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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް

އިމްތިޙާނުގެ ރިޕޯޓް
ދިވެހިބަސް
ފެށުން
މިއީ  2013ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ ދިވެހިބަހުގައި ބައިވެރިވި
 1807ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ .މިރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ޖަވާބު
ކަރުދާސްތައް މާކުކުރެއްވި މާކަރުންނާއި އެގްޒޭމިނަރުންގެ ޚިޔާލުތަކުގެ އިތުރުން ،ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތަކުގެ އަލީގައި ފާހަގަ
ނ
ކ މުޅި އިމްތިޙާނަށް ބިނާކޮށްގެ ް
ތތަކަ ީ
ފސް ހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާ ު
ވ ތަ ާ
ތން މިރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ާ
ކުރެވުނު ކަންތައްތަކެވެ .މިގޮ ު
ކއި ތަފާސް ހިސާބުތަކެވެ.
އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަ ާ
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ދިވެހި ކަރުދާސް އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ދެ ކަރުދާހެއްގެ
މައްޗަށެވެ .އެއީ ސުވާލުކަރުދާސް އެކަކާއި ސުވާލުކަރުދާސް ދޭއްގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން ފުރަތަމަ ކަރުދާހުގައި ހިމެނެނީ މަޒުމޫނާއި
ރިޕޯޓު އަދި ޑްރާމާ އާއި އޮޓޯބައޮގްރަފީއެވެ .ދެވަނަ ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ދޭހަ ،ޚުލާސާ ،ޅެން ،ރައިވަރު އަދި އަދަބިއްޔާތުގެ
ބައެވެ.
އސަލަތައް ،މިރިޕޯޓުގެ އަލީގައި ދެނެގަނެވި،
އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވެފައިހުރި މަ ް
ކމެވެ .އަދި އުއްމީދު ކުރަނީ
ށ ދެ ެ
ކރިއަށް އޮތް އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވާނެ މަގު ފަހިވާނެކަމަ ް
އެމައްސަލަތަކުގެ ހައްލުހޯދައި ު
އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް މި ރިޕޯޓު އެހީއަކަށް ވާނެކަމަށެވެ.
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ކަރުދާސް I
ދިވެހިބަހުގެ ކަރުދާސް  1ގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު  2ސުވާލުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވަނީ
އޚުތިޔާރު ދީފައިވާ ސުވާލެކެވެ.
ރޕޯޓު ލިޔުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ި
މ ސުވާލަކީ މަޒުމޫނު ނުވަތަ ި
 1785ދަރިވަރުންނެވެ .ފުރަތަ ަ
ދސް  1އަށް ޖަވާބުދިން 1785
ށވެސް މަޒުމޫނެއް ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް ލިޔެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ކަރު ާ
އެހެންކަމުން ކޮންމެ ދަރިވަރަކަ ް
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  1028ދަރިވަރުން އިޚުތިޔާރުކޮށްފައިވަނީ މަޒުމޫނެވެ .އަދި  757ދަރިވަރުން އިޚްތިޔާރު ކޮށްފައިވަނީ
ރިޕޯޓެވެ.
ނ
މީގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ސުވާލުގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ޖަވާބު ދީފައިނުވަނީ އެއް ދަރިވަރެކެވެ .އެގޮތުން ދެވަ ަ
ދފައިވަނީ 1412
އށް ޖަވާބު ީ
ޓބައޮގްރަފީ) ަ
ރންނެވެ .ށ (އޮ ޯ
ނ  372ދަރިވަ ު
ޖވާބު ދީފައިވަ ީ
ށ ަ
ސުވާލުގެ ހ (ޑްރާމާ) އަ ް
ދަރިވަރުންނެވެ.

ކ ބައިތައް
ކަރުދާސް  1ގެ ވަކިވަ ި
މިބައިގައި ބަލައިލެވިފައި މިވަނީ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން ،ދިވެހިބަހުގެ ކަރުދާސް  1ގައި
ހިމަނާފައިވާ ވަކިވަކި ބައިތަކަށް ޖަވާބު ދީފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

( .1ހ) މަޒުމޫނު ލިޔުން
ދވިފައިވަނީ  4ސުރުޚީއެވެ .ދަރިވަރު ޖެހެނީ މީގެތެރެއިން އެއް ސުރުޚީއަކަށް
މަޒުމޫނު ލިޔާ ދަރިވަރުންނަށް ެ
މަޒުމޫނެއް ލިޔާށެވެ .މިގޮތުން މިފަހަރުގެ އިމްތިޙާނުގައި ދިވެހި މާއްދާ ހެދި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މަޒުމޫނު ލިޔެފައިވަނީ 1028
ނ
ނގެ  57.59އިންސައްތައެވެ .މި ތަފާސްހިސާބު ދައްކާގޮތު ް
ދަރިވަރުންނެވެ .އެއީ ފުރަތަމަ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން ދަރިވަރު ް
މިއަހަރު މަޒުމޫނު ލިޔުނު ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތާއި މިދިޔަ އަހަރު މަޒުމޫނު ލިޔުނު ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތް އެއްވަރެވެ.
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 ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކައިދެނީ މަޒުމޫނު ލިޔުނު ދަރިވަރުން ،މައިގަނޑު ނަން ޚިޔާރު ކޮށްފައިވާގޮތެވެ.
ޖަވާބުދިން

މައިގަނޑު ނަންތައް

ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު

އިންސައްތަ

ޤއުމަކަށް ވުމުން ކުރާނެ ފައިދާތައް
 .1ދިވެހިރާއްޖެ ކާބަން ނިއުޓްރަލް ަ

183

18

 .2ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް

148

14

 .3މަތީ ސާނަވީގައި ދިވެހިބަސް ،މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދިނުމާމެދު
އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

288

28

ޒބުވެ ކުރިއަރަމުންނެވެ .އެއް ޤައުމު
އނެއް ދުވަހަށް ތަހު ީ
 .4ދުނިޔެ މިދަނީ އެއް ދުވަހުން ަ
ނވެސް ބަދަހިވަމުންނެވެ .މީޑިއާ ތަކުގެ ޒަރީޢާއިންނާއި
ނ ގުޅު ް
އަނެއް ޤައުމާމެދު އޮން ަ
ނ
ތ ް
ދަތުރުފަތުރާއި މުއާޞަލާތާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮ ު
ތއް އެއްޤައުމު އަނެއް
ދ ތަކާއި އުޅުންތަކާއި ގުޅުން ަ
ޤައުމުތަކުގެ ޘަޤާފަތާއި އާދަކާ ަ
ނމުންނެވެ .މިއީ ދުނިޔެ
ލތައްވެސް އަން ަ
ވ ދަނީ އައު ބަދަ ު
ޤައުމަށް ތަޢާރަފުވެ މަސްހުނި ެ
ލބަލައިޒް) ވުމުން ޤައުމުތަކަށް އަންނަމުންދާ ބައެއް ބަދަލުތަކެވެ .ވީމާ،
ބަވަނަ (ގް ޯ

409

40

ދުނިޔެ މިގޮތަށް ބަވަނަ ވަމުން މިދާ ދިއުމުގައި ރާއްޖެއަށް ކުރާނީ ފައިދާހެއްޔެވެ؟
ނުވަތަ ގެއްލުންހެއްޔެވެ؟
ތިޔަ ދަރިވަރު ޤަބޫލުކުރާ ކޮޅަކަށް ހެކި ދައްކައިގެން މަޒުމޫނެއް ލިޔާށެވެ( .މަޒުމޫނަށް
އަމިއްލަ މައިގަނޑު ނަމެއް ދޭށެވެ).

މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު ނަންތައް އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ފުރަތަމަ ސުރުޚީ " ދިވެހިރާއްޖެ ކާބަން ނިއުޓްރަލް
ޤައުމަކަށް ވުމުން ކުރާނެ ފައިދާތައް " އިޚުތިޔާރު ކޮށްފައިވަނީ  183ދަރިވަރުންނެވެ .މިމައިގަނޑުނަމަށް މަޒުމޫނުލިޔުނު ކުދިންގެ
ތެރެއިން  90އިންސައްތަ ކުދިން ފާސްވެފައިވެއެވެ .މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިސުރުޚީއަށް ލިޔުނު ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހިރާއްޖެ
ދފައިވެއެވެ.
މން ކުރާނެ ފައިދާތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭކަން ސާބިތުކޮށް ީ
ކާބަން ނިއުޓްރަލް ޤައުމަކަށް ވު ު
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4
ނވަރު އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
 -1ތިރީގައިމިވަނީ ފުރަތަމަ މައުޟޫއަށް ލިޔެފައިވާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ފެ ް
ވ ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ ދެރަ

އަދަދުން

14

91

60

16

2

އިންސައްތައިން

8

49

33

9

1

ދެވަނަ މައުޟޫޢުކަމަށްވާ " ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް

" މި މައުޟޫއަށް މަޒުމޫނު

ސ
ލިޔެފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް މައުޟޫޢު ދޭހަނުވުމުގެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެހެންނަމަވެ ް
މިސުރުޚީއަށް ލިޔުނު ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  87އިންސައްތަ ދަރިވަރުން ފާސްވެފައިވެއެވެ.

ނވަރު އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
 -2ތިރީގައި މިވަނީ ދެވަނަ މައުޟޫއަށް ލިޔެފައިވާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ފެ ް
ވ ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ ދެރަ

އަދަދުން

9

54

65

18

2

އިންސައްތައިން

6

37

44

12

1

ދ
ބރު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދިނުމާމެ ު
ތ ސާނަވީގައި ދިވެހިބަސް ،މަޖު ޫ
ތިންވަނަ ސުރުޚީކަމަށްވާ " މަ ީ
އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

"

މިއީ ޚިޔާލީ މަޒުމޫނެއް ލިޔުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ސުރުޚީއެއްކަމަށް ވުމާއެކު މިފަދަ ސުރުޚީތަކުގައި

އުފެއްދުންތެރި ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލު ބޭނުންކުރުމަކީ ލާޒިމުކުރާކަމެކެވެ .ނަމަވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ޚިޔާލުގެ
ދ މަޒުމޫނު ތަކަކުންނެވެ .މިސުރުޚީއަށް ލިޔުނު ދަރިވަރުން ގިނައިން ލިޔެފައިވަނީ އާއްމު ޚިޔާލު
ތަނަވަސްކަން ފެނިފައިވަނީ މަ ު
ތަކެވެ.

ޚިޔާލީ މަޒުމޫނު ލިޔުނު ދަރިވަރުންގެ މަޒުމޫނުތަކުގައި ބިނާކުރުވަނިވި ޚިޔާލު މަދުކަން މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޕޯރޓުގައިވެސް

ވާނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ޟއަށް ލިޔެފައިވާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
 -3ތިރީގައިމިވަނީ ތިންވަނަ މައު ޫ
ވ ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

7

114

115

41

11

އިންސައްތައިން

2

40

40

14

4
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5
ހަތަރުވަނަ މައުޟޫޢުކަމަށްވާ " ދުނިޔެ މިގޮތަށް ބަވަނަ ވަމުން މިދާ ދިއުމުގައި ރާއްޖެއަށް ކުރާނީ ފައިދާހެއްޔެވެ؟
ނުވަތަ ގެއްލުންހެއްޔެވެ؟ ތިޔަ ދަރިވަރު ޤަބޫލުކުރާ ކޮޅަކަށް ހެކި ދައްކައިގެން މަޒުމޫނެއް ލިޔާށެވެ( .މަޒުމޫނަށް އަމިއްލަ
ލޔާއިރު ދަރިވަރު ނަގާ ކޮޅުގެ
ށ ި
ޟޢެކެވެ .މިފަދަ މަޢުޟޫޢަކަ ް
މމައުޟޫޢަކީ ބަހުސްކުރާ މައު ޫ
މައިގަނޑު ނަމެއް ދޭށެވެި ").
ގ
ހށައަޅަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެއެވެ .އަދި ތިމާ ނެގި ކޮޅު ެ
މޮޅުކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެކޮޅަށް ހަރުދަނާ މައުލޫމާތު ު
ހނެއެވެ .މިފަހަރުގެ ނަތީޖާ ދައްކަނީ މިދިޔަ އަހަރާ ޚިލާފަށް ގިނަދަރިވަރުން ވަރަށް ރަގަޅަށް
ހަރުދަނާކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެ ޭ
މިމައުޟޫޢަށް އިންސާފުކޮށްފައި ވާތަނެވެ .ނަމަވެސް ބައެއް ދަރިވަރުން މަޒުމޫނު ލިޔެފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ހެކިދައްކައިގެން
ރއިން  92އިންސައްތަ ދަރިވަރުން ވަނީ ފާސްވެފައިވެއެވެ.
އޟޫޢަށް ލިޔުނު ދަރިވަރުންގެ ތެ ެ
ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިމަ ު

ޟއަށް ލިޔެފައިވާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
 -4ތިރީގައިމިވަނީ ހަތަރުވަނަ މައު ޫ
ވ ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ ދެރަ

އަދަދުން

31

216

131

23

8

އިންސައްތައިން

7

53

32

6

2



މަޒުމޫނުން ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް :
ލޔެފައިވުން
 oބައެއް ޕެރެގްރާފު ތަކުގައި މައުޟޫޢާ ގުޅުމެއްނެތް ވާހަކަތައް ި
ނ
 oމައުޟޫއު ދެނެގަތުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވެފައިވު ް
 oޕެރެގްރާފު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުރުން
ނ
 oޕެރެގްރާފް ރަނގަޅަށް ބިނާކޮށްގެން ލިޔެފައި ނުވު ް
ވން
ގނެވިފައި ނު ު
 oއެއް ޕެރެގްރާފާއި އަނެއް ޕެރެގްރާފް ބަދަހިވާގޮތަށް ެ
ށ ޢިބާރާތް ކުރެވިފައި ނުވުން
 oސާދާކޮށް ފަސޭހައިން ދޭހަވާގޮތަ ް
ނ
 oރީތި ފެށުމަކާއި ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ގެނެވިފައި ނުވު ް
ނ
ނނަލެއް ގިނަވު ް
 oބަހުގެ ޤަވާޢިދާއި ހަމައިގެ މައްސަލަތައް ލިޔުންތަކުން ފެ ް
ނ
 oއިމްލާކުށް ގިނަވު ް
ތކާ ޚިލާފަށް ލިޔެފައިވުން
 oއައިބައިފިލި ލިޔަންޖެހޭ އުސޫލު ަ
ނ
 oބައެއް މަޒުމޫނު ލިޔުން ހުތުރުވެގެން ކިޔަން ދަތިވު ް
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6
 ތިރީގައިމިވަނީ މިއަހަރު މަޒުމޫނުލިޔުނު ދަރިވަރުން ،ލިޔެފައިވާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

61

475

371

98

23

އިންސައްތައިން

6

46

36

10

2

( 1ށ) ރިޕޯޓު ލިޔުން.
އ
މިފަހަރުގެ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓު ލިޔެފައިވަނީ  757ދަރިވަރުންނެވެ .މި ީ
އިމްތިޙާނު ހެދި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  42.41އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނެވެ.
މިދިޔަ އަހަރު ރިޕޯޓު ލިޔުނު ދަރިވަރުންގެ  73އިންސައްތަ ފާސްވެފައި ވާއިރު މިއަހަރު  87އިންސައްތަ
ރ
ފހަގަ ކުރެވިފައިވާއިރު ،މިއަހަ ު
ދަރިވަރުން ފާސްވެފައިވެއެވެ .މިދިޔަ އަހަރު ލިޔުނު ރިޕޯޓުތަކުގެ  27އިންސައްތަ ރަނގަޅުކަން ާ
އރައެވެ .އެހެން ކަމުން މިއަހަރު ރިޕޯޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ކުރީ އަހަރާ
ރަނގަޅަށް ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓުގެ އެނިސްބަތް  38އިންސައްތައަށް ަ
އަޅާ ބަލާއިރު  11އިންސައްތަ މައްޗަށް ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
 ތިރީގައި މިވަނީ ދަރިވަރުން ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓު ތަކުގެ ފެންވަރު ދައްކައިދޭ ތާވަލެކެވެ.



ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދު

22

266

369

99

1

އިންސައްތަ

3

35

49

13

0

ރިޕޯޓުން ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް :
ވން
އތައް ނުހިމަނާ ތަޢާރަފު ލިޔެފައި ު
ޖހޭ ބަ ި
 oތަޢާރަފެއްގައި ހުންނަން ެ
 oރިޕޯރޓް ލިޔަންޖެހޭ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ސާފުވެފައި ނުވުން
ނވުން
 oރިޕޯރޓު ލިޔުމުގައި މައްސަލަ ރަނގަޅަށް އޮޅުން ފިލުވައިދީފައި ު
ރން
ށފައި ނުހު ު
 oމައްސަލަ އޮޅުންފިލުވައިދޭއިރު ،ސުވާލު ކަރުދާހުގައި ދީފައިހުންނަ މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮ ް
ފއި ނުވުން
ވއިރު ،މައުލޫމާތުތަކަށް ހަވާލާދީ ަ
 oމައުލޫމާތުތައް ހުށައަޅައި ދީފައި ާ
ގތަށް ހެކިދައްކައިފައި ނުވުން.
ހކިދެއްކެން ހުރި ތަންތާނގައި އެ ޮ
 oތަފާސް ހިސާބު ގެނެސްދީގެން ެ
 oއިބާރާތް ކޮށްފައިވާއިރު ،ބުނަން އުޅޭވާހަކަ ސާފުކޮށް ބުނެދެވިފައި ނުވުން
 oޚިޔާލުތައް ޕެރެގްރާފުތަކަށް ބަހާލާފައި ނުވުން
ކށްފައި ހުރުން
 oކުށްބަސް ބޭނުން ޮ
ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2013 -
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 oއަކުރާއި ފިލި އެއްކޮށްގެން ލިޔެފައިވުން
ތކާ ޚިލާފަށް ލިޔެފައިހުރުން
 oއައިބައިފިލި ލިޔަންޖެހޭ އުސޫލު ަ
ވން
 oލިޔުން ހުތުރުވެގެން ކިޔަން ދަތި ު

( -2ހ) ޑްރާމާ
ނ
ނގެ ތެރެއި ް
ހރު އިމްތިހާނު ހެދި ދަރިވަރު ް
ނ  372ކުދިންނެވެ .އެއީ މިއަ ަ
މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވަ ީ
ނސައްތަ ދަރިވަރުންނެވެ .އެހެންކަމުން މިއަހަރު ލިޔުންތެރިކަމުގެ
ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދެ ވަނަ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން  20.85އި ް
ނމަވެސް ލިޔުނު ޑްރާމާގެ  70އިންސައްތަ ފާސްވެފައިވާކަން
ބައިން ޑްރާމާ ލިޔުނު ކުދިން މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެަ .
ނަތީޖާތަކުން ދައްކައެވެ.
 ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން ލިޔުނު ޑުރާމާތަކުގެ ފެންވަރު ދައްކައިދޭ ތާވަލެކެވެ.

އަދަދު
އިންސައްތަ



ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

80

160

118

10

4

21.5

43

31.8

2.7

1

ޑްރާމާ ލިޔުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް
 oބައެއް ޑްރާމާތައް ސްޓޭޖް ޑްރާމާއެއް ގޮތަށް ލިޔެފައި ހުރުން.
 oޑައިލޮގް ޝަޙުޞިއްޔަތާ ގުޅުވާލެވިފައި ނުވުން.
 oއަޑުއަހާ މީހާއަށް ސާފުވާގޮތަށް ޑައިލޮގު ލިޔެފައި ނުހުރުން.
 oއެފް އެކްސް ފަދަ މުހިންބައިތައް ލިޔެފައި ނުހުރުން.
ވން.
 oޑައިލޮގެއްގައި ގެންނަންވާ އަސަރު ބުރެކެޓުން ހާމަކޮށްނުދެ ު
ށފައި ހުރުން.
 oކުށަބަސް ޑައިލޮގްގައި ބޭނުންކޮ ް
ހރުން.
ހ މުހިންމު ބައިތައް ނުގެނަސް ު
 oޑްރާމާގެ ފެށުމުގައި ގެންނަންޖެ ޭ

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2013 -
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(ށ) އޮޓޯބައޮގްރަފީ
މިއިމްތިޙާނުގައި

ބައިވެރިވި

ދަރިވަރުންގެ

ތެރެއިން

ދަރިވަރުން

1412

އޮޓޯބައޮގްރަފީ

ލިޔެފައިވެއެވެ.

އެއީ

ލިޔުންތެރިކަމުގެ  2ވަނަ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން ދަރިވަރުންގެ  79.15އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނެވެ .މި ސުވާލަށް ނިސްބަތުން
ނ 98
ދން ދަރިވަރުން ތެރެއި ް
ގ ކުރެވެއެވެ .މިސުވާލަށް ޖަވާބު ި
ކން ފާހަ ަ
ރން ޖަވާބުދީފައިވާ ަ
ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަ ު
އިންސައްތަ ދަރިވަރުން ފާސްވެފައި ވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރާ ބަލާފައި ދަރިވަރުން ހޯދި ވަރަށް ބޮޑު
ކުރިއެރުމެކެވެ.
 ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން ލިޔުނު ބައޮގްރަފީގެ ފެންވަރު ދައްކައިދޭ ތާވަލެކެވެ.



ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދު

251

860

271

26

4

އިންސައްތަ

18

61

19

1.8

0.2

އޮޓޯބައޮގްރަފީގެ ބައިން ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް :
ނތި ލިޔެފައިވުން
ނނަންވާ ބައެއް ބައިތައް ެ
 oއޮޓޯބައޮގްރަފީގެ ތަޢާރަފުގައި ހު ް
ގ ބަދަލުގައި ބައޮގްރަފީ ލިޔެފައިވުން
 oމަދުން ނަމަވެސް އޮޓޯބައޮގްރަފީ ެ
 oޙަޔާތުގެ އުސް އަލިތަކަށް ކުޑަކޮށް އަލިއަޅުވައިލެވިފައިވާ މިންވަރު ކުޑަވުން
ނ
ޅށް ތަރުތީބު ކުރެވިފައި ނުވު ް
 oއޮޓޯބައޮގްރަފީގެ ބައިތައް ރަނގަ ަ
ވން
 oބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ގެނެސްދެވިފައި ނު ު
 oބަހުގެ ކުށް ހުރުން

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2013 -
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y

ކަރުދާސް II
ކަރުދާސް  2އަށް ޖަވާބުދީފައިވަނީ  1788ދަރިވަރުންނެވެ .މި ކަރުދާހުގައި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު 5

ސުވާލެވެ .އެއީ ދޭހަ ،ޚުލާސާ ،ޅެން ،ރައިވަރު އަދި އަދަބިއްޔާތެވެ .އަދަބިއްޔާތުގައި  4ސުވާލު ހިމެނެއެވެ .މިކަރުދާހުގައި
އިޚްތިޔާރު ދެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ރައިވަރުގެ ބައިންނެވެ .މި ކަރުދާހުގައި ދެ ރައިވަރު ހިމެނެއެވެ .ދަރިވަރު ޖެހޭނީ ހ ގައި އޮތް
ރައިވަރުގެ ދޭހަވާ މާނަ ލިޔާށެވެ .ނުވަތަ ށ ގައި ވާ

ރައިވަރުގެ ޝަރަހަ ލިޔާށެވެ .އެހެން ހުރިހާ ސުވާލުތަކަކީވެސް ހުރިހާ

ކުދިންވެސް ޖަވާބު ދޭންޖެހޭނެ ސުވާލު ތަކެކެވެ.

 -1ދޭހަ
ދޭހައިގެ ސުވާލުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ސުވާލަށް ރަނގަޅަށް ނުވިސްނާ ޖަވާބު
އހަރު ދަށްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ކމުން މި ސުވާލުގެ ނަތީޖާ މި ަ
ވނީ ދެވަނަ ސުވާލަށެވެ .އެހެން ަ
ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ަ
އާއްމުކޮށް އެހެން ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވަނީ ދާދި އެއްމައްސަލަ ތަކެކެވެ.

ދ ތާވަލެވެ.
 ތިރީގައިމިވަނީ ދޭހައަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާގޮތް އަންގައި ޭ



ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

21

332

844

532

59

އިންސައްތައިން

1

19

47

30

3

ދޭހައިގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވެފައިހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް:
ކޕީކުރުން
ދހައިން ޖަވާބު އޮންނަ ހިސާބު ޮ
 oޖަވާބު އުފެއްދުމުގެ ބަދަލުގައިޭ ،
ވން
ދ ު
 oއަމިއްލަ ޢިބާރާތުން ޖަވާބު ނު ެ
ނ
 oސުވާލު ރަނގަޅަށް ދޭހަނުވު ް
ދވުން
ޖވާބު ދިނުމުގައި ސަމާލުކަން ނު ެ
 oސުވާލުގެ މުހިންމު ބައިތަކަށް ަ
 oމަތީފެންވަރުގެ (ދިރާސީ) ސުވާލުތަކަށް ހެކި ނުދެއްކުން
 oޖަވާބުގައި ނުގުޅޭ ވާހަކަ ހިމެނުން
ނ
 oސުވާލުގެ މަޤުޞަދާއި ޖަވާބުގެ ނިމުން ދިމާނުވު ް
ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2013 -
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ސވާލު:
 .1ވަނަ ު
އކީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވި އެންމެ ނުރައްކާތެރި
އއި ސުނާމީ ަ
ޅގެން ަ
ސްމަޓްރާ އަންޑަމަން އަރތްކުއޭކާ ގު ި
ކރާށެވެ!
އވެ .މި ގޮތަށް ދިވެހީން ސިފަކުރާ ދެ ސަބަބު ބަޔާން ު
ކާރިސާ ކަމަށް ދިވެހިން ސިފަކުރެ ެ
( 2މާކުސް)
މ
އއި ސުނާމީއަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވި އެން ެ
ގޅިގެން ަ
މި ސުވާލަކީ ސްމަޓްރާ އަންޑަމަން އަރތްކުއޭކާ ު
ގއި ސިފަކުރުން
ކވެ .މިސުވާލު ަ
ސވާލެ ެ
ު
ނުރައްކާތެރި ކާރިސާ ކަމަށް ދިވެހިން ސިފަކުރާ ދެކަމެއް ލިޔަން ބުނެފައިވާ
ފއިވާނަމަ
ތށް ދެކަމެއް ގެނެސް ަ
ރވުން މިގޮ ަ
ބއެއް މަ ު
ށ އެތައް ަ
ގއެވެ .މިސާލަކަ ް
ކރާ" މާނައި ަ
ލ ު
މާނަކުރަނީ "ދެކޭ  .ގަބޫ ު
ވބު
ވގޮތަށް ޖަ ާ
އކަން ހާމަ ާ
ރސާއެ ް
އކާތެރި ކާ ި
ޖވާބު ދިނުމުގައި "ނުރަ ް
އޞަކޮށް މިސުވާލަށް ަ
ނއެވެ .ހާ ް
ޅވާ ެ
ޖަވާބު ރަގަ ު
ބ
ލގެ ޖަވާ ު
ކވެ .މި ސުވާ ު
ސވާލެ ެ
މއީ މައުލޫމާތު ު
ކށްވިއަސް ި
ސވާލަ ަ
ނމެވެ .މިއީ ދެމާކުހުގެ ު
ބައްޓަން ކުރުން ވަރަށް މުހި ް
ރއެވެ .އެހެނަސް
ބތް  94އިންސައްތައަށް އަ ަ
ފާސްވި ދަރިވަރުންގެ ނިސް ަ

އ
އ ް
 6އިންސައްތަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ެ

ނވެ.
ޅއް ނޫ ެ
ށވެސް ރަނގަ ެ
ގޮތަކަ ް
ގއިދޭ ތާވަލެކެވެ.
 ތިރީގައި މިވަނީ މިސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާގޮތް އަން ަ
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

-

1577

111

99

-

އިންސައްތައިން

-

88

6

6

-

ސވާލު:
 .2ވަނަ ު
ނ
ނކަ ް
އވެގެ ް
އޔެވެ؟ އަދި އެއީ ކީ ް
ބއިހެ ް
ކރިސާތަކުން އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ކާރިސާއަކީ ކޮ ަ
ފއިވާ ާ
ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ޔން ކުރާށެވެ!
އގެން ބަ ާ
ލިޔުމުން ހެކިދައްކަ ި
( 3މާކުސް)
ޑ
ދސާ ތަކެއްގެ ތެރެއިން އެންމެ ގެއްލުންބޮ ު
މިސުވާލަކީ ދިރާސީ ފެންވަރުގެ ސުވާލެކެވެ .ދީފައިވާ އެތައް ހާ ި
ށ
ށ ބައްޓަން ކޮށްފައިވާ ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލުގައި ލިޔުމުގައި ހާމަ ކޮށްދިފައިވާ ގެއްލުންތަކަ ް
ތ ް
ހާދިސާއެއް ބުނެދޭން ޖެހޭ ގޮ ަ
ށ ރިއާޔަތް
ވ ގޮތަ ް
ދނީ މިދެންނެ ި
ބބު ސާފުވެގެން ާ
ވރު ނިންމި ސަ ަ
ށ ދަރި ަ
ނ ޖެހެއެވެ .އެއީ އެގޮތަ ް
ޖަވާބު ދިނުގައި ރިއާޔަތް ކުރަ ް
ކޮށްގެންނެވެ .މި ސުވާލަށް ފުލްމާކުސް ލިބިފައިވަނީ  0.1އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނެވެ .ނަމަވެސް  2ދަރިވަރަކަށް ފުލްމާކްސް
ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2013 -
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އށް
ތކުދިން ޖަވާބުގެ ފުރަތަމަ ބަޔަށް ރަގަޅަށް ޖަވާބު ދީފައިވާއިރު ،ދެވަނަބަޔަށް ފުރިހަމަ ަ
ލިބިފައިވެއެވެ 85 .އިންސައް ަ
ޖަވާބުދެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި މިސުވާލަށް  15އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނަށް ސުމެއް ލިބުމަކީ ދަރިވަރުންނަށް މިފެންވަރުގެ
ގކަން އަންގައިދޭ ހެއްކެކެވެ.
ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭން ނޭނ ޭ

 ތިރީގައި މިވަނީ ދަރިވަރުން ދެވަނަ ސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވާ ގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

-

2

1508

275

-

އިންސައްތައިން

-

0

85

15

-

ސވާލު:
 .3ވަނަ ު
ފކުރީ
ތގައި ސި ަ
ޗއްގެ ގޮ ު
އ ެ
އއްބިލިޔަން ޑޮލަރު ރަމްޒީ އެ ް
ސޯމާލީއާގެ މީހުންނަށް އދ .އިން ހަދިޔާކުރި ެ
ޔވެ؟
އވެހެއް ެ
ކީ ް
( 1މާކުސް)
މި ސުވާލަކީ ދަރިވަރު ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދޭންޖެހޭ ސުވާލެކެވެ .ސުވާލަކީ ދޭހައިގެ ފެންވަރުގެ ސުވާލަކަށް ވާއިރު،
އ
ފދަ ޖަވާބުތަކުގައި މަދުވީކަމުގަ ި
މ ަ
ނބެލެވެއެވެި .
ވބެއް ކަމަކަށް ު
އތިކޮޅު މަދުވީމާ " ފުރިހަމަ ޖަ ާ
ޖަވާބުގައި ހަމައެކަނި " ދިން ެ
އެބުނަނީ ކޮން އެއްޗަކާ އަޅާބަލާ އިރުކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ .މިފަދަ އެއްކޮށް ނުބައި ނުވިކަމުގައި ވިއަސް ފުރިހަމަ ޖަވާބުގެ
ޖވާބު ރަގަޅު ކަމުގައި ބަލާފައިވާނީ " ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނާ
ގިންތީގައި މިފަދަ ޖަވާބުތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ .އެހެންކަމުން މި ަ
އަޅާބަލާއިރު އެ ޢަދަދު މަދުވީމައެވެ / .މަދުކަމުންނެވެ " .މިގޮތަށް ލިޔުމުންނެވެ .މިސުވާލަށް ފުލް މާކުސް ލިބިފައިވަނީ 22
އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނަށެވެ.

ގއިދޭ ތާވަލެކެވެ.
 ތިރީގައި މިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވާގޮތް އަން ަ
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

-

399

599

784

-

އިންސައްތައިން

-

22

34

44

-

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2013 -
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ސވާލު:
 .4ވަނަ ު
ތކަމުގެ ރޫޙު ނުފެނުނު ނަމަ
ބއިވަން ަ
ނއި ހަރު މީހުންގެ ކިބައިން އެއް ަ
ނނާއި ޒުވާނުން ާ
ސުނާމީގައި ދިވެހި ޅަ ކުދި ް
ޔވެ؟
ހއް ެ
ކއްވެ ެ
ވގެންދާނެ ކަމަށް ލިޔުންތެރިޔާ ދެކެނީ ީ
ޑ ެ
އއަށްވުރެ ބޮ ު
ދިވެހީންނަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ެ
( 2މާކުސް)
އ
މިއީ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލު އުފައްދާފައިވާ ހިސާބު ދޭހައިގެ ލިޔުމުގައިވަނީ ބަޔަކު އެހީތެރިވެދީގެން ބައެ ް
މން ކަމުގައެވެ.
އލުންތައް ކުޑަވެގެންދިޔައީ އެއްބައިވަންތަކަން ފެނު ު
ލބުނު ގެ ް
ހކައާއި ،ދިވެހިންނަށް ި
ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮށްދެވުނު ވާ ަ
ކން ފާހަގަ
ނމަށް ވަރަށް ދަތިވި ަ
ވބުދި ު
ނވީމާ ދަރިވަރުންނަށް ޖަ ާ
ހ ް
ދލުކޮށްފައެވެ .އެ ެ
ބއްޓަމަށް ބަ ަ
އެކަމަކު ސުވާލުވަނީ ނަފީގެ ަ
ރށް
ނ  344ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ވަ ަ
ކުރެވެއެވެ .ދަރިވަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު މިސުވާލު ހެދި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއި ް
ރަނގަޅެވެ .ޖަވާބުގެ ބައެއް ރަގަޅު ކުރެވިފައިވަނީ  406ދަރިވަރުންނަށެވެ .ނަމަވެސް  58އިންސައްތަ ދަރިވަރުން (1035
ކުދިން) މިސުވާލަށް ދީފައިވާ ޖަވާބު މުޅިން ނުބައެވެ.
ގއިދޭ ތާވަލެކެވެ.
 ތިރީގައި މިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވާގޮތް އަން ަ
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

344

-

406

-

1035

އިންސައްތައިން

19

-

23

-

58

ސވާލު:
 .5ވަނަ ު
ސނީ ގޮތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަން ލިޔުމުން މިސާލު
ދވެހިންނަށް މާއްދީ ގޮތުންނާއި ނަފް ާ
ޙާލުގައި ޖެހުނު ި
ށވެ!
އގެން ބަޔާންކުރާ ެ
ދައްކަ ި
( 2މާކުސް)
ބ
ވލަށް ޖަވާ ު
އ ދެނެގަންނަން ޖެހެއެވެ .މިސު ާ
އތަ ް
ބނުންވާ ބަ ި
ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭއިރު އެސުވާލަކުން ޖަވާބަށް ޭ
ދިނުމުގައި މާއްދީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަން ސާފުކޮށް ބުނެދޭން ޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް ބައެއް ދަރިވަރުންގެ
ނފުސާނީ
ޖަވާބުތަކުން މާއްދީ އަދި ަ

ވ
އވެ .މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައި ާ
މނަވެސް ނޭނގޭކަން ފާހަގަކުރެ ެ
ފަދަ އާއްމު ލަފުޒުތަކުގެ ާ

ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  39އިންސައްތަ ދަރިވަރުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ .އެހެނަސް  43އިންސައްތަ ދަރިވަރުންގެ
ޖަވާބު ނުބައެވެ.

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2013 -
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ދ ތާވަލެކެވެ.
 ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވާގޮތް އަންގައި ޭ
ދެރަ

ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

އަދަދުން

-

695

318

760

އިންސައްތައިން

-

39

18

43

ވ.ދެރަ
-

ސވާލު:
 .6ވަނަ ު
ގ ނަމޫނާތަކެއް ފެނުނު
އވަންތަކަމު ެ
ވހި ބިމުން އެއްބަ ި
ދ ެ
ނބަރު  26ވަނަ ދުވަހަކީ ި
 2004ވަނަ އަހަރު ޑިސެ ް
ނ ދެ ނަމޫނާއެއް ބަޔާންކުރާށެވެ!
ރއި ް
އވެ .އޭގެ ތެ ެ
އވަ ެ
ބޔާންކުރަ ް
ދުވަހެއްކަމަށް ލިޔުންތެރިޔާ ަ
( 2މާކުސް)
ދރިވަރުން
މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ަ

ކގެ ތެރެއިން
ނތައްތަ ު
ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެނީ ނަމޫނާއަކަށްވާ ކަ ް

ކޮންމެވެސް ދެކަމެއް ލިޔުމަށެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވާ ކުދިންނަށް ބަލާއިރު،

 77އިންސައްތަ

ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު

ށ
ރގަޅެވެ .އަދި  12އިންސައްތަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު އެއްކޮ ް
ރަގަޅެވެ 11 .އިންސައްތަ ދަރިވަރުން ޖަވާބުގެ އެއްބައި ަ
ނުބައިވެފައި ވެއެވެ.
ދ ތާވަލެކެވެ.
 ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވާގޮތް އަންގައި ޭ
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

-

1369

201

207

-

އިންސައްތައިން

-

77

11

12

-

ސވާލު:
 .7ވަނަ ު
ގ
އވެ .މީ ެ
އވެ ެ
ނންކަމަށް މި ދެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ރވޭނެކަމެއް ޫ
ވސް ބަޔަކަށް ކު ެ
އ ެ
ޓވުމަކީ އެ ް
ކާރިސާތައް ހުއް ު
ނކުރާށެވެ!
އގެން ބަޔާ ް
ބއިކަން ދެލިޔުމުން ހެކިދައްކަ ި
ލކީ ކޮ ަ
އއްގޮތް ޚިޔާ ަ
އވާ ެ
އިތުރުން މި ދެލިޔުމުގަ ި
( 3މާކުސް)

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2013 -
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ހގަ ކުރެވެއެވެ .ސުވާލުގައި އެވަނީ އޭގެތެރެއިން އެއްކަމެއް
މިލިޔުމުގައި އެއްގޮތް ދެޚިޔާލެއް އޮތްކަމަށް ފާ ަ
މން ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބަކަށް ވާން ވާނީ މިދެންނެވި ޖަވާބެވެ.
ފާހަގަކޮށްފައެވެ .އަނެއްކަމަކީ އެއްބައި ވަންތަކަމެވެ .އެހެންކަ ު
ނ ފުރަތަމަ ލިޔުމާއި ދެވަނަ ލިޔުމުގައިހުރި
އކަންޖެހެއެވެ .މިގޮތު ް
ފރިހަމަކުރުމަށް ދެލިޔުމުން ހެކިދަ ް
"އެއްބައިވަންތަކަމެވެ ".ޖަވާބު ު
ހނެއެވެ.
ބނެދޭން ޖެ ޭ
ކންކަން ު
ކށްދޭ ަ
އެއްބައިވަންތަކަން ހާމަ ޮ

އރު 33 ،އިންސައްތަ ދަރިވަރުން
ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާ ި

މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ރަނގަޅުކޮށްފައި ވެއެވެ .ނަމަވެސް  38އިންސައްތަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު މުޅިން ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް
ދައްކައެވެ .އަދި މުޅިން ޖަވާބު ނުބައިވެފައިވަނީ  29އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނެވެ .މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ދެލިޔުމުން
ހެކިދެއްކުމަށް ބައެއް ދަރިވަރުން ސަމާލުކަން ދީފައެއް ނުވެއެވެ.
ގއިދޭ ތާވަލެކެވެ.
 ތިރީގައި މިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވާގޮތް އަން ަ
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

-

596

673

511

-

އިންސައްތައިން

-

33

38

29

-

 -2ވަނަ ސުވާލު (ޚުލާޞާކުރުން)
މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިން  1784ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  82އިންސައްތަ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބު
ނ ދަރިވަރުންގެ ޚުލާޞާތައް މާކު ކުރިއިރު ،ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
ސވާލަށް ޖަވާބުދި ް
ު
ދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށެވެ .މި
ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.


ލިޔުމުގައި ހުރި މުހިއްމު ނުކުތާތައް ވަކިކުރަން ނޭނގުން



ޅ ވާހަކަތައް ޚުލާޞާގައި ގެނެސްފައިހުރުން
މުހިންމު ނުކުތާ ތަކާއެކު ،ނުގު ޭ



ނ
އނެތު ް
ނުކުތާތައް ގުޅުވައިލައިގެން އަމިއްލަ ޢިބާރާތުން ޚުލާޞާ ކުރެވިފަ ި



ނ
ލިޔުން ރަނގަޅަށް ދޭހަނުވެ ޚުލާޞާ ކޮށްފައިހުރު ް



މސާލުވެސް ޚުލާޞާގައި ހިމަނާފައި ހުރުން
ބައެއް ދަރިވަރުން ތަފްޞީލާއި ި
ނގެ ޚުލާޞާ ދެރަކަން
ރވިފައިވީހިނދު 255 ،ދަރިވަރު ް
ޚުލާޞާ ކުރުމުގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު މައްސަލަތައް ފާހަގަ ކު ެ

ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި  53ދަރިވަރުންގެ ޚުލާޞާ ވަރަށް ދެރަކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މިއީ މިދިޔައަހަރާ އަޅާބަލާއިރު

ޖއެކެވެ.
ދަރިވަރުން ހޯދާފައިވާ ދަށް ނަތީ ާ
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އދޭ ތާވަލެވެ.
 ތިރީގައިމިވަނީ ޚުލާޞާއަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާގޮތް އަންގަ ި
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

378

613

485

255

53

އިންސައްތައިން

21.2

34.4

27.2

14.3

2.9

 3ވަނަ ސުވާލު
އަދަބިއްޔާތު1 :
ކރުން)
ލޔުން  /ޝަރަޙަ ު
ހވާ މާނަ ި
އވަރު (ދޭ ަ
ރަ ި
ނ
ނ ަ
ތށް އޮ ް
މިސުވާލަކީ ހ އަދި ށ ގެ ތެރެއިން އެ ދަރިވަރަކު އިޚުތިޔާރުކުރާ ބަޔަކަށް ޖަވާބުދެވޭގޮ ަ
ރއިވަރު ޖެހެނީ ޝަރަޙަ ކުރާށެވެ.
އވާ ރައިވަރުގެ ދޭހަވާ މާނަ ލިޔުމަށް އޮތްނަމަވެސް ށ ގައިވާ ަ
ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލުގެ ހ ގަ ި
ދ
ނ  1008ދަރިވަރުންނެވެ .އަ ި
ވ މާނަ ލިޔެފައިވަނީ  761ދަރިވަރުންނެވެ .ޝަރަޙަ ކޮށްފައިވަ ީ
ދހަ ާ
މިފަހަރުގެ އިމްތިހާނުގައި ޭ
 19ދަރިވަރުން މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

 ރައިވަރު ދޭހަވާ މާނަލިޔުން
ދތިވެފައިވާކަން
އވަރުން ދޭހަވާ މާނަކުރަން ަ
ތން ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ރަ ި
ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކާގޮ ު
ވ
އވަރުގެ ޖުމުލަ މާނައެވެ .ދޭހަ ާ
ނ ދަރިވަރުން ލިޔެފައިވަނީ ރަ ި
ބދަލުގައި ގި ަ
ދހަވާ މާނައިގެ ަ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ރައިވަރުން ޭ
މާނައަކީ ޖުމްލަ މާނައިން ނުވަތަ ރައިވަރުގައި ބުނާ ވާހަކައިން ދޭހަކުރަންޖެހޭ މާނައެވެ .ދަރިވަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު
ދޭހަވާ މާނަ ލިޔުމުގައި ބަސް ތަރުތީބު ކުރުމާ ނުލައި މާނަ ކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެހެންކަމުން
ވރަށް މުހިއްމެވެ .މި ސުވާލަށް
ދނުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން ަ
ދަރިވަރުންނަށް ރައިވަރު މާނަކުރުން އިތުރަށް އޮޅުންފިލުވައި ި
ނސައްތަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ވަރަށް ދަށެވެ.
ޖަވާބުދިން ދަރިވަރުންގެ  71އި ް
ލއް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.
 ދަރިވަރުން ރައިވަރުގެ ދޭހަވާ މާނަކޮށްފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަ ެ

ރައިވަރު 1

ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދު

32

57

129

170

373

އިންސައްތަ

4

8

17

22

49
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ރައިވަރު ދޭހަވާ މާނަކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް :
ނ
 oރައިވަރުގައި ބުނާއެއްޗެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭނގު ް
 oރައިވަރުގައި ބުނާ މައިގަނޑު ވާހަކަ ބުނަން ނޭނގުން
ބނެދޭން ނޭނގުން
 oރައިވަރުގެ ދޭހަވާ މާނަ އަމިއްލަ ޢިބާރާތުން ު
 oރައިވަރުގައި ބުނާ ވާހަކަ ދޭހަކުރާން ނޭނގުން

 ރައިވަރު ޝަރަޙަކުރުން
ރައިވަރު ޝަރަޙަކޮށްފައިވަނީ  1008ދަރިވަރުންނެވެ .އެއީ މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން ދަރިވަރުންގެ 57
މއަހަރު ގިނައެވެ .އަދި ރައިވަރު
ނސްބަތުން މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ ި
އިންސައްތައެވެ .ރައިވަރު ޝަރަޙަ ކުރި ދަރިވަރުންގެ އަދަދު ި
ޝަރަޙަ ކުރި ހުރިހާ ދަރިވަރުން ވަރަށް މަތީންވަނީ މާކުސް ހޯދާފައެވެ .އަދި މިއަހަރު ރައިވަރު ޝަރަޙަ ކުރުމުގައި މާބޮޑު
މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައި ނެތްކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ.
ތރީގައިމިވަނީއެވެ.
 ދަރިވަރުން ރައިވަރު ޝަރަޙަ ކޮށްފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެއް ި

ރައިވަރު 2

ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދު

1008

-

-

-

-

އިންސައްތަ

100

-

-

-

-

ލ
 4ވަނަ ސުވާ ު
 ޅެމަށް ފާޑުކިޔުން
މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވާ  1766ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވަނީ ވަރަށް
ނ ދަރިވަރުންގެ  85އިންސައްތަ ދަރިވަރުން ފާސްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ރަނގަޅަށެވެ .އެގޮތުން ޖަވާބުދި ް
 ތިރީގައި މިވަނީ މިފަހަރު ދަރިވަރުން ޅެމަށް ފާޑުކިޔާފައިވާ ފެންވަރު ދައްކައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދު

323

772

406

189

76

އިންސައްތަ

18

44

23

11

4
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ޅެމަށް ފާޑު ކިޔުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް :
ގން
 oޅެމުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލު ދެނެ ގަންނަން ނޭނ ު
ވން
 oޅެމަށް ފާޑުކިޔުމުގައި ޚިޔާލުގެ މުއްސަނދިކަމަށް ބަލާލެވިފައި ނު ު
އތައް ސާފު ވެފައި ނެތުން
ދން ގެންނާނެ ބަ ި
 oމާނައިގެ ފުރިހަމަ ކަން ހާމަކޮށް ޭ
ފއި ހުރުން
ކތައް މޭރުންނުވެ ނުގުޅޭ ވާހަކަތައް ހިމަނާ ަ
 oޅެންބައިތުގައި ބުނާވާހަ ަ
ނ
ބއިތައް ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާއިރު އެކަމަށް ހެކިދެއްކިފައިނެތު ް
 oބޭރުފުށުގެ އަދި އެތެރެ ފުށުގެ ަ
ނ
 oވަޒަން  ،ފިލިކޯޅި ފަދަ އާއްމުބައިތައް ނޭނގު ް
ނންކޮށްފައިވުން
 oކުށް ޢިބާރާތް ބޭ ު

 5ވަނަ ސުވާލު
އަދަބިއްޔާތު2 :
ކ
ރވާހަ ަ
ވހަކަ  /ކު ު
ދިގު ާ
އަދަބިއްޔާތުގެ ސުވާލުގައި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު ދެބައެވެ .އެއީ ދިގުވާހަކައިގެ ބަޔާއި ކުރުވާހަކައިގެ ބައެވެ.

އވާގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
 އަދަބިއްޔާތުގެ ވާހަކައިގެ ހުރިހާ ބަޔަކަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފަ ި

ވާހަކަ

ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދު

91

508

664

395

117

އިންސައްތަ

5

29

37

22

7

 ދިގުވާހަކަ
ށ ރަނގަޅަށް
ރ ް
ތރެއިން ފުރަތަމަ ސުވާލަށް ވަ ަ
ދން ދަރިވަރުންގެ ެ
ރތަމަ ސުވާލަށް ޖަވާބު ި
ދިގުވާހަކަ ބައިގެ ފު ަ
ޖަވާބުދީފައިވަނީ

އތަ ދަރިވަރުންނެވެ .އަދި  27އިންސައްތަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ރަގަޅު ނަމަވެސް  24އިންސައްތަ
 22އިންސަ ް

ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ވަރަށް ދެރަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިސުވާލަށް ބަލާއިރު  ،އައިމިނަގެ ދީލަތިކަމާ އަދި

މުރާލިކަން

ވާހަކައިން

ތވާވަރަށް ހެކިދައްކައިގެން ޖަވާބު
ދދެއްގެ ދަރިވަރުން މިކަން ސާބި ު
ދން ޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް ގިނަ އަ ަ
ހެކި ދައްކައިގެން ސާބިތުކޮށް ޭ
ފުރިހަމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2013 -
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 އަދަބިއްޔާތުގެ ފުރަތަމަ ސުވާލުގެ ހ އަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު

ދިގުވާހަކަ(ހ)

ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދު

383

462

454

281

134

އިންސައްތަ

22

27

26.5

16.5

8

ދިގުވާހަކައިގެ ދެވަނަ ސުވާލަށް ބަލާއިރު މިސުވާލު މެދުމިނަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ފާސްވެފައިވާ ދަރިވަރުންގެ
ވ
ނހިޔަލަ އާއި އަލިފުޅު" މިވާހަކައިގައި ާ
ށފައިވަނީ "ދޮ ް
ނިސްބަތް މިއަހަރު އުޅެނީ  85އިންސައްތައިގައެވެ .މިސުވާލު ބިނާ ކޮ ް
ގ
ކއް ހޯދުމުގެ މައްޗަށެވެ .އެހެންކަމުން ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިންގެ ޖަވާބު ރަގަޅުކަން ފާހަ ަ
ބުއްދި ޤަބޫލުނުކުރާ ކަންތައްތަ ެ
ކުރެވެއެވެ.
ފއިވާގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
 އަދަބިއްޔާތުގެ ފުރަތަމަ ސުވާލުގެ ށ އަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީ ަ

ދިގުވާހަކަ(ށ)

ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދު

746

393

354

121

136

އިންސައްތަ

43

22

20

7

8

 ކުރުވާހަކަ
ކުރުވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ "ކައްފާރާ" މިވާހަކައިގެ މައިގަނޑު ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ ދިރިއުޅުން އެއީ އެހެން ބައެއްގެ
ފާފައެއްގެ ކައްފާރާއެއް ކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލުކުރީ ކީއްވެގެންކަން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ސުވާލެކެވެ .ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި
ގ
ގިނައަދަދެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ވާހަކައިން ހެކި ދައްކަން ނޭނގުނުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން ދަރިވަރުން ެ
 70އިންސައްތަ ދަރިވަރުން ފާސްވާ މިންވަރަށް މާކުސް ހޯދާފައި ވާއިރު 30 ،އިންސައްތަ ދަރިވަރުން ވަނީ ފެއިލް ވެފައެވެ.
 އަދަބިއްޔާތުގެ ދެވަނަ ސުވާލުގެ ހ އަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު

ކުރުވާހަކަ(ހ)

ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދު

509

377

287

223

277

އިންސައްތަ

30

23

17

13

17
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ކުރުވާހަކައިގެ ދެވަނަ ސުވާލަކީ "ވަކިވުމުގެ ކުރިން" ނަގާފައިވާ ސުވާލެކެވެ .ސުވާލުގައިވަނީ ތިޔަ ދަރިވަރު
ހއްޔެވެ؟ މިސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި
ލ ކުއްޖެއްހެއްޔެވެ؟ އަދި އޭނާ ރަނގަޅު އަނތްބަކަށް ވެދާނެ ެ
ދެކޭގޮތުގައި ޝާނީއަކީ ތޫނުފި ި
ނމަވެސް މިއީ ޖަވާބުދެވޭ ގޮތަކުން ޖަވާބު މުޅިން ނުބައިވެދާނެ
ލިޔަން ޖެހެނީ އާނއެކެވެ .ނުވަތަ ނޫނެކެވެ .މިގޮތަށެވެަ .
ކން
ކއިން ހެކިދައްކައިގެން މިކަން ަ
އ ރަނގަޅެވެ .ނަމަވެސް ވާހަ ަ
ސުވާލެކެވެ .ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިންގެ ޖަވާބުގެ ފުރަތަމަބަ ި
ށ ގިނައަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ރަގަޅަށް ޖަވާބުދީފައެއް ނުވެއެވެ.
ބނެފައިވާ ބަޔަ ް
ސާބިތުކޮށްދޭން ު

އވާގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލު
 އަދަބިއްޔާތުގެ ދެވަނަ ސުވާލުގެ ށ އަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފަ ި

ކުރުވާހަކަ(ށ)



ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދު

616

501

379

140

122

އިންސައްތަ

35

28

22

8

7

ވާހަކައަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް :
 oވާހަކައިގެ އެކިއެކި ބައިތައް ރަނގަޅަށް ދިރާސާ ކޮށްފައި ނެތުން
ނ
ނންވާ ހެކި ވާހަކައިން ނުދެއްކު ް
 oޖަވާބު ދޭއިރު ޖަވާބަށް ބޭ ު
 oވާހަކައިގެ މައިގަނޑު ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ މިޒާޖު އަދި ރޯލުފަދަ މައިގަނޑުބައިތައް ދިރާސާކޮށްފައި ނުވުން
 oޖަވާބު ފުރިހަމަ ވާގޮތަށް ސުވާލާ ގުޅުވާލާފައި ނުވުން
ނ
ނންތަކުގެ ދޭހަކޮށްފައި ނުހުރު ް
ބ ު
 oވާހަކަތަކުގެ މުހިންމު އަދަބީ ު
 oވާހަކައިގެ މައިގަނޑު ހާދިސާއާއި ،ޝަޚުޞިއްޔަތު ދިރާސާކޮށްފައި ނުވުން
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 2013ވަނަ އަހަރުގެ އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ
ދިވެހިބަސް

ނަތީޖާގެ ޚުލާސާ

އަދަދުން

ޖުމުލަ

X

U

E

D

C

B

A

1807

17

3

25

254

1138

312

58

1

0

1

14

63

17

3

އިންސައްތައިން

ފާސްވި އަދަދު

1508

ފާސްވި އިންސައްތަ

83

ސް.ސީް2013 -
އެޗް.އެ ް
ދިވެހިްނަތީޖާ
83

90
80
63

70
50
40
17

14
1

20
3

1

0

30

އިންސައްތައި ް
ން

60

10
0

Pass

X

U

E

D

C

B

A
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ނިންމުން
ތވަނީ
ސވި އިންސައް ަ
ނ އަހަރު ފާ ް
ށވުރެ  2013ވަ ަ
 2012ވަނަ އަހަރަ ް

ނ
ވ .މިއި ް
ފއެ ެ
މަތިވެ ަ

ސކޫލުތަކުން ކުރަމުން އަންނަ
ް
ދޭހަވަނީ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމެވެ .މިއީ ވަރަށް ރަގަޅު ފާލެކެވެ.
ސ
ކވެ .ނަމަވެ ް
އވާ ކަމުގެ ހެއް ެ
ފ ި
ރގަދަވެ ަ
ގ މަސައްކަތްތައް ވަ ު
ކއި ދަރިވަރުން ެ
މަސައްކަތްތަ ާ

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް

އ
އ ކުދިންނަށް ހެދޭ ގޯސްތަ ް
އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމެވެ .ހަމައެކަނި އިމްތިޙާނުގަ ި
ތކާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭނެއެވެ.
ނކަން ޙައްލު ކުރާނެ ގޮ ަ
ގއި އެކަ ް
ދެނެގަތުމުގެ ބަދަލު ަ
އވްރެޖް ނަތީޖާ
މޒުމޫނުގެ ެ
ށ ބަލާއިރުަ ،
ތކުން ދަރިވަރުން ހޯދި މާކުސްތަކަ ް
ކ ބައި ަ
ކވަ ި
އެގޮތުން ވަ ި
ހިފެހެއްޓިފައިވީ

ނަމަވެސް

ރިޕޯޓްގެ

އވްރެޖް
ެ

ފާސް

އިންސައްތަ

ވަނީ

ދަށް

ވފައެވެ.
ެ

އަދި

މި

ރ
އަހަ ު

ކއް ހޯދައިފައެވެ.
ރއެރުންތަ ެ
ނވެސް ވަނީ ކު ި
އގްރަފީންނާއި ޑްރާމާއި ް
އޮޓޯބަ ޮ
ވ
ނ ބޭނުން ާ
ފުރަތަމަ ކަރުދާހުގެ އެހެން ބައިތަކާ ޚިލާފަށް ރިޕޯޓު ލިޔާ ދަރިވަރުންނަށް އެކި ދާއިރާތަކު ް
ށ
އގޮތަ ް
ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ .އަދި ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަކާއި ޤަވާޢިދާ އެ ް
ޢިބާރާތް ކުރަން ދަސްކޮށް ދިނުމަކީވެސް ހަމަ އެހާމެ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ގ
އވެސް ފާހަ ަ
ދހައިގެ ބަޔަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދިނުމުގަ ި
ކަރުދާސް  2ގެ ބައިތަކަށް ބަލާއިރުޭ ،
މއްލަ
އއީ އަ ި
ކވެެ .
މއްސަލަތަ ެ
އވާ ަ
ރވިފަ ި
އހަރު ( 2012ވަނަ އަހަރު) ވެސް ފާހަގަ ކު ެ
އވަނީ ހަމަ މިދިޔަ ަ
ކުރެވިފަ ި
ގޅަށް
އ ޖަވާބު އޮންނަ ހިސާބު ކޮޕީކުރުމާއި ސުވާލު ރަނ ަ
ގ ި
ލޔުމު ަ
ޢިބާރާތުން ޖަވާބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ދޭހައިގެ ި
ށގެންވާ ހެކި ނުދެއްކުން ފަދަ މައްސަލަތަކެވެ .އެހެންކަމުން
ދޭހަނުވުމާއި މަތީފެންވަރުގެ (ދިރާސީ) ސުވާލުތަކަށް އެކަ ީ
ޕ
އކޮށް ކޮ ީ
އންނަ ޕެރެގްރާފު އެ ް
ޖވާބު ޮ
ގއި ބޭކާރު ވާހަކަ ނުލިޔުމަށާއި ަ
ބ ދިނުމަށާއި ޖަވާބު ަ
ޖވާ ު
ރަނގަޅަށް ދޭހަކޮށްގެން ަ
މވެ.
މގައި ދެކެ ެ
ނުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަ ު
ރވެސް މިބައިންވެސް މިއަހަރުގެ 55
ޚުލާސާއަކީ ދަރިވަރުން ރަނގަޅު މާކުސް ހޯދާ ބައެކެވެ .މިއަހަ ު
އވެ.
ވ ެ
ޅށް ފާސްވެފައި ެ
ރގަ ަ
އިންސައްތަ ދަރިވަރުން ަ
ކ
އ ީ
ބޑު މައްސަލަ ަ
އވާ އެންމެ ޮ
ރވަރުންނަށް ދިމާވެފަ ި
މއަހަރުވެސް ގިނަ ދަ ި
ލއިރު ި
އވަރަށް ބަ ާ
ޅެމާއި ރަ ި
ނ ފާސްވެފައިވަނީ އެންމެ 28
ރގެ ދޭހަވާ މާނަ ލިޔަން ނޭނގުމެވެ .އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއި ް
ރައިވަ ު
އހަރު ދަށްވި ނަމަވެސް 100
އއާ ޚިލާފަށް ރައިވަރު ޝަރަޙަ ކުރި ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ މި ަ
ރވަރުންނެވެެ .
އިންސައްތަ ދަ ި
ސ
ތވެ ް
ދ ޅެން ޝަރަޙަ ކުރި ދަރިވަރުންގެ ފާސް އިންސައް ަ
އވެ .އަ ި
ނވަނީ މިބައިން ފާސްވެފަ ެ
އިންސައްތަ ދަރިވަރު ް
ށ
މިއަހަރު ރަނގަޅެވެ .މި އަހަރު ދީފައިވަނީ ޅެމަށް ފާޑުކިޔުމެވެ .ޅެމަށް ފާޑުކިޔާއިރު ޅެމުގެ އެތެރެ ފުށުގެ ބައިތަކަ ް
އ
ގ ި
ބއިތު ަ
ރޔާ ޅެން ަ
ދއިރު ،ޅެންވެ ި
ބޔަށް ޖަވާބު ޭ
ރގެ ަ
ރއިވަ ު
އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ޅެމާއި ަ
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ށދޭން ޖެހެއެވެ .ޚާއްޞަކޮށް
ސކޮ ް
ނގަންނަން ރަނގަޅަށް ދަ ް
ޚޔާލު ދެ ެ
މއިގަނޑު ި
ޅކޮށްފައިވާ ަ
ރގައި ފާ ު
އވަ ު
ނުވަތަ ރަ ި
ރައިވަރުގެ ދޭހަވާމާނަ ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތައް ދަސްކޮށް ދިނުމަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެއެވެ/.
ދިގުވާހަކަ އަދި ކުރުވާހަކައަށް ބަލާއިރު ،މިބަޔަށް ކުރިއެރުން ލިބިފައި ވެއެވެ .މިބަޔަށް ކުރިއެރު ން
ލިބިފައިވީނަމަވެސް އަދަބިއްޔާތުގެ މިބަޔަކީ ދިރާސާކޮށްގެ ން ނޫނީ ޖަވާބުދޭން އުދަގޫވާނެ ބައިތަކެކެވެ .ހަމައެކަނި
ކިޔާލައިގެން ފަރުޖެއްސޭކަށް ނޯންނާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ދަރިވަރުން އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ހަޤީގަތުގައ ި
މިކަން ހައްލުކުރުމަށް އެޅޭނެ މައިގަ ނޑު ފިޔަވަޅުކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ޅ
ޖ ރަނގަ ު
ނ ދޭހަވަނީ ދަރިވަރުންގެ ނަތީ ާ
ކންތައްތަކަށް ރިޔާޢަތް ކުރުމު ް
އވާ ަ
ރވިފަ ި
ވ ފާހަގަ ކު ެ
އިސް ެ
މ
މކަމަކީ ކޮން ެ
ވގެންކަމެވެި .
ރ ި
ކއް ކު ެ
ވސް މަސައްކަތްތަ ެ
އކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކުން ެ
ކުރެވޭނީ ެ
އ
ޔވަޅުތަ ް
ގޅު ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފި ަ
ޅގެން ރަނ ަ
ކމާ ގު ި
އކަން ަ
ނ ެ
ދކިގެ ް
އއް ކަމަށް ެ
މ ެ
ވސް ފަރުދީ ޒިން ާ
މީހެއްގެ ެ
ޅގެންނެވެ.
ހަރުދަނާކަމާއެކު އެ ި
______________________
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