cscnwxEnimEzcgea ckilcbwp cfoa cTcnwmcTWpiD
ejcaWrihevid ,elWm

cfoa cTcnwmcTWpiD
cscnwxEnimEzcgea ckilcbwp

DEPARTMENT OF
PUBLIC EXAMINATIONS

cfoa cTcnwmcTWpiD
unWHitcmia cTekifcTes clUkcs IrwDcnwkes rwywh
cscnwxEnimEzcgea ckilcbwp

2009

cTOpir WdcaWm
utwycaiburwt ImWlcsia
DEPARTMENT OF
PUBLIC EXAMINATIONS

1

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

އެޗް .އެސް.ސީ އިމްތި ޙާނު  2009ގެ އިސްލާމީ ތަރުބި އްޔަތުގެ މާ އްދާ ރިޕޯޓް
 2009ވަނައަހަރު މެއި /ޖޫން ގައި ބޭއްވުނު އެޗް.އެ ސް .ސީ.

މި ރިޕޯ ޓްގައި ހި މަނާފައި ވާނީ

އި މްތިޙާނުގެ އި ސްލާ މް ކަރު ދާ ސް  1އާއި ކަރު ދާ ސް  2އަށް ޙާޒިރުވެ އި މްތިޙާނުހެ ދި ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތައް
ދިރާ ސާ ކޮށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ރަނގަ ޅު ކަންތައްތަކާއި ނުރަނގަ ޅު ކަންތައްތަކެވެ.

ތިރީގަ އި އެވަނީ  2009ގެ އެޗް .އެސް .ސީ އިމްތި ޙާނުގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާ އެވެ.
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ތިރީގަ އި އެވަނީ ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުގެ ނަތީޖާ އެވެ.
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އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް
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ފެށުން
އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާނުގެ އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ސުވާލުކަރު ދާ ސް އެކުލެވިގެންވަނީ މައިގަ ނޑު
ދެކަރު ދާހެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ
 30މާކު ސް ލިބޭ

 4ގަޑިއިރުގެ އި މްތިޙާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ފުރަތަ މަ ކަރު ދާހަކީ ޖު މުލަ

ކަރު ދާހެކެވެ 30 .ސުވާލުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މިކަރު ދާހުގެ ވަގުތަކީ

އިރެވެ .އަ ދި ދެވަނަ ކަރު ދާހަކީ ޖު މުލަ
ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭން ޖެހޭ  ،ޖު މުލަ

 70މާކު ސް ލިބޭ ކަރު ދާހެކެވެ .އިޚްތިޔާރީ

½ 1ގަޑި

 4ސުވާލާއެކު 14

 18ސުވާލުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މިކަރު ދާހުގެ ވަގުތަކީ

½2

ގަޑިއިރެވެ.
މިރިޕޯ ޓަކީ  2009ވަނައަހަރު ޖޫން މަހު ރާއް ޖޭގައި ބޭއްވި އެޗް  .އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާނުގެ އި ސްލާ މީ
ތަރުބިއްޔަތުގައި ބައިވެރިވި  1204ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އި މްތިޙާނު ހެ ދި  1183ދަރިވަރުންގެ ނަތީ ޖާއަށް
ބަލައި ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯ ޓެކެވެ .މިރިޕޯ ޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ މި އި މްތިޙާނުގެ ސުވާލުތަކަށް
ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ގޮތް ކޮން މެ ސުވާލެއް ވަކިވަކިން ތަފް ޞީލުކޮށް އެނގޭނޭ ގޮތަށެވެ .މިގޮތުން
ކަރު ދާ ސް  1ގެ ކޮން މެ ސުވާލަކަށްވެ ސް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ގޮތް  ،ޖަވާބު ދިން ދަރިވަރުން ނާއި ޖަވާބު
ނު ދޭ ދަރިވަރުންގެ ޢަ ދަ ދާއި އިން ސައްތައިން ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ .އަ ދި ކަރު ދާ ސް  2ގެ ވެ ސް ކޮން މެ
ސުވާލަކަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ގޮތް ޖަވާބު ދިން ދަރިވަރުންނާއި ޖަވާބު ނު ދޭ ދަރިވަރުންގެ ޢަ ދަ ދާއި
އިން ސައްތައިން ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
މިރިޕޯ ޓުގައި ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވާން ދި މާވި ބައެއް ސަބަބުތަކާއި ،މު ޅި

އަ ދި ހަ މަ އެހެން މެ

އި މްތިޙާނަށް ބަލައި ރަނގަ ޅުކަ މަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި ،ރަނގަ ޅުކުރަން ޖެހޭ ކަ މަށް ފާހަގަކުރެވޭ
ކަންތައްތަކާއި ،މު ދައްރި ސުންނާއި ދަރިވަރުން ސަ މާލުކަން ދޭން ފެންނަ ކަންތައް ތަކުގެ މައްޗަށް
އަލިއަ ޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ.

 -1ދަ ރި ވަ ރުން ގެ ޖަ ވާބު ނުބަ އި ވާން ދިމާ ވި ބަ އެ އް ސަބަބުތަ އް
މިއި މްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި ކެންޑިޑޭ ޓުންގެ ކަރު ދާ ސްތަކަށް ބަލާއިރު ޖަވާބު

ނުބައިވާން ދި މާވި ބައެއް

ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ބައެއް މި ސާލުތައް ފާހަގަ ކުރަ މެވެ.

 - 1.1ދަ ރި ވަ ރުން ރަނ ގަޅަށް ފިލާ ވަޅު ދަ ސްކޮށްފަ އި ނު ވުން
 -ކަރު ދާ ސް

 1ގައި އެން މެ ގިނަ ދަރިވަރުން ނުބައިކޮށް ޖަވާބު ދީފައިވަނީ މަޢުލޫ މާތު

ސުވާލުތަކަށްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މަޢުލޫ މާތު ސުވާލަކީ ދަރިވަރުންގެ ފޮތުން ސީ ދާ ޖަވާބު ލިބެން ހުންނާނެ
އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް
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ސުވާލުތަކެކެވެ .ނަ މަވެ ސް ދަރިވަރުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފިލާވަ ޅުތައް ދަ ސްކޮށްފައި ނުވު މުން މިފަ ދަ
ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނު މަށް އުނ ދަގޫވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ސާލަކަށް ސުވާލު ނަންބަރު
 1،9،21،28،29ހި މެނެއެވެ .އަ ދި ހަ މަ އެހެން މެ ކަރު ދާ ސް

 2ގެ  1ވަނަ ސުވާލާއި  4ވަނަ ސުވާލު

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 - 1.2ސު ވާލު ގަ އިބުނާ އެ އްޗެ އް ނޭނ ގުމާ އި ސު ވާލު ނުކި އުން.
ސުވާލުގައި ބުނާއެއްޗެއް ރަނގަ ޅަށް ދޭހަނުވެ ޖަވާބު ދިނު މުގެ ސަބަބުން ޖަވާބުތައް ނުބައިވެފައި
ވެއެވެ .މިފަ ދަ ދަރިވަރުން ސުވާލުގައި ބުނާ އެއްޗެއް ރަނގަ ޅަށް ވި ސްނާ ،ސުވާލު ފަހު މުވު މަށްފަހު ޖަވާބު
ދިންނަ މަ ރަނގަ ޅު ވާނެކަ މަށް ބެލެވެއެވެ.
•

މި ސާލަކަށް ކަރު ދާ ސް 1

ގެ،

 11ވަނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބައެއް ދަރިވަރުން ކައްފާރާ ދިނު މުގެ

ޙުކު މަކީ "  5ޖަ މަލު ނުވަތަ އޭގެ އަގު " ކަ މުގައި ލިޔެފައިވެއެވެ .މިފަ ދަ ޖަވާބު ލިޔެފައިވަނީ ސުވާލުގައި
ބުނާ " ކައްފާރާ ދިނު މުގެ ޙުކު މް " މި ޢިބާރާތުގައި ބުނާ " ޙުކު މް " ގެ ޝަރުޢީ އި ޞްޠިލާހު ނެގޭތީ އެވެ.
އަ ދި ހަ މަ ކަރު ދާ ސް  1ގެ  16ވަނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި " ޙަ ދީޘް ޢިލް މު" " ފި ޤުހު ޢިލް މު " " ތަރިތަކުގެ
ޢިލް މު " މިފަ ދައިން ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިފަ ދައިން ޖަވާބު ލިޔަނީ ސުވާލު ފަހު މު ނުވާތީއެވެ.
އަ ދި ޖަވާބު ދިނު މުގައި ދަރިވަރުން ވި ސްނަންވާ ވަރަށް ސުވާލަށް ނުވި ސްނައި ޖަވާބު ދީފައިވާތީ އެވެ .ވީ މާ
ދަރިވަރުން އި މްތިޙާނަށް ތައްޔާރު ކުރު މުގައި މު ދައްރި ސުން މިނުކުތާތަކަށް ވި ސްނުން މުހިއް މެވެ.
•

ކަރު ދާ ސް  IIގެ  13ވަނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ގިނަ ދަރިވަރުން ލިޔެފައިވަނީ އި ސްލާ މް ދީނުގައި

ޖިހާ ދު ފަރު ޟު ކުރެވިފައިވާ ސަބަބުތަކެވެ .ދީން ދިފާޢުކުރު މާއި  ،ނަފު ސު ދިފާޢުކުރުން ފަ ދަ ޖަވާބު ތަކެވެ.
ނަ މަވެ ސް ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ޖިހާ ދުކުރުން ޝަރުޢު ކުރެވިފައިވާ މަ ޤު ޞަ ދުތައް ޙާ ޞިލްކުރު މުގައިވެ ސް
ނުވަތަ ޖިހާ ދު ކުރަ މުން ދާއިރުވެ ސް ،އި ޖުތި މާޢީ މަ ސްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރު މަށް ބާރުއަ ޅާކަން ހާ މަކޮށް ދޭ
ކަންތައްތައް އެނގޭތޯ ބެލު މެވެ .މި ސާލަކަށް ގަ ސްގަހާގެހި ކެ ނޑުން )ހަލާކުކުރުން( މަނާކުރުން* .
ދަ ނޑުބިންތައް ހަލާކުނުކުރުން * .ކެއު މަށްނޫން ގޮތަކަށް ގެރިބަކަރި ޖަނަވާރުތައް ކަތި ނުލުން *
އަ ޅުކަންކުރާތަންތަން ހަލާކުނުކުރުން * .ރަށްތައް ހަލާކުނުކުރުން * .ގޯތިގެ ދޮރު ހަލާކުނުކުރުން .މިފަ ދަ ޖަވާބު
ތަކެވެ .ނަ މަވެ ސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ސުވާލު ވި ސްނިފައިވަނީ ކުރިން ބުނިފަ ދައިން އި ސްލާ މް ދީނުގައި ޖިހާ ދު
ކުރުން ފަރު ޟުކުރެވިފައިވާ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައިކަ މާ މެ ދުގައެވެ .ވީ މާ ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދޭން ފެށު މުގެ ކުރިން
ސުވާލުގައި ބުނާ އެއްޗެއް ރަނގަ ޅަށް ދޭހަވު މަށްފަހު ޖަވާބު ދޭން ފެށުން މުހިން މެވެ.
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 - 1.3ފިޤްހީ އި ސްތިލާޙުތަ އް ނޭނ ގުމާ އި ،ފިޤްހީ ޙުކުމްތަ އް ނޭނ ގުން
ފި ޤްހީ އި ސްތިލާޙުތައް ރަނގަ ޅަށް އެނގިފައި ނެތު މުގެ ސަބަބުން ޖަވާބު ދޭން ނޭނގި ހިތުހުރި އެއްޗެއް
ލިޔެފައިވެއެވެ .މިފަ ދަ ދަރިވަރުން ފި ޤްހީ މައް ސަލަތައް ރަނގަ ޅަށް އުނގެނި ދަ ސްކޮށްފިނަ މަ ޖަވާބު ރަނގަ ޅު
ކުރެވޭނެކަ މަށް ފެނެއެވެ.

ِ
ﲔ اﻟْ ُﻤْﻨـ َﻌ ِﻘ َﺪة އަކީ ކޮބައިކަން ނޭގު މާއި ސުވާލު
 މި ސާލަކަށް ކަރުދާ ސް  1ގެ  11ވަނަ ސުވާލުގައި ާވ اَﻟَْﻴﻤ ْ ُނ ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ނަ މްބަރު  16ގައިވާ ފަރާއި ޟު ޢިލް މަކީ ކޮބައިކަން ނޭގު ް

 މުދަ އް ރި ސުން ސަމާލުކަންދޭން ވީ ކަންތަ 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.
• 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  :ސަބަބަކީ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގެ ގޮތުގައި
ލިޔެފައި އޮންނަ އެއްޗެއް ކިޔަން ނޭގޭ ދަރަ ޖައަށް ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ލިޔުން ހުތުރުވަ މުން ދިޔު މެވެ.
މިފަ ދަ ގޮތަކަށް ހުތުރުކޮށް ލިޔެފައިވާނަ މަ މާކު ކުރާ މާކަރުންނަށް އެ ޖަވާބު ކިޔަންނޭގޭގޮތް ވެ ދާނެތީ
އެކަ މަށް ސަ މާލުވެ ލިޔުން ރީތިކޮށް ބެހެއް ޓު މަށް ބާރު އެ ޅުން މުހިން މެވެ.

 ދަ ރި ވަ ރުން ސަމާލުކަން ދޭން ވީ ކަންތަ 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
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•

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާނުގައި ހި މެނޭ ސުވާލުތަކުގެ ބާވަތްތަކަށް ޖަވާބު ދޭން ފަރިތަކުރު މާއެކު މި
އި މްތިޙާނުގައި ސުވާލުތައް ހި މަނާފައިވާ ގޮތާއި ކޮން މެ ސުވާލަކާ ގު ޅިގެން ހުންނަ އެކިއެކި
ބައިތަކާ މެ ދު ރަނގަ ޅަށް ވި ސްނައި ކޮން މެ ބަޔަކަށް ޖަވާބު ދީ ފުރިހަ މަކުރު މަށްފަހު އަނެއްބައިގެ ޖަވާބު
ލިޔުން

•

ޖަވާބުކަރު ދާހުގައި ޖަވާބު ފިޔަވައި އިތުރު ނޯ ޓްތަކާއި

 ،ބަޔާންތަކާއި ،މެ ސެ ޖްތަކާއި ،އެހެންވެ ސް

މަޢުލޫ މާތެއް ނުލިޔުން.

 އެ ގްޒޭމިނަ ރުން ގެ ފަ ރާތުން ހުށަ އަޅާ މުހިންމު ބަ އެ އް ހުށަ އެޅުން
U

•

ޖަވާބު ލިޔާ އިރު ޖަވާބުގެ އެކި ބައިތައް ވަކިވަކިން ލިޔުން

•

ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި ޕޮއިން ޓުތަކެއް ލިޔާ ނަ މަ ވަކިވަކިން ޕޮއިން ޓު ފޯ މަށް ލިޔުން

•

ޖަވާބެއްގައި ކަ މެއްގެ ދެ ކޮ ޅު ލިޔަން ބުނެފައި ހުރި ނަ މަ ދެ ކޮލަ މަކަށް ނުވަތަ ވަކި ތަރުތީބަކުން
ލިޔުން

U

•

ސުވާލުގެ ނަ މްބަރާއި އޭގެ ޖަވާބާ ދި މާވާގޮތަށް ލިޔުން

އިމްތިޙާނު ހެދި ދަ ރި ވަ ރުން ސު ވާލުތަކަށް ޖަ ވާބުދީފަ އި ވާ ގޮތު ގެ ތަފް ޞީލް
ކަ ރުދާ ސް 1
ِ
ﺧﻠِ َﻖ -اﻟﻄﺎرق 5 -މި އާޔަތުގެ މާނަ ލިޔާށެވެ( .
 - 1ވަނަ ސުވާލު ) ﻓَـْﻠَﻴﻨﻈُِﺮ اْ ِﻹ ﻧْ َﺴﺎ ُن ﻣ ﱠﻢ ُ

މި ސުވާލަކީ ޤުރުއާނުގެ ޢިލް މުގެ ބައިން އުފައް ދާފައިވާ މަޢުލޫ މާތުގެ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ

އާޔަތްތަކުގެ މާނަ ރަނގަ ޅަށް ލިޔަން ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭތޯ ބެލު މެވެ .ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުން
މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިޔު މުގައި އާޔަތުގައި ވާ ބައެއް ލަފު ޟުތަކުގެ މާނަ ނުހި މަނާ ޖަވާބު ލިޔެފައިވާކަން
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ޖަވާބު ނުބައިވެފައިވާ ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވެފައިވަނީ މިކަ މުގެ ސަބަބުން
ނެވެ.
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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

167

644

370

އިން ސައްތައިން

14.14

54.53

31.33

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް

ޑީ.ޕީ.އީ

6

- 2ވަނަ ސުވާލު ) ޢަރަބި ބަހުގައި ވަޙީގެ މާނަ އަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ (
މި ސުވާލަކީވެ ސް ޤުރުއާނުގެ ޢިލް މުގެ މަޢުލޫ މާތު ބައިން ނަގާފައިވާ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލުގެ
މަ ޤު ޞަ ދަކީ ވަޙީގެ ލުޣަވީ މާނަ ދަރިވަރުންނަށް އެގޭތޯ ބެލު މެވެ .ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުން މި ސުވާލުގެ
ޖަވާބު ރަނގަ ޅު ކޮށްފައިވާކަން 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

977

198

6

އިން ސައްތައިން

82.73

16.77

0.51

- 3ވަނަ ސުވާލު ) "އިން ސާނާ ހީކުރަނީ ތި މަންރަ ސްކަލާނގެ އޭނާގެ ކަށިތައް އެއް ނުކުރައްވާނެކަ މަށް
ހެއްޔެވެ؟ އެހެންނަކުން ނޫނެވެ .އެ އިން ސާނާގެ އިނގިލިތަކުގެ ކުރިތައް ހަ މަހަ މަ ކުރެއްވު މަށް ވެ ސް
ތި މަން ރަ ސްކަލާނގެ ކު ޅަ ދުންވަންތަ އެވެ ".އަލް ޤިޔާ މާ (4-3 ) :މިއީ އި ސްލާ މީ ޢަ ޤީ ދާގައި ހި މެނޭ ވަރަށް
މުހިން މު ކަ މަކާ ބެހޭގޮތުން ބާވާލައްވާފައިވާ އާޔަތެކެވެ .ކާފިރުން އެކަ މާ މެ ދު ޝައްކު ކުރެއެވެ .އެއީ ކޮން
ކަ މެއް ހެއްޔެވެ؟(
މި ސުވާލަކީވެ ސް ޤުރުއާނުގެ ޢިލް މުން ނަގާފައިވާ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ މި
އާޔަތަކީ މަރުވު މަށްފަހު އަލުން ދިރުއްވު މާ ބެހޭގޮތުން ބާވާލައްވާފައިވާ އާޔަތެއްކަން ދަރިވަރުންނަށް
އެގޭތޯ ބެލު މެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ރަނގަ ޅުނަ މަވެ ސް ،ބައެއް ދަރިވަރުން
ސުވާލާ ނުގު ޅޭ ޖަވާބު ދީފައިވާކަން 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

792

385

4

އިން ސައްތައިން

67.06

32.60

0.34

- 4ވަނަ ސުވާލު ) "ވަޙީއަކުން )އެ ބަހީ އިލްހާ މަކުން ނުވަތަ ހުވަފެނަކުން( ނުވަތަ ފަރު ދާއެއްގެ އަނެއް
ފަރާތުން ނުވަތަ މަލާއިކަތަކު ފޮނުއްވާ  ،އެ ކަލާނގެ އިޛުނަފު ޅާ އެކު އެކަލާނގެ އިރާ ދަ ކުރައްވާ އެއްޗެއް
ވަޙީކުރެއްވު މުން މެނުވީ އެއްވެ ސް އާ ދަ މުގެ ދަރިއަކަށް ﷲ ބަ ސް ވަޙީކުރެއްވު މެއް ނުވެ އެވެ ".މި އާޔަތުގެ
އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް

ޑީ.ޕީ.އީ

7

މާނައިން އިން ސާނާއާ ﷲ ބަ ސް ވަޙީނުކުރައްވާނެ ގޮތެއްގެ އި ޝާރާތް ލިބެ އެވެ .އެއީ ކޮން ގޮތެއް
ހެއްޔެވެ؟ (
ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ

މި ސުވާލަކީ ޤުރުއާނުގެ ޢިލް މުގެ ބައިން އުފައް ދާފައިވާ ދޭހައިގެ

އާޔަތުގެ މާނަ އިން ދޭހަވާ ،ކީރިތި ﷲ އިން ސާނުންނަށް ބަ ސްވަޙީ ނުކުރައްވާ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން
ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭތޯ ބެލު މެވެ .މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ގިނަ
ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވެފާ ވާކަން ފާހަގަ ކުރަ މެވެ .ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގައި " ﷲ އިރާ ދަ
ނުކުރައްވާ އެއްޗެއް ވަޙީ ކުރެއްވުން " މިފަ ދައިން ލިޔެފައިވާކަން ހިތާ މަޔާއެކު 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

360

808

13

އިން ސައްތައިން

30.48

68.42

1.10

- 5ވަނަ ސުވާލު ) ހި ޖުރައިން ފުރަތަ މަ ޤަރްނުގެ ފަހު އަހަރު ރަ ސް މީ ސިފައެއްގައި ޙަ ދީޘް ލިޔެ ޖަ މްޢު
ކުރަން ފެށުނެވެ .އެ ކަން ކުރު މަށް އަ މުރު ކުރެއްވީ ކޮން ބޭކަލެއް ހެއްޔެވެ؟(
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ރަ ސް މީ ސިފައެއްގައި ޙަ ދީޘް ޖަ މަޢަކުރަން އެންގެވި ބޭފު ޅަކީ ކޮބައިކަން
ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭތޯ ބެލު މެވެ .މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ފު ދޭ
މިންވަރަށްވެ ސް މަ ޤު ޞަ ދު ޙާ ޞިލް ވެފައިވާނުވާކަ މަށް ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ .ޖަވާބު ނުބައިވެފައިވާ ގިނަ
ދަރިވަރުން ލިޔެފައިވަނި  4ޚަލީފާއިންގެ ނަ 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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

545

614

22

އިން ސައްތައިން

46.15

51.99

1.86

- 6ވަނަ ސުވާލު ) "އި މާ މު ބުޚާރީ އެ ކަލޭގެފާނުގެ ޙަ ދީޘް ފޮތް -

ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ގައި ބައެއް ޙަ ދީޘް

ތަކުރާރުކުރައްވާފައި ވެ އެވެ .އެއީ ކޮން ބޭނުންފު ޅެއްގައި ހެއްޔެވެ؟

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް
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މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ޞަޙީހުލް ބުޚާރީގައި ޙަ ދީޘްތައް ތަކުރާރު ކުރެއްވު މުގެ ބޭނު މަކީ އާ ޙުކު މެއް
އި ސްތިންބާޠު ކުރުންކަން ދަރިވަރުންނަށް ދޭހަވޭތޯ ބެލު މެވެ .މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކަށް
ބަލާއިރު ފު ދޭ މިންވަރަކަށް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތައް 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

692

477

12

އިން ސައްތައިން

58.59

40.39

1.02

- 7ވަނަ ސުވާލު ) :ކަރާ މަތަކީ ﷲގެ ޞާލިޙު އަ ޅުންގެ އަތް މައްޗަށް އެ ކަލާނގެ ފާ ޅުކުރައްވާ އާ ދަޔާ ޚިލާފު
ކަންކަ މެވެ .މިގޮތުން ސުލައި މާނު ޢަލައިހިއް ސަލާ މަށް ﷲ ދެއްވި ކަރާ މަތެއް ލިޔާށެވެ( .
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ސުލައި މާނު ގެފާނަށް ﷲ ދެއްވި ބައެއް ކަރާ މާތް ދަރިވަރުންނަށް އެނގިފައިވޭތޯ
ބެލު މެވެ.
މި ސުވާލަށް ދަރިވަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު ފު ދޭ މިންވަރަކަށް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތައް
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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

671

473

37

އިން ސައްތައިން

56.82

40.05

3.13

- 8ވަނަ ސުވާލު  ) :ޒިން ދީ ޤުންގެ ޢަ ޤީ ދާގައި ހި މެނޭ اَ ﱡﻟﺮ ْﺟ َﻌﺔ ) އެނބުރި އައުން( އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ.؟ (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ޒިން ދީ ޤުންގެ ޢަ ޤީ ދާގައި ހި މެނޭ

اَ ﱡﻟﺮ ْﺟ َﻌﺔ އަކީ މަރުވު މަށް ފަހު ނުވަތަ

ދުވަ ސްކޮ ޅަކު ޣާއިބުވު މަށް ފަހު އެނބުރި އައުންކަން ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭތޯ ބެލު މެވެ .މި ސުވާލަށް
ދަރިވަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތައް ރަނގަ ޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް

ޑީ.ޕީ.އީ

9

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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

763

382

36

އިން ސައްތައިން

64.61

32.35

3.05

- 9ވަނަ ސުވާލު ) ކީރިތި ރަ ސޫލާ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ގެ ޒަ މާނުގައި ޝައިޠާނާގެ ހެއްލުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި
މީހަކު މަ ޝްހޫރުވިއެވެ.ބައެއް އަ ޞްޙާބު ބޭކަލުން އެއީ ދައް ޖާލުކަ މުގައި ހީކުރި އެވެ .އެއީ ކޮންނަ މެއް ކިޔާ
މީހެއް ހެއްޔެވެ(.
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ކީރިތި ރަ ސޫލާގެ ޒަ މާނުގައި އަ ޞްޙާބު ބޭކަލުން އެއީ ދައް ޖާލު ކަ މުގައި ހީކުރި
މީހަކީ ކާކުކަން ދަރިވަރުންނަށް އެނގިފައިވޭތޯ ބެލު މެވެ .ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިކަން
ފާހަގަ ކުރެވޭއިރު ،ހަ މަ އެހާ މެ ގިނަ ދަރިވަރުން މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ނު ދޭކަން ވެ ސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މިއީ މަޢުލޫ މާތުގެ ސުވާލަކަށް ވާއިރު ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ޖަވާބުތައް ނުބައިވާން ދި މާވި ސަބަބެއްކަ މަށް
ލަފާ ކުރެވެނީ ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފިލާވަ ޅު ދަ ސްކޮށްފައި ނުވު 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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

115

812

254

އިން ސައްތައިން

9.74

68.76

21.51

 - 10ވަނަ ސުވާލު ) "ﺳﺒﺤﻦ اﻟﺬى اﺳﺮى ﺑﻌﺒﺪﻩ " ....
ރަ ސޫލާ

މި އާޔަތުގައި ވާ "ﻋﺒﺪ " މި ލަފްޒުން ކީރިތި

ﻣﻌﺮاج ކުރެވުނީ ހަށިކޮ ޅާއި ފުރާނަފު ޅުންކަން ދޭހަވާ ގޮތަކީ ކޮބާ؟ (

މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ޢަރަބި ބަހުގައި

"ﻋﺒﺪ " މި ލަފު ޟު ބޭނުންކުރެވެނީ ހަށިގަ ނޑާއި ފުރާނަ

ހި މެނޭ ގޮތަށްކަން ދަރިވަރުންނަށް އެނގިފައި ވޭތޯ ބެލު މެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ގިނަ ދަރިވަރުން
ރަނގަ ޅުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް

ޑީ.ޕީ.އީ

10

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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

980

157

44

އިން ސައްތައިން

82.98

13.29

3.73

ِ
ﲔ اﻟ ُْﻤْﻨـ َﻌ ِﻘ َﺪة އާ ޚިލާފުވު މުން ދޭން ޖެހޭ ކައްފާރާގެ ޙުކު މަކީ ކޮބާ؟ (
 - 11ވަނަ ސުވާލު ) اَﻟْﻴَﻤ ْ ُ

މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩﺓ ގެ ޙުކު މް ދަރިވަރުންނަށް އެނގި ފައިވޭތޯ ބެލު މެވެ .މި ސުވާލަށް

ދަރިވަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު ފު ދޭ މިންވަރެއްގެ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތައް ރަނގަ ޅުކަން ފާހަގަ
ކުރެވެއެވެ .ނަ މަވެ ސް ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ސުވާލު ރަނގަ ޅަށް ވި ސްނިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މި ސާލަކަށް މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބައެއް ދަރިވަރުން ކައްފާރާ ދިނު މުގެ ޙުކު މަކީ "

 5ޖަ މަލު ނުވަތަ

އޭގެ އަގު " މިފަ ދަ ޖަވާބުތައް ލިޔެފައިވާކަން 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

774

367

40

އިން ސައްތައިން

65.54

31.08

3.39

 - 12ވަނަ ސުވާލު ) ޝަރްޢީ ޢި ޞްޠިލާޙުގައި "އައް ދިޔާތު" ނުވަތަ "އައް ދިޔަތު" އަކީ ކޮބާ؟ (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ

"އައް ދިޔާތު" ނުވަތަ "އައް ދިޔަތު" އަކި ކޮބައިކަން ދަރިވަރުންނަށް

އެގިފައިވޭތޯ ބެލު މެވެ؟
މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ފު ދޭ މިންވަރަށްވުރެ ދެރަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު
ޖަވާބު ނުބައިވާން މެ ދުވެރިވި މައިގަ ނޑު ސަބަބަކީ ޝަރުޢީ އި ސްޠިލާހުތައް ރަނގަ ޅަށް ދަ ސްކޮށްފައި
ނުވުން ކަ މުގައި ވެ ދާނެއެވެ.
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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

589

497

95

އިން ސައްތައިން

49.87

42.08

8.04

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް

ޑީ.ޕީ.އީ

11

ﺮث اﻟْ َﻘﺎﺗِ ُﻞ" މި ޙަ ދީޘުގެ މާނަ އަކީ ކޮބާ؟ (
"وﻻَ ﻳَ ُ
 - 13ވަނަ ސުވާލު ) َ
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ވާރުތަ މު ދާ ބެހު މާ ބެހޭ ގޮތުން އައި ސްފައި ހުންނަ ޙަ ދީޘްތަކުގެ މާނަ
ދަ ސްވެފައި ހުރި މިންވަރު ބެލު މެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް
މަ ޤު ޞަ ދު ޙާ ޞިލްވެފައި 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

399

521

261

އިން ސައްތައިން

33.78

44.12

22.10

 - 14ވަނަ ސުވާލު ) މުރުތައް ދު ވު މަކީ އެން މެ ބޮޑު ޚިޔާނާތެވެ .މިފަ ދަ މީހުންނަށް ނަ ޞޭޙަތް ދިނު މުން
ވެ ސް ކިޔަ މަން ނުވެއް ޖެ ނަ މަ އި ސްލާ މް ދީނުގައި ކަ ނޑައެ ޅިފައިވާ ޙުކު މަކީ ކޮބާ؟(
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ

މުރުތައް ދު ވު މުގެ ޙުކު މް އެނގިފައިވޭތޯ ބެލު

މެވެ .މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދު

ޙާ ޞިލްވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަ ދި މި ސުވާލަކީ މިއަހަރު އި މްތިޙާނު ހެ ދި ދަރިވަރުންގެތެރެއިން
ކަރު ދާ ސް  1ން އެން މެ ގިނަ ދަރިވަރުން ޖަވާބު ރަނގަ ޅުކުރި 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

1093

87

1

އިން ސައްތައިން

92.55

7.37

0.08

 - 15ވަނަ ސުވާލު ) ވާރުތަވާ މީހަކު ނެތް މު ސްލި މަކު މަރުވެއް ޖެ ނަ މަ އޭނާގެ މު ދަލަށް ހަ ދާނެ ގޮތަކާ
މެ ދު ދީނުގައި ކަ ނޑައެ ޅިފައި ވަނީ ކިހިނެއް؟ (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ

ވާރުތަ އަރާނެ މީހަކު ނެތް މު ސްލި މަކު މަރުވު މުން އޭނާގެ މު ދަލަށް

ހަ ދަންވީގޮތް އެނގިފައިވޭތޯ ބެލު މެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދުވެ ސް
ޙާ ޞިލްވާ މިންވަރަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް

ޑީ.ޕީ.އީ

12

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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

968

211

2

އިން ސައްތައިން

81.96

17.87

0.17

 - 16ވަނަ ސުވާލު ) ފަރާއި ޟްގެ ޢިލް މަށް ދިވެހިން ކިޔާ އު ޅޭ ނަ މަކީ ކޮބާ؟ (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ޢިލް މުލް ފަރާއި ޟްގެ މާނަ އެގިފައިވޭތޯ ބެލު މެވެ .މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދުވެ ސް
ފު ދޭ މިންވަރަށް ޙާ ޞިލްވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ނަ މަވެ ސް ބައެއް ދަރިވަރުން ސުވާލާ ނުގު ޅޭ ޖަވާބު
ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ސާލަކަށް "ތަރިތަކުގެ ޢިލް މު" "ފި ޤުހު ޢިލް މު" 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

703

359

119

އިން ސައްތައިން

59.53

30.40

10.08

 - 17ވަނަ ސުވާލު ) އަބޫ ދާއޫ ދު ރިވާކުރެއްވި ޙަ ދީޘެއްގައި ވެ އެވެ " .މީހަކަށް ދަރިޔަކު ލިބި އެ ކުއް ޖާގެ
ފަރާތުން ޤުރުބާނީއެއް ކުރު މަށް އެ ދޭ ނަ މަ ޤުރުބާނީ ކުރާށެވެ" .

މިޙަ ދީޘްފު ޅުގައި ދަށުރޮނގު ދެ މިފައިވާ

ޢިބާރާތުން ނެގޭ ފި ޤުހީ އި ޞްޠިލާޙަކީ ކޮބާ؟(
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ޢަ ޤީ ޤާއަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ދަރިވަރުންނަށް އެގޭތޯ ބެލު މެވެ .މި ސުވާލުގެ
މަ ޤު ޞަ ދުވެ ސް ފު ދޭ މިންވަރަށް ޙާ ޞިލްވެފައިވާކަން 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

656

511

14

އިން ސައްތައިން

55.55

43.27

1.19

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް

ޑީ.ޕީ.އީ

13

 - 18ވަނަ ސުވާލު ) ޤު ދް ސިއްޔަ ޙަ ދީޘެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ .އެކަކު އަނެކަކަށް ޚިޔާނާތްތެރި ނުވާހާ
ހިނ ދަކު ތި މަންރަ ސްކަލާނގެއީ ބައިވެރިވާ ދެ މީހުންގެ ތިންވަނަ ފަރާތެވެ .ފަހެ ޚިޔާނާތްތެރި ވެއް ޖެނަ މަ
އެބައި މީހުންނާއި ތި މަންރަ ސްކަލާނގެ ވަކިވެވޮޑިގެންފާ ހުށީ މެވެ .މި ޙަ ދީޘްފު ޅުގައި ދަށު ރޮނގު ދެ މިފައިވާ
ޢިބާރާތުން ދޭހަވާ މާނައަކީ ކޮބާ؟ (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ޚިޔާނާތްތެރިންނާއި އެކު ﷲ ވޮޑިގެން ނުވާކަން ޙަ ދީޘުން ދޭހަކުރަން އެނގޭތޯ
ބެލު މެވެ .ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތައް 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

859

317

5

އިން ސައްތައިން

72.73

26.84

0.42

 - 19ވަނަ ސުވާލު ) " ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﲟﺎ ﻛﺴﺒﺖ رﻫﻴﻨﺔ " އަލް މުއް ދައްޘިރު  38މާނަ އަކީ " :ކޮން މެ ނަފް ސެއް  ،އެ
ނަފް ސެއް ހޯ ދައިގެން ކަ މަކުން ބަނ ދެވިގެން ވެ އެވެ ".މި އާޔަތުގެ މާނައިގައި ވާ " ބަނ ދެވިގެންވެ
އެވެ ".ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނަ އަކީ ކޮބާ؟ (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ،

"رﻫﻦ" މި ބަހުގެ ލުޣަވީ

މާނަ ރަނގަ ޅަށް އެގިފައިވޭތޯ ބެލު

މެވެ.

ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ރަނގަ ޅުވިނަ މަވެ ސް ،ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވެފައި ވެއެވެ .ގިނަ
ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވެފައިވަނީ ޢަރަބި ބަހުގެ އި ޞްޠިލާޙުތައް ރަނގަ ޅަށް ދަ ސްކޮށްފައި ނުވާތީކަ މަށް
ވެ ދާނެއެވެ.
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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

659

500

22

އިން ސައްތައިން

55.80

42.34

1.86

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް

ޑީ.ޕީ.އީ

14

 - 20ވަނަ ސުވާލު ) } ﻣﻦ ﺑﺎع ﺟﻠﺪ أﺿﺤﻴﺘﻪ ﻓﻼ أﺿﺤﻴﺔ ﻟﻪ

{ " އެ މީހެއްގެ އު ޟުޙިޔާގެ ހަން

ވިއްކައިފި

މީހަކަށް އު ޟްޙިޔާއެއް ނުވެއެވެ " .މި ޙަ ދީޘްގެ މާނާގައި ދަށުރޮނގު ދެ މިފައިވާ ޢިބާރާތުން ދޭހަވާ ކަ މަކީ
ކޮބާ؟ (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ އު ޟްޙިޔާ ކަތިލު މުގެ ޙަ ޤީ ޤީ މަ ޤް ޞަ ދު އެނގިފައިވޭތޯ ބެލު މެވެ .ގިނަ
ދަރިވަރުން މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ރަނގަ ޅުކޮށްފައިވެއެވެ.
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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

813

351

17

އިން ސައްތައިން

68.84

29.72

1.44

 - 21ވަނަ ސުވާލު ) ކީރިތި ރަ ސޫލާ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ގެ ޙަ ދީޘްފު ޅެއްގެ މާނައިގައި ވެ އެވެ" .ކަތިލު މުގައި
ލޭ އޮހޮރިއް ޖެ އަ ދި ﷲގެ ނަންފު ޅުގެ މަތީގައި ކަތިލެވިއް ޖެ ކޮން މެ އެއްޗެއް ތިޔަބައި މީހުން ކާށެވެ.
ނަ މަވެ ސް ދަތުންނާއި ނިޔަފަތިން ކަތިލާ ތަކެތި މެނުވީ އެވެ ".މި ޙަ ދީޘްފު ޅުގެ މާނާގައި އެވާ
"ކަތިލު މުގައި ލޭ އޮހޮރިއް ޖެ" އޭ އޮތު މުން ދޭހަވާ މާނަ އަކީ ކޮބާ؟ (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ކަތިލު މަކަށް ބޭނުންކުރާ ސާ މާނުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުޠުތަކަކީ ކޮބައިކަން
އެނގިފައިވޭތޯ ބެލު މެވެ  .މި މަ ޤު ޞަ ދު ޙާ ޞިލްވާ މިންވަރަށް ދަރިވަރުންނަށް ޖަވާބު ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
ކަތިލު މުގައި ލޭއޮހޮރުވައިގެން ކަތިލެވޭނީ ކިހިނެއްކަން،އަ ދި ކޮންކަހަލަ އެއްޗަކުންކަން ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް
އޮ ޅުންފިލާފައި 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

227

950

4

އިން ސައްތައިން

19.22

80.44

0.34

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް

ޑީ.ޕީ.އީ

15

 - 22ވަނަ ސުވާލު ) ކީރިތި ރަ ސޫލާ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ގެ ޙަ ދީޘްފު ޅެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ " .މު ދަލަކުން
ޞަ ދަ ޤާތް ދިނު މަކީ އެ މު ދަލަކުން އުނިވެގެން ދާ ކަ މެއް ނޫނެވެ ".ޒަކާތަކީ ތި މާގެ އަތުން އެހެން
މީހުންނަށް ޙައް ޤު މު ދަލެއް ނުވަތަ ބައެއް އެ ބަޔަކަށް ދޭން ޖެހޭ އެއްޗަކަށް ވާއިރު ޙަ ދީޘްގައި އެވާ
"އުނިވެގެން ދާކަ މެއް ނޫނެވެ" އޮތު މުން ދޭހަވާ ކަ މަކީ ކޮބާ؟ (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ޒަކާތަކީ ކޮބައިކަ މާއި ޒަކާތުގެ ސަބަބުން މު ދާ އިތުރުކުރައްވާނޭކަން
ދަރިވަރުންނަށް ވި ސްނިފައި ވޭތޯ ބެލު މެވެ .މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދު ޙާ ޞިލްވާ މިންވަރަށް ދަރިވަރުން
ޖަވާބު ދީފައިވާކަން 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

1067

111

3

އިން ސައްތައިން

90.35

9.40

0.25

 - 23ވަނަ ސުވާލު ) މައްކާ ފަތަޙަ ކުރެއްވު މަށްފަހު ކީރިތި ރަ ސޫލާ

ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ޙަ ދީޘް ކުރެއްވި

އެވެ" .އަހަރެ މެން އެނބުރި މި އައީ ކުޑަ ޖިހާ ދަކުން ބޮޑު ޖިހާ ދަކަށެވެ" މި ޙަ ދީޘް ފު ޅުގައި އެ އި ޝާރާތް
ކުރައްވާ ބޮޑު ޖިހާ ދަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ،ނަފް ސުގެ ޖިހާ ދަކީ ކޮބައިކަން އެނގިފައިވާ މިންވަރު ބެލު މެވެ.
ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތައް ރަނގަ ޅުނަ މަވެ ސް ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިކަންވެ ސް 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

660

489

32

އިން ސައްތައިން

55.88

41.41

2.71

 - 24ވަނަ ސުވާލު ) އަބޫ ސުފްޔާނަކީ އި ސްލާ މް ވު މުގެ ކުރީގައި މު ޝްރިކުންގެ އެން މެ އި ސް ވެރިޔާ
އެވެ .އަބޫ ސުފްޔާނުގެ ދަރިކަނބަލުން

أم ﺣﺒﻴﺒﺔ އާ ކީރިތި ރަ ސޫލާ
ّ

ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

ކައިވެނި

ބައްލަވައިގަތު މުގެ ޙިކް މަތަކީ ކޮބާ؟ (
އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް

ޑީ.ޕީ.އީ

16

މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ،ކީރިތި ރަ ސޫލާ އަނބިއަނބި ކަނބަލުން އިޚްތިޔާރު ކުރެއްވި ގޮތްތަކާއި
ޙިކް މަތްތައް އެނގިފައިވޭތޯ ބެލު މެވެ .ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ރަނގަ ޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ނަ މަވެ ސް
ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގައި ވި ސްނާލު މެއްނެތި ޖަވާބެއް ލިޔެލު މުގެ ބޭނު މުގައި ޖަވާބު ލިޔެފައިވާކަން
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ސާލަކަށް " ރަ ސޫލާގެ ކެރޭކަން " މިފަ ދަ ޖަވާބުތައް ހި މެނެއެވެ.
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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

741

422

18

އިން ސައްތައިން

62.74

35.73

1.52

 - 25ވަނަ ސުވާލު ) އަން ދަލު ސް ) ސްޕެއިން( ފަތަޙަ ކުރު މަށް ދި މާވި ސަބަބު ތަކުގެ ތެރޭގައި އެތާނގެ
ވެރިންނާއި ނަ ޞާރާ ދީނުގެ ފާ ދިރީންގެ އަނިޔާ އާއި އަ ޅުވެތިކަން ހި މެނުނެވެ .އަން ދަލު ސް ފަތަޙަ ކުރެއްވި
އި ސްލާ މީ ފާތިޙުގެ ނަންފު ޅަކީ ކޮބާ ؟ (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ،އި ސްލާ މީ ފުތޫޙާތުގެ ބޭބޭފު ޅުން އެނގިފައިވޭތޯ ބެލު މެވެ .މި ސުވާލަކީ
މަޢުލޫ މާތުގެ ސުވާލަކެވެ .ނަ މަވެ ސް މިކަރު ދާހުގައި އެން މެ ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައި ވެފައިވަނީވެ ސް
މި ސުވާލުގައެވެ .އަ ދި ހަ މަ އެހާ މެ ގިނަ ދަރިވަރުން ޖަވާބު ނު ދޭކަންވެ ސް ފާހަގަ ކުރަ މެވެ.
ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގައި ހަތަރު ޚަލީފާއިންގެ ނަ މާއި ޞަލާހުއް ދީނުލް އައްޔޫބީގެ ނަން ލިޔެފައިވާކަން
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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

49

898

234

އިން ސައްތައިން

4.15

76.04

19.81

 - 26ވަނަ ސުވާލު ) ކީރިތި ރަ ސޫލާ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

ޙަ ދީޘް ކުރެއްވި އެވެ " .މީ ސްތަކުންނޭވެ.

ތިޔަބައި މީހުންގެ ވެރި ރަ ސްކަލާނގެ އަކީ އެއްފަރާތެކެވެ .އަ ދި ހަ މަ ކަށަވަރުން ތިޔަބައި މީހުންގެ ބައްޕަ
އަކީ އެކެކެވެ .ހުރިހާ އެން މެންނަކީ އާ ދަ މުގެ ދަރިންނެވެ .އާ ދަ މުގެފާނު ހެއް ދެވީ މަށިންނެވެ "..----.މި
ޙަ ދީޘްފު ޅު އަ މާޒު ކުރެވިފައިވަނީ ކޮން ކަ މަކަށް؟ (
އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް
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17

މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ މިއީ ދީނުގައި އޮންނަ ހަ މަހަ މަކަން ހާ މަވާ ޙާ ދީޘާއެއްކަން ދަރިވަރު ލިޔު މެވެ.
މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބައެއް ދަރިވަރުން އިން ސާނީ ހަ މަހަ މަކަ މޭ ބުނު މުގެ ބަ ދަލުގައި " ..
މު ސްލި މުންގެ ހަ މަހަ މަކަން ނުވަތަ މުއު މިނިންގެ ހަ މަހަ މަކަން " މިފަ ދައިން ލިޔު މުން ޖަވާބު
ނުބައިވެފައިވާކަން 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

620

555

6

އިން ސައްތައިން

52.50

46.99

0.51

 - 27ވަނަ ސުވާލު ) "ތި މަން މެންނަކީ ﷲގެ ދަރީންނެވެ .އަ ދި އެ ކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ މީހުންނެވެ"
މިއީ ދެ ދީނެއްގެ އަހުލުވެރިން ބުނި ބަހެކެވެ .އެއީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ﷲ ގެ ޙަ ޟުރަތުގައި ވަކި ޚާއް ޞަ ޤަ ދަރެއް ދެވިފައިވާ ބައެއްކަ މުގައި ބުނާ
ބަޔަކީ ޔަހޫ ދީންނާއި ނަ ޞާރާއިން ކަ މުގައި ދަރިވަރު ލިޔު މެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ގިނަ ދަރިވަރުން
ރަނގަ ޅުކޮށްފައިވާކަން 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

958

209

14

އިން ސައްތައިން

81.12

17.70

1.19

 - 28ވަނަ ސުވާލު ) ކެއު މުގެ ކުރިން ބި ސް މި ކިޔަން ހަނ ދާން ނެތިއް ޖެ ނަ މަ ބި ސް މި ކިޔާނީ ކިހިނެއް
ހެއްޔެވެ؟(
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ކެއު މުގެ ކުރިން ބި ސް މި ކިޔަން ހަނ ދާން ނެތިއް ޖެނަ މަ ބި ސް މި ކިޔާނެ ގޮތް
ލިޔު މެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވެފައި ވަނީ ޢަރަބިބަހުން ރަނގަ ޅަށް
ލިޔަން ނޭގު މުގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަ ކުރަ މެވެ .ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގެ ބޮޑުބައި
ރަނގަ ޅުނަ މަވެ ސް ލިޔެވޭ އިތުރު އަކުރުތަކެއް ނުވަތަ ލަފު ޟެއްގެ ސަބަބުން ޖަވާބު ނުބައިވެފައިވާކަން
ފާހަގަ ކުރަ މެވެ.

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް
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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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

228

844

109

އިން ސައްތައިން

19.31

71.46

9.23

ِ
ﺎك ِﲟَﺎ ﻳَ ْﻜَﺮﻩُ" މިއީ ޣީބަ ބުނުން ސިފަކޮށް ދެއްވު މުގެ ގޮތުން ކީރިތި ރަ ސޫލާ
َﺧ َ
 - 29ވަނަ ސުވާލު ) "ذ ْﻛُﺮَك أ َ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ޙަ ދީޘްކުރެއްވި ބަ ސްފު ޅެކެވެ .މި ބަ ސްފު ޅުގެ މާނަ އަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ (

މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ޙަ ދީޘުގެ މާނަ ލިޔުން ނުވަތަ ހަ ދީޘުން ދޭހަވާ މާނަ އަ މިއްލަ ޢިބާރާތުން
ލިޔު މެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވެފައި ވަނީ ފިލާވަ ޅުތަކުގައިވާ
ނައް ޞުތަކާއި މާނަ ރަނގަ ޅަށް ދަ ސްކޮށްފައި ނުވާތީއެވެ.
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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

174

935

72

އިން ސައްތައިން

14.73

79.17

6.10

 - 30ވަނަ ސުވާލު ) " ރަނާއި ރިހީގެ ކަންވާރުގައި ބުއި މާއި ކެއުން އަ ދި ފަށުވި ފޭރާން ލުން ކީރިތި ރަ ސޫލާ

ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

އަހަރެ މެން މު ސްލި މުންނަށް މަނާކުރެއްވި އެވެ .އެ ތަކެއްޗަކީ ،ދުނިޔޭގައި

އެބައި މީހުންނަށް ހުރި ތަކެއްޗެވެ .އަހަރެ މެންނަށް އެ ތަކެތި ހުރީ އާޚިރަތް ދުވަހުންނެވެ" -ޙަ ދީ ސް-
މަތީގައިވާ ޙަ ދީޘުގައި އެ ބައި މީހުންނޭ އެ އޮތީ ކޮންބައެއްގެ ވާހަކައެއް ހެއްޔެވެ.؟ (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ޙަ ދީޘްގައި އެވާ މީހުންނަކީ އެއީ ކާފިރުންކަން ނުވަތަ ﷲއަށް އީ މާންނުވާ
މީހުންކަން ލިޔު މެވެ .ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ރަނގަ ޅުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

976

202

3

އިން ސައްތައިން

82.64

17.10

0.25

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް
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ކަ ރުދާ ސް 2
 1ވަނަ ސުވާލު      ) :މިއާޔަތުގެ މާނަލިޔޭ! (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ އާޔަތްތަކުގެ މާނަ ދަ ސްކުރެވިފައިވާ މިންވަރުބެލު މެވެ .މި ސުވާލަކީ މިއަހަރު
އި މްތިޙާނު ހެ ދި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެން މެ ގިނަ ދަރިވަރުން ޖަވާބު ނު ދޭ ސުވާލުކަން ފާހަގަ
ކުރަ މެވެ .މިއިން ދޭހަވަނީ އާޔަތްތަކުގެ މާނަ ދަރިވަރުން ރަނގަ ޅަށް ދަ ސްނުކުރާކަ މެވެ .ޖަވާބު ދިން
ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގައި އާޔަތުގެ މާނަ ފުރިހަ މައަށް ލިޔެފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
އެހެންވު 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

51

549

583

އިން ސައްތައިން

4.31

46.41

49.28

 2ވަނަ ސުވާލު )

ސޫރަތުލް އިން ޝި ޤާ ޤުގެ

 10ވަނައާޔަތުން

 13ވަނައާޔަތުގެ މާނާގައިވެއެވެ" .

އަ ދިއެ މީހެއްގެ ފަތް އެ މީހެއްގެ ފުރަގަހުން ) ވާތަށް ( ލިބުނު މީހާ ދަންނާށެވެ .ފަހެ ނިކަން ހުރެ އޭނާ
ގޮވާނެއެވެ .އޭހުރި ހަލާކެއްގެ ބޮޑުކަ މާއެވެ .އަ ދި އަނ ދައަނ ދާ ހުންނަ ނަރަކައަށް އޭނާ ވަންނާނެއެވެ.
ހަ މަކަށަވަރުން އޭނާގެ އަހުލުވެރިންގެގާތުގައި އުފާވެރިވެގެންވާ މީހަކުކަ މުގައި ) ދުނިޔޭގައި ( އޭނާވިއެވެ".
މިއާޔަތްތަކުގައި އި ޝާރާތް ކޮށްފައިވާގޮތުން އިން ސާނާ އޭނާގެ އަހުލުވެރިންގާތުގައި އުފާވެރިވެގެންވާ މީހަކު
ކަ މުގައި ވީހިނ ދު ވާތްފަރާތުން ފަތް ދެވޭ މީހަކަށްވީ ކީއްވެގެންކަން ބަޔާންކުރޭ! (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ އިން ޝިގާގު ސޫރަތުގެ އާޔަތްތަކުގެ މާނަ ދަރިވަރުންނަށް ވި ސްނިފައިވާ
މިންވަރުބެލު މެވެ .ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ރަނގަ ޅެވެ .ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދު ޙާ ޞިލްވާ މިންވަރަށް
ޖަވާބު ދެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ސުވާލަކީ މިއަހަރު އި މްތިޙާނުހެ ދި ދަރިވަރުންގެތެރެއިން އެން މެ
ގިނަ ދަރިވަރުން ޖަވާބު ރަނގަ ޅުކުރި ސުވާލުކަންވެ ސް 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

1103

73

7

އިން ސައްތައިން

93.4

6.17

0.59

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް

ޑީ.ޕީ.އީ

20

 3ވަނަ ސުވާލު ) ކީރިތިރަ ސޫލާ ޙަ ދީޘުކުރައްވާފައިވެއެވެ " .ތި މާގެ ރައުޔަށް ޤުރުއާން ތަފް ސީރުކުރި މީހާ
ނުވަތަ ޤުރުއާނާ މެ ދު ތި މާއަށް ނޭގޭ އެއްޗެއް ބުނެފި މީހާ އޭނާގެ ޖާގަ ނަރަކައިން ހިފާށެވެ".
ކީރިތިރަ ސޫލާގެ މިބަ ސްފު ޅުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާ މެ ދު އަ މިއްލަ ރައުޔު ފާ ޅުކުރު މުގެ
ނުރައްކާތެރިކަން ހާ މަވެއެވެ .އެހެންވެ ތަފް ސީރު ޢިލް މުވެރިންވެ ސް ޤުރުއާން ތަފް ސީރުކުރު މަށް
ވަކިގޮތްތަކެއް ކަ ނޑައަ ޅާފައިވެއެވެ .ވީ މާ ،ޤުރުއާން ތަފް ސީރުކުރު މުގައި އަހަރެ މެން ޢަ މަލުކުރަންވީ
ތިންގޮތެއް ބަޔާންކުރޭ! (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ކީރިތި ޤުރުއާން ތަފް ސީރުކު މުގައި ޢަ މަލު ކުރަންވީގޮތް ދަރިވަރުންނަށް
އެނގިފައިވާ މިންވަރު ބެލު މެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުވެ ސް ގިނަ ދަރިވަރުން ރަނގަ ޅުކޮށްފައިވާކަން 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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

1002

71

22

81

7

އިން ސައްތައިން

84.70

6.00

1.86

6.85

0.59

 4ވަނަ ސުވާލު ) ކީރިތިރަ ސުލާގެ ސުންނަތަކީ ޤުރުއާނުގެ ޝަރަޙަކަ މުގައި ވާއިރު އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް
އަ ޅުގަ ނޑު މެންނާ ހަ މައަށް ފޯރުކޮށް ދިނު މުގައި އެން މެބުރަ މަ ސްއޫލިއްޔަތު އުފުއްލަވާފައިވަނީ ރަ ސޫލާގެ
އަ ޞްޙާބުންނެވެ .ވީ މާ ،އަ ޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ މަޢުލޫ މާތު އެނގު މުގެ ފައި ދާ ތަކުގެ ތެރެއިން

 2ފައި ދާއެއް

ލިޔޭ!(
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ޙަ ދީޘުޢިލް މުގައި ޢަ ޞްޙާބުބޭކަލުންގެ މަޢުލޫ މާތު ދަރިވަރުންނަށް ލިބިފައިވާ
މިންވަރުބެލު މެވެ .ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތައް އެން މެ ރަނގަ ޅުނުވިނަ މަވެ ސް ސުވާލާ ނުގު ޅޭ ދުރު
ޖަވާބުތަކެއް ދީފައިނުވާކަން 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

މެ ދު މިން

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

264

575

338

6

އިން ސައްތައިން

22.32

48.61

28.57

0.51

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް
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 5ވަނަ ސުވާލު ) ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީއާއި ޞަޙީޙުލް މު ސްލި މުގެ އެން މެ މަ ޝްހޫރު  2ޝަރަޙަ އަކީކޮބާ؟ (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ޙަ ދީޘް ފޮތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫ މާތު ދަރިވަރުންނަށް ލިބިފައިވާ މިންވަރު ބެލު މެވެ .މި
ސުވާލަކީ މަޢުލޫ މާތު ސުވާލެކެވެ .ނަ މަވެ ސް ވަރަށްގިނަ ދަރިވަރުން މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ނު ދެއެވެ .އަ ދި
ޖަވާބު ދިން ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވެފައި ވެއެވެ .ފިލާވަ ޅުތައް ރަނގަ ޅަށް ދަ ސްކޮށްފައިވާނަ މަ މިފަ ދަ
ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު 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

މެ ދު މިން

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

84

256

502

341

އިން ސައްތައިން

7.10

21.64

42.43

28.83

 6ވަނަ ސުވާލު ) ތާބިޢީން ނަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާން ކުރޭ! (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ތާބިޢީންނަކީ ކޮބައިކަން ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭތޯ ބެލު މެވެ .ފު ދޭ މިންވަރަކަށް
މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ރަނގަ ޅުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ނަ މަވެ ސް ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ތާބިޢީންނާއި
ޞަހާބީން ވަކިކުރަން ނޭގޭކަން 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

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

809

366

8

އިން ސައްތައިން

68.39

30.94

0.68

 7ވަނަ ސުވާލު )

އި ސްރާއާއި މިޢުރާ ޖްގެ ޙާ ދިޘާ އާއި އި ސްލާ މީ ޢަ ޤީ ދާ އާ ހުރި

ގު ޅު މަކީ ކޮބައިކަން

ބަޔާންކުރޭ!(
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ އި ސްރާއާއި މިޢުރާ ޖްގެ ޙާ ދިޘާއާއި އި ސްލާ މީ ޢަ ޤީ ދާ އާހުރިގު ޅުން ދަރިވަރުންނަށް
އެނގިފައިވާ މިންވަރުބެލު މެވެ .ފު ދޭ މިންވަރަކަށް ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ރަނގަ ޅުނަ މަވެ ސް ބައެއް
ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގައި ޢަ ޤި ދާއާހުރި ގު ޅު މަކީ ،ހިތް މަ މަ ޖެހުން ،ކު ޅަ ދުންވަންތަކަން ،މިފަ ދަ ޖަވާބުތައް
ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި އީ އި ސްރާއާއި މިޢުރާ ޖާ ގު ޅޭގޮތުން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައްކެއް
ނޫނެވެ.

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް

ޑީ.ޕީ.އީ

22

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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

645

524

14

އިން ސައްތައިން

54.52

44.29

1.18

 8ވަނަ ސުވާލު ) ޒިން ދީގުން ގަބޫލުކުރާ އަ ޤީ ދާ ތަކުގެ ތެރޭގައި :
• ކާއިނާތު ހެއް ދެވިފަރާތެއްނުވާކަ މަށް އީ މާންވުން.
• ދުނިޔެއަކީ ނި މު މެއް ނުވާތަނެއް ކަ މުގައި ގަބޫލުކުރުން.
• އާޚިރަތް ދުވަހާއި އެ ދުވަހުގެ އެން މެހައިކަންތައް ގަބޫލުނުކުރުން.
• ކީރިތިރަ ސޫލާ އަލީގެފާނަށް ޚިލާފަތު ދެއްވިކަ މަށް ގަބޫލުކުރުން .ހި މެނެއެވެ.
ޒިން ދީ ޤުންގެ މި ޢަ ޤީ ދާ ތަކަކީ ބާޠިލް ،ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެ ޢަ ޤީ ދާތަކެއްކަން ބަޔާންކުރު މަށް

 ،އި ސްލާ މީ

ޢަ ޤީ ދާގެ އަލީގައި މިއިން ކޮން މެ ޕޮއިން ޓަކަށް ރައް ދު ދީ ބަޔާނެއް ލިޔޭ ! (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ އި ސްލާ މީ ޢަގީ ދާއާއި އެހެން ޢަގީ ދާގެ ތަފާތު ދަރިވަރުންނަށް އެނގިފައިވާ
މިންވަރުބެލު މެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ޖު މުލަކޮށް ރަނގަ ޅުކަ މުގައި ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ .ގިނަ
ދަރިވަރުންނަށް ،ޒިން ދީ ޤުންގެ ޢަ ޤީ ދާތައް އެއީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ޢަ ޤީ ދާތަކެއްނޫންކަން ޘާބިތުކޮށް ދޭން އެނގޭކަން
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

މެ ދު މިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

363

409

284

103

17

7

އިން ސައްތައިން

30.68

34.57

24.01

8.71

1.44

0.59

 9ވަނަ ސުވާލު ) ސިޙުރަކީ މީ ސްތަކުން އި މްތިޙާނު ކުރު މަށް ﷲ ބާވައިލެއްވި އެއްޗެކެވެ .ސިހުރު ހެ ދު މުގެ
ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި އިން ސާނާއަށް ވަގުތީ ފައި ދާތަކެއް ލިބުނު ނަ މަވެ ސް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ލިބޭ
ގެއްލުން މާ ބޮޑެވެ .ވީ މާ ސިޙުރު ހެ ދު މުގެ ސަބަބުން ސިޙުރު ހަ ދާ މީހާއަށް ދުނިޔޭގައި ލިބޭ ފައި ދާއަކާ
އަ ދި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ލިބޭ ގެއްލު މުގެތެރެއިން  3ކަ މެއް ހި މަނައިގެން ބަޔާނެއް ލިޔޭ !(
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ ސިޙުރުހެ ދު މުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ދަރިވަރަށް އެނގިފައިވާ މިންވަރު ބެލު މެވެ .މި
ސުވާލުގެ ޖަވާބުވެ ސް ޖު މުލުކޮށް ގިނަ ދަރިވަރުން ރަނގަ ޅުކަ މުގައި ބެލެވެއެވެ .އަ ދި ޚާއް ޞަކޮށް

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް

ޑީ.ޕީ.އީ

23

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަ މަކީ މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މާކުހެއް ނުލިބޭ އެއްވެ ސް ދަރިވަރަކު
ނެތްކަ 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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

523

422

198

33

0

7

އިން ސައްތައިން

44.21

35.67

16.74

2.79

0.0

0.59

 10ވަނަ ސުވާލު ) ޤަތުލު ޝިބުހު ޢަ މް ދު އަ ދި ޤަތުލު ޚަޠައުގެ ތަފާތު ބަޔާންކޮށް ދިނު މުގެ ގޮތުން ދެފަރާތް
ހި މެނޭގޮތަށް  4ނުކުތާއެއް ލިޔޭ! (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ އި ސްލާ މް ދީނުގައި ޖިނާޢަތުގެ ކުށްކުރެވޭ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ ޙުކު މް
ދަރިވަރުންނަށް އެނގިފައިވާ މިންވަރު ބެލު މެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު
ނުބައިވެފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ޖަވާބު ނުބައިވި ސަބަބަކީ ،ޤަތުލު ޝިބުހު ޢަ މް ދު އަ ދި ޤަތުލު
ޚަޠައުގެ ތަފާތު ދެފަރާތް ހި މެނޭގޮތަށް ޖާވާބު ދީފައި ނުވު މެވެ .ބައެއް ދަރިވަރުން އެއްފަރާތް ބަޔާންކޮށްފައި
އަނެއްފަރާތް ބަޔާން ނުކުރެއެވެ .އެހެންވު މުގެ ސަބަބުން ޖަވާބު ނުބައިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަ މެވެ.
ތަފާތަކަށްވާނީ ދެފަރާތް ބަޔާންކުރު މުންކަން ދެނެގަތުން 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

ރަނގަ ޅު

މެ ދު މިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

45

169

355

332

282

45

އިން ސައްތައިން

3.80

14.29

30.01

28.06

28.06

3.80

 11ވަނަ ސުވާލު )

ދިޔަ ދިނު މަކީ އޭގެ ޢު ޤޫބާތާއި ބަ ދަލު ދިނުން އެކުލެވިފައިވާ އަ ދަބެކެވެ .މިކަ މަކީ

އި ސްލާ މް ދީން އައު މުގެ ކުރިންވެ ސް ޢަރަބީން ޢަ މަލުކުރަ މުން އައި ސްފައިވާ ޤާނޫނީ ނިޒާ މެކެވެ.
އި ސްލާ މް ދީން އައު މާއެކު މިކަން ޞައްޙަ ކުރައްވައި ދަ މަހައް ޓަވާފައި ވެއެވެ .ވު މާއެކު އި ސްލާ މީ
ޝަރީޢަތުގައި ފުރާނައާއި ގުނަވަންތައް އަ ދި ޒަޚަ މްތަކުގެ ދިޔަ ކަ ނޑައެ ޅުއްވު މުގެ ޙިކު މަތްތަކުގެ ތެރެއިން
 3ކަ މެއް ބަޔާންކުރޭ! (
) މިއީ  11ނުވަތަ  12މި ދެ ސުވާލުން އެއް ސުވާލު އިޚްތިޔާރު ކުރަން ޖެހޭ ސުވާލެކެވެ (
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މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ އި ސްލާ މީ ޝަރީއަތުގައި އިން ސާނާގެ ހަށިގަ ނޑު ޙި މާޔަތްކުރު މަށް
364

ބާރުއަ ޅުއްވާފައިވާ މިންވަރު ދަރިވަރަށް އެނގޭތޯބެލު މެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން
ދަރިވަރުންގެތެރެއިން ދިން ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތައް ފު ދޭ މިންވަރަށް ރަނގަ ޅެވެ.
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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

98

178

68

20

7

އިން ސައްތައިން

26.42

47.98

18.33

5.39

1.89

 12ވަނަ ސުވާލު ) ވަގުފުކުރު މަކީ އި ސްލާ މީ ޝަރީޢަތުގައި އެކަ މަށް ބާރުއަ ޅާ ހުއް ދަ ޢަ މަލެކެވެ .އަ ދި އޭގައި
ގިނަގުނަ ފައި ދާތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ މުޢާ މަލާތެއްވެ ސް މެއެވެ .ވީ މާ ،ވަގުފު ކުރު މުން އިން ސާނާއަށް
ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ލިބޭނެ ފައި ދާ ތަކުގެ ތެރެއިން  3ފައި ދާއެއްލިޔޭ! (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ އި ސްލާ މް ދީނުގައި ވަގުފުކުރު މާބެހޭގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫ މާތު ލިބިފައިވާ
މިންވަރުބެލު މެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން

 812ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު

ރަނގަ ޅެވެ .ނަ މަވެ ސް ބައެއް ދަރިވަރުން ސުވާލުގައިބުނާ ދެބަޔަށް ޖަވާބު ނު ދޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ހަ މައެކަނި އުޚުރަވީ ޙަޔާތުގައި ލިބޭފައި ދާތައް ލިޔު މުގެ ސަބަބުން ފުރިހަ މަ މާކް ސް ލިބިފައިނުވާކަން 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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

456

264

77

6

7

އިން ސައްތައިން

56.78

32.23

9.40

0.73

0.85

 13ވަނަ ސުވާލު )

އި ސްލާ މް ދީނުގައި ޖިހާ ދު ފަރު ޟު ކުރައްވާފައިވަނީ އިން ސާނާއަށް ދުނިޔެއާއި

އާޚިރަތުގައި ގިނަގުނަ ފައި ދާތަކެއް ލިބެނިވި ކަ މެއްގެގޮތުގައެވެ .މިގޮތުން ޖިހާ ދުކުރު މުގައި ގައު މުގެ
އި ޖުތި މާޢީ މަ ޞްލަޙަތު ރައްކާތެރި ކުރު މަށް ބާރު އަ ޅުއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން

 4ކަ މެއް

ހި މަނައިގެން ޕެރެގްރާފެއް ލިޔޭ! (
) މިއީ

 13ނުވަތަ  ، 14މި ދެ ސުވާލުން އެއް ސުވާލު އިޚްތިޔާރު ކުރަން ޖެހޭ ސުވާލެކެވެ( .
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މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ އި ސްލާ މް ދީނުގައި ޖިހާ ދު ފަރު ޟުކުރެއްވު މުގައި ގައު މުގެ އި ޖުތި މާޢީ މަ ޞްލަޙަތު
ރައްކާތެރިކުރު މުގެގޮތުން ބާރު އަ ޅުއްވާފައިވާ ކަންތައްތައް ދަރިވަރުންނަށް އެނގިފައިވާ މިންވަރުބެލު މެވެ .މި
ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން  1066ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވެފައިވެއެވެ .ގިނަ
ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވެފައިވަނީ  ،ސުވާލުގައި ބުނާ އެއްޗެއް ރަނގަ ޅަށް ވި ސްނިފައި ނުވު މުގެ
ސަބަބުންނެވެ .ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ވި ސްނިފައިވަނީ  ،އި ސްލާ މް ދީނުގައި ޖިހާ ދު ފަރު ޟު ކުރައްވާފައިވާ
ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރު މަށް ސުވާލުގައި ބުނާކަ މަށެވެ .ނަ މަވެ ސް ސުވާލުގައި އި ޝާރާތްކުރަނީ
4

ޖިހާ ދުކުރަ މުން ދާއިރުވެ ސް އި ޖްތި މާޢީ މަ ސްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރު މަށް އި ސްލާ މް ދީން ބާރުއަ ޅާކަ މުގެ
ކަ މެއް ބަޔާންކުރު މެވެ .މި ސާލަކަށް ގަ ސްގަހާގެހި ކެ ނޑުން )ހަލާކުކުރުން( މަނާކުރުން * .ދަ ނޑުބިންތައް
ހަލާކުކުރުން މަނާކުރައްވާފައިވުން * ކެއު މަށްނޫން ގޮތަކަށް ގެރިބަކަރި ޖަނަވާރުތައް ކަތިލުން
މަނާކުރައްވާފައިވުން  ،މިފަ ދަ ޖަވާބުތަކެވެ .ނަ މަވެ ސް ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތަކުގައި ގިނައިން ލިޔެފައި
މިފަ ދަ ޖަވާބުތަކެވެ.

ހުންނަނީ " ،ދީން ރައްކާތެރި ކުރުން " " މު ދާ ރައްކާތެރިކުރުން "
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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

128

59

51

42

786

30

އިން ސައްތައިން

11.68

5.38

4.65

3.83

71.72

2.74

 14ވަނަ ސުވާލު )

"އި ސްލާ މް ދީނަކީ އިން ސާނާގެ ޙަޔާތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހައިކަ މެއް އެކުލެވިގެންވާ އެން މެ

ފުރިހަ މަ ދީނެވެ .އެ ދީން ބާވައިލެއްވުނީ ޢާލަ މްތަކަށް ރަޙު މަތެއް ކަ މުގައެވެ ".އި ސްވެ ދިޔަ ޕެރެގްރާފުގެ
އަލީގައި އި ސްލާ މް ދީނަކީ އެން މެ ފުރިހަ މަ ދީންކަން ބަޔާން ކޮށް ދިނު މުގެ ގޮތުން ހު ޅަނގުގެ ތިން
ޢިލް މުވެރިޔެއްގެ ބަ ސް  ،އަ ދި މައު ޟޫއަށް ދަލީލު ލިބެނިވި އާޔަތެއް ނުވަތަ އާޔަތުގެ މާނަ ހި މަނައިގެން
ބަޔާނެއް ލިޔޭ! (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ އި ސްލާ މް ދީނަކީ އެން މެފުރިހަ މަ ދީންކަން ހެއްކާއެކު ބަޔާ
ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭ މިންވަރުބެލު މެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން

ންކޮށް ދިނު މަށް

 87ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ

ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތައް ފު ދޭ މިންވަރަށްވުރެ ދެރަކަން ފާހަގަ ކުރަ މެވެ .މި ސުވާލަކީ މިއަހަރުގެ
އި މްތިޙާނުގައިވާ އިޚްތިޔާރީ ސުވާލުތަކުން އެން މެ މަ ދުން ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދިން ސުވާލެވެ .މި ސުވާލު
އިޚްތިޔާރުކުރުން މަ ދުވެފައިވަނީ ހު ޅަނގުގެ  3ޢިލް މުވެރިންގެ ބަ ސް ވަކިވަކިން ލިޔަން ބުނެފައި މުވުން ކަން

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް

ޑީ.ޕީ.އީ

26

ފާހަގަ ކުރަ މެވެ .އެއީ ޖަވާބު ދިން ގިނަ ދަރިވަރުންނަށްވެ ސް އެފަ ދަ ޢިލް މުވެރިންގެ ބަ ސްތައް ފުރިހަ މައަށް
ލިޔެވިފައި ނުވާތީއެވެ.
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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

13

22

16

18

18

30

އިން ސައްތައިން

11.11

18.80

13.68

15.38

15.38

25.64

 15ވަނަ ސުވާލު )

އިން ސާނާގެ ޙަޔާތް ބާއް ޖަވެރި ގޮތުގައި ވޭތުކުރު މަށް އޮތް އެން މެ ފުރިހަ މަ ދީނަކީ

އި ސްލާ މް ދީން ކަ މުގައިވާއިރުވެ ސް ،މި ދީން ދެނެގަތު މުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން

ކުރާ އެން މެބޮޑު އެއް

ކުށްހީއަކީ އި ސްލާ މް ދީން ފެތުރިފައިވަނީ ކަ ނޑީގެ ބާރުންކަ މުގައި ދުށު މެވެ .ވީ މާ ،މިފަ ދަ ފަރާތްތަކަށް
މިކަ މުގެ ޙަ ޤީގަތް ހާ މަ ކޮށް ދިނު މުގެ ގޮތުން އި ސްލާ މް ދީން ފެތުރިފައިވަނީ ކަ ނޑީގެ ބާރުން ނޫންކަން ހާ މަވާ
 4ޕޮއިން ޓެއް ،ހި މަނައިގެން ބަޔާނެއްލިޔޭ! (
) މިއީ

 15ނުވަތަ  ، 16މި ދެ ސުވާލުން އެއް ސުވާލު އިޚްތިޔާރު ކުރަން ޖެހޭ ސުވާލެކެވެ( .

މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ އި ސްލާ މް ދީން ފެތުރިފައިވާގޮތުގެ ޙަގީގަތް ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭ މިންވަރު
ބެލު މެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން

 674ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް މި ސުވާލަށް

ފުރިހަ މައަށް ޖަވާބު ނު ދެވެއެވެ .ނަ މަވެ ސް ޖަވާބު ދިން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން

 19ދަރިވަރުން ފިޔަވައި

ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުގައި " ދީނަށްވެއް ދު މުގައި މަ ޖުބޫރުކަ މެއް ނުވެއެވެ" މި ޖަވާބު ލިޔެފައިވާކަން
ފާހަގަ ކުރަ މެވެ .އެހެންކަ މުން އި ސްލާ މް ދީނަކީ އެއްވެ ސްގޮތަކަށް މަ ޖުބޫރުން ދީނަށް ވައް ދަން ބާރުއަ ޅާ
ދީނެއްނޫންކަން ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ދޭހަވާކަން އެނގެއެވެ .ޖަވާބުތައް ފުރިހަ މަނުވަނީ އިތުރު ޕޮއިން ޓްތައް
ނުލިޔެވިގެންކަން 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

މެ ދު މިން

ދެރަ

ވަރަށް ދެރަ

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

38

137

287

193

19

6

އިން ސައްތައިން

5.59

20.15

42.21

28.38

2.79

0.88

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް
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 16ވަނަ ސުވާލު ) މާތްﷲ ޙަރާ މްކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އިން ސާނާ ސަ މާލުކަން ނު ދިނު މުގެ ސަބަބުން
މު ޖުތަ މައަށް ނޭ ދެވޭ އަ ސަރުކުރާ

 4ކަ މަކާއި ،އޭގެކޮން މެ ކަ މަކުންކުރާ ނޭ ދެވޭ އަ ސަރު ވަކިވަކިން

ބަޔާންކުރޭ! (
މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ މާތްﷲ ޙަރާ މް ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އިން ސާނާ ސަ މާލުކަން ނު ދިނު މުގެ
ސަބަބުން މު ޖުތަ މައަށް ކުރާ ނޭ ދެވޭ އަ ސަރު ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭ މިންވަރު ބެލު މެވެ .މި ސުވާލަށް
ޖަވާބު ދިން  503ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތައް ވަރަށް ރަނގަ ޅުކަން ފާހަގަ ކުރަ މެވެ.
އެހެންކަ މުން މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޙާ ޞިލްވެފައިވެއެވެ.
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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

384

76

28

15

6

އިން ސައްތައިން

75.44

14.93

5.50

2.95

1.18

 17ވަނަ ސުވާލު

) އި ސްލާ މް ދީނަކީ ސާފުޠާހިރު ކަ މަށް ބާރުއަ ޅާ ދީނެކެވެ .މިގޮތުން އަހަރެ މެންގެ ޢާއް މު

ދިރިއު ޅު މުގައި އިން ސާނާގެ ހަށިގަ ނޑު ސާފުތާހިރު ކުރު މުގެގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް މާތްރަ ސޫލާ
) ޞައްލައްﷲ އަލައިހި ވަ ސައްލަ މް( ގެ ބަ ސްފު ޅުތަކުން އިރު ޝާ ދު ދެއްވާފައިވެއެވެ .ނަ މަވެ ސް
މީގެތެރެއިން ބައެއް ކަންތައްތަކީ މިއަ ދުގެ ވަރަށްގިނަ ޒުވާނުން އެއިރު ޝާ ދުތަކާ ޚިލާފްވެ ދޫކޮށްލާފައިވާ
ކަންތައްތަކެވެ .ވީ މާ ،މީގެތެރެއިން

 3ކަ މެއް ބަޔާންކޮށް މިކަންތައްތައް ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ކީއްވެކަން

ބަޔާންކުރޭ! (
) މިއީ

 17ނުވަތަ  ، 18މި ދެ ސުވާލުން އެއް ސުވާލު އިޚްތިޔާރު ކުރަން ޖެހޭ ސުވާލެކެވެ( .

މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ އިން ސާނާގެ ހަށިގަ ނޑު ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއް ޓު މުގެގޮތުން އިން ސާނާގެ
ފިޠުރަތުގައި ލައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭ މިންވަރުބެލު މެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން 473
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ނުބައިވެފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރަ މެވެ .ޖަވާބު
ނުބައިވެފައިވަނީ ފިޠުރީ ކަންތައްތަކުގެ ގޮތުގައި ކީރިތި ރަ ސޫލާ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް
ދަރިވަރުންނަށް އެނގިފައި ނުވު މުންނެވެ .މި ސާލަކަށް ނިޔަފަތިކެ ނޑުން ،ކިހިލިފަތް ދަށުގެ އި ސްތަށި
އުފުރުން ،ކުރި މަތިފަރާތުގެ އި ސްތަށިތައް ބޭލުންފަ ދަ ކަންތަކެވެ .މިކަންތަކަކީ މިއަ ދުގެ ވަރަށްގިނަ ޒުވާނުން
އެއީ މާ ބޮޑުކަ މެއް ނޫންކަ މަށް ދެކި އިހު މާލުކޮށްލާފައިވާ ކަންތައްތައްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އެޗް.އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާ ން  - 2009އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މާއް ދާ ރިޕޯ ޓް

ޑީ.ޕީ.އީ

28

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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

30

47

215

29

152

10

އިން ސައްތައިން

6.21

9.73

44.51

6.00

31.47

2.07

 18ވަނަ ސުވާލު )

އި ސްލާ މް ދީނުގައި މު ދާ ހޭ ދަކުރު މީ އެކަ މުގެ ސަބަބުން އިން ސާނާއަށް ދުނިޔެއާއި

އާޚިރަތުގައި ލާބައާއި މަންފާތަކެއްލިބި ދެނިވި ކަ މެކެވެ .އީ މާންކަންވަރުގަ ދަވު މާއި ،ﷲއާއި އިން ސާނާއާ
ދެ މެ ދު އޮންނަ އިތުބާރުބޮޑުވެ ،އެކަލާނގެއާ އަ ޅާއާ މެ ދު އޮންނަ ގު ޅުން އިތުރަށް ބަ ދަހިވުން ހި މެނެއެވެ.
ކީރިތިރަ ސޫލާ ޙަ ދީޘްކުރައްވަނީ " މީ ސްތަކުންކުރެ އީ މާންކަން އެން މެފުރިހަ މަ މީހުންނަކީ އެ މީހުންކުރެ
އެން މެ ދީލަތި މީހުންނެވެ" ވީ މާ ،ދީލަތި ވު މުގެ ސަބަބުން ބަޔާންވެ ދިޔަ ފައި ދާތައް ޙާ ޞިލްކުރު މަށް މިއަ ދު
އަހަރެ މެންނަށް ކުރެވި ދާނެ މުހިއް މު  3ކަ މެއް ހި މަނައިގެން ބަޔާނެއްލިޔޭ!

(

މި ސުވާލުގެ މަ ޤު ޞަ ދަކީ އި ސްލާ މް ދީނުގައި ދީލަތިވު މުގެ އަހައް މިއްޔަތު ދަރިވަރަށް އެނގޭ
މިންވަރުބެލު މެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން

 700ދަރިވަރުންގެތެރެއިން ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު

ރަނގަ ޅުކަން 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

ޖަވާބު ނު ދޭ

ޢަ ދަ ދުން

395

217

68

20

10

އިން ސައްތައިން

55.63

30.56

9.58

2.82

1.41
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ނިންމުން
މިރިޕޯ ޓުގައި އަލިއަ ޅުވާލެވިފައި މިވަނީ  2009ވަނަ އަހަރުގެ އެޗް .އެ ސް .ސީ އި މްތިޙާނުގެ
އި ސްލާ މީ ތަރުބިއްޔަތުގެ

ހެ ދި  1183ކެންޑިޑޭ ޓުން ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނު މުގައި ދި މާވެފައި ހުރި

މައް ސަލަތަކާއި އެ މައް ސަލަތައް ޙައްލު ކުރެވި ދާނެ ގޮތްތަކެވެ .މިގޮތުން މިރިޕޯ ޓުގައި ފުރަތަ މަ ބަލާފައިވާނީ
ވި ސުވާލުތަކާއި

ކަރު ދާ ސް  Iއަ ދި  IIގެ ސުވާލުތަކަށް ކެންޑިޑޭ ޓުން ޖަވާބު ދިނު މުގައި އުނ ދަގޫ
އެކެންޑިޑޭ ޓުންނަށް މިފަ ދަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނު މަށް އުނ ދަގޫވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

އަ ދި ،މު ޅި

އި މްތިޙާނަށް ބަލައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަ މާއި ،ދަރިވަރުންނާއި މު ދައްރި ސުން ޢަ މަލުކުރަން ފެންނަގޮތުގެ
މައްޗަށްވެ ސް ބަލާލާފައި ވާނެއެވެ .ދެން އެއަށްފަހު ކޮން މެ ކަރު ދާހެއްގެ ސުވާލުތަކާއި އެ ސުވާލެއް
އުފެއް ދު މުގެ މަ ޤު ޞަ ދާއި އެ ސުވާލަކަށް ދަރިވަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކުގެ ތަފް ޞީލު ޖަވާބު ދިން ޢަ ދަ ދާއި
އިން ސައްތައިން ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ .މި ގޮތަށް ތަފް ޞީލުކުރު މުން މިރިޕޯ ޓް ބައްލަވާ ފަރާތްތަކަށް
ދަރިވަރުން އި މްތިޙާނުކުރެވޭ ބައިތަކަށް އެ ދަރިވަރުން ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރާއި ،ކުރިޔަށްއޮތްތާގައި
ސަ މާލުކަން ދޭންވީ މުހިން މު ބައިތަކަކީ ކޮބައިކަން ފާހަގަކުރެވި ،އި މްތިޙާނަށް ތައްޔާރުކުރަން ފަ ސޭހަވާނޭ
ކަ މުގައި ދެކެ މެވެ.
މު ޅިއި މްތިޙާނަށް ބަލާއިރު މި އި މްތިޙާނުގެ ނަތި ޖާ މި ދިޔަ އަހަރަށްވުރެ ރަނގަ ޅުކަން ފާހަގަ
ކުރެވެއެވެ .ނަ މަވެ ސް އި މްތިޙާނު ހެ ދި ބައެއް ދަރިވަރުންނަކީ މިފެންވަރުގެ އި މްތިޙާނަކަށް ފުރިހަ މައަށް
ތައްޔާރުވެފައިވާ ދަރިވަރުން ނޫންކަން ފާހަގަކުރަ މެވެ .އެފަ ދަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު ސުވާލާ
ޖަވާބު ދި މާނުވު މާއި ފި ޤްހީ މައް ސަލަތަކާއި ފި ޤްހީ ޙުކު މްތައް ނޭނގު މާއި ،ޢަރަބި ލަފްޒުތައް ނުބައިކޮށް
ލިޔު މާއި ،ސުވާލު ރަނގަ ޅަށް ނުކިޔައި ޖަވާބު ލިޔާކަ މާއި އަ ދި ،ސުވާލު ދޭހަނުވެ ޖަވާބު ދީފައިވާކަން
ފާހަގަކުރަ މެވެ.
ވީ މާ މި ފަ ދަ ރިޕޯ ޓަކުން ދަރިވަރުންނަށާއި މު ދައްރި ސުންނަށް ކޮން މެވެ ސް ވަރެއްގެ ފައި ދާއެއް
ކުރާނެކަ މަށް އުން މީ ދު ކުރަ މެވެ .އަ ދި މިރިޕޯ ޓު މު ދައްރި ސުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ފެންނާނޭ އިންތިޒާ މެއް
ސެން ޓަރުތަކުން ހަ މަ ޖެއް ސެވު މަކީ ވަރަށް ރަނގަ ޅު ކަ މެއްކަ މުގައި ދެކެ މެވެ.

މި ރިޕޯ ޓް ،ޑިޕާ ޓް މަން ޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭ މިނޭ ޝަން ސްގެ ވެބް ސައި ޓުންވެ ސް
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ .ޑީ.ޕީ.އީގެ ވެބް އެޑްރެހަކީ
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