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ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާން
މާކިން ސްކީމް
0214

ކަރުދާސް 1

ދިވެހި ބަސް
ޢާންމު އިރުޝާދު

 މާކުސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް އެންމެ ގިނަވެގެން ކެނޑޭނީ އަދި ދެވޭނީވެސް
އެބަޔަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމުލަ މާކުހެވެ.
 މަޒުމޫނު ނުވަތަ ރިޕޯޓަށް ސުމެއް ދޭނީ ދީފައިވާ މައިގަނޑު ނަމަކުންކުރެ ނަމަކާ ހަމަ އެއްވެސް
މިންވަރަކަށް ގުޅުމެއް ނެތްނަމައެވެ.
 މަޒުމޫނު ނުވަތަ ރިޕޯޓު ;< ފޮޅުވަތަށްވުރެ އިތުރު ވާނަމަ އިތުރުވާ ބަޔަށް މާކުސް ނުދޭށެވެ.
 މަޒުމޫނު ނުވަތަ ރިޕޯޓު ; :ފޮޅުވަތަށްވުރެ ކުރުވާނަމަ ފޮޅުވަތް މަދުވާ ނިސްބަތުން މާކުސް
އުނިކުރާށެވެ.
 އުފެއްދުންތެރި ލިޔުމުގެ ބާވަތްތައް > 8ފޮޅުވަތަށް ވުރެ ދިގުވާނަމަ އިތުރުވާ ބަޔަށް މާކުސް
ނުދޭށެވެ.
 އުފެއްދުންތެރި ލިޔުމުގެ ބާވަތްތައް = 7ފޮޅުވަތަށްވުރެ ކުރުވާނަމަ ފޮޅުވަތް މަދުވާ ނިސްބަތުން
މާކުސް އުނިކުރާށެވެ.
 މަޒުމޫނުގެ ނުވަތަ ރިޕޯޓުގެ ސުރުޚީ ނުލިޔާނަމަ ނުވަތަ ސުރުޚީއަކަށް ނުވާފަދަ ގޮތަކަށް ސުރުޚީ
ލިޔެފައިވާނަމަ ހުށަހެޅުމުގެ ބައިން އެއް މާކުސް ކަނޑާށެވެ.
 އެއް ޖަވާބަށްވުރެ ގިނަ ޖަވާބު ލިޔެފައި ވާނަމަ މާކު ކުރާނީ ފުރަތަމަ އޮތް ޖަވާބެވެ.
 ރުބްރިކުން މާކްސްދޭ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ½ މާކުސް ނުދޭށެވެ.
 7 ވަނަ ސުވާލުގެ ހ ގެ  :އަށާއި ށ އަށް އަމިއްލަ މައިގަނޑު ނަމެއް ދެވިދާނެއެވެ.
 މައުޟޫއާ ނުގުޅޭ ވާހަކަ ގެނެސްފައިވާނަމަ ޢިބާރާތް ކުރުން ކިތަންމެ ރަނގަޅަސް ނިސްބަތުން
މާކުސް ކަނޑާށެވެ.


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

( 05މާކުސް)

 -1އޮށްޓަރު:

( 12މާކުސް)

-

މައިގަނޑުނަމާ ގުޅޭގޮތުން ހަރުދަނާ އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުހުށަހަޅާފައިވުން.

-

މައިގަނޑު ޚިޔާލާއި އެއަށް ބާރުދޭ ޕޮއިންޓުތައް ގެނެސްފައިވުން.

-

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

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

7 - 8

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

5 - 6

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

3 - 4

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

1 - 2

ސފައެއްނުވޭ
 ޕެރެގްރާފްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށްބާރުދޭ ޕޮއިންޓްތައް ގެނެ ް -އޯޑިއަންސުގައި ހިފެހެއްޓިފައެއް ނެތް

2

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

 -0ހުށަހެޅުން
-

ފެށުމާއި ނިމުން ގެނެސްފައިވުން.

-

ޚިޔާލުތައް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިލުން.

-

ފއިވުން.
ބން ހުށަހަޅައި ަ
ޖުމުލަތައް ތަރުތީ ު
 ފެށުމާއި ނިމުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅައިފައިވޭ5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

2

 މުޅި މަޒުމޫނު ލިޔެފައިވަނީ އެއްޕެރެގްރާފަކަށް -ޕެރެގްރާފުތަކުގެ މެދުގައި އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް

ދިވެހިބަސް  -މާކިން ސްކީމް I
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 -3ޢިބާރާތް ކުރުމާއި ބަހުގެ ޤަވާއިދާއި ހަމަ
-

ނ
ޢިބާރާތް ކުރުމުގެ ސާފުކަމާއި ސާދާކަން /ފަށުއިކަ ް

-

ރން.
އެކަށޭނަ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކު ު

-

ތފައިވުން.
ދށް ފެ ި
ޖުމުލަތައް ބަހުގެ ޤަވާޢި ަ

-

އިމްލާކުށްނެތުން.

( 12މާކުސް)

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

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

7 - 8

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

5 - 6

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

3 - 4

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

1 - 2

 ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކުރާކަށްނޭނގޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމައިގެ ކުށް ވަރަށްގިނަ -އިމްލާކުށް ވަރަށްގިނަ

ދިވެހިބަސް  -މާކިން ސްކީމް I
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ރިޕޯޓް މާކު ކުރާނެ މިންގަނޑު
ރިޕޯޓް

( 05މާކުސް)

 -1މައްސަލަ /ޙާލަތު /ކަން ހިނގިގޮތް ބަޔާން ކޮށްދިނުން

( 20މާކުސް)

-

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

-

ހުށައަޅާ މަޢުލޫމާތުގެ ހަރުދަނާކަން.

-

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

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

5 - 6

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

3 - 4

 މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެއްކާއި ނަތީޖާ މެދުމިންވަރަކަށް ގެނެސްފައިވޭ އޯޑިއަންސާ ގުޅޭ -މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މަދު

1 - 2

 މައްސަލައާ ގުޅޭ ހެއްކާއި ނަތީޖާ މަދު -އޯޑިއަންސާ ގުޅުން ވަރަށްކުޑަ

2

 -ދީފައިވާ މައްސަލައާ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ގުޅުމެއް ނެތް

ދިވެހިބަސް  -މާކިން ސްކީމް I
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( 20މާކުސް)

 -0ހުށަހެޅުން
-

ނ
ތަޢާރަފެއް އޮތު ް

-

ރެކޮމެންޑޭޝަންސް /ނިންމުން ،ގެނެސްފައިވުން.

-

ޕެރެގްރާފްތަކަކަށް ބަހައިލުން.

-

ފއިވުން.
ބން ހުށަހަޅައި ަ
ޖުމުލަތައް ތަރުތީ ު
 ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަޢާރަފެއް7

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

5 - 6

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

3 - 4

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

1 - 2

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

2

 މުޅި ރިޕޯޓް ލިޔެފައިވަނީ އެއްޕެރެގްރާފަކަށް -ޕެރެގްރާފުތަކުގެ މެދުގައި އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް

ދިވެހިބަސް  -މާކިން ސްކީމް I
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 -3ޢިބާރާތް ކުރުމާއި ބަހުގެ ޤަވާއިދާއި ހަމަ
-

ޢިބާރާތް ކުރުމުގެ ސާފުކަމާއި ސާދާކަން.

-

ރން.
އެކަށޭނަ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކު ު

-

ތފައިވުން.
ދށް ފެ ި
ޖުމުލަތައް ބަހުގެ ޤަވާޢި ަ

-

އިމްލާ ކުށް ނެތުން.

( 12މާކުސް)

ށ ފުރިހަމަ
 ޢިބާރާތްތައް ސާދާވެފައި ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ އެތުރުން ވަރަ ް9 - 10

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

7 - 8

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

5 - 6

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

3 - 4

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

1 - 2

 ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކުރާކަށްނޭނގޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމައިގެ ކުށް ވަރަށްގިނަ -އިމްލާކުށް ވަރަށްގިނަ

ދިވެހިބަސް  -މާކިން ސްކީމް I
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ސަމާސާއަދަބު މާކު ކުރާނެ މިންގަނޑު
ސަމާސާ އަދަބު

( 15މާކުސް)

 -1ހުށަހެޅުން

( 25މާކުސް)

-

ޢރަފު
ފެށުން  /ތަ ާ

-

ސަމާސާ އުސްލޫބަކުން ހާދިސާ ތަރުތީބު ކުރުން

-

ނ
ނިންމު ް

;
 މައުޟޫއާގުޅޭ ވަރަށްފުރިހަމަ ފެށުމެއް/

:

9

 -މައުޟޫއާގުޅޭ މޮޅު،

 -މައުޟޫއާގުޅޭ ރަގަޅު

ފެށުމެއް /ތަޢާރަފެއް

އ
ފެށުމެއް /ތަޢާރަފެ ް

ތަޢާރަފެއް

8
 -މައުޟޫއާގުޅޭ ފުދޭ

0 - 7
 -ފެށުމަކަށް ވާކަހަލަ

މިންވަރުގެ ފެށުމެއް/

ފެށުމެއް/

ތަޢާރަފެއް

ތަޢާރަފަކަށް ވާކަހަލަ
ތަޢާރަފެއް ނެތް

 -ސަމާސާއުސްލޫބަކުން

 -ސަމާސާ އުސްލޫބަކުން

 -ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ހުށައެޅުން

ހާދިސާތައް ވަރަށް

ހާދިސާތައް

ސަމާސާ ގޮތަކަށް

ފުރިހަމަޔަށް،

ފުރިހަމަޔަށް،

ހާދިސާތައް ރަގަޅު

ތަރުތީބުން

ތަރުތީބުން

މިންވަރަކަށް

ހުށަހަޅާފައިވޭ

ހުށަހަޅާފައިވޭ

ތަރުތީބުން

 ވަރަށް މޮޅުނިންމުމެއް

 މޮޅު ނިންމުމެއްގެނެވިފައިވޭ

ގެނެވިފައިވޭ

ދިވެހިބަސް  -މާކިން ސްކީމް I

 ސަމާސާކަންކުޑަގޮތަކަށް
ހާދިސާތައް
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ހާދިސާތަކުގެ
ވ
ތަރުތީބު ގެއްލިފައި ޭ

ތަރުތީބުން

ހުށަހަޅާފައިވޭ

ހުށަހަޅާފައިވޭ

 -ނިންމުމެއް

 -ނިންމުމަކަށް

ގެނެވިފައިވޭ

 -ސަމާސާގޮތްނެތި

ވާކަހަލަ ނިންމުމެއް

 ނިންމުމެއްގެނެވިފައިއެއްނުވޭ

ގެނެވިފައިއެއްނުވޭ

އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2014ޑީ.ޕީ.އީ
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 -0ހާދިސާތައް (އޮއްޓަރު)
-

ދިމާވި ހާދިޘާތައް

-

ފެނުނު މަންޒަރުތައް

;

( 25މާކުސް)

ޖ އުސްލޫބަކުން ގެނެސްފައިވުން
ކިޔާހިތްވާ ގޮތަށް ސިފަކޮށްދީގެން މަ ާ

:

8

9

0 - 7

 -މައުޟޫއާގުޅޭ

 -މައުޟޫއާގުޅޭ

 -މައުޟޫއާގުޅޭ

 -ހާދިސާތައް

 -ހާދިސާތައް

ހާދިސާތައް ވަރަށް

ހާދިސާތައް މަޖާގޮތަކަށް

ހާދިސާތައް އެކަށީގެންވާ

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

މަޖާގޮތަކަށް

މަޖާގޮތަކަށް ލުއިކޮށް

ގެނެސްދީފައިވޭ

މަޖާގޮތަކަށް

މަޖާގޮތަކަށް

ގެނެސްދީފައެއްނުވޭ

ގެނެސްދީފައިވޭ

ގެނެސްދީފައިވޭ

 -މައުޟޫއާގުޅޭ

 -ހާދިސާތައް

 -ހާދިސާތައް

ހާދިސާތައް ކުރުކޮށް

ހާދިސާތައް ކުރުކޮށް

ހާދިސާތައް އެކަށީގެންވާ

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ގެނެސްދެވިފައެއްނުވޭ

ސާދާކޮށް/ފަށުވިކޮށް

ސާދާކޮށް

ގޮތަކަށް ކުރުކޮށް

ގެނެސްދީފައިވޭ

ގެނެސްދީފައިވޭ

ގެނެސްދީފައިވޭ

ގެނެސްދީފައިވޭ

 -ވަރަށް

 -އުފެއްދުންތެރި/ހެއްވާ

 -ފުދޭވަރަކަށް

 -އުފެއްދުންތެރިކަން

އުފެއްދުންތެރި/ވަރަށް

ގޮތް އެކުލެވޭ

އުފެއްދުންތެރި/ހެއްވާ

ކޮންމެވެސްވަރަކަށް

ގޮތްއެކުލެވޭ

އެބަހުރި

ގެނެސްދީފައިވޭ

ހާދިސާތައް (އޮއްޓަރު)

 -މައުޟޫއާގުޅޭ

 -މައުޟޫއާގުޅޭ

ހެއްވާ ގޮތް އެކުލެވޭ

ދިވެހިބަސް  -މާކިން ސްކީމް I

 އުފެއްދުންތެރިކަމެއް،ހެއްވާގޮތެއްނެތް
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 -3ޢިބާރާތް ކުރުމާއި ބަހުގެ ގަވާއިދު
:

;

( 05މާކުސް)
8

9

0 - 7

 -ޢިބާރާތްކުރުމާއި

 -ޢިބާރާތްކުރުމާއި

ލިޔުމުގެބޮޑުބައެއްގެ

 -ލިޔުމުގެބޮޑުބައެއްގެ

 -ލިޔުމުގެބޮޑުބައެއްގެ

ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ

ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ

ޖުމުލަތަކާއި ބަސްތަކުގެ

ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ

ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ

އެތުރުން ވަރަށް

އެތުރުމުގައި ކުދި ކުދި

އެތުރުން ރަނގަޅު

އެތުރުމުގައި މައްސަލަ

އެތުރުންރަނގަޅެއްނޫން

ފުރިހަމަ

މައްސަލަތައް

އެބަހުރި

ހުރިކަމުގައިވިޔަސް

ޢިބާރާތް ކުރުމާއި ބަހުގެ ގަވާއިދު

ދޭހަކުރަން ފަސޭހަ
 -ބަހުގެ ގަވާއިދާ

 -ބަހުގެ ގަވާއިދާ

 -ބަހުގެ ގަވާއިދާ

 -ބަހުގެ ގަވާއިދާ

 -ބަހުގެ ގަވާއިދާ

ހަމަތަކަށް

ތ
ހަމަތަކަށް ފެ ޭ

ހަމަތަކަށް ފެތުމުގައި

ހަމަތަކަށް ފެތުމުގައި

ހަމަތަކަށް ފެތުމުގައި

ކޮންމެވެސްވަރަކަށް

ގިނަ މައްސަލަތައް

ވަރަށްގިނަ މައްސަލަތައް

މައްސަލަތައް އެބަހުރި

އެބަހުރި

ޢބާރާތް ކުރުން
އެބަހުރިި /

 -މަޖާ ބަސްކޮށާރެއް

 -ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް

 -ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް

ށފައިވޭ
ބޭނުންކޮ ް

ފުދޭމިންވަރަށް

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ށފައިވޭ
ބޭނުންކޮ ް

ށފައިވޭ
ބޭނުންކޮ ް

އ
ފުރިހަމައަށް ފެތިފަ ި

ކަމަކުނުދޭ
 މައުޟޫއާގުޅޭވަރަށް މަޖާ
ބަސްކޮށާރެއް

 -ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއްނެތް

ށފައިވޭ
ބޭނުންކޮ ް

ދިވެހިބަސް  -މާކިން ސްކީމް I
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ބައޮގްރަފީ  /އޮޓޯބައޮގްރަފީ މާކު ކުރާނެ މިންގަނޑު
( 15މާކުސް)

ފ
ގރަ ީ
އ ް
އޓޯބަ ޮ
ރފީޮ /
އގް ަ
ބަ ޮ

( 05މާކުސް)

 -1ހުށަހެޅުން
 ތަޢާރަފް ނިންމުންނ
އ ް
ހމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން ގެނަ ު
އ ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ހާދިޘާތައް ަ
 ބައޮގްރަފީ  /އޮޓޯބައޮގްރަފީގަ ި ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަޢާރަފެއް5

 ވަރަށް ފުރިހަމަ ނިންމުމެއްފއިވޭ
ކން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާ ަ
 މައުލޫމާތު ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަ ު -ރަނގަޅު ތަޢާރަފެއް

4

 ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކން ހުށަހަޅާފައިވޭ
 މައުލޫމާތު ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަ ުބއިތައް އެކުލެވޭ
 -ތަޢާރަފެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ަ

3

 އާދައިގެ ނިންމުމެއްއއް ހަމަޖެހޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
 މައުލޫމާތުގެ ތަރުތީބުގެ ބޮޑުބަ ެއތައް މަދު
 -ތަޢާރަފެއްގައި ހިމެނޭ ގިނަބަ ި

2

 ދެރަ ނިންމުމެއް މައުލޫމާތު ތަރުތީބު ބޮޑުބައެއް ގެއްލިފައިވޭވރަށް ގިނަބައިތައް މަދު
 -ތަޢާރަފެއްގައި ހިމެނެންޖެހޭ ަ

1

 ދެރަ ނިންމުމެއްއލިފައި
 ބައޮގްރަފީ ގައި ހުށައެޅި މައުލޫމާތު ތަރުތީބު ވަރަށް ބޮޑަށް ގެ ް -ތަޢާރަފެއް ނެތް

0

 ނިންމުމެއް ނެތް -ބައޮގްރަފީ ގައި ހުށައެޅި މައުލޫމާތު ތަރުތީބެއް ނެތް
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( 05މާކުސް)

 -2ޙަޔާތުގެއުސްއަލިތައް

އ
ލވޭ ހާދިޘާތަކާ ި
 ލިޔަން ދީފައިވާ ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ ޙަޔާތާގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމާއި ފާހަގަކޮށް ެކާމިޔާބީތައް ސިފަކޮށްދިނުން.
5

ނކޮށްފައިވޭ
 -ޙަޔާތުގެ މުހިއްމު ހުރިހައި މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބަޔާ ް

4

ވ
 -ޙަޔާތުގެ މުހިއްމު ގިނަ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައި ޭ

3

ވ
 -ޙަޔާތުގެ މުހިއްމު ބައެއް މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައި ޭ

2

 -ޙަޔާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މަދުން

1

 -ޙަޔާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް މަދުން

0

ތ
 -ޙަޔާތުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެ ް

 -3ޢިބާރާތް ކުރުމާއި ބަހުގެ ގަވާއިދު
5

( 05މާކުސް)

ބސްތަކުގެ އެތުރުން ވަރަށް ފުރިހަމަ
 ޢިބާރާތްކުރުމާއި ޖުމުލަތަކާއި ަ ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފުރިހަމައަށް ފެތިފައިބސްތަކުގެ އެތުރުމުގައި ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް
 -ޢިބާރާތްކުރުމާއި ޖުމުލަތަކާއި ަ

4

ދޭހަކުރަންފަސޭހަ
ތ
 -ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފެ ޭ

3
2
1
0

ކއި ބަސްތަކުގެ އެތުރުން ރަނގަޅު
 ލިޔުމުގެ ބޮޑުބައެއްގެ ޖުމުލަތަ ާރ
ތމުގައި ކޮންމެވެސްވަރަކަށް މައްސަލަތައް އެބަހު ި
 ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފެ ުކއި ބަސްތަކުގެ އެތުރުމުގައި މައްސަލަ އެބަހުރި
 ލިޔުމުގެ ބޮޑުބައެއްގެ ޖުމުލަތަ ާތމުގައި ގިނަ މައްސަލަތައް އެބަހުރި
 ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފެ ު ލިޔުމުގެބޮޑުބައެއްގެ ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ އެތުރުންރަނގަޅެއްނޫންތމުގައި ވަރަށްގިނަ މައްސަލަތައް އެބަހުރި
 ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފެ ު -ޢިބާރާތް ކުރާކަށް ނޭނގޭ
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