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`
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

 2010ވަނަ އަހަރުގެ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް

އިމްތިޙާނުގެ ރިޕޯޓް
އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު

 ފެށުން
މިއީ  2010ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރުމަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ
 7350ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު މާއްދާ ގައި ބައިވެރިވި

ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،

އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ .މިރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަ ނީ ޖަވާބު ކަރުދާސްތައް މާކު ކުރެއްވި މާކަރުންނާއި
އެގްޒޭމިނަރުންގެ ޚިޔާލުތަކުގެ އިތުރުން ،ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ތަކުގެ އަލީގައި ލިބުނު ނުކުތާތަކެވެ .މިގޮތުން
މިރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މުޅި އިމްތިޙާނަ

ށް ބިނާކޮށްގެން

އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ތަފާސް ހިސާބުތަކެވެ.
އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތުގެ ކަރުދާސް ބެހިފައިވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ .މިގޮތުން ފުރަތަމަ

ކަރުދާ ހުގައި

ހިމެނެނީ ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދޭން ޖެހޭގޮތަށް މުޅި މުޤައްރަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ހެދިފައިވާ
ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވަނީ

ސުވާލެވެ .ދެވަނަ

15

ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިތަކުން އިޚްތިޔާރު ދެވިފައިވާ ގޮތަށް

ހެދިފައިވާ  16ސުވާލެވެ .އޭގެތެރެއިން ޖަވާބުދޭން ޖެހެނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޚްތިޔާރުތަކުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން
 10ސުވާލަކަށެވެ.
އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވެފައިހުރި މައްސަލަތައް މިރިޕޯޓުގެ
އަލީގައި ދެނެގަނެ ވި ،އެމައްސަލަތަކުގެ ހައްލުހޯދައި އޭގެ އަލީގައި ކުރިއަށް އޮތް އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވާ

ނެ

މަގު އަލިވެގެން ދާނެއެވެ .އުންމީދު ކުރެވެނީ އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް
ކުރަން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް އެހީއަކަށް މި ރިޕޯޓް ވުމެވެ.

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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 މާކުކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް
އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ ޖަވާބު ކަރުދާސް މާކުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކީ
ފޮތުގައި ވާ ޢިބާރާތުން ނޫންނަމަވެސް ސުވާލަށް ރަނގަޅުޖަވާބެއް ދެވިފައިވާނަމަ ރަނގަޅުކުރުމެވެ .ކަރުދާސް
 1އަދި  2ގައިވެސް އެންމެ ގިނަ ދަރިވަރުން ނުބައިކޮށް ޖަވާބު ދީފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު ސުވާލުތަކަށް ކަން
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މަޢުލޫމާތު ސުވާލަކީ ދަރިވަރުންގެ ފޮތުން ސީދާ ޖަވާބު ލިބެން ހުންނާނެ ސުވާލުތަކެކެވެ.
ނަމަވެސް ދަރިވަރުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފިލާވަޅުތައް ދަސްކޮށްފައި ނުވުމުން މިފަދަ ސުވާލުތަކަށް
ޖަވާބު ދިނުމަށް އުނދަގޫވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ކަރުދާސް

 1ގެ ފުރަތަމަ ސުވާލު ފާހަގަ

ކޮށްލެވެއެވެ.

 ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވާން ދިމާވިކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބައެއް ސަބަބުތައް
 ސުވާލުގައިބުނާ އެއްޗެއް ނޭނގުން ނުވަތަ ސުވާލު ނުކިއުން.
 ފިޤްހީ އިސްތިލާޙުތައް ނޭނގުމާއި ،ފިޤްހީ ޙުކުމްތައް ނޭނގުން
 ދަރިވަރުން ރަނގަޅަށް ފިލާވަޅު ދަސްކޮށްފައި ނުވުން

 މުދައްރިސުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:
 ފިލާވަޅުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ނުކުތާތައް ދަރިވަރުންނަށް ވިސްނައި ދެއްވުން.
 މުޤައްރަރާ ގުޅޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުތައް ،ކިޔަވައިދެއްވާ ފޮތުގެ ބޭރުންވެސް ހޯއްދެވުން.
 ފިލާވަޅުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ދިރިއުޅުމާ ގުޅުވައިގެން ކިޔަވައިދެއްވުން.
 ތަފާތު ފެންވަރުގެ ސުވާލުތައް ގިނަގިނައިން ދަރިވަރުން ލައްވާ ހެއްދެވުން.
 ދަރިވަރުންގެ ޢިބާރާތްކުރުމުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން.
 ފިލާވަޅުތަކުގައިވާ އުދަގޫ ޢިބާރާތްތައް ދަރިވަރުންނަށް ވިސްނޭގޮތަށް އޮޅުންފިލުވައި ދެއްވުމާއެކު
ހިތުދަސްކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިތުދަސްކުރުވުމަށް ބާރުއެޅުއްވުން.
 ދަރިވަރުންގެ ލިޔުން ރީތިކުރުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވުން

 ދަރިވަރުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައް


ފިލާވަޅުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ނުކުތާތައް ފާހަގަކުރަމުން ފިލާވަޅު ދަސްކުރުން



ރަގަޅު މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން



ހިތުދަސްކުރުމުގެ އިތުރަށް ފިލާވަޅުގައިވާ އެއްޗެއް ރަގަޅަށް ދޭހަވޭތޯ ބެލުން



މުޤައްރަރުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތާ ބެހޭ ފޮތްތައް މުޠާލިޢާ ކުރުން



ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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 އެގްޒޭމިނަރުންގެ ފަރާތުން ދަރިވަރުންނަށް ހުށަހަޅާ މުހިންމު ބައެއް ހުށަހެޅުން
 ޖަވާބު ލިޔާއިރު ޖަވާބުގެ އެކި ބައިތައް ވަކިވަކިން ލިޔުން
 ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި ޕޮއިންޓުތަކެއް ލިޔާނަމަ ވަކިވަކިން ޕޮއިންޓު ފޯމަށް ލިޔުން
 ޖަވާބެއްގައި ކަމެއްގެ ދެކޮޅު ލިޔަން ބުނެފައި ހުރިނަމަ ދެ ކޮލަމަކަށް ނުވަތަ ވަކި ތަރުތީބަކުން ލިޔުން
 ސުވާލުގެ ނަމްބަރާއި އޭގެ ޖަވާބާ ދިމާވާގޮތަށް ލިޔުން

ކަރުދާސް I
އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތުގެ ކަރުދާސް ބެހިފައިވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ .މިގޮތުން ފުރަތަމަ
ކަރުދާހުގައި ހިމެނެ ނީ ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދޭން ޖެހޭގޮތަށް މުޅި މުޤައްރަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން
ހެދިފައިވާ  15ސުވާލެވެ .މިކަރުދާހަށް ލިބެނީ ޖުމުލަ  40މާކުހެވެ.
ޖަވާބުތައް މާކުކުރުމުގައި ވަކި ޢަދަދަކަށް ނުކުތާ ހިމަނަން ބުނެފައިވާނަމަ އެ
ޢަދަކަށް ނުކުތާ ހިމަނާފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް ބައެއް ދަރިވަރުން ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުގައި ލިޔެފައި
ހުންނަނީ ވަކި ވަކި ޕޮއިންޓް ނުލިޔެ ،އެއް ޕެރެގްރާފެއްގައި ތިން ޕޮއިންޓްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ .ބައެއްފަހަރު
ތިންޕޮއިންޓަށްވުރެ ގިނައިން ވެސް ހިމަނާފައި ހުރެއެވެ .މިސާލަކަށް ކަރުދާސް  2ގެ  2ވަނަސުވާލު ( ކީރިތި
ޤުރްއާން ތަވާތުރުކޮށް އައިސްފައި ވުމުން ދޭހަވާ ތިން ކަމެއް ލިޔޭ! ) ގެ ޖަވާބު ގިނަ ދަރިވަރުން ލިޔެފައި
ހުންނަނީ އެއް ޕެރެގްރާފަކަށެވެ .މި ގޮތަށް އެއް ޕެރެގްރާފެއްގައި ޖަވާބު ލިޔެފައި ހުންނަނަމަ މާކުކުރުމުގައި
ބަލަނީ ފުރަތަމަ ތިންޕޮއިންޓެވެ .އަނެއްބައި ޖަވާބުތައް ބަލަނީ އިތުރު ޖަވާބުގެ ގޮތުގައެވެ .އެބަޔަކަށް މާކުހެއް
ނުލިބޭނެއެވެ.
ހަމަ އެހެންމެ ޕޮއިންޓްތައް ވަކިކޮށްގެން ޖަވާބުލިޔާ ދަރިވަރުން

 3ޕޮއިންޓް ވަކިން

ލިޔާއިރު  1ޕޮއިންޓެއްގައި  2ޕޮއިންޓް ލިޔެފައި ހުރެއެވެ .މިގޮތަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ނަމަ މާކުކުރަނީ ފުރަތަމަ
ޕޮއިންޓެވެ .އެޕޮއިންޓްގައި ހިމެނޭ އަނެއްބައި ޖަވާބު ބަލަނީ އިތުރު ޖަވާބުގެ ގޮތުގައެވެ .އެބަޔަކަށްވެސް
މާކުހެއް ނުލިބޭނެއެވެ .މިސާލަކަށް :އެއީ މާތްﷲގެ ކަލާމްފުޅުކަން އަދި (ޤުރްއާނަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ
ކާފިރުވާނެކަން) (އިތުރު ޖަވާބު)  -އެއީ ތެދުކަން ޤަބޫލުކުރުން.
 ޤުރްއާނަށް ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބުކަންމަތީގައިވާ ތިން ޖަވާބުވެސް ރަނގަޅެވެ .ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ޖަވާބުގައި ދެޕޮއިންޓް ހިމަނާފައިވާތީ ދެވަނަ
ޕޮއިންޓް އިތުރު ޖަވާބަކަށް ބަލާފައި ވަނީއެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި

 2ޕޮއިންޓް

ލިޔެފައި ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓްގައި ދެ ޕޮއިންޓް ހިމެނި ނަމަވެސް މާކު ކުރާނީ ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓްގެ ފަހުބައި
އިތުރު ޖަވާބަކަށް ބަލައިގެންނެވެ .އަދި އެބަޔަކަށް މާކުހެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
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ސުވާލުތައް

 1ވަނަ ސުވާލު
ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތައް ބާވާލެއްވުމުގެ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމުގެ ފައިދާ ތަކުގެތެރެއިން

2

ފައިދާއެއް ލިޔޭ!
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

މެދުމިން

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

1861

2845

2477

އިންސައްތައިން

25.91

39.61

34.48

މިއީ ގްރޭޑް

 10ގެ ފޮތުން އުފައްދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން

ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަޢަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ޖަވާބު ލިޔެފައިވަނީ ނުބައިކޮށެވެ .މިގޮތުން ބައެއް
ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގައި ސުވާލާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް ޖަވާބު ލިޔެފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ދެފައިދާގެ ގޮތުގައި
ބައެއް ދަރިވަރުން ލިޔެފައިވާ ޖަވާބުގެ ތެރޭގައި " އާޚިރަތްދުވަސް އަންނާނެކަން  ،ހިސާބު ބައްލަވާނެކަން"
އަދި ޖިންނި ޝައިޠާނުން ،ރޫޙާނިއްޔަތުގެ ބާރު" މިފަދަ ޖަވާބުތައްވެސް ލިޔެފައިވެއެވެ .މިއީ ސުވާލާ
އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ޖަވާބުތަކެވެ .މިސުވާލުގެ ރަގަޅު ޖަވާބުގެ ގޮތުގައި ފޮތުން  10ނުކުތާއެއް ފެންނަން
އޮތްއިރު އެއާއި ގުޅިގެންވެސް ޖަވާބަށް އިތުރުވާ ހަ ނުކުތާއެއް ލިޔެވެއެވެ .މިސޯޅަ ނުކުތާގެ ތެރެއިން
އެއްވެސް ނުކުތާއެއް ނުލިޔެވޭ ދަރިވަރުން ތިބިކަން ފާހަގަވެއެވެ .މިސާލަކަށް "ޤުރްއާން ވިސްނަން
ފަސޭހަވުން ،ތަފްސީރު ކުރަން ފަސޭހަވުން ،އާޔަތުގެ މާނަކުރަން ފަސޭހަވުން ،ޤުރްއާން އުގެނެން ފަސޭހަވުން"
މިއީ މިސުވާލުގައި ލިޔެވޭނެ ރަގަޅު ޖަވާބުތަކެވެ.
ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތަކަށް ވިސްނާލުމުން މަޢުލޫމާތު ދަސްކުރަން ދަރިވަރުން މަސައްކަތް
ކޮށްފައި ނުވާކަން ދޭހަވެއެވެ .މިފަދަ ބައެއް ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު "ކީރިތިޤުރްއާން ތަވާތުރުކޮށް އައިސްފައިވަނީ
ތަވާތުރުގެ މަގުންނެވެ .އެއީ މުސްލިމުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށްޓަކައެވެ .ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އެކިއެކި
ޙަދީޘްތައް އައިސްފައި ވެއެވެ ".މިކަހަލަ ޖަވާބު ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ .މިއީ ސުވާލާ ނުގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ތަކެކެވެ.

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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 2ވަނަ ސުވާލު
 

  

   

މާނަ " ތީނާއި

ޒައިތޫނި ގަންދެއްވަމެވެ .އަދި ޠޫރު ސީނާ ގަންދެއްވަމެވެ .އަދި އަމާންކަން ލިބިގެން މިވާ މިރަށް،
ގަންދެއްވަމެވެ ".މިތަކެތި ގަންދެއްވައި ހުވާކޮށްފައިވުމުން ދޭހަވާ ދެކަމެއް ލިޔޭ ! އަދި "  
" މި ޢިބާރާތުގައި އިޝާރާތް ކުރެވިފައިވަނީ ކޮން ތަނަކަށްކަންވެސް ލިޔޭ !
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

721

2555

2446

1172

އިންސައްތައިން

10.46

37.06

35.48

17.00

މިއީ އައްތީނު ސޫރަތުގެ ތިން އާޔަތާއި އެތިން އާޔަތުގެ މާނައެވެ .މިއީ ގްރޭޑް

 9ގެ ފޮތުގެ

ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލަކީވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދަރިވަރުންގެ
ޖަވާބު ނުބައިވި ސުވާލެކެވެ .ޖަވާބު ނުބައިވާން ދިމާވި ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވެނީ ސުވާލުގައި އައިސްފައިވާ ދޭހަ
އެގޮތުގައި ދޭހަވެފައި ނެތުމެވެ .މިސުވާލުގެ ޖަވާބުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ މާ ބޮޑަށް ވިސްނައިގެން ދޭހަކުރަން
ޖެހޭފަދަ ޖަވާބުތަކެއް ނޫނެވެ .އެގޮތުން "މަޚްލޫޤުން ގަންދެއްވައި ހުވާކުރުން ﷲގެ ޙައްޤުގައި ހުއްދަކަން

،

ހުވާކުރެވުނު ތަކެތީގެ މާތްކަން/މުހިންމުކަން  ،ޒައިތޫނީގެ މާތްކަން/މުހިންމުކަން .ޠޫރުގެ މާތްކަން/މުހިންމުކަން،
މައްކާގެ މާތްކަން/މުހިންމުކަން  ،މައްކާއަށެވެ ".މިފަދަ ޖަވާބުތަކެކެވެ.
މިސުވާލަށް ދަރިވަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު "ތީނަކީ ވަރަށް އަގުބޮޑު އެއްޗެކެވެ.
ޒައިތޫނިއަކީ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ .ޠޫރުސީނާއަކީ މީހުން ތެޔޮ ހަދަން ގެންގުޅޭ
އެއްޗެކެވެ ".މިފަދަ ޖަވާބުތައް ހިމެނެއެވެ .މިފަދަ އެހެން މިސާލަކީ "ތީން ޒައިތޫނު އެއީ ދުނިޔެމަތީގައި
ލައްވަވާފައިވާ އެންމެ މީރުވަސްދުވާ ތަކެއްޗަށް ވެފައި ސުވަރުގޭގެ ވަސްވެސް އެތަކެތީގައި އެކުލެވިގެންވާތީއެވެ.
އަލްބަލަދުލްއަމީން އިޝާރާތް ކުރައްވަނީ ސުވަރުގެއަށެވެ ".މިޖަވާބުތަކަށް ވިސްނާލުމުން އެގެނީ މިސުވާލުގައި
އިޝާރާތްކުރާ ދޭހަ އެމިންވަރަށް ދޭހަވެފައި ދަރިވަރުންނަށް ނެތްކަމެވެ .މިފަދަ ގޮތަކަށް ފިލާވަޅުން އުފައްދާ
ދޭހަތަކަށް ދަރިވަރުން ހޭނުއްވުމަށް މި ބާވަތުގެ ދޭހަތައް ހެއްދެވުން ރަގަޅުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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 3ވަނަ ސުވާލު
ކީރިތި ރަސޫލާ صلّى اهلل عليه وسلّم ގެ ޙަދީޘަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޝަރަޙަކަން ހާމަވާ ތަފާތު  4ކަމެއް
ބަޔާންކުރޭ !
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ދެރަ

ވަރަށްދެރަ

ޢަދަދުން

1180

1576

451

3629

އިންސައްތައިން

17.26

23.06

6.60

53.09

މިއީ ގްރޭޑް

 8ގެ ފޮތުގެ ޙަދީޘްޢިލްމުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލެކެވެ.

މިސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ލިޔަންޖެހެނީ  4ކަމެއްނަމަވެސް ޖަވާބުގައި ލިޔެވިދާނެ ތަފާތު  14ކަމަކާއި އިތުރަށް
މާނަދޭހަވާ ފަދަ ޢިބާރާތްތައްވެސް ލިޔެވެން ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ނުބައިވާން ދިމާވި
މައިގަނޑު ސަބަބެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ މިފަދަ ނުކުތާތައް ދަސްކުރެވިފައި ނެތުމެވެ .ބައެއް ދަރިވަރުންގެ
ޖަވާބުގައި" ޤުރްއާނުގައި ނެތްވާހަކައެއް ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން އަންނާނެއެވެ * .ޤުރްއާނުގައި އަންގަވާފައި
އޮތް އިތުރަށް ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައި އޮންނާނެއެވެ * .ސުންނަތް ،އިޖްމާޢު  ،ޤިޔާސް * ކީރިތިޤުރްއާނުގައި
ޙަދީޘް އެކުލަވާލާފައިވުން  ،ކީރިތިޤުރްއާނަކީ މާތްﷲގެ ކަލާމްފުޅެވެ.

 ،ކީރިތިރަސޫލާއަށް ޤުރްއާން

ބާވައިލެއްވިކަން ،ކީރިތިޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުން ".މިފަދަ ޢިބާރާތްތައް ލިޔެފައި ހުއްޓެވެ .މިއީ ކީރިތި
ރަސޫލާގެ ޙަދީޘަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޝަރަޙަކަން ހާމަވާ ޖަވާބުތަކެއްނޫނެވެ .އެހެންކަމުން ދަރިވަރުން
މިކަންކަމަށް ސަމާލުކުރުވުން މުހިންމެވެ.

 4ވަނަ ސުވާލު
މައުޟޫޢު ޙަދީޘް ދެނެގަންނާނެ  4ގޮތެއް ލިޔޭ !
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަގަޅު

ދެރަ

ވަރަށްދެރަ

ޢަދަދުން

633

1168

675

3773

އިންސައްތައިން

10.13

18.70

10.80

60.38

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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މިއީ ގްރޭޑް

 9ގެ ފޮތުގެ ޙަދީޘް ޢިލްމުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލެކެވެ.

މިސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ލިޔަންޖެހެނީ

 4ގޮތް ކަމުގައިވިޔަސް ޖަވާބުގައި ލިޔެވިދާނެ ތަފާތު

 10ގޮތާއި

މާނަދޭހަވާ ފަދަ ޢިބާރާތުން ލިޔެގެން ޖަވާބުދެވޭނެ އިތުރުގޮތްތައްވެސް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް
މިސުވާލަށްވެސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ފުރިހަމަ ޖަވާބު ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ .މިޖަވާބުތައް ފޮތުގައި އެބަހުއްޓެވެ.
އެހެންކަމުން މިއީވެސް ރަގަޅަށް ފިލާވަޅު ދަސްނުކުރެވުމުން ޖަވާބުދޭން އުދަގޫވި ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލަށް
ބައެއް ދަރިވަރުން ދީފައި ހުރި ޖަވާބުގެ ޢިބާރާތަށް ބަލާއިރު "ސަނަދު ،މަތަނު ،ޢުރުފު ،އިޖްމާޢު *
މަޝްހޫރުވުން ،މުދަލުން ވާރުތަވުން  ،ވެރިންގެ ގާތްކަމާއި ރުހުން ހޯދުން  ،ސަޖިދަވަޅެއް އައިސްފައިވުން *
ތުބުޅި ދިގުކުރުން ،ފައިކުރި ބުރިކުރުން ،މޫނުބުރުގާ އެޅުން" މިފަދަ ޢިބާރާތްތައް ހިމެނެއެވެ .ބައެއް ކުދިންނަށް
މިސުވާލުގެ ޢިބާރާތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޢަރަބިބަހުގެ ސަބަބުން ސުވާލު ރަނގަޅަށް ދޭހަ ވެފައި ނުވާކަން
ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިފަދަ އެއްމިސާލަކީ" އޭގެ މައުޟޫޢަށް ބަލައިގެންނެވެ ".ޤުދުސީ ޙަދީޘަށްވުރެ މައުޟޫޢު
ޙަދީޘް މޮޅުކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ ".ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށްޓަކައި ސުވާލުގެ ޢިބާރާތް ރަގަޅަށް ވިސްނުން
މުހިންމެވެ.

 5ވަނަ ސުވާލު
ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ" .ޤިޔާމަތް ދުވަހު އަޅާއާމެދު އެންމެ ފުރަތަމަ ހިސާބު ބެއްލެވޭހުށީ ނަމާދާ
މެދުގައެވެ ".އަނެއް ޙަދީޘްގައި ވެއެވެ" .މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އެންމެފުރަތަމަ ނިޔާ ކަނޑައަޅުއްވާހުށީ
ޤަތުލުގެ މައްސަލަތަކުގައެވެ ".މިދެ ޙަދީޘަށް ބަލާލާއިރު މިދެޙަދީޘްގެ މާނަ ފުށުއަރާކަމަށް ބައެއްމީހުންނަށް
ހީވެދާނެއެވެ .ވީމާ ،މިދެޙަދީޘްގެ މާނަ ފުށުނާރާގޮތަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދޭށެވެ!
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

7288

އިންސައްތައިން

100

މިއީ ގްރޭޑް

 10ގެ ފޮތުން ޢަޤީދާގެ ޢިލްމުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ.

މިސުވާލަކީ އިމްތިޙާނު ހެދި އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް ރަނގަޅު ޖަވާބު ދެވިފައި ނުވާ ސުވާލެވެ .އެހެންކަމުން
އިމްތިޙާނު ގްރޭޑް ކުރިއިރު ޖަވާބުދިން ހުރިހާ ކުދިންނަށް މިސުވާލުގެ ފުލްމާކުސް ދެވިފައިވާނެއެވެ .ލަފާކުރެވޭ
ގޮތުގައި މިފެންވަރުގެ ދޭހައަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައި ނެތުމުން ސުވާލުގެ ޢިބާރާތުން ބުނާ އެއްޗެއް
ދަރިވަރުންނަށް ދޭހަވެފައެއް ނުވެއެވެ .މިސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ ފުރަތަމަ ޙަދީޘްގައިވަނީ މާތްﷲގެ ޙައްޤުތަކުގެ
ވާހަކައެވެ .ނަމަވެސް ދެވަނަ ޙަދީޘްގައިވަނީ އަޅުތަކުންގެ  /ﷲގެ އަޅުންގެ  /މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުގެ
ވާހަކައެވެ.

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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 6ވަނަ ސުވާލު
މަރަށް ޙާޟިރުވެފައިވާ މީހާއަށް ޝަހާދަތް ލައިދެނީ ދެސަބަބަކާ ހުރެއެވެ .އެ ދެ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

މެދުމިން

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

979

2835

3400

އިންސައްތައިން

13.57

39.30

47.13

މިއީ ގްރޭޑް

 9ގެ ފޮތުން ފިޤްހުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފެންވަރުގެ ސުވާލެކެވެ.

ގިނަ ދަރިވަރުން މިސުވާލު ރަގަޅުކުރި ނަމަވެސް ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުގުޅޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިސާލަކަށް "މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން ،ބާލިޣުވުން" މިކަހަލަ ޢިބާރާތުންވެސް ބައެއް ދަރިވަރުން ޖަވާބުތައް
ލިޔެފައިވެއެވެ .އެހެން މިސާލަކަށް ބަލާއިރު "މަރުވަމުންދާ މީހާއަށް ވާހަކަ ނުދެއްކިއްޖެ ޙާލަތުގައެވެ.

 ،މޮޔަ

މީހެއް ކަމުގައި ވާނަމައެވެ ".މިފަދަ ޢިބާރާތުންވެސް ޖަވާބު ދީފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ފުރަތަމަ
ޙާލަތުގައި މަޢުލޫމާތު ދަސްވެފައި ނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭއިރު ދެވަނަ މިސާލުން ދޭހަވަނީ ސުވާލުގެ ޢިބާރާތް
އެގުނު ކަމަށްވިޔަސް ސުވާލުން ޙާޞިލުކުރަން އުޅޭ ކަމެއް ދަރިވަރުންނަށް ހޯދިފައި ނުވާކަމެވެ .މިހެންވާންޖެހޭ
ސަބަބެއް ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އިމްތިޙާނަށްވަދެ ސުވާލަށް ވިސްނާނުލާ އަވަސްއަވަހަށް ޖަވާބު ލިޔެ އަދި ދެވަނަ
ފަހަރަށް އެޖަވާބު ބަލާ މުޠާލިޢާވެސް ނުކުރުމެވެ.

 7ވަނަ ސުވާލު
ނަމާދު އަޅާ މީހުން ދެބަޔަކަށް ބެހިފައި ވެއެވެ .އެ ދެބަޔަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެ ދެބައިގެ ޙުކުމް ވަކިވަކިން
ލިޔޭ!
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

612

224

588

764

4750

އިންސައްތައިން

8.82

3.23

8.48

11.01

68.46

މިއީ ގްރޭޑް

 8ގެ ފޮތުން ފިޤްހުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލެކެވެ.

މިސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތަށް ބަލާއިރު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް މިސުވާލަށް ރަގަޅު
ޖަވާބު ދެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ދެބަޔަކާއި ދެބައިގެ ޙުކުމް ލިޔަން އޮތްއިރު މިއިން އެއްވެސް ބަޔެއް
އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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ރަގަޅުނުވާ ގިނަ ދަރިވަރުން އެބަތިއްބެވެ .ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގެ ޢިބާރާތް ހުރި ގޮތުގެ މިސާލަކީ
"ޤަވާޢިދުން ފަރުޟު ފަސްނަމާދު އަޅާމީހުން  ،އެބައިމީހުން ސުވަރުގެ ނުދާހުއްޓެވެ .ނަމާދު ވަގުތު ޖެހިގެން
ދިއުމުގެ ކުރިން ނަމާދު ނުކުރާމީހާ (އެއްގޮތަކަށްވެސް ނަމާދު ނުކުރާމީހާ) އާޚިރަތުގައި އަލިފާން ބޫޓަކަށް
އެރުވުމާއި އަލިފާން ހެދުމެއް ލެއްވުން ".މިއެވެ.

 8ވަނަ ސުވާލު
ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލާގައި އިޚްތިޔާރު ދެވޭ މަރުޙަލާގައި ފިރިހެންކުދިން ބެލެހެއްޓުން ވާޖިބުވާ އެންމެ
ފަހުގެ މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟ އަދި އަންހެންކުދިން ބެލެހެއްޓުން ވާޖިބުވާ އެންމެ ފަހު މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

މެދުމިން

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

1722

2523

2697

އިންސައްތައިން

24.81

36.34

38.85

މިއީ ގްރޭޑް

10ގެ ފޮތުން ފިޤްހުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލެކެވެ.

މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ގިނަ ކުދިންނަށް މިސުވާލުން ބައެއް ރަގަޅު ކުރެވިފައި
ވީނަމަވެސް މުޅި ސުވާލުގެ ޖަވާބުން އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ރަގަޅުނުކުރެވޭ ޢަދަދު ބޮޑުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މިސުވާލުގެ ޖަވާބުގައިވެސް ބައެއް ދަރިވަރުން ނުގުޅޭ ޖަވާބުތައް ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިސާލަކަށް
"ފިރިހެނާ ޖުނުބުވެރިވެ  18އަހަރުވުން ،އަންހެނާ ޖިމާޢުވެ  18އަހަރުވުމުން" މިފަދަ ޖަވާބުތަކެވެ.

 9ވަނަ ސުވާލު
ޙަދީޘެއްގެ މާނަ އިގައި ވެއެވެ " .އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި ފިރިމީހާ ކައިރިން ވަރިއަށް އެދޭ
އަންހެނާއަށް ސުވަރުގޭގެ މީރު ވަސްވެސް ވަނީ ޙަރާމް ކުރައްވާފައެވެ " .މިޙަދީޘުން ދޭހަވާ ތިން ކަމެއް
ލިޔޭ !
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

139

1442

3051

2602

އިންސައްތައިން

1.92

19.93

42.18

35.97

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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 10ގެ ފޮތުން ފިޤްހުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލަށް

މިއީ ގްރޭޑް

ޖަވާބު ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް މިސުވާލު ދޭހަވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ގިނަ
ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ރަގަޅު ޖަވާބު ދެވިފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މިސުވާލަށް ބައެއް ދަރިވަރުން
ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ ޢިބާރާތްތަކަށް ބަލާއިރު "އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި ފިރިމީހާގެ ކައިރިން ވަރިއަށް އެދެނީ
ވަރަށް ނުބައި ނުލަފާ ޖައްބާރު އަންހެނެކެވެ .އެއަންހެނާއަކީ ޒިނޭކުރާ އަންހެނެއްނަމަ ފުރަތަމަ ފިރިމީހާ
ކައިރިން އަހާކަށްވެސް ނުކެރޭނެއެވެ ".މިފަދަ ޢިބާރާތްތަކެވެ .މިފަދަ ޖަވާބުތަކަށް ބަލައިލުމުން ފޮތުގެ
މަޢުލޫމާތު ފެންނަން އޮތަސް އެމަޢުލޫމާތު ދޭހަވުމުގެ މައްސަލަ ހުންނަ މިންވަރު ހާމަވެއެވެ.

 10ވަނަ ސުވާލު
އިބްރާހީމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު މީހެކެވެ .އިބްރާހީމް ގެ އާދައަކީ ފަތިސްނަމާދު ކޮށްގެން ކަސްރަތަށް
ދިއުމެވެ .އެއްދުވަހަކު އިބްރާހީމްގެ އާދައިގެ މަތިން ފަތިސްނަމާދަށް މިސްކިތަށް އަރާ ސުންނަތުގެ ދެރަކްޢަތް
ނިމުނުތަނާ ފެނުނީ ދެމީހަކު މިސްކިތުގައި އަޑުގަދަކޮށް ހީސަމާސަކުރާ ތަނެވެ .އެތަން ފެނިފައި އިބްރާހީމް އެ
ދެމީހުންނަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެ އެކަން މަނާ ކުރިއެވެ .އަނެއްދުވަހު އިބްރާހިމަށް ޚަބަރު ލިބުނީ ،އެރޭ އެރަށު
މީހަކު މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އުޅޭކަމުގެ ޚަބަރެވެ .މިޙާދިސާ ކިޔުމަށްފަހު ޙާދިސާގައިވާ ވާޖިބު
ކަމަކާއި ،ފަރުޟުކިފާޔަތަކާއި ،ސުންނަތްކަމަކާއި ،މުބާޙު ކަމެއް ،އަދި މަކުރޫހަކަމެއް ފާހަގަކޮށް ލިޔާށެވެ!
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

1818

1637

2594

761

405

އިންސައްތައިން

25.20

22.69

35.95

10.55

5.61

މިއީ ގްރޭޑް

 10ގެ ފޮތުން ފިޤްހުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ ބޭނުންކުރުމުގެ ސުވާލެކެވެ.

މިސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައި ހުރިގޮތަށް ބަލާއިރު މިސުވާލަކީ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަ ސުވާލެއް
ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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 11ވަނަ ސުވާލު
އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރިން އަންހެނުންނަކީ ވަރަށް ނިކަމެތި ކުރެވިފައިވާ ބައެއްކަން ހާމަވާ

4

ކަމެއް ލިޔޭ!
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

1133

1654

1750

1618

958

އިންސައްތައިން

15.93

23.25

24.60

22.75

13.47

މިއީ ގްރޭޑް

 9ގެ ފޮތުން ތާރީޚާއި ޙަޟާރާގެބައިން އުފައްދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލެކެވެ.

މިސުވާލަކީވެސް ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހައިން ޖަވާބު ދެވުނު ސުވާލެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް މިސުވާލަށް ރަގަޅު
ޖަވާބު ފުރިހަމައަށް ނުދެވުނު ބައެއް ދަރިވަރުން ތިބިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިސާލަކަށް "ލާނެ ފޭރާންގަޑެއް ކުރީ
ޒަމާނުގައި ލިބިފައިނެތުން ،ކާން ލިބުން ދަތިވާ ދުވަސްދުވަސް އައުން ،ފެންވަރައިގެން ލާނެ އެއްޗެއް ނެތުން،
ފެން ލިބުން ދަތިވުން "،މިފަދަ ޖަވާބުތައް ހިމެނެއެވެ .މިހެން ވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ ސުރުޚީއާ ގުޅުވައިގެން
މަޢުލޫމާތު ޚުލާޞާކޮށް ދަސްކުރެވިފައި ނެތުންކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

 12ވަނަ ސުވާލު
މަޝްހޫރު  4މަޛުހަބުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ  2އަޞްލަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތެވެ .މިކަން މިހެން
އޮތުމުން ހަތަރު މަޛުހަބާ ބެހޭގޮތުން ދޭހަވާ  3ކަމެއް ލިޔޭ!
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

41

1200

5473

އިންސައްތައިން

0.61

17.87

81.52

މިއީ ގްރޭޑް

 8ގެ ފޮތުންނާއި ގްރޭޑް  9ގެ ފޮތުން ތާރީޚާއި ޙަޟާރާގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ

ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލަކީ ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ޖަވާބު ދިނުން އުދަގޫވި ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލަށް
ބައެއް ދަރިވަރުން ދީފައިހުރި ޖަވާބުގެ ޢިބާރާތްތަކަށް ބަލާއިރު ސުވާލާ ގުޅުން ކުޑަކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ
ކުރެވުނެވެ .މިސާލަކަށް "ސުންނަތާއި ވާޖިބު ކުރެއްވި ކަންތަކާއި ޙަރާމްކުރެއްވި ކަންތައް އެގުމެވެ ".ނުވަތަ
"މަލަކޫތީ ޢާލަމަށް ނިސްބަތްވާ ހަތަރު މަޒްހަބަށް ވުމެވެ ".މިފަދަ ޖަވާބުތަކެވެ .ރަގަޅު ޖަވާބުގެ ގޮތުގައި
ދެވިދާނެ  7ޖަވާބަކާއި އެއާއި ގުޅޭ މާނަ ދޭހަވާ ޖަވާބުތައްވެސް މާކިން ސްކީމްގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ .އެފަދަ
ޖަވާބުގެ ތެރޭގައި "މަޒްހަބުގެ ޞައްޙަކަން ،މަޒްހަބުތަކުގެ އިމާމުންނަށް ބަދުބަސް ނުބުނެވޭނެކަން ޤުރްއާނާއި
އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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ސުންނަތާއި ޚިލާފު ކަމެއް މަޒްހަބުގެ އަހުލުވެރިން ޚިޔާރު ކުރިނަމަވެސް އެއީ ޤަބޫލު ނުކުރެވޭކަމެއްކަން،
މަޒްހަބުތަކަކީ ބަޔަކު އަމިއްލައަށް ހެދި އެއްޗެއް ނޫންކަން ".މިފަދަ ޖަވާބުތައް ހިމެނެއެވެ.

 13ވަނަ ސުވާލު
ޔުނިވަރސަލް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައިގަނޑު

3

އަސާސެއް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ .އެތިން އަސާސްވެސްވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅުގައި އިސްލާމީ
ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ .އެޑެކްލަރޭޝަންގައިވާ ތިން އަސާސްގެތެރެއިން ކޮންމެވެސް  2އަސާސެއް
ލިޔޭ!
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

މެދުމިން

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

2616

949

2716

އިންސައްތައިން

41.65

15.11

43.24

މިއީ ގްރޭޑް

 9ގެ ފޮތުން ތާރީޚާއި ޙަޟާރާގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލެކެވެ.

ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް މިސުވާލަށް ރަގަޅު ޖަވާބު ދެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގެ
ޢިބާރާތަށް ބަލާއިރު " ޤައުމުތަކުން ބަނޑުހައިހޫނުކަން ނައްތާލުން ،ތަޅާފޮޅުމާއި މާރާމާރީ ނައްތާލުން،
އަވައްޓެރިންނަށް ކަމޭހިތުން" މިފަދަ ޢިބާރާތްތައް ހިމެނެއެވެ .މިޖަވާބުތަކަކީ ސުވާލާ ވަރަށް ގުޅުންކުޑަ
ޖަވާބުތަކެކެވެ .މިހެންވާން ޖެހެނީ މަޢުލޫމާތު ދަސްކުރަންވާ މިންވަރަށް ދަސްކޮށްފައި ނެތުމުންކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 14ވަނަ ސުވާލު
ސަލާމް ކުރުމާއި އެއަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ޙުކުމް ލިޔޭ !
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

މެދުމިން

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

3511

2201

1523

އިންސައްތައިން

48.53

30.42

21.05

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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މިއީ ގްރޭޑް

 9ގެ ފޮތުން ތާރީޚާއި ޙަޟާރާގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލެކެވެ.

މިސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު

 1/5ދަރިވަރުންނަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސުވާލަށް

ޖަވާބެއް ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތައް ދީފައިވާ ޢިބާރާތަށް ބަލާއިރު "ވާޖިބެއް ،އެއީ އަހަރެމެން
އެންމެންނަކީވެސް އެއް އުއްމަތުގެ އިސްލާމުން ކަމަށް ވާތީއެވެ .އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާވެ ގުޅުން ބަދަހިވާނީވެސް
ސަލާމްގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ ".މިފަދަ އެހެން ބައެއް މިސާލުތަކުގައި "ދުވާފަ ދާ މީހާ ހިގާފަ ދާ މީހާއަށް ސަލާމް
ކުރުން ،ސަފާރީގައި ދާ މީހާ ހިގާފަ ދާ މީހާއާއި ސަލާމް ކުރުން ".މިފަދަ ޢިބާރާތްތައްވެސް ލިޔެފައި ވެއެވެ.

 15ވަނަ ސުވާލު
އަޙްމަދު ކުޑައިރުއްސުރެ ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ޔޫރަޕުގައެވެ .އިސްލާމްދީނުގެ ކުޑަމިންވަރެއް ފިޔަވާ
އަޙްމަދަކަށް އިސްލާމްދީނާ ބެހޭގޮތުން އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ .އަޙްމަދު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިސްލާމް ދީނުގައި
ރިވެތި އަޚްލާޤަށް އަހަންމިއްޔަތެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ .އަޙްމަދު ބުނާ ގޮތުގައި މުސްލިމުންނަކީ އެމީހުންގެ
އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫ ކުރާ ބައެކެވެ .އަދި މުސްލިމުން މެހެމާންދާރީއެއްވެސް އަދާއެއް ނުކުރެއެވެ .އަދި
އެހެންމީހުނަށް ހެޔޮކޮށްނުހިތާއިރު ،މުސްލިމުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ޢަދާވާތްތެރިވެސް ވެއެވެ .އަދި މީގެ
އިތުރުން އެމީހުން އެމީހުންގެ މައިންބަފައިންނާ ދިމާއަށް އެއްޗެހިކިޔައިވެސް ހަދައެވެ .ވީމާ

 ،އަޙްމަދު

މުސްލިމުންނާމެދު ދެކޭ ގޮތްތަކަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އެކަން އޮތް ގޮތް ނޫންކަން ބަޔާންކުރުމަށް

 ،އަޙްމަދު

މުސްލިމުންނާމެދު ދެކޭ ގޮތްތަކުގެތެރެއިން ކޮންމެ ގޮތަކަށް އިސްލާމްދިނުގައިވާ ގޮތް ވަކިވަކިން ދަލީލާއެކު
ނުވަތަ ދަލީލުގެ މާނައާއެކު ލިޔޭ !
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

13

34

101

1880

4869

އިންސައްތައިން

0.19

0.49

1.46

27.26

70.60

މިއީ ގްރޭޑް

 8ގެ ފޮތުން އިސްލާމީ އަޚްލާޤުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ ބޭނުންކުރުމުގެ

ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލަށް ބަލާއިރު މިއީ ވަރަށް ފުޅާކޮށް ހެދިފައިވާ ސުވާލެކެވެ .ސުވާލުގެ ޖަވާބުތައް
ގިނަނަމަވެސް މިފަދަ ރަގަޅު ޖަވާބު ދަރިވަރުންނަށް ދޭން އުދަގޫވިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އެހެންކަމުން ވަރަށް
ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް  5މާކުހުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މާކުހެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ .ފަހަރެއްގައި ސުވާލު
ޢިބާރާތް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް ޖަވާބުދިނުން އުދަގޫވީ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ .ފަހަރެއްގައި ދަލީލެއް
ނުވަތަ ދަލީލެއްގެ މާނަ ލިޔަން އޮތުން އެއީވެސް ސުވާލު އުދަގޫވުމުގެ ސަބަބަކަށް ވެދާނެއެވެ .ބައެއް
ދަރިވަރުންގެ ޢިބާރާތްތަކަށް ބަލާއިރު "މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުން" "މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތާ މީހާ
ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ ".އަނެއްބައި ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގެ ޢިބާރާތްތަކަށް ބަލާއިރު "ދަލީލާއި ދަލީލުގެ މާނަ
ކީރިތިޤުރްއާނުގައި އޮންނާނެއެވެ ".މިގޮތަށް ޖަވާބު ދީފައި ހުއްޓެވެ.
އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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ކަރުދާސް II
ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިތަކުން އިޚްތިޔާރު ދެވިފައިވާ ގޮތަށް

ދެވަނަ

ހެދިފައިވާ  16ސުވާލެވެ .އޭގެތެރެއިން ޖަވާބުދޭން ޖެހެނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޚްތިޔާރުތަކުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން
 10ސުވާލަކަށެވެ .މިކަރުދާހަށް ލިބެނީ ޖުމުލަ  60މާކުހެވެ.
އިޚްތިޔާރީ ސުވާލުތަކަށް (ދެސުވާލުން އެއް ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭން ހުންނަ ސުވާލުތައް)
ޖަވާބުދޭ އިރު ދެސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފިނަމަ މާކުކުރަނީ ޖަވާބު ދީފައިހުރި ތަރުތީބުން ފުރަތަމަ ސުވާލެވެ .ދެވަނަ
ސުވާލަކީ އިތުރަށް ޖަވާބުދީފައިވާ ސުވާލެއްކަމުގައި ބަލަނީއެވެ.



ސުވާލުތައް

 1ވަނަ ސުވާލު
        ބާއްޖަވެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން
ލާޒިމް ތިންސިފައެއް މިދެއާޔަތުން ދޭހަވެއެވެ .އެ ތިންސިފައަކީ ކޮބާ؟
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

183

402

532

2

467

އިންސައްތައިން

11.54

25.35

33.54

0.13

29.45

މިއީ ގްރޭޑް

 9ގެ ފޮތުން ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ.

ދަރިވަރުން ސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު ފެންނަނީ މި ސުވާލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  6މާކުސްގެ
ތެރެއިން އެއްވެސް މާކުހެއް ނުލިބޭ ދަރިވަރުން ތިބިކަމެވެ .މިސުވާލަށް ދަރިވަރުންނަށް ޖަވާބު ދިނުން
އުދަގޫކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ސަބަބަކީ އާޔަތުގެ މުރާދު ރަގަޅަށް ވިސްނިފައި ނެތުމެވެ .އާޔަތްތަކުން ދޭހަވާ
ކަންތައްތަކަކީ ޓީޗަރުން އޮޅުންފިލުވައިދީ ހަދަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެކެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ދަރިވަރުން އާޔަތުގެ
މާނަ ރަގަޅަށް ދަސްކޮށްފައި ނުވުމުންވެސް ޖަވާބުތައް ނުބައިވާން ދިމާވި ސަބަބެއްކަމަށް ވިއެވެ .އަދި
އާޔަތުގެ މާނަ ލިޔެފައި ނެތުމަކީ މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ދަރިވަރުންނަށް އުދަގޫވި ސަބަބެއްކަމަށް
ލަފާކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިފަދަ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ .މިސުވާލުގެ ޖަވާބުތަކަކީ
ސުވާލު ދޭހަވެއްޖެނަމަ އުދަގޫ ޖަވާބުތަކެއް ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ތަފާތު ގޮތަކަށް މައިގަނޑު
ޕޮއިންޓަކާއި އޭގެ ދޭހަ ހިމެނޭ ޖަވާބުތަކެއް ދެވޭގޮތަށް ސުވާލު ފަރުމާކުރެވިފައި ވިނަމަވެސް ސުވާލުގެ ޖަވާބު
ދިނުން ދަރިވަރުންނަށް އުދަގޫވި ސުވާލެއްކަމަށް މިސުވާލު ވިއެވެ.
އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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 2ވަނަ ސުވާލު
އައްދުޚާން ސޫރަތުގެ  3ވަނަ އާޔަތުގެ މާނައިގައި ވެއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެފޮތް
އިންޒާރުކުރައްވާ ކަލަކު

(އެބަހީ ޤުރްއާން) ބާވާލެއްވީ ބަރަކާތްތެރި ވެގެންވާ ރެއެއްގައެވެ .ހަމަކަށަވަރުން

ކަމުގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެންވަމެވެ ".އަދި އަލް ޤަދްރު ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ އާޔަތުގެ މާނައިގައި
ވެއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އެޤުރްއާން ބާވައިލެއްވީ ލައިލަތުލްޤަދްރި ވިލޭރޭގައެވެ".
(ހ) ފުރަތަމަ އާޔަތުގައި އެވާ ބާވާލެއްވުމަކީ ކޮބާ؟
(ށ) ދެވަނަ އާޔަތުގައި އެވާ ބާވާލެއްވުމަކީ ކޮބާ؟
(ނ) ފުރަތަމަ އާޔަތުގައި އިންޒާރު ކުރައްވާ ކަލަކު ކަމުގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެންވަމެވެ.
މިބަސްފުޅުގައި އެވާ އިންޒާރަކީ ކޮބާ؟
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

64

825

1970

3

2811

އިންސައްތައިން

1.13

14.54

34.73

0.05

49.55

މިއީ ގްރޭޑް

 8ގެ ފޮތުން ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ.

ދަރިވަރުން ސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު ފެންނަނީ މި ސުވާލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  6މާކުސްގެ
ތެރެއިން އެއްވެސް މާކުހެއް ނުލިބޭ ދަރިވަރުން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ތިބިކަމެވެ .މިސުވާލުގެ ޖަވާބަށް ބަލާއިރު
"(ހ) ލައުޙުލްމަޙްފޫޒުން ބައިތުލްޢިއްޒާއަށް ބާވައިލެއްވުން

( ،ށ) ލައުޙުލްމަޙްފޫޒުން ބައިތުލްޢިއްޒާއަށް

ބާވައިލެއްވުން (ނ) އީމާން ނުވާމީހުންނަށް ޢަޛާބު ހުރިކަން" މިއީ މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ދެވިދާނެ އެތައް
ގޮތްތަކުން އެއްގޮތެކެވެ .ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވާން ދިމާވި އެއްސަބަބަކީ ސުވާލު ޢިބާރާތް
ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ދެސުވާލެއްގައި އެއްޖަވާބެއް އަންނަގޮތަށް ހަދާފައިވުމުން ޖަވާބު ދިނުމަށް ދަރިވަރުންނަށް
އުދަގޫވިކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .އަނެއްސަބަބަކީ ފުރަތަމަ ބާވާލެއްވުމޭ ބުނެފައި އެއާއި ފުށުއަރާ ގޮތަކަށް
ވާހަކަތައް ލިޔެވިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ .އަދި ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގައި އެއީ ޤުރްއާނޭ
މިފަދައިންވެސް ލިޔެފައި ހުރެއެވެ .އަދި އަނެއްބައި ދަރިވަރުން ޤުރްއާނުގެ ތަޢުރީފު ލިޔެފައިވާތީ ދޭހަވަނީ
ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ސުވާލު ރަގަޅަށް ދޭހަނުވާކަމެވެ .އަދި ފޮތުގައިވާ ޢަރަބި ލަފްޒުތައް ދިވެހިން ލިޔާނެ
ގޮތް ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދީފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިސާލަކަށް މަޙުފޫޞު

 ،ލައުޚު މިފަދަ

ގޮތަކަށް ލިޔެފައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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 3ވަނަ ސުވާލު
ދެވަނަ ޚަލީފާ ޢުމަރުގެފާނު

 ،ސުންނަތް ނުލިއުއްވާ ދޫކޮށްލެއްވި މުހިންމު ހަތަރު ސަބަބަކީ ކޮބާ؟

މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

188

683

1544

2418

2023

އިންސައްތައިން

2.74

9.96

22.52

35.17

29.51

މިއީ ގްރޭޑް

 8ގެ ފޮތުން ޙަދީޘް ޢިލްމުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލެކެވެ.

މިސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ލިޔެވިފައިވަނީ ކީރިތިރަސޫލާގެ
ޒަމާނުގައި ޤުރްއާން ނުލިޔުއްވާ ދޫކޮށްލައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ .އެހެންވުމުން ޖަވާބު ނުބައިވެފައިވާކަން
ފާހަގަކުރަމެވެ .މިހެންވާން ދިމާވި ސަބަބެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ސުވާލު ރަގަޅަށް ނުކިޔުމެވެ" .ދެވަނަ ޚަލީފާގެ
ޒަމާނުގައި ސުންނަތް ނުލިޔުއްވާ ދޫކޮށްލެއްވި ސަބަބުތައް ވަކިކުރާން ނޭގުމެވެ .ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގައި
ސުންނަތާއި ހަދީޘް މަސްހުނި ވާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައެވެ .އަދި މުޝްރިކުންގެ އުދަގުލާ ހުރެއެވެ".

މިހެންވާން

ދިމާވި މައިގަޑު ސަބަބަކީ މަޢުލޫމާތު ދަސްކޮށްފައި ނުވުންކަމަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

 4ވަނަ ސުވާލު
އަލްއިސްރާއު ސޫރަތުގެ  55ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ   ( .
        މިއާޔަތުން ދޭހަވާ ތިންކަމެއް ލިޔޭ !
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

6

85

284

260

އިންސައްތައިން

0.94

13.39

44.72

40.94

މިއީ ގްރޭޑް

 9ގެ ފޮތުން ޢަޤީދާގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލުގެ

ޖަވާބު ނުބައިވާން ދިމާވި ސަބަބެއްކަމަށް ލަފާކުރެވުނީ އާޔަތުގެ މާނަ ރަގަޅަށް ދަސްކޮށްފައި ނުވުމެވެ .އަދި
އާޔަތުގެ މާނަ ލިޔެފައި ނެތުމަކީ މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ދަރިވަރުންނަށް އުދަގޫވި ސަބަބެއްކަމަށް
ލަފާކުރެވެއެވެ .އަދި ބައެއް ދަރިވަރުން އާޔަތުގެ މާނަ ހުރިގޮތަށް ލިޔެފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނަމަވެސް އެއީ ދޭހައެއްކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ .އެހެންވުމުން ޖަވާބު ނުބައިވެފައި ވަނީއެވެ .މިސުވާލަށް ޖަވާބު
ދޭންޖެހެނީ އާޔަތުން ދޭހަވާ މާނައެކެވެ .މާނަ ނެތި އާޔަތް ލިޔުމުން ދަރިވަރުންނަށް އުދަގޫވި ސަބަބެއްކަމަށް
ވަނީއެވެ .މިސުވާލަށް ދަރިވަރުން ލިޔެފައިވާ ޢިބާރާތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ދާއޫދުގެފާނަކީ ޒަބޫރު ކަމެވެ .އަދި
ޒަބޫރަކީ އިންޖީލެއްކަމެވެ .މިފަދަ ޖަވާބުތައްވެސް ލިޔެފައި ވެއެވެ.
އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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 5ވަނަ ސުވާލު
ޢަބަސަ ސޫރަތުގެ  35، 34އަދި  36ވަނަ އާޔަތުގެ މާނާގައި ވެއެވެ " .މީހާ އޭނާގެ އަޚާގެ
ކިބައިންނާއި އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ކިބައިންނާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާއާއި ދަރީންގެ ކިބައިން ފިލަން
ދާދުވަހެވެ " .މި އާޔަތްތަކުގެ މާނައިން ދޭހަވާ ތިންކަމެއް ލިޔޭ!
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

458

2353

2384

4

1384

އިންސައްތައިން

6.96

35.74

36.21

0.06

21.02

މިއީ ގްރޭޑް

 10ގެ ފޮތުން ޢަޤިދާގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލަށް

ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު މިސުވާލަށް ގިނަ ދަރިވަރުން ރަގަޅަށް ޖަވާބު ދީފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވާން ދިމާވި ސަބަބެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ
ސުވާލުގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ދޭހައަކަށް ނުވުމެވެ .ސުވާލުން ދޭހަވަނީ "ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމާއި
އެދުވަހުގައި މީސްތަކުންގެ ޙާލަތު ހުންނާނެ ގޮތުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު އަނެކާއަށް އެހީތެރިނުވުން" ފަދަ
ކަންކަމެވެ.

 6ވަނަ ސުވާލު
ޢިއްދައިގެ ސަބަބުން ލާޒިމްވާ  4ކަމަކީ ކޮބާ؟
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

465

767

700

2114

2985

އިންސައްތައިން

6.61

10.91

9.96

30.07

42.45

މިއީ ގްރޭޑް

 10ގެ ފޮތުން ފިޤްހުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލެކެވެ.

މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ފުރިހަމައަށް ރަގަޅު
ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިހެން ދިމާވާން ޖެހޭ ސަބަބެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ފިލާވަޅު ރަގަޅަށް
ދަސްވެފައި ނެތުމެވެ .ސަބަބަކީ މިމަޢުލޫމާތަކީ ފޮތުގައި ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް ޖަވާބުތަކެއްކަމަށް ވާތީއެވެ.
އަދި މިފަދަ ދަރިވަރުންނަށް ޢިއްދައިގެ ސަބަބުން ލާޒިމްވާ ކަންތައްތަކާއި ކާވެނީގެ ސަބަބުން ލާޒިމްވާ
ކަންތައްތައް ދޭހަނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .ފަހަރެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ފިލާވަޅުތައް ރަގަޅަށް އޮޅުން
ނުފިލަނީކަމަށްވުން ވެސް އެކަށީގެން ވެއެވެ .އެހެންކަމުން ރަގަޅަށް މުޠާލިޢާ ކުރެވިއްޖެނަމަ މިފަދަ
ސުވާލުތަކަށްފުލްމާކުސް ހޯދިދާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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 7ވަނަ ސުވާލު
ސޫރަތުއްޠަލާޤުގެ  6ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ( .

   

 .....މާނަ " :ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި (ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަރީންނަށް) އެކަނބަލުން ކިރު
ދީފިނަމަ ،ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އެކަނބަލުންނަށް އެކަނބަލުންގެ އުޖޫރަ ދޭށެވެ!" މިއާޔަތުގެ އަލީގައި އަންނަނިވި
ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭށެވެ.
 .1މިއާޔަތުގައި އައިސްފައިވާ "އުޖޫރަ ދޭށެވެ!" މި ޢިބާރާތުން ދޭހަވާ ކަމެއް ލިޔޭ!
 .2މި އާޔަތުގައި އައިސްފައިވާ "އެކަނބަލުން" މި ޢިބާރާތުން އިސްތިޘްނާ ވަނީ ކާކުތަ؟ އަދި އެއީ
ކިހިނެއްތަ؟
 .3އަނބިމީހާ މަރުވެފައިވާއިރު ،އެއަންހެނާގެ އަންހެންކޮއްކޮ އެމަރުވި އަންހެނާގެ ކުޑަދަރިފުޅަށް
ކިރުދީފިނަމަ އުޖޫރަ ދިނުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

14

318

890

1

1068

އިންސައްތައިން

0.61

13.88

38.85

0.04

46.62

މިއީ ގްރޭޑް

 8ގެ ފޮތުން ފިޤްހުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލަށް

ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާގޮތަށް ބަލާލުމުން ދޭހަވަނީ އާޔަތުން ދޭހަވާ އެއްޗެއް ދަރިވަރުންނަށް އޮޅުންފިލާފައި
ނުވާކަމެވެ .މީގެ އެއްސަބަބަކީ މަޢުލޫމާތު ނެތުމެވެ .އަދި އަނެއްސަބަބަކީ މިފަދަ ދޭހަ ނަގާނެ ގޮތެއް
ދަރިވަރުންނަށް ވިސްނާދެވިފައި ނުވަތަ ބުނެދެވިފައި ނެތުމެވެ .މިސުވާލަކީ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ޖަވާބު
ރަގަޅުކުރަން ދަތިވި ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލުގެ ރަގަޅު ޖަވާބަކީ "އުޖޫރަދިނުން ވާޖިބުވާނެކަން  ،އަދި އިސްތިޘްނާ
ވަނީ ދަރިފުޅުގެ މަންމައެވެ .އަދި ޙުކުމަކީ ވާޖިބުކަމެކެވެ ".މިޖަވާބާއި މިމާނަ ދޭހަވާ ޖަވާބުތަކެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ފޮތުގައިވާ ދަލީލުތައް ކިޔަވައިދޭއިރު އެއިން ދޭހަވާ ކަންކަން ދަރިވަރުންނަށް ބުނެ ނުދެވޭތީ
މިހެން ދިމާވިކަން ލަފާކުރެވެއެވެ.

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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 8ވަނަ ސުވާލު
ރޯދަމަހުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ބައެއް ޢަމަލުފުޅުތައް ހުންނަގޮތުގެ
ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވަމުން ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ " .ބައެއްފަހަރު ކީރިތި
ރަސޫލާ ޖުނުބުވެރިވެ ވަޑައިގެންވަނިކޮށް ފަތިސްވެއެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނު ނާނޭފުޅު ފިއްލަވައެވެ .އަދި
ރޯދައަށް ހުންނަވައެވެ " .މިޙަދީޘުން ދޭހަވާ ތިންކަމެއް ލިޔޭ !
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

457

1112

1798

2

1583

އިންސައްތައިން

9.41

22.41

36.24

0.04

31.90

މިއީ ގްރޭޑް

 9ގެ ފޮތުން ފިޤްހުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލުގެ

ޖަވާބަކީވެސް ދަރިވަރުންނަށް މުޅިން ރަގަޅުކުރަން އުދަގޫވި ޖަވާބެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ދަރިވަރުންވަނީ
މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ރަގަޅުވެގެން ލިބޭ

 6މާކުހުގެ ތެރެއިން

 2މާކުހަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ހޯދާފައެވެ.

ޖަވާބު ނުބައިވާން ދިމާވި ސަބަބެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ކުރީ އަހަރުތަކުގެ މާކިންސްކީމުގެ ޖަވާބުތައް
ދަރިވަރުންނަށް ކިޔައިދީފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް ސުވާލު އޮޅުމެވެ .ނުބައިވާން ދިމާވި އަނެއް
ސަބަބަކީ ފިޤްހުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ  ،ޙަދީޘުން ދޭހަވާ މިފަދަ ކަންކަން ދަރިވަރުންނަށް ސާފުވެފައި
ނެތުމާއި ދޭހައަށް ކޮށިވުމެވެ.

 9ވަނަ ސުވާލު
އަންނަނިވި  5މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ސަބަބާއެކު ލިޔޭ!
(ހ) ޖިމާޢު ވުމުގެ ކުރިން ވަރިކޮށްފައިވާ އަންހެނަކު  ،ވަރިކުރިތާ  1ގަޑިއިރު ފަހުން އެހެންމީހަކާ ކައިވެނި
ކޮށްފިއެވެ.
(ށ) ޙައިޟުނުވާ ޢުމުރުގެ ( ޢިއްދައިން ކެނޑިފައިވާ ) ބޮޑު އަންހެނަކު އެކަނބުލޭގެ ފިރިމީހާ އެކަނބުލޭގެ
ވަރިކުރިތާ  1ގަޑިއިރުފަހުން އެހެންމީހަކާ ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ.
(ނ) ރަޖުޢީ ވަރިއަކުން ވަރިކޮށްފައިވާ އަންހެނާގެ ޢިއްދާ ހަމަވާން އެއްދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް އެކަނބުލޭގެ
ވަރިކުރި ފިރިމީހާ މަރުވެއްޖެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އޭގެ  3ދުވަސްފަހުން އެހެންމީހަކާ ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.
(ރ) ވަރިކުރިއިރު މާބަނޑު އަންހެނާ ،ވަރިކުރިތާ ދެދުވަސްފަހުން ވިހައިފިއެވެ .އަދި ވަރިކުރިތާ
ތިންވަނައަށް ވީދުވަހު މިއަންހެންމީހާ އެހެންމީހަކާ ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.
(ބ) ފިރި މަރުވިއިރު ބަލިވެއިން އަންހެނާ ފިރި މަރުވިތާ

 20ދުވަސްފަހުން ވިހައިފިއެވެ .އޭގެ

އެއްދުވަސްފަހުން ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

182

707

1847

513

350

އިންސައްތައިން

5.06

19.64

51.32

14.25

9.72

 10ގެ ފޮތުން ފިޤްހުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ ދިރާސާގެ ސުވާލެކެވެ.

މިއީ ގްރޭޑް

މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ދަރިވަރުން ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ދަރިވަރުންނަށް ސުވާލު ރަގަޅަށް ދޭހަނުވެ ތިބެގެން
ޖަވާބު ދޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި މިފަދަ ޙާދިޘާތައް ދީގެން ކުރެވިފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ދަރިވަރުން
ފަރިތަކޮށްދީ ހާނުވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އެހެންނަމަވެސް މިސުވާލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
މާކުހުގެ ތެރެއިން

10

 4މާކުސް ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރުން ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިފަދަ ސުވާލުތައް

މުދައްރިސުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ގެންނަވައިގެން ދަރިވަރުން ސުވާލުތަކަށް ފަރިތަކުރުވުން މުހިންމެވެ.
ހަމައެކަނި އެސް.އެސް.ސީގެ ސުވާލު ކަރުދާހުގައި ހުންނަ ސުވާލު ފިޔަވައި އިތުރު ސުވާލުތަކަށް ހޭނުއްވުމަކީ
ޖަވާބު ރަގަޅުކުރުމަށް ސުވާލުތަކަށް ހޭނުވުމަށް ލިބޭ އިތުރު ފުރުޞަތެކެވެ.

 10ވަނަ ސުވާލު
އަންނަނިވި  5މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ސަބަބާއެކު ލިޔޭ!
(ހ) މުޙައްމަދު އޭނާގެ ޢުމުރުން  2އަހަރާއި  6މަސް ވެފައިވަނިކޮށް ޙައްވާފުޅު ކިޔާ އަންހެނަކު އޭނާއަށް
ކިރު ދީފިއެވެ .މީނާ ބޮޑުވެގެން ކައިވެނި ކުރީ އެޙައްވާފުޅުގެ އަންހެން ކޮއްކޮއާއެވެ.
(ށ) ޙުސައިނު ،ފާޠިމަތު ކިޔާ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން ހުރެ ފާޠިމަތުގެ މަންމަގެ އަންހެން ކޮއްކޮއާ
ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ.
(ނ) އަޙްމަދުގެ ޢުމުރުން ދޮޅު އަހަރުގައި އާމިނާފުޅު ކިޔާ އަންހެނަކު އޭނާއަށް ކިރު ދީފިއެވެ .އަޙްމަދު
ބޮޑުވެގެން ކައިވެނި ކުރީ އާމިނާފުޅުގެ ބޭބެގެ އަންހެން ދަރިފުޅާއެވެ.
(ރ) އިބްރާހިމް ،ޢާއިޝާ ކިޔާ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކޮށް ޖިމާޢުނުވެ ޢާއިޝާ ވަރިކޮށް ޢާއިޝާގެ މަންމައާ
ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.
(ބ) ޢަބްދުﷲ އިންޑިޔާއަށްގޮސް ހިންދީ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

84

297

1569

1047

670

އިންސައްތައިން

2.29

8.10

42.79

28.55

18.27

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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 10ގެ ފޮތުން ފިޤްހުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ ދިރާސާގެ ސުވާލެކެވެ.

މިއީ ގްރޭޑް

މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ދަރިވަރުން ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ދަރިވަރުންނަށް ސުވާލު ރަގަޅަށް ދޭހަނުވެ ތިބެގެން
ޖަވާބު ދޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި މިފަދަ ޙާދިޘާތައް ދީގެން ކުރެވިފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ދަރިވަރުން
ފަރިތަކޮށްދީ ހާނުވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އެހެންނަމަވެސް މިސުވާލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

10

މާކުހުގެ ތެރެއިން  4މާކުސް ހޯދި ދަރިވަރުން ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިފަދަ ސުވާލުތައް މުދައްރިސުން
ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ގެންނަވައިގެން ދަރިވަރުން ސުވާލުތަކަށް ފަރިތަކުރުވުން މުހިންމެވެ .ހަމައެކަނި އެސް.އެސް
ސީގެ ސުވާލު ކަރުދާހުގައި ހުންނަ ސުވާލު ފިޔަވައި އިތުރު ސުވާލުތަކަށް ހޭނުއްވުމަކީ ޖަވާބު ރަގަޅުކުރުމަށް
ސުވާލުތަކަށް ހޭނުވުމަށް ލިބޭ އިތުރު ފުރުޞަތެކެވެ .މިއީ އެތައް ގޮތަކަށް ޖަވާބު ދެވޭނެ ޖަވާބުތަކެއް ހުރި
ސުވާލުތަކެކެވެ.

 11ވަނަ ސުވާލު
އިސްތިޢުމާރުގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ ދުނިޔެއަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ .އިސްލާމީ
ޤައުމުތަކުން އޭގެ އަސަރު އަދިވެސް ފިލައިގެނެއް ނުދެއެވެ .ވީމާ ،އޭގެތެރެއިން މިހާރު ފެންނަންހުރި ތަފާތު 4
ގެއްލުމެއް އެ ގެއްލުމެއް ލިބުނު ޤައުމާއެކު ލިޔޭ !
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

173

320

373

351

323

އިންސައްތައިން

11.23

20.78

24.22

22.79

20.97

މިއީ ގްރޭޑް

 10ގެ ފޮތުން އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ޙަޟާރާގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ

ބޭނުންކުރުމުގެ ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލަށް ގިނަ ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ގިނަ ދަރިވަރުންގެ
ޖަވާބު ނުބައިވާން ދިމާވި ސަބަބަކީ މިސުވާލުގައި ބުނާ ގެއްލުން ލިބުނު ޤައުމާއި ލިބުނު ގެއްލުމާ ގުޅުވަން
ދަރިވަރުންނަށް އުދަގޫވީ ވުމުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ދަރިވަރުންގެ ފޮތަށް ބަލާއިރު ،ފޮތުގައި ހުރިހާ
އެއްޗެއް (އެމަޢުލޫމާތު) ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އެހެންކަމުން މިސަބަބާހުރެވެސް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު
ނުބައިވެފައި ވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް މިސުވާލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  8މާކުހުގެ ތެރެއިން ގިނަ މާކުސް ގިނަ
ދަރިވަރުން ހޯދާފައި ވެއެވެ.

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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 12ވަނަ ސުވާލު
"ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނޭ ކިޔެނީ ﷲ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އަޅުދާސް ވަމުން ދިޔަ ޒަމާންތަކަށެވެ.
ޙަލާލް ޙަރާމް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކީ އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކުކަމުގައިވެފައި ﷲ އަށް ތަބާވުން ދޫކޮށް ހަވާ
ނަފުސުގެ އެދުންތަކަށް ތަބާވާ ކޮންމެ ދުވަސްވަރަކީ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނެވެ ".އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޖާހިލިއްޔަ
ޒަމާނުގެ ތަޢުރީފާ މެދު ވިސްނުމަށްފަހު އެއިގެ އަލީގައި އަދުގެ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢު އިޞްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި
ކުރެވިދާނެ  4ކަމެއް ލިޔޭ!
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

437

1187

1534

1644

860

އިންސައްތައިން

7.72

20.96

27.09

29.04

15.19

މިއީ ގްރޭޑް

 8ގެ ފޮތުން އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ޙަޟާރާގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ ބޭނުންކުރުމުގެ

ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލަށް ލިބެންޖެހޭ މާކުހުގެ ތެރެއިން

 4މާކުހަށްވުރެ ގިނައިން ގިނަ ދަރިވަރުން ހޯދާފައި

ވެއެވެ .އަދި މުޅި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ނުބައިވެފައިވާ ދަރިވަރުން ތަކެއް ތިބިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
މިހެންވާން ދިމާވި ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވެނީ ވޭތިވެ ދިޔަ އަހަރުގެ މާކިންސްކީމް ދަސްކޮށްގެން ސުވާލުތަކަށް
ޖަވާބު ދީފައިވުމުން ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .އަދި މަޢުލޫމާތު ރަގަޅަށް ދަސްވެފައި ނެތުމަކީވެސް ޖަވާބު
ނުބައިވާން ދިމާވި ސަބަބެކެވެ .ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ޢިބާރާތް ހުރި ގޮތަކީ "އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢު ހަރުދަނާކޮށް
އިސްލާމްދީނަކީ އެއްރަސޫލަކަށް އަޅުކަންކުރާ ދީނެއްކަމަށް ބުނުން" ފަދަ ޢިބާރާތްތަކެކެވެ.

 13ވަނަ ސުވާލު
މުދަލުގެ ޙަޤީޤީ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ މާތްﷲ ކަން ޘާބިތު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދެ
އާޔަތް ނުވަތަ ދެ އާޔަތުގެ މާނަ ލިޔޭ!
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

7288

އިންސައްތައިން

100

މިއީ ގްރޭޑް

 8ގެ ފޮތުން އިސްލާމީ ޘަޤާފާގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލެކެވެ.

ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނުކަމަކީ މިމުޤައްރަރުގައި މިބައިން އަންނަ
އަކުރުތަކާއި އާޔަތްތަކާއި މާނަ އަކުރުން އަކުރަށް ދަސްކުރުމަށް މުދައްރިސުން ބާރުއަޅާފައި ނެތުމެވެ .އަދި
މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން މިސުވާލަށް ވަރަށްގިނަ ދަރިވަރުންވަނީ ނުބައި ޖަވާބު ދީފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް
މިސުވާލަކީ ގްރޭޑް  8ގެ  183ވަނަ ޞަފްޙާއިން އައިސްފައިވާ ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލަކީ އެންމެ ގިނަ
އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވި ސުވާލެވެ .އެހެންކަމުން އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސުވާލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ފުލްމާކުސް އިމްތިޙާނު ހެދި ދަރިވަރުންނަށް ދެވިފައިވާނެއެވެ.

 14ވަނަ ސުވާލު
ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ  4 ،ކަމަކަށް ބޮޑެތި ފާފައޭ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ .އެ
 4ކަމަކީ ކޮބާ؟
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

506

1108

1840

2292

1480

އިންސައްތައިން

7.00

15.33

25.46

31.72

20.48

މިއީ ގްރޭޑް

 8ގެ ފޮތުން އަޚްލާޤުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލެކެވެ.

މިސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާލުމުން ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް މިސުވާލުގެ ފުރިހަމަ ޖަވާބު
ދެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މިހެން ދިމާވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ދަރިވަރުން މަޢުލޫމާތު
ދަސްނުކުރުންކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

 15ވަނަ ސުވާލު
ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް އުޚުއްވަތްތެރިކަން ޤާއިމްކުރާ
މީހާގެ ކިބައިގައި  ،އަށަގެންނެވުން ލާޒިމް ކަންތައްތަކެއް ސުންނަތުން ޘާބިތު ވެއެވެ .އޭގެތެރެއިން ކޮންމެވެސް
 4ކަމެއް ލިޔޭ!
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

229

190

286

379

1480

އިންސައްތައިން

15.48

12.85

19.34

25.63

26.71

މިއީ ގްރޭޑް

 10ގެ ފޮތުން އަޚްލާޤުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ ބޭނުންކުރުމުގެ ސުވާލެކެވެ.

ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައި ހުރި ގޮތަށް ބަލާލުމުން ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވެފައިވާ ކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެހެންކަމުން މިސުވާލަކީ އުދަގޫ ސުވާލެއްގެ ގޮތަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ސުވާލެކެވެ.
މިހެންދިމާވި ސަބަބެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ދަރިވަރުން ފިލާވަޅުތައް މުޠާލިޢާ ނުކުރުން ކަމަށް
ލަފާކުރެވެއެވެ .އަދި މިކަހަލަ އިތުރު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ދަރިވަރުން ސަމާލު ކުރުމަށް ޓީޗަރުން
ދޭންވާ ސަމާލުކަން ދީފައި ނުވުން ކަމަށްވެސްލަފާ ކުރެވުނެވެ.
އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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 16ވަނަ ސުވާލު
މުސްލިމަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިއިރު އޭނާގެ އަޚާއާއެކު އޮތް ގާތްގުޅުން ،އެ އަޚާ މަރުވުމަށްފަހުވެސް
ދީނީގޮތުން ދެމިގެންދާކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަންތައްތަކެއް  ،އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެންވެސް ފާހަގަ
 ،އޭނާގެ

ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއަކު މަރުވުމުން ،އޭނާއާއެކު އޮތް ގާތްގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް
ޖަނާޒާގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ  4ކަމެއް ލިޔޭ!
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައި ހުރިގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
ޖަވާބުދިން

ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޢަދަދުން

2503

2033

863

279

49

އިންސައްތައިން

43.71

35.50

15.07

4.87

0.86

މިއީ ގްރޭޑް

 10ގެ ފޮތުން އަޚްލާޤުގެ ބައިން އުފައްދާފައިވާ ބޭނުންކުރުމުގެ ސުވާލެކެވެ.

މިސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވެނީ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންކުރުމުގެ
ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާކަމެވެ .އަދި ބައެއް ދަރިވަރުން ސުވާލަށް ރަގަޅަށް
ނުވިސްނާ ޖަވާބުދީފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެކަމަކު މިސުވާލަކީ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ޖަވާބު ރަގަޅު
ކުރެވިފައިވާ ސުވާލެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މާކުހުގެ
ބޮޑުބައެއް ހޯދާފައި ވެއެވެ.

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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 2010ވަނަ އަހަރުގެ އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ
އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު

ނަތީޖާގެ ޚުލާސާ
އަދަދުން

ޖުމުލަ

X

U

E

D

C

B

A

7350

62

101

972

2886

2458

699

172

0.84

1.37

13.22

39.27

33.44

9.51

2.34

އިންސައްތައިން

3329

ފާސްވި އަދަދު

45.29

ފާސްވި އިންސައްތަ

ސް.ސީް2010 -
ސް.އެ ް
އެ ް
ޖާ
އިސްލާމްްނަތީ ް
80

73.34

70
58.41

60

40
30

22.1

20

12.16
0.82

0.73

3.01

X

U

E

އިންސައްތައި ް
ން

50

2.77

10

0
PASS%

D

C

B

A

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2010 -ޑީ.ޕީ.އީ
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ނިންމުން
 2009ވަނަ އަހަރުގެ ނަތީޖާއާ މިއަހަރުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު މިފެންނަނީ ވަރަށް
ދަށްކޮށެވެ .މި އިމްތިޙާނު ހެދި ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް
ބޮޑަށް އުނދަގޫވެފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން މަޢުލޫމާތު ސުވާލުތަކަށެވެ .މަޢުލޫމާތު ސުވާލުތަކަށް
ޖަވާބުދިނުމަށް އުނދަގޫވާ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފިލާވަޅު ދަސްކޮށްފައި ނުވާތީކަމަށް ދަރިވަރުންގެ
ޖަވާބުތަކުން ފާހަގަ ކުރެ ވެއެވެ .އަދި ސުވާލުގައި ބުނާ އެއްޗެއް ރަގަޅަށް ދޭހަނުވެ ޖަވާބު ދޭން އުޅުމާއި،
ފިޤުހީ އިޞްޠިލާހުތައް ނޭގުމުގެ ސަބަބުން ޖަވާބުތައް ނުބައިވެފައިވާކަން މިރިޕޯޓު ބައްލަވާ ބޭފުޅުންނަށް
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ދަރިވަރުން ޢަމަލީ މައިދާނަށް ނެރެވޭގޮތަށް ފިލާވަޅުތައް އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމަކީ
މުހިންމު ކަމެކެވެ .އަދި ކުރެވޭ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދޭންވީ ގޮތް ރަގަޅަށް ދަރިވަރުންނަށް އޮޅުން ފިލުވައި
ދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ .މުދައްރިސުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަމެއްގެ ގޮތުން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރާއި
ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކުރުމާއި  ،މާކިންސްކީމްތައް ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި

އިސްލާމީ

ތަރުބިޔަތުގެ މުޤައްރަރާއި ދަރިވަރުންގެ ފޮތަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ކިޔަވައިދިނުން ހިމެނެއެވެ .މެނޭޖްމެންޓުން
މުދައްރިސުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އިންސަރވިސް ކޯސްތައް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމާއި މޮޑަން
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަކީ މުދައްރިސުން ދަރިވަރުންނަށް އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ފަސޭހަވާނެ
ކަމެއްކަމަށް ފެނެއެވެ.
މި ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވާ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ނަތީޖާ ދައްކައިދޭ ތާވަލަކީ ،މި
ރިޕޯޓް ބައްލަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ވިސްނާ ވަޑައިގަތުން މުހިންމު ތާވަލެކެވެ .ހަމަ އެއާއެކު ،މި ތާވަލުން
ހާމަ ކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވައި ،ޙާލަތަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ،އިމްތިޙާނުގައި ދަރިވަރުން
ބައިވެރި ކުރައްވާ ސެންޓަރުތަކުންނާއި ،ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޒިންމާދާރު ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ،ވަރަށް އަވަސް
ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ވެއްޖެކަމަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ދެކެމެވެ.
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