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ވަނަ ސުވާލު )ދޭހަ(

އަންނަނިވި ލިޔުން ރަނގަޅަށް ކިޔުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭށެވެ.
) 18މާކުސް(

ބޯދާ ގަބޫލުކުރުންތައް
 1މާމަ އަބަދުވެސް ބުނާ ވާހަކައެއް އޮވެއެވެ .އެއީ ގޭތެރެއިން ނަންނުގައްޗެއް ފެނުމަކީ ހެޔޮނަސީބުގެ
ހކަށް ނުވަތަ މުޅި ޢާއިލާއަށް
ފާލެއްކަމުގައެވެ .ނަންނުގަތި ފެނުމުން އެއިން ދޭހަކޮށްދެނީ ގޭގެ ކޮންމެވެސް މީ ަ
ސ
އުފާވެރިކަމެއް ލިބެން އުޅޭކަމެވެ .ނަންނުގަތި ފެނުމުން އެއަށް ގޯނާކޮށް މަރާ ހަދައިގެން ނުވާނެކަމުގައިވެ ް
މާމަ ބުނެއެވެ .ނަންނުގައްޗަށް ގޯނާކުރުމުން ހެޔޮ ނަސީބު ބަދަލުވެގެންދަނީ ބަދު ނަސީބަށެވެ.
 2މާމަގެ އުމުރުން ތިރީހަކަށް އަހަރުގައި ހިނގި ހާދިސާއެއް މާމަ މިހާރުވެސް ކިޔައިދެއެވެ .އެއީ ގޭތެރެއިން
ނަންނުގައްޗެއް ފެނުމުން މާމަ އެއަށް ގޯނާނުކުރާށޭ ބުނެބުނެ އޮއްވާވެސް ބޮޑުބޭބެ އެ ނަންނުގަތި މަރާލި
ބނަނީ
ބ އެކްސިޑެންޓްވެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްވި ވާހަކައެވެ .ބޮޑުބޭބެ ު
ދުވަހާއި ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ބޮޑުބޭ ެ
އވެ .ބޮޑުދައިތައާ ދިމާއަށް އޭތި ދުވެފައި
އެނަންނުގަތި މަރާލަން ޖެހުނީ އެހެންގޮތެއް ނެތުމުން ކަމުގަ ެ
ނ ބިރުން ރޮއި ހަޅޭއްލަވާ ހަދަން ފެށުމުން ކަމުގައެވެ.
ދާންފެށުމުން އޭ ަ
ކ
 3ތިމާމެން ދިރިއުޅޭ ގެއިން ނަންނުގަތި ފެނުމަކީ ނަސީބު ރަނގަޅުވުން ކަމުގައާއި އެއަށް ގޯނާކުރުމަ ީ
ވ ކަމެއްކަމު ަ
ބަދުނަސީބު ކުރިމަތިކުރު ާ
ނ
ރމުގެ ތެރޭގައި ހިމެ ޭ
ކރުމަކީ ބޯދާ ގަބޫލުކު ު
ލކުރާ ު
ގއި ދިވެހިން ގަބޫ ު
މކެވެ.
ކަ ެ

ބޮޑުބޭބެ

އެކްސިޑެންޓްވެ

ޒަޚަމްވުމާއި

އޭނާ

ނަންނުގަތި

މަރާލުމާ

ދެމެދު

ގުޅުމެއްވާކަމަށް

ބ އެކްސިޑެންޓްވީ
ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެއޮތީ ބޯދާ ގަބޫލުކުރުން ޞައްޙަވެފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް ސުވާލަކީ ބޮޑުބޭ ެ
ނަންނުގަތި މަރާލުމުން ހެއްޔެވެ؟
 4ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބޯދާ ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި އާދަތައް ވަރަށް ގިނައެވެ .މީގެތެރެއިން ބައެއްކަންކަން
މިހާރުވަނީ އުވިފައެވެ .އަދި ބައެއް ކަންކަންދަނީ އުވެމުންނެވެ .ނަމަވެސް އަހަރުމެންގެ ތެރެއިން ފިލާނުދާ
ކިތަންމެ ގަބޫލުކުރުންތަކެއް އެބަހުރިވެސް މެއެވެ .އިރުވަރުބެލުމާއި ފާލުބެލުމާއި ކައިވެނީގެ އާދަތަކަކީ އަދިވެސް
ގިނަބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ބޯދާ ގަބޫލުކުރުންތަކެވެ.
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ކނި ދިވެހިންގެ ތެރެއަކު ނޫނެވެ .އަހަރުމެންނަށްވުރެ މާކުރިއަރާފައިވާ
އ ަ
ބލުކުރުންތައް ހުރީ ހަމަ ެ
 5ބޯދާ ގަ ޫ
ކގައިވެސް
ގައުމުތަ ު

ވަރަށްގިނަ

ބޯދާ

ގަބޫލުކުރުންތައް

އެބަހުއްޓެވެ.

ތިޔަކުދިން

ޑްރެކިޔުލާ

ފިލްމެއް

ވ
މއް ބުނާގޮތުން އިންސާނުންގެ ލޭބޯ ވާލެއް ކަމަށް ާ
ދުށިންހެއްޔެވެ؟ އިނގިރޭސިންގެ ބޯދާ ގަބޫލުކުރު ެ
"ވެމްޕަޔަރުންނަށް" ،ދޮރުތަކާއި ކުޑަ ދޮރުތަކުގައި ލޮނުމެދު ބޮނޑިބޮނޑި އެލުވާފައި ހުންނަ ކޮޓަރިއަކަށް
ނުވަދެވޭނެއެވެ .ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ރަށްފުށުގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ހޫނުމޫސުމުގެ
ރމަށާއި ގޮވާންކުރުމުގައި
މެދުތެރޭ ރޯސްކުރި ލޮނުމެދު ކާންދެވެއެވެ .އެއީ ދަނޑުވެރިކަން ރަނގަޅުކު ު
ދިމާވެދާނެ

ޤުދުރަތީ

ބަދުނަސީބު

ޙާލަތްތަކާއި

ނ
ކަންކަމު ް

އެބައިމީހުން

ކރުމަށެވެ.
މިންޖު ު

ހެޔޮ

ނަސީބަށްޓަކައެވެ.
 6ތޭރައަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަދުނަސީބާ ގުޅިފައިވާ ނަމްބަރެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު
ރކަށްވީ ،ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމުގެ އެންމެ ފަހުގެ
ގަބޫލުކުރެއެވެ .ބުނެވޭގޮތުގައި ތޭރަ ބަދުނަސީބު ނަމްބަ ަ
ގ
ފަރިއްކޮޅުގައި ތޭރަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމުންނެވެ .އެއީ ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމާއި އެކަލޭގެފާނު ެ
ބންނެވެ.
ޙ ީ
ބާ ަ
ރ ޞަ ާ
ރކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ .ހުޅަނގުގެ އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ މީހާވެސް ތޭރަމީހުން ބައިވެރިވާ
 7ތޭރައިގެ ބިރުވެ ި
ޖަލްސާއެއް ނުބާއްވާ ވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ .އޮފީސް އޮފީހާއި ފިހާރަތަކުގައި ނަމްބަރު ަ
ރ
ހންނަ އި ު
ޖހާފައި ު
ރ
ބ ު
ތޭރަވަނަ ނަމްބަރު ވަރަށް ނުފެންނާނެއެވެ .މެހުމާނު ސަރާތަކުގައާއި ބޮޑެތި ހޮޓާތަކުގައި ތޭރަ ނަމް ަ
ވ .މަތިންދާބޯޓު ދުއްވާ ކުންފުނި ތަކުގައި ތޭރަ ނަމްބަރު ބޯޓެއް ނޯވެއެވެ .އަދި
ކޮޓަރިއެއް ނުހުރެއެ ެ
މަތިންދާބޯޓު ތަކުގައި ތޭރަ ނަމްބަރު ގޮނޑިއެއްވެސް ނުހުރެއެވެ .ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ޕެރިސްފަދަ ބޮޑެތި
މ
ކރު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަ ަ
ސަހަރުތަކުގައި ތޭރަ ނަމްބަރު ގެއެއްވެސް ނުހުރެއެވެ .މަހުގެ ތޭރަވަނަ ދުވަސް ހު ު
ބޑެވެ" .ފުރައިޑޭ ދަ ތާޓީންތު" މިނަމުގައި ހޮލީވުޑުގެ ބިރުވެރި ފިލްމެއް ވެސް
އެދުވަހުގެ ި
ބރުވެރިކަން ވަރަށް ޮ
އުފައްދާފައިވެއެވެ.
ނ
ނމެ ޤައުމެއްގައިވެސް ނުހަ ު
މކީ ކޮ ް
 8ދެމީހަކު އެކުވެގެން އާ ޙަޔާތެއް ފެށުން ނުވަތަ ކައިވެނި ކުރު ަ
އަހަންމިއްޔަތުދޭ މުނާސަބަތެކެވެ .މިފަދަ ބޮޑެތި މުނާސަބަތަކާ ގުޅިފައިވާ ވަރަށްގިނަ ބޯދާ ގަބޫލުކުރުންތައް
ހުރެއެވެ .އިނގިރޭސީން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދާ މަގުމަތީ މޫސުމް ގޯސްވެއްޖެނަމަ
އެސް.އެސް.ސީ  2003ދިވެހިބަސް – ދޭހަ
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އ
ކއިވެނި ބަދުނަސީބު ކައިވެންޏަކަށް ވާނެކަމެވެ .ނަމަވެސް ބައެ ް
އެއިން ދައްކައިދެނީ އެ ކުރަންއުޅޭ ަ
ކމުގައިވެސް ބަލައެވެ .މިނޫނަސް
ސަގާފަތްތަކުގައި ،ވާރޭވެހުން އެއީ ކައިވެނި ކާމިޔާބު ވާނޭކަމުގެ ނިޝާނެއް ަ
ކައިވެންޏާ ގުޅިފައިވާ ވަރަށްގިނަ ބޯދާ ގަބޫލުކުރުންތައް ހުރިހައި ގައުމުތަކެއްގައިވެސް ހުރެއެވެ.
9

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ދުނިޔެ މިހާ ު
ކ
ކ ީ
ކރިއަރާފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި ބޯދާގަބޫލުކުރުންތަ ަ

ކ
އމީހުން ބުނަނީ އެއީ ފްލޯކު ކަމުގައެވެ .ތާކުންތާ ު
މވެެ .
ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރަން ފަސްޖެހޭ ކަންކަ ެ
ހ
ނުޖެހޭ ވަސްވާސްކަމުގައެވެ .އެއީ ތެދެކެވެ .އަދި ދޮގެކެވެ .މިފަދަ ބައެއް ޤަބޫލުކުރުންތަކަކީ ތާކުންތާކު ނުޖެ ޭ
ކކީ އެކަންކަން ގަބޫލު ޮ
އެއްޗެހި ކަމުގައި ވިޔަސް ،އަނެއްބައި ގަބޫލުކުރުންތަ ަ
ކށް އެގަބޫލުކުރުމާ އެއްގޮތަށް
ނގުނަ ފައިދާއާއި މަންފާ ލިއްބައިދޭ ގަބޫލުކުރުން ތަކެކެވެ.
ޢަމަލުކުރާ މީހުންނަށް ނުހަނު ގި ަ

ދޭހައިގެ ސުވާލުތައް
 -1ނަންނުގަތި ގެއެއްގެ ތެރެއިން ފެނުމުން އެގޭގެ މީހުންގެ ނަސީބު ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ގަބޫލު ކުރުމުން
ނަންނުގަތީގެ ނަސީބުވެސް ރަނގަޅުވާނެކަމަށް މިލިޔުމުން ދޭހަވެއެވެ .އެއީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
) 1މާކުސް(
ރފު އެކެއް ނިމޭ ޖުމުލައިގައި " ހެޔޮނަސީބު ބަދަލުވެގެންދަނީ ބަދު ނަސީބަށެވެ ".މިހެން
 -2ޕެރެގު ާ
ށ ބަދަލުވުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
ލިޔުންތެރިޔާ ލިޔެފައިވެއެވެ .ހެޔޮނަސީބު ބަދުނަސީބަ ް
) 2މާކުސް(
މށް ދެކެނީ ކޮން ދީނެއްގެ ބައެއް ހެއްޔެވެ؟
 -3ތޭރަ އެއީ ބަދުނަސީބު ނަންބަރެއްކަ ަ
) 1މާކުސް(
ރފު އެކެއް ނިމޭ ޖުމުލައިގައި "ހުޅަނގުގެ އެންމެ ހިތްވަރުގަދަމީހާވެސް ތޭރަމީހުން ބައިވެރިވާ
 -4ޕެރެގު ާ
ޖަލްސާއެއް ނުބާއްވާ ވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ ".މިހެން ލިޔެފައިވެއެވެ .މިޖުމުލައިގައި ބޭނުންކޮށްފައި އެވާ
"ހިތްވަރުގަދަމީހާ" މިބަހުން ދޭހަވަނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
) 2މާކުސް(
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ކ
ކމަށް ދެކޭ ހެއްޔެވެ؟ ދެކޭ ނުވަތަ ނުދެ ޭ
ރހައި ސަގާފަތެއްގައިވެސް ތޭރައަކީ ބަދުނަސީބު ނަމްބަރެއް ަ
 -5ހު ި
ސަބަބު އަމިއްލަ ސަގާފަތަށް ނިސްބަތްކޮށް ބަޔާންކުރާށެވެ.
) 2މާކުސް(
މދު ވާހަކަދައްކަމުން  ،ހުޅަނގުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ސަގާފަތްތަކުގައި
 -6މިލިޔުމުގައި ބޯދާގަބޫލުކުރުންތަކާ ެ
ބލުކުރުންތަކުން ލިޔުންތެރިޔާ ހެކި ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ލިޔުންތެރިޔާ ދައްކާފައިވާ  3ހެއްކެއް
ހުރި ބޯދާގަ ޫ
ބަޔާން ކުރާށެވެ.
) 3މާކުސް(
 -7މިލިޔުމުން ލިޔުންތެރިޔާ ކިޔުންތެރީންނަށް އަންގައިދޭން ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވެ؟
) 2މާކުސް(
ކބައިހެއްޔެވެ؟
ބލުކުރުންތަކާމެދު ލިޔުންތެރިޔާ ދެކޭގޮތަކީ ޮ
 -8ބޯދާ ގަ ޫ
) 3މާކުސް(
ބސް ދޭހައިގެ ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހު އެބަސްބަސް ލިޔާށެވެ.
 -9ތިރީގައިވާ މާނަތައް ދޭހަވާ ބަސް ަ
) 2މާކުސް(
ހ -އަނިޔާކުރުން

)1ވަނަ ޕެރެގްރާފް(

ށ -އެވޭލާ )3ވަނަ ޕެރެގްރާފް(

ރނެ ހެޔޮ ވަގުތު ހޯދުން )4ވަނަ ޕެރެގްރާފް( ރ -އަސްލެއްނެތް ބިރު )9ވަނަ ޕެރެގްރާފް(
ކ ާ
ނ -ކަމެއް ު
-2

ވަނަ ސުވާލު )ޚުލާޞާކުރުން(

 1ވަނަ ސުވާލުގައި އޮތް ލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ  4ޕެރެގުރާފު  6ފޮޅުވަތާއި  8ފޮޅުވަތާ ދެމެދުގެ މިންވަރަށް
ޚުލާޞާކުރާށެވެ.
) 8މާކުސް(
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