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ޑިޕާ ޓް މަން ޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭ މިނޭ ޝަން ސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއް ޖެ

 2009ވަ ނަ އަހަ ރު ގެ އެ ސް .އެ ސް .ސީ .އިމްތިޙާ ނު ގެ މާ އްދާ ރިޕޯޓް

އި ސް ލާމް
ތަޢާ ރަފް
މި ރިޕޯ ޓަކީ  2009ވަނައަހަރު ނޮވެ މްބަރ  2ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އެ ސް.އެ ސް .ސީ .އި މްތިޙާނުގެ އި ސްލާ މް
ކަރު ދާ ސް  1އާއި ކަރު ދާ ސް  2އަށް ޙާޒިރުވެ އި މްތިޙާނުހެ ދި ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުކަރު ދާ ސްތައް މާކް ކުރިއިރު
ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯ ޓެކެވެ.

ފެށު ން
މިއީ ދިވެހިރާއް ޖޭގެ ތަޢުލީ މީ މަންހަ ޖުގެ ސާނަވީ މަރުޙަލާގައި އި ސްލާ މް މާއް ދާ އާ ސިލަބަހަކަށް
ކިޔަވައި ދިނުން ނި މި އި މްތިޙާނުހެ ދި ފުރަތަ މަ އަހަރެވެ .އަ ދި މިއަހަރަކީ ސާނަވީ މަރުޙަލާގެ މު ޤައްރަރަށް އައި
ބަ ދަލާ ގު ޅިގެން އެ ސް .އެ ސް ސީ އި މްތިޙާނުގެ އައު ޓޭބަލް އޮފް ސްޕެ ސިފިކޭ ޝަނަކަށް އި މްތިޙާނު ތައްޔާރު
ކުރެވުނު ފުރަތަ މަ ފަހަރުވެ ސް މެއެވެ.
ތިރީގައި އެވަނީ  2009ގެ އެ ސް.އެ ސް .ސީ .އި މްތިޙާނުގެ ޖު މްލަ ނަތީ ޖާ އެވެ.
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ފެށު ން
އެ ސް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާނުގެ ޖަވާބު ކަރު ދާ ސް މާކުކުރު މުގައި ޢަ މަލުކުރާ ގޮތަކީ ފޮތުގައި ވާ
ޢިބާރާތުން ނޫންނަ މަވެ ސް ސުވާލަށް ރަނގަ ޅު ޖަވާބެއް ދެވިފައިވާނަ މަ ރަނގަ ޅުކުރު މެވެ .އަ ދި
ގިނަ މާކު ސް ލިބޭ ސުވާލަކަށް
ސޮއި ކުރު މަށް ފަހުނޫނީ

 8މާކުހަށް ވުރެ

 0ލިބޭނަ މަ މާކަރާއި މޮޑަރޭ ޓަރަކާއި ޗީފްއެގްޒޭ މިނަރަކު ބަލާ ލިޔު މެއްގައި

 0ނު ދިނު މެވެ .މި އު ސޫލުން މާކު ކުރާއިރު ކޮން މެ މާކަރަކު މާކުކުރާ

10

ކަރު ދާހުން  1ކަރު ދާހުގެ ރެންޑަ މް ސާ މްޕަލެއް ކޮން މެ ދުވަހަކު ޗެކުކުރު މާ އެކު ކޮން މެ މާކަރެއްގެ ވަކިވަކި
ސުވާލު ރެންޑަ މްކޮށް ބަލަ މުން ގެން ދެވުނެވެ .އަ ދި ކޮން މެ ކަރު ދާހެއްގެ ހުރިހާ ސުވާލެއް މާކުކުރެވުނުތޯ
ޗެކުކޮށް މާކު ސް އެއްކުރުން ޗެކުކުރެވުނެވެ.

 ސަމާލުކަންދޭވީ މުހިންމު ނުކުތާތަ އް
- 1ޕޭޕަރު މާކު ކުރުމުގަ އި


ގެންގުޅޭ މުހިންމު އު ޞޫލުތަ އް

ސުވާލެއްގައި ވަކި ޢަ ދަ ދަކަށް ނުކުތާ ހި މަނަން ބުނެފައިވާނަ މަ އެ ޢަ ދަކަށް ނުކުތާ ހި މަނާފައިވޭތޯ
ބެލުން .

މި ސާލަކަށް ކަރު ދާ ސް  2ގެ  2ވަނަ ސުވާލު ( ކީރިތި ޤުރްއާން ތަވާތުރުކޮށް އައި ސްފައި

ވު މުން ދޭހަވާ ތިން ކަ މެއް ލިޔޭ!
ވަކި ޕޮއިން ޓް ނުލިޔެ

) މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ބައެއް ދަރިވަރުން ލިޔެފައި ހުންނަނީ ވަކި

އެއް ޕެރެގްރާފެއްގައި ތިން ޕޮއިން ޓްވެ ސް ހި މަނައިގެންނެވެ .ބައެއްފަހަރު

ތިންޕޮއިން ޓަށްވުރެ ގިނައިން ވެ ސް ހި މަނާފައި ހުރެއެވެ .މި ގޮތަށް އެއް ޕެރެގްރާފެއްގައި ޖަވާބު
ލިޔެފައި ހުންނަނަ މަ މާކުކުރު މުގައި ބަލާނީ ފުރަތަ މަ ތިންޕޮއިން ޓެވެ .އަނެއްބައި ޖަވާބުތައް ބަލާނީ
އިތުރު ޖަވާބުގެ ގޮތުގައެވެ .މާކުހެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
 އަ ދި ހަ މަ އެހެން މެ ޕޮއިން ޓްތައް ވަކިކޮށްގެން ޖަވާބުލިޔާ ދަރިވަރުން

 3ޕޮއިން ޓް ވަކިން ލިޔާއިރު 1

ޕޮއިން ޓެއްގައި  2ޕޮއިން ޓް ލިޔެފައި ހުރެއެވެ .މިގޮތަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ނަ މަ މާކުކުރާނީ ފުރަތަ މަ
ޕޮއިން ޓެވެ .

އެޕޮއިން ޓްގައި ހި މެނޭ އަނެއްބައި ޖަވާބު ބަލާނީ އިތުރު ޖަވާބުގެ ގޮތުގައެވެ .މާކުހެއް

ނުލިބޭނެއެވެ .މި ސާލަކަށް:
 އެއީ މާތްﷲ ގެ ކަލާ މްފު ޅުކަން އަ ދި ( ޤުރްއާނަށް އިންކާރުކޮށްފިނަ މަ ކާފިރުވާނެކަން ) ( އިތުރު
ޖަވާބު )
 އެއީ ތެ ދުކަން ޤަބޫލުކުރުން
 ޤުރްއާނަށް ޢަ މަލުކުރުން ވާ ޖިބުކަން
އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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މަތީގައިވާ ތިން ޖަވާބުވެ ސް ރަނގަ ޅެވެ .ނަ މަވެ ސް ފުރަތަ މަ ޖަވާބުގައި ދެޕޮއިން ޓް ހި މަނާފައިވާތީ ދެވަނަ
ޕޮއިން ޓް އިތުރު ޖަވާބަކަށް ބަލާފައި ވަނީއެވެ.

އަ ދި ހަ މަ އެހެން މެ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި

 2ޕޮއިން ޓް

ލިޔެފައި ފުރަތަ މަ ޕޮއިން ޓްގައި ދެ ޕޮއިން ޓް ހި މެނި ނަ މަވެ ސް މާކު ކުރާނީ ފުރަތަ މަ ޕޮއިން ޓްގެ ފަހުބައި
އިތުރު ޖަވާބަކަށް ބަލައިގެންނެވެ .އަ ދި އެބަޔަކަށް މާކުހެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
 އިޚްތިޔާރީ ސުވާލުތަކަށް ( ދެ ސުވާލުން އެއް ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭން ހުންނަ ސުވާލުތައް ) ޖަވާބު ދޭ އިރު
ދެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފިނަ މަ މާކުކުރާނީ ޖަވާބު ދީފައިހުރި ތަރުތީބުން ފުރަތަ މަ ސުވާލެވެ .ދެވަނަ
ސުވާލަކީ އިތުރަށް ޖަވާބު ދީފައިވާ ސުވާލެއްކަ މުގައި ބަލައި ދެވަނަ ސުވާލު މާކެއް ނުކުރާނެއެވެ .އަ ދި
ފުރަތަ މައަށް ޖަވާބު ދިން ސުވާލުގެ ޖަވާބުތައް ނުބައިވެފާ ،ދެވަނައަށް ޖަވާބު ދިން ސުވާލުގެ ޖަވާބުތައް
ރަނގަ ޅުނަ މަވެ ސް މާކު ކުރާނީ ފުރަތަ މަ ސުވާލެވެ.

 ދަ ރި ވަ ރު ން ގެ ޖަ ވާބު ނުބަ އި ވާ ން ދިމާ ވިކަމަށް ލަފާކު ރެ ވޭ ބަ އެ އް ސަބަބުތަ އް
 .1ސުވާލުގައިބުނާ އެއްޗެއް ނޭނގުން ނުވަތަ ސުވާލު ނުކިއުން.
 .2ފި ޤްހީ އި ސްތިލާޙުތައް ނޭނގު މާއި ،ފި ޤްހީ ޙުކު މްތައް ނޭނގުން
 .3ދަރިވަރުން ރަނގަ ޅަށް ފިލާވަ ޅު ދަ ސްކޮށްފައި ނުވުން
 -ކަރު ދާ ސް

 1އަ ދި

 2ގައިވެ ސް އެން މެ ގިނަ ދަރިވަރުން ނުބައިކޮށް ޖަވާބު ދީފައިވަނީ މަޢުލޫ މާތު

ސުވާލުތަކަށް ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މަޢުލޫ މާތު ސުވާލަކީ ދަރިވަރުންގެ ފޮތުން ސީ ދާ ޖަވާބު ލިބެން ހުންނާނެ
ސުވާލުތަކެކެވެ .ނަ މަވެ ސް ދަރިވަރުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފިލާވަ ޅުތައް ދަ ސްކޮށްފައި ނުވު މުން މިފަ ދަ
ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނު މަށް އުނ ދަގޫވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ކަރު ދާ ސް

 1ގެ ފުރަތަ މަ

ސުވާލު ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

 މުދަ އް ރި ސު ން ސަމާލުކަ ންދޭ ން ވީ ކަ ންތަ އްތަ އް:
 ފިލާވަ ޅުގައި ހި މެނޭ މުހިން މު ނުކުތާތައް ދަރިވަރުންނަށް ވި ސްނައި ދެއްވުން.
 މު ޤައްރަރާ ގު ޅޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫ މާތުތައް ،ކިޔަވައި ދެއްވާ ފޮތުގެ ބޭރުންވެ ސް ހޯއް ދެވުން.
 ފިލާވަ ޅުގައިވާ މަޢުލޫ މާތުތަކާއި ދިރިއު ޅު މާ ގު ޅުވައިގެން ކިޔަވައި ދެއްވުން.
 ތަފާތު ފެންވަރުގެ ސުވާލުތައް ގިނަގިނައިން ދަރިވަރުން ލައްވާ ހެއް ދެވުން.
 ދަރިވަރުންގެ ޢިބާރާތްކުރު މުގެ ފެންވަރު ރަގަ ޅުކުރު މަށް ސަ މާލުކަން ދެއްވުން.

އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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 ފިލާވަ ޅުތަކުގައިވާ އު ދަގޫ ޢިބާރާތްތައް ދަރިވަރުންނަށް ވި ސްނޭގޮތަށް އޮ ޅުންފިލުވައި ދެއްވު މާއެކު
ހިތު ދަ ސްކުރަން ޖެހޭ މަޢުލޫ މާތު ހިތު ދަ ސްކުރުވު މަށް ބާރުއެ ޅުއްވުން.
 ދަރިވަރުންގެ ލިޔުން ރީތިކުރު މަށް ހިތްވަރު ދެއްވުން

 ދަ ރި ވަ ރު ން ސަމާލުކަ ން ދޭ ން ވީ ކަ ންތަ އް


ފިލާވަ ޅުގައި ހި މެނޭ މުހިން މު ނުކުތާތައް ފާހަގަކުރަ މުން ފިލާވަ ޅު ދަ ސްކުރުން



ރަގަ ޅު މަޢުލޫ މާތު ލިބިގަތު މަށް މަ ސައްކަތް ކުރުން



ހިތު ދަ ސްކުރު މުގެ އިތުރަށް ފިލާވަ ޅުގައިވާ އެއްޗެއް ރަގަ ޅަށް ދޭހަވޭތޯ ބެލުން



މު ޤައްރަރުގައި ހި މެނޭ މަޢުލޫ މާތާ ބެހޭ ފޮތްތައް މުޠާލިޢާ ކުރުން



ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރު ރަނގަ ޅު ކުރުން

 އެ ގްޒޭމި ނަ ރު ން ގެ ފަ ރާތު ން ދަ ރި ވަ ރު ން ނަށް ހުށަހަޅާ މުހި ންމު ބަ އެ އް ހުށަހެޅު ން
 ޖަވާބު ލިޔާއިރު ޖަވާބުގެ އެކި ބައިތައް ވަކިވަކިން ލިޔުން
 ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި ޕޮއިން ޓުތަކެއް ލިޔާނަ މަ ވަކިވަކިން ޕޮއިން ޓު ފޯ މަށް ލިޔުން
 ޖަވާބެއްގައި ކަ މެއްގެ ދެކޮ ޅު ލިޔަން ބުނެފައި ހުރިނަ މަ ދެ ކޮލަ މަކަށް ނުވަތަ ވަކި ތަރުތީބަކުން
ލިޔުން
 ސުވާލުގެ ނަ މްބަރާއި އޭގެ ޖަވާބާ ދި މާވާގޮތަށް ލިޔުން



އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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އެކި އެކި ސުވާލުތަކުގެ ތަފް ޞީލު
ކަރުދާސް 1
 - 1ވަނަ ސުވާލު            ( :

     

    
މިއީ ފަ ޖްރު ސޫރަތުގެ ދެ އާޔަތެވެ .މިއިން ކޮން މެ އާޔަތެއްގެ މާނަ ވަކިވަކިން ލިޔޭ! )
މިއީ ގްރޭޑް  10ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ މަޢުލޫ މާތު ސުވާލެކެވެ .މިއަހަރު އި މްތިޙާނު ހެ ދި ދަރިވަރުންގެ
ތެރެއިން އެން މެ ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވެފާ ވަނީ މި ސުވާލުގައެވެ .އަ ދި އެން މެ ގިނަ ދަރިވަރުން
ޖަވާބު ނު ދީ ވަނީވެ ސް މި ސުވާލަށެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ  ( :ފުރަތަ މަ އާޔަތުގެ މާނަ" :ހަ މަ ހިލާ އެހެނެއް
ނުވާނެއެވެ .އަ ދި ކިއެއްތަ ! ތިޔަބައި މީހުން ޔަތީ މުންނަށް
ލަފުޒުގެ ބަ ދަލުގައި

(އޯގާތެރިކޮށެއް  /މާތްކޮށެއް)

ރަގަ ޅެވެ ( ) .ދެވަނަ އާޔަތުގެ މާނަ:

ހެޔޮކޮށް ނުހިތައެވެ ".ދަށުގައި ރޮގު ދެ މިފައިވާ

މި ދެ ލަފުޒުން ކުރެ ލަފުޒެއް ބޭނުންކުރިޔަ ސް ޖަވާބު

" އަ ދި ތިޔަބައި މީހުން މީ ސްކީނުންނަށް ކާން ދިނު މުގެ މައްޗަށް

އެކަކު

އަނެކަކަށް ބާރުއަ ޅައި ނޫ ޅެ މުއެވެ ".މިއެވެ .ދަށުގައި ރޮގު ދެ މިފައިވާ ލަފުޒުގެ ބަ ދަލުގައި ( ހިތްވަރު ދީ ) މި
ލަފުޒު ބޭނުންކުރިޔަ ސް ޖަވާބު ރަގަ ޅެވެ ).ނަ މަވެ ސް މި މާނަ ދޭހަވާ ގޮތަށް ޖަވާބު ދެވިފައިވާނީ ވަރަށް މަ ދު
ދަރިވަރުންނަށެވެ.
ފުރަތަ މަ އާޔަތުގެ މާނަ ނުބައިވާން ދި މާވި މައިގަޑު ސަބަބަކީ ،އާޔަތުގައިވާ "

 "   މި ދެ

ލަފު ޟުގެ މާނަ ނުލިޔު މެވެ .އަ ދި ހަ މަ އެހެން މެ " ތިޔަބައި މީހުން ޔަތީ މުންނަށް ހެޔޮކޮށް ނުހިތައެވެ ".މިހެން
ލިޔު މުގެ ބަ ދަލުގައި ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގައި ލިޔެފައިވަނީ ހަ މައެކަނި " ފަހެ ކަލޭގެފާނު ޔަތީ މާ
ދޫކޮށް ނަގާނުލާށެވެ " .މިހެން ،ނުވަތަ މި މާނަ ދޭހަވާ ގޮތަށެވެ.
ދެވަނަ އާޔަތުގެ މާނައިގައި ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތައް އާޔަތުގެ މާނައާ ވަރަށް ގާތްކުރިނަ މަވެ ސް
ބޭނުންކުރެވޭ ޢިބާރާތުގެ ސަބަބުން ޖަވާބު ނުބައި ވެފައި ވެއެވެ .މި ސާލަކަށް " :އަ ދި ތިޔަބައި މީހުން
މީ ސްކީނުންނަށް ކާން ދިނު މުގެ މައްޗަށް

އެކަކު އަނެކަކަށް

ބާރުއަ ޅައި ނޫ ޅެ މުއެވެ .މިހެން ބުނު މުގެ ބަ ދަލުގައި

" ބާރުއަ ޅާ ނޫ ޅޭށެވެ ".މިހެން ލިޔެފައި ހުރެއެވެ .ވީ މާ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ނުބައިވާން ދި މާވި ސަބަބަކީ،
މު ޤައްރަރުގައި ހި މެނޭ ޤުރުއާނުގެ ބައިން މާނައާއެކު ހިތު ދަ ސްކުރާ ބައި ރަނގަ ޅަށް ހިތު ދަ ސްކޮށްފައި
ނުވުންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009

ޑީ.ޕީ.އީ

6

މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

12

61

4869

އިން ސައްތައިން

0.24

1.23

98.52

 2ވަނަ ސުވާލު( :

ބަ ޤަރާ ސޫރަތުގެ

 121ވަނަ އާޔަތުގެ މާނައިގައިވެއެވެ " .އެފޮތް ޙައް ޤުގޮތުގައި

ތިލާވަތުކުރުން" މި މާނައިން ދޭހަވާ  3ކަ މެއްލިޔޭ! )
މިއީ ގްރޭޑް  10ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ މަޢުލޫ މާތުގެ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން ދަރިވަރުންގެ
ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު  ،ޖަވާބުތައް ނުބައިވާން ދި މާވި މައިގަ ނޑު ސަބަބަކީ ސުވާލުގައި ބުނާ " ތިލާވަތުކުރުން"
މި ލަފު ޟުގެ މާނަ ނޭގުންކަން ފާހަގަ ކުރަ މެވެ .މިހެންވެ ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތަކުގައި " އެފޮތަކީ
ކީރިތި ޤުރުއާންކަން " " އެފޮތް ރައްކާތެރިކުރުން " " އެއީ މާތްﷲ ގެ

ކަލާ މްފު ޅުކަން " "އެފޮތް ދުނިޔެ

ނި މިގެން ދާ ދުވަހު ނި މިގެން ނު ދާނޭކަން" ފަ ދަ ޖަވާބުތައް ލިޔެފައި ހުއް ޓެވެ.

މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

314

1312

2484

3119

އިން ސައްތައިން

4.34

18.15

34.36

43.15

 3ވަނަ ސުވާލު ( :ކީރިތި ރަ ސޫލާގެ ޙަ ދީޘް ގެ ތަޢާރަފަކީ ކޮބާ؟

)

މިއީ ގްރޭޑް  8ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ މަޢުލޫ މާތު ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުވެ ސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް
ނު ދެވޭކަން ފާހަގަ ކުރަ މެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ނުބައިވާން ދި މާވި މައިގަ ނޑު ސަބަބެއްކަ މުގައި ލަފާކުރެވެނީ
ފި ޤުހީ އި ޞްޠިލާހުތައް ރަނގަ ޅަށް ދަ ސްކޮށްފައި ނުވު މެވެ .އެއީ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ޙަ ދީޘްގެ ތަޢާރަފް
ފުރިހަ މައަށް ބަޔާންކޮށެއް ނު ދެވެއެވެ .ޙަ ދީޘްގެ ތަޢުރީފުގައި ހި މެނެން ޖެހޭ މައިގަ ނޑު ތިންބައި ބުނެނު ދެވިގެން
ޖަވާބު ނުބައިވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގައި " ޤުރުއާނުގެ އިތުރު
ތަފް ޞީލަކަށް ރަ ސޫލާގެ ޙަ ދީޘް އޭ ކިޔައެވެ " ".ރަ ސޫލާގެ ޙަ ދީޘްތަކުގެ ބޭނު މަކީ މީ ސްތަކުންނަށް ހި ދާޔަތު
ދެއްކު މެވެ " .މިފަ ދަ ޢިބާރާތްތައް ލިޔެފައި ހުއް ޓެވެ .މިއީ ޙަ ދީޘަކީ ކޮބައިކަން އިތުރަށް ތަފް ޞީލުކޮށް ދޭން

އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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ބުނެ ދެވި ދާނެ ބަ ސްތަކެކެވެ .ޙަ ދީޘްގެ ތަޢުރީފުގައި ހި މެނޭ ބައިތަކެއް ނޫނެވެ .ވީ މާ ދަރިވަރުން މިކަ މަށް
ސަ މާލުކުރުވުން މު ދައްރި ސުންނަށް

މުހިން މެވެ.

މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

2875

4378

އިން ސައްތައިން

39.64

60.36

 4ވަނަ ސުވާލު ( :ކީރިތި ރަ ސޫލާގެ ޒަ މާނުގައި ޙަ ދީޘް ރަ ސް މީކޮށް ނުލިޔުއްވި ސަބަބުތަކުގެތެރެއިން ދެކަ މެއް
ލިޔޭ! )
މިއީވެ ސް މަޢުލޫ މާތުގެ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލު އުފައް ދާފައިވަނީ ގްރޭޑް

 9ގެ ފޮތުންނެވެ .ނަ މަވެ ސް

މި ސުވާލަށްވެ ސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ފުރިހަ މަ ޖަވާބު ނު ދެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު
ގްރޭޑް  9ގެފޮތުގައި  5ޕޮއިން ޓެއް ހި މެނޭގޮތަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ވެއެވެ .އެހެންކަ މުން މިއީވެ ސް ރަނގަ ޅަށް
ފިލާވަ ޅު ދަ ސްނުކުރު މުން ޖަވާބު ދޭން އުނ ދަގޫވި ސުވާލެކެވެ .މިކަ މުގެ ހެއްކަކީ ބައެއް ދަރިވަރުންގެ
ޖަވާބުތަކުގައި " އަ ސްބާބުއްނުޒޫލުގެ މުރާ ދު ދެނެގަތު މުގެ ބޭނު މުގައި " " އެ ދުވަ ސްވަރު ޔަހޫ ދީންނާއި
ނަ ޞާރާއިންގެ އުނ ދަގޫ ބޮޑުވު މުން" މިފަ ދަ ޖަވާބުތައް ވެ ސް ލިޔެފައި ހުރު މެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

2060

3633

1718

އިން ސައްތައިން

27.80

49.02

23.18

 5ވަނަ ސުވާލު( :

ޣައިބުގައިވާ ކަލަކަށް އީ މާންވާ މީހާ ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން "

ގެރުބޫބިއްޔަތަށް އީ މާންވުން " ބުނު މުން ދޭހަވާ ތިންކަ މެއް ލިޔޭ!
މިއީ ގްރޭޑް

ﷲ

)

 8ގެފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު

ނު ދެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ބައެއް ދަރިވަރުން އެއްވެ ސް ވަރަކަށް ސުވާލުގައި ބުނާ އެއްޗަކަށް ނުވި ސްނާ
ޖަވާބު ދޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެއީ ސުވާލުގައި " ﷲ ގެ ރުބޫބިއްޔަތަށް އީ މާންވުން" މިހެން އޮތްއިރު " ،ﷲގެ
ރަ ސޫލުންނަށް އީ މާންވުން" " ފޮތްތަކަށް އީ މާންވުން " " ޖިންނި ޝައިޠާނުން ވާކަން ޤަބޫލުކުރުން " މިފަ ދަ
ޖަވާބުތައް ލިޔެފައިވާތީ އެވެ.
އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

530

884

2268

3664

އިން ސައްތައިން

7.21

12.03

30.87

49.88

 6ވަނަ ސުވާލު ( :ރޯ ދަ ވާ ޖިބުވު މުގެ  4ޝަރުތު ލިޔޭ! )
މިއީ ގްރޭޑް  9ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ މަޢުލޫ މާތު ސުވާލެކެވެ .ގިނަ ދަރިވަރުން މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު
ރަނގަ ޅު ކުރިނަ މަވެ ސް ބައެއް ދަރިވަރުން ގެ ޖަވާބުތައް ސުވާލާ ނުގު ޅޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ސާލަކަށް "
ނަ މާ ދުކުރުން  ،ޒަކާތް ދިނުން ،ޤުރުއާން ކިޔެވުން ،ތަރާވީ ސްކުރުން ،ހަރޯ ދަ ހިފުން " މިފަ ދަ ޖަވާބުތަކެވެ.
މިފަ ދަ ޖަވާބުތައް ލިޔަން ދި މާވާ މައިގަ ނޑު ސަބަބެއްކަ މަށް ލަފާކުރެވެނީ ،ސުވާލުގައި ބުނާ އެއްޗެއް ރަނގަ ޅަށް
ވި ސްނާނުލާ މާ އަވަހަށް ޖަވާބު ލިޔަން ފެށު މެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

4461

1877

475

122

562

އިން ސައްތައިން

59.50

25.04

6.34

1.63

7.50

 7ވަނަ ސުވާލު ( :ބާއިން ސުޣުރާގެ ސަބަބުން ލާޒި މުވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ދެކަ މެއް ލިޔޭ! )
މިއީވެ ސް މަޢުލޫ މާތު ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލު އުފައް ދާފައިވަނީ ގްރޭޑް

 10ގެ ފޮތުން ނެވެ .މި ސުވާލުގެ

ޖަވާބުވެ ސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ނު ދެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ޚާއް ޞަކޮށް

 2ޕޮއިން ޓް ލިޔަން އޮތްއިރު

އެއްވެ ސް ޕޮއިން ޓެއް ރަނގަ ޅުނުވާ ދަރިވަރުން ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ވެ ސް

ބައެއް ދަރިވަރުން ސުވާލާ ނުގު ޅޭ ޖަވާބު ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ސާލަކަށް " ބުއް ދި ސަލާ މަތުން
ހުރުން " މިފަ ދަ ޖަވާބުތަކެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

1011

1239

4080

އިން ސައްތައިން

15.97

19.57

64.45

އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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 8ވަނަ ސުވާލު ( :ނަ ޖި ސްކަން ގަ ދަވެގެންވާ ނަ ޖިހަކީ ކޮބާ؟
މި ސުވާލަކީ ގްރޭޑް

)

 8ގެ ފޮތުން ނަގާފައިވާ މަޢުލޫ މާތު ސުވާލެކެވެ .ގިނަ ދަރިވަރުން މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު

ރަނގަ ޅު ކުރިނަ މަވެ ސް މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައިވެ ސް ބައެއް ދަރިވަރުން " ބޮޑުޙަ ދަޘްވެރިވު މުން ދި މާވާކަ މެއް"
މިފަ ދައިން ލިޔެފައި ހުއް ޓެވެ .މިއިން ދޭހަވަނީ ނަ ޖި ސްތަކެއްޗާއި ހަ ދަޘްވެރިވު މާ ހުރިތަފާތު ވަކިކުރަން ނޭގޭ
ކަ މެވެ .ވީ މާ މު ދައްރި ސުންނާއި ދަރިވަރުން މިކަ މަށް ސަ މާލުކަން ދިނުން މުހިން މެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

4310

579

2557

އިން ސައްތައިން

57.88

7.78

34.34

 9ވަނަ ސުވާލު ( :ރިބާ ކާ މީހާއަށާއި ރިބާ ދޭ މީހާއަށާއި އެކަ މުގެ ހެކިވެރިޔާއަށާއި އެކަން ލިޔާ މީހާއަށް ކީރިތި
ރަ ސޫލާ ލަޢުނަތްލެއްވިއެވެ .މިބަ ސްފު ޅުގައި މިވާ (ލަޢުނަތްލެއްވު މޭ) ބުނާބަހު ގެ މުރާ ދަކީ ކޮބާ؟ އަ ދި ރިބާގެ
މުޢާ މަލާތުގައި ހި މެނޭ މިއެން މެން ފާފަވެރިވާނީ އެއްވަރަށް ކަ މަށް މިބަ ސްފު ޅުން ދޭހަވޭތަ؟

)

މިއީ ގްރޭޑް  8ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން ގިނަ ދަރިވަރުންގެ
ޖަވާބު ފުރިހަ މަ ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިއީ ވަރަށް މަ ޝްހޫރު ޙަ ދީޘެއް ނަ މަވެ ސް އަ ދި ސުވާލުކޮށްފައިވާ
ލަފްޒުގެ މުރާ ދަކީ ވަރަށް ޢާން މުކޮށް ބޭނުންކުރާ ލަފުޒެއްނަ މަވެ ސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ނޭގޭކަން ހިތާ މައާއެކު
ފާހަގަ ކުރަ މެވެ " .ލަޢުނަތް ލެއްވު މޭ " ބުނާ ބަހުގެ މުރާ ދަކީ " ﷲގެ ކޯފާ "

" ﷲގެ ރަހު މަތުން

ބޭރުކުރެއްވުން  /ބޭރުވުން " މި މިންވަރަށް ބުނަން ނޭގިގެން ޖަވާބު ނުބައި ވެފައި ވަނީ އެވެ .އަ ދި ހަ މަ
އެހެން މެ އެއްވެ ސް މާކް ސް އެއް ނުލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް މާކް ސް ނުލިބި ވަނީ ،މިޙަ ދީޘުން ރިބާގެ
މުޢާ މަލާތުގައި ބައިވެރިވާ އެން މެން ފާފަވެރިވާނީ އެއްވަރަށް ކަ މަށް ދޭހަވޭތޯ އެހު މުން ،އާއެކޭ ވެ ސް ނުބުނެވޭ
ދަރިވަރުންނަށެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

2205

209

4423

643

އިން ސައްތައިން

29.48

2.29

59.13

8.60

އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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 10ވަނަ ސުވާލު ( :އި ޓަލީގެ ކުންފުންޏަކާ ބައިވެރިވެގެން މޫ ސަ އަލަށް ހަ ދާރި ސޯ ޓުގެ އެގްރީ މެން ޓުކުރު މަށް
މޫ ސަ އި ޓަލީއަށް ގޮ ސްފައި އައިއިރު މޫ ސަގެ ކޮއްކޮ އީ ސައަށް ހަ ދިޔާއަކަށް ގެނަ ސް ދިނީ ރަނާއި ރިހި
އެއްވަރަށް ބޭނުންކޮށްގެންހަ ދާފައިވާ އަނގޮ ޓިއެކެވެ .އަ ދި މޫ ސަ މިހާރު ހިންގާ ރި ސޯ ޓުގެ މެނޭ ޖަރު އަހު މަ ދަށް
ގެނެ ސް ދިނީ ހު ދުރަނުން ހަ ދާފައިވާ ލައި ޓަރެކެވެ .މޫ ސަގެ ދަރިފު ޅު ޢު މަރަށް ގެނަ ސް ދިނީ ރިހި އަނގޮ ޓިއެކެވެ.
މޫ ސަގެ އަންހެނުންނަށް ގެނެ ސް ދިނީ ރަން ފައް ޓަރުބައެކެވެ .އަ ދި މޫ ސަގެ ބައްޕައަށް ގެނެ ސް ދިނީ ރަން ދުނި
ލީ އައިނެކެވެ .ވީ މާ މޫ ސަ ހަ ދިޔާއަށް ގެނެ ސް ދިން ތަކެތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުން އެތަކެތި ބޭނުންކުރުން
ހުއް ދަކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ސަބަބާއެކު ވަކިވަކިން ބަޔާންކުރޭ!
މިއީ ގްރޭޑް  10ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ ސުވާލެކެވެ.

)

މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ރަންރިހި ބޭނުނުންކުރު މުގެ

ޙުކު މް ރަނގަ ޅަށް އެނގިފައިވޭތޯ ބެލު މެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ހަ މައެކަނި ޙުކު މް ބުނު މަކުން ޖަވާބު
ރަނގަ ޅެއް ނުވާނެއެވެ .އެހެންކަ މުން ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތައް ނުބައިވެފައިވަނީ ޙުކު މާއި ސަބަބު ރަގަ ޅު
ނުވު މާއި ޙުކު މް ރަނގަ ޅުވެފާ ސަބަބު ނުބައިވު މުންނެވެ .ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ރަނާއި ހު ދުރަނަނީ
އެކައްޗެއްކަން ދޭހައެއް ނުވެއެވެ .އެއީ ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގައި " ހު ދުރަނަކީ ރަނެއް ނޫނެވެ ".މިހެން
ލިޔެފައި ހުރެއެވެ .އަ ދި އަނެއްބައި ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގައި

ހު ދުރަނުގެ ލައި ޓަރު ބޭނުން

ކުރެވި ދާނެކަ މަށްވެ ސް ލިޔެއެވެ .އޭގެ ސަބަބެއްކަ މުގައި ލިޔަނީ " އެއީ އަ ޅައިގެން އު ޅޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ" .
މިހެންނެވެ .މިއީ ރަނގަ ޅު ސަބަބެއް ނޫނެވެ .އެހެންކަ މުން ރަންރިހީގެ ގަހަނާއާއި ކަންވާރު ބޭނުންކުރު މުގެ
ޙުކު މް

ދަރިވަރުން ފުރިހަ މައަށް ނޭގޭ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

1403

2575

3519

އިން ސައްތައިން

18.71

34.35

46.94

 11ވަނަ ސުވާލު ( :އި ސްލާ މް ދީނުގެ އަ ދާވާތްތެރިންގެ ތެރެއިން އަބޫލަހަބުގެ އަންހެނުން ކީރިތި ރަ ސޫލާއަށް
އަ ދާވާތްތެރި ވު މުގެގޮތުން ކުރި ދެކަ މެއް ލިޔޭ!

)

މިއީ ގްރޭޑް  9ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ މަޢުލޫ މާތު ސުވާލެކެވެ .ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު ބައެއް
ދަރިވަރުންނަށް " ޢަ ދާވާތްތެރި" މިލަފުޒުގެ މާނަވެ ސް ނޭގޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެއީ ބައެއް ދަރިވަރުންގެ
ޖަވާބުގައި

" ކިރިތި ރަ ސޫލާ އު ޅޭނެތަނެއް ހޯ ދުން " " ކީރިތި ރަ ސޫލާއަށް ކާން ދިނުން " މިފަ ދަ

ޖަވާބުތައްލިޔެފައި ހުރު މެވެ .އަ ދި ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް އަބޫލަހަބުގެ އަނބި މީހާއާއި އަބޫޠާލިބުގެފާނު
އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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ވަކިކުރަން ނޭގޭކަ މާއެކު ޢަ ދާވާތްތެރިވު މުގެ މާނަ ނޭގޭކަންވެ ސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ސާލަކަށް ،ބައެއް
" އޯގާތެރިވިއެވެ" .

ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގައި " ދަރިޔަކު ބަލާބޮޑުކުރި ފަ ދައިން ބަލާބޮޑުކުރިއެވެ ".އަ ދި
މިފަ ދަ ޖަވާބުތައް ލިޔެފައި ހުއް ޓެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

887

3167

3008

އިން ސައްތައިން

12.56

44.85

42.59

 12ވަނަ ސުވާލު ( :ރޯ މަން އެންޕެޔަރާއި ފާރި ސްކަރަ ފަ ދަ ތަންތާންގައި

ރަށްވެހިކަ މާއި ،ޙަ ޟާރަތް އޮތް

ޢަރަބި ޖަޒީރާ އިން އެއް މެފަހުގެ

ފޮނުއްވީ

ދުވަ ސްވަރެއްގައި އެފަ ދަ ކުރިއެރު މެއްނެތް

އުއް މިއްޔަ ނަބިއްޔާ

ކީއްވެގެންބާވައެވެ ".މިއިބާރާތުގައި ދަށުރޮނގު ދަ މާފައިވާ ލަފުޒުތަކުން ދޭހަވާ މާނަލިޔޭ!

)

މި ސުވާލަކީ ގްރޭޑް  8ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުވެ ސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް
ނު ދެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުވެ ސް ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ނުބައިވާން ދި މާވި މައިގަ ނޑު
ސަބަބެއްކަ މުގައި ލަފާކުރެވެނީ އަރަބި ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ ނޭގު މެވެ .އަ ދި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ފިލާވަ ޅު
ދަ ސްކޮށްފައި ނުވު މެވެ .އެއީ މިއީ ދޭހައިގެ ސުވާލެއްކަ މުގައި ވީނަ މަވެ ސް މި ސުވާލުގެ ދޭހަ ފޮތުގައި
ބުނެ ދީފައިވާތީ ،ފިލާވަ ޅު ރަނގަ ޅަށް ދަ ސްކޮށްފައިވާނަ މަ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދޭން އުނ ދަގޫވެގެންނުވާނެއެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

196

2402

3557

1253

އިން ސައްތައިން

2.65

32.42

48.02

16.91

 13ވަނަ ސުވާލު ( :އި ސްލާ މީ އި ޤްތި ޞާ ދުގެ މައިގަ ނޑު ދެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ކޮބާ؟ )
މިއީ ގްރޭޑް  8ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ މަޢުލޫ މާތު ސުވާލެކެވެ .ނަ މަވެ ސް މިއީ މިއަހަރު އި މްތިޙާނު ހެ ދި
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ދެވަނައަށް އެން މެގިނަ ދަރިވަރުން ނުބައިކޮށް ޖަވާބު ދިން ސުވާލެވެ .މި ސުވާލުގެ
ޖަވާބުވެ ސް ނުބައިވާން ދި މާވި މައިގަ ނޑު ސަބަބަކީ ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފިލާވަ ޅު ދަ ސްކޮށްފައި ނުވު މެވެ.

އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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 2ޕޮއިން ޓްގެ ގޮތުގައި ފޮތުގައި

އެއީ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ހި މެނޭ ދެ މަ ޤު ޞަ ދު ވަރަށް ސާފުކޮށް
ލިޔެފައިވާތީއެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

363

856

5842

އިން ސައްތައިން

5.14

12.12

82.74

 14ވަނަ ސުވާލު ( :ތައުބާވު މުގެ މާނަ ލިޔޭ!

)

މިއީ ގްރޭޑް  9ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ މަޢުލޫ މާތު ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ގިނަ ދަރިވަރުންގެ
ރަނގަ ޅުނަ މަވެ ސް މިފަ ދަ ޢާން މުކަ މެއް  1900އެއްހާ ދަރިވަރުންނަށް ނޭގު މަކީ ހިތާ މަހުރި ކަ މެވެ .އެއީ ތައުބާ
ވު މަކީ އަ ދި ތައުބާ ވާނެގޮތް އެނގު މަކީ އަހަރެ މެން ކޮން މެ މީހަކަށްވެ ސް އެގެން ޖެހޭނެ މުހިން މު ކަ މަކަށް
ވާތީއެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

5594

1916

އިން ސައްތައިން

74.49

25.51

 15ވަނަ ސުވާލު( :

ސަލާ މުގެ އަ ދަބުތަކުގެ ފިލާވަ ޅު ކިޔެވު މަށްފަހު ރަ ޝީ ދު އެއާ މެ ދު ޢަ މަލުކުރިގޮތްތައް

ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ހ .ރަ ޝީ ދުގެ  6އަހަރުގެ ދަރިފު ޅުގޮވައިގެން ޖު މްހޫރީ މައި ދާނުގައި އު ޅެނިކޮށް ރަ ޝީ ދު ރައް ޓެހި ތައްޚާނުބެއާ
ދި މާވު މުން ރަ ޝީ ދު ދަރިފު ޅުލައްވައި ތައްޚާނުބެއަށް ސަލާ މްގޮވިއެވެ.
ށ .ރަ ޝީ ދު އޭނާގެ އަ މިއްލަގެއަށް ވަންނަ މުން އަނބި ދަރިންނަށް ސަލާ މްގޮވައެވެ.
ނ .ރަ ޝީ ދު ދަތުރުގޮ ސް އު ޅެނިކޮށް އޭނާގެ ރަޙް މަތްތެރިންތަކަކާ ދި މާވިއެވެ .ނަ މަވެ ސް އެ މީހުން ރަ ޝީ ދަށް
ސަލާ މްގޮވަން ދެން ސަލާ މްނުގޮވާ ރަ ޝީ ދު މަޑުކުރިއެވެ.
ރ .ރަ ޝީ ދު މި ސްކިތަށް ވަންނަ މުން މި ސްކިތް ދޮރު މަތީގައި ހުރި އޭނާގެ ބޭބެއަށް ސަލާ މްގޮވިއެވެ.
ބ .ރަ ޝީ ދުގެ ރަޙް މަތްތެރިއަކު ހޮ ސްޕި ޓަލުގައި އޮއްވާ ރަ ޝީ ދު އޭނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ .ވޯޑަށް
ވަންނަ މުން ރަ ޝީ ދު ސަލާ މްގޮވިއަޑަށް އެހެންވޯޑުތަކުގައި ތިބި މީހުންވެ ސް ނުކު މެ ބަލަންފެށިއެވެ.
އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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ރަ ޝީ ދުގެ އި ސްވެ ދިޔަ މުއާ މަލާތްތަކުން ސަލާ މުގެ އަ ދަބުތަކާއެއްގޮތަށް ރަ ޝީ ދު ކޮށްފައިވާ މުޢާ މަލާތްތަކާއި
ސަލާ މުގެ އަ ދަބުތަކާ ޚިލާފަށް ރަ ޝީ ދު ކޮށްފައިވާ މުއާ މަލާތްތައް ވަކިކޮށް ލިޔޭ! )
މިއީ ގްރޭޑް

 10ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް

ރަނގަ ޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

5970

615

915

އިން ސައްތައިން

79.60

8.20

12.20

ކަރުދާސް 2
 1ވަނަ

ސުވާލު( :

ތިރީގައި އެވަނީ އައް ޝަ މް ސު ސޫރަތުގެ

 5ވަނަ އާޔަތާއި

 13ވަނަ އާޔަތެވެ.

މިއާޔަތްތަކުގެ މާނައަށް ވި ސްނު މަށްފަހު ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ!
     

އަ ދިއުޑާއި އެއުޑު ބިނާކުރެއްވި ކަލާނގެ ގަން ދެއްވަ މެވެ.

         

ފަހެ އެބައި މީހުނަށް ﷲގެ ރަ ސޫލާ ވި ދާ ޅުވިއެވެ.

ﷲ ގެ ޖަ މަލަށާއި އޭގެބުއި މަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ!
(ހ) ފަ ސްވަނަ އާޔަތު ން ދޭހަވާ ،ﷲ ގެ ސިފަފު ޅެއް ލިޔޭ!
(ށ)  13ވަނަ އާޔަތުގައި އެވާ ރަ ސޫލު ﷲ ގެ މުރާ ދަކީ ކޮބާ؟
(ނ)  13ވަނަ އާޔަތުގައި ބުނެފައވާ " އެބައި މީހުން" ނެވެ .އި ޝާރާތްކޮށްފައި އެވަނީ ކޮންބަޔަކަށް ހެއްޔެވެ؟ )
މިއީ ގްރޭޑް  10ގެ ފޮތުން ޤުރުއާނުގެ ޢިލް މުގެ ބައިން އުފައް ދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލަށް
ޖަވާބު ދީފައިވާ  5675ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ފުރިހަ މަ ޖަވާބު ދެވިފައި ނުވެއެވެ.
މި ސުވާލުގައި ހި މެނޭ  3ބައިވެ ސް ވަރަށް ފަ ސޭހަކަން ފާހަގަ ކުރަ މެވެ .އަ ދި އާޔަތްތަކުގެ މާނަ ދަ ސްކުރާއިރު
އާޔަތުން ދޭހަވާ މާނަ ދަ ސްކުރުން މުހިން މެވެ .މު ދައްރި ސުން ދަރިވަރުންނަށް ކިޔައި ދެއްވާއިރު ހަ މައެކަނި މާނަ
ކިޔައި ދެއްވު މުގެ ބަ ދަލުގައި އާޔަތުން ދޭހަވާ މާނަވެ ސް ކިޔައި ދެއްވުން މުހިން މެވެ.

އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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މި ތިން ސުވާލުގެ ޖަވާބު ނުބައިކޮށް ލިޔުނު ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު (ހ) ގެ
ޖަވާބު ގައި ބައެއް ދަރިވަރުން "ﷲ އަށް ކޮން މެ އެއްޗެއްވެ ސް ގަން ދެވި ދާނެކަން"

މިފަ ދަ ޖަވާބުތައް ލިޔެފައި

ހުރެއެވެ .ނަ މަވެ ސް (ހ) ގެ ޖަވާބު ގިނަ ދަރިވަރުން ރަނގަ ޅުކަން ފާހަގަ ކުރަ މެވެ .މި ސުވާލުގެ (ށ) އަށް
ބަލާއިރު "ރަ ސޫލުﷲ  /ﷲގެ ރަ ސޫލާ" ގެ މުރާ ދެއްކަ މުގައި ބައެއް ދަރިވަރުން ލިޔަނީ "ﷲ ގެ ޖަ މަލާއި އޭގެ
ބުއި މަށް ރައްކާތެރިވުން" "ރައްކާތެރިވުން" މިފަ ދަ ޖަވާބުތަކެވެ .މިފަ ދައިން ލިޔަނީ ރަނގަ ޅަށް ފިލާވަ ޅު
ދަ ސްނުކުރާތީ ކަ މަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ސުވާލުގެ (ނ) އަށް ބަލާއިރު

"އެބައި މީހުން"

އި ޝާރާތްކޮށްފައިވާނީ " ދު ޝް މިނުންނަށް" " ޖަ މަލު ގެންގު ޅޭ މީހުންނަށް" މިފަ ދަ ޖަވާބުތައް ލިޔެފައި ހުރެއެވެ.
މިފަ ދަ ޖަވާބުވެ ސް ލިޔެވެނީ ރަނގަ ޅަށް ދަ ސްކޮށްފައި ނުވާތީކަން ފާހަގަ ކުރަ މެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

839

1000

2613

1223

އިން ސައްތައިން

14.78

17.62

46.04

21.55

 2ވަނަ ސުވާލު ( :ކީރިތި ޤުރްއާން ތަވާތުރުކޮށް އައި ސްފައިވު މުން ދޭހަވާ ތިންކަ މެއް ލިޔޭ ! )
މި ސުވާލަކީ ގްރޭޑް

 8ގެފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު

ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ޖަވާބު ނު ދެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުތައް ނުބައިވާން ދި މާވި
މައިގަ ނޑު ސަބަބެއްކަ މަށް ލަފާކުރެވެނީ "ތަވާތުރު" ގެ މާނަ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ނޭނގު މެވެ .އެހެންވު މުގެ
ސަބަބުން ސުވާލާނުގު ޅޭ ޖަވާބު
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން

1837

ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން

 569ދަރިވަރުންނަށް އެއްވެ ސް މާކުހެއް ލިބިފައި ނުވަނީ މިހެންވު މުންކަ މަށް

ލަފާކުރެވެއެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

23

347

898

569

އިން ސައްތައިން

1.25

18.89

48.88

30.97

 3ވަނަ

ސުވާލު( :

އެއް ދުވަހު ޞަޙާބީންގެތެރެއިން ތިންބޭކަލަކު ކީރިތިރަ ސޫލާގެ ގެކޮ ޅަށް

ވަޑައިގެން

އެކަލޭގެފާނު އަ ޅުކަން ކުރައްވަ މުން ގެން ދަވާ ގޮތާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫ މާތު ހޯއް ދެވު މަށްފަހު އޭގެތެރެއިން
އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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އެއްބޭކަލަކު ވި ދާ ޅުވިއެވެ .ތި މަންނާ އެއްގޮތަކަށްވެ ސް ނުނި ދާ ނަ މާ ދުކުރާނީއެވެ .އަނެއްބޭކަލަކު ވި ދާ ޅުވީ
ތި މަންނާ އެއް ދުވަ ސްވެ ސް ދޫކޮށްނުލާ މު ޅިއަހަރު ރޯ ދަހިފާނީއެވެ .އަނެއްބޭކަލަކު ވި ދާ ޅުވިއެވެ .ތި މަންނާ
އަންހެނުންނާ މު ޅިން ވަކިވެ އު ޅޭނީއެވެ .ދުވަހަކުވެ ސް މީހަކާ ނުއިންނާނަ މެވެ .މިވާހަކަތައް އައް ސަވާފައި
އެކަލޭގެފާނު ހަ ދީޘް ކުރެއްވި ބަ ސްފު ޅުގެ މާނަ ފުރިހަ މައަށް ލިޔޭ!
މިއީ ގްރޭޑް

)

 10ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ މަޢުލޫ މާތު ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން ދަރިވަރުންގެ

ތެރެއިން 56 %

ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ވަރަށް ދެރަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ނަ މަވެ ސް މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި
 ،ހަ ދީޘްފު ޅުގެ މާނައިގައި ހި މެނޭ ހުރިހާ ބައިތައް ފުރިހަ މައަށް

ދަރިވަރުން ޙަ ދީޘްފު ޅުގެ މާނަ ލިޔާއިރު

ނުލިޔުނުނަ މަވެ ސް އެ ދަރިވަރަކު ލިޔެފައިވާ މިންވަރަށް މާކް ސް ދީފައިވާނެއެވެ .އެހެންކަ މުން މިއީވެ ސް
ދަރިވަރުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފިލާވަ ޅު ދަ ސްނުކުރާކަ މުގެ ހެއްކެކެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

91

594

653

1559

3700

އިން ސައްތައިން

1.38

9.00

9.90

23.63

56.09

 4ވަނަ ސުވާލު ( :ނަރަކައިގެ ބިރުވެރިކަން ހާ މަކުރައްވައި އަންގަވާފައިވާ ވަޙީބަ ސްފު ޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ.
" ހަ މަކަށަވަރުން ކާފިރުވެ އަނިޔާވެރިވި މީހުންނަށް ތި މަންރަ ސްކަލާނގެ ނަރަކަ ތައްޔާރު ކުރެއްވީ މެވެ.
އެނަރަކައިގެ އަލިފާނުގެ ފާރުތައް އެ މީހުން ވަށައިލައިގެން ވެއެވެ .އެ މީހުން ފެނަށް އެ ދިގޮވައިފިނަ މަ އެ މީހުނަށް
ދެވޭނީ ތެޔޮކު ނޑިފަ ދަ ފެނެކެވެ .އެއިން މޫނުތައް ފިއް ސާލާނެއެވެ .އެ މީހުންނަށް ލިބޭބުއި މުގެ ނުބައިކަ މާއެވެ!"
މި އިބާރާތުން ދޭހަވާ  3ކަ މެއްލިޔޭ!

)

މިއީ ގްރޭޑް  10ގެ ފޮތުން ޢަ ޤީ ދާގެ ބައިން އުފައް ދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން
 5469ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ރަނގަ ޅު ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ގިނަ ދަރިވަރުން ސުވާލުގައި ބުނާ " މިޢިބާރާތުން ދޭހަވާ

 3ކަ މެއް ލިޔޭ " މި ޕޮއިން ޓަށް ނުވި ސްނާ

ޖަވާބު ދޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ދޭހަވާ މާނަ ލިޔު މުގެ ބަ ދަލުގައި ގިނަ ދަރިވަރުން ލިޔަނީ ،އާޔަތުގެ މާނައިގައި
ހުރި ޢިބާރާތްތައް ހުރިގޮތަށެވެ .މި ސާލަކަށް " ނަރަކައިގެ އަލިފާނުގެ ފާރުތައް އެ މީހުން ވަށައިލާނެއެވެ" " .
ފެނަށް އެ ދިގޮވައިފިނަ މަ އެ މީހުނަށް ދެވޭނީ ތެޔޮކު ނޑިފަ ދަ ފެނެކެވެ " ".އެ މީހުންގެ މޫނުތައް ފިއް ސާލާނެއެވެ".
މިފަ ދަ ޖަވާބުތަކެވެ .އެހެންކަ މުން މިފަ ދަ ޖަވާބުތައް އެއީ ސުވާލުން ދޭހަވާ ކަ މެއްކަ މުގައި ނުބެލޭނެއެވެ.
މިހެންވު މުގެ ސަބަބުން ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަ މެވެ.
އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

254

1364

2254

1597

އިން ސައްތައިން

4.64

24.94

41.21

29.20

ވި ދާ ޅުވާށެވެ!

 5ވަނަ ސުވާލު ( :ޔޫނު ސު ސޫރަތުގެ  31ވަނަ އާޔަތުގެ މާނައިގައި ވެއެވެ" .ކަލޭގެފާނު

ތިޔަބައި މީހުނަށް އުޑުންނާއި ބި މުން ރިޒު ޤު ދެއްވަނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އިވު މާއި ފެނުން މިލްކުވެގެންވަނީ
ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ އަ ދި މަރުވެފައިވާތަކެތިން ދިރޭތަކެތި ނެރުއްވައި  ،ދިރޭތަކެތިން މަރުވެފައިވާ ތަކެތި ނެރުއްވަނީ
ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަ ދި އެން މެހައިތަކެތި ތަ ދުބީރު ކުރައްވަނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ފަހެ އެބައި މީހުން ބުނާނެއެވެ( .އެއީ)
ﷲ އެވެ .ދެން ކަލޭގެފާނު ވި ދާ ޅުވާށެވެ! ފަހެ ތިޔަބައި މީހުން (އެކަލާނގެއަށް ) ތަ ޤުވާވެރި ނުވަނީކީއްވެގެން
ހެއްޔެވެ؟"
މި މާނައަށް ވި ސްނު މަށްފަހު ތިރީގައި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ.
(ހ) އުޑުން ރިޒު ޤު ދެއްވު މޭ ބުނެވޭބަހުގެ މާނަ ލިޔޭ؟
(ށ) " މަރުވެފައިވާތަކެތިން ދިރޭތަކެތި ނެރުއްވުން" މިބަ ސްފު ޅުން ދޭހަވާ ﷲ ގެ ސިފަފު ޅެއް ލިޔޭ!
(ނ) މިއާޔަތުގައި އެވާ" ތަ ދުބީރު" ގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟)
 8ގެފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ

މިއީވެ ސް ޢަ ޤީ ދާގެ ބައިން އުފައް ދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މިއީ ގްރޭޑް

ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދިން  2056ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ފު ދޭ މިންވަރަށް
ރަނގަ ޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ނަ މަވެ ސް ކުރިންވެ ސް އި ޝާރާތްކުރިފަ ދައިން ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް
ސުވާލުގައި ބުނާ އެއްޗެއް ނޭގު މާއި ،ޢަރަބި ބައެއް އި ޞްޠިލާޙުތައް ނޭގު މުގެ ސަބަބުން ޖަވާބު

ނުބައިވެފައި

ވެއެވެ .މި ސުވާލުގެ ފަހުބައިގާ ވާ " ތަ ދުބީރު" ގެ މާނަ ނުވި ސްނު މުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ރަނގަ ޅަށް
ޖަވާބު ދިން ދަރިވަރުންނަށްވެ ސް ފުލް މާކް ސް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަ މެވެ .މި ސާލަކަށް " ތަ ދުބީރު" ގެ
މާނައަކީ " އިޢާ ދަ ކުރެއްވު މެވެ " " .އި މްތިޙާނު ކުރެއްވު މެވެ"

" ހި ސާބު ބެއްލެވު މެވެ".

މިފަ ދަ ޖަވާބުތައް

ލިޔެފައި ހުރެއެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

244

1154

550

108

އިން ސައްތައިން

11.87

56.13

26.75

5.25

އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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 6ވަނަ ސުވާލު ( :ޙައް ޖަށް އިޙްރާ މް ބަންނާނީ މީ ޤާތުންނެވެ .ޙައް ޖަށް ދާ މީހާ ޠަވާފުލް ޤު ދޫ މު ކުރު މާއި ޙައް ޖުގައި
 10ވަނަ ދުވަހު ޖަ މްރާއަށް ހިލައުކު މަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަ މެވެ.

ސަޢުޔު ކުރު މާއި ޙައް ޖު މަހު
މިޢިބާރާތްކޮ ޅުގައިވާ:
(ހ) މީ ޤާތުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟
(ށ) ޠަވާފުލް ޤު ދޫ މަކީ ކޮބާ؟
(ނ) ސަޢުޔު ކުރު މަކީ ކޮބާ؟

(ރ) ޙައް ޖު މަހު ދިހަވަނަ ދުވަހު ހިލަ އުކަނީ ކޮން ޖަ މްރާއަކަށް؟ )
މިއީ ގްރޭޑް  10ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ މަޢުލޫ މާތު ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން ދަރިވަރުންގެ
ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތައް ދެރަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ސުވާލުގައިވެ ސް
ދަރިވަރުންނަށް ސުވާލުގައި ބުނާއެއްޗެއް ނޭގޭކަން ނުވަތަ ފި ޤުހީ އި ޞްޠިލާހުތައް ނޭގޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
އެއީ ބައެއް ދަރިވަރުން ގެ ޖަވާބުތަކުގައި މީ ޤާތުގެ މާނައަކީ " މަ ދީނާ" " ،ނިޔަތްގަތުން" އަ ދި ޠަވާފުލް
ޤު ދޫ މަކީ " ޝަރުޢީގޮތުން ހުއް ދަކުރާ ކަތިލު މެއް" މިފަ ދަ ޖަވާބުތައް ލިޔެފައި ހުރު މެވެ .ވީ މާ މިއީ
މު ދައްރި ސުންވެ ސް ވި ސްނާލަން ޖެހޭ ކަ މެއްކަ މަށް ފެނެއެވެ .އަ ދި ދަރިވަރުން ފިލާވަ ޅު ދަ ސްކުރު މުގައި މިފަ ދަ
އި ޞްޠިލާހުތައް ރަނގަ ޅަށް ދެނެގަތުން މުހިން މު ކަ މެއްކަ މުގައި ދެކެ މެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

885

1316

1614

1871

1653

އިން ސައްތައިން

12.06

17.93

21.99

25.49

22.52

 7ވަނަ

ސުވާލު ( :އަނބި މީހާ ނުކިޔަ މަންތެރިވެއް ޖެ ޙާލަތެއްގައި ނަ ސޭހަތް ދީ އި ސްލާޙު ކުރަން ޖެހެއެވެ.

މިގޮތުން އި ސްލާހުނުވެއް ޖެނަ މަ އެއް ދާންކުރުން ދޫކޮށްލައި ހެޔޮގޮތުގައި އަ ދަބު ދީ ދެޙަކަ މުން މެ ދުވެރިކޮށް
އި ސްލާޙުކުރު މީ ފިރި މީހާގެ މައްޗަށް އޮތްވާ ޖިބެކެވެ .މިޢިބާރާތުގައިވާ:
(ހ) " ނުކިޔަ މަންތެރިވު މަކީ " ކޮބާ؟
(ށ) "ހެޔޮގޮތުގައި އަ ދަބު ދިނު" މަކީ ކޮބާ؟
(ނ) " ދެޙަކަ މުން" ނަކީ ކޮބާ؟ )
މިއީ ގްރޭޑް

 9ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރުވެ ސް

ފެންނަނީ ވަރަށް ދެރަކޮށެވެ .ނަ މަވެ ސް މިއީ އުނ ދަގޫ ސުވާލެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ .އަ ދި މިކަންކަ މަކީ
އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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ދަރިވަރުންނަށް ކޮން މެހެން އެގެން ޖެހޭނެ ކަންކަ މެވެ .ކޮން މެ ދަރިވަރެއްގެވެ ސް ދިރިއު ޅު މުގައި މު ސްތަ ޤުބަލުގައި
ދި މާވެ ދާނެ ކަންކަ މެވެ .ވީ މާ މިފަ ދަކަންކަ މުގައި ޢަ މަލުކުރަންވީގޮތް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ނޭގު މަކީ ހިތާ މަ
ހުރިކަ މެކެވެ .މި ސުވާލަށް ބައެއް ދަރިވަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު " ހެޔޮގޮތުގައި އަ ދަބު ދިނު މަކީ "
"އަނިޔާކުރުން" ކަ މަށް ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުން

ލިޔެފައިވެއެވެ .ހަ މައެހެން މެ " ދެޙަކަ މުންނަކީ" " އަނބި މިހާ

އާއި ފިރި މީހާ" އަ ދި " މަން މައާއި ބައްޕަ" ކަ މުގައި ވެ ސް ބައެއް ދަރިވަރުން ލިޔެފައި ހުރެއެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

420

1155

1548

1268

އިން ސައްތައިން

9.56

26.30

35.25

28.89

 8ވަނަ

ސުވާލު( :

ކީރިތި ރަ ސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަ ސައްލަ މަ ޙަ ދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

"ﷲ ގަން ދެއްވައި ވި ދާ ޅުވަ މެވެ .މުޙައް މަ ދުގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ފާޠި މަތުގެފާނު ވައްކަން ކުރެއްވިނަ މަވެ ސް
ހަ މަކަށަވަރުން ތި މަންކަލޭގެފާނު އެކަ މަނާގެ އަތްޕު ޅުވެ ސް ކަޑުއްވާހުށީ މެވެ ".މިބަ ސްފު ޅުން ދޭހަވާ ތިންކަ މެއް
ލިޔޭ!)
މިއީ ގްރޭޑް  8ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން

 3121ދަރިވަރުންގެ

ތެރެއިން ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ފު ދޭ މިންވަރަކަށް ރަނގަ ޅުކަ މަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

741

1248

875

257

އިން ސައްތައިން

23.74

33.99

28.04

8.23

 9ވަނަ ސުވާލު ( :އި ސްލާ މް ދީނުގައި ޒިނޭގެ ޙައް ދު ޤާއި މުކުރު މަށް އަންގަވާފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކުރޭ! އަ ދި
މިއަ ދު ދިވެހިރާއް ޖޭގައި ޒިނޭގެ ޙައް ދު ޤާއި މުކުރެވޭގޮތް ބަޔާންކުރޭ! އަ ދި ޒިނޭގެ ޙައް ދު ދިވެހިރާއް ޖޭގައި ޤާއި މު
ކުރެވެނީ

އި ސްލާ މީ ޝަރީޢަތާއި އެއްގޮތަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ސަބަބާއެކު ބަޔާންކުރޭ!

)

މިއީ ގްރޭޑް  8ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ ސުވާލެކެވެ .މިއީ މިއަހަރު އެ ސް އެ ސް ސީ އި މްތިޙާނު ހެ ދި
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން،

 8މާކުހަށް ވުރެ މަތިން މާކް ސް ލިބޭ ސުވާލަކަށް އެން މެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް

އެއްވެ ސް މާކުހެއް ނުލިބުނު ސުވާލެވެ .މިހެންވާން ދި މާވި ސަބަބެއްކަ މަށް ލަފާކުރެވެނީ ޙައް ދުތަކާ ބެހޭ
އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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ފިލާވަ ޅުތައް ދަ ސްކޮށްފައި ނުވު މެވެ .ދަ ސްކޮށްފައި ވާނަ މަ

މަ ދުވެގެން

 4މާކް ސް ލިބެން ޖެހޭނެއެވެ .އެއީ

ޒިނޭކުރާ މީހުންނަށް އި ސްލާ މް ދީނުގައި ކަ ނޑައަ ޅުއްވާފައިވާ އަ ދަބު ފޮތުގައި ތަފް ޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާތީ
ރަނގަ ޅަށް ދަ ސްކޮށްފައިވާނަ މަ ޖަވާބު ދެވެން ޖެހޭނެތީއެވެ.
މި ސުވާލުގެ ދެވަނަބައިގެ ޖަވާބު ދިނު މަށް އުނ ދަގޫވެ ދާނެކަ މަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .އެއީ ދިވެހިރާއް ޖޭގައި
ޒިނޭކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭ އަ ދަބުގެ ތަފް ޞީލު ބައެއް މު ދައްރި ސުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ރަނގަ ޅަށް ނޭގު މަކީ
އެކަށީގެންވާ ކަ މެކެވެ .ދިވެހިރާއް ޖޭގައި މިކަން ކުރެވެ މުން ދާ ގޮތް ނޭގޭނަ މަ ސުވާލުގެ ފަހުބައިގެ ޖަވާބު
ޖު މުލަކޮށް ނުބައިވާނެއެވެ .ވީ މާ މިއީ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ނުބައިވާން ދި މާވި މުހިން ސަބަބެއްކަ މަށް
ލަފާކުރެވެއެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

285

172

1048

538

1440

އިން ސައްތައިން

8.18

4.94

30.09

15.45

41.34

 10ވަނަ ސުވާލު ( :ކޯ ޓުގެ އަ މުރަށް ފުލުހުންގޮ ސް ޙަކީ މު މެންގޭ ގޯތިތެރެ ޗެކްކުރު މުން ކޯ ސް ޓް ދަ ޅަކަށް
އަ ޅާފައިހުރި ޒާތެއްގެ ދިޔާއެއްޗެއްފެނި އެއާއެކު ޙަކީ މުވެ ސް ގެންގޮ ސް ތަޙް ޤީ ޤު ކުރިއެވެ .އެއީ ޙަކީ މުއާއި
ފަހީ މު ތައްޔާރުކުރި އެއްޗެއްކަ މާއި މި ދެ މީހުންވެ ސް ބުއިކަ މާއި އަ ދި މީގެއެއްބައި ކަރީ މަށް ވިއްކިކަ މަށް
ތަޙު ޤީ ޤުގައި ޙަކީ މު އެއްބަ ސްވިއެވެ .ނަ މަވެ ސް މިހުރިހާކަ މަކަށް ފަހީ މުކުރީ އިންކާރެވެ .އަ ދި އޭގައި ވަރަށް
މަތީ ދަރަ ޖައަކަށް އަލްކޮހޯލު ހި މެނިގެންވާކަ މަށް ފުލުހުންކުރި ޓެ ސް ޓުތަކުގެ ނަތީ ޖާއިން ދައްކައެވެ .ކަރީ މާއި
ޢަލީ މިއިން ވިޔަފާރިކޮށް ހަ ދާކަ މަށް ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫ މާތުލިބި ޢަލީގެ ޔޫރީން ޓެ ސް ޓްހެ ދު މުން އަލްކޮހޯލް
ޕޮޒި ޓިވްކަ މަށް ނަތީ ޖާއިން ދެއްކިނަ މަވެ ސް

ހެއްކެއް ނުލިބުނެވެ .މަތީގައިވާ ޙާ ދިޘާ ކިއު މަށްފަހު އަންނަނިވި

ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ!
(ހ) ޙަކީ މުތައްޔާރުކުރި ދިޔާއެއްޗިއް ސަށް ރަލުގެޙުކު މް އަންނާނެތަ ؟ ހެއްކާއެކު ބަޔާންކުރޭ!
(ށ) ފަހީ މު މި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ޘާބިތުވޭތަ ؟ ސަބަބާއެކު ބަޔާންކުރޭ!
(ނ) މިކަ މުގައި ކަރީ މަށް ދެވޭނެ އެން މެ ބޮޑު އަ ދަބަކީ ކޮބާ؟ ސަބަބާއެކު ބަޔާންކުރޭ!
(ރ) ޢަލީގެ މައްޗަށް މަ ސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރި ކަ މުގެ ޙައް ދު ޤާއި މު ކުރެވޭނެތަ ؟
(ބ) މިކަ މުގައި ޙަކީ މަށް މަރުގެ އަ ދަބު ދެވި ދާނެތަ! ސަބަބާއެކު ބަޔާންކުރޭ!

ސަބަބާއެކު ބަޔާންކުރޭ!

)

މިއީ ގްރޭޑް  10ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން
ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ފުރިހަ މައަށް ނުލިޔެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009

ނަ މަވެ ސް ގިނަ
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ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ޖަވާބު ފު ދޭ މިންވަރަށް ރަނގަ ޅުކަން ވެ ސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް
ސުވާލުތަކުގައިވާ މައް ސަލައިގެ ޙުކު މް ބުނަން އެނގޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ނަ މަވެ ސް ޙުކު މާއި ސަބަބު
ދީ މާނުވު މުގެ ސަބަބުން ޖަވާބު ނުބައިވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަ މެވެ .އެއީ ،މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ރަނގަ ޅުވާނީ
ކޮން މެބަޔެއްވެ ސް އެބަޔެއްގެ ޙުކު މާއި ސަބަބު ބުނެ ދިނު މުންނެވެ .ހަ މައެކަނި ޙުކު މް ބުނު މަކަށް މާކުހެއް
ނުލިބެނޭއެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

26

233

2126

1164

472

އިން ސައްތައިން

0.65

5.79

52.87

28.95

11.74

 11ވަނަ ސުވާލު ( :އި ސްލާ މީ ޤައު މުތަކަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތުން އި ސްތިއު މާރު ގެ އަ ސަރުތައް މިއަ ދުވެ ސް ދަނީ
ފޯރަ މުންނެވެ .ޢިރާ ޤާއި އަފްޣާނި ސްތާނާއި ފަލަ ސްޠީނަކީ މިކަ މުގެ ހެއްކެކެވެ .ވީ މާ މިކަ މުން
ސަލާ މަތްވު މަށް ޓަކައި ތަޢުލީ މީ ދާއިރާއިން ވަގުތުން ވަގުތަށް އަ ޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަ ޅުތަކުގެ ތެރެއިން  4ކަ މެއްލިޔޭ!)
މިއީ އި ސްލާ މީ ތާރީޚާއި ޙަ ޟާރަތުގެ ބައިން ގްރޭޑް

 10ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ ސުވާލެކެވެ .މިއީ

މިއަހަރުގެ ޕޭޕަރުގައިވާ އިޚްތިޔާރީ ސުވާލުތަކުން އެން މެ މަ ދު ދަރިވަރުން އިޚްތިޔާރު ކުރި ސުވާލެވެ .މި
ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނު މުގައި ދަރިވަރުންނަށް އުނ ދަގޫތަކެއް ކުރި މަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެއީ ސުވާލު
ކުރެވިފައިވަނީ އަ ދުގެ އި ސްތިޢު މާރީ ޙާލަތައް ބަލާ އި ސްތިޢު މާރުން ސަލާ މަތްވު މަށް ހަ މައެކަނި " ތަޢުލީ މީ
ދާއިރާއިން" ކުރެވި ދާނެ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަ ކުރު މަށެވެ .ނަ މަވެ ސް ގިނަ ދަރިވަރުން ސުވާލުގައި ބުނާ
" ތަޢުލީ މީ ދާއިރާއިން" މިޕޮއިން ޓަށް ސަ މާލުކަން ނު ދީ ޖަވާބު ދިނު މުގެ ސަބަބުން ޖަވާބު ނުބައިވެފައިވަނީ އެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

3

39

223

673

543

އިން ސައްތައިން

0.20

2.63

15.06

45.44

36.66

 12ވަނަ ސުވާލު ( :ޔަހޫ ދީނާއި ނަ ސާރާއިން މު ސްލި މުންގެ އަގުވައް ޓާލައި މި ދީން ބަ ދުނާ މުކުރު މަށް ތަފާތު
ވާހަކަތައް ދައްކައި އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ހިންގަ މުން ގެން ދެއެވެ .އެބައި މީހުން މިކަންކުރަނީ ދުނިޔޭގައި
ޑި މޮކްރަ ސީއާއި އިން ސާނީ ޙައް ޤުތަކުގެ އު ސޫލުތައް ޤާއި މު ކުރު މުގެ ނަ މުގައެވެ .މިގޮތުން މި ދީން
އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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ބަ ދުނާ މުކުރު މަށް ދޮގުލިޔުންތައްލިޔެ ޝާއިޢުކޮށް ހަ ދައެވެ .ޚާއް ޞަކޮށް އި ސްލާ މް ދީނުގެ ޙަ ޤީ ޤަތް ނޭނގޭ
މީ ސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގައި މި ދީނަށް ނަފުރަތު އުފެއް ދު މަށް އަ މާޒުކޮށްގެންނެވެ .އި ސްލާ މް ދީނަކީ އަނިޔާވެރިކަ މާއި
ހަރުކަށިކަ މުން ފުރިގެންވާ ދީނެއްކަ މަށް ބުނަ މުންނެވެ .ވީ މާ މިކަ މުން މު ސްލި މުންނާއި އި ސްލާ މީ ދައުލަތްތައް
ރައްކާތެރިކޮށް އި ސްލާ މް ދީން ހި މާޔަތް ކުރު މަށް ކުރެވި ދާނެ  4ކަ މެއްލިޔޭ! )
މިއީވެ ސް އި ސްލާ މީ ތާރީޚާއި ޙަ ޟާރަތުގެ ބައިން ގްރޭޑް

 10ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ ސުވާލެކެވެ .މި

ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ މިޒަ މާނުގައި މު ސްލި މުންނަށް ކުރި މަތިވެފައިވާ ގޮން ޖެހުންތަކާ ކުރި މަތިލާނެގޮތް
އެނގޭތޯބެލު މެވެ .ނަ މަވެ ސް މި މަ ޤު ޞަ ދު ޙާ ޞިލްވާ މިންވަރަށް ދަރިވަރުންނަށް ޖަވާބު ދެވިފައި ނުވާކަން
ސުވާލުގައި ބުނާއެއްޗެއް ރަނގަ ޅަށް

ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައިވެ ސް ބައެއް ދަރިވަރުން

ވި ސްނާނުލާ ޖަވާބު ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ވެއެވެ .މި ސާލަކަށް " މަ ސްތުވާތަކެތިން ދުރުހެލިވުން،
ޒިނޭކުރުންފަ ދަ ޢަ މަލުތަކާއި ވައްކަންކުރުން ފަ ދަ ޢަ މަލުތަށް ނުކޮށް ހުއް ޓާލުން ".މިފަ ދަ ޖަވާބުތައް ލިޔެފައި
ހުރެއެވެ .ނަ މަވެ ސް މިއީ ސުވާލާ ގު ޅުންހުރި ޖަވާބުތަކެއް ނޫނެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

31

434

1966

2834

690

އިން ސައްތައިން

0.52

7.29

33.01

47.59

11.59

 13ވަނަ ސުވާލު ( :އަންނަނިވި ލަފްޒު ތަކުގެ މާނަލިޔޭ!
 - 1މީރާޘް
 - 2ޖިޒުޔު
 - 3ޚަރާ ޖް
 - 4ޢު ޝޫރު

)

މިއީ ގްރޭޑް  8ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ މަޢުލޫ މާތު ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލުގެ ފަހު

 3ޕޮއިން ޓަކީ

ނަ މޫނާ ސުވާލުކަރު ދާހުގައިވެ ސް ހި މެނިފައިވާ ބައެކެވެ .ނަ މަވެ ސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް މި ސުވާލުގެ
ޖަވާބު ފުރިހަ މައަށް ދެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

152

231

348

708

4474

އިން ސައްތައިން

2.57

3.91

5.89

11.97

75.66

އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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 14ވަނަ ސުވާލު ( :އަވަށް ޓެރިންނަކީ ކޮބާ؟ އަ ދި އަވަށް ޓެރިން ބެހިގެންވާ ތިންބައި ވަކިވަކިން ލިޔޭ
މިއީ ގްރޭޑް

! )

 10ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ މަޢުލޫ މާތު ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދިނު މުގައި

ދަރިވަރުންނަށް އުނ ދަގޫވެފައިވާކަ މަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ  ،އަވައް ޓެރިން ބެހިފައިވާ ތިންބައި ވަކިކުރު މުގައެވެ.
ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގައި " ގޭ ދޮށު މީހުން " " ދުރުހިލޭ މީހުން " ޢާއިލީ މީހުން " " ގާތް
ރައް ޓެހިން " މިފަ ދަ ޖަވާބުތައް ލިޔެފައި ހުރެއެވެ .ނަ މަވެ ސް އަވައް ޓެރިން ބެހިފައިވާ ތިންބައި ފޮތުގައި
ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް ދީފައި ވެއެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

2268

860

1421

2238

533

އިން ސައްތައިން

30.98

11.75

19.14

30.57

7.28

 15ވަނަ ސުވާލު ( :ހައްވަގެ ރަޙް މަތްތެރި ސަންފައަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހައްވަ މެންގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްއު ޅޭ
ރަށް ޓެއް ސެކެވެ .ސަންފަ ހައްވަ މެންގެއަށް ނައި ސް ދުވަ ސްކޮ ޅެއްވިޔަ ސް ފޯނުކޮށްގެން ސަންފަޔަށްވީގޮތެއް ހައްވަ
ބަލައެވެ .ސަބަބަކީ ފޫހިފިލާފައި އިތުރުވާވަރަށްވެ ސް ސަންފަ ތާކުންތާކު ނު ޖެހޭ ބޭކާރު އަނގަތަ ޅާތީއެވެ.
އެގޮތުން ސަންފަ ދައްކާ ވާހަކައިގައި ސަންފައާއި ހައްވަގެ ރަށް ޓެހި މުފީ ދާގެ ވިޔާނު ދާ ކަ މުގެ ވާހަކަ
ވަރަށްގިނައިން ދައްކައެވެ .އަ ދި ސަންފަ މުފީ ދާއަށް ޒާތެއްގެ ނަ މެއްވެ ސް ކިޔައެވެ .އަ ދި ޕާ ޓީއަކަށް ސަންފަ
ދާއިރު ހުންނާނީ ފިލް މު ސް ޓާރުހެ ދިފައޭ ވެ ސް ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކައެވެ.
މަތީގައިވާ އިބާރާތް ކިއު މަށްފަހު ސަންފަގެވާހަކައިން ފާހަގަކުރެވޭ ދުލުގެ އާފާތްތަކުގެތެރޭގައި ހި މެނޭ
ކަންތައްތައް ލިޔޭ!
މިއީ ގްރޭޑް

)

 9ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ ބޭނުންކުރު މުގެ ފެންވަރުގެ ސުވާލެކެވެ .ގިނަ ދަރިވަރުންގެ

ޖަވާބުތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ރަނގަ ޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަ ދި އި މްތިޙާނު ހެ ދި ދަރިވަރުންގެ
ތެރެއިން  5990ދަރިވަރުން އިޚްތިޔާރު ކޮށްފައިވަނީ ވެ ސް މި ސުވާލެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

2258

2533

831

294

74

އިން ސައްތައިން

37.70

42.29

13.87

4.91

1.24

އިސް ލާމީ ތަރު ބިއްޔަތުގެ މާއްދާ ރިޕޯޓް – އެސް.އެސް .ސީ އިމްތި ޙާ ން 2009
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 16ވަނަ ސުވާލު ( :ހޯ މަ ދުވަހު ޒާހިރު ބާޒާރުން ބަކަރިއެއްގަނެ ގޯތިތެރޭގައި ބަނ ދެފިއެވެ .ބަކަރި ގެނައީ
ޒާހިރުގެ ދަރިފު ޅަށް ނަންކިޔަން ހުކުރު ދުވަހު ކަތިލު މަށް ޓަކައެވެ .ޒާހިރުގޭ ގޯތިތެރޭގައި ހުންނަ ކޮތަރުކޮށް ޓަށް
އަވަށް ޓެރި ކު ދިން ގެއްލުން ދޭތީ ޒާހިރު ހުންނަނީ ހިތްހަ މަ ނު ޖެހިފައެވެ .ވީ މާ ހުކުރު ދުވަހާ ހަ މައަށް
ގޯތިތެރޭގައި މިބަކަރި ބޭއްވު މުގައި އި ސްލާ މް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާފަ ދައިން ޙައިވާނުންނަށް އޯގާތެރިވު މުގެގޮތުން
މިބަކަރިއާއި މެ ދު ޒާހިރު ޢަ މަލުކުރަންވީގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ގޮތެއްލިޔޭ! އަ ދި މިބަކަރި ކަތިލު މުގައި
ޒާހިރު ސަ މާލުކަން ދޭންވީ ދެކަ މެއް ލިޔޭ!
މިއީ ގްރޭޑް

)

 9ގެ ފޮތުން އުފައް ދާފައިވާ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ޙައިވާނުންނަށް

އޯގާވެރިވު މުގެގޮތު ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް އެނގޭތޯބެލު މެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން

 1476ދަރިވަރުންގެ

ތެރެއިން ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތައް ފު ދޭ މިންވަރަށްވުރެ ދަށެވެ .ސަބަބެއްކަ މަށް ލަފާކުރެވެނީ
ކުރިންވެ ސް އި ޝާރާތްކުރިފަ ދައިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފިލާވަ ޅު ދަ ސްކޮށްފައި ނުވު މުވެ.

،

ސަބަބަކީ

ފޮތުން ލިބޭ މަޢުލޫ މާތުގެ އަލީގައި މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ފުރިހަ މައަށް ދެވޭނެއެވެ.
މި ސު ވާ ލަ ށް ދަ ރި ވަ ރު ން ޖަ ވާ ބު ދީ ފަ އި ހު ރި ގޮ ތް ދަ އް ކަ އި ދޭ ތާ ވަ ލު
ޖަވާބު ދިން

ވަރަށް ރަނގަ ޅު

ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަ ދަ ދުން

163

433

547

303

30

އިން ސައްތައިން

11.04

29.34

37.06

20.53

2.03
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ނި ން މު ން
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ނަތީ ޖާއާ މިއަހަރުގެ ނަތީ ޖާއަށް ބަލާއިރު މިފެންނަނީ ވަރަށް ދަށްކޮށެވެ .މި
އި މްތިޙާނު ހެ ދި ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ޖަވާބު ދިނު މަށް ބޮޑަށް
އުނ ދަގޫވެފައިވަނީ މި ދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްފަ ދައިން މަޢުލޫ މާތު ސުވާލުތަކަށެވެ .މަޢުލޫ މާތު ސުވާލުތަކަށް
ޖަވާބު ދިނު މަށް އުނ ދަގޫވާ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފިލާވަ ޅު ދަ ސްކޮށްފައި ނުވާތީކަ މަށް ދަރިވަރުންގެ
ޖަވާބުތަކުން ފާހަގަ ކުރެ ވެއެވެ .އަ ދި ސުވާލުގައި ބުނާ އެއްޗެއް ރަގަ ޅަށް ދޭހަނުވެ ޖަވާބު ދޭން އު ޅު މާއި،
ފި ޤުހީ އި ޞްޠިލާހުތައް ނޭގު މުގެ ސަބަބުން ޖަވާބުތައް ނުބައިވެފައިވާކަން މިރިޕޯ ޓު ބައްލަވާ ބޭފު ޅުންނަށް
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
މި ރިޕޯ ޓްގެ ފުރަތަ މަ ޞަފްޙާގައި ދީފައިވާ ،ވޭތުވެ ދިޔަ

 6އަހަރުގެ ނަތީ ޖާ ދައްކައި ދޭ ތާވަލަކީ ،މި

ރިޕޯ ޓް ބައްލަވާ ކޮން މެ ބޭފު ޅަކުވެ ސް ވި ސްނަވާލެއްވުން މުހިން މު ތާވަލެކެވެ .ހަ މަ އެއާއެކު ،މި ތާވަލުން ހާ މަ
ކޮށް ދޭ މަޢުލޫ މާތަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވައި ،ޙާލަތަށް ހެޔޮ ބަ ދަލެއް ގެނައު މަށް،

އި މްތިޙާނުގައި ދަރިވަރުން

ބައިވެރި ކުރައްވާ ސެން ޓަރުތަކުންނާއި ،ތަޢުލީ މީ ދާއިރާގެ ޒިން މާ ދާރު ކޮން މެ ބޭފު ޅަކުވެ ސް ،ވަރަށް އަވަ ސް
ފިޔަވަ ޅުތަކެއް އަ ޅަން ވެއް ޖެކަ މަށް މި ޑިޕާ ޓް މަން ޓް ދެކެ މެވެ.
 2010ވަނަ އަހަރު އެ ސް،އެ ސް ،ސީ އި މްތިޙާނު ހަ ދާ ދަރިވަރުންނަށާއި ކިޔަވައި ދެއްވާ
މު ދައްރި ސުންނަށް މި ރިޕޯ ޓުން ކޮން މެވެ ސް މަންފާއެއް ކުރާނެކަ މަށް އުން މީ ދު ކުރަ މެވެ.
______________________
 20މެއި 2010
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