unWHitcmia cTekifcTes clUkcs IrwDcnwkes rwywh

cfoa cTcnwmcTWpiD
cscnwxEnimEzcgea ckilcbwp

2017 iaem

cswbihevid
II csWdurwk

cmIkcs cnikWm

ejcaWrihevid ,elWm

DEPARTMENT OF
PUBLIC EXAMINATIONS

D. P . E

cscnwxEnimEzcgea ckilcbwp cfoa cTcnwmcTWpiD

cfoa cTcnwmcTWpiD
cscnwxEnimEzcgea ckilcbwp

H. S . C 2 0 1 7

DEPARTMENT OF
PUBLIC EXAMINATIONS

1

ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާން
މާކިންގ ސްކީމް
 1027މެއި

ދިވެހިބަސް

ކަރުދާސް II

އާއްމު އިރުޝާދު:
 ދޭހައިގެ ލިޔުމުގެ ޖަވާބު އޮތް ހިސާބު އަކުރުން އަކުރަށް ކޮޕީކޮށްފައިވާ ކުޑަބޮޑުމިނަށް
ބަލައިގެން މާކުސް އުނިކުރާށެވެ.
 ދޭހައިގެ ސުވާލުތަކަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި ޖަވާބާ ނުގުޅޭ ބޭކާރު ވާހަކަ ހިމެނޭނަމަ ނިސްބަތުން
މާކުސް އުނިކުރާށެވެ.
 ދޭހައިގެ ސުވާލުތަކަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކުގެ ނިމުން ސުވާލުގެ މަޤުޞަދާ ނުގުޅޭ ގޮތަށް
ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވާނަމަ ½ ،މާކުސް ކަނޑާށެވެ.
 އެއްވެސް ސުވާލަކަށް އެއް ޖަވާބަށް ވުރެ ގިނަ ޖަވާބު ލިޔެފައިވާނަމަ މާކުކުރާނީ ފުރަތަމަ އޮތް
ޖަވާބެވެ.
 ނޯޓް :މާކިންގ ސްކީމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ މައްސަލަ
ނިންމާނީ އެގްޒޭމިނަރުންގެ ކޮމެޓީންނެވެ.
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ދޭހައިގެ  1ގެ ސުވާލުތައް:
އވާ ދެ ޖުމުލައިން ލިޔުންތެރިޔާ އަންގައިދޭން ބޭނުންވަނީ
ގ ި
 .1މި ލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ ޕެރެގްރާފުގައި ކޮމާކޯޅި ތެރޭ ަ
( 1މާކު)

އޔެވެ؟
ކއެއް ހެ ް
ކޮން ވާހަ ަ

ޖަވާބު:
އ
ޓވުން ނޫންކަމަށާއި ހަނގުރާމަތަ ް
ޓކައި ހަމައެކަނި ކުރަންވީ ކަމަކީ ހަނގުރާމަތައް ހުއް ު
ދުނިޔޭގެ ސުލްހައަށް ަ
ފެށުނަ ނުދޭން މަސައްކަތްކުރުން ވެސް މުހިއްމުކަމެވެ.

އއީ ސުލްޙަވެރި
އ ޞުލްޙަވެރި ޤައުމުތަކެއް ކަމުގައި ފެނުނަސް ހަޤީޤަތުގައި ެ
 .2ޤައުމުތަކުގެ ބޭރުފުށުން އެ ީ
( 2މާކުސް)

ޔވެ؟
އވެ ހެއް ެ
ނވަނީ ކީ ް
މގައި ު
ޤައުމުތަކެއް ކަ ު

ޖަވާބު:
ގ ސަބަބުން
ދއުރު ެ
ގއި އަދާކުރާ ަ
 ހަނގުރާމައަށް ޓަކައި ކުރާ ހޭދަތަކުގެ ސަބަބުންނާއި އެފަދަ ކަންކަމު ަ
ގލެއް ގިނަކަމުން
އ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ހިނ ާ
ތއާ ި
ރވާ ީ
ވގިވެ ި
ކގައި ހިނގާ ހަނގުރާމަތަކަށް ާ
 ބޭރު ގައުމުތަ ު
ޖވާބަކަށް  1މާކުސް
ނޯޓް) :މި ދެ ޖަވާބުން ކޮންމެ ަ

ކއި
އމުތަކަށް ހޭދަކުރުމަކީ އެމެރިކާގެ ރައްކަލަށް ޓަ ަ
އ އިންސައްތަ ދުނިޔޭގެ ޤަ ު
އކެ ް
 .3އެމެރިކާގެ އާމްދަނީގެ ެ
(2

ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމަކަށް ވަނީ ކީއްވެ؟
މާކުސް)

ޖަވާބު:
ޤއުމުތަކުގެ
އ ަ /
ތއާ ި
ރވޭނެ ީ
ނ ކު ެ
ބރުވެރިކަން ވަޒަ ް
އސްކަރީ ާ
ކގެ ަ
ހން ޤައުމުތަ ު
ނ އެ ެ
އކަމުގެ ސަބަބު ް
އ ެ
 އެ ީ
ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެތީ
ނ ކުރެވޭނެތީ
ތއް ބައްޓަ ް
ރއްޔާ ަ
ތކުގެ އަސްކަ ި
ގއުމު ަ
 އެމީހުން (އެމެރިކާ މީހުން) ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެހެން ަ
ވބެއް ވާނަމަ ފުލް މާކުސް ދޭށެވެ .ކޮންމެ ކަމަކަށް ދޭނީ  1މާކުސް
ނޯޓް) :މި ތަނުން ދެ ޖަ ާ
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ދޭހައިގެ  2ގެ ސުވާލުތައް:
ސބަބެއް ލިޔާށެވެ!
ގތުގައި މަންޑޭލާ ބެލެވޭ ަ 3
އގެ ޮ
ބޑު ތަރިކަ ި
ގ އެންމެ އަގު ޮ
ސ ެ
 .4ދެކުނު އެފްރިކާގެ ޑިމޮކްރެ ީ
( 3މާކުސް)

ޖަވާބު:
ރ
އވި ބު ަ
އވުމަށް ކުރެ ް
ދ ް
ދވައި ެ
އން ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯއް ަ
ގ ތެރެ ި
 ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމު ެ
ތ
މަސައްކަ ް
އވުން
ޅ ް
 ބާރު ލިބުނުހިނދު ވެސް ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫޙެއް މަންޑޭލާ ނުގެންގު ު
އވުން
ރކަން ކުރެ ް
ރކޮށްގެން މަންޑޭލާ ވެ ި
 ދޮން ނަސްލުގެ މީހުން ވެސް ބައިވެ ި
ނ
އން މިނިވަން އިންތިޚާބަކަށް ފުރުޞަތު ދެއްވު ް
އގެ ތެރެ ި
ރކަމެ ް
 ހަގީގީ ވާދަވެ ި
ޔވެ؟
އ ެ
ގ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިހެ ް
އކަތްޕުޅު ެ
އވި މަސަ ް
އގެން މަންޑޭލާ ކުރެ ް
 .5ލޯ ފާރމެއް ހުޅުވަ ި

( 2މާކުސް)

ޖަވާބު:
ބއިކަން ހާމަވުން
ޙއްޤަކީ ކޮ ަ
 މި މަސައްކަތުން އިންސާނީ ަ
ކމާއެކު ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ލިބެންޖެހޭނެކަން ހާމަވުން
 އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހަމަހަމަ ަ
ޑލާގެ އަޑު ފެތުރުން
 މުޅި އެފްރިކާ ބައްރަށް މަން ޭ
ލށެވެ .ރަނގަޅު ކޮންމެ ޖަވާބަކަށް  1މާކުސް.
ސ ދެ ޖަވާބެއް ރަނގަޅުކަމަށް ބަ ާ
ނޯޓު :މި ޖަވާބުތަކުން ކޮންމެވެ ް

 .6ރަގަބީ މެޗު ބެއްލެވުމަށް އެ ޤައުމުގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ދޮން ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ކެޕްޓަންގެ ޖާރޒީ ،މަންޑޭލާ
ވ؟
ޔ ެ
ބއިހެއް ެ
އވުމުގެ ޙިކުމަތަކީ ކޮ ަ
ތުރުކުރެ ް
( 2މާކުސް)

ޖަވާބު:
ގއުމީ މަސްލަހަތަށް އިސްކަން ދިނުން
 އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތަށް ވުރެ ަ
ބ ދީފައިވާނަމަ މާކުސް ދޭށެވެ!)
(މި މާނަ ދޭހަވާ ގޮތަށް ޖަވާ ު
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ދެ ލިޔުމަށް ބިނާކޮށްގެން ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ސުވާލު:
ވކަން ދެ ދޭހައިން ވެސް
އ ލިބިފައި ާ
ޔއަށް ކާމިޔާބުތަކެ ް
ރވުނު މަސައްކަތްތަކުން ދުނި ެ
ކއި ކު ެ
 .1ޞުލްޙައަށް ޓަ ަ
ނކަން
ތގެ ނަތީޖާ އެންމެ ބޮޑަށް ހާމަކޮށްދެނީ ކޮން ދޭހައަކު ް
ވނު މަސައްކަ ު
ހާމަވެއެވެ .މިގޮތުން ކުރެ ު
( 3މާކުސް)

އކާށެވެ!
ޅއި ލިޔުމުން ހެކިދަ ް
ޑއަ ަ
ކަނ ަ

ޖަވާބު:
 ފުރަތަމަ ދޭހަ އެވެ.
އއް
ނ ދުނިޔޭގައި ހިނގި އަހުލީ ހަނގުރާމަތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ ެ
 1800 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެ ް
އ ޞުލްހަ ހޯދިކަން ބަޔާންކުރުން
ކ ި
ހކަދައް ަ
ބައި ހަނގުރާމަ ،ވާ ަ


ތ
ގއި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ  25އިންސައް ަ
 1945ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ދުނިޔޭ ަ
ދނުން.
ވކަން ބަޔާންކޮށް ި
އ ާ
ހުއްޓުވިފަ ި
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 2ވަނަ ސުވާލު
ޚުލާޞާކުރުން
ދޭހައަށް ދީފައިވާ ދެވަނަ ލިޔުމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ތިން ޕެރެގްރާފުގެ މުހިއްމު ނުކުތާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް،
އަމިއްލަ ޢިބާރާތުން ،ޚުލާޞާކުރާށެވެ( .ޚުލާޞާގެ ދިގުމިން  10ފޮޅުވަތާއި  12ފޮޅުވަތާ ދެމެދަށް
ފެތެންވާނެއެވެ).
( 10މާކުސް)

ނުކުތާތައް:
އ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ،އެންމެ ބޮޑަށް
 .1ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލައި އިންސާނީ ކަރާމާތާ ި
( 1މާކުސް)

ނ މަންޑޭލާއެވެ.
ރއްވީ ނެލްސަ ް
މަސައްކަތް ކު ެ

ކޅު މީހުންނަށް ދިން އަނިޔާތަކާމެދު
ކމުގައި ަ
ރ ަ
ޔކީ ދޮން ނަސްލުގެ ވެ ި
ފ ަ
 .2މަންޑޭލާގެ ޚާއްޞަ ސި ަ
( 0.5މާކުސް)

ވމެވެ.
ރއް ު
ހިތްތިރިކަމާއެކު އަމަލުކު ެ

ކއިގެ
އގުބޮޑު ތަރި ަ
ސގެ އެންމެ ަ
ކގެ ޑިމޮކްރެ ީ
 .3މި ސަބަބާ ހުރެ މަންޑޭލާ ސިފަކުރެވެނީ ދެކުނު އެފްރި ާ
( 1މާކުސް)

އވެ.
ގ ެ
ގޮތު ަ

ށ ފަހު ވެސް ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުމަކަށް ނުގޮސް އެ ޤައުމު އޮތުމުގެ މައިގަނޑު
 .4ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ދިއުމަ ް
( 1މާކުސް)

ސަބަބަކަށްވީ ބަދަލު ނުހިފުމެވެ.

ކން ދެމެހެއްޓުނު
މގެ އަމާން ަ
ވމަކީ ވެސް ޤައު ު
އ ު
ނ މަންޑޭލާ ވެރިކަން ކުރެ ް
 .5ދޮން މީހުން ބައިވެރިކޮށްގެ ް
( 0.5މާކުސް)

ސަބަބެކެވެ.

އ
ގ ދަހިވެތިކަމުގަ ި
 .6ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ދެކޮޅަށް މަންޑޭލާ ވާހަކަ ދެއްކެވީ ހެޔޮ ހިތުންކަމާއި ވެރިކަމާއި ބާރު ެ
( 1މާކުސް)

އވެ.
ކށްދެއްވާފަ ެ
ނޫންކަން އޭނާ ވަނީ ސާބިތު ޮ

ހންނެވި ނަމަ ،އެ
މގައި ު
ގ މުއްދަތަކަށް ވެރިކަ ު
ލ ދި ު
ތގައި މަންޑޭ ާ
ދޅުވާ ގޮ ު
އވާ ބޭފުޅުން ވި ާ
 .7ދިރާސާކުރަ ް
ވ 1( .މާކުސް)
އ ެ
ނވެ ެ
އކަށީގެ ް
ރގެން ދިއުން ެ
އންސާފުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ފެތު ި
މގައި ބަދަލު ހިފުމާއި ނާ ި
ގައު ު
ކވެ.
ރއްވި ފަރާތެ ެ
ތކު ެ
މގެ މަސައްކަ ް
ރއްވު ު
ލގެ މީހުން ބާރުވެރިކު ެ
ގއި ކަޅު ނަސް ު
ކ ަ
 .8މަންޑޭލާއަކީ ދެކުނު އެފްރި ާ
( 1މާކުސް)

ޚުލާޞާއަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށެވެ.
 -މުހިންމު ނުކުތާތައް އަމިއްލަ ޢިބާރާތުން ގެނެސްފައިވާ މިންވަރު

( 7މާކުސް)

 -ނުކުތާތައް ގުޅުވާލައިގެން ބަހުގެ ހަމަޔާއި ޤަވާޢިދަށް ފައްތައިގެން ގެނެސްފައިވާމިންވަރު

( 3މާކުސް)
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 3ވަނަ ސުވާލު
އަދަބިއްޔާތު1 :
ރން)
ޔން/ޝަރަޙަކު ު
ވ މާނަލި ު
އވަރު (ދޭހަ ާ
ރަ ި
އަންނަނިވި ދެ ސުވާލުންކުރެ އެއްސުވާލަށް ޖަވާބުދޭށެވެ.

( 05މާކުސް)

ހ .ތިރީގައިވާ ރައިވަރުގެ ދޭހަވާ މާނަ ލިޔާށެވެ 5 .ފޮޅުވަތަށްވުރެ ޖަވާބު ދިގު ނުކުރާށެވެ.
ހަރުތެރޭ ތިބޭ ވެން
ބަރުޚަވެ ނިކުމެދާނެ ދެން
ކަރުތާފެނަށް އެރިތިހެން
ކަރުގޮހޮރު ނުއުކަނިގަ ދެން
މަރުވެދާނޭ ކަމެއް ނަމަކަ
ވަރު އާލާތް ނެތް ނަމަކަ
(ދެވަނަ ސަތޭކަ ރައިވަރު ،ޞ )5

ދޭހަވާ މާނަ:
 ކަވަރު އާލާތް ނެތްނަމަ ތިޔަހެން ކަރުދާ ފެނަށް އެރި ހުރެގެން ކަރުގޮހޮރު ނުއުކާށެވެ .ޚަބަރުވެގެން(އިޝާރާތްވެގެން) ހަރުތެރޭގައި ތިބޭ ވެން ނުކުމެދާނެއެވެ .އެއީ ،މަރުވެދާނެ ވަރުގެ ކަމެކެވެ.
ދޭހަވާ މާނަ:
 ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު ނާޅައި ނުރައްކާތަކާ ކުރިމަތިނުލާށެވެ .އޭގެ ސަބަބުން ތިމާއަށް ހީނުކުރާ ކަހަލަގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ.
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ރައިވަރުން ދޭހަވާ މާނަ މާކުކުރާނެ މިންގަނޑު
ވ
 -ރައިވަރުގެ ދޭހަވާ މާނަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްދީފައި ޭ

5

ބރާތްކޮށްފައިވޭ
 ފަސޭހައިން ދޭހަވާ ގޮތަށް ޢި ާވ
ޔންކޮށްދީފައި ޭ
 -ރައިވަރުގެ ދޭހަވާ މާނައިގެ ވަރަށް ބޮޑުބައެއް ފުރިހަމައަށް ބަ ާ

4

ވ
ކށްފައި ޭ
 މާ ބޮޑު އުނދަގުލަކާ ނުލައި ދޭހަވާ ގޮތަށް ޢިބާރާތް ޮފއިވޭ
 -ރައިވަރުގެ ދޭހަވާ މާނައިގެ މައިގަނޑު ވާހަކަތައް ބަޔާންކޮށްދީ ަ

3

ތ ކޮށްފައިވޭ
 ދޭހަވާ ގޮތަށް ކޮށިކޮށް ޢިބާރާ ްއ ނުވޭ
 -ރައިވަރުގެ ދޭހަވާ މާނައިގެ މުހިއްމު ބައިތައް ބަޔާންކޮށްދީފައެ ް

2

ވ
ރތްކޮށްފައި ޭ
 ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ދޭހަވާގޮތަށް ކޮށިކޮށް ޢިބާ ާ -ރައިވަރުގެ ދޭހަވާ މާނަ ގެނެވިފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށް

1

ށ
 ޢިބާރާތްތައް ވަރަށް ކޮ ި -ރައިވަރުގެ ދޭހަވާ މާނަ ބަޔާންކޮށެއް ނުދެވޭ

0

އއް ނުވޭ
 -ދޭހަވާ ގޮތަށް ޢިބާރާތް ކޮށްފަ ެ

ށ .ތިރީގައިވާ ރައިވަރު ޝަރަޙަކުރާށެވެ .ޖަވާބު  7ފޮޅުވަތަށް ވުރެ ކުރު ނުކުރާށެވެ.
ހާލުގައި ވުމުން ދަތި
ލާލު އަތު ހިރު ޖަވާ ނެތި
މާލު މުދަލުން ވެ ކަންފަތި
ޗާލުކަން ނުވެވު މުން މަތި
ވާލެއް ދެކޭ އިޔާރެއް ނު
ވާނެތި މާގެ މީހެއް ނު
(ހަތްވަނަ ސަތޭކަ ރައިވަރު ،ޞ)16.

ޖުމުލަ މާނަ:
 އަތުގައި ޖަވާހިރު ނެތި މާލާއި މުދާ މަދުވެ ޗާލުކަން ނެތިގޮސް ދަތި ޙާލުގައި ޖެހުމުން ތިމާގެ މީހަކުނުހުންނާނެއެވެ .އަދި ވާލެއް އިޔާރެއްވެސް ނުދެކޭނެއެވެ.
ނޯޓު :ޝަރަޙައިގައި ،މިހާރު ކަންތައްތައް ހިނގާ ގޮތާ ގުޅުވައިލައިގެން ދުނިޔެވީ މިސާލުތައް ގެނައުން
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ރައިވަރު ޝަރަޙަ މާކުކުރާނެ މިންގަނޑު
5
4
3
2
1
0

ވ
 ރައިވަރުގައި ބުނާ ވާހަކަތައް މިސާލާއެކު ފުރިހަމައަށް ތަފްޞީލުކޮށްދީފައި ޭބރާތްކޮށްފައިވޭ
 ފަސޭހައިން ދޭހަވާ ގޮތަށް ޢި ާވ
 ރައިވަރުގައި ބުނާ ވާހަކަތައް ރަނގަޅަށް ތަފްޞީލުކޮށްދީފައި ޭވ
ރތްކޮށްފައި ޭ
 މާ ބޮޑު އުނދަގުލަކާ ނުލައި ދޭހަވާގޮތަށް ޢިބާ ާވ
 ރައިވަރުގައި ބުނާ ވާހަކަތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތަފްޞީލުކޮށްދީފައި ޭތކޮށްފައިވޭ
 ދޭހަވާ ގޮތަށް ކޮށިކޮށް ޢިބާރާ ް ރައިވަރުގައި ބުނާ ވާހަކަތައް މާބޮޑު ތަފްޞީލެއް ނެތި ބަޔާންކޮށްދީފައިވޭވ
ކށްފައި ޭ
 ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދޭހަވާގޮތަށް ކޮށިކޮށްޢިބާރާތް ޮވ
 ރައިވަރުގައި ބުނާ ވާހަކަތައް ތަފްޞީލުކޮށްދީފައެއް ނު ޭށ
 ޢިބާރާތްތައް ވަރަށް ކޮ ި ރައިވަރުގައި ބުނާ ވާހަކަތައް އެއްވެސް ވަރަކަށް ގެނެސްފައެއް ނުވޭއއް ނުވޭ
 -ދޭހަވާ ގޮތަށް ޢިބާރާތް ކޮށްފަ ެ
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ލ
 4ވަނަ ސުވާ ު
ޅެން
ތިރީގައިވާ ޅެމުގެ ޝަރަޙައެއް ލިޔާށެވެ .ޝަރަޙަ  20ފޮޅުވަތާއި  25ފޮޅުވަތާ ދެމެދަށް ފެތެންވާނެއެވެ.
( 10މާކުސް)

ވަޠަންގެ ދޫ
ޛިކުރާގެ ގުލްޝަނުން ދިރޭ ޛިކުރާތަކޭ މި ގެންނަނީ،
ތަކުރާރުކޮށް ޅެމުން ބަހުން އަންގައިދެމުން މި ގެންދަނީ
އެކި ގޮތްގޮތުން އެކި ފަންނުގާ އެކިއެކި ބަޠަލު ކުރެއްވިހާ،
އެކި ޚިދުމަތުން އިލްހާމުތައް ހޯދައިގަތުން މި އެދެވެނީ
ލޮބުވެތި މަގޭ ދަރިންތަކަށް މި ބިމުން ލިބޭ ޣިޛާތަކަށް،
ލޮބުވެސް ވަޠާ ޝުކުރެއްކުރަން ނޫޅޭ ތަނޭ މި ފެންނަނީ
ޤައުމަށް ޓަކައި އުފަންވެގެން ޤައުމީ ދިދައިގެ ހިޔަލުގައި،
ޤައުމުގެ ދަރިން އެހީވުމަށް ޤައުމުގެ ދުލޭ ގޮވާލަނީ
އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން އެންމެންގެ ރޫޙު އެކުވެގެން،
ގެންނަން އެދޭ ބަހާރުތައް ގެންނަން އުޅޭށެ މި ގޮވަނީ
ނ 1-ޞ)60 .
(އާމިނަތު ފާއިޒާ ،އަބާރަ ަ
މާނަ:
ޣިޛާ :ކާނާ (ފައިދާ)
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ޅެން ބައިތުގެ ޖުމުލަ މާނަ
 .1ތަކުރާރުކޮށް ޅެން ބަހުން އަންގައިދެމުން މި ގެންދަނީ ޛިކުރާގެ ގުލްޝަނުން ދިރޭ ހަނދާން
ތަކެކެވެ.
 .2އެކި ގޮތްގޮތުން އެކި ފަންނުގައި ބަޠަލުން ކުރެއްވިހައި ޚިދުމަތުން އިލްޙާމުތައް ލިބިގަތުން އެދެމެވެ.
 .3ފެންނަމުން ދަނީ މަގޭ ލޮބުވެތި ދަރިންނަށް މި ބިމުން ލިބޭ ޣިޛާ (ފައިދާ) ތަކާމެދު ލޯތްބާއެކު
ޝުކުރުނުކުރާ ތަނެވެ.
 .4ޤައުމުގެ ދޫ ގޮވަނީ ޤައުމީ ދިދައިގެ ހިޔަލުގައި ތިބިގެން ޤައުމުގެ ދަރިން ޤައުމަށް ޓަކައި
އެހީވުމަށެވެ.
 .5ވަޠަންގެ ދޫ ގޮވަނީ އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން އެންމެން އެއް ރޫޙެއްގައި ގައުމަށް ގެންނަން
އެދޭ ބަހާރުތައް ގެނައުމަށެވެ.

ޅެން ޝަރަޙަ މާކުކުރާނެ މިންގަނޑު
9 - 20
7 - 8
5 - 6
3 - 4
0 - 1
1

ވ
ކތައް މިސާލާއެކު ފުރިހަމައަށް ތަފްޞީލުކޮށްދީފައި ޭ
 ޅެންބައިތުތަކުގައި ބުނާ ވާހަ ަބރާތްކޮށްފައިވޭ
 ފަސޭހައިން ދޭހަވާ ގޮތަށް ޢި ާވ
ފޞީލުކޮށްދީފައި ޭ
ކތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ރަނގަޅަށް ތަ ް
 ޅެންބައިތުތަކުގައި ބުނާ ވާހަ ަވ
ކށްފައި ޭ
 މާބޮޑު އުނދަގުލަކާ ނުލައި ދޭހަވާ ގޮތަށް ޢިބާރާތް ޮބޔާންކޮށްދީފައިވޭ
 ޅެންބައިތުތަކުގައި ބުނާ މައިގަނޑު ވާހަކަތައް ތަފްސީލުކޮށް ަކށްފައިވޭ
 ދޭހަވާގޮތަށް ކޮށިކޮށް ޢިބާރާތް ޮނތި ބަޔާންކޮށްދީފައިވޭ
 ޅެންބައިތުތަކުގައި ބުނާ ބައެއް ވާހަކަތައް މާބޮޑު ތަފްޞީލެއް ެވ
ކށްފައި ޭ
 ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދޭހަވާގޮތަށް ކޮށިކޮށް ޢިބާރާތް ޮދފައެއް ނުވޭ
 ޅެންބައިތުތަކުގައި ބުނާ ގިނަ ވާހަކަތައް ތަފްޞީލުކޮށް ީށ
 ޢިބާރާތްތައް ވަރަށް ކޮ ި ޅެމުގައި ބުނާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ގެނެވިފައެއް ނުވޭ  /ޝަރަޙައަކަށް ނުވޭއ ނުވޭ
 -ދޭހަވާ ގޮތަށް ޢިބާރާތްކޮށްފައެ ް
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 5ވަނަ ސުވާލު
އަދަބިއްޔާތު2 :
ދިގުވާހަކަ  /ކުރުވާހަކަ
ށވެ).
ތށް ވުރެ ދިގު ނުކުރާ ެ
 ތިރީގައިވާ  2ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭށެވެ( .ޖަވާބު  10ފޮޅުވަ ަ

 -1ދިގު ވާހަކަ (ސަރިޔަތް)
ތކުން މިންޖު
އމަށް ފަހު ވެސް މަރިޔަމް ޢާމިރާގެ އަނިޔާ ަ
ހ" .ސަރިޔަތް" މި ވާހަކައި އުޅޭ ޖަލީލު ޙަމީދު ،މާލެ އަ ު
ހކައިން ހެކި
އވެ .މި ކަން އެންމެ ބޮޑަށް ސާބިތުކޮށް ދޭ  7ކަމަކީ ކޮބައިކަން ވާ ަ
ނުވެވުނުކަން ވާހަކައިން އެނގެ ެ
ށވެ!
އގެން ބަޔާންކޮށްދޭ ެ
ދައްކަ ި
( 15މާކުސް)

ޖަވާބު:
 އެއީ 1 :ޖަލީލު ޙަމީދުގެ ވިޔަފާރިއާއި މުދަލުގެ މައްޗަށް ވެރިވުން
 ޖަލީލު  6އަހަރު ވަންދެން ބޯޓު ދަތުރުކޮށްގެން ހޯދި ފައިސާތަކުގެ މައްޗަށް ޢާމިރާ ވެރިވުން ޖަލީޝް އެންޓަރޕްރައިޒް މި ކުންފުނި މަރިޔަމް ޢާމިރާގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުން 2ޝަރުމީލާ ޖަލީލު ޙަމީދާ ދުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 ޝަރުމީލާ މިރުފަތާ ގުޅުވަން މަސައްކަތްކުރުން (އެކުގައި ސައި ކޮފީ ބުއިމަށާއި ކުޅިވަރުކުޅުމަށްފުރުޞަތުދިނުން)
 ޖަލީލު ޙަމީދުގެ ނަމުގައި ދޮގު ސިޓީ ފޮނުވުން (ފިލިޕިންސް ކުއްޖާގެ ވާހަކަ ސިޓީގައި އޮތުން)ވގެން  1ހެކި ތަފްސީލުކޮށް ގެނެސްދީފައި އޮތް ނަމަ ފުލް މާކުސް ދޭށެވެ!
ނޯޓް :ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް މަދު ެ

ށ" .ސަރިޔަތް" މި ވާހަކައިގައި އުޅޭ މިރުފަތުގެ ޚިޔާލު ،ޖަލީލު ޙަމީދާމެދު ބަދަލުވުމަށް މެދުވެރިވީ ކީއްވެ
ހެއްޔެވެ؟ ތިޔަ ޖަވާބު ވާހަކައިން ހެކި ދައްކައިގެން ސާބިތުކޮށްދޭށެވެ!
( 05މާކުސް)

ޖަވާބު:
 ޝަރުމީލާ މަރުވުމުގައި ޖަލީލު ޙަމީދުގެ ދައުރެއް ނެތްކަން މިރުފަތަށް ސާބިތުވުމެވެ.
 ޖަލީލު ޝަރުމީލާއަށް ފިލިޕިންސް މީހަކާ އިންކަމުގެ ޚަބަރު ލިޔެފައި ސިޓީ ނުފޮނުވާކަމާއި ޝަރުމީލާވަރިކުރިކަމަށް ވެސް ސިޓީ ނުފޮނުވާކަން ޖަލީލު ކަނޑުފައްތަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަށަވަރުވުން
 ޖަލީލަކީ ޝަރުމީލާ ދެކެ ޙަޤީޤީ ލޯބިވާ މީހެއްކަން މިރުފަތަށް ގަބޫލުކުރެވުންނޯޓް :ހެކީގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން  2ކަމެއް ބަޔާންކޮށްދީފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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 -2ކުރުވާހަކަ (އިބްރާހީމް ހުސައިން މަނިކުގެ ކުރު ވާހަކަތައް)
ހ" .އިރާކޮޅުގެ ވިއްސާރަ" މި ވާހަކައިގައި އުޅޭ ތަސްލީމާގެ އުޅުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުތަކެއް ވާހަކައިން
ފެނެއެވެ .އެ ސަބަބުތައް ވާހަކައިން ހެކި ދައްކައިގެން ބަޔާންކުރާށެވެ!
( 05މާކުސް)

ޖަވާބު:
 ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ނުދެވުން:
ކޮޓަރިތެރެ ދިއްލައިއަޅާފައި ހުރުން ،މިލަފޭލި ރޫޖެހިފައި އޮތުން /ތަންމަތި ނާޅާހުރުން ،ދާވެފައި ހުރި
އެއްޗެހި ދޫލަމައްޗަށް އުކައިލާފައި ހުރުން،
 ޅަ ކޮށްގެން ގެންގުޅުން :ފިރިމީހާއަށްދޭ ކޮފީތަށި ހެދުމާއި އެއްޗެހި ދޮވުމާއި ކާންހެދުމުގެ ޒިންމާވެސް
މަންމަ ނެގުން ،ފިރިމީހާގެ ކަންކަމާ އިހުމާލުވިޔަސް މަންމަ ތަސްލީމާ ދެކެ ރުޅިނައުން
ނޯޓު :ހެކީގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން  2ކަމެއް ބަޔާންކޮށްދީފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ޔއާއި ޒާހިދުގެ ކައިވެނި ރޫޅުމުގެ ޒިންމާ އެންމެ ބޮޑަށް
ށ" -ޖޯޑު ބިޖޯޑު" މި ވާހަކައިގައި އުޅޭ ރަޒިއް ާ
އުފުލަންޖެހެނީ

ވާހަކައިގައި

އުޅޭ

ކޮން

ޝަޚުޞިއްޔަތެއްކަން

ވާހަކައިން

ހެކި

ދައްކައިގެން

އދޭށެވެ!
ވ ި
ލ ަ
ނފި ު
ޅ ް
އ ު
ޮ
( 05މާކުސް)

ޖަވާބު:
 ޒާހިދު
 ރަޒިއްޔާއާ އަޅައިނުލުން (ބަލިވީމާ ވެސް ކާރު ދުއްވާ ޙަސަންފުޅާއެކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުން،ކުދިންގެ ކަންތައްތައް ވެސް ހަސަންފަޅު ލައްވައިކުރުވުން)
 ހިލޭ އަންހެންކުދިން ގެންގުޅުން -ކަޅަށް ޖެއްސުން (ސެކެއްޓެރީކަމުގައިވާ ސަޕްނާ ގޮވައިގެންސިންގަޕޫރަށް ދިޔުން ،ރޭގަނޑު ސަޕްނާއާ ބައްދަލުކުރަން އެ ގެއަށް ދިޔުން ،އެހެން އަންހެން
ކުދިންނޭ ކިޔައިގެން ފާޑުފާޑުގެ އަޑުއިވުން
 -ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމުގައި ޒާހިދު ،ރަޒިއްޔާއާ ގާތް ގުޅުމެއް ނުބޭއްވުން)
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އަދަބިއްޔާތު -ވާހަކައިގެ ސުވާލުތައް މާކުކުރާ މިންގަނޑު
އ
ކތާތަ ް
ނމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ނު ު
 -ކިޔަން ދީފައިވާ ވާހަކަ ވަރަށް ފުންކޮށް ދިރާސާކޮށް ،ޖަވާބުދި ު

5

ހެކިދައްކައިގެން ގެނެސްދީފައިވޭ
 ޖަވާބު ހުށަހަޅައިދީފައި ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގުޅުވާލައިގެން ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން ޢިބާރާތްކުރުން ވަރަށް ރަނގަޅުއ
ނ ނުކުތާތަ ް
މ ގި ަ
ބނުންވާ މުހިއް ު
ދނުމަށް ޭ
ރނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް ޖަވާބު ި
 -ކިޔަން ދީފައިވާ ވާހަކަ ަ

4

ހެކި ދައްކައިގެން ގެނެސްދީފައިވޭ.
ނ
 ޖަވާބު ހުށަހަޅައިދީފައި ވަނީ ރަގަޅަށް ގުޅުވާލައިގެން ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކު ް ޢިބާރާތްކުރުން ރަނގަޅުއ ނުކުތާތައް
 -ކިޔަން ދީފައިވާ ވާހަކަ ކިޔާފައިވާކަން ދޭހަވޭ އަދި ޖަވާބު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ބައެ ް

3

ހިސާބަކަށް ހެކި ދައްކައިގެން ގެނެސްދީފައިވޭ
ނ
ނނެއް ނޫ ް
ޖހޭ ތަރުތީބަކު ް
ހސާބަކަށް ގުޅުވާލައިގެން ،މާހަމަ ެ
 ޖަވާބު ހުށަހަޅާދީފައި ވަނީ ިނ
 މެދުމިނުގެ ޢިބާރާތްކުރުމެއް  /ޢިބާރާތްކުރުން ގޯހެއް ނޫ ްތރެއިން މަދު
ތތަކުގެ ެ
 -ކިޔަން ދީފައިވާ ވާހަކަ ކިޔާލާފައިވާކަން ދޭހަވޭ އަދި ޖަވާބުދިނުމަށް ބޭނުންވާ ނުކު ާ

7

ވ
ނުކުތާ ހޮވާފައި ޭ
ނ
ނ ް
 ޖަވާބު ހުށަހަޅައިދީފައި ވަނީ ކުޑަކޮށް ގުޅުވާލައިގެން ،މާހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުންނެއް ޫ އާދައިގެ ޢިބާރާތްކުރުމެއްވ
 -ކިޔަން ދީފައިވާ ވާހަކަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކިޔާފައިވޭ އަދި ހޮވާފައި ވަނީ ޖަވާބުދިނުމަށް ބޭނުން ާ

0

ވަރަށް މަދު ނުކުތާއެއް
ހ
 ޖަވާބު ހުށަހެޅުމުގައި ވަރަށް ކުޑަ ގުޅުމެއް އެބަހުރި އަދި ތަރުތީބު ހަމައެއް ނުޖެ ޭ ވަރަށް އާދައިގެ ޢިބާރާތްކުރުމެއް -ވާހަކަ ކިޔާފައެއް ނުވޭ

1

 ލިޔެފައިވާ ޖަވާބު ސުވާލަކާ ނުގުޅޭތ
 ޖަވާބަށް ކަމުދާ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނެ ްއ ނުވޭ
 -ދޭހަވާ ގޮތަށް ޢިބާރާތްކޮށްފައެ ް
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