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ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާން
މާކިން ސްކީމް
2010

ދިވެހިބަސް

ކަރުދާސް 2

ޢާއްމު އިރުޝާދު
 oދޭހައިގެ ލިޔުމުގައި ޖަވާބު އޮތް ހިސާބު އަކުރުން އަކުރަށް ކޮޕީކޮށްފައި އޮތްނަމަ ،ކޮޕީކޮށްފައިވާ
ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައިގެން މާކުސް އުނިކުރާށެވެ!
 oދޭހައަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި ޖަވާބާ ނުގުޅޭ ބޭކާރު ވާހަކަ ހިމެނޭނަމަ ބޭކާރުވާހަކަތައް ހިމެނޭ
ނިސްބަތުން މާކުސް އުނިކުރާށެވެ.
 oދޭހައިގެ ޖަވާބުތަކުގެ ނިމުން ސުވާލުގެ މަޤުޞަދާ ނުގުޅޭގޮތަށް ޢިބާރާތްކޮށްފައިވާނަމަ

½

މާކުސް

އުނިކުރާށެވެ.
 oދޭހައިގެ މާކިންގ ސްކީމުގައި ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކުގެ ތެރެއިން ޖަވާބެއް ނުވަތަ އެމާނަ ދޭހަވާ
ޖަވާބެއް އޮތަސް މާކުސް ދޭށެވެ.
 oއެއްވެސް ސުވާލަކަށް އެއްޖަވާބަށްވުރެ ގިނަޖަވާބު ދީފައިވާނަމަ މާކުކުރާނީ ފުރަތަމަ އޮތް ޖަވާބެވެ.
 ނޯޓް :މާކިން ސްކީމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައަކާމެދު ،އެގްޒޭމިނަރުންގެ
ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ،ޗީފު އެގްޒޭމިނަރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ގޮތެއް ނިންމާނީއެވެ.
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 1ވަނަ ސުވާލު (ދޭހަ)
ތއ ް
ހއ ި ގ ެ ސ ު ވ ާ ލ ު ަ
ދޭ ަ

( 20މާކުސް)

 -1ޓައިޓޭނިކަކީ އެދުވަސްވަރު އުފެއްދި އެންމެ ޚާއްޞަ އުފެއްދުމަށް ވީ ސަބަބަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

ޖ :އެދުވަސްވަރު އުފެއްދި

އެންމެ ބޮޑު އުޅަނދަށްވުމާއި

( 1މާކުސް)

ފަރުމާކުރުމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ފުރިހަމަ

ކަމަކާއި ވަރަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ހުރުމުންނެވެ / .ހުރީތީ އެވެ.
* ދަށުރޮގުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ތިން ކަމުގެ ތެރެއިން ދެކަމެއް ގެނެސްފައިވާނަމަ ފުލްމާކުސް ދޭށެވެ.
 -2އެދުވަސްވަރުގެ ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރާ ޚިލާފަށް ޓައިޓޭނިކުގެ ދަތުރުވެރިންނަށް ލިބެންހުރި ޚާއްޞަ ދެ ޚިދްމަތެއް
( 1މާކުސް)

ލިޔާށެވެ.

ޖ .1 :ސުވިމިންގ ޕޫލްގެ ޚިދުމަތް  .2ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް  .3ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވެން ހުރުން.
 -3މިލިޔުމުގެ  2ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައިވާ "އެ ކޮޓަރިތަކުގައިވާ ފަރުނީޗަރު ވެސް
"ހަމައެފަދަ" މި ލަފުޒުން އިޝާރާތްކުރަނީ ކޮންކަމަކަށްހެއްޔެވެ؟

ހަމައެފަދަ އެވެ ".މި ޢިބާރާތުގައިވާ
( 2މާކުސް)

ޖ :ލަކުޑީގެ އާދަޔާ ޚިލާފު މަސައްކަތްތެރިކަމަށެވެ.
* " އާދަޔާ ޚިލާފު މަސައްކަތްތެރި ކަމަށެވެ /.އޭގައިވާ ލާމަސީލު މަސައްކަތްތެރި ކަމަށެވެ /.ލަކުޑީގެ
މަސައްކަތްތެރިކަމަށެވެ ".މިއިން ކޮންމެ ޖަވާބެއް އައިނަމަ  1މާކުސް ދޭށެވެ.
 -4މުއްސަނދި މަހުޖަނުންނަށް ޓައިޓޭނިކުން ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އާދައިގެ ދަތުރުވެރިންނަށް ނުލިބޭއިރުވެސް
( 1މާކުސް)

އެބައިމީހުން ހިތްހަމަޖެހިގެން ތިބެނީ ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ؟

ޖ :އެއީ އެދުވަސްވަރު ޢާއްމު ގެތަކުން ލިބެންހުންނަ ޚިދުމަތްތަކަށް ވުރެވެސް މާ ފެންވަރު ރަނގަޅު
ޚިދުމަތްތައް އެބައިމީހުންނަށް ލިބޭތީއެވެ / .ލިބެން ހުންނާތީއެވެ.
 -5ގަނޑުފެންގަނޑާ ބޯޓު ގާތްވުމުގެ ކުރިން ގަނޑުފެންގަނޑުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން ލަސްވި ސަބަބު މި
( 2މާކުސް)

ލިޔުމުން ހެކިދައްކައިގެން ބަޔާންކުރާށެވެ.

ޖ - :ސަބަބު -:ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް (ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް) އިންޒާރުގެ މެސެޖުތައް
ނުފޯރުމުންނެވެ.
 -ހެކި-:

ވަޔަރލެސް ރޭޑިއޯ އޮޕަރޭޓަރަށް ލިބުނު ގަނޑުފެނުގެ އިންޒާރުގެ މެސެޖުތައް

ބަލައިނުލައި ކިޔައިނުލައި އެއްފަރާތްކޮށްލީމައެވެ.
* ސަބަބަށް  1މާކުސް އަދި ހެކި ބަޔާންކުރުމަށް  1މާކުސް ދޭށެވެ.
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-6

ޓައިޓޭނިކްގެ ފަސްޓް އޮފިސަރު އެބޯޓުގެ އިންޖިނޭރަށް އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅި ނަމަވެސް
( 3މާކުސް)

އޭނާގެ މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވި  2ސަބަބެއް ލިޔާށެވެ.

ޖ - :އެއީ އިންޖިނޭރަށް ލިބުނު ވަގުތުކޮޅު ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
 -ޓައިޓޭނިކްގެ ދުވެލި ބާރުވުން.

* ސަބަބަކަށް ½ 1މާކުސް ދޭށެވެ.

 -7ޓައިޓޭނިކުން ފޮނުވާލި ކަނޑުމަތީ ކާރިޘާގެ އިންޒާރުގެ ސިގްނަލްތައް ލިބުނު އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް ޓައިޓޭނިކް އަޑިއަށް
ދިޔުމުގެ ކުރިން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ލިޔުމުން
( 4މާކުސް)

ހެކިދައްކައިގެން ޖަވާބުދޭށެވެ.

ޖ :ފޯރުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ / .އެހީތެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ .އެހެނީ ޓައިޓޭނިކާ އެންމެ ކައިރީގައި އޮތް
އުޅަނދުވެސް ޓައިޓޭނިކާ ހަމައަށް އައުމަށް  4ގަޑިއިރު ނަގާނެކަމަށް ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ވާއިރު މިޙާދިޘާ ހިނގިތާ  2ގަޑިއެއްހާއިރު ތެރޭގައި ބޯޓުފެތުނީމައެވެ.
* ފުރަތަމަ ބަޔަށް  1މާކުސް ދޭށެވެ .ދެވަނަބައި (ހެކި ބަޔާންކުރުމަށް)  3މާކުސް ދޭށެވެ.
 -8ޓައިޓޭނިކް އަޑިޔަށް ދިޔަ ކާރިޘާއިން ސަލާމަތްވި މީހުންނަށް ވުރެ މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ގިނަކަށް މިލިޔުމުން
އެނގެއެވެ .ސަލާމަތްވި މީހުންނަށްވުރެ މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ގިނަވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
( 2މާކުސް)

ޖ :އެއީ އެފަދަ އުޅަނދެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ޢަދަދަށް ސަލާމަތީ އުޅަނދުފަހަރު ނެތުމުންނެވެ.
* މައިގަނޑު ސަބަބާއެކު އިތުރު ސަބަބެއް ގެނެސްފައިވާނަމަ ½ މާކުސް އުނިކުރާށެވެ.

 -9އެދުވަސް ވަރުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ގޮންޖަހާލައި އުފެއްދި ޓައިޓޭނިކު ،ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލުކުރިގޮތާ ޚިލާފަށް ކަނޑަށް
( 2މާކުސް)

ޣަރަޤު ވެގެން ދިއުމުން ލިބުނު ފިލާވަޅަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

ޖ :އިންސާނުން ކިތައްމެ މޮޅަށް އަދި ކިތައްމެ ވަރުގަދައަށް ކަމެއް ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ،ﷲ ކަމެއް
ވުމަށް ތަޤްދީރު ކުރައްވާފައިވާ ގޮތަކަށް އެކަމެއް ލަހެއްފަހެއް ނެތި ނިމި ދާކަމެވެ.
* ޖަވާބުގައި "އިންސާނުންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ،ނުވަތަ ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތައްކަން" މި ދެކަމުން ކުރެ އެއްކަމެއް
ގެނެސްފައިވާނަމަ  1މާކުސް ދޭށެވެ.
 -10ތިރީގައިވާ މާނަތައް ދޭހަވާ ލަފުލުތައް ދޭހައިގެ ލިޔުމުން ހޯދާމަށްފަހު ލިޔާށެވެ.

ހ -ދެވަނައެއް ނެތް

 -ލާމަސީލު

ށ -ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ނިޔަމި  -މާލިމީ

ނ -ދަޅައެޅުން

( 2މާކުސް)

 -ބެބުޅުން/ބެބުޅުމުން

ރ -ވަކިމިންވަރެއްނެތި – ސުމާރެއްނެތި
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 2ވަނަ ސުވާލު (ޚުލާޞާކުރުން)
ދޭހަޔަށް ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ ޕެރެގްރާފު ޚުލާޞާ ކުރާށެވެ .ޚުލާޞާ
ފޮޅުވަތަށްވުރެ ދިގުނުކުރާށެވެ.

12

( 10މާކުސް)

ޚުލާޞާގެ ނުކުތާތައް:
 ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އުފެއްދުންތައް ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފު ވަމުން އައި ދުވަސްވަރު،
ޚާއްޞަ އުޅަނދަކީ  1911ގައި އުފެއްދި " އާރ .އެމް .އެސް .ޓައިޓޭނިކް " އެވެ.
 ޓައިޓޭނިކް މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ އެހާތަނަށް ދުނިޔޭގައި އުފެއްދި
ފަރުމާކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލާއިރުވެސް

އުފެއްދި އެންމެ
( 2މާކުސް)

އެންމެ ބޮޑު އުޅަނދަށް ވުމުގެ އިތުރުން

އާދަޔާޚިލާފް ފުރިހަމަކަމަކާއި

ގިނަގުނަ ވަސީލަތްތަކެއް

ހުރުމުންނެވެ( .ދެ ނުކުތާއެއް ގެނެސްފައިވާނަމަ ފުލްމާކުސް ދޭށެވެ).

ލިބެން

( 1މާކުސް)

 މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކަކީ އެދުވަސްވަރަށް ބަލާއިރު ކަނޑުމަތީ އުޅަދުތަކަށް މުޅިން އާ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ.
(½ މާކުސް)
 ޓައިޓޭނިކުގައި މުއްސަނދި މަހުޖަނުންނަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ އަގުބޮޑު ޚިދުމަތްތައް ހުރިފަދައިން އެންމެ
އާދައިގެ މީހުންނަށް ވެސް އެކަށޭނަ އަގުތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް ލިބެންހުރެއެވެ.

( 1މާކުސް)

 މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކަކީވެސް އެދުވަސްވަރުގެ ޢާއްމު ގެތަކުން ލިބެންހުންނަ ޚިދުމަތްތަކަށް ވުރެ މާ ފެންވަރު
(½ މާކުސް)

ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެކެވެ.

 ޓައިޓޭނިކުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފެށީ  10އޭޕްރީލް  1912ގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސަދަމްޕްޓަނުން އެމެރިކާގެ
ނިއުޔޯކް ސިޓީއަށް ދިޔުމަށްޓަކައެވެ.
 3500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް

( 1މާކުސް)
ދަތުރުކުރެވޭ މިއުޅަނދުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި

ބައިވެރިވިއެވެ.

 2223މީހުން
( 1މާކުސް)

* ޚުލާސާއަށް މާކުސް ދޭނެގޮތް:
 ޚުލާސާގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކަށް  7މާކުސް ދޭށެވެ. -އަމިއްލަ ޢިބާރާތުން ގެނައުމާއި ބަހުގެ ޤަވާޢިދާއި ހަމައަށް  3މާކުސް ދޭށެވެ.
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 3ވަނަ ސުވާލު (ޅެންޝަރަޙަކުރުން)
ތިރީގައިވާ ދެ ބައިތުންކުރެ އެއްބައިތު ޝަރަޙަކުރާށެވެ .ޝަރަޙަކުރާނީ  6ފޮޅުވަތާއި  10ފޮޅުވަތާ ދެމެދުގެ
( 8މާކުސް)

މިންވަރަކަށެވެ.
ހ .މިތާ ދުނިޔޭގެ މަސްރަޙުގައި އެތައްގިނަ ޢިބްރަތެއް ލިބުނަސް ،
ހިތާމައަކީ ،ދުނިޔެދައްކާ ފިލާވަޅު ދަސްނުކުރެވޭކަން

ޖަމީލުގެ ޅެންތައް  – 1ޞ93 ،

ށ .އަނެކާގެ ޙާލަށް ވިސްނިގެން އެކަމާ މެދަށް ހިތްމޮޅިވެގެން
ރަޙުމާއި ހަމްދަރުދީ ވަނީ އެދުމެއް އަމިއްލަ އޮތީމައޭ
އާމިނަތު ފާއިޒާ (ރީތިޅެން  – 10ޞ)27،

ފުރަތަމަ ބައިތުގެ ޖުމުލަ މާނަ:
ދުނިޔޭގެ މަސްރަޙުން ކިތަންމެ ގިނަ ޢިބްރަތެއް ލިބުނުކަމުގައި ވިޔަސް ހިތާމައަކީ ދުނިޔެ ދައްކާ މިފަދަ ޢިބްރަތްތަކުން ލިބޭ
ފިލާވަޅުތައް ދަސްނުކުރެވޭކަމެވެ.

ދެވަނަބައިތު ގެ ޖުމުލަ މާނަ:
އަނެކާގެ ޙާލާމެދު ވިސްނާ ،އެކަމާމެދު ހިތާމަކޮށް ރަޙްމާއި ޙަމްދަރްދީވެ އުޅެނީ ތިމާ އޭނާގެ ފަރާތުން ކޮންމެވެސް

އަމިއްލަ

އެދުމެއް (ބޭނުމެއް) އޮތީމައެވެ.

 #ޅެން ޝަރަޙައަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު
7 – 8

5 – 6

3 – 4

1 – 2

0

 ޅެންބައިތުގައި ބުނާ ވާހަކަ މިސާލާއެކު ފުރިހަމައަށް ތަފްޞީލުކޮށްދީފައިވޭ ފަސޭހައިން ދޭހަވާގޮތަށް އޮމާންކޮށް ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވޭ. ޅެންބައިތުގައި ބުނާ ވާހަކަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަފްޞީލުކޮށްދީފައިވޭ. މާބޮޑު އުދަގޫކަމެއްނެތި ދޭހަވާގޮތަށް ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވޭ. ޅެންބައިތުގައި ބުނާ ވާހަކައިގެ ބޮޑުބައެއް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވޭ މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ކޮށިކޮށް ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވޭ. ޅެންބައިތުގައި ބުނާ ވާހަކަ މާބޮޑު ތަފްޞީލެއްނެތި ބަޔާންކޮށްދީފައިވޭ. ބުނާއެއްޗެއް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދޭހަވާގޮތަށް ކޮށިކޮށް ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވޭ. ޅެންބައިތުގައި ބުނާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ގެނެސްފައެއް ނެތް. -ޢިބާރާތްކޮށްފައިވަނީ ބުނަން އުޅޭއެއްޗެއް ދޭހަނުވާގޮތަށް.
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 4ވަނަ ސުވާލު (ރައިވަރު މާނަކުރުން)
ތިރީގައިވާ ދެރައިވަރުންކުރެ އެއް ރައިވަރުގެ ޖުމުލަ މާނަ ފަސް ފޮޅުވަތަށް ވުރެ ދިގު ނުވާނެހެން ލިޔާށެވެ.
( 8މާކުސް)
ހ)

ބޭކެޔޮޅު ރަގަޅުމާ
ޔޭގޮވަ ކަލާކޮއްޓަކާ
އޭކުދިން ތިބި ދަނޑީގާ

ށ)

އައިނަކަށް ކަނޑުއޮޅީ

ބާވަ ކިހިނެއް އެރޭނީ
ހާގަ ބުޅިވަޅު ކުރުދޮށީ

ށޭ މިދާ ބޮޑުކޮށްނުލާ

ލާނެތް ހިބަރު ހުންނަނީ

ހޭ ތިޔައޮތީ ފަޅާލަންއެ

ބައިނު މިޔަރަށް ވުރެންވެފާ

ޅޭނީ ފާފަ މަބޮލަށްއެ

ކާމަސް އައިން ދަހިވެފާ
(އެއްވަނަ ސަތޭކަ ރައިވަރުން ނަގާފައި )

(ދެވަނަ ސަތޭކަ ރައިވަރުން ނަގާފައި)

ހ) އޭދަޑީގައި ތިބި ކުދީންނޭ! ކަލާ ކޮއްޓަކާއޭ ،މިދާ ބޮޑުކޮށް (ފުޅާކޮށް) ނުލާށެވެ .ތިއަހެން ތިއަ (ދާފައްތާފައި) އޮތީ ދާ
ފަޅާލަން ހެއްޔެވެ .ދާ ފެޅިއްޖެއްޔާ ފާފަ އެޅޭނީ އަހަރެންގެ ބޮލުގައޭ ރަނގަޅު މާ ކެޔޮޅުބޭ އެބަ ގޮވައެވެ.
ށ)  -ކަނޑުއޮޅީ އައިނަ ކަށް އެރޭނީ ކިހިނެ އް ބާވައެވެ .އައިނުމަސް ކާން ދަހިވެފާހުންނަ ނުބައި މިޔަރަށްވުރެ ނުލަފާ
ހިބަރު ހުންނަނީ ،ޖަހާ ކުރުދޮށީ ބުޅިވަޅުގައެވެ(.ފޮތުމާނަ)
 ކަނޑުއޮޅީ އައިނަ ކަށް އެރޭނީ ކިހިނެ އް ބާވައެވެ .ކުރުދޮށީ ޖަހާ ބުޅިވަޅުގައި ލާނެތް ހިބަރު ހުންނަނީ މަސްއައިންކާން ދަހިވެފައި ހުންނަ މިޔަރަށްވުރެވެސް ނުބައި ވެފައެވެ.
 -ކަނޑުއޮޅީ އައިނަ ކަށް އެރޭނީ ކިހިނެ އް ބާވައެވެ .ކުރުދޮށީ ޖަހާ

ބުޅިވަޅުގައި ލާނެތް

ހިބަރު ހުންނަނީ

މިޔަރަށްވުރެވެސް ނުބައި ވެފައި ،މަސްއައިން ކާން ދަހިވެފައެވެ.
 ކަނޑުއޮޅީގައި (އެން) ކައި ދަހިވެފައި އޮތް މަސްއައިނަކަށް އެރޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ .ކުރުދޮށީ ޖަހާ ބުޅިވަޅުގައިލާނެތް ހިބަރު ހުންނަނީ މިޔަރަށް ވުރެވެސް ނުބައިވެފައެވެ.
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 #ރައިވަރަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު
 ރައިވަރުގައި ބުނާއެއްޗެއް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ދޭހަވެގެން ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވުން.7 – 8

 ރައިވަރުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުގެއްލޭގޮތަށް ޖުމުލަމާނަ ލިޔެފައިވުން. ފަސޭހައިން ދޭހަވާގޮތަށް އޮމާންކޮށް ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވުން. -ރައިވަރުގައި ބުނާއެއްޗެއްގެ މައިގަނޑު ވާހަކަތައް ،ދޭހަވެގެން ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވުން.

5 – 6

 ރައިވަރުގެ މުހިއްމު ނުކުތާތައް ނުގެއްލޭގޮތަށް ޖުމުލަމާނަ ލިޔެފައިވުން. މާބޮޑު އުދަގޫކަމެއްނެތި ދޭހަވާގޮތަށް ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވުން. -ރައިވަރުގައި ބަޔާންކުރާ މައިގަނޑު ވާހަކަތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ،ދޭހަވެގެން ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވުން.

3 – 4

 ރައިވަރުގެ މައިގަނޑު ވާހަކަތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ނުގެއްލޭގޮތަށް ޖުމުލަމާނަ ލިޔެފައިވުން. މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ކޮށިކޮށް ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވުން. -ރައިވަރުގައި ބަޔާންކުރާ މުހިންމު ވާހަކަތައް ދޭހަނުވެ ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވުން.

1 – 2

 ރައިވަރުގެ މައިގަނޑު ބައިތައް ނުހިމަނާ ޖުމުލަމާނަ ލިޔެފައިވުން. -ބުނާއެއްޗެއް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދޭހަވާގޮތަށް ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވުން.

0

 ރައިވަރުގައި ބުނާ އެއްޗެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ދޭހަނުވެ މާނަ ލިޔެފައިވުން. -ބުނަން އުޅޭއެއްޗެއް ދޭހަނުވާގޮތަށް ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވުން.
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 5ވަނަ ސުވާލު (އަދަބުގެ ތަޢާރަފު)
 ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ.

( 8މާކުސް)

 – 1ދިވެހި އަދަބުގައި އަޙްމަދު ކާމިލް ދީދީއަށް ދޭންޖެހޭ ޝަރަފަކީ ކޮބާ؟

( 1މާކުސް)

ޖ :ދިވެހިބަހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިގުވާހަކައެއް ލިޔުމުގެ ޝަރަފް
 -2ދިވެހި އަދަބުގެ ޅަފަތުގެ ދައުރުގެ ވަރަށްގިނަ އަދަބީ ތަރިކަތައްވަނީ ގެއްލި ނެތިގޮސްފައެވެ .މިހެން މި ދިމާވީ ކީއްވެގެން
( 1މާކުސް)

ހެއްޔެވެ؟

ޖ – އެއީ ލިޔުންތައް ޗާޕްކުރެވުނު ޒަމާނަކަށް ނުވާތީއެވެ .
 އަތުން ލިޔެގެން ނުވަތަ އަނގަބަހުން ކިޔައިދީގެން ގެންގުޅު ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީއެވެ .* މަތީގައިވާ ދެ ޖަވާބުންކުރެ ކޮންމެޖަވާބެއް އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ރަނގަޅުކަމުގައި ބަލާށެވެ  .އަދި ރަނގަޅު ޖަވާބާއެކު

ނުގުޅޭ ޖަވާބެއް ގެނެސްފައިވާނަމަ ½ މާކުސް އުނިކުރާށެވެ.

 -3ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މަލާމާތާއި ސަމާސާއާއި ހަޖޫ ކިޔުން މައިގަނޑު މައުޟޫޢެއްކަމަށް ބަލަނީ ޅެންވެރިކަމުގެ
( 1މާކުސް)

ކޮންބާވަތެއްގައި ހެއްޔެވެ؟

ޖ :ފަރިހީގައެވެ / .ފަރިހި
 -4އަލީއެދުރު ތަކުރުފާނު ލިޔުއްވި ބޮޑުތަރުތީބު އަމާޒުކުރައްވާފައިވަނީ ދީނުގެ ކޮންކަންތައްތަކެއް އަންގައިދިނުމަށް
( 1މާކުސް)

ހެއްޔެވެ؟

ޖ އިސްލާމީ ފިގުހު އަންގައިދިނުމަށެ ވެ /.ދީނުގެ ޙުކުމްތައް އަންގައިދިނުމަށެވެ /.ޢިބާދާތުގެ ވާހަކަތައް
އަންގައި ދިނުމަށެވެ.
 -5ތިންބަހާއި ހަބަހުގެ މައްޗަށް ރައިވަރުގެ ހަމަ ހިފަހައްޓަވައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވައިލި ފޮތާއި އެފޮތުގެ މުޞައްނިފްގެ
ނަން ލިޔާށެވެ!

ޖ :ބޮޑުތާހީދު

( 2މާކުސް)

-

އެދުރުޢުމަރު މާފަތްކަލޭގެފާނު

 -6މިސާލުބަހަކީ ހިނގާފައިއޮތް ކަމަކާ ގުޅިގެން ބުނެފައި ހުންނަ ބުނުންތަކެވެ .މިސާލުބަސް ބޭނުން ކުރެވެނީ މީހެއްގެ
ފަރާތުން އެފަދަ ކަމަކާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ހިނގާ ޙާލަތެއްގައެވެ" .ކުއްޅަވައްފަލު ރަނިން" މިބަސް މީހަކާ ދިމާއަށް
( 2މާކުސް)

ބުނެވިދާނެ ޙާލަތެއް ބަޔާންކުރާށެވެ!

ޖ :ފަގީރު ނިކަމެތި މީހަކު މުއްސަނދިވުމުން ކުރިން އުޅުނު ނިކަމެތި ގޮތް ހަނދާން ނައްތާލާ
ޙާލަތްތަކުގައި


ޙާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޙާދިސާއެއް ލިޔެފައިވާނަމަވެސް މާކުސް ދޭށެވެ.
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