى مجموعة الحد األدنى من املعايري
الوطنيةُ ،يستحسن حينئذ مناقشة نتائجه مع مدرسته .أما الحد األدنى من املعايري
الوطنية فهي:
• السنة  - 3املجموعة (2 )Band
• السنة  - 5املجموعة (4 )Band
• السنة  - 7املجموعة (5 )Band
• السنة  - 9املجموعة (6 )Band

السنة  - 5الكتابة املُقنِعة

السنة  - 7الحساب

ُتشري النقطة السوداء أن تلميذ السنة 5
هذا قد أحرز نتيجة دون الحد األدنى
من املعيار الوطني املُعتمد للكتابة
املُقنِعة .و ُيستحسن بالنسبة لنتائج
كهذه أن ُتنا َقش مع املدرسة.

ُتشري النقطة السوداء أن تلميذ السنة
السابعة هذا قد أحرز نتيجة ضمن
املجموعة التاسعة يف الحساب وهي
نتيجة أعىل بكثري من غالبية النتائج
يف الحساب واملتوسط الوطني لتالميذ
السنة السابعة.

