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ފުރިހަމަކަންލިބިގަތުމަށްހިތްމަތްކުރާށެވެ.

އޯޕަން ޤުރްއާން މުބާރާތް – ( 9102ގްރޭޑް  0ން  01އަށް)
( )0މަޤުޞަދު
ނ
އން ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ އާދަ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ހަރުލެއްވު ް
*ރަމަޟާންމަހުގައި ގިނަ ގިނަ ި
* ތާޖުއްދީންސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ރޫޙް އާލާކުރުމާއި އެކަމަށް ލޯބިޖެއްސުން.
* ރީތިކޮށް ތަޖުވީދްގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ޤުރްއާން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދުން.
* ވީހާވެސްގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ޤުރްއާން މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން.
* އިންޓަރ ސްކޫލް މުބާރާތްތަކަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ދުރާލާ އެހީތެރިވެދިނުން.

( )9ބައިވެރިވުން
* މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އިންޓަރ ސްކޫލް ޤުރްއާން މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރި ވެފައި ނުވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
* މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު  10މޭ  ( 9102ބުދަ ) ދުވަހުގެ  5.31ގެ ކުރިން
ލއްވުން އެދެމެވެ.
ޓށް ެ
މިކަމަށްޓަކައި ސްކޫލް ކައުންޓަރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށް ަ

* މިތާރީޚްގެ ފަހުން ގެނެވޭ ފޯމް ބަލައިގަނެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ހިތާމައާއިއެކު ދަންނަވަމެވެ.
* މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރު ކުރައްވާނީ ބެލެނިވެރިންނެވެ.
* މުބާރާތައް ދަރިވަރުން ފޮނުއްވާއިރު ދެލިގަނޑު ކުށް ނުޖެހޭވަރަށް ދަރިވަރު ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

( )3މުބާރާތް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް
(ހ) ހިތުން ކިޔަވާބައި

– މިބައިގައި ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކުރެވޭނީ  9ސުވާލެވެ.

(ށ) ބަލައިގެން ކިޔަވާބައި – މިބައިގައި ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކުރެވޭނީ  0ސުވާލެވެ.
* ހިތުން:

ކޮންމެ ސުވާލެއްގެ ދިގުމިނަކީ  6ފޮޅުވަތެވެ 6 .ފޮޅުވަތަށްވުރެ ދިގުކޮށްކިޔާ ބައިން މާކުސްއެއް ނުކެނޑޭނެއެވެ .އަދި އިތުރަށް

މާރކްސްއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
* ބަލައިގެން :ކިޔަވައި ސުވާލުގެ ދިގުމިނަކީ  8ފޮޅުވަތެވެ .މިއަށްވުރެ ދިގުވިނަމަވެސް މާކުސްއެއް ނުކެނޑޭނެއެވެ .އަދި އިތުރަށް
މާރކްސްއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
އސުވާލެއް ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ.
* ސުވާލު ކުރުމަށްފަހު ދަރިވަރަށް ސުވާލުކުރިއަށް ނުގެންދެވިއްޖެނަމަ ތިން އިޝާރާތަށްފަހު ެ

( )4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ މާކުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
ބަލައިގެން ކިޔަވާ ބައި

ހިތުން ކިޔަވާ ބައި
ކިޔެވުމަށް
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( )5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށް މާކުސް ކެނޑޭ އުސޫލުތައް
* ލަޙްނު ޚަފީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ކުށްތަކަށް ކެނޑޭނީ  10މާކުސް އެވެ.
* ލަޙްނު ޖަލީއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ކުށްތަކަށް ކެނޑޭނީ  3މާކުސް އެވެ.
* އެއްކުށެއް ތަކުރާރުކޮށް ކީނަމަވެސް ކުށެއް ކިޔާ ކޮންމެފަހަރަކު (ލަޙްނު ޖަލީއާއި ލަޙްނު ޚަފީ) އަށްވެސް މާކުސް ކެނޑޭނެއެވެ.

( )6މުބާރާތުގެ މުޤައްރަރު
މިމުބާރާތުގައި ދަރިވަރުން ވާދަކުރާނީ ގުރޭޑް ފެންވަރުގައެވެ.
ގްރޭޑް

ބަލައިގެން

ނުބަލައި

0

 0ފޮތް ( ) 31

ޟުޙާ ސޫރަތުން ތިރި

3، 9

 9ފޮތް ( ) 31 ،92

ރ
މުޠައްފިފީން ސޫރަތުން ތި ި

5، 4

 3ފޮތް () 31، 98،92

ރ
ނަބާ ސޫރަތުން ތި ި

2، 6

 4ފޮތް ()92،98،92،31

މުއްޒައްމިލް ސޫރަތުން ތިރި

01 ، 2 ،8

 6ފޮތް () 95،96،92،98،92،31

 19ފޮތް () 92،31

( )2ވަނަ ހޮވުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު
 3ވަނަ ހޮވޭނީ ގުރޭޑަކުން (އަންހެން،ފިރިހެން ވަކިން) ޖުމްލަ  65%އަށްވުރެމަތީ މާކުސް ހޯދާފައި ވާނަމައެވެ.
ކން) ޖުމްލަ  25%އަށްވުރެ މަތީ މާކުސް ހޯދާފައި ވާނަމައެވެ.
 9ވަނަ ހޮވޭނީ ކޮންމެ ގުރޭޑަކުން (އަންހެން  ،ފިރިހެން ވަ ި
ކން) ޖުމްލަ  85%އަށްވުރެ މަތީ މާކުސް ހޯދާފައި ވާނަމައެވެ.
 0ވަނަ ހޮވޭނީ ކޮންމެ ގުރޭޑަކުން (އަންހެން  ،ފިރިހެން ވަ ި

( )8އެއްވެސް ގުރޭޑަކުން  5ދަރިވަރުންނަށްވުރެ މަދުން ބައިވެރި ވެފައިވާނަމަ ( ބަލައިގެން  /ނުބަލާ ) ވަނަ ހޮވާނީ
އަންހެން އަދި ފިރިހެން އެއްކޮށެވެ.
ނގަނޑަށް
ހން ވަކިން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މި ް
ޔވާބައިން އަންހެން ފިރި ެ
* މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ގުރޭޑަކުން ބަލައިގެން އަދި ހިތުން ކި ަ
މާކުސް ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ދަރަޖަ ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ.

ނނަށް އިނާމު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްވާހަކަ
ނޯޓް :މި މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް ހޮވޭ ދަރިވަރު ް
ލށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދެންނެވީމެވެ.
ބެލެނިވެރިންނަށާއި ސުކޫ ަ
 14އޭޕްރީލް 9102
އިދާރާ

