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 ވަނަ ސުވާުލ )ދޭހަ( 2

 2ދޭހަ 

   ދޭށެވެ.  ދީފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ،ފަހު ތިރީގައިވާ ލިޔުން ކިޔުމަށް
 މާކުސް( 21)

 

 ލޫމާތު ސިކުނޑިއާ ނުބައްދަލުޢުލަތްތަކުން ލިބޭ ބޭކާރު މަޞީޒަމާނީ ވަ

މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތަކާއި މި ޒަމާނުގެ މީސްމީޑިޔާގެ ތަފާތު . 

ބޭނުންތެރި ނުހަނު ވަޞީލަތްތަކަކީ މިއަދު އަހަރެމެންގެ ދިރިއުުޅުމުގައި 

އެތަކެއް އިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޢާޒަރީ ފަދަ ތަކެތީގެ ތަކެއްޗެވެ. އެ

މިގޮތުން ލިބޭ އެތައް ހާސް  އެވެ.ލިބެމަޢުލޫމާތު އަހަރެމެންނަށް 

ޢުލޫމާތަކީ އަހަރެމެން އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި ދިރިއުޅުމުގެ މަ

ކުން ލިބޭ ފައިދާއަށް ލޫމާތުތަޢުމައްޗެވެ. ނަމަވެސް އެ ތަކެއިގެން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކާކަންތައްތަ

 ޔޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ތައް ކުރިމަތިވެވުރެ ބޮޑަށް އަހަރެމެންނަށް ތަކުލީފް

 މީހަކަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް  ކޮށްގޮތުގައި، އެވަރެޖް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ.  

ލޫމާތުތައް ހޯދަނީ ޓީވީ، ރޭޑިއޯ، ނޫސް، ޢުމަ ޒަމާނުގައި، އަހަރެމެން މި ލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިޢުއެކުލެވޭ މަ ލަފުޒު

ނެވެ. މިގޮތުން، ޒަރީޢާއިން ( ކުގެތަހަމައިގެ )އަޕްޑޭޓްއަދާފޯންކޯލް، އެސްއެމްއެސް، ޓުވީޓް އަދި ފޭސްބުކް 

 ނަމަ، ހޭލާ ކަމުގައި ވަނީ ގަޑިއިރު ގަޑިއިރުގެ ތެރެއިން އަހަރެމެން ނިދުމަށް ބޭނުންކުރަނީ  ދުވާލުގެ ރެޔާއި

 މުގައެވެ.ލޫމާތު ލިބިގަތުޢުލަތްތަކުން މަޞީވުނު ފަދަ ވަދެންނެ ހޭދަކުރަނީ މި އިންސައްތަ ތަކުގެ ވަގުތު ތިބޭ

 މަށް ލޫމާތުތަކަކީ މީހާގެ އުފެއްދުންތެރިކަޢުމަ ގިނަ ،ގޮތަކަށް ލިބޭ ފަދަ އަހަރެމެންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫއަރާ.  

 ކުންކެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މައިކްރޮސޮފްޓުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކެލޫމާތުތަޢުއަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މަނޭދެވޭ 

 ދާކުރަމުން އްގެ ސަބަބުން އޭނާއީމެއިލެމީހަކު މަސައްކަތުގައި ޝާމިލްވެގެން އިންދައި އަންނަ  ، ގައިގޮތު ދައްކާ
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އެވެ. ހޭދަވެޓް މިނި ދިޔުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް އެނބުރި  މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅިއްޖެ ނަމަ، އެ ށްމަސައްކަތަ

ލޫމާތުތަކުގެ ސަބަބުން މީހާގެ ޢުމަ ''ބޭކާރު''ދަދެއްގެ ޢަ ގޮތުގައި، ލިބިގެންދާ ގިނަ ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ

ވިސްނުންތެރިކަން ބަލާ މިންގަނޑު ނުވަތަ އައި.ކިއު ލެވެލް ވެސް ދަށް ވެގެންދެއެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރު އުފައްދާ 

ށް މަސައްކަތަ ކުުން ހާމަވި ގޮތުގައިކެއް ކުރިން ކުރި ދިރާސާއައެމެރިކާގެ އެޗް.ޕީ ކުންފުނިން، މީގެ އަހަރުތަ

ތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ ފޯންކޯލްތަކާއި، އީމެއިލްބެއް ނެތްހާ ހިސާއަންނަ، އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށް 

މިއީ  އެވެ.ވިވެ އެމީހުންގެ އައި.ކިއު ލެވެލް ދިހަ ޕޮއިންޓް ދަށްކުޑަސަމާލުކަން މަސައްކަތަށް ދޭ  މުވައްޒަފުން

 މިއީއަދި  އެއްފަދަ ކަމެކެވެ.ން ދަށްވުމެކޭ ވިސްނުންތޫނުކަބާރުގަދަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން މީހާގެ 

 ކަމެކެވެ.  ހާމަވާކުރާކަން ތަކެއް ނުރަނގަޅު އަސަރުވެސް އިންސާނާގެ ދުވަހީ ދިރިއުޅުމަށް 

 ލުވުމުން ސިކުނޑިން ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރުޞިލޫމާތުތަކެއް ސިކުނޑިއަށް ވާޢުމަ އެއްފަހަރާ ގިނަ. 

 އެހެނީ، ދެއެވެ. މިކަންތައް އިތުރަށް ގޯސްވެގެންއިތުރު ވަގުތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުން ފަށައެވެ.  ބަލިކަށިވާން

ވަރުބަލިކަން  މަދުވުމާއި ނިދިވަނީ  ލޫމާތުތައް އެއްފަހަރާ ނަގައިގަންނަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްޢުމަ ގިނަ

މާއެކު ކަންކަން ބަލިކަށި އަދި އުފެއްދުންތެރިކައަކީ ފެށުމެވެ. ވަރުބަލިވެފައިވާ ސިކުނޑި ސާސްކުރެވެންޙްއި

 ސިކުނޑިއެއްކަން ކަށަވަރެވެ. ބިލްކަން ކުޑަޤާނިންމުމުގެ 

ތަކުގެ ސަބަބުން ސިކުނޑިއަށް ލޫމާތުޢުތަފާތު މަ އަންނަ އިން އެއްފަހަރާ ލިބެމުންޢާލަތްތަކުގެ ޒަރީޞީޒަމާނީ ވަ.  

އް ކެލޫމާތުތަޢުތަކުގައި އެތައް ބައިވަރު މަޙާލަތްބައެއް ހަމައެހެންމެ، ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާކަން ކަށަވަރެވެ. 

ނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މުހިންމު ގެނެސްދީފާ އެއްތަސައްލީލިބިގަތުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެވަގުތަކު އެމީހަކަށް 

ލޫމާތުގެ މިންވަރު ޢުރު" މަ"ބޭކާ ބޭއަހަރެމެންގެ ސިކުނޑިއަށް ލި އިރު،ލުވެގެން އުޅޭ ޣޫމަސައްކަތްތަކުގައި މަޝް

 ވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ކުރުމަކީ ވަރަށް ވެސް މަދު ވީހާ

 ކަށް ބަދަލުގެނެސްފައިމަލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔު ޕްރޮފެސާ ހަސަން އުގެއިލްގައި މިހާރު އޮންލައިންގައި މާޗް  
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 ގެ ސުވާލުތައް  2ދޭހަ 

ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟  ޅުމާ ގުޅެނީއަހަރެމެންގެ ދިރިއުމުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތަކާއި މީސްމީޑިޔާގެ ވަޞީލަތްތައް  .2

  މާކުސް( 1)          

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ބައި ހޭދަކުރަނީ ކޮން ކަމެއްގައި  މި ލިޔުމުން ދޭހަވާ ގޮތުގައި އަހަރެމެންގެ ދުވަހީ ދިރިއުޅުމުގެ ބޮޑު .1

 މާކުސް(  2)          ހެއްޔެވެ؟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ދެވަނަ ޕެރެގްރާފްގައިވާ ވާހަކަތަކުން ލިޔުންތެރިޔާ އަންގައިދޭން ބޭނުންވަނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟  .3

 މާކުސް(  1)           

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

އެގޮތުން  ށެވެ. އަދިބަޔާންކުރާ ނެ ގޮތެއް ދާލިބޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ ސަބަބުން ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހި .4

 މާކުސް(  3)     ށެވެ! ބުނެދޭ  ލިޔުމުގެ އަލީގައި އްގެއްލުމެ 1ލިބިދާނެ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ކުރި ދިރާސާގައި  ކޮމްޕިއުޓަރު އުފައްދާ އެމެރިކާގެ އެޗް.ޕީ ކުންފުނިން.ކިއު ލެވެލް ޓެސްޓް ކުރުމަށް އައި .5

 މާކުސް( 2)       އް ހެއްޔެވެ؟ އެބައިވެރި ކުރީ ކޮން ބަ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ކަމެއްކަން  ގިނަ ފޯނުކޯލްތަކާއި އީމެއިލްތައް އައުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތެއްގައި އިންދައި މާ  .1

   ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައިވާ ކޮން ޖުމުލައަކުން ހެއްޔެވެ؟ 3ނީ ވަ މެ ބޮޑަށް ދޭހަންއެ

 މާކުސް( 1)           
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ނޑިއަށް ވާޞިލްވުމުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް  އެއް .7 ވަނީ  އިތުރަށް ގޯސްފަހަރާ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ސިކު

ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވުމުން ކުރިމަތިވާނެ ދެ މައްސަލައެއް ބަޔާންކުރާށެވެ!  ،ގޮތަށްކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ މި

 މާކުސް(  3)           

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  މާކުސް( 1)   ން ދޭހަވާ ގޮތަށް ލިޔާށެވެ! ހައިގެ ލިޔުމުދޭތިރީގައިވާ ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ  .8

  ……………………………………………………………………………… (2 ގްރާފް)ޕެރެ      ހ. ޒަރީޢާ

 ……………………………………………………………………………… (2)ޕެރެގްރާފް   ށ. ތަކުލީފް   

 ……………………………………………………………………………… (3ގްރާފް )ޕެރެ ނ. ހިސާބެއް ނެތްހާ 

 ……………………………………………………………………………… (5)ޕެރެގްރާފް  ރ. ތަސައްލީ      

 

 



5 
 

ޑީ.ޕީ.އީ  8102 -އިމްތިޙާން  އެސް.އެސް.ސީ                             II ކަރުދާސް  –ދިވެހިބަސް    
 

 1ދޭހަ 

 ދޭށެވެ!          ދީފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ،ފަހު ކިޔުމަށްތިރީގައިވާ ލިޔުން 
 މާކުސް( 21)  

 ނާޒިފަށް ނުކުރެވޭނެ މަސައްކަތެއް ނެތް!

 ޢަށް ކަކީ ވެސް މުޖުތަމަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަ. 2

ބައެކެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ތެރި ބޭނުން

 މަދު ނަމަވެސް، އެމާޒީގައި ތުތައް ޞަ ފުރު ލިބޭ ގައި ޢުމުޖުތަމަ

އަންނަ ކަމީ ިމ  ތުތަކެއް ލިބެމުންޞަފުރު  ގިނަމިހާރު މީހުންނަށް 

ކްލަބު އެމްޓީސީސީއާއި އެމްޓީސީސީ ވިލިމާލޭ ޔުނިޓް ގުޅިގެން މުޖުތަމަޢުން ފެންނަ އުފާވެރި މަންޒަރެކެވެ. 

ދެންނެވި ފަދަ  އިރު މި ދިޔަ ނިމިގެން ''މުއައްސަސާ ކަޕްވިލި ''، ވިލިމާލޭގައި ބޭއްވިވަނަ އަހަރު  1028

ސްޓެލްކޯގައި އް ކަމުގައިވާ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެފެނިފައެވެ. ވަނީ އުފާވެރި މަންޒަރެއް 

ނީ އެއްގެ ގޮތުގައި ވައެ މުބާރާތުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށް ތަރި ދުޢީލް ނާޒިފް ސަޢީ މަސައްކަތްކުރާ އިސްމާ

 ފައެވެ. ފިޔަޖަހާލައި

ކުޅިވަރަށް ހުންނަ  ދިޔައީނާޒިފް ގިނަ މެޗުތަކެއް ބަލަން  ގެއަހަރު ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް ވަނަ 1027. 1

ނާޒިފް ކޮމިޓީއަށް  އިންތިޒާމް ރާތުގެކަޕް މުބާ ވިލި މުއައްސަސާކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ. ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުން 

އޭނާ ކުޅިވަރަށް ބަހައްޓާ ލޯތްބަކާއި ޝައުގެއްގެ ސަބަބުން  ވެ.ޓަރެއްގެ ގޮތުގައެސަޕޯ ޞަ އްޚާ ފުރަތަމަ ފެނުނީ 

އެމްޓީސީސީން ފުރަތަމަ " ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ. އެތު ދޭން ޞަ އަހަރުގެ މުބާރާތުން އޭނާއަށް ފުރުވަނަ  1028

ނޑު ބައްދަލުވުމަކަށް އައިސްދޭން އެދުނު. އެ ބައް އިގުޅާފަ އިންތިޒާމް އެދުނީ މުބާރާތުގެ  ގާތުދަލުވުމުގައި އަޅުގަ

މަށް. ފަހުން މެޗު ކޮމިޝަނަރެއްގެ ދައުރު އަދާކޮށްދޭން ވެސް ދިނުވެ ރަކާތްތެރިޙަމެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި  ގެކޮމިޓީ

ލިބުނު ފުރުޞަތުތަކުގެ  " ސަން ސްޕޯޓްސްއާ ވާހަކަދައްކަމުން ނާޒިފް ބުންޏެވެ.ރަށް އުފާވިއެދުނު. އަޅުގަނޑު ވަ 

ން ވީ ހަމަޖެއްސުމެޗުގެ މެޗު ކޮމިޝަނަރަކަށް  މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ،ނާޒިފް ހުރިލުން ފޮޅިފައި ސަބަބުން އުފަ
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އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގައި  އެއީ ނާޒިފް ސިފަކުރާ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ލިބުނު އިތުރު ހިތްހަމަޖެހުމަކަށެވެ. 

ނޑުދަނޑިއެކެވެ. އިލާ އަދި ޢާއެމްޓީސީސީއާއި މި އަމާޒަށް ވާޞިލްވެވުނީ  ޝަރަފްވެރިކަމާއެކު ޙާޞިލްކުރެވުނު ލަ

 ކަމަށް ނާޒިފް ދެކެއެވެ.މަސައްކަތްތަކުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމާއެކު ކުރެވުނު އޭނާއަށް ރައްޓެހިންގެ ފަރާތުން 

ކޮމިޓީން ވަނީ ނާޒިފްގެ  އިންތިޒާމް ގެމުބާރާތުގިނަ ކަންތައްތަކެއްގައި  މާއެކު ނިންމާލި އެ މުބާރާތުގެކާމިޔާބުކަ.  3

އި އެމީހުން އޭނާގެ މަސައްކަތްތަކުގަ އެ މުބާރާތުގެ ފަންނީ މެޗު ކޮމިޝަނަރެއްގެ އިތުރުން  އެހީ ހޯދައިފައެވެ.

ނާޒިފާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ތައްޔާރު ކާއި މުބާރާތުގެ ރިޕޯޓުމަސައްކަތްތަ އެގޮތުން އިދާރީ ބޭނުން ހިފިއެވެ.

އޭނާ ކޮށްފައި ވަނީ ކަމަށް  ނާއާ ޙަވާލުކުރެވުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ވެސްއޭޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވެއެވެ. 

ވިލި  ކަމަށް  ސައްކަތްކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައިފާހަގަކުރެވުނީ ވަރަށް ގަޔާވެގެން މަ އޭނާ ހިތައިގެންނެވެ.ކަމޭ

 އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރިއެވެ. )ޖިނާ(  ޙްމަދު ޖިނާޙްކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން އަ އިންތިޒާމް ގެމުއައްސަސާ ކަޕް މުބާރާތު

ރަކާތްތެރިވާ ނާޒިފް، އެންމެ ޙަގެ ބޯޑު މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް  އަން ރެޑް ކްރެސެންޓް )ވިލިޖޯލި(ވިމޯލްޑި . 4

" ވެސް މެއެވެ. ހޮބީ"އެއީ އޭނާގެ  މެވެ.ބައިވެރިވުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ޢުމުޖުތަމަ  އެއް ކަމަކީބޭނުންވާ 

އެވެ. ވީހާވެސް ގަވެރިކަމާއެކުޤުނާޒިފް ކުރިމަތިލަނީ ޝައު  އެކަމަކާވާލުކޮށްފި ނަމަ، ޙަ މަސްއޫލިއްޔަތެއް

ރިކަން ހުންނަ ގޮތުގައި ނުކުޅެދުންތެ ނާޒިފް ދެކޭކީ އޭނާގެ ޢަޒުމެކެވެ. ނިންމާލުމަ އެމަސައްކަތެއް ފުރިހަމައަށް 

ނުޖެހެއެވެ. ނާޒިފް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ  ހުންނާކަށް  ގައިފާރުތެރޭހަތަރު ށް ވުމަކުންކަ ރާތަފަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަވެސް، ލިބޭ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތްކޮށްފި 

 ނެ ކަމެވެ. ވިދާނަމަ މުޖުތަމަޢުގައި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތެރިޔަކަށް ވެ

 ޔުަމކަށް ބަދަލުެގނެސްަފއި ލިސަން އޮންލަިއންަގއި ލިޔެފަިއވާ  އަލީ ރިްފޝާން ގައި  1028ޖުލައި  21
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 ގެ ސުވާލުތައް  1 ދޭހަ

އަންނަ ކަމީ  ތުތަކެއް ލިބެމުންފުރުޞަ  ގިނަ މިހާރު ގައިޢުމުޖުތަމަ ފަރާތްތަކަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން .2

 މި މުޖުތަމަޢުން ފެންނަ އުފާވެރި މަންޒަރެއް ކަމަށް ލިޔުންތެރިޔާ ބަޔާންކުރި ސަބަބަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ 

 މާކުސް(  1)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

އި ޙަރަކާތްތެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ނާޒިފަށް ފަހިވީ އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރި ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް މުބާރާތުގަ .1

 (މާކުސް 2)      ކޮން ސިފަތަކެއްގެ ސަބަބުން ހެއްޔެވެ؟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

އި ޙަރަކާތްތެރި ވުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއިން ނާޒިފަށް އެންމެ ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް މުބާރާތުގަ .3

 (މާކުސް 2)      ބޮޑު އުފަލެއް ލިބުނީ ކޮން ކަމަކުން ހެއްޔެވެ؟ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ކަން ސާބިތުވަނީ ގައި ނާޒިފް ބޭނުންވި ލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލްކުރެވުނީ އެހެން މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު .4

 (މާކުސް 2)         ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ކޮން ގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ވަޒަންކުރީ  ފްނާޒި ،ގެ ޗެއާމަންކޮމިޓީއިންތިޒާމް މުބާރާތުގެ  ކަޕް މުއައްސަސާ ވިލި .5

 މާކުސް( 1)           

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ނާޒިފަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް ލޯބިކުރާ ޝަޚުޞިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވިދާނެ  .1

 މާކުސް(  3)     ހެއްޔެވެ؟ ލިޔުމުން ހެކި ދައްކައިގެން ސާބިތުކޮށްދޭށެވެ! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 ހުންނާކަށް  ގައިހަތަރުފާރުތެރޭ ށް ވުމަކުންކަ ރިކަން ހުންނަ ފަރާތަގޮތުގައި ނުކުޅެދުންތެ  ނާޒިފް ދެކޭ" .7

"ހަތަރުފާރުތެރޭގައި ހުރުން" މި ބަސްކޯޅިން އަންގައިދޭން  ،ޖުމުލައިގައި މި (4)ޕެރެގްރާފް  "ނުޖެހެއެވެ.

 ( މާކުސް 1)       ބޭނުންވަނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ވަނަ ސުވާުލ )ޚުާލޞާކުރުން(  1

 (ސިކުނޑިއާ ނުބައްދަލުލޫމާތު ޢުލަތްތަކުން ލިބޭ ބޭކާރު މަޞީޒަމާނީ ވަ)ދޭހައަށް ދީފައިވާ ފުރަތަމަ ލިޔުމުގެ       

 ފޮޅުވަތަށްވުރެ ދިގު ނުކުރާށެވެ! 21ޚުލާޞާ ކުރާށެވެ. ޚުލާޞާ، ޕެރެގުރާފު  3ފުރަތަމަ 

 މާކުސް( 20)             

1- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ( ޝަރަޙަކުރުންވަނަ ސުވާލު )ޅެްނ  3

ފޮޅުވަތާ ދެމެދަށް ޝަރަޙަކުރާށެވެ! 20ފޮޅުވަތާ  1އެއް ބައިތު  ބައިތުގެ ތެރެއިންދެ ތިރީގައިވާ 

 މާކުސް( 8)           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........................................................................................................................

...........................................……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ދެކޭ ގޮތް 

 ކުރުކޮށްފައި،މަސައްކަތުން މަދު އެތިކޮޅެއް ލިބުނަސް ޝު މާގެ ތިހ. 

    ކޮށް، އެއިން ނުދަރާ އުޅެން ވާނޭދަތިތަކަށް ކެތް މާވާ ދި    

 -ރަމްލާ ޢަބްދުލް ޣަނީ-

 އިލްތިމާސެއް 

 ށ. އިތުރު ޢަޒުމްތައް ކަނޑައަޅަމުން ހިތުގެ އަޑިން އެދި ޞުލްޙަ އަލުން 

  ފިތުނަ ފަސާދުގެ އަސަރު މުލުން ޤައުމުން ލުހެލަން ގަދައަޅަމާ

   -ޔޫސުފް ޢަލީ، ހޯރަފުށި -
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 ވަނަ ސުވާުލ )ރައިވަރު މާނަކުރުން( 4

ފޮޅުވަތަށް ވުރެ ދިގު  5ތިރީގައިވާ ދެ ރައިވަރުންކުރެ އެއް ރައިވަރުގެ ޖުމުލަ މާނަ ލިޔާށެވެ. މާނަ 
         ނުކުރާށެވެ!

 މާކުސް( 1)

 

2- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  އިންނަ ތިން ދުވަހުގާ   (ށ(        ދާނަ ކުޅަ ޙިކުމަތަށް  )ހ(

  ހިތްހެޔޮ ކަމަށް ގެން ހަދާ     ފާނު ލުގުމާނުގެ ފަހަށް 

        ތިން ހަތަރު މަސް ވީ ތަނާ     ޢާލަ މުޅި ވީ ފާޅު މަށް 

 ލާ ކޮކަޑި ސިއްރުން ބަތަށް                  ޔާތި ފަދަ މީހަކު އަދަށް 

           މިންޖު ނުވިއަސް ތިމާ މީހާ     ސާބުނެތި ދު ބުނަމޭ ލުންހި

 ނިންމާލާނެ ފިރިމީހާ     ލާނު އުޅޭށި މަހިތުން ހި 

                                      12ޞ  –ސަތޭކަ ރަިއވަރު  ދެވަނަ                  31ޞ  –ވަނަ ސަތޭކަ ރަިއަވރު  5 
 = ވިހައެއް  ކޮކަޑި 
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 ވަނަ ސުވާުލ )އަދަބުގެ ތަޢާރަފު(  5
 

             ދޭެށވެ!ޖަވާބު ުސވާލުތަކަށް ތިރީގަިއވާ

 މާކުސް(  8)  
 

    ދިވެހި ބަހުން، ޗާޕްކޮށްގެން ުފރަތަމަ ނެރުނު މައްޖާލާއަކީ ކޮބައިހެއްެޔވެ؟  .2

 (މާކުސް 2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ދިވެހި އަދަބުގެ އިހުގެ ގިނަ ައދަބީ ތަރިކަތަކެއް ެގއްިލގެން ދިޔަ މައިަގނޑު ސަބަބަކީ ކޮބަިއހެއްޔެވެ؟ .1

 (މާކުސް 2)           
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ބޮޑުތަރުތީބުގައި އެކުެލވިގެން ވަނީ ކޮން ކަހަލަ ވާހަކަަތކެއް ހެއްޔެވެ؟ .3

 (މާކުސް 2)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ހެއްޔެވެ؟މި ނަން ނިސްބަތްކުރެވެނީ ކޮން ބޭފުޅަކަްށ  "ުއޖާލާވި ރަންތަރި"ޅެންވެރިކަުމގެ ދުނިޔޭަގއި،  .4

 މާކުސް( 2)           

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ކޮން ބާވަެތއް ހެްއޔެވެ؟ގެ ިދވެހި ަވޒަންބަހުރުވައި  މިވަނީ ތިރީގައި .5

 (މާކުސް 1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ތް" މި އަދަބީ ބަސް ބޭނުންކުރެވެނީ ކޮން މާނައެއްަގއި ހެއްެޔެވ؟ "ފެން ކައްކާ ބޮީލގެ ޢިއްޒަ .1

 މާކުސް( 1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 ރޯގާގެ ބައިން ގަރު

 ތޯ މި އުޅެނީ ވާން މަރު

 ދެފުރިނުން ހިނގާ ކަރު ލޯ 

 ކޯފަތް ނުވޭ ހިކޭވަރު
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