
Öğrenciler NAPLAN sınavlarına 
neden katılır?
Okuma Yazma ve Matematik Becerileri için Ulusal 
Değerlendirme Programı (NAPLAN her çocuğun okulda 
ve yaşamda ilerlemesi için çok gerekli olan okuma yazma 
ve matematik becerilerini değerlendirir. 3, 5, 7, ve 9’uncu 
sınıflardaki öğrenciler, okuma, yazma, dil kuralları (imla, 
dilbilgisi ve noktalama işaretleri) ve matematikte yıllık 
NAPLAN sınavlarına katılır. 

Değerlendirme, ebeveynlere ve okullara, sınav sırasında 
her bir öğrencinin nasıl performans gösterdiğini 
anlamalarını sağlar. NAPLAN, bir okulun değerlendirme 
ve raporlama sürecinin sadece bir yönüdür - 
öğretmenlerin öğrenci performansıyla ilgili devam eden 
değerlendirmelerinin yerine geçmez. 

NAPLAN ayrıca okullara, eğitim yetkililerine ve 
hükümetlere, eğitim programlarının nasıl çalıştığı ve genç 
Avustralyalıların okuryazarlık ve matematik alanında 
önemli eğitim sonuçlarınaı karşılayıp karşılamadığı 
hakkında bilgi sağlar.

Ne değerlendirilir?
NAPLAN, öğrencilerin düzenli okul müfredatı boyunca 
öğrendikleri okuma yazma ve matematik becerilerini 
değerlendirir. Tüm hükümet ve hükümet dışı eğitim 
yetkilileri, NAPLAN materyallerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunmuştur. 

2019’da Avustralya’daki çoğu öğrenci NAPLAN’ı çevrimiçi 
sınav olarak alacaktır. 

Çevrimiçi NAPLAN’ın ilk yılında geri bildirimler, 
öğrencilerin çevrimiçi değerlendirmelerle iyi bir 
şekilde ilgilendiklerini gösterdi. Çevrimiçi NAPLAN’ın 
temel faydalarından biri, sınavın bir öğrencinin sınav 
performansına otomatik olarak adapte olduğu özel 
(veya uyarlamalı) sınav olmasıdır. Sınav, bir öğrencinin 
performansına bağlı olarak daha yüksek veya daha 
düşük karmaşıklık içeren sorular sunar. 

Özelleştirilmiş (veya uyarlanabilir) sınavlar, daha geniş 
bir yelpazede öğrenci yeteneklerini değerlendirmek 
ve öğrenci başarısını daha kesin olarak ölçmek için 
tasarlanmıştır. Sorular çocuğunuza normalden daha zor 
geliyorsa çocuğunuz endişelenmemelidir; daha karmaşık 
bir sınav yolu izliyor olabilirler. Bir öğrencinin genel 
NAPLAN puanı, doğru cevapladıkları soruların sayısına ve 
karmaşıklığına dayanır. 

Çevrimiçi NAPLAN – 
ebeveynler ve bakıcılar 
için bilgiler

Çocuğum NAPLAN’ı kağıt 
üzerinde mi yoksa çevrimiçi mi 
alacak? 

Çevrimiçi NAPLAN bir klavye becerileri sınavı değildir. Bir 
öğrencinin klavye ile ne kadar hızlı ve iyi yazabildiğine dair 
farklılıklar vardır - tıpkı bir öğrencinin elle ne kadar hızlı ve 
iyi yazabileceği gibi. 3’üncü sınıf öğrencileri yazma sınavını 
kağıt üzerinde tamamlayacaktır. 

Çevrimiçi değerlendirmenin nasıl olduğu hakkında bir 
fikir edinmek için nap.edu.au adresindeki genel tanıtım 
sitesini ziyaret edin. 

Çocuğumun hazırlanmasına nasıl 
yardımcı olabilirim? 
Çocuğunuza, NAPLAN’ın okul programının sadece bir 
parçası olduğuna dair güven sağlayarak ve sınav gününde 
sadece ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalarını 
hatırlatarak sınava hazırlanmasına yardımcı olun. 
Öğretmenler, öğrencilerin sınavlardaki soru türlerine 
aşina olmalarını ve uygun destek ve rehberlik almalarını 
sağlayacaktır. Öğrencilerin, aygıtları kullanma, aygıtları 
kullanarak yazı yazma ve programlar arasında dolaşma 
konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, öğrenci 
öğreniminin bir parçası ve okuldaki ilk yıldan itibaren 
Avustralya Müfredatının bir gereğidir. 

 ACARA, NAPLAN için aşırı hazırlık yapılmasını ve özel 
ders alınmasını önermez. NAPLAN, okuma yazma ve 
matematik alanında öğrenme sürecini değerlendirmekle 
ilgilidir. 

2019 yılında çocuğunuz NAPLAN çevrimiçi sınavlarına 
girecektir. Bununla birlikte, Avustralya’daki diğer bazı 
okullardaki çocuklar, bu yıl NAPLAN sınavlarını kağıt 
üzerinde alacaktır. Federal, eyalet ve bölge eğitim 
bakanları tüm okulların 2020 yılına kadar çevrimiçi 
olacağına karar verdiler. Eyalet ve bölge eğitim 
yetkilileri okullarının ne zaman çevrimiçi olacağına 
karar verecektir. 

Öğrenciler aynı okuma yazma ve matematik müfredatı 
içeriği üzerinden değerlendirileceği için, sınavı çevrimiçi 
mi yoksa kağıt üzerinde mi aldıklarına bakılmaksızın, 
her iki format için de sonuçlar aynı NAPLAN 
değerlendirme ölçeğinde raporlanabilir. Çevrimiçi 
NAPLAN hakkında daha fazla bilgi edinmek için  
nap.edu.au adresini ziyaret edin. 
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NAPLAN’a Katılım 
3, 5, 7, ve 9’uncu sınıftaki tüm öğrencilerin yıllık NAPLAN 
değerlendirmesine katılmaları beklenmektedir. 

Engelli öğrenciler normal olarak sınıf değerlendirmeleri 
için sağlanan desteği yansıtan düzeltmelere 
hak kazanabilirler. Önce çocuğunuzun engellilik 
düzenlemelerinin kullanımını çocuğunuzun 
öğretmeniyle konuşmalısınız. 

Değerlendirmeye katılma kapasiteleri engellilik 
nedeniyle ciddi şekilde sınırlanmış bir öğrenciye veya 
Avustralya’ya İngilizce konuşulmayan bir ortamdan yeni 
gelmiş bir öğrenciye resmi bir muafiyet verilebilir. 

Okul müdürünüz ve yerel sınav yönetimi yetkiliniz size 
Çevrimiçi NAPLAN engellilik düzeltmeleri veya resmi bir 
muafiyet kazanmak için gereken süreç hakkında daha 
fazla bilgi verebilir. 

Çevrimiçi NAPLAN 2019 takvimi 
Çevrimiçi NAPLAN için değerlendirme penceresi kağıt 
üzerinde sınav için üç günden dokuz güne uzatılmıştır. 
Bu, okullara zamanlama konusunda daha fazla esneklik 
sağlamak ve daha az cihaza sahip okullara yardımcı 
olmak içindir. Çevrimiçi NAPLAN değerlendirme 
penceresi 14 Mayıs Salı günü başlayıp 24 Mayıs 2019 
Cuma günü bitecektir. 

Çevrimiçi sınavlar aşağıdaki sırada yapılmalıdır: 

Sınav Süre Sıra Ayrıntılar 

Yazma 

3’üncü Sınıf: 40 dk.
5’inci Sınıf: 40 dk.
7’inci Sınıf: 40 dk.
9’uncu Sınıf: 40 dk.

İlk iki günde 
tamamlana-
caktır 

3’üncü Sınıf 
öğrencileri , kağıt 
üzerinde sınava 
sadece birinci 
günde girecektir.

Okuma 

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

Yazma 
sınavın-
dan sonra 
tamamlana-
caktır 

Öğrenciler bir 
dizi bilgilendirici, 
yaratıcı ve ikna 
edici metinler 
okur. 

Dil 
kuralları 

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

Okuma 
sınavın-
dan sonra 
tamamlana-
caktır 

Bu sınav imla, 
dilbilgisi ve 
noktalama 
işaretlerini içerir 

Matematik

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

Dil kuralları 
sınavın-
dan sonra 
tamamlana-
caktır

Bu sınav sayı 
ve cebir; ölçüm 
ve geometri; 
istatistik ve 
olasılık içerir

Ya çocuğum değerlendirme 
günlerinde okulda yoksa ne olacak?
Mümkünse, okullar sınav zamanında okulda olmayan her 
bir öğrencinin, okulun sınav programı sırasında başka bir 
zamanda kaçırılan sınavları tamamlamalarını ayarlayabilir. 
Öğrenci bireylerinin 24 Mayıs 2019 Cuma gününden 
sonra NAPLAN çevrimiçi sınavlarına girmelerine izin 
verilmemektedir. 

Çocuğumun performansı 
nasıl ölçülür? 
Her bir öğrencinin performansı, her değerlendirme 
için ulusal bir başarı ölçeğinde gösterilir. Ulusal asgari 
standarttaki bir sonuç, öğrencinin o yılın seviyesinde tam 
olarak yer alması için gereken temel okuma yazma ve 
matematik becerilerini ortaya koyduğunu gösterir. 

NAPLAN bireysel öğrenci raporu, çocuğunuzun okulu 
tarafından daha sonra yıl içinde verilecektir. Bir rapor 
almazsanız, çocuğunuzun okuluna başvurmalısınız. 

NAPLAN sonuçları nasıl kullanılır? 
• Öğrenciler ve ebeveynler, ilerlemeyi öğretmenlerle

görüşmek için bireysel sonuçları kullanabilir.

• Öğretmenler sonuçları, daha büyük zorluklardan veya
ilave desteklerden yararlanacak öğrencileri daha iyi
tanımlamak için kullanır.

• Okullar sonuçları, öğretim programlarının güçlü
yönlerini ve gelişme gerektiren alanları belirlemek
ve okuma yazma ve matematik alanlarında hedefler
belirlemek için kullanır.

• Okul sistemleri sonuçları, programları ve okullara
sunulan desteği gözden geçirmek için kullanır.

• Toplum okulun ortalama NAPLAN sonuçlarını
myschool.edu.au sitesinde görebilir.

Daha fazla bilgiyi nereden 
alabilirim? 
NAPLAN hakkında daha fazla bilgi için: 

• Çocuğunuzun okulu ile ilişki kurun
• Yerel sınav idaresi yönetimi ile nap.edu.au/TAA

adresinden ilişki kurun
• nap.edu.au adresini ziyaret edin

NAPLAN için toplanan kişisel bilgilerin ACARA tarafından 
nasıl ele alınacağı konusunda bilgi için, nap.edu.au/
naplanprivacy adresini ziyaret edin.
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