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`
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

 2010ވަނަ އަހަރުގެ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް

އިމްތިޙާނުގެ ރިޕޯޓް
ދިވެހިބަސް
 ފެށުން
މި

އީ  2010ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރުމަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ ދިވެހިބަހުގައި

ބައިވެރިވި  7666ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ .މިރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަ ނީ
ޖަވާބު ކަރުދާސްތައް މާކު

ކުރެއްވި މާކަރުންނާއި އެގްޒޭމިނަރުންގެ ޚިޔާލުތަކުގެ އިތުރުން ،ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ތަކުގެ އަލީގައި

ލިބުނު ނުކުތާތަކެވެ .މިގޮތުން މިރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މުޅި އިމްތިޙާނަ

ށް ބިނާކޮށްގެން

އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ތަފާސް ހިސާބުތަކެވެ.
ކަރުދާސް ބެހިފައިވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ .ފުރަތަމަ ކަރުދާހުގައި ހިމެނެ ނީ މަޒުމޫނާއި ވާހަކަ އާއި ސިޓީއެވެ .ދެވަނަ
ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ދޭހައާއި ޚުލާސާއާއި ޅެމާއި ރައިވަރާއި އަދަބުގެ ތަޢާރަފުގެ ބައެވެ.
އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވެފައިހުރި މައްސަލަތައް މިރިޕޯޓުގެ

އަލީގައި ދެނެގަނެ ވި،

އެމައްސަލަތަކުގެ ހައްލުހޯދައި  ،ކުރިއަށް އޮތް އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވާ ނެ މަގު އަލިވެގެން ދާނެއެވެ .އަދި އުންމީދު ކުރެވެނީ
އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް އެހީއަކަށް މި ރިޕޯޓް ވުމެވެ.

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -
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 ކަރުދާސް I
ދިވެހިބަހުގެ ކަރުދާސް  1ގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު  2ސުވާލުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ސުވާލަ ށް ޖަވާބު ދީފައިވަނީ
 7585ދަރިވަރުންނެވެ .ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ މަޒުމޫނު ނުވަތަ ވާހަކަ ލިޔުމަށް ދަރިވަރުންނަށް އިޚުތިޔާ ރު ދީފައިވާ ސުވާލެކެވެ.
މިގޮތުން ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްވެސް ލިޔެވޭނީ
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން

މަޒުމޫނެއް ނުވަތަ ވާހަކައެވެ.

7585

މިގޮތުން ކަރުދާސް  1އަށް ޖަވާބުދިން

 4564ދަރިވަރުން އިޚުތިޔާރުކޮށްފައިވަނީ ވާހަކަ އެވެ 3021 .ދަރިވަރުން އިޚްތިޔާރު ކޮށްފައިވަނީ

މަޒުމޫނެވެ 81 .ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައެއް ނުވެއެވެ.
ދީފައިވަނީ އަމިއްލަ ސިޓީއެކެވެ .ދެވިފައިވާ ސިޓީނޯޓަށް ދަރިވަރުން އަމިއްލަ (އާދައިގެ)

ދެވަނަ ސުވާލުގައި
ސިޓީއެއް ލިޔުމަށެވެ.

 ކަރުދާސް  1ގެ ވަކިވަކި ބައިތައް
މިބައިގައި ބަލައިލެވިފައި މިވަނީ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން

 1ގައި

 ،ދިވެހިބަހުގެ ކަރުދާސް

ހިމެނިފައިވާ ވަކިވަކި ބައިތަކަށް ޖަވާބު ދީފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

( - 1ހ) މަޒުމޫނު ލިޔުން.
ސުވާލު  1ގެ (ހ) ގައި ދަރިވަރުންނަށް މަޒުމޫނު ލިޔުމަށް ދެވިފައިވަނީ
މީގެތެރެއިން އެއް ސުރުޚީއަކަށް މަޒުމޫނު ލިޔާށެވެ .މިގޮތުން
ދަރިވަރުންނެވެ .އެއީ ފުރަތަމަ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން ދަރިވަރުންގެ

 4ސުރުޚީ އެވެ .ދަރިވަރު ޖެހެނީ
3021

މިފަހަރުގެ އިމްތިޙާނުގައި މަޒުމޫނު ލިޔެފައިވަނީ

 39.82އިންސައްތަ އެވެ .މި ތަފާސްހިސާބު ދައްކާގޮތުން

މަޒުމޫނު ލިޔާ ދަރިވަރުން އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް މަދުވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު،
މިއީ  5.12އިންސައްތަ ދަށް ޢަދަދެކެވެ.

 ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކައިދެނީ މަޒުމޫނު ލިޔުނު ދަރިވަރުން  ،މައިގަނޑު ނަން ޚިޔާރު ކޮށްފައިވާގޮތެވެ.
ޖަވާބުދިން

މައިގަނޑު ނަންތައް

ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު

އިންސައްތަ

 -1ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންފައިވާ ރަނގަޅު އަދި ނުރަނގަޅު އާދަތައް

1591

52.66

 -2އަހަރެންނަކީ ވިޔަފާރިވެރިއެއްނަމަ!...

246

8.14

 -3ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ސްކޫލުތަކުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

732

24.23

 -4މުޖުތަމަޢުގައި މަޤުބޫލު މީހަކަށް ވުމަށްޓަކައި އެންމެ މުހިއްމީ ޢިލްމީ މީހަކަށް

452

14.96

ވުންހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ މުއްސަންޖަކަށް ވުންހެއްޔެވެ؟

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -
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ދިވެހި

މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު ނަންތައް އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮތަށްބަލާއިރު ގިނަ ދަރިވަރުން އިޚުތިޔާރުކޮށްފައިވަނީ "

ޒުވާނުންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންފައި ވާ ރަނގަޅު އަދި ނުރަނގަޅު އާދަތައް  ".މި މައިގަނޑު ނަމެވެ .މިމައިގަނޑު ނަމަށް ބަލާއިރު
މިއީ މިހާރަކަށް އައިސް މުޖުތަމަޢުގައި އެންމެ ގިނައިން ބަހުސް ކުރެވުންދާ އެއް މައުޟޫޢެވެ .ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި މި
ދާއިރާގެ ގިނަ މަޢުލޫމާތު ތަކެއް މީޑިޔާގެ ޒަރީޢާއިން އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ.

 - 1ތިރީގައިމިވަނީ ފުރަތަމަ މައުޟޫޢަށް ލިޔެފައިވާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

39

292

795

376

89

2.85

18.35

49.97

5.59

5.59

އަދަދުން
އިންސައްތައިން

ކަމަށްވާ " އަހަރެންނަކީ ވިޔަފާރިވެރިއެ އްނަމަ "!...މި މައުޟޫއަ ކީ ޚިޔާލީ މަޒުމޫނެއް

ދެންއޮތް މައުޟޫޢު

މަޒުމޫނު ލިޔެފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން މައުޟޫޢު ދޭހަނުވުމުގެ މައްސަލައެއް

ލިޔެވޭނެ މައުޟޫއެކެވެ .މި މައުޟޫއަށް

ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ .ޖުމުލަކޮށް ބަލާއިރު މި ސުރުޚީއަށް ލިޔެފައިވާ ދަރިވަރުންގެ މަޒުމޫނުތައް އެހެން ސުރުޚީތަކަށް ލިޔެފައިވާ
މަޒުމޫނުތަކަށްވުރެ ރަނގަޅެވެ .އެހެންނަމަވެސް ދަރިވަރުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމެއް ،ޚިޔާލުގެ މުއްސަނދި ކަމެއް ލިޔެފައިވާ ގިނަ
މަޒުމޫނު ތަކަކުން ނުފެނެއެވެ.

 - 2ތިރީގައި މިވަނީ ދެވަނަ މައުޟޫޢަށް ލިޔެފައިވާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
އަދަދުން
އިންސައްތައިން

ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

21

58

97

44

27

8.50

48 .23

39.27

17.81

10.93

ތިންވަނަ ސުރުޚީކަމަށްވާ "

ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ސްކޫލުތަކުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް"

މި ސުރުޚީއަށް ލިޔުނު ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ސުރުޚީ ދޭހަ ވުމުގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ބައެއް
ދަރިވަރުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ކިޔައި ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ކިޔައި ދީފައި ވަނީ މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައްތަކުގެ
ވާހަކައެވެ .އެފަދަ ދަރިވަރުން ގެނެސްފައިވާ ވާހަކަތައް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއްވެސް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެފަދަ
މަޒުމޫނުތައް މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަން ދެރަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 - 3ތިރީގައިމިވަނީ ތިންވަނަ މައުޟޫޢަށް ލިޔެފައިވާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
އަދަދުން
އިންސައްތައިން

ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

21

150

323

180

57

8.50

20.52

44.19

24.62

7.80
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"މުޖުތަމަޢުގައި މަޤުބޫލު މީހަކަށް ވުމަށްޓަކައި އެންމެ މުހިއްމީ ޢިލްމީ

ދެންއޮތް މައުޟޫޢުކަމަށްވާ

މީހަކަށް ވުންހެއްޔެވެ؟ ނުވަ ތަ މުއްސަންޖަކަށް ވުންހެއްޔެވެ ؟" މި މައުޟޫއަށް މަޒުމޫނު ލިޔެފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން
ބަހުސްކުރާ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މައްސަލަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފާހަގަ ވެގެން ދިޔައެވެ .ބައެއް މަޒުމޫނު ތަކުގައި ތިމާ ތާއީދު ކުރާ
ކޮޅަކީ ކޮބައިކަން ހާމަ ނުކޮށް މަޒުމޫނު ނިންމާލާފައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މިފަދަ މައުޟޫޢު ތަކުގައި ތިމާ ތާޢީދު ކުރާ
ކޮޅަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދޭން ވާނެއެވެ.

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

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

15

79

193

125

39

3.33

17.52

42.79

27.72

8.65

އަދަދުން
އިންސައްތައިން

 މަޒުމޫނުން ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް:
 oމައިގަނޑުނަމާ ގުޅޭ ހަރުދަނާ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދެވިފައިވާ މިންވަރު ކުޑަކަން
 oޚިޔާލީ މަޒުމޫނުތަކުގައި ފާޅުކޮށްފައިވާ ޚިޔާލުތައް ހަރުދަނާ ،އުފެއްދުންތެރި ގޮތަކަށް ގެނެސްފައިނުވާކަން
 oދެކޮޅު ހާމަކޮށްގެން ލިޔަންޖެހޭ މައުޟޫޢު ތަކުގައި ބަހުސެއް ގޮތަށް ލިޔަން ނޭނގޭކަން (ތިމާ ތާއީދުކުރާ ކޮޅަކީ ކޮބައިކަން
ނޭނގޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ލިޔެފައިހުރުން)
 oދީފައިވާ މައުޟޫޢު ތަކުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލައަށް މައުޟޫޢެއް އުފައްދައިގެން ބައެއް ދަރިވަރުން ލިޔެފައި ހުރިކަން
 oޕެރެގްރާފް ބިނާކޮށްގެން ލިޔެފައި ނުވާކަން
 oމައުޟޫޢު (މައިގަނޑު ނަމުގައި ބުނާ އެއްޗެއް) ރަނގަޅަށް ދޭހަކޮށް ދެނެގަނެގެން މަޒުމޫނު ލިޔެފައި ނުވާކަން
 oދެތިން ޕޮއިންޓު އެއްކޮށްލައިގެން ލިޔެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ޕެރެގުރާފުތަކުގައި އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް އެކަށީގެންވާ
ގޮތެއްގައި ހާމަކޮށްދެވިފައިނުވާކަން
 oއެއްޕެރެގްރާފާއި އަނެއް ޕެރެގްރާފް ބަދަހިވާގޮތަށް ގެނެވިފައި ނުވާކަން
 oސާދާކޮށް ފަސޭހައިން ދޭހަވާގޮތަށް ޢިބާރާތް ކުރެވިފައި ނުވާކަން
 oރީތި ފެށުމަކާއި ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ގެނެވިފައި ނުވާކަން
 oބަހުގެ ޤަވާޢިދާއި ހަމައިގެ މައްސަލަތައް ލިޔުންތަކުން ފެންނަލެއް ގިނަކަން
 oއިމްލާކުށް ގިނަކަން

 ތިރީގައިމިވަނީ މިފަހަރު ދަރިވަރުން ލިޔެފައިވާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
އަދަދުން
އިންސައްތައިން

ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

96

579

1408

725

212

3.18

19.17

46.62

24.01

7.02
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( -1ށ) ވާހަކަލިޔުން
ފުރަތަމަ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި މަޒުމޫނު ނުވަތަ ވާހަކައަށް އިޚުތިޔާރު ދީފައިވާއިރު ،ވާހަކަ ލިޔެފައިވަނީ
 4564ދަރިވަރުންނެވެ .އެއީ ފުރަތަމަ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން ދަރިވަރުންގެ  60.17އިންސައްތައެވެ .ދަރިވަރުން ވާހަކަ ލިޔަން
ޖެހެނީ ފެށުން ނުވަތަ ޙާލަތު ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ .މިގޮތުން ގިނަ ދަރިވަރުން ވާހަކަ ލިޔެފައިވަނީ ފެށުން ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.

 ތިރީގައި މިވަނީ މިފަހަރު ވާހަކަ ލިޔެފައިވާ ދަރިވަރުން ،ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޚިޔާރު ކޮށްފައިވާ ގޮތެވެ.
ޖަވާބުދިން

މައިގަނޑު ނަންތައް

ޢަދަދު

އިންސައްތަ

 oފެށުން
މެންދަމުން އަލިވެ ދޭއް ޖެހީއެވެ .އަދިވެސް އިލްހާމުގެ ލޮލަކަށް ނިންޖެއް ނާދެއެވެ  .އިރުއިރުކޮޅާ
ދޮރުން ބޯދިއްކޮށްލައެވެ .އެހެނަސް މިރޭ ބޭރަށް ދާނެހައި ހިތްވަރެއް އޭނާގެ ގަޔަކު ނެތެވެ .

4140

މުޅިމީހާ ތުރުތުރު އަޅަނީއެވެ .ގައިގެ އެތަން މިތަން ހިރުވަނީއެވެ  .ދެތިންފަހަރަކު ހޮޑުވެސް

90.70

ލެވުނެވެ .އޭނާއަށް މިހާލު ޖެހުނުގޮތް ހިތަށްއަރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު …………

 oޙާލަތު
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ތ.
އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހުންނާއި އެރަށުގެ

ތިލަދޫ ،އިބްރާހީމް ނަދީމުވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އެންމެން ،އޭނާ މަރުވީ ކަމަށް ނިންމިއެވެ .ނަމަވެސް

ސުނާމީގެ ތިންމަސް ފަހުން ފެނުނީ ނަދީމު  ،ތިލަދުއަށް އައިތަނެވެ .އޭނާ ފެނުމުން ރަށުގެ މީހުން
ހައިރާންވެ ،އަންތަރީސް ވިއެވެ .އެތައް ދުވަހަކަށްފަހު ،އޭނާ ދިރިހުއްޓާ ފެނުމުން މީހުންގެ
ހިތްތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ ސުވާލު ތަކެއް އުފެދުނެވެ .ނަދީމު  ،އޭނާއަށް ދިމާވި ހާދިސާ ރަށުގެ
ރައްޔިތުންނަށް ކިޔައިދިނެވެ.
ސުނާމީގެ ބާރު ގަދަ ރާޅުތަކުގެ އޮއިވަރުގައި ޖެހި  ،އޭނާ ގެންދިޔައީ ބޭރުގައުމެއްގެ

ބޮޑު ބިޔަ

424

9.29

ޖަންގައްޔެއްގެ ތެރެއަށެވެ .އެ ޖަންގަލިން އޭނާއާ ކުރިމަތިވީ ސުނާމީގައި އޮޔާ ދިއުމަށްވުރެ އަދި
މާހިތްދަތި ،ވޭންދެނިވި ކަންތައްތަކެވެ .އެ ގޮތްނޭނގޭ ޖަންގަލިން އޭނާ ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި
ނުއުފުލާ ބުރައެއް ނެތެވެ .މުޅިމީހާގެ ހަކަތަނެތި ،ބަލިވެ ،ދެން ގަދަނުވާނެއޭވެސް ހިތަށްއެރި
ކިތަންމެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވިއެވެ.

ނަމަވެސް އުންމީދުވެސް ކުރެވިފައި ނުވާގޮތަކަށް މިއަދު

އޭނާ

މިވަނީ ސަލާމަތް ވެފައެވެ.

މިއަހަރު ވާހަކަ ލިޔު ނު 4564

ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން

 90.70އިންސައްތަ ދަރިވަރުން

ލިޔެފައިވަނީ ދީފައިވާ ފެށުމަށެވެ .އެއީ ޖުމްލަ  4140ދަރިވަރުންނެވެ.

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -
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 - 1ތިރީގައިމިވަނީ ފެށުމަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
އަދަދުން
އިންސައްތައިން

ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

77

790

2066

968

238

1.86

19.09

49.92

23.39

5.75

ދަރިވަރުންގެ ވާހަކަތަކުން

މިފަހަރު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ ފެށުމުގައި

އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅުވައިގެން ވާހަކައިގެ ޕްލޮޓް ރަނގަޅަށް ބިނާކުރަން ނުވަތަ އުފައްދަން ނޭނގޭކަމެވެ .ނަމަވެސް
މިދިޔަ އަހަރާ ޚިލާފަށް ފެށުމާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ގުޅުންނެތް ވާހަކަތައް ވަރަށް މަދެވެ.
ޙާލަތަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތައްވެސް ލިޔެފައިވަނީ ޙާލަތާ ގުޅުވައިލައިގެންނެވެ .ނަމަވެސް

ހަމައެހެންމެ

ޙާލަތަށް ލިޔެފައިވާ ގިނަ ވާހަކަތަކުގައި އުފެއްދުންތެރިކަން ކުޑައެވެ.

ވާހަކައަކަށްވާފަދަ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިދެވިފައެއް
ރެވިފައެއް

ނުވެއެވެ .ޙާލަތުގައި ވާހަކައިގެ އަސްލު މައްސަލަ ރީތިކޮށް ބުނެދެވިފައިވާއިރުވެސް މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ޑިވެލޮޕްކު
ނުވެއެވެ.

 - 2ތިރީގައިމިވަނީ ޙާލަތަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
އަދަދުން
އިންސައްތައިން

ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

2

40

229

120

33

0.47

9.43

54.01

28.30

7.78

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ވާހަކަ ލިޔާ ދަރިވަރުންގެ

ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި

ވާހަކައިގެ ހާދިސާ ރޭވުމަށާއި ،ހާދިސާގެ އެކި ކޮޅުތައް ގުޅުވާލައިގެން ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމަށް ދަރިވަރުން ފަރިތަކުރުވަން ޖެހޭ ކަމެވެ.
އަދި ފެށުމަށް ވާހަކަ ލިޔާ ދަރިވަރުން ފެށުމުގައި ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެއާ ގުޅުވާލައިގެން ވާހަކަ

އިގެ

މައިގަނޑު މައްސަލަ ބިނާ ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -

ޑީ.ޕީ.އީ

7

 މިފަހަރު ދަރިވަރުން ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް މައްސަލަތައް:


ވާހަކަ ލިޔަން ދީފައިވާ ފެށުމާ ޙާލަތާ ގުޅުވާލައިގެން ވާހަކަ ޑިވެލޮޕް ކުރަން ނޭނގޭކަން



ފްލޭޝްބެކަށް ދާއިރު ،ކުރުވާހަކަ މާދުރު މާޒީން ފަށާފައިވާކަން



ޙާދިސާ ބިނާކުރަން ނޭނގޭކަން އަދި ކުއްލިއަކަށް މައިގަނޑު ޙާދިސާތައް ގެނެސްފައިހުރިކަން



ފެށުން ބޭނުންކޮށްގެން ލިޔާއިރު ،ފެށުމުގައިވާ ޢިބާރާތް ނުގެނެސް (ކޮޕީ ނުކޮށް) ލިޔެފައި ހުރިކަން



ފެށުމަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި ބުއްދި ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ގޮތަށް (ސުޕަރ ނެޗުރަލް) ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅައިދީފައިހުރިކަން



ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފަރާތް ބަދަލުވެ އޮޅުންއަރާފައިވާކަން



ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ގެނެސްފައިހުރިއިރު ،ޑައިލޮގް ޢިބާރާތް ބޭނުންކުރަން ނޭނގޭކަން



އަޚުލާޤީގޮތުން ދަށް ،ހަޑިހުތުރު ވާހަކަތައް މަދުންނަމަވެސް ހިމެނިފައިވާކަން



ޙާލަތަށް ލިޔުނު ދަރިވަރުން ،ޙާލަތުގެ ބައެއް ބައިތައް ނުގެނެސް ވާހަކަ ލިޔެފައި ހުރިކަން



ޙާލަތުގައި ގެނެސްފައިވާ ކަންތައްތައް ތަފްޞީލެއްނެތި ،އުފެއްދުންތެރިކަމެއްނެތި ގެނެސްފައި ހުރިކަން



ކުންނު ގެންނަންޖެހޭ ދަނޑިވަޅު ނޭނގުމާއި ފެންގޮތަކަށް ކުންނު ގެނެސްފައި ހުރިކަން



ވާހަކައަށް ނަމެއް ނެތުމާއި ،ދީފައިވާ ނަމާއި ވާހަކައާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް ގޮތަށް ގެނެސްފައިހުރިކަން



ޝައުޤުވެރިވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ކިޔައިދޭން ނޭނގޭކަން



ހާދިސާއެއްނެތި ވާހަކަ ލިޔަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން



އެއް ޕެރެގްރާފަކަށް ވާހަކަ ލިޔެފައި ހުރިކަން



ބަހުގެ ޤަވާޢިދާއި ހަމައިގެ މައްސަލަތައް ލިޔުންތަކުން ފެންނަލެއް ގިނަކަން



އިމްލާކުށް ގިނަކަން

 ތިރީގައިމިވަނީ މިއަހަރު ވާހަކަ ލިޔުނު ދަރިވަރުން ،ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.

އަދަދުން
އިންސައްތައިން

ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

79

830

2295

1088

271

1.73

18.19

50.30

23.84

5.94

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -
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 -2ސިޓީ ލިޔުން
ކަރުދާސް  1އަށް ޖަވާބުދިން

 7585ދަރިވަރުން ގެ ތެރެއިން ސިޓީ ލިޔެފައިވަނީ

7542

ދަރިވަރުންނެވެ .މިއީ އިމްތިޙާނު ހެދި ދަރިވަރުންގެ  99.43އިންސައްތައެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދެނީ  43ދަރިވަރުންނެވެ .މި
ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ މިއަހަރު ދަރިވަރުން ސިޓީލިޔުމުގެ ބައިން ހޯދި ނަތީޖާ ރަނގަޅުކަން
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 މިއަހަރު ސިޓީލިޔުމުގެ ބައިން ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވެފައިހުރި މައްސަލަތައް


ހަވާލާދީގެން ލިޔަންޖެހޭ ސިޓީއަކަށްވާއިރު ،ޙަވާލާ ނުދީ ލިޔެފައި ހުރިކަން



އޮނިގަ ނޑުގެ ބައިތައް އޮންނަންވީ ތަންނޫން ތަންތަނުގައި ލިޔެފައިހުރިކަން



އެޑްރެސް ނުބައިކޮށް ލިޔެފައި ހުރިކަން



ބިސްމި ނުބައިކޮށް ލިޔެފައި ހުރިކަން (ގާތްގަޑަކަށް  90އިންސައްތަ ދަރިވަރުންގެ ބިސްމި ނުބައެވެ).



ސިޓީގައި ހިމަނަންޖެހޭ ނުކުތާތައް ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ،އުފެއްދުން ތެރިކޮށް ގެންނަންނޭނގޭކަން



ސިޓީގެ ނިންމާ ޢިބާރާތް ގެނެސްފައި ނެތްކަން



ސިޓީގައި ލިޔަންދީފައިވާ ޕޮއިންޓްތައް ރަނގަޅަށް ޕެރެގްރާފު ކުރަން ނޭނގޭކަން



ބައެއް ސިޓީތަކުގައި ދެ ތާރީޚް އޮޅުވާލައިގެން ލިޔެފައިހުރިކަން



ބަހުގެ ދަރަޖަ އޮޅުވާލައިގެން ސިޓީ ޢިބާރާތްކޮށްފައި ހުރިކަން



ބަހުގެ ހަމަތަކަށް ފައްތައިގެން ޢިބާރާތް ކުރަން ނޭނގޭކަން

 ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން ލިޔުނު ސިޓީތަކަށް މާކުސް ލިބިފައިވާ ގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

4739

1685

901

146

65

އިންސައްތައިން

62.88

22.36

11.96

1.94

0.86

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -
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ކަރުދާސް II
ކަރުދާސް  2ގައި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު  5ސުވާލެ ވެ .އެއީ ދޭހަ  ،ޚުލާޞާ ،ޅެން ،ރައިވަރު އަދި

އަދަބުގެ ތަޢާރަފެ ވެ .އަދަބުގެ ތަޢާރަފުގައި

އިޚްތިޔާރު ދެވިފައިވަނީ ރައިވަރާއި ޅެމުގެ

 6ސުވާލު ހިމެނެއެވެ .މިކަރުދާހުގައި

ބައިންނެވެ .މިގޮތުން މިކަރުދާހުގައި ދެ ރައިވަރު ހިމެނެއެވެ .ދަރިވަރު ޖެހޭނީ ދެރައިވަރުން އެއްރައިވަރުގެ ޖުމުލަމާނަ ލިޔާ ށެވެ.
އަދި ޅެމުގެ ބައިގައި ދަރިވަރު ޖެހޭނީ ދީފައިވާ ދެ ޅެންބައިތުންކުރެ އެއް ބައިތު ޝަރަޙަ ކުރާށެވެ.

އެހެން ހު ރިހާ

ސުވާލުތަކަކީވެސް ޖަވާބުދޭން މަޖުބޫރު ސުވާލު ތަކެވެ.
އިމްތިޙާނު ހެދި

 7666ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން

 64ދަރިވަރުން ދޭހައިގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު

ދީފައެއް ނުވެއެވެ .ހަމަ އެހެންމެ ދޭހައިގެ ބައެއް ސުވާލު ދޫކޮށްލާފައިވާ ދަރިވަރުންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޚުލާސާ
އާއި ޅެމާއި ރައިވަރު އަދި އަދަބުގެ ތަޢާރަފުގެ ބަޔަށް ޖަވާބު ނުދޭ ދަރިވަރުންވެސް ތިބިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ޚުލާސާ
ނުހަދާ  115ދަރިވަރުން ،ޅެންޝަރަހަ ނުކޮށް  177ދަރިވަރުން ،ރައިވަރުގެ މާނަ ނުލިޔެ  254ދަރިވަރުން އަދި އަދަބިއްޔާތުގެ
އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ނުދޭ  134ދަރިވަރުން އެބަ ތިއްބެވެ.

 -1ދޭހަ
 ދޭހައިގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވެފައިހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް:
 oޖަވާބު އުފެއްދުމުގެ ބަދަލުގައި ޖަވާބު އޮންނަ ހިސާބު ދޭހައިގެ ލިޔުމުން ކޮޕީކޮށްގެން ލިޔުން
 oއަމިއްލަ އިބާރާތުން ޖަވާބު އުފައްދަން ދަތިވުން
 oރަނގަޅަށް ސުވާލު ދޭހަނުވެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިހުރުން
 oސުވާލުގެ މަޤްޞަދާ ނުގުޅޭގޮތަށް ޖަވާބު ލިޔެފައި ހުރުން
 oވަކިބަހެއް ހޯދަން ކޮށްފައި ހުންނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އެބަހުގެ ޖުމްލަ މާނަ ލިޔުން
 oމަތީފެންވަރުގެ ( ދިރާސީ ) ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭން ދަތިވުން
 oކުރުކޮށް ސީދާޖަވާބުދެވެންހުއްޓައި ބޭކާރުވާހަކަ ލިޔަންހަދައިގެން ޖަވާބުނުބައިވުން

ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން މުޅިދޭހައަށް ޖަވާބުދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

2435

2442

2071

550

104

އިންސައްތައިން

32.03

32.12

27.24

7.23

1.37

ދޭހައަށް ޖަވާބު

ދީފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ޖުމުލަ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު،

މެދުމިނުން ފެށިގެން މަތީގެ ނިސްބަތަކީ

90

އިންސައްތައެވެ .އަދި  57އިންސައްތަ ދަރިވަރުން ވަ ރަށް ރަނގަޅެ ވެ .ވުމާއެކު ދޭހައިގެ މިއަހަރުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކަމުގައި
ދަންނަވަންޖެހެއެވެ.

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -
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ދޭހައިގެ ސުވާލުތައް
 .1ވަނަ ސުވާލު:
ޓައިޓޭނިކަކީ އެދުވަސްވަރު އުފެއްދި އެންމެ ޚާއްޞަ އުފެއްދުމަށް ވީ ސަބަބަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
މިސުވާލު  77ދަރިވަރުން  ،ޖަވާބު ނުދީ ދޫކޮށްލާފައިވެއެވެ.

( 1މާކުސް)
ތް

މި ސުވާލަކީ ދޭހައިގެ ލިޔުމުން ސީދާ ޖަވާބު ފެންނަން އޮ

ސުވާލެކެވެ .އެހެންކަމުން ދަރިވަރު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ ދޭހައިގައިވާ ބައިގެ ތެރެއިން ޖަވާބަށް ބޭނުންވާ ބައި ސުވާލުގެ މަޤްޞަދާ
ގުޅޭގޮތަށް ޢިބާރާތް ކު ރުމެވެ .މި ސުވާލު ގެ ޖަވާބު މުޅިން ރަނގަޅުވި ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތް  71.35އިންސައްތަ އަށް އެރި
ކަމުގައި ވިޔަސް  1291ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބަށް އެއްވެސް މާކުހެއް ނުލިބުމަ ކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ .އެހެނީ މިއީ ދޭހައިގެ
ސުވާލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ އާދައިގެ ފެންވަރުގެ ސުވާލެކެވެ.

 .1ތިރީގައިމިވަނީ މިސުވާލަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

މެދުމިން

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

5415

883

1291

އިންސައްތައިން

71.35

11.64

17.01

 - 2ވަނަ ސުވާލު:
އެދުވަސްވަރުގެ އުޅަނދުފަހަރާ ޚިލާފަށް ޓައިޓޭނިކުގެ ދަތުރުވެރިންނަށް ލިބެންހުރި ޚާއްޞަ ދެ ޚިދްމަތެއް
( 1މާކުސް)

ލިޔާށެވެ!
ކުރީ ސުވާލެކޭ އެއްފަދައިން

މިސުވާލަކީވެސް މައުލޫމާތު ފެންވަރުގެ ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލަށްވެސް

ނުދެއެވެ .މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން ދަރިވަރުންގެ

 70ދަރިވަރުން ޖަވާބެއް

 95އިންސައްތައަކީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޖަވާބު ދީފައިވާ ދަރިވަރުންނެވެ.

މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  195ދަރިވަރުންނަށް ސުމެއް ލިބިފައި ވުމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި
ގަބޫލު ކުރަންޖެހެއެވެ.

 .2ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން ދެވަނަސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވާ ގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
މެދުމިން

ވ.ދެރަ

ވ.ރަނގަޅު

އަދަދުން

7202

199

195

އިންސައްތައިން

94.81

2.62

2.57

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -
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 .3ވަނަ ސުވާލު:
މިލިޔުމުގެ  2ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައިވާ "އެ ކޮޓަރިތަކުގައިވާ ފަރުނީޗަރު ވެސް ހަމައެފަދަ އެވެ ".މި ޢިބާރާތުގައިވާ
( 2މާކުސް)

"ހަމައެފަދަ" މި ލަފުޒުން އިޝާރާތްކުރަނީ ކޮންކަމަކަށް ހެއްޔެވެ؟
މި ސުވާލަށް  7579ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ވާއިރު  87 ،ދަރިވަރުން ޖަވާބު ނުދީ އެބަތިއްބެވެ.
ދޭހައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ވަކިލަފުޒެއްގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތުދެނެ ގަތުމަށެވެ.

މި ސުވާލު ދެވިފައިމިވަނީ

ފަރުނީޗަރުތައް ވެސްހުރީ ކޮޓަރިއެކޭ
 37އިންސައްތަ ދަރިވަރުން

އެއްފަދައިން ލަކުޑީގެ މަސައްކަތްތެރިކަން ހާމަކޮށްދޭ ގޮތަށްކަމަށް ބުނަންޖެހޭ މިފަސޭހަ ސުވާލު

ނުބައިވެ ސުމެއް ލިބިފައިވުމަކީ ދޭހައިގެ މިފަދަ ސުވާލުތަކަށް ދަރިވަރުން އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި
ދަންނަވަމެވެ.

 - 3ތިރީގައި މިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

2084

1401

948

325

2821

އިންސައްތައިން

27.50

18.49

12.51

4.29

37.22

 - 4ވަނަ ސުވާލު:
މުއްސަނދި މަހުޖަނުންނަށް ޓައިޓޭނިކުން ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އާދައިގެ ދަތުރުވެރިންނަށް
( 1މާކުސް)

ނުލިބޭއިރުވެސް އެބައިމީހުން ހިތްހަމަޖެހިގެން ތިބެނީ ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ؟

މި ސުވާލަކީ ދޭހައިން ސީދާ ޖަވާބު ފެންނަން އޮންނަ މަޢުލޫމާތު ފެންވަރުގެ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ރަނގަޅު ކޮށްފައިވާ
އިންސައްތަ  50އަށް ވުރެ މަތިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވަނީ

 7589ދަރިވަރުންނެވެ .ނަމަވެސް

މިސުވާލު  129ދަރިވަރުން ނުހަދާ ދޫކޮށްލާފައިވެއެވެ .އަދި ޖަވާބުދިން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން

 39އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނަށް

ސުމެއް ލިބިފައި ވެއެވެ.

 - 4ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

މެދުމިން

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

3878

737

2974

އިންސައްތައިން

51.10

9.71

39.19

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -

ޑީ.ޕީ.އީ

12

- 5ވަނަސުވާލު:
ގަނޑުފެންގަނޑާ ބޯޓު ކައިރިވުމުގެ ކުރިން  ،އެއިން ސަލާމަތްވުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން ލަސްވި ސަބަބު މި
( 2މާކުސް)

ލިޔުމުން ހެކިދައްކައިގެން ބަޔާންކުރާށެވެ!

މިއީ ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލުގައި ދެކަމަކަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާއިރު ،ގިނަދަރިވަރުންނަށް މިކަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ބުނެދިނުން
ދަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދިން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން

 31އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނަށް ފުލްމާކުސް

ލިބިފައިވާއިރު 11 ،އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނަށް ސުމެއް ލިބިފައި ވެއެވެ .މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވަނީ

 7537ދަރިވަރުންނެވެ.

އަދި  77ދަރިވަރުން ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދީ ދޫކޮށްލާފައި ވެއެވެ.

 - 5ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

2362

404

3781

158

832

އިންސައްތައިން

31.34

5.36

50.17

2.10

11.04

 - 6ވަނަ ސުވާލު:
ޓައިޓޭނިކްގެ ފަސްޓް އޮފިސަރު އެބޯޓުގެ އިންޖިނޭރުންނަށް

އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅު
( 3މާކުސް)

އެޅުމުންވެސް އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވި  2ސަބަބެއް ލިޔާށެވެ.

އިސްވެދެންނެވުނު ސުވާލުތަކާ ޚިލާފަށް މި ސުވާލު ބައްޓަން ކުރެވިފައިވަނީ ދޭހައިގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބޭނުންކޮށްގެން
ދަރިވަރު އަމިއްލައަށް ޖަވާބު އުފައްދަން ޖެހޭގޮތަށެވެ .އެހެނީ މިއީ ދޭހައިގައި ނުސީދާކޮށް ޖަވާބު ހިމެނޭގޮތަށް ބައްޓަން
ކުރެވިފައިވާ ސުވާލަކަށްވާތީ  ،ދަރިވަރު ޖެހޭނީ މި ސުވާލަށް ބޭނުންވާ ޖަވާބު ދޭހައިގެ ލިޔުމުގެ

"ދެ ފޮޅުވަތް ދޭތެރެއިން "

ދެނެގަންނާށެވެ .އެހެންވުމުން މި ސުވާލަކީ އެވްރެޖް ދަރިވަރުންނަށް ޖަވާބުދޭން އުނދަގޫވާނެ ސުވާލެއްނޫނެވެ .ނަމަވެސް

52.21

އިންސައްތަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ރަނގަޅު ނުވުމުން ހާމަވަނީ ދިވެހި މާއްދާގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ މާދަރީބަސް
ދަރިވަރުންނަށް ދޭހަވާ މިންވަރު އިތުރުކޮށްގެންކަމެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވަނީ  7574ދަރިވަރުންނެވެ  .މިސުވާލަށް ޖަވާބު
ނުދީ  92ދަރިވަރުން ސުވާލު ދޫކޮށްލާފައިވެއެވެ.

 - 6ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

4027

439

2140

572

396

އިންސައްތައިން

53.17

5.80

28.25

7.55

5.23

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -
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- 7ވަނަ ސުވާލު:
ޓައިޓޭނިކުން ފޮނުވި އިންޒާރުގެ ސިގުނަލްތައް ލިބުނު އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް  ،ޓައިޓޭނިކް އަޑިއަށް ދިޔުމުގެ
ކުރިން ،މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށް ދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ލިޔުމުން
( 4މާކުސް)

ހެކިދައްކައިގެން ޖަވާބުދޭށެވެ.

މިއީވެސް ދޭހައިގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިވަރު އަމިއްލައަށް ޖަވާބު އުފައްދަން ޖެހޭގޮތަށް ބައްޓަން
ކުރެވިފައިވާ ސުވާލެކެވެ.

ހަމައެހެންމެ ދޭހައިގެ ލިޔުމުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ކަންއޮތްގޮތް ވަޒަންކޮށް ގޮތެއް

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ސުވާލެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް ހަވަނަ ސުވާލާ އެއްގޮތަށް މިސުވާލުގެ ފާސްވި އިންސައްތަ ރަނގަޅު ކަމަށް ފާހަގަ
ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން  7560ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  45.78އިންސައްތަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ވަރަށް
 6.80އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނަށް

ރަނގަޅެވެ .ނަމަވެސް  47އިންސައްތަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ދެރަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭއިރު

ސުމެއް ލިބިފައި ވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން  106ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދީ ދޫކޮށްލާފައިވެއެވެ.

 - 7ތިރީގައި މިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

3461

3

16

3566

514

އިންސައްތައިން

45.78

0.04

0.21

47.17

6.80

- 8ވަނަ ސުވާލު:
ޓައިޓޭނިކް އަޑިޔަށް ދިޔަ ކާރިޘާއިން ސަލާމަތްވި މީހުންނަށް ވުރެ މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ގިނަކަން
މިލިޔުމުން އެނގެއެވެ .ސަލާމަތްވި މީހުންނަށްވުރެ މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ގިނަވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ
( 2މާކުސް)

ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

މި ސުވާލަކީ ވެސް ދޭހައިގެ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން  7577ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  60.64އިންސައްތަ ދަރިވަރުން
ވަރަށް ރަނގަޅެވެ .މި ސުވާލު ބައްޓަން ކުރެވިފައިވަނީ ލިޔުމުން ދޭހަކޮށްގެން ޖަވާބު ދެވޭގޮތަށެވެ .މިގޮތުން މި ސުވާލަށް ޖަވާބު
ދިނުމުގައި ،ދޭހައިގެ ލިޔުމުގައި ދީފައިވާ ސަބަބު ތަކުގެ ތެރެއިން މީހުން މަރުވެގެން ދިޔަ މައިގަނޑު ސަބަބު ދެނެގަންނަން
ޖެހެއެވެ .ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން އެކަން ދެނެގެންފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެހެނީ މިސުވާލަށް ސުމެއް ލިބިފައިވަނީ ހަމަ
އެންމެ  10އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނަށެވެ.

 - 8ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

4595

1910

224

21

827

އިންސައްތައިން

60.64

25.21

2.96

0.28

10.91

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -
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 - 9ވަނަ ސުވާލު:
އެދުވަސް ވަރުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ގޮންޖަހާލައި އުފެއްދި ޓައިޓޭނިކު ،ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލުކުރިގޮތާ ޚިލާފަށް
( 2މާކުސް)

ކަނޑަށް ޣަރަޤު ވެގެން ދިއުމުން ލިބޭ ފިލާވަޅަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ ؟

މިއީ ދޭހައި ގެ މުޅިލިޔުން ދޭހަވެގެން ޖަވާބު ދެވޭ ފެންވަރުގެ ސުވާލެކެވެ .ގިނަދަރިވަރުންނަށް މިލިޔުމުން ލިބުނު ފިލާވަޅުތައް
ދޭހަވެފައި ވާކަން ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ތަކުން އެނގެއެވެ .އެހެނީ މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން
އިންސައްތަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު ވަރަށް ރަނގަޅެވެ.

57.70

 88އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައަށްވުރެ މަތިން މާކުސް

ލިބިފައި ވެއެވެ .މި ސުވާލަށް ޖުމްލަ  7551ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައިވާއިރު 115 ،ދަރިވަރުން ޖަވާބު ނުލިޔެ ދޫކޮށްލާފައިވެއެވެ.

 .9ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

4357

719

1715

134

626

އިންސައްތައިން

57.70

9.50

22.71

1.77

8.29

 - 10ވަނަ ސުވާލު:
ތިރީގައިވާ މާނަތައް ދޭހަވާ ލަފުޒުތައް ދޭހައިގެ ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހު ލިޔާށެވެ.
ހ -ދެވަނައެއްނެތް

(  2ވަނަ ޕެރެގްރާފު)

ށ -ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ނިޔަމި

(  4ވަނަ ޕެރެގްރާފު)

ނ -ދަޅައެޅުން

(  5ވަނަ ޕެރެގްރާފު)

ރ -ވަކިމިންވަރެއް ނެތި

(  6ވަނަ ޕެރެގްރާފު)

( 2މާކުސް)

މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި މަތީގައިވާ މާނަތަކަށް ވިސްނައި އެމާނަ ދޭހަވާ ލަފުޒު ދޭހައިގެ ލިޔުމުން ހޯދަންޖެހެއެވެ.

މިފަދަ

މާނަތަކުން ދޭހަވާ ލަފުޒު ހޯދުމުގައި ވިސްނަން ޖެހެނީ ރަދީފު މާނައަށްވުރެ ބޮޑަށް ދޭހައިގައި އެ ބަހެއް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތާ
ގުޅޭ މާނަ އިން ލަފުޒު ދެނެގަތުމަށެވެ .ނަމަވެސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް މި ސުވާލު ން އެކަށީގެން ވާ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދިފައެއް
ނުވެއެވެ .ހުރިހާ ބަސްތަކެއްގެ މާނަ ރަނގަޅު ކުރެވިފައިވަނީ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން
އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނަށެވެ .އަދި މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން

 7508ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން

12.85

 23އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނަށް ސުމެއް

ލިބިފައި ވެއެވެ.

 - 10ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
އަދަދުން
އިންސައްތައިން

ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

965

1609

1765

1434

1735

12.85

21.43

23.51

19.10

23.11

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -
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 -2ވަނަ ސުވާލު (ޚުލާޞާކުރުން)
މިއަހަރު އިމްތިޙާން ހެދި

 133ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބު

 7666ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން

ދީފައެއް ނުވެއެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން ދަރިވަރުންގެ ޚުލާޞާތައް މާކު ކުރިއިރު މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން މިފަހަރުވެސް
ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ ދާދި އެއް މައްސަލަ ތަކެކެވެ .އެއީ :
 oޚުލާޞާގެ މުހިއްމު ނުކުތާތަކަށް ނުބަލައި ޕެރެގްރާފުތަކުގައިހުރި ވާހަކަތައް ހިމަނާފައިހުރުން
 oޚުލާޞާގެ ލިޔުމުގައި ހުރި މުހިއްމު ނުކުތާ ވަކިކުރަން ނޭނގުން
 oޚުލާޞާގައި މުހިންމު ނުކުތާ ތަކާއެކު ނުގުޅޭ ވާހަކަތައް ގެނެސްފައި ހުރުން
 oނުކުތާތައް ގުޅުވައިލައިގެން އަމިއްލަ ޢިބާރާތުން ޚުލާޞާ ކުރެވިފައިނެތުން
 oލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާހަކަ ދޭހަނުވެ ޚުލާޞާކޮށްފައިހުރުން
ދެންނެވުނު މައްސަލަތައް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް މިއަހަރުގެ

ޚުލާޞާ ކުރުމުގައި އިސްވެ

ޚުލާޞާތައް ޖުމުލަގޮތެއްގައި ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެހެނީ ރަނގަޅު ނޫން ޚުލާޞާތަކެއްގެ ގޮތުގައި މިފަހަރު ފާހަގަ
ކުރެވިފައިވަނީ  14.01އިންސައްތައެވެ.

 ތިރީގައިމިވަނީ ޚުލާޞާއަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބުދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

707

2323

734

1163

553

އިންސައްތައިން

9.39

30.84

17.74

28.11

13.36

 -3ވަނަ ސުވާލު (ޅެން ޝަރަޙަކުރުން)
މިއީ ޅެންޝަރަޙަ ކުރުމަށް ދެވުނު ފުރަތަމަ އަހަރެވެ .މިފަހަރު އިމްތިޙާނު ކަރުދާހުގައި ޅެންޝަރަޙަ
ކުރުމަށް ދެ ތީމެއްގެ ދެބައިތު ދެވިފައި ވެއެވެ .ދަރިވަރުންނަށް ޝަރަޙަ ކުރަން ޖެހެނީ މިއިން ކޮންމެވެސް އެއްބައިތެކެވެ.
އިމްތިޙާން ހެދި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން

ފުރަތަމަ ބައިތު ޝަރަޙަކޮށްފައިވަނީ

 4138ދަރިވަރުން ނެވެ .ދެވަނަ

ރައިވަރު

ޝަރަޙަކޮށްފައި ވަނީ  3351ދަރިވަރުންނެވެ .މިސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދޭ  177ދަރިވަރުން ތިއްބެވެ .ދަރިވަރުން ޝަރަހަކޮށްފައިވާ
ދެބައިތައް ބަލާއިރު  ،ފުރަތަމަ ބައިތު ޝަރަޙަކުރި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  40އިންސައްތަ ދަރިވަރުން ރަނގަޅަށް ޝަރަޙަކޮށްފައި
ވެއެވެ .ނަމަވެސް ދެވަނަބައިތު ޝަރަޙަކުރި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅަށް ޝަރަޙަކުރެވުނީ  32އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
މިއަހަރުގެ ޝަރަޙައިގައި އާއްމުކޮށް ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކަކީ:
 oޅެންބައިތުގައި ބަޔާންކުރާ ވާހަކަތަކާ ނުގުޅޭ ވާހަކަތައް ހިމަނާފައި ހުރުން
 oޝަރަޙައިގައި މިސާލުގެނެސްފައި ނެތުން
 oޝަރަޙަ ނުކޮށް ހަމައެކަނި ޖުމުލަ މާނަ ލިޔެފައިހުރުން
 oބައެއް ފުންބަސްތަކުގެ މާނަ ތިލަކޮށްނުލައި ހުރިގޮތަށް މާނަ ކޮށްފައި ހުރުން
 oބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއް ދޭހަނުވާ ގޮތަށް ޢިބާރާތްކޮށްފައި ހުރުން
ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -
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 ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން ބައިތު ޝަރަޙަ ކޮށްފައިވާގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

1487

1302

1356

2270

1074

އިންސައްތައިން

19.86

17.32

18.11

33.03

14.46

 -4ވަނަ ސުވާލު (ރައިވަރު މާނަކުރުން)
މިސުވާލުގައި ދެރައިވަރު ދީފައިވެއެވެ .ދަރިވަރުން މިދެރައިވަރުންކުރެ ރައިވަރެއް މާނަކުރާގޮތަށެވެ.
މިއަހަރު އިމްތިޙާނު ހެދި  7666ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ރައިވަރު މާނަކޮށްފައިވަނީ  7412ދަރިވަރުންނެވެ 254 .ދަރިވަރުން
މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައެއް ނުވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ރައިވަރު މާނަކޮށްފައިވަނީ  2440ދަރިވަރުންނެވެ .އަދި ދެވަނަ
ރައިވަރު  4972ދަރިވަރުން މާނަކޮށްފައި ވެއެވެ .ޖުމުލަކޮށް ބަލާއިރު މިއަހަރު އެންމެ ދަށް ނަތީޖާއެއް ހޯދިފައިވާ ބަޔަކީ
ރައިވަރު މާނަކުރުމުގެ ބައެވެ.
ތިރީގައި މިވަނީ ރައިވަރުންގެ ޖުމުލަ މާނައިން ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް މައްސަލަތަކެވެ.
 oރައިވަރުގެ ބަސްތައް ހުރިގޮތަށް ލިޔެފައި ހުރުން
 oރައިވަރުގައި ބުނާ މުހިއްމު ވާހަކަ ދޭހަނުވާ ގޮތަށް ޖުމުލަ މާނަ ލިޔެފައި ހުރުން
 oރައިވަރުގައި ބުނާއެއްޗެއް އެއްވެސް ވަރަކަށް ދޭހަނުވެ މާނަ ލިޔެފައި ހުރުން
 oރައިވަރުގެ ޖުމުލަ މާނައިގެ ބަދަލުގައި ދަރިވަރަށް ދޭހަވި މާނަ ލިޔެފައި ހުރުން
 oރައިވަރުގެ ބައެއް ލަފުޒުގެ މާނަ ނުބައިކޮށް ކުރެވިފައި ހުރުން
 oމާނަކުރުމަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގި ،ބައެއް ދަރިވަރުން ރައިވަރުގެ ޝަރަޙަ ލިޔެފައިހުރުން
 oރަނގަޅަށް ބަސްތަރުތީބުކުރަން ނޭނގިފައިހުރުން

 ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން ރައިވަރު މާނަކޮށްފައިވާގޮތް ދައްކައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

499

488

876

2386

3163

އިންސައްތައިން

6.73

6.58

11.82

32.19

42.67

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -
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 -5އަދަބުގެ ތަޢާރަފު
އެންމެ ގިނަ

މި ދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް،
ފަހަރުވެސް އަދަބުގެ ތަޢާރަފުގެ ސުވާލުތަކަށެވެ .މި ބައިގައި

އަދަދަކަށް ދަރިވަރުންނަށް ސުމެއް

ލިބިފައިވަނީ މި

ހިމެނޭ ސުވާލުތަކަކީ ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ އަދަބުގައި ހިމެނޭ

ބައިތަކާއި ބަހަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުން ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ މިންވަރު
ދެނެގަތުމަށް ކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލުތަކެކެވެ .މި ސުވާލުތައް ބިނާކުރެވިފައި ހުންނަނީ ދަރިވަރުންގެ ފޮތާއި ގްރޭޑް 10 ،9 ،8
ފިލާވަޅުތަކުގައި ހިމެނޭ

ގެ މުޤައްރަރުގެ މައްޗަށެވެ .ދަރިވަރުންގެ ފޮތާއި ސާނަވީ މުޤައްރަރުގައި އެކުލެވޭ

މަޢުލޫމާތުތައް

ދަސްކޮށްގެން ޖަވާބުދެވޭގޮތަށެވެ .ވުމާއެކު ގްރޭޑް  10 ،9 ،8ގެ ދަރިވަރުން ފޮތުގައި ދީފައި ހުރި އަދަބުގެ ތަޢާރަފުގެ ބައި
ދަރިވަރުން ލައްވާ ރަނގަޅަށް ދަސްކުރުވަން ސްކޫލްތަކުން ބާރުއަޅަން އެބަޖެހެއެވެ.
 7532ދަރިވަރުންނެވެ .ނުހަދާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ

އަދަބުގެ ތަޢާރަފުގެ ބައި މިއަހަރު ހަދާފައިވަނީ

 134ދަރިވަރުންނެވެ .މިބަޔަށް ޖަވާބުދިން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  27އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނަށް ސުމެއް ލިބިފައި ވެއެވެ .އެއީ
ގާތްގަޑަކަށް  2000ދަރިވަރުންނެވެ.

 ތިރީގައިމިވަނީ އަދަބުގެ ތަޢާރަފުގެ ސުވާލުތަކަށް މާކުސް ލިބިފައިވާ ގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ރަނގަޅު

މެދުމިން

ދެރަ

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

1128

822

1170

2358

2054

އިންސައްތައިން

14.98

10.91

15.53

31.31

27.27

އަދަބުގެ ތަޢާރަފުގެ ބައިގައި ހިމެނޭ ސުވާލުތައް
 - 1ވަނަ ސުވާލު:
ދިވެހި އަދަބުގައި އަޙްމަދު ކާމިލް ދީދީއަށް ދޭންޖެހޭ ޝަރަފަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
މި ސުވާލަކީ މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލެކެވެ .ސުވާލު ބިނާކުރެވިފައިވަނީ
މަސައްކަތެއްގެ މައްޗަށެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައިވަނީ

(

 1މާކުސް)

އަޙުމަދު ކާމިލް ދީދީ ދިވެހި އަދަބުގައި ފައްޓަވައި ދެއްވި

 6874ދަރިވަރުންނެވެ .މީގެތެރެއިން

 3435ދަރިވަރުން ނަށް މި

ސުވާލަށް ރަނގަޅު ޖަވާބު ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 - 1ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

3439

3435

އިންސައްތައިން

50.03

49.97

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -
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 .2ވަނަ ސުވާލު:
ދިވެހި އަދަބުގެ ޅަފަތުގެ ދައުރުގެ ވަރަށްގިނަ އަދަބީ ތަރިކަތައް ވަނީ ގެއްލި ނެތިގޮސްފައެވެ .މިހެން މި ދިމާވީ
( 1މާކުސް)

ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

މިއީ އަދަބިއްޔާތު ނެތިގެއްލިގެންދާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުގެ ސުވާލެކެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވަނީ 7351
ދަރިވަރުންނެވެ .ޖަވާބު ދިން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  56އިންސައްތަ ދަރިވަރުން މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ރަނގަޅު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

 -2ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

މެދުމިން

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

4139

435

2777

އިންސައްތައިން

56.31

5.92

37.78

 - 3ވަނަ ސުވާލު:
ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މަލާމާތާއި ސަމާސާއާއި ހަޖޫ ކިޔުން މައިގަނޑު މައުޟޫޢެއްކަމަށް ބަލަނީ ޅެންވެރިކަމުގެ ކޮން
ވތެއްގައި ހެއްޔެވެ؟
ބާ ަ

 1މާކުސް)

(

މިއީ ޅެންވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލު އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ ޅެންވެރިކަމުގެ
އެކިބާވަތްތަކުގެ ތަފާތުތަކާމެދު ދަރިވަރު ލޯހިންގުމުގެ މައްޗަށެވެ .ފާއިތުވި އަހަރުވެސް އެންމެ ދަށް ނަތީޖާއެއް ދަރިވަރުންނަށް
ހޯދިފައިވަނީ މިދާއިރާއިން ކޮށްފައިވާ ސުވާލުންނެވެ .މިއަހަރުވެސް ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން

 7182ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު

ޖަވާބު ދީފައިވަނީ  1451ދަރިވަރުންނެވެ .އެއީ މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިން ދަރިވަރުންގެ  20އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނެވެ.

 -3ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

1451

5731

އިންސައްތައިން

20.20

79.80

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -
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 - 4ވަނަ ސުވާލު:
އަލީއެދުރު ތަކުރުފާނު ލިޔުއްވި ބޮޑުތަރުތީބު އަމާޒުކުރައްވާފައިވަނީ ދީނުގެ ކޮންކަންތައްތަކެއް
ހެއްޔެވެ؟

އަންގައިދިނުމަށް
( 1މާކުސް)

މިއީ ވެސް މަޢުލޫމާތު ފެންވަރުގެ ސުވާލެކެވެ .މިސުވާލު އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި އަދަބަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ
ޚިދުމަތްތަކު މައްޗަށެވެ .މިއީ ސާނަވީ ފުރަތަމަ ގްރޭޑުގައި ކިޔަވާ ފިލާވަޅަކުން ނަގާފައިވާ ސުވާލެކެވެ.

މިފަދަ ސުވާލަށް ޖަވާބު

ދިނުމަށްޓަކައި ދަރިވަރުން މިފަދަ ބައެއް މައުލޫމާތު ދަސްކުރުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން  7302ދަރިވަރުންގެ
ތެރެއިން މި ސުވާލު ރަނގަޅު ކުރެވިފައިވަނީ  29.21އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނަށެވެ.

 -4ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

2133

5169

އިންސައްތައިން

29.21

70.79

 - 5ވަނަ ސުވާލު:
ތިންބަހާއި ހަބަހުގެ މައްޗަށް ރައިވަރުގެ ހަމަ ހިފަހައްޓަވައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވައިލި ފޮތާއި އެފޮތުގެ
މުޞައްނިފްގެ ނަން ލިޔާށެވެ!

 2މާކުސް)

(

މިސުވާލަކީވެސް ދިވެހި އަދީބުންގެ ޚިދުމަތްތައް ދަރިވަރަށް އެނގިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ ސުވާލެކެވެ.

މި ސުވާލު

ބިނާކުރެވިފައިވަނީ ތިންބަހުންނާއި ހަބަހުން ފުރަތަމަ ރައިވަރު އެކުލަވާލާ ނެރުނު ފޮތާއި އެފޮތުގެ މުސައްނިފު ދެނެގަތުމުގެ
މައްޗަށެވެ .ވުމާއެކު މިސުވާލުވެސް ހިމެނެނީ މައުލޫމާތު ސުވާލުގެ ތެރޭގައެވެ.

ނަމަވެސް މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދިން 7177

ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޖަވަބު މުޅިން ރަނގަޅު ކުރެވިފައިވަނީ  24.16އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނަށެވެ.

 -5ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

މެދުމިން

ވ ދެރަ

އަދަދުން

1734

1608

3835

އިންސައްތައިން

24.16

22.40

53.43

ދިވެހިބަހުގެ ރިޕޯޓް  -އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން 2010 -
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 - 6ވަނަ ސުވާލު:
މިސާލުބަހަކީ ހިނގާފައިއޮތް ކަމަކާ ގުޅިގެން ބުނެފައި ހުންނަ ބުނުންތަކެވެ" .ކުއްޅަވައްފަލު ރަނިން" މި
މިސާލުބަސް މީހަކާ ދިމާއަށް ބުނެވިދާނެ ޙާލަތެއް ބަޔާންކުރާށެވެ!
މި ސުވާލަ ށް ޖަވާބު ދީފައިވަނީ

( 2މާކުސް)

 7018ދަރިވަރުންނެވެ .މިއީ ބޭނުން ކުރުމުގެ ފެންވަރުގެ ސުވާލެކެވެ.

ބަހަކަށް ވެފައި މިބަސް ބޭނުންކުރެވޭ ޙާލަތު ނުވަތަ ދަނޑިވަޅު

މިއީ ވަރަށް ޢާއްމު

ގިނަބައަކަށް އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައިވެސް އެނގޭނެއެވެ .ނަމަވެސް

ހިތާމައަކީ މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިން ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ

 50އިންސައްތަ ދަރިވަރުންގެ ޖަވާބު

ނުބައިވެފައިވާކަމެވެ.

 - 6ތިރީގައިމިވަނީ ދަރިވަރުން މިސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިވާގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ.
ވ.ރަނގަޅު

ވ.ދެރަ

އަދަދުން

3446

3572

އިންސައްތައިން

49.10

50.90

އަދަބިއްޔާތުގެ ސުވާލުތަކުގެ ނަތީޖާއާމެދު ޖުމުލަގޮތެއްގައި ދެންނެވޭނީ ދަރިވަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ
ނަތީޖާއެއް މިބައިން ހޯދިފައިނުވާ ކަމުގައެވެ .މިއީ މުދައްރިސުންގެ މަސައްކަތެއް

ނެތިވެސް ދަރިވަރުންނަށް ރަނގަޅު މާކުހެއް

ހޯދިދާނެ ބައެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ނަތީޖާ ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިފަހަރުވެސް މިބަޔަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތައް
މިވަނީ ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ދަށްވެފައެވެ.
ވީމާ ،ދަރިވަރުންނަށް އަދަބުގެ ތަޢާރަފުގެ ބައިތައް ދަސްކޮށްދެއްވުމަށް ސެންޓަރުތަކުން
ބާރުއަޅުއްވަން ޖެހެއެވެ.
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 2010ވަނަ އަހަރުގެ އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ
ދިވެހިބަސް

ނަތީޖާގެ ޚުލާސާ
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ނިންމުން
ވަކިވަކި ބައިތަކުން ދަރިވަރުން ހޯދި މާކުސްތަކަށް ބަލާއިރު  ،ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް
މިއަހަރުވެސް

މާބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ .މިކަންކަން ހައްލުކުރެވޭނީ އެކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ

ދާއިރާތަކަކުންވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެންނެވެ .ރަނގަޅުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު އެޅިގެންނެވެ.
މިގޮތުން މަޒުމޫނާއި ވާހަކަ ލިޔާ ދަރިވަރުންނަށް އެކިދާއިރާތަކުން ބޭނުންވާ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިދިނު
ހަމަތަކާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޢިބާރާތް ކުރަން ދަސްކޮށް ދިނުމަށް އިތުރު ސަމާލު
ގަބޫލުކުރެވެއެވެ .އަދި

މަށާއި ދިވެހިބަހުގެ

ކަމެއް ދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް
ސިޓީގެ

ކުރީ އަހަރާ ޚިލާފަށް މިއަހަރު ލިޔެފައިވާ ސިޓީތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވި ކަމުގައިވިޔަސް،

އޮނިގަނޑުގެ ބައިތަކަށް (ޚާއްޞަކޮށް ބިސްމި އަށް) ސަމާލުކަންދީގެން މައިގަނޑުގައި ދީފައިވާ ޕޮއިންޓްތައް އޮޅުން ފިލުވައިދީ
ރަނގަޅަށް ޢިބާރާތް ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ކަރުދާސް

 2ގެ ބައިތަކަށް ބަލާއިރު  ،ދޭހައިގެ ބަޔަށް ދަރިވަރުން ޖަވާބު ދިނުމުގައި

ދޭހަކޮށްގެން ޖަވާބު ދިނުމަ ށާއި ޖަވާބުގައި ބޭކާރު ވަހަކަ ނުލިޔުމަ
ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ރަނގަޅަށް

ށާއި ޖަވާބު އޮންނަ ޕެރެގްރާފު އެއްކޮށް ކޮޕީ ނުކުރުމަށް

ހަމައެފަދައިން ޚުލާޞާ ކުރާއިރު ވެސް ޚުލާޞާ ކުރަންދީފައިވާ ބައި ފާހަގަކޮށް ،

އެބައި ޚުލާޞާ ކުރުމަށާއި ޕެރެގްރާފު ތަކުގެ މުހިއްމު ޕޮއިންޓްތައް ނަގަން ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިއްމެވެ.
ޅެމާއި ރައިވަރަށް ބަލާއިރު ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ ޅެންވެރިޔާ ޅެންބައިތުގައި ނުވަތަ ރައިވަރުގައި
ފާޅުކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ޚިޔާލު ރަނގަޅަށް ނޭނގި ޖަވާބު ލިޔުމެވެ .އެހެން ކަމުން ޅެމާއި ރައިވަރު ރަނގަޅަށް ކިޔުމަށްފަހު އޭގެ
މައިގަނޑު ވާހަކަ އެނގިގެން މާނަ ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
އަދަބުގެ ތަޢާރަފަކީ އަދަބިއްޔާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދަސްކޮށްގެންނޫނީ ޖަވާބު ނުދެވޭނެ ސުވާލަކަށް ވާތީ
މިސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމަ ށްޓަކައި ދަރިވަރުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މުޤައްރަރުގައިވާ އަދަބިއްޔާތުގެބައި ދަސްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު
ކަމެކެވެ.
ކުރިޔަށް އޮތް އިމްތިޙާނަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރު ކުރާއިރު މިފަހަރު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް
ފާހަގަކޮށް ،އެމައްސަލަތައް ރަނގަޅު ކުރާނެގޮތް މުދައްރިސުން އޮޅުންފިލުވައި ދެއްވައިފިނަމަ

 ،އިމްތިޙާނުތަކުގައި ބައިވެރިވާ

ދަރިވަރުންނަށް ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނެކަން ޔަގީނެވެ.
ޝުކުރިއްޔާ
 09އޮގަސްޓް 2011
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