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ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާން
މާކިން ސްކީމް
0215

ދިވެހި ބަސް

ކަރުދާސް I

ޢާއްމު އިރުޝާދު
މާކުސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް އެންމެ ގިނަވެގެން ކެނޑޭނީ އަދި ދެވޭނީވެސް
އެބަޔަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމުލަ މާކުހެވެ.
 މަޒުމޫނު ނުވަތަ ރިޕޯޓަށް ސުމެއް ދޭނީ ދީފައިވާ މައިގަނޑު ނަމަކުންކުރެ ނަމަކާ ހަމަ އެއްވެސް
މިންވަރަކަށް ގުޅުމެއް ނެތްނަމައެވެ.
މަޒުމޫނު ނުވަތަ ރިޕޯޓު  76ފޮޅުވަތަށްވުރެ އިތުރު ވާނަމަ އިތުރުވާ ބަޔަށް މާކުސް ނުދޭށެވެ.
 މަޒުމޫނު ނުވަތަ ރިޕޯޓު  56ފޮޅުވަތަށްވުރެ ކުރުވާނަމަ ފޮޅުވަތް މަދުވާ ނިސްބަތުން މާކުސް
އުނިކުރާށެވެ.
އުފެއްދުންތެރި ލިޔުމުގެ ބާވަތްތައް  89ފޮޅުވަތަށް ވުރެ ދިގުވާނަމަ އިތުރުވާ ބަޔަށް މާކުސް
ނުދޭށެވެ.
 އުފެއްދުންތެރި ލިޔުމުގެ ބާވަތްތައް  78ފޮޅުވަތަށްވުރެ ކުރުވާނަމަ ފޮޅުވަތް މަދުވާ ނިސްބަތުން
މާކުސް އުނިކުރާށެވެ.
 މަޒުމޫނުގެނުވަތަ ރިޕޯޓުގެ ސުރުޚީ ނުލިޔާނަމަ ނުވަތަ ސުރުޚީއަކަށް ނުވާފަދަ ގޮތަކަށް ސުރުޚީ
ލިޔެފައިވާނަމަ ހުށަހެޅުމުގެބައިން އެއް މާކުސް ކަނޑާށެވެ.
 އެއް ޖަވާބަށްވުރެ ގިނަ ޖަވާބު ލިޔެފައި ވާނަމަ މާކު ކުރާނީ ފުރަތަމަ އޮތް ޖަވާބެވެ.
ރުބްރިކުން މާކްސްދޭ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ½ މާކުސް ނުދޭށެވެ.
 7ވަނަ ސުވާލުގެ ހ ގެ  5އަށާއި ށ އަށް އަމިއްލަ މައިގަނޑު ނަމެއް ދެވިދާނެއެވެ.
މައުޟޫއާ ނުގުޅޭ ވާހަކަ ގެނެސްފައިވާނަމަ ޢިބާރާތް ކުރުން ކިތަންމެ ރަނގަޅަސް ނިސްބަތުން
މާކުސް ކަނޑާށެވެ.


ނ
ނޯޓް :މާކިން ސްކީމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެއް ނިންމާ ީ
އެގްޒޭމިނަރުންގެ ކޮމެޓީންނެވެ.
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މަޒުމޫނު މާކު ކުރާނެ މިންގަނޑު
މަޒުމޫނު

( 05މާކުސް)

 -1އޮށްޓަރު:

( 12މާކުސް)

-

މައިގަނޑުނަމާ ގުޅޭގޮތުން ހަރުދަނާ އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުހުށަހަޅާފައިވުން.

-

މައިގަނޑު ޚިޔާލާއި އެއަށް ބާރުދޭ ޕޮއިންޓުތައް ގެނެސްފައިވުން.

-

މޒުވާގޮތަށް ލިޔެފައިވުން).
އޯޑިއެންސް(.ލިޔުން ކިޔާނީ ކޮންބައެއްކަން ދަނެ އެމީހުންނަށް އަ ާ
(މަޒުމޫނު އަމާޒުކުރެވިދާނެ ކޮންމެ ފަރާތަކީ އޯޑިއަންސެވެ).
ވ
 މައުޟޫޢާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ޭ9 - 10

ވ
ގނަޕޮއިންޓްތައް ގެނެސްފައި ޭ
 ޕެރެގްރާފްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށް ބާރުދޭ މުހިންމު ވަރަށް ި އޯޑިއަންސާ ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅޭ -މައުޟޫޢާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު ރަނގަޅަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ

7 - 8

ވ
 ޕެރެގްރާފްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށް ބާރުދޭ މުހިންމު ގިނަ ޕޮއިންޓްތައްގެނެސްފައި ޭ އޯޑިއަންސާ ގުޅޭވ
 -މައުޟޫޢާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު މެދުމިންވަރަކަށް ހުށަހަޅާފައި ޭ

5 - 6

 ޕެރެގްރާފްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށް ބާރުދޭ ޕޮއިންޓްތައް މެދުމިންވަރަކަށްގެނެސްފައިވޭ އޯޑިއަންސާ ގުޅޭ -މައުޟޫޢާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލު ހުށައަޅާފައިވަނީ މަދުން

3 - 4

ވސްވަރަކަށްގެނެސްފައިވޭ
 ޕެރެގްރާފްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށްބާރުދޭ ޕޮއިންޓްތައް ކޮންމެ ެ އޯޑިއަންސާ ގުޅުން ކުޑަނ
 -މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ް

1 - 2

ސފައެއްނުވޭ
 ޕެރެގްރާފްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށްބާރުދޭ ޕޮއިންޓްތައް ގެނެ ް -އޯޑިއަންސުގައި ހިފެހެއްޓިފައެއް ނެތް

2

 މައުޟޫއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ޚިޔާލު އެއްވެސްވަރަކަށް ގެނެވިފައެއްނުވޭ -ޕެރެގްރާފުތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށް ބާރުދޭ އެއްވެސް މިސާލެއް ގެނެވިފައެއްނުވޭ
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( 25މާކުސް)

 -0ހުށަހެޅުން
-

ފެށުމާއި ނިމުން ގެނެސްފައިވުން.

-

ޚިޔާލުތައް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިލުން.

-

ފއިވުން.
ބން ހުށަހަޅައި ަ
ޖުމުލަތައް ތަރުތީ ު
 ފެށުމާއި ނިމުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅައިފައިވޭ5

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

4

 ގިނަ ޚިޔާލުތައް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިލައިފައިވޭހށައަޅާފައިވޭ
 ޕެރެގްރާފުތަކުގެ ޖުމުލަތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން ު ގިނަ ޕެރެގުރާފުތައް ގުޅިލާމެހިފައިވޭށ ހުށަހަޅައިފައިވޭ
 -ފެށުމާއި ނިމުން މެދުމިންވަރަ ް

3

 ޚިޔާލުތައް ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިފައިވޭޅފައިވޭ
 ބައެއް ޕެރެގްރާފުތަކުގެ ޖުމުލަތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން ހުށައަ ާ ޕެރެގުރާފުތަކުގެ ގުޅުން މެދުމިންވަރަކަށް އެބަހުރި -ފެށުމާއި ނިމުން ދެރަ

2

 ޚިޔާލުތައް ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިފައިވޭ ގިނަ ޕެރެގްރާފުތަކުގައިވާ ޖުމުލަތަކުގެ ގުޅުންކުޑަ ޕެރެގްރާފުތަކުގެ ގުޅުން ކުޑަ-ފެށުމާއި ނިމުން ވަރަށް ދެރަ

1

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

2

 މުޅިމަޒުމޫނު ލިޔެފައިވަނީ އެއްޕެރެގްރާފަކަށް -ޕެރެގްރާފުތަކުގެމެދުގައި އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް
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 -3ޢިބާރާތް ކުރުމާއި ބަހުގެ ޤަވާއިދާއި ހަމަ
-

ނ
ޢިބާރާތް ކުރުމުގެ ސާފުކަމާއި ސާދާކަން /ފަށުއިކަ ް

-

ރން.
އެކަށޭނަ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކު ު

-

ތފައިވުން.
ދށް ފެ ި
ޖުމުލަތައް ބަހުގެ ޤަވާޢި ަ

-

އިމްލާކުށްނެތުން.

( 12މާކުސް)

ތރުން ވަރަށް ފުރިހަމަ
ވވެފައި ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ އެ ު
 ޢިބާރާތްތައް ސާދާވެފައި/ފަށު ި9 - 10

ވ
 ގުޅޭ މުއްސަނދި ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައި ޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފުރިހަމައަށް ފެތިފައިވޭ އިމްލާކުށް ވަރަށް މަދުތނުގައި ރަނގަޅު
ކގެ އެތުރުން ގިނަތަން ަ
 -ގިނަ ޢިބާރާތްތައް ސާދާވެފައި/ފަށުވިވެފައި ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަ ު

7 - 8

ނ
 ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައިވުމާއެކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މުއްސަނދިކަންފެ ޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކުގެ ކުށް މަދު މަދުން ފެނޭ އިމްލާކުށް މަދުނ
ތންކޮޅުންފެ ޭ
 -ޢިބާރާތްކުރުމާއި ބަސްތައް އެތުރުމުގެ ކުށްތައް ،ލިޔުމުގެ ތަން ަ

5 - 6

ވ
 ނުގުޅޭ ބަސް ހިސާބަކަށް ބޭނުންކޮށްފައި ޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކުގެ ކުށް މެދުމިން ވަރަކަށްފެނޭ އިމްލާކުށް ގިނަ -ޢިބާރާތްކުރުމުގެ މައްސަލަތައްގިނަ

3 - 4

ނކޮށްފައިވޭ
 ނުގުޅޭބަސް ހިސާބަކަށް ބޭނު ް ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމައިގެ ކުށްގިނަ އިމްލާކުށް ވަރަށްގިނަ -ޢިބާރާތްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ވަރަށްގިނަ

1 - 2

 ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކުރާކަށްނޭނގޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމައިގެ ކުށް ވަރަށްގިނަ -އިމްލާކުށް ވަރަށްގިނަ
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ރިޕޯޓް މާކު ކުރާނެ މިންގަނޑު
ރިޕޯޓް

( 05މާކުސް)

 -1މައްސަލަ/ޙާލަތު/ކަން ހިނގިގޮތް ބަޔާން ކޮށްދިނުން

( 8މާކުސް)

-

ޔން ކޮށްދިނުން.
ގގޮތް ބަ ާ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް މައްސަލަ /ޙާލަތު /ކަން ހިނ ި

-

ހުށައަޅާ މަޢުލޫމާތުގެ ހަރުދަނާކަން.

-

ނށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ލިޔެފައިވުން)
އޯޑިއެންސް( .ލިޔުން ކިޔާނީ ކޮންބައެއްކަން ދަނެ އެމީހުން ަ
ހޅާފައިވޭ
 މައްސަލައާ ގުޅޭ ހަރުދަނާ މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަ ަ7 - 8

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

5 - 6

 މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެއްކާއި ނަތީޖާ ރަނގަޅަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ އޯޑިއަންސާ ގުޅޭފއިވޭ
 -މައްސަލައާ ގުޅޭ ހަރުދަނާ މަޢުލޫމާތު މެދުމިންވަރަކަށް ހުށަހަޅާ ަ

3 - 4

 މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެއްކާއި ނަތީޖާ މެދުމިންވަރަކަށްގެނެސްފައިވޭ އޯޑިއަންސާ ގުޅޭ -މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މަދު

1 - 2

 މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެއްކާއި ނަތީޖާ މަދު -އޯޑިއަންސާ ގުޅުން ވަރަށްކުޑަ

2

 -ދީފައިވާ މައްސަލައާ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ގުޅުމެއް ނެތް
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( 7މާކުސް)

 -0ހުށަހެޅުން
-

ނ
ތަޢާރަފެއް އޮތު ް

-

ރެކޮމެންޑޭޝަންސް /ނިންމުން ،ގެނެސްފައިވުން.

-

ޕެރެގްރާފްތަކަކަށް ބަހައިލުން.

-

ފއިވުން.
ބން ހުށަހަޅައި ަ
ޖުމުލަތައް ތަރުތީ ު
 ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަޢާރަފެއް7

 ވަރަށް ފުރިހަމަ ރެކޮމެންޑޭޝަން /ނިންމުމެއް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޕެރެގްރާފުވަކިކޮށްފައިވޭމއަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
 ޕެރެގްރާފުތަކުގެ ޖުމުލަތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން ވަރަށް ފުރިހަ ަ -ރަނގަޅު ތަޢާރަފެއް

5 - 6

 ރަނގަޅު ރެކޮމެންޑޭޝަން /ނިންމުމެއް ލިޔުމުގެ ބޮޑުބައެއްގައި ޕެރެގްރާފުވަކިކޮށްފައިވޭހށަހަޅާފައިވޭ
 ޕެރެގްރާފުތަކުގެ ޖުމުލަތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން ު -އާދައިގެ ތަޢާރަފެއް

3 - 4

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

1 - 2

 ދެރަ ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް /ނިންމުމެއް ޕެރެގްރާފު ވަކިކޮށްފައިވާލެއް ވަރަށް މަދު -ގިނަ ޕެރެގްރާފުތަކުގައިވާ ޖުމުލަތަކުގެ ގުޅުންކުޑަ

2

 މުޅި ރިޕޯޓް ލިޔެފައިވަނީ އެއްޕެރެގްރާފަކަށް -ޕެރެގްރާފުތަކުގެމެދުގައި އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް

ދިވެހިބަސް  -މާކިން ސްކީމް I
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 -3ޢިބާރާތްކުރުމާއި ބަހުގެ ޤަވާއިދާއި ހަމަ
-

ޢިބާރާތް ކުރުމުގެ ސާފުކަމާއި ސާދާކަން.

-

ރން.
އެކަށޭނަ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކު ު

-

ތފައިވުން.
ދށް ފެ ި
ޖުމުލަތައް ބަހުގެ ޤަވާޢި ަ

-

އިމްލާ ކުށް ނެތުން.

( 12މާކުސް)

ށ ފުރިހަމަ
 ޢިބާރާތްތައް ސާދާވެފައި ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ އެތުރުން ވަރަ ް9 - 10

 ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފުރިހަމައަށް ފެތިފައިވޭ އިމްލާކުށް ވަރަށް މަދުތނުގައި ރަނގަޅު
 -ގިނަ ޢިބާރާތްތައް ސާދާވެފައި ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ އެތުރުން ގިނަތަން ަ

7 - 8

ވ
 ގިނަޖުމުލަތަކުގައި ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައި ޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމައިގެ ކުށް މަދު މަދުން ފެނޭ އިމްލާކުށް މަދުނ
 -ޢިބާރާތްކުރުމާއި އަދިބަސްތައް އެތުރުމުގެ ކުށްތައް ލިޔުމުގެ ތަންތަންކޮޅުންފެ ޭ

5 - 6

ވ
 ހިސާބަކަށް ނުގުޅޭ ބަސް ބޭނުންކޮށްފައި ޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމައިގެ ކުށް މެދުމިން ވަރަކަށްފެނޭ އިމްލާކުށް ގިނަ -ޢިބާރާތްކުރުމުގެ މައްސަލަތައްގިނަ

3 - 4

ނކޮށްފައިވޭ
 ހިސާބަކަށް ނުގުޅޭބަސް ބޭނު ް ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމައިގެ ކުށްގިނަ އިމްލާކުށް ވަރަށްގިނަ -ޢިބާރާތްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ވަރަށްގިނަ

1 - 2

 ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކުރާކަށްނޭނގޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމައިގެ ކުށް ވަރަށްގިނަ -އިމްލާކުށް ވަރަށްގިނަ
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ސަމާސާއަދަބު މާކުކުރާނެ މިންގަނޑު
( 15މާކުސް)

ސަމާސާ އަދަބު
 -1ހުށަހެޅުން
-

ޢރަފު
ފެށުން  /ތަ ާ

-

ސަމާސާ އުސްލޫބަކުން ހާދިސާ ތަރުތީބު ކުރުން

-

ނ
ނިންމު ް

( 5މާކުސް)

 ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަޢާރަފެއް5

 ވަރަށް ފުރިހަމަ ނިންމުމެއްނ ހުށަހަޅާފައިވޭ
 ސަމާސާއުސްލޫބަކުން ހާދިސާތައް ވަރަށް ފުރިހަމަޔަށް ،ތަރުތީބު ް -ރަނގަޅު ތަޢާރަފެއް

4

 ރަނގަޅު ނިންމުމެއްފއިވޭ
ހށަހަޅާ ަ
 ސަމާސާ އުސްލޫބަކުން ހާދިސާތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބުން ުބއިތައް މަދު
 -ތަޢާރަފެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ަ

3

 އާދައިގެ ނިންމުމެއްޅފައިވޭ
ތބުން ހުށައަ ާ
 ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ސަމާސާ ގޮތަކަށް ހާދިސާތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ހަމަޖެހޭގޮތަށް ތަރު ީބއިތައް މަދު
 -ތަޢާރަފެއްގައި ހިމެނޭ ގިނަ ަ

2

 ދެރަ ނިންމުމެއް ސަމާސާކަން ކުޑަގޮތަކަށް ހާދިސާތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތަރުތީބުން ހުށަހަޅާފައިވޭވރަށް ގިނަބައިތައް މަދު
 -ތަޢާރަފެއްގައި ހިމެނެންޖެހޭ ަ

1

 ވަރަށް ދެރަ ނިންމުމެއްއ
 -ސަމާސާގޮތްނެތި ހާދިސާތަކުގެ ތަރުތީބު ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލިފަ ި

0

ތ
ތބެއް ނެ ް
 -ތަޢާރަފެއް ނެތް  /ނިންމުމެއް ނެތް  /ހާދިސާތަކުގެ ތަރު ީ

ދިވެހިބަސް  -މާކިން ސްކީމް I
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( 5މާކުސް)

 -0ހާދިސާތައް (އޮއްޓަރު)
 ދިމާވި ހާދިޘާތައް -ފެނުނު މަންޒަރުތައް

ކިޔާހިތްވާ ގޮތަށް ސިފަކޮށްދީގެން މަޖާ އުސްލޫބަކުން ގެނެސްފައިވުން

ސދީފައިވޭ
 މައުޟޫއާގުޅޭ ހާދިސާތައް ވަރަށް މަޖާގޮތަކަށް ލުއިކޮށް ގެނެ ް5

ސދީފައިވޭ
 މައުޟޫއާގުޅޭ ހާދިސާތައް ކުރުކޮށް ސާދާކޮށް/ފަށުވިކޮށް ގެނެ ް ވަރަށް އުފެއްދުންތެރި /ވަރަށް ހެއްވާ ގޮތް އެކުލެވޭ -މައުޟޫއާގުޅޭ ހާދިސާތައް މަޖާގޮތަކަށް ގެނެސްދީފައިވޭ

4

 މައުޟޫއާގުޅޭ ހާދިސާތައް ކުރުކޮށް ސާދާކޮށް ގެނެސްދީފައިވޭ އުފެއްދުންތެރި /ހެއްވާ ގޮތް އެކުލެވޭފއިވޭ
 -މައުޟޫއާގުޅޭ ހާދިސާތައް އެކަށީގެންވާ މަޖާގޮތަކަށް ގެނެސްދީ ަ

3

ނސްދީފައިވޭ
 މައުޟޫއާގުޅޭ ހާދިސާތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ކުރުކޮށް ގެ ެހއްވާ ގޮތްއެކުލެވޭ
 ފުދޭވަރަކަށް އުފެއްދުންތެރިެ / -ހާދިސާތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޖާގޮތަކަށް ގެނެސްދީފައިވޭ

2

 ހާދިސާތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގެނެސްދީފައިވޭ އުފެއްދުންތެރިކަން ކޮންމެވެސްވަރަކަށް އެބަހުރި -ހާދިސާތައް މަޖާގޮތަކަށް ގެނެސްދީފައިވަނީ ވަރަށް މަދުން

1

 ހާދިސާތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގެނެސްދީފައިވޭތއްނެތް
 އުފެއްދުންތެރިކަމެއް ،ހެއްވާގޮ ެ -ހާދިސާތަކުގައި މަޖާގޮތްތަކެއް އެއްވެސް ވަރަކަށް ގެނެސްދީފައެއްނުވޭ

0

 ހާދިސާތައް ގެނެސްދެވިފައެއްނުވޭތއްނެތް
 -އުފެއްދުންތެރިކަމެއް ،ހެއްވާގޮ ެ

ދިވެހިބަސް  -މާކިން ސްކީމް I
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( 5މާކުސް)

 -3ޢިބާރާތް ކުރުމާއި ބަހުގެ ގަވާއިދު
ބސްތަކުގެ އެތުރުން ވަރަށް ފުރިހަމަ
 ޢިބާރާތްކުރުމާއި ޖުމުލަތަކާއި ަ5

އ
 ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފުރިހަމައަށް ފެތިފަ ިވ
 މައުޟޫއާގުޅޭ ވަރަށް މަޖާ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައި ޭ -ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ އެތުރުމުގައި ކުދި ކުދި މައްސަލަތައް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ދޭހަކުރަން ފަސޭހަ

4

ތ
 ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފެ ޭށފައިވޭ
 މައުޟޫއާގުޅޭ މަޖާ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮ ްވ
 ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައި ޭ -ލިޔުމުގެބޮޑުބައެއްގެ ޖުމުލަތަކާއި ބަސްތަކުގެ އެތުރުން ރަނގަޅު

3

ރ
ތމުގައި ކޮންމެވެސްވަރަކަށް މައްސަލަތައް އެބަހު ި
 ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފެ ުވ
 މައުޟޫއާގުޅޭ ރަނގަޅު ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައި ޭ -ލިޔުމުގެބޮޑުބައެއްގެ ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ އެތުރުމުގައި މައްސަލަ އެބަހުރި

2

ތމުގައި ގިނަ މައްސަލަތައް އެބަހުރި
 ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފެ ު މައުޟޫއާގުޅޭ އާދައިގެ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައިވޭނން
 -ލިޔުމުގެބޮޑުބައެއްގެ ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ އެތުރުންރަނގަޅެއް ޫ

1

ތމުގައި ވަރަށްގިނަ މައްސަލަތައް އެބަހުރި
 ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފެ ުސ ވަރަކަށް މައުޟޫއާގުޅޭ އާދައިގެ ބަސްކޮށާރެއް
 -ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެވެ ް

0

 ޢިބާރާތް ކުރާކަށް ނޭނގޭ -ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއްނެތް

ދިވެހިބަސް  -މާކިން ސްކީމް I
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ދަތުރުނާމާ މާކު ކުރާނެ މިންގަނޑު
( 15މާކުސް)

ދަތުރުނާމާ

( 5މާކުސް)

 -1ހުށަހެޅުން
-

ފ
ތަޢާރަ ު

-

ނ
ނިންމު ް

-

ނ
ރތީބުން ގެނައު ް
ދަތުރުގެ ހާދިޘާތައް ހަމަޖެހޭ ތަ ު
 ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަޢާރަފެއް5

 ވަރަށް ފުރިހަމަ ނިންމުމެއްހށައަޅާފައިވޭ
އށް ު
 ދަތުރުގެ ހާދިސާތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބުން ވަރަށް ފުރިހަމަ ަ -ރަނގަޅު ތަޢާރަފެއް

4

 ރަނގަޅު ނިންމުމެއްހށައަޅާފައިވޭ
 ދަތުރުގެ ހާދިސާތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބުން ުބއިތައް މަދު
 -ތަޢާރަފެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ަ

3

 އާދައިގެ ނިންމުމެއްށއަޅާފައިވޭ
ތބުން ހު ަ
 ދަތުރުގެ ހާދިސާތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ހަމަޖެހޭގޮތަށް ތަރު ީބއިތައް މަދު
 -ތަޢާރަފެއްގައި ހިމެނޭ ގިނަ ަ

2

 ދެރަ ނިންމުމެއް ދަތުރުގެހާދިސާތަކުގެބޮޑު ބައެއްގެ ތަރުތީބުވަނީ ގެއްލިފައިވރަށް ގިނަބައިތައް މަދު
 -ތަޢާރަފެއްގައި ހިމެނެންޖެހޭ ަ

1

 ވަރަށް ދެރަ ނިންމުމެއްބ ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލިފައި
 -ދަތުރުގެ ހާދިސާތަކުގެ ތަރުތީ ު

0

ތ
ތބެއް ނެ ް
 -ތަޢާރަފެއް ނެތް  /ނިންމުމެއް ނެތް  /ތަރު ީ
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( 5މާކުސް)

 -2ދަތުރުގެއުސްއަލިތައް
 ދިމާވި ހާދިޘާތައް-

-

ފެނުނު މަންޒަރުތައް

ކިޔާހިތްވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ސިފަކޮށްދީފައިވުން

އިވުނު އަޑުތައް  /ކުރެވުނު އިޙްސާސްތައް
5

ފއިވޭ
 -ދަތުރުގެ ހުރިހައި އުސްއައްޔެއް ވަރަށްފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްދީ ަ

4

ފއިވޭ
 -ދަތުރުގެ މުހިއްމު ގިނަ އުސްއަލިތައް ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްދީ ަ

3

ވ
 -ދަތުރުގެއުސް އަލިތައް ފުދޭވަރަކަށް ބަޔާންކޮށްދީފައި ޭ

2

ފއިވޭ
 -ދަތުރުގެ އުސް އަލިތައް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބަޔާންކޮށްދީ ަ

1

 -ދަތުރުގެ އުސް އަލިތައް ބަޔާންކޮށްދީފައިވަނީ ވަރަށް މަދުން

0

ވ
 -ދަތުރުގެ އުސްއަލިތައް ބަޔާންކޮށްދީފައެއްނު ޭ

( 5މާކުސް)

 -3ޢިބާރާތް ކުރުމާއި ބަހުގެ ޤަވާއިދު
ބސްތަކުގެ އެތުރުން ވަރަށް ފުރިހަމަ
 ޢިބާރާތްކުރުމާއި ޖުމުލަތަކާއި ަ5

އ
 ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފުރިހަމައަށް ފެތިފަ ިވ
 މައުޟޫއާގުޅޭ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައި ޭ -ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ އެތުރުމުގައި ކުދި ކުދި މައްސަލަތައް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ދޭހަކުރަން ފަސޭހަ

4

ތ
 ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފެ ޭވ
 މައުޟޫއާގުޅޭ ފުރިހަމަ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައި ޭ -ލިޔުމުގެބޮޑުބައެއްގެ ޖުމުލަތަކާއި ބަސްތަކުގެ އެތުރުން ރަނގަޅު

3

ރ
ތމުގައި ކޮންމެވެސްވަރަކަށް މައްސަލަތައް އެބަހު ި
 ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފެ ުވ
 މައުޟޫއާގުޅޭ ރަނގަޅު ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައި ޭ -ލިޔުމުގެބޮޑުބައެއްގެ ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ އެތުރުމުގައި މައްސަލަ އެބަހުރި

2

ތމުގައި ގިނަ މައްސަލަތައް އެބަހުރި
 ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފެ ުވ
 މައުޟޫއާގުޅޭ އާދައިގެ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައި ޭނން
 -ލިޔުމުގެބޮޑުބައެއްގެ ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ އެތުރުންރަނގަޅެއް ޫ

1

ތމުގައި ވަރަށްގިނަ މައްސަލަތައް އެބަހުރި
 ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފެ ުގޅޭ ވަރަށް އާދައިގެ ބަސްކޮށާރެއް
 -ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫއާ ު

0

 -ޢިބާރާތް ކުރާކަށް ނޭނގޭ
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