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ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސުކޫލު ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާން
މާކިންގ ސްކީމް
 1027މެއި
ކަރުދާސް I

ދިވެހި ބަސް
އާއްމު އިރުޝާދު

 މާކުސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް އެންމެ ގިނަވެގެން ކެނޑޭނީ އަދި ދެވޭނީ ވެސް
އެ ބަޔަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމުލަ މާކުހެވެ.
 މަޒުމޫނު ނުވަތަ ރިޕޯޓަށް ސުމެއް ދޭނީ ދީފައިވާ މައިގަނޑު ނަމަކުން ކުރެ ނަމަކާ ހަމަ އެއްވެސް
މިންވަރަކަށް ގުޅުމެއް ނެތް ނަމައެވެ.
 މަޒުމޫނު ނުވަތަ ރިޕޯޓު  76ފޮޅުވަތަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ބަޔަށް މާކުސް ނުދޭށެވެ.
 މަޒުމޫނު ނުވަތަ ރިޕޯޓު  56ފޮޅުވަތަށް ވުރެ ކުރުވާ ނަމަ ފޮޅުވަތް މަދުވާ ނިސްބަތުން މާކުސް
އުނިކުރާށެވެ.
 އުފެއްދުންތެރި ލިޔުމުގެ ބާވަތްތައް  89ފޮޅުވަތަށް ވުރެ ދިގުވާނަމަ އިތުރުވާ ބަޔަށް މާކުސް
ނުދޭށެވެ.
 އުފެއްދުންތެރި ލިޔުމުގެ ބާވަތްތައް  78ފޮޅުވަތަށް ވުރެ ކުރުވާނަމަ ފޮޅުވަތް މަދުވާ ނިސްބަތުން
މާކުސް އުނިކުރާށެވެ.
 މަޒުމޫނުގެ ނުވަތަ ރިޕޯޓުގެ ސުރުޚީ ނުލިޔާނަމަ ނުވަތަ ސުރުޚީއަކަށް ނުވާފަދަ ގޮތަކަށް ސުރުޚީ
ލިޔެފައިވާނަމަ ހުށަހެޅުމުގެ ބައިން އެއް މާކުސް ކަނޑާށެވެ.
 އެއް ޖަވާބަށް ވުރެ ގިނަ ޖަވާބު ލިޔެފައިވާނަމަ މާކުކުރާނީ ފުރަތަމަ އޮތް ޖަވާބެވެ.
 ރުބްރިކުން މާކުސްދޭ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ½ މާކުސް ނުދޭށެވެ.
 7 ވަނަ ސުވާލުގެ ހ ގެ  5އަށާއި ށ އަށް އަމިއްލަ މައިގަނޑު ނަމެއް ދެވިދާނެއެވެ.
 މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ވާހަކަ ގެނެސްފައިވާނަމަ ޢިބާރާތްކުރުން ކިތަންމެ ރަނގަޅަސް ނިސްބަތުން
މާކުސް ކަނޑާށެވެ.


ނޯޓް :މާކިންގ ސްކީމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެއް ނިންމާނީ
އެގްޒޭމިނަރުންގެ ކޮމެޓީންނެވެ.
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މަޒުމޫނު މާކުކުރާނެ މިންގަނޑު
މަޒުމޫނު

( 15މާކުސް)

 -2އޮށްޓަރު:

( 20މާކުސް)

-

ހޅާފައިވުން
މައިގަނޑުނަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަރުދަނާ އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު ހުށަ ަ

-

މައިގަނޑު ޚިޔާލާއި އެއަށް ބާރުދޭ ޕޮއިންޓުތައް ގެނެސްފައިވުން

-

އޯޑިއެންސް (ލިޔުން ކިޔާނީ ކޮން ބަޔެއްކަން ދަނެ އެ މީހުންނަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ލިޔެފައިވުން).
(މަޒުމޫނު އަމާޒުކުރެވިދާނެ ކޮންމެ ފަރާތަކީ އޯޑިއަންސެވެ).
ވ
 މައުޟޫޢާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ޭ9 - 10

ވ
 ޕެރެގްރާފްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށް ބާރުދޭ މުހިއްމު ވަރަށް ގިނަޕޮއިންޓްތައް ގެނެސްފައި ޭ އޯޑިއަންސާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅޭ -މައުޟޫޢާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު ރަނގަޅަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ

7 - 8

ވ
 ޕެރެގްރާފްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށް ބާރުދޭ މުހިއްމު ގިނަ ޕޮއިންޓްތައް ގެނެސްފައި ޭ އޯޑިއަންސާ ގުޅޭވ
 -މައުޟޫޢާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު މެދުމިންވަރަކަށް ހުށަހަޅާފައި ޭ

5 - 6

 ޕެރެގްރާފްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށް ބާރުދޭ ޕޮއިންޓްތައް މެދުމިންވަރަކަށް ގެނެސްފައިވޭ އޯޑިއަންސާ ގުޅޭނ
 -މައުޟޫޢާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލު ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަދު ް

3 - 4

މވެސް ވަރަކަށް ގެނެސްފައިވޭ
 ޕެރެގްރާފްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށް ބާރުދޭ ޕޮއިންޓްތައް ކޮން ެ އޯޑިއަންސާ ގުޅުން ކުޑަނ
 -މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ް

1 - 2

ނސްފައެއް ނުވޭ
 ޕެރެގްރާފްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށް ބާރުދޭ ޕޮއިންޓްތައް ގެ ެ -އޯޑިއަންސްގައި ހިފެހެއްޓިފައެއް ނެތް

0

 މައުޟޫޢާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ޚިޔާލު އެއްވެސް ވަރަކަށް ގެނެވިފައެއް ނުވޭ -ޕެރެގްރާފުތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށް ބާރުދޭ އެއްވެސް މިސާލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވޭ
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( 05މާކުސް)

 -1ހުށަހެޅުން
-

ނ
ފެށުމާއި ނިމުން ގެނެސްފައިވު ް

-

ޚިޔާލުތައް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިލުން

-

ފއިވުން
ބން ހުށަހަޅައި ަ
ޖުމުލަތައް ތަރުތީ ު
 ފެށުމާއި ނިމުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅައިފައިވޭ5

ވ
 ޚިޔާލުތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިލައިފައި ޭވ
މއަށް ހުށަހަޅާފައި ޭ
 ޕެރެގްރާފުތަކުގެ ޖުމުލަތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން ވަރަށް ފުރިހަ ަ ޕެރެގުރާފުތައް ގުޅިލާމެހިފައިވޭ -ފެށުމާއި ނިމުން ރަނގަޅަށް ހުށަހަޅައިފައިވޭ

4

 ގިނަ ޚިޔާލުތައް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިލައިފައިވޭވ
ހށަހަޅާފައި ޭ
 ޕެރެގްރާފުތަކުގެ ޖުމުލަތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން ު ގިނަ ޕެރެގުރާފުތައް ގުޅި ލާމެހިފައިވޭ -ފެށުމާއި ނިމުން މެދު މިންވަރަށް ހުށަހަޅައިފައިވޭ

3

 ޚިޔާލުތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިފައިވޭށހަޅާފައިވޭ
 ބައެއް ޕެރެގްރާފުތަކުގެ ޖުމުލަތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން ހު ަ ޕެރެގުރާފުތަކުގެ ގުޅުން މެދުމިންވަރަކަށް އެބަހުރި -ފެށުމާއި ނިމުން ދެރަ

2

 ޚިޔާލުތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިފައިވޭ ގިނަ ޕެރެގްރާފުތަކުގައިވާ ޖުމުލަތަކުގެ ގުޅުން ކުޑަ ޕެރެގްރާފުތަކުގެ ގުޅުން ކުޑަ -ފެށުމާއި ނިމުން ވަރަށް ދެރަ

1

 ޚިޔާލުތައް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިފައެއް ނުވޭ ޕެރެގްރާފުތަކުގައިވާ ޖުމުލަތަކުގެ ގުޅުން ވަރަށް ކުޑަ -ޕެރެގްރާފުތަކުގެ ގުޅުން ވަރަށް ކުޑަ

0

 މުޅި މަޒުމޫނު ލިޔެފައިވަނީ އެއް ޕެރެގްރާފަކަށް -ޕެރެގްރާފުތަކުގެ މެދުގައި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް
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 -3ޢިބާރާތްކުރުމާއި ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމަ
-

ނ
ޢިބާރާތްކުރުމުގެ ސާފުކަމާއި ސާދާކަން /ފަށުއިކަ ް

-

ރން
އެކަށޭނަ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކު ު

-

ތފައިވުން
ދށް ފެ ި
ޖުމުލަތައް ބަހުގެ ޤަވާޢި ަ

-

ނ
އިމްލާކުށް ނެތު ް

( 20މާކުސް)

ވވެފައި ޖުމުލަތަކާއި ބަސްތަކުގެ އެތުރުން ވަރަށް ފުރިހަމަ
 ޢިބާރާތްތައް ސާދާވެފައި/ފަށު ި9 - 10

ވ
 ގުޅޭ މުއްސަނދި ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައި ޭފރިހަމައަށް ފެތިފައިވޭ
 ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމަތަކަށް ު އިމްލާކުށް ވަރަށް މަދު ގިނަ ޢިބާރާތްތައް ސާދާވެފައި/ފަށުވިވެފައި ޖުމުލަތަކާއި ލަފުޒުތަކުގެ އެތުރުން ގިނަ ތަންތަނުގައިރަނގަޅު

7 - 8

 ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައިވުމާއެކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މުއްސަނދިކަން ފެނޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމަތަކުގެ ކުށް މަދުމަދުން ފެނޭ އިމްލާކުށް މަދުނ
ތންކޮޅުން ފެ ޭ
 -ޢިބާރާތްކުރުމާއި ލަފުޒުތައް އެތުރުމުގެ ކުށްތައް ،ލިޔުމުގެ ތަން ަ

5 - 6

ވ
ށފައި ޭ
 ނުގުޅޭ ލަފުޒު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކޮ ް ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމަތަކުގެ ކުށް މެދުމިން ވަރަކަށް ފެނޭ އިމްލާކުށް ގިނަ -ޢިބާރާތްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ގިނަ

3 - 4

ވ
ށފައި ޭ
 ނުގުޅޭ ލަފުޒު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކޮ ް ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމައިގެ ކުށް ގިނަ އިމްލާކުށް ވަރަށް ގިނަ -ޢިބާރާތްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ވަރަށް ގިނަ

1 - 2

 ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކުރާކަށް ނޭނގޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމައިގެ ކުށް ވަރަށް ގިނަ -އިމްލާ ކުށް ވަރަށް ގިނަ

ދިވެހިބަސް  -މާކިންގ ސްކީމް I
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ރިޕޯޓު މާކުކުރާނެ މިންގަނޑު
ރިޕޯޓު

( 15މާކުސް)

 -2މައްސަލަ /ޙާލަތު /ކަން ހިނގި ގޮތް ބަޔާންކޮށްދިނުން

( 00މާކުސް)

-

ނ
ބޔާންކޮށްދިނު ް
ގތް ަ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް މައްސަލަ /ޙާލަތު /ކަން ހިނގި ޮ

-

ނ
ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުގެ ހަރުދަނާކަ ް

-

އޯޑިއެންސް (ލިޔުން ކިޔާނީ ކޮން ބައެއްކަން ދަނެ އެ މީހުންނަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ލިޔެފައިވުން)
ށހަޅާފައިވޭ
 -މައްސަލައާ ގުޅޭ ހަރުދަނާ މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހު ަ

7 - 8

ވ
 މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެއްކާއި ނަތީޖާ ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ޭ އޯޑިއަންސާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅޭވ
 -މައްސަލައާ ގުޅޭ ހަރުދަނާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ހުށަހަޅާފައި ޭ

5 - 6

 މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެއްކާއި ނަތީޖާ ރަނގަޅަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ އޯޑިއަންސާ ގުޅޭޅފައިވޭ
 -މައްސަލައާ ގުޅޭ ހަރުދަނާ މަޢުލޫމާތު މެދު މިންވަރަކަށް ހުށަހަ ާ

3 - 4

 މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެއްކާއި ނަތީޖާ މެދު މިންވަރަކަށް ގެނެސްފައިވޭ އޯޑިއަންސާ ގުޅޭ -މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މަދު

1 - 2

 މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެއްކާއި ނަތީޖާ މަދު -އޯޑިއަންސާ ގުޅުން ވަރަށް ކުޑަ

0

 -ދީފައިވާ މައްސަލައާ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ގުޅުމެއް ނެތް
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( 07މާކުސް)

 -1ހުށަހެޅުން
-

ނ
ތަޢާރަފެއް އޮތު ް

-

ގނެސްފައިވުން
ރެކޮމެންޑޭޝަންސް /ނިންމުން ެ

-

ނ
ޕެރެގްރާފްތަކަށް ބަހައިލު ް

-

ފއިވުން
ބން ހުށަހަޅައި ަ
ޖުމުލަތައް ތަރުތީ ު
 ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަޢާރަފެއް7

 ވަރަށް ފުރިހަމަ ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް /ނިންމުމެއް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޕެރެގްރާފު ވަކިކޮށްފައިވޭމއަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
 ޕެރެގްރާފުތަކުގެ ޖުމުލަތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން ވަރަށް ފުރިހަ ަ -ރަނގަޅު ތަޢާރަފެއް

5 - 6

 ރަނގަޅު ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް /ނިންމުމެއް ލިޔުމުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ޕެރެގްރާފު ވަކިކޮށްފައިވޭހށަހަޅާފައިވޭ
 ޕެރެގްރާފުތަކުގެ ޖުމުލަތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން ު -އާދައިގެ ތަޢާރަފެއް

3 - 4

އ
 އާދައިގެ ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް /ނިންމުމެ ް ޕެރެގްރާފު ވަކިކޮށްފައި މިންވަރު މަދުށހަޅާފައިވޭ
 ބައެއް ޕެރެގްރާފުތަކުގެ ޖުމުލަތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން ހު ަ -ދެރަ ތަޢާރަފެއް

1 - 2

 ދެރަ ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް /ނިންމުމެއް ޕެރެގްރާފު ވަކިކޮށްފައި މިންވަރު ވަރަށް މަދު -ގިނަ ޕެރެގްރާފުތަކުގައިވާ ޖުމުލަތަކުގެ ގުޅުން ކުޑަ

0

 މުޅި ރިޕޯޓު ލިޔެފައިވަނީ އެއް ޕެރެގްރާފަކަށް -ޕެރެގްރާފުތަކުގެ މެދުގައި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް

ދިވެހިބަސް  -މާކިންގ ސްކީމް I
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 -3ޢިބާރާތްކުރުމާއި ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމަ
-

ޢިބާރާތްކުރުމުގެ ސާފުކަމާއި ސާދާކަން

-

ރން
އެކަށޭނަ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކު ު

-

ތފައިވުން
ޖުމުލަތައް ބަހުގެ ގަވާއިދަށް ފެ ި

-

ނ
އިމްލާ ކުށް ނެތު ް

( 20މާކުސް)

ށ ފުރިހަމަ
 ޢިބާރާތްތައް ސާދާވެފައި ޖުމުލަތަކާއި ބަސްތަކުގެ އެތުރުން ވަރަ ް9 - 10

 ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައިވޭފރިހަމައަށް ފެތިފައިވޭ
 ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމަތަކަށް ު އިމްލާ ކުށް ވަރަށް މަދުޅ
 -ގިނަ ޢިބާރާތްތައް ސާދާވެފައި ޖުމުލަތަކާއި ބަސްތަކުގެ އެތުރުން ގިނަ ތަންތަނުގައި ރަނގަ ު

7 - 8

ވ
 ގިނަ ޖުމުލަތަކުގައި ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައި ޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމައިގެ ކުށް މަދުމަދުން ފެނޭ އިމްލާ ކުށް މަދުނކޮޅުން ފެނޭ
 -ޢިބާރާތްކުރުމާއި ލަފުޒުތައް އެތުރުމުގެ ކުށްތައް ލިޔުމުގެ ތަންތަ ް

5 - 6

ވ
ށފައި ޭ
 ނުގުޅޭ ލަފުޒު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކޮ ް ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމައިގެ ކުށް މެދު މިންވަރަކަށް ފެނޭ އިމްލާ ކުށް ގިނަ -ޢިބާރާތްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ގިނަ

3 - 4

ވ
ށފައި ޭ
 ނުގުޅޭ ލަފުޒު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކޮ ް ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމައިގެ ކުށް ގިނަ އިމްލާ ކުށް ވަރަށް ގިނަ -ޢިބާރާތްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ވަރަށް ގިނަ

1 - 2

 ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކުރާކަށް ނޭނގޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމައިގެ ކުށް ވަރަށް ގިނަ -އިމްލާ ކުށް ވަރަށް ގިނަ
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އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން _ މެއި  _ 2017ޑީ.ޕީ.އީ

8

އޮޓޯ ބައޮގްރަފީ /ބައޮގްރަފީ މާކުކުރާ މިންގަނޑު
މކުސް)
(ާ 11

ފ
ގރަ ީ
އ ް
ރފީ/ބަ ޮ
އގް ަ
ބ ޮ
އޮޓޯ ަ

( 01މާކުސް)

 -1ހުށަހެޅުން
 ތަޢާރަފް -ނިންމުން

ނ
އ ް
ގއި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ހާދިސާތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން ގެނަ ު
 އޮޓޯ ބައޮގްރަފީ /ބައޮގްރަފީ ަ ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަޢާރަފެއް5

 ވަރަށް ފުރިހަމަ ނިންމުމެއްއވޭ
ނ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފަ ި
މައުލޫމާތު ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކު ް -ރަނގަޅު ތަޢާރަފެއް

4

 ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކން ހުށަހަޅާފައިވޭ
 މައުލޫމާތު ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަ ުބއިތައް އެކުލެވޭ
 -ތަޢާރަފެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ަ

3

 އާދައިގެ ނިންމުމެއްއއް ހަމަޖެހޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
 މައުލޫމާތުގެ ތަރުތީބުގެ ބޮޑުބަ ެއތައް މަދު
 -ތަޢާރަފެއްގައި ހިމެނޭ ގިނަބަ ި

2

 ދެރަ ނިންމުމެއް މައުލޫމާތު ތަރުތީބު ބޮޑުބައެއް ގެއްލިފައިވޭދ
ވރަށް ގިނަބައިތައް މަ ު
 -ތަޢާރަފެއްގައި ހިމެނެންޖެހޭ ަ

1

 ދެރަނިންމުމެއްއލިފައި
 ބައޮގްރަފީ ގައި ހުށައެޅި މައުލޫމާތު ތަރުތީބު ވަރަށް ބޮޑަށް ގެ ް -ތަޢާރަފެއް ނެތް

0

 ނިންމުމެއް ނެތް -ބައޮގްރަފީ ގައި ހުށައެޅި މައުލޫމާތު ތަރުތީބެއް ނެތް
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( 01މާކުސް)

 -2ޙަޔާތުގެ އުސްއަލިތައް

އ
ލވޭ ހާދިޘާތަކާ ި
 ލިޔަން ދީފައިވާ ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ ޙަޔާތާގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމާއި ފާހަގަކޮށް ެކާމިޔާބީތައް ސިފަކޮށްދިނުން.
5

ކށްފައިވޭ
 -ޙަޔާތުގެ މުހިއްމު ހުރިހައިމަޢުލޫމާތު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބަޔާން ޮ

4

ވ
 -ޙަޔާތުގެ މުހިއްމު ގިނަ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައި ޭ

3

ވ
 -ޙަޔާތުގެ މުހިއްމު ބައެއް މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައި ޭ

2

 -ޙަޔާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މަދުން

1

 -ޙަޔާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް މަދުން

0

ތ
 -ޙަޔާތުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެ ް

 -3ޢިބާރާތް ކުރުމާއި ބަހުގެ ގަވާއިދު
5

( 01މާކުސް)

ބސްތަކުގެ އެތުރުން ވަރަށް ފުރިހަމަ
 ޢިބާރާތްކުރުމާއި ޖުމުލަތަކާއި ަ ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފުރިހަމައަށް ފެތިފައިބސްތަކުގެ އެތުރުމުގައި ކުދިކުދިމައްސަލަތައް
 -ޢިބާރާތްކުރުމާއި ޖުމުލަތަކާއި ަ

4

ހުރިކަމުގައިވިޔަސްދޭހަކުރަންފަސޭހަ
ތ
 -ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފެ ޭ

3
2
1
0

ލިޔުމުގެބޮޑުބައެއްގެ ޖުމުލަތަކާއި ބަސްތަކުގެ އެތުރުން ރަނގަޅުރ
ތމުގައި ކޮންމެވެސްވަރަކަށް މައްސަލަތައް އެބަހު ި
 ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފެ ުލިޔުމުގެބޮޑުބައެއްގެ ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ އެތުރުމުގައި މައްސަލަ އެބަހުރިތމުގައި ގިނަ މައްސަލަތައް އެބަހުރި
 ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފެ ު ލިޔުމުގެބޮޑުބައެއްގެ ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ އެތުރުންރަނގަޅެއްނޫންތމުގައި ވަރަށްގިނަ މައްސަލަތައް އެބަހުރި
 ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފެ ު -ޢިބާރާތް ކުރާކަށް ނޭނގޭ
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ޑުރާމާ މާކު ކުރާނެ މިންގަނޑު
ޑުރާމާ
.2

( 25މާކުސް)
( 5މާކުސް)

ހުށަހެޅުން
ލގް ލިޔުމުގެ އުސޫލަށް ފައްތާފައި ހުރި މިންވަރު
 ޑައި ޮނޝާންތައް  /އެލައިންމަންޓް)
ރކެޓް ި /
(އެފް.އެކްސް  /ބް ެ
ތ
ފއިވާ ގޮ ް
ނގުޅެ ަ
 ރާގު ގެ ް5
4
3
1
2
0

-

ށ
ޑައިލޮގް ލިޔުމުގެ އުސޫލަށް ފައްތާފައި ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަ ް

-

ރާގު ގެންގުޅެފައި ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް

-

ށ
ޑައިލޮގް ލިޔުމުގެ އުސޫލަށް ފައްތާފައި ވަނީ ފުރިހަމައަ ް

-

ރާގު ގެންގުޅެފައި ވަނީ ފުރިހަމައަށް

-

ޑައިލޮގް ލިޔުމުގެ އުސޫލަށް ފައްތާފައި ވަނީ ރަނގަޅަށް

-

ރާގު ގެންގުޅެފައި ވަނީ ރަނގަޅަށް

-

ޑައިލޮގް ލިޔުމުގެ އުސޫލާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޚިލާފުވެފައިވޭ

-

ށ
ރާގު ގެންގުޅެފައި ވަނީ އާދައިގެ ގޮތަކަ ް

-

ޑައިލޮގް ލިޔުމުގެ އުސޫލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޚިލާފުވެފައިވޭ

-

ރާގެއް ގެންގުޅެފައެއް ނުވޭ

-

ޑައިލޮގަކަށް ނުވޭ

 -2ހާދިސާ (އޮށްޓަރު)
5

4

3

1

2
0

( 5މާކުސް)

މަންޒަރުގައި (ސީންގައި) ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ހަރުދަނާކަން
-

މަންޒަރުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ

-

ޙާލަތާއި ވަގުތާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅޭ

-

މަންޒަރުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ފުރިހަމަ

-

ޙާލަތާއި ވަގުތާ ގުޅޭ

-

މަންޒަރުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ރަނގަޅު

-

ޙާލަތާއި ވަގުތާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގުޅޭ

-

މަންޒަރުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް އާދައިގެ ގޮތެއް

-

ޙާލަތާއި ވަގުތާ ގުޅުން ކުޑަ

-

މަންޒަރުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ގުޅުން ކުޑަ

-

ޙާލަތާއި ވަގުތާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުގުޅޭ

-

ޙާލަތަކާއި ވަގުތާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުގުޅޭ

ދިވެހިބަސް  -މާކިންގ ސްކީމް I
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( 1މާކުސް)

 -3ޢިބާރާތްކުރުމާއި ބަހުގެ ގަވާއިދު
 ޢިބާރާތްކުރުމާއި ޖުމުލަތަކާއި ލަފުޒުތަކުގެ އެތުރުން ވަރަށް ފުރިހަމަ5

އ
ފރިހަމައަށް ފެތިފަ ި
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