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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 2018ކުދީންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް   އިސްކޫލް

 
 މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދުތައް

ރީތިކޮށް ތަޖްވީދުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ރޫޙު އަށަގެންނެވުމާއި އެކަމަށް  -1
 ހިތްވަރު ދިނުން  

 ޤުރްއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުން  -2
 ޤުރްއާން ރީތިކޮށް ކިޔެވުމުގެ މައިދާނުގައި ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން އުފެއްދުން  -3
 ޤާރީން އުފެއްދުން   -4
 އުފެއްދުން ޙާފިޡުން  -5
 ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުބަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ބައިވެރީންގެ އާރެއް އުފެއްދުން  -6
 މަދުރަސާތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ޤާއިމު ކުރުން  -7

 

 ބައިވެރިވުން

ބައިވެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓީމަކުންނެވެ.  6ސްކޫލްތަކުން ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނީ  -1
 ދަރިވަރުން ހޮވާނީ މުބާރާތުގައި ކިޔެވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ބަޔަކުން ދަރިވަރެކެވެ. އެއީ؛ 

 

 ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި  ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި 
 ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު  މުޤައްރަރު  ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު  މުޤައްރަރު 

 1 ފޮތް  2ވިދިިވދިެގން  1 ފޮތް  5ވިދިިވދިެގން 
 1 ފޮތް  4ވިދިިވދިެގން  1 ފޮތް  10ވިދިވިދިގެން 
 1 ފޮތް  6ވިދިިވދިެގން  1 ފޮތް  15ވިދިވިދިގެން 
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ތިބި ޢަދަދަކަށް  ޙާފިޡުންގެ ބައިގައި ބައިވެރިކުރާނެ ދަރިވަރުން ތިބިނަމަ ދަރިވަރުން -2

 ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ ސްކޫލަކަށްވެސް ލިބޭނެއެވެ.
ދަރިވަރުން ބައިވެރި  3ދަރިވަރުންނާއި ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  3މުގެ ބައިން ފޮތުން ކިޔެވު -3

 ނުކުރާ އެއްވެސް ސްކޫލަކަށް މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. 

ވަނަ ލިބިފައިވާ ދަރިވަރަށް  މި 1ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން  ބަޔަކުން 2017ނޯޓް: 
 އަހަރުގެ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ އެއަށް ވުރެ މަތީ ބައެއްގައެވެ. 

  

 މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚު 

 ގައެވެ.  2018ޗު މާރި  24ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ   މި މުބާރާތް 

 

 ތައްޮގފިމުބާރާތުގެ 

 ގޮފި ހިތުން  ކިޔެވުމުގެ  -1
 ގޮފި ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ  -2
  ގޮފި ޙާފިޡުންގެ  -3

 

 މުބާރާތުގެ ޮގފިތައް

 ޙާފިޡުން  ހިތުން ކިޔެުވން  ޮފތުން ކިޔެވުން 
 ފޮތް   5ވިދިވިދިގެން 

 ތަޖްވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން 
 ފޮތް  2ވިދިވިދިގެން 

 ތަޖްވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން 
މިއީ މުޅި ޤުރްއާން ހިތުދަސް 
ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ 
ކުރެވިފައިވާ ބައެކެވެ. މި 
ބައިގައިވެސް ކިޔަވަން ޖެހޭނީ 
ތަޖްވީދުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 ފޮތް  10ވިދިވިދިގެން 
 ތަޖްވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން 

 ފޮތް  4ވިދިވިދިގެން 
 ތަޖްވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން 

 ފޮތް    15ވިދިވިދިގެން  
 ތަޖްވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން 

 ފޮތް  6ވިދިވިދިގެން  
 ތަޖްވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން 
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 މުބާރާތް އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާ ޮގތް

 މުބާރާތާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ  ކީރިތި ޤުރްއާނާ ބެހޭ މަރްކަޒުންނެވެ. -1
މުބާރާތުގެ ކަންތައްތައް ވިލަރެސް ކުރުމަށް ޓަކައި ކީރިތި ޤުރްއާނާ ބެހޭ މަރްކަޒުން ކޮމެޓީއެއް  -2

 އެކުލަވައިލެވޭނެއެވެ. 
 މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއެއް 3ގެ މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ބަޔަކަށް އިންސާފު ކުރުމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުން -3

 އޮންނާނެއެވެ. 

 

 ރާތުގެ ވަނަތައް މުބާ

 ގެ ގޮފި ޙާފިޡުން
 ދަރިވަރުން  3އެންމެ މޮޅު  
 ވުމުގެ ގޮފި ހިތުން ކިޔެ

 ދަރިވަރުން  3އެންމެ މޮޅު   ފޮތް  2
 ދަރިވަރުން  3އެންމެ މޮޅު  ފޮތް  4
 ދަރިވަރުން  3އެންމެ މޮޅު   ފޮތް  6

 ވުމުގެ ގޮފި ފޮތުން ކިޔެ 
 ދަރިވަރުން  3އެންމެ މޮޅު   ފޮތް  5 

 ދަރިވަރުން  3އެންމެ މޮޅު   ފޮތް  10
 ދަރިވަރުން  3އެންމެ މޮޅު   ފޮތް  15
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 މުބާރާތުގެ އިނާމުތައް 

 މި މުބާރާތަށް އިނާމު ދެވޭނީ މި އަންނަ ވަނަތަކަށެވެ. 

 ދަރިވަރުން  3ކޮންމެ ބަޔަކުން  އެންމެ މޮޅު  ގޮފީގެ މުބާރާތުގެ ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ  .1
 ދަރިވަރުން  3ކޮންމެ ބަޔަކުން އެންމެ މޮޅު  ގޮފީގެ މުބާރާތުގެ ހިތުން  ކިޔެވުމުގެ .2
 ދަރިވަރުން  3އެންމެ މޮޅު   ގޮފިން މުބާރާތުގެ ޙާފިޒުންގެ  .3
  ސްކޫލް 3އެންމެ މޮޅު ގޮފިން މުބާރާތުގެ ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ  .4
 ސްކޫލް  3އެންމެ މޮޅު  ގޮފިން މުބާރާތުގެ ހިތުން ކިޔެވުމުގެ  .5

 

 މާރކްސް މިްނވަަރށް އަްނނަ މި ލިޭބނީ އިނާެމއް ިއާނމުތަކުން ުބނެުވނު މަތީގައި
 .އެވެ  ޙާޞިލުކުރިނަމަ

 އިނާމު ލިބުމަށް ޙާޞިލު ކުރަންޖެހޭ އިންސައްތަ  ވަނަ 

 %  75 ވަނަ  1

 % 70 ވަނަ  2

 % 65 ވަނަ  3

 


