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 .1ރަށު އޮފީސްތައް
 .2އަވަށު އޮފީސްތައް

 .4އަތޮޅު އޮފީސްތައް
މައްސަލައާއި ގުޅުން ހުރި ސަރކިއުލަރ05 / 2007 :

ސްކޫލްގައި ދެވޭ އިމްތިޙާންތަކާއި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެކަންތައް
ކުރިއަށްގެންދާނެ އުޞޫލް

ސްކޫލްގައި ދެވޭ އިމްތިޙާންތަކާއި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެކަންތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ އުޞޫލް އެކުލަވާލައި،
މި ސަރކިއުލަރއާއިއެކު އެވަނީއެވެ.
ވީމާ ،ސްކޫލްތަކުގައި ދެވޭ އިމްތިޙާންތަކާއި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެކަންތައްތައް ،އަދި ދަރިވަރުން ޙާޞިލްކުރަމުންދާ
މިންވަރު ބެލެނިވެރިންނަށް ރިޕޯރޓްކުރުމުގައި މި އުޞޫލާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް

ދަންނަވަމެވެ.

ޒާހިޔާ ޒަރީރު

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
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l
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ސަރކިޔުލަރ ނަންބަރު 2008/04 :އާގުޅޭ

ސްކޫލްގައި ދެވޭ އިމްތިޙާންތަކާއި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުބެލުމުގެކަންތައް
ކުރިއަށްގެންދާނެ އުޞޫލް
 .1ތަޢާރަފް
މިއީ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުބެލުމުގެގޮތުން ސްކޫލްގައި ދެވޭ ޓާރމް އިމްތިޙާންތަކާއި ކްލާސްރޫމްގައި

ހިންގޭ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅައި ،ކޮންމެ ގްރޭޑެއްގައި ދަރިވަރު
ޙާޞިލްކުރި މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސާ އުޞޫލެވެ.

 .2މަޤްޞަދު
ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުބެލުމުގެގޮތުން ދެވޭ ޓާރމް އިމްތިޙާންތަކާއި ކްލާސްރޫމްގައި ހިންގޭ އެކިއެކި

ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަރިވަރުން ޙާޞިލްކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި ،ކިޔަވައިދިނުމަށް

މާއްދާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑު ދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު ދެނެގަނެ
ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމެވެ.

 .3ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް
ދަރިވަރަކަށް ގްރޭޑެއްގައި މާއްދާއަކުން ލިބޭ ނަތީޖާ ނުވަތަ ދަރިވަރު ޙާޞިލްކުރި މިންވަރު

ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.
.1

ޓާރމް އިމްތިޙާން ތައް

.2

ކްލާސްރޫމް އެސެސްމަންޓް )ކްލާހުގައި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް(

3.1

ޓާރމް އިމްތިޙާންތައް
ކޮންމެ ޓާރމެއް ނިމުމުން ،ގްރޭޑް  3 ،2 ،1ފިޔަވައި އެހެން ގްރޭޑްތަކުގައި )ގްރޭޑް ،4
 9 ،8 ،7 ،6 ،5ގައި( އެ ކުއްޖަކު ކިޔަވާ މާއްދާތަކުން ޙާޞިލްވި މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި
ޓާރމް އިމްތިޙާނެއް ދެވޭނެއެވެ.

އެއީ ،ފުރަތަމަ ޓާރމް ނިމިގެންދެވޭ  1ވަނަ ޓާރމްގެ

އިމްތިޙާން އާއި ދެވަނަ ޓާރމް ނިމިގެންދެވޭ  2ވަނަ ޓާރމްގެ އިމްތިޙާން އެވެ.

1

ގްރޭޑް  10ގައި ދެވޭނީ ފުރަތަމަ ޓާރމް ނިމިގެންދެވޭ  1ވަނަ ޓާރމްގެ އިމްތިޙާން އާއި

ދެވަނަ ޓާރމްގެ މެދުތެރެއިން ލިބޭ ޗުއްޓީއަށްފަހު ދެވޭ  2ވަނަ ޓާރމްގެ އިމްތިޙާން
)ނުވަތަ މޮކް އެގްޒޭމް( އެވެ.

ގްރޭޑް  11އާއި  12ގައި ޓާރމް އިމްތިޙާންތަކަށް ކިޔާނީ ސެމެސްޓަރ އިމްތިޙާންއެވެ.
މިގޮތުން މަތީ ޘާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގައި ދެވޭނީ ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ ނިމިގެންދެވޭ  1ވަނަ

ސެމެސްޓަރ އިމްތިޙާން އާއި ދެވަނަ ސެމެސްޓަރ ނިމިގެންދެވޭ  2ވަނަ ސެމެސްޓަރ

އިމްތިޙާން އެވެ.

މިގޮތުން ދެވޭ އިމްތިޙާން ކަރުދާސްތައް ދަރިވަރުންހެދުމަށް ކަނޑައަޅާ ވަޤުތު ،އެކި

ގްރޭޑްތަކަށް ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ.
ގްރޭޑް

ވަޤުތު

5 ،4

 1ގަޑި  30މިނިޓަށްވުރެ ދިގުނުވާ ގޮތަށް

7 ،6

 2ގަޑިއަށްވުރެ ދިގުނުވާ ގޮތަށް

10 ،9 ،8
12 ،11

3.2

އެ މާއްދާއަކަށް ޖީ.ސީ.އީ .އޯ ލެވެލް ނުވަތަ އެސް.އެސް.ސީ.
އިމްތިޙާންގެ ކަރުދާހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޤުތަށްވުރެ ދިގުނުވާ ގޮތަށް
އެ މާއްދާއަކަށް ޖީ.ސީ.އީ .އޭ ލެވެލް ނުވަތަ އެޗް.އެސް.ސީ.
އިމްތިޙާންގެ ކަރުދާހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޤުތަށްވުރެ ދިގުނުވާ ގޮތަށް

ކްލާސްރޫމް އެސެސްމަންޓް )ކްލާހުގައި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް(
ކްލާހުގައި ދަރިވަރުން ޙާޞިލްކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ފެންވަރު ބެލުމުގެ ތަފާތު

މީގެތެރޭގައި ކިޔަވާދިނުމުގެ ތެރޭގައި ހިންގޭ

އެކި ޙަރަކާތްތައް ހިންގިދާނެއެވެ.

ޙަރަކާތްތަކާއި ވަކިވަކި ފިލާވަޅުތަކާއި ޔުނިޓްތައް ނިމުމުން ދަރިވަރުން ޙާޞިލްވި މިންވަރު

ބެލުމުގެގޮތުން ދެވޭ މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.
ވީމާ،

ސްކޫލުން

ކަނޑައަޅާ

އުޞޫލެއްގެދަށުން

ކްލާހުގައިދެވޭ

މަސައްކަތް،

ސއިންމަންޓް ،ޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތް ،ކުއިޒް ،ބަޙުޘް ،ކުދިންގެ މަސައްކަތުގެ ސާމްޕަލް
އެ ަ
)ޕޯރޓްފޯލިއޯ( ،ޔުނިޓް

ޓެސްޓް،

އަދި

މިނޫންވެސް

ފެންވަރު

ބެލުމަށް

ހިންގޭ

މަސައްކަތްތަކުގައި ދަރިވަރުން ޙާޞިލްކުރާ މިންވަރަށް ބަލައިގެން އެކިއެކި މާއްދާތަކަށް
ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

ޔުނިޓް ޓެސްޓް ދީގެން ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބަލާނަމަ ،ކޮންމެ ޓާރމެއްގައި ގިނަވެގެން
ދެވޭނީ މާއްދާއަކަށް މިފަދަ  3ޓެސްޓެވެ .އަދި ،މިފަދަ ކޮންމެ ޓެސްޓެއް ދޭންވާނީ

މާއްދާއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކްލާސް ޕީރިއަޑުގެ ތެރޭގައެވެ.

2

 .4ޓާރމް އިމްތިޙާނާއި ކްލާހުގައި ކުދިންގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގެ އެގްރިގޭޓް ހެދުން
ކޮންމެ ޓާރމެއްގައި ނަގަންޖެހޭ ޓާރމް އިމްތިޙާން އާއި ކްލާހުގައި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުބެލުމަށް
ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކަށް މާރކްސް ކަނޑައަޅައި 2 ،ޓާރމްގެ ނަތީޖާގެ އެގްރިގޭޓް އެކިގްރޭޑްތަކަށް

ހަދާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ.

މާރކްސް
ގްރޭޑް

ކްލާހުގައި ފެންވަރުބެލުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތް

ޓާރމް / 1

ޓާރމް / 2

ސެމެސްޓަރ 1

ސެމެސްޓަރ 2

-

-

ކްލާސްރޫމް އެސެސްމަންޓް

100

100

ޖުމްލަ މާރކްސް

100

100

-

-

ޓާރމް އިމްތިޙާން

60

60

ކްލާސްރޫމް އެސެސްމަންޓް

40

40

ޖުމްލަ މާރކްސް

100

100

-

-

ޓާރމް އިމްތިޙާން

70

70

ކްލާސްރޫމް އެސެސްމަންޓް

30

30

ޖުމްލަ މާރކްސް

100

100

ޓާރމްތަކުގެ އެގްރިގޭޓް

40%

60%

ޓާރމް އިމްތިޙާން

70

70

ކްލާސްރޫމް އެސެސްމަންޓް

30

30

ޖުމްލަ މާރކްސް

100

100

ޓާރމްތަކުގެ އެގްރިގޭޓް

40%

60%

ޓާރމް އިމްތިޙާން

80

100

ކްލާސްރޫމް އެސެސްމަންޓް

20

-

ޖުމްލަ މާރކްސް

100

100

ޓާރމްތަކުގެ އެގްރިގޭޓް

40%

60%

ސެމެސްޓަރ އިމްތިޙާން

80

80

ކްލާސްރޫމް އެސެސްމަންޓް

20

20

ޖުމްލަ މާރކްސް

100

100

ސެމެސްޓަރތަކުގެ އެގްރިގޭޓް

40%

60%

ޓާރމް އިމްތިޙާން
3،2،1

ޓާރމްތަކުގެ އެގްރިގޭޓް

5،4

ޓާރމްތަކުގެ އެގްރިގޭޓް

7،6

9،8

10

12 ،11

3

 .5ދަރިވަރުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ މިންވަރު ބެލެނިވެރިޔާއަށް ރިޕޯރޓްކުރުން
ކޮންމެ ޓާރމެއްގެ ޓާރމް އިމްތިޙާން ނިމުމުން ،އެ ޓާރމެއްގައި ދަރިވަރު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
މިންވަރުގެ އިތުރުން ދަރިވަރުގެ އަޚްލާޤާއި ،މަސައްކަތް ހުރިގޮތް ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ

ރިޕޯރޓް ފޮތެއް ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ދެވޭނެއެވެ.

އަދި ،ކޮންމެ ޓާރމެއްގެ މެދުތެރޭގައި ،އެކިއެކި މާއްދާތަކުން ދަރިވަރުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ މިންވަރު

އަންގައިދޭ ޚުލާޞާ ރިޕޯރޓެއް ބެލެނިވެރިންނަށް ސްކޫލްގެފަރާތުން ދެވޭނެއެވެ.

މިގޮތުން ދެވޭ

ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެގޮތުގެ ނަމޫނާތަކެއް މި އުޞޫލްގެ އެނެކްސްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
އަދި މީގެއިތުރުން ،ކޮންމެ ޓާރމެއްގެ މެދުތެރޭގައި ،އަދި ކޮންމެ ޓާރމެއްގެ ފަހުކޮޅުގައި ،ސްކޫލްގެ

ފަރާތުން ބެލެނިވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ،ދަރިވަރާއިބެހޭ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް

ބެލެނިވެރިންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.
.1
.2
.3
.4

ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް.
ދަރިވަރުގެ އަޚްލާޤް.

ދަރިވަރަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވާނަމަ ،އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

ކްލާހުގައި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކުން ދަރިވަރަށް ލިބުނު
ނަތީޖާ .

 .6ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް
މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  2008އިން ފެށިގެންނެވެ.
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c
(School name)

(ް)ސްކޫލުގެ ނަނ

School
logo

(Island, Atoll)

(ު)ރަށާއި އަތޮޅ

ޓ
ް ރޕޯރ
ި ޭއންގައިދ
ަ ުގ ފެންވަރ
ެ ުދަރިވަރ

STUDENT PERFORMANCE REPORT
Middle of First Term, 2008
ްކްލާސ
Class

Subjects
ލ
ު ާމިސ
Example

2008 ،ެފުރަތަމަ ޓާރމްގެ މެދުތެރ

ސ
ް ްނޑެކ
ް ިއ
Index

ްމާއްދާތައ

ނ
ް ަވރުގެ ނ
ަ ިދަރ
Student’s Name

ްގްރޭޑ

ނ
ް ާއިތުރު ބަޔ
Comments

Grade

ްޤުރުއާނ
Quran
މ
ް ާއިސްލ
Islam
ިދިވެހ
Dhivehi

Excellent

Politeness and respect for others

ްމކުރުނ
ް ާނނަށް އިޙުތިރ
ް ުއެހެން މީހ/ްއަދަބުވެރިކަނ
ްސާފުތާހިރުކަނ

Cleanliness

Co-operation

ްއޅުނ
ު ެއސްނެގުމާއި އިސްވ
ި ްކަންކަން ކުރުމަށ
ނ
ް ުގން މަސައްކަތްކުރ
ެ ިމހުނާ ގުޅ
ީ ްއެހެނ

ްކްލާސް ޓީޗަރުގެ ބަޔާނ

Class Teacher’s Remarks

Criteria for Grading

Teacher: ………………………………………………..……...:ުޓީޗަރ

Demonstrates the highest level of competency expected at this time of the year
Demonstrates a high level of competency expected at this time of the year
Demonstrates an acceptable level of competency expected at this time of the year
Slightly below the standard expected at this time of the year
Below the standard expected at this time of the year
Well below the standard expected at this time of the year

Signature: ………………….……...:ިސޮއ

A
B
C
D
E
F

Date: ……………………...:ްތާރީޚ

ިލވާންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މިންވަރަށް ޙާޞިލުވެފައ
ު ިޙޞ
ާ ްރގެ މިހާތަނަށ
ު ައަހ
ިނ ބޮޑުބައެއް ޙާޞިލުވެފައ
ް ުވރ
ަ ްމނ
ި ޭލވާންޖެހ
ު ިޙޞ
ާ ްރގެ މިހާތަނަށ
ު ައަހ
ިނ ފުދޭވަރެއް ޙާޞިލުވެފައ
ް ުވރ
ަ ްމނ
ި ޭލވާންޖެހ
ު ިޙޞ
ާ ްރގެ މިހާތަނަށ
ު ައަހ
ިލވާންޖެހޭ ފެންވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ދަށުގައ
ު ިޙޞ
ާ ްރގެ މިހާތަނަށ
ު ައަހ
ިލވާންޖެހޭ ފެންވަރަށްވުރެ ދަށުގައ
ު ިޙޞ
ާ ްރގެ މިހާތަނަށ
ު ައަހ
ިލވާންޖެހޭ ފެންވަރަށްވުރެ މާ ބޮޑަށް ދަށުގައ
ު ިޙޞ
ާ ްރގެ މިހާތަނަށ
ު ައަހ

ުކިޔެވުން ވަޒަންކުރެވޭ މިންގަނޑ

Leadership/initiative

No. of days late

ނ
ް ުޤަވާޢިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތ

ީހާޟިރ
ުގަޑިޖެހުނު ދުވަހުގެ ޢަދަދ

Respect for rules and regulations

No. of days attended

ްސއްކަތްކުރުނ
ަ ަހިތްވަރު އާކޮށް މ

ުހާޟިރުވި ދުވަހުގެ ޢަދަދ

Effort and perseverance

Attendance
No. of days to be attended

ްމަސައްކަތާއި އަޚްލާޤ

ުހާޟިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ޢަދަދ

Very Good

މ
ަ ައެންމެ ފުރިހ

Acceptable
ުވަރަށް ރަނގަޅ

ޭހިތްހަމަޖެހޭވަރުވ

ނ
ް ުސމާލުކަން ބޭނ
ަ

Work Habits and Discipline

Needs Attention

ިއިނގިރޭސ
English

c
(School name)
(Island, Atoll)

SUBJECT TEACHER’S FEEDBACK SHEET
Middle of First Term, 2008
ްކްލާސ
Class

Type of assessment

(ު)ރަށާއި އަތޮޅ

ސ
ް ާޗރުގެ ފީޑްބެކް ކަރުދ
ަ ީއވާ ޓ
ް ެވއިދ
ަ ަމާއްދާ ކިޔ

2008 ،ެފުރަތަމަ ޓާރމްގެ މެދުތެރ

ްނޑެކްސ
ް ިއ
Index

ނ
ް ަވރުގެ ނ
ަ ިދަރ
Student’s Name

ދ
ާ ްމއ
ާ ާދއްވ
ެ ިކިޔަވައ
Subject taught

ނ
ް ަގ ނ
ެ ުޓީޗަރ
Teacher’s Name

ާކްލާހުގައި ފެންވަރުބެލުމަށް ހިންގި އެކި ހަރަކާތްތަކުގެ )ކްލާސްރޫމް އެސެސްމެންޓްގެ( ނަތީޖ

Results of Classroom Assessments
ްވތ
ަ ާއެސެސްމެންޓްގެ ބ

(ް)ސްކޫލުގެ ނަނ

School
logo

ާފުރިހަމަ ނަތީޖ
Full marks/
Grade

Grade

ޖ
ާ ީވރެޖް ނަތ
ް އ
ެ ެއެސެސްމެންޓްތަކުގ1
Average results of assessments

ޖ
ާ ީލިބުނު ނަތ
Results
obtained

ނ
ް ާއިތުރު ބަޔ
Comments

ްގްރޭޑ

1 .ެމިތަނުގައި ލިޔާ ގްރޭޑާއި އިތުރުބަޔާނަކީ "ދަރިވަރުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ރިޕޯރޓު" ގައި މިމާއްދާގެ ނަތީޖާގެ ބައިގައިވެސް ހިމަނާނޭ ގްރޭޑާއި ބަޔާނެވ

Grade and comments entered here will appear in the “Student Performance Report” for this subject.

Teacher’s detailed feedback
Student’s strengths and what he/she has achieved

Areas for improvement

Support that will be provided to student by teacher and school

Support that can be provided to student at home

Teacher’s Signature: ……………………………………...:ިސއ
ޮ ެޓީޗަރުގ

ްޓީޗަރުގެ ތަފްޞީލް ބަޔާނ
ްނކަނ
ް ަވ ކ
ާ ިފއ
ަ ެއށް ހާޞިލުވ
ަ ނ
ާ ޭކށްލެވޭ ސިފަތަކާއި އ
ޮ ަހގ
ަ ާވރުގެ ހުރި ފ
ަ ިދަރ

އ
ް ައރާތ
ި ާތކާއި ދ
ަ ްރންޖެހޭ ކަނ
ަ ުއިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ރަގަޅު ކ

އ
ް ަނ ކަންތ
ެ ާގޅުކޮށްދިނުމަށް ޓީޗަރާއި ސްކޫލުން ކޮށްދެއްވ
ަ ރ
ަ ރ
ު ަނވ
ް ެވރުގެ ފ
ަ ިދަރ

އ
ް ަވދާނެ ކަންތ
ި އ
ް ެރންނަށް ކޮށްދ
ި ެބލެނިވ
ެ ިގއ
ަ ޭގޅުކޮށްދިނުމަށް ގ
ަ ރ
ަ ރ
ު ަނވ
ް ެވރުގެ ފ
ަ ިދަރ

Date: ……………………...:ްތާރީޚ

(SCHOOL)
Mid-Term Feedback Sheet 2008
Grades 8, 9, 10, 11, 12
Name:....................................................................................................................................:ްނަނ
Class:…………...… :ްކުލާސ

Index:........................:ްއިންޑެކުސ

Term: ………..…….:ްޓާރމ

Class Teacher………………...........................:ްކްލާސް މުދައްރިސ

Name of Teacher:……………………………………….…:ްމުދައްރިސ

Subject: Dhivehi

Average from unit tests/assessments:

ްހުނަރުތައ

ުވަރަށް ރަނގަޅ

ުރަނގަޅ

ްމެދުމިނ

ޭނުފުދ

ަދެރ

ަދޭހ/ްކިޔުނ
ްލިޔުންތެރިކަނ
ުބަސްކޮށާރ
ްވާހަކަދެއްކުންތެރިކަނ
ުޤަވާޢިދ

Politeness and respect for others

ްއެހެން މީހުންނަށް އިޙުތިރާމްކުރުނ/ްއަދަބުވެރިކަނ

Cleanliness
Leadership/initiative
Co-operation

ްސާފުތާހިރުކަނ
ްކަންކަން ކުރުމަށް އިސްނެގުމާއި އިސްވެ އުޅުނ
ްއެހެން މީހުނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުނ

ޓީ ަޗ ުރ ެގ ަބ ާޔ ްނ

Teacher’s Remarks

Teacher: ………………………….…………...:ީޗރ
ަ ޓ

No. of days late

ްޤަވާޢިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުނ

ުގަޑިޖެހުނު ދުވަހުގެ ޢަދަދ

Respect for rules and regulations

ީހާޟިރ

No. of days attended

ްހިތްވަރު އާކޮށް މަސައްކަތްކުރުނ

ުހާޟިރުވި ދުވަހުގެ ޢަދަދ

Effort and perseverance

No. of days to be attended

ް މަސައްކަތާއި އަޚްލާޤAttendance
ުހާޟިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ޢަދަދ

Very Good
ައެންމެ ފުރިހަމ
Excellent

Acceptable

ުވަރަށް ރަނގަޅ

ޭހިތްހަމަޖެހޭވަރުވ

Work Habits and Discipline

ްސަމާލުކަން ބޭނުނ
Needs Attention

ްކުލާހުގައި ބައިވެރިވުނ

Signature: ……………….……... :ސ ިއ
ޮ

Date:………………... ތާ ީރ ްޚ

1

Subject: Islam (Name of teacher)

Average from unit tests/assessments:

ަވ ަރ ްށ ަރނ ަގ ުޅ
ޤާ ިބ ްލ ަކ ްނ
ަހ ުރ ުލ ްއ ުވ ުމ ެގ

ަރނ ަގ ުޅ

ެމ ުދމ ްިނ

ުނ ުފ ޭދ

ެދ ަރ

ާއ ަމ ްފ ޫހ ްމ ަތ ްއ ަނ ަގއި ަގ ުތ ުމ ެގ
ިަމ ިއ ަގނޑު ަބ ިއ ަތ ްއ ސި ުކޑީ ަގ އ

ޤާ ިބ ްލ ަކ ްނ

ސވި ަމއި ަގނޑު ަބ އި ަތ ްއ ޭބ ުނ ްނ ުކ ުރ ުމ ެގ
ް ަދ
ޤާ ިބ ްލ ަކ ްނ

Excellent

 ެއ ެހ ްނ މީ ުހ ްނ ަނ ްށ އި ުޙ ިތ ާރ ްމ ުކ ުރ ްނ/ައ ަދ ުބ ެވރި ަކ ްނ

Cleanliness
Leadership/initiative
Co-operation

ސ ުފތާ ިހ ުރ ަކ ްނ
ާ
ިސ ެވ ުއ ުޅ ްނ
ް ިސ ެނ ުގމާއި އ
ް ަކ ްނ ަކ ްނ ުކ ުރ ަމ ްށ އ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ުރ ްނ
ަ ނ ުގޅި ެގ ްނ ަމ
ާ ެއ ެހ ްނ މީ ުހ

ޓީ ަޗ ުރ ެގ ަބ ާޔ ްނ

Teacher’s Remarks

Teacher: ………………………………………………...:ީޗރ
ަ ޓ

No. of days late

Politeness and respect for others

ީޟރ
ި ާހ
ަގ ިޑ ެޖ ުހ ުނ ުދ ަވ ުހ ެގ ަޢ ަދ ުދ

ަޤވާޢ ަިދ ްށ ުހ ުރ ަމ ްތ ެތ ިރ ޮކ ްށ ހި ުތ ްނ

No. of days attended

Respect for rules and regulations

ދ
ު ަޢދ
ަ ެވ ދުވަހުގ
ި ުހާޟިރ

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ުރ ްނ
ަ ހި ްތ ަވ ުރ ާއ ޮކ ްށ ަމ

Attendance
No. of days to be attended

ސ ްއ ަކތާއި ައ ްޚ ާލ ްޤ
ަ ަމ

ޟ ުރވާ ްނ ެޖ ޭހ ުދ ަވ ުހ ެގ ަޢ ަދ ުދ
ި ާހ

Effort and perseverance

ެއ ްނ ެމ ުފރި ަހ ަމ

Very Good

ހި ްތ ަހ ަމ ެޖ ޭހ ަވ ުރ ޭވ
Acceptable
ަވ ަރ ްށ ަރނ ަގ ުޅ

ސމާ ުލ ަކ ްނ ޭބ ުނ ްނ
ަ

Work Habits and Discipline

Needs Attention

ުކ ާލ ުހ ަގއި ަބ ިއ ެވރި ުވ ްނ

Signature: ………………….……...:ސ ިއ
ޮ

Date:……………...:ތާ ީރ ްޚ
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Subject: English (Name of teacher)
Average from unit tests/assessments:

Excellent

Good

Average

Inadequate

Poor

Excellent

 ެއ ެހ ްނ މީ ުހ ްނ ަނ ްށ އި ުޙ ިތ ާރ ްމ ުކ ުރ ްނ/ައ ަދ ުބ ެވރި ަކ ްނ

Cleanliness
Leadership/initiative
Co-operation

ސ ުފތާ ިހ ުރ ަކ ްނ
ާ
ިސ ެވ ުއ ުޅ ްނ
ް ިސ ެނ ުގމާއި އ
ް ަކ ްނ ަކ ްނ ުކ ުރ ަމ ްށ އ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ުރ ްނ
ަ ނ ުގޅި ެގ ްނ ަމ
ާ ެއ ެހ ްނ މީ ުހ

ޓީ ަޗ ުރ ެގ ަބ ާޔ ްނ

Teacher’s Remarks

Teacher: ……………………………………………...:ޓީ ަޗރ

No. of days late

Politeness and respect for others

ީޟރ
ި ާހ
ަގ ިޑ ެޖ ުހ ުނ ުދ ަވ ުހ ެގ ަޢ ަދ ުދ

ަޤވާޢ ަިދ ްށ ުހ ުރ ަމ ްތ ެތ ިރ ޮކ ްށ ހި ުތ ްނ

No. of days attended

Respect for rules and regulations

ދ
ު ަޢދ
ަ ެވ ދުވަހުގ
ި ުހާޟިރ

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ުރ ްނ
ަ ހި ްތ ަވ ުރ ާއ ޮކ ްށ ަމ

Attendance
No. of days to be attended

ެއ ްނ ެމ ުފރި ަހ ަމ

ސ ްއ ަކތާއި ައ ްޚ ާލ ްޤ
ަ ަމ

ޟ ުރވާ ްނ ެޖ ޭހ ުދ ަވ ުހ ެގ ަޢ ަދ ުދ
ި ާހ

Effort and perseverance

Very Good

ހި ްތ ަހ ަމ ެޖ ޭހ ަވ ުރ ޭވ
Acceptable
ަވ ަރ ްށ ަރނ ަގ ުޅ

ސމާ ުލ ަކ ްނ ޭބ ުނ ްނ
ަ

Work Habits and Discipline

Needs Attention

Reading and Comprehension
Writing
Spoken English
Grammar
Vocabulary/spelling
Participation in class

Signature: ………………….……...:ސ ިއ
ޮ

Date: ……………....:ތާ ީރ ްޚ
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Subject: Mathematics (Name of teacher)
Average from unit tests/assessments:

Excellent

Good

Average

Inadequate

Poor

Excellent

 ެއ ެހ ްނ މީ ުހ ްނ ަނ ްށ އި ުޙ ިތ ާރ ްމ ުކ ުރ ްނ/ައ ަދ ުބ ެވރި ަކ ްނ

Cleanliness
Leadership/initiative
Co-operation

ސ ުފތާ ިހ ުރ ަކ ްނ
ާ
ިސ ެވ ުއ ުޅ ްނ
ް ިސ ެނ ުގމާއި އ
ް ަކ ްނ ަކ ްނ ުކ ުރ ަމ ްށ އ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ުރ ްނ
ަ ނ ުގޅި ެގ ްނ ަމ
ާ ެއ ެހ ްނ މީ ުހ

ޓީ ަޗ ުރ ެގ ަބ ާޔ ްނ

Teacher’s Remarks

Teacher: ……………………………………………….....:ީޗރ
ަ ޓ

No. of days late

Politeness and respect for others

ީޟރ
ި ާހ
ަގ ިޑ ެޖ ުހ ުނ ުދ ަވ ުހ ެގ ަޢ ަދ ުދ

ަޤވާޢ ަިދ ްށ ުހ ުރ ަމ ްތ ެތ ިރ ޮކ ްށ ހި ުތ ްނ

No. of days attended

Respect for rules and regulations

ދ
ު ަޢދ
ަ ެވ ދުވަހުގ
ި ުހާޟިރ

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ުރ ްނ
ަ ހި ްތ ަވ ުރ ާއ ޮކ ްށ ަމ

Attendance
No. of days to be attended

ސ ްއ ަކތާއި ައ ްޚ ާލ ްޤ
ަ ަމ

ޟ ުރވާ ްނ ެޖ ޭހ ުދ ަވ ުހ ެގ ަޢ ަދ ުދ
ި ާހ

Effort and perseverance

ެއ ްނ ެމ ުފރި ަހ ަމ

Very Good

ހި ްތ ަހ ަމ ެޖ ޭހ ަވ ުރ ޭވ
Acceptable
ަވ ަރ ްށ ަރނ ަގ ުޅ

ސމާ ުލ ަކ ްނ ޭބ ުނ ްނ
ަ

Work Habits and Discipline

Needs Attention

Ability to understand new
concepts
Ability to retain ideas
Ability to apply theory
Participation in class
Presentation of work

Signature: ………………….……...:ސ ިއ
ޮ Date: …….………...:ތާ ީރ ްޚ
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Subject: Core subjects/Optional Subjects (one for each subject) (Name of teacher)
Average from unit tests/assessments:

Excellent

Good

Average

Inadequate

Poor

Excellent

 ެއ ެހ ްނ މީ ުހ ްނ ަނ ްށ އި ުޙ ިތ ާރ ްމ ުކ ުރ ްނ/ައ ަދ ުބ ެވރި ަކ ްނ

Cleanliness
Leadership/initiative
Co-operation

ސ ުފތާ ިހ ުރ ަކ ްނ
ާ
ިސ ެވ ުއ ުޅ ްނ
ް ިސ ެނ ުގމާއި އ
ް ަކ ްނ ަކ ްނ ުކ ުރ ަމ ްށ އ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ުރ ްނ
ަ ނ ުގޅި ެގ ްނ ަމ
ާ ެއ ެހ ްނ މީ ުހ

ޓީ ަޗ ުރ ެގ ަބ ާޔ ްނ

Teacher’s Remarks

Teacher: ………………………………………..……...:ީޗރ
ަ ޓ

No. of days late

Politeness and respect for others

ީޟރ
ި ާހ
ަގ ިޑ ެޖ ުހ ުނ ުދ ަވ ުހ ެގ ަޢ ަދ ުދ

ަޤވާޢ ަިދ ްށ ުހ ުރ ަމ ްތ ެތ ިރ ޮކ ްށ ހި ުތ ްނ

No. of days attended

Respect for rules and regulations

ދ
ު ަޢދ
ަ ެވ ދުވަހުގ
ި ުހާޟިރ

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ުރ ްނ
ަ ހި ްތ ަވ ުރ ާއ ޮކ ްށ ަމ

Attendance
No. of days to be attended

ސ ްއ ަކތާއި ައ ްޚ ާލ ްޤ
ަ ަމ

ޟ ުރވާ ްނ ެޖ ޭހ ުދ ަވ ުހ ެގ ަޢ ަދ ުދ
ި ާހ

Effort and perseverance

ެއ ްނ ެމ ުފރި ަހ ަމ

Very Good

ހި ްތ ަހ ަމ ެޖ ޭހ ަވ ުރ ޭވ
Acceptable
ަވ ަރ ްށ ަރނ ަގ ުޅ

ސމާ ުލ ަކ ްނ ޭބ ުނ ްނ
ަ

Work Habits and Discipline

Needs Attention

Ability to understand new
concepts
Ability to retain ideas
Ability to apply theory
Participation in class
Presentation of work

Signature: ……………………...:ސ ިއ
ޮ

Date: ………….……...:ތާ ީރ ްޚ

5

