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സമയ വിവരം
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ഇന്്യില്
04-03-2023 ശനി 

8.00am - 10.00am
വികദശങ്ങളില്

03-03-2023 മവള്ി 
3.00pm - 5.00pm

ഇന്്യില്
04-03-2023 ശനി 
11.00am - 1.00pm

വികദശങ്ങളില്
03-03-2023 മവള്ി 
5.30pm - 7.30pm

ഇന്്യില്
05-03-2023 ഞായര 
8.00am - 10.00am

വികദശങ്ങളില്
04-03-2023 ശനി

8.00am - 10.00am

ഇന്്യില്
05-03-2023 ഞായര 
11.00am - 1.00pm

വികദശങ്ങളില്
04-03-2023 ശനി

10.30am - 12.30pm

അഞ്്

അഞ്്, ഏഴ്  ക്ാസുേളിമല ഖുരആന്, ഹി�്ള് പരീക്: 
ഇന്്യില്  06-03-2023 തിങ്കളാഴ്ച രാവിമല 7മണി മുതല് 9 മണിവമരയം 

വികദശങ്ങളില് 04-03-2023 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്് 2 മണി മുതല് 4 മണിവമരയമാണ്

ഏഴ്

 സമസ്ത കേരള ഇസ് ലാം മത വിദ്ാഭ്ാസ പരീക്ാ ക�ാര്ില് നിന്ം മദ് റസാ മാകനജിംഗ് 
േമ്ിറ്ിേമളയം മുഅല്ിമീങ്ങമളയം അറിയിക്കുന്നത്.
മാന്മര, الّسالم عليكم
 സമസ്ത കേരള ഇസ് ലാം മത വിദ്ാഭ്ാസ പരീക്ാ ക�ാര്് ഈ അധ്യന വര്ം 2023 മാരച്ച് 4,5,6 
(ശനി, ഞായര, തിങ്കള്), (1444 ശഅ�ാന് 11, 12, 13) തിയ്യതിേളില് ഇന്്യിലം, 2023 മാരച്ച് 3,4 (മവള്ി, ശനി) 
(1444 ശഅ�ാന് 10, 11) തിയ്യതിേളില് വികദശ രാജ്ങ്ങളിലം നടത്തുന്ന മപാതുപരീക്യമട വിവരങ്ങള് താമഴ 
കേരക്കുന്. 2023 സ് കൂള്വര് മപാതുപരീക്യം ഇകത ദിവസങ്ങളില് തമന്നയാണ് നടക്കുന്നത്.

പത്്

പ്ലസ് ടു

�ിഖ്ഹ്
ലിസാനുല് ഖുരആന്

 ദുറൂസുല് ഇഹ്സാന്

ത�് സീര

ലിസാനുല് ഖുരആന്, തജ് വീദ്
താരീഖ്

�ിഖ്ഹ്

 ദുറൂസുല് ഇഹ്സാന്

അഖീദ
�ിഖ്ഹ്

ത�് സീര

ലിസാനുല് ഖുരആന്

താരീഖ്, അഖ് ലാഖ്
 ദുറൂസുല് ഇഹ്സാന്

ലിസാനുല് ഖുരആന്

�ിഖ്ഹ്

(മറുപുറം)

മപാതുപരീക്ാ �ീസ്
മപാതുപരീക്ക്് രജിസ്തര മേയ്് �ീസ് അടകക്ണ്ട അവസാന തിയ്യതി 2022 നവം�ര 20

 പ�ൊതു�രീക്ഷ കുട്ികളുപെ രജിസ്ത്രേഷനും ഫീസും 2022 ഒക്ാ�ര 20 മുതല് നവം�ര 20 വമര https://online.samastha.
info എന്ന സസറ്റ് തുറന്നറ് മദറ്റസ സ്തലൊഗിനപചെയ്റ് ഓണസലനൊയി പചെസ്തയ്യണ്ടതൊണറ്.

 �രീക്ഷൊ ഫീസറ് അഞ്റ്, ഏഴറ്, �ത്റ്, പ്ലസറ് ടു ക്ൊസകളില് ഇന്ത്യയില് ഒരു കുട്ിക്റ്  200/-രൂ�, വിസ്തദശങ്ങളില് 
800രൂ�.

 �ത്ില് കുറഞ്ഞ അസ്ത�ക്ഷൊര്തികളുള്ള മദറ് റസകള്ക്റ് സ്വന്ും പസന്റര് ലഭിക്ണപമങ്ില് ഫീസെക്ും ഇന്ത്യയില് 
2,000/- രൂ�, വിസ്തദശങ്ങളില് 8,000രൂ� അെക്ണും. 

 നിശ്ിത തിയ്യതിക്കു സ്തശഷും 15 ദിവസും വപര ഒരു കുട്ിക്റ് നിശ്ിത ഫീസിനറ് പുറപമ 100/- രൂ� സറ് പ�ഷത്യല് 
ഫീസ്തസൊടുകൂെി (200+100=300രൂ�) അെസ്തക്ണ്ടതൊണറ്. �ത്ില് കുറഞ്ഞ അസ്ത�ക്ഷൊര്തികളുള്ള മദറ് റസകള്ക്റ് 
സ്വന്ും പസന്റര് ലഭിക്ണപമങ്ില് പസന്റര് ഫീസറ് 2,000/- രൂ�യും കുട്ികളുപെ എണ്ണത്ിനനസരിച്റ് പപെഷത്യല്ഫീസറ് 
ഉള്പ്പെപെയും അെസ്തക്ണ്ടതൊണറ്.

 യത്ീുംഖൊനകളിപല അനൊഥകുട്ികള്ക്റ് ഫീസറ് ഇളവറ് ഉള്ളതിനൊല് പ്രസ്തുത സ്ൊ�നങ്ങളിപല പ�ൊതു�രീക്ഷൊ 
കുട്ികളുപെ വിവരങ്ങള് ഓണസലനൊയി സ്തചെര്ക്കുകയും, അനൊഥകളുസ്തെതല്ൊത് ഫീസറ് ഓഫീസില് സ്തനരിട്റ് 
അെസ്തക്ണ്ടതുമൊണറ്. അനൊഥകുട്ികളുപെ ഫീസറ് സുംഭൊവനയൊയി തന്നു എന്നതിനള്ള യതീുംഖൊന കമ്ിറ്ിയപെ രശീതി 
കൂപെ പകൊണ്ടറ് വസ്തരണ്ടതൊണറ്.

വി്യങ്ങള്: 
അഞ്ാം ക്ാസ്:     ١( قرآن - حفظ         ٢( فقه         ٣( عقيدة        ٤( تاريخ            ٥( أخالق                 ٦( تجويد              ٧( لسان القرآن

ഏഴാം ക്ാസ്:                                   ١( قرآن- حفظ         ٢( فقه          ٣( تاريخ            ٤( لسان القرآن               ٥( دروس اإلحسان

പത്്, പ്ലസ് ടു ക്ാസുേള്:                 ١( تفسير                      ٢( فقه                                         ٣( لسان القرآن               ٤( دروس اإلحسان   

ഇന്്യില് 2023 മാരച്ച് 4,5,6 ശനി, ഞായര, തിങ്കള് (1444 ശഅ�ാന് 11,12,13)
വികദശങ്ങളില് 2023 മാരച്ച് 3,4 മവള്ി, ശനി (1444 ശഅ�ാന് 10,11)

മപാതുപരീക് - 2023

പരീക്ാ തിയ്യതി



സ്തചെളൊരി
09-05-2022

മേയരമാന് (ഒപ്പ്)
(SKIMVE Board)(ഈ സരക്കുലര �യലില് സൂക്ികക്ണ്ടതാണ്)

ഖുരആന് പരീക്
1) 5, 7 ക്ാസുേളിമല ഖുരആന് പരീക് മദ് റസാ േമ്ിറ്ി പ്രതിനിധിയമടയം ഖിറാഅത്ില് പ്രാവീണ്മുള് ഒരു അധ്ാപേമറെയം 

സാന്നിദ്്ത്ില് സൂപ്രവവസര നിശ്ിത സമയത്് നടകത്ണ്ടതാണ്. 
2) ഖുരആന് മുഴുവനാണ് പരീക്ക്്  നിശ്യിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഖുരആനിമല ഏമതങ്കിലം ഭാഗത്തു നിന്ന് നാല് ആയത്തുേള് വീതം 

കുട്ിേമള കൂട്മായി ഇരുത്ി ഓകരാ കുട്ിമയമോണ്ം മുസ്ഹ�ില് കനാക്ി ഓതിക്ണം. കൂടാമത അഞ്ാം ക്ാസില് 'സൂറത്് 
യാസീനില്' നിന്ം, ഏഴാം ക്ാസില് 'സൂറത്തുല് വാഖിഅ' യില് നിന്ം രണ്ട് ആയത്തുേള് വീതം മുസ്ഹ�് കനാക്ാമതയം 
ഓതിക്ണം.

3) പരീക്ക്് മാരക്് േണക്ാകക്ണ്ടത് ഉച്ചാരണ ശുദ്ി (25), നിയമം (35), തുടക്വം വിരാമവം (20), ശബ്ദ ഭംഗി, വശലി (20) 
എന്നീ ക്രമത്ിലാണ്. മുസ്ഹ�് കനാക്ി ഓതുന്നതിന് (60), മനഃപാഠം ഓതുന്നതിന് (40) എന്നിങ്ങമന 100 മാരക്് േണക്ാക്ി 
ഒന്നിച്ചു കരഖമപ്പടുത്ണം.

4) ഖുരആന് പാരായണത്ിന് നിരവാഹമില്ാത് മപണ്കുട്ിേകളാട് 'അത്ഹിയ്യാകത്ാ, ഖുനൂകത്ാ ഓതിപ്പിച്ചു മാരക്ിട്ാല് 
മതി. ഹാജരുള് കുട്ിേളുമട കപരിന് കനമര 'X' എന്ം, ഹാജരില്ാത് കുട്ിേളുമട കപരിന് കനമര 'A' എന്മാണ് 
കരഖമപ്പടുകത്ണ്ടത്.

5) സംസാര കശ്ിയില്ാത് കുട്ിേള്ക്് മറ്റുവി്യങ്ങളില് ലഭിച്ച മാരക്ിമറെ ആവകറജ് േണക്ാക്ി ഖുരആന് പരീക്ക്് 
കരേസ് മാരക്് നല്കുന്നതാണ്.

6) ഹാജര പട്ിേയിമല നിശ്ിത കോളത്ില് വര്ാരംഭം മുതല് ഇമത വമരയള് ആമേ ഹാജര കേരകക്ണ്ടതാണ്. ഓകരാ 
കുട്ിയമടയം ആമേ ഹാജര കേരക്ാന് സുപ്രവവസരമാരക്് സൗേര്ം മേയ്തു മോടുക്ണം. ഹാജര പട്ിേയം ഖുരആന് 
മാരക്് ലിസ്റം സൂപ്രവവസരമാരുമട കപരും ഒപ്ം ക�ാണ് നമ്പറം കരഖമപ്പടുത്ി സൂപ്രണ്ട് വശം ഏല്പികക്ണ്ടതാണ്.

ഓണ്വലനായി അകപക്ികക്ണ്ട വിധം
https://online.samastha.info വസറ്് തുറന്ന് മദ്റസ കലാഗിന് ഐ്ിയം പാസ് കവരഡം നല്േി ഓപ്പണാക്കുേ. 
1) ഇംഗ്ീ്ില് പൂരിപ്പികക്ണ്ട കോളത്ില് ഇംഗ്ീ്ിലം, അറ�ിയില് പൂരിപ്പികക്ണ്ട കോളത്ില് അറ�ിയിലം മാത്ം പൂരിപ്പിക്കുേ.
2) മദ്റസ േമ്ിറ്ിയമടയം ഉസ്താദുമാരുമടയം വിവരങ്ങള് കേരത്ിട്ിമല്ങ്കില് നിര�ന്ധമായം കേരക്ണം. Register Students എന്നതില് 

ക്ിക്് മേയ്ാല് മദ്റസ േമ്ിറ്ി മസക്രട്റിയമടയം, സ്വദര മുഅല്ിമിമറെയം, മദ്റസ ഉസ്താദുമാരുമടയം വിവരങ്ങള് ോണാം. 5, 7, 10, 12 
ക്ാസ് മസല്് മേയ്് കശ്ം ഉസ്താദുമാമരയം മസല്് മേയ്യുേ. തുടരന്ന് കുട്ിേളുമട അഡ്ി്ന് നമ്പര മോടുക്കുേ. ആണ്/മപണ് 
മസല്് മേയ്യുേ. കുട്ിയമട കപരും ഇനീ്്ലം മാത്ം (വീട്ടുകപര് കവണ്ട) വടപ് മേയ്്, കുട്ിയമട പിതാവിമറെ കപര്, ജനന തിയ്യതി, 
 അഡ്ി്ന് തിയ്യതി, ഈ ക്ാസില് എത്ാം വര്ം എന്നിവയം കേരക്കുേ. ഹാള്ടിക്റ്ിന് കവണ്ടി കുട്ിയമട ക�ാകട്ാ അപ് കലാ്് മേയ്യുേ. 
മറ്റുള് കുട്ിേമളയം അത് കപാമല പൂരിപ്പിക്കുേ. രജിസ്റ്റര മേയ് കുട്ിേളുമട വിവരങ്ങള് താമഴ ോണാവന്നതാണ്.

3) 7, 10, 12 ക്ാസുേളിമല കുട്ിേമള കേരക്കുകമ്പാള് ആദ്ം സരട്ി�ിക്റ്് നമ്പര എറെര മേയ്യണം. അകപ്പാള് സരട്ി�ിക്റ്ിമല കപര്, 
പിതാവിമറെ കപര്, ജനന തിയ്യതി സ് ക്രീനില് ോണം. ആ വിവരങ്ങള് ഇംഗ്ീ്ില് എറെര മേയ്യുേയം, �ാക്ി കോളങ്ങള് പൂരിപ്പിക്കുേയം 
മേയ്യുേ. (ഉദാഹരണം: ഏഴാം ക്ാസിമല കുട്ിമയ കേരക്കുകമ്പാള് ആദ്ം 5-ാം ക്ാസിമല (2021മല) സരട്ി�ിക്റ്് നമ്പറം, പത്ാം ക്ാസിമല 
കുട്ിമയ കേരക്കുകമ്പാള് 7-ാം ക്ാസിമല (2020മല) സരട്ി�ിക്റ്് നമ്പറം, പ്ലസ്ടു ക്ാസിമല കുട്ിമയ കേരക്കുകമ്പാള് 10-ാം ക്ാസിമല (2021മല) 
സരട്ി�ിക്റ്് നമ്പറം നിര�ന്ധമായം കേരക്ണം). 2021മല സരട്ി�ിക്റ്് നമ്പര എറെര മേയ്യുകമ്പാള് കുട്ിയമട ്ാറ് എല്ാം അവിമട 
വരും. 2020നും മുമ്ം ഉള് വര്ങ്ങളിലള് സരട്ി�ിക്റ്് നമ്പറിന് മാത്കമ മുേളില് പറഞ് ്ാറ് കേരകക്ണ്ടതുള്ളൂ.

4) സരട്ി�ിക്റ്് നമ്പര ഇല്ാത്വര കയാഗ്ത പരീക്യമട മാരക്് ലികസ്റ്റാ, ക�ാര്് നല്േിയ മപ്രാകമാ്ന് േകത്ാ അപ് കലാ്് 
മേകയ്യണ്ടതാണ്. 

5) ്ാറ് സ�്മിറ്് മേയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ിേളുമട വിവരങ്ങള് എല്ാം പരികശാധിച്ച് ഉറപ്വരുത്ിയതിന് കശ്ം മാത്കമ സ�്മിറ്് മേയ്യാവൂ. 
വ�നല് സ�്മിറ്് മേയ്തിന് കശ്ം എ്ിറ്് മേയ്യാകനാ, കൂട്ി കേരക്ാകനാ സാധിക്കുന്നതല്. ്ാറ്യിമല മതറ്റുേള്ക്് ഓ�ീസ് 
ഉത്രവാദിയാകുന്നതല്.

6) തുടരന്ന് Fee Payment ക്ിക്് മേയ്് (ഹന�ി, അറ�ിേ്-തമിഴ്, ഉറദു, ഹന�ി അറ�ിേ് തമിഴ്) പരീക് എഴുതുന്ന 
കുട്ിേളുമട എണ്ം നിശ്ിത കോളത്ില് എറെര മേയ്യണം. രജിസ്തര മേയ് കുട്ിേളുമട എണ്ം ഇവിമട ോണാന് േഴിയം.  
അതില് സ്വന്ം മസറെര ലഭിക്ണമമങ്കില് 10 കുട്ിേളുമട �ീസ് അടക്ണം. അമല്ങ്കില് വറഞ്ിമല �ീസടച്ച മദ്റസേളുമട ലിസ്റ്റ് 
അവിമട ോണം. അതില് മസറെറാക്ാനുകദേശിക്കുന്ന മദ് റസ മസല്് മേയ്യുേ. �ീടസടകക്ണ്ട Total Amount അവിമട ോണാന് 
േഴിയം. എല്ാം ശരിയാമണന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്ി സ�്മിറ്് ക്ിക്് മേയ്യുേ. (ശ്രദ്ിക്കുേ ഇതില് ക്ിക്് മേയ്ാല് പിമന്ന എ്ിറ്ിംഗ് ഒന്ം 
മേയ്യാന് സാധിക്കുേയില്. അതുമോണ്ട് കുട്ിേളുമട വിവരങ്ങളും, എണ്വം, �ീസും ഉറപ്പ് വരുത്ിയതിന് കശ്ം മാത്ം submit 
മോടുക്കുേ.

7) തുടരന്ന് മു�ത്ിശ് എല്ാ ക്ാസുേളിമലയം കുട്ിേളുമട ്ാറ് ഒത്തുകനാക്ി ശരിയാമണന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്ി അപ്രൂവ് മേയ്യുേയം, മറയ്ഞ്് 
മസക്രട്റിക്് മദ് റസ മറയ്ചുമായി സഹേരിക്കുന്കണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്ി അവരും അപ്രൂവ് മേയ്തിന് കശ്ം മാത്കമ �ീസ് 
അടക്ാന് സാധിക്കുേയള്ളൂ. അപ്രൂവ് മേയ്ിട്ിമല്ങ്കില് മു�ത്ിശുമായം മറയ്ഞ്് മസക്രട്രിയമായം �ന്ധമപ്പടുേ.

8) മു�ത്ിശും വറചും അപ്രൂവ് മേയ്് േഴിഞ്ാല് കപമമന്റ് മേയ്യാനുള് ഒപ്്ന് വരും. തുടരന്ന് Terms & Conditions ക്ിക്് മേയ്് 
Debit/Credit Card, Net Banking, UPI എന്നീ ഒപ്്നുേള് ോണാം. ഇതില് ഏത് മുകഖമനയം കപമമറെ് മേയ്യാം. (വിശദ വിവരങ്ങള് 
മദ്റസ വസറ്ിമല കനാട്ി�ികക്്നില് ഉണ്ടാവം)

പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക്
 പ്പ്രവറ്റായി പഠിച്ച വിദയേറാര്തികളെ ളപറാതുപരീക്ഷയില് പളകെടുപ്ിക്കുവറാന് പറാടുള്ള്ല്ല. 
 ഹറാള്ിക്റ്ക് പരീക്ഷക്ക് മുമ്ക് പ്രിന്ക് എടുത്ക് സദര് മുഅല്ലിിം സറാക്ഷയേളപ്ടുത്ി പരീക്ഷറാര്തികളക്ക് ളകറാടുതക്ണ്ടതുിം, പരീക്ഷറാ സമയത്ക് 

കുട്ികള സൂപ്രപ്വസര്മറാളര കറാണിതക്ണ്ടതുമറാണക്. 
 ളപറാതുപരീക്ഷറാ ക്റാസുകെിളെ മുഅല്ലിിംകളെ നിര്ബന്ധമറായിം സൂപ്രപ്വസര് തസവനത്ിനക് അയതക്ണ്ട്റാണക്. അല്ലറാത്പക്ഷിം പ്രസ്തു് മദക് റസ 

പരീക്ഷക്ക് രജിസ്തര് ളെതയേണ്ട്ില്ല. സൂപ്രപ്വസര് തസവനത്ില് വീഴ്ച വരുത്തുന്ന മുഅല്ലിിംകളുള് സര്വീസക് രജിസ്തര് റദ്ദുളെയ്യുന്നതുളളപ്ള്യള്ള 
യക്തമറായ ന്പ്ി സ്ീകരിക്കുന്ന്റാണക്. പകരിം ആളെ അയച്ചക് കബെിപ്ിക്കുന്ന മുഅല്ലിമിളന് മദക് റസയിളെ പരീക്ഷറാഫെിം ് ്ഞ്ഞുളവക്കുന്ന്റാണക്. 
അതുളകറാണ്ടുണ്ടറാതയക്റാവുന്ന എല്ലറാ കഷ്ട-നഷ്ടങ്ങളക്കുിം മദക് റസറാ കമ്ിറ്ിയിം, മുഅല്ലിമുിം മറാത്ിം ഉത്രവറാദികെറായിരിക്കുിം. 

 ളപറാതുപരീക്ഷ ഉത്രതപപ്റുകെിളെ അക്ഷര ള്റ്റുകളക്ക് മറാര്ക്ക് കുറക്കുന്ന്റാണക്. 
 രണ്ടറാിം വര്ഷക്റാളരയിം, ഓറല് പരീക്ഷറാര്തികളെയിം ത്റാപ്ക് പ്ലസക് മറാര്ക്ിനിം, അവറാര്്ിനിം പരിഗണിക്കുന്ന്ല്ല.  
 ഓതരറാ വിഷയത്ിനിം 97 ശ്മറാനവുിം അ്ിനക് മുകെിലിം മറാര്ക്ക് െഭിക്കുന്നവര്ക്ക് ‘ത്റാപക് പ്ലസക്’ പദവി നല്കുന്ന്റാണക്. ഓതരറാ വിഷയത്ിനിം 

80 ശ്മറാനിം മറാര്ക്ക് െഭിക്കുന്നവര്ക്ക് ്ിസക്റ്ിിംഗക്ഷനിം, 60 ശ്മറാനിം മറാര്ക്ക് െഭിക്കുന്നവര്ക്ക് ഫസക്റ്ക് ക്റാസുിം, 50 ശ്മറാനിം മറാര്ക്ക് െഭിക്കുന്ന
വര്ക്ക് ളസക്ന്ക് ക്റാസുിം െഭിക്കുന്ന്റാണക്. ഓതരറാ വിഷയത്ിനിം 30 ശ്മറാനിം മറാര്ക്ക് െഭിച്ചവളര മറാത്ളമ വിജയിയറായി പരിഗണിക്കുകയള്ളൂ. 

 2023-ളെ ളപറാതുപരീക്ഷറാ ക്റാസുകെില്  ഒരു  വിഷയത്ില് മറാത്ിം പരറാജയളപ്ടുകതയറാ പളകെടുക്റാന് കഴിയറാള് വരികതയറാ ളെയ്ത 
വിദയേറാര്തികളക്ക് 200 രൂപ ഫീസ്ച്ചു ‘’തസ’’ പരീക്ഷയില് പളകെടുക്റാവുന്ന്റാണക്.  

 പുന:പരിതശറാധനക്ക് (റീവറാതെ്ഷന്) ഒരു തപപ്റിനക് 100രൂപ ഫീസക് അ്തക്ണ്ട്റാണക്. ഈ തുക ്ിരിച്ചു നല്കുന്ന്ല്ല.


