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ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާން
މާކިން ސްކީމް
1024

ދިވެހިބަސް

ކަރުދާސް 1

ޢާންމު އިރުޝާދު:
 ދޭހައިގެ ލިޔުމުގެ ޖަވާބުއޮތް ހިސާބު އަކުރުން އަކުރަށް ކޮޕީކޮށްފައިވާ ކުޑަބޮޑުމިނަށް
ބަލައިގެން މާކުސް އުނިކުރާށެވެ.
 ދޭހައިގެ ސުވާލުތަކަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި ޖަވާބާ ނުގުޅޭ ބޭކާރު ވާހަކަ ހިމެނޭނަމަ ނިސްބަތުން
މާކުސް އުނި ކުރާށެވެ.
 ދޭހައިގެ ސުވާލުތަކަށް ދީފައިވާ ޖަވާބު ތަކުގެ ނިމުން ސުވާލުގެ މަޤުޞަދާ ނުގުޅޭ ގޮތަށް
ޢިބާރާތް ކޮށްފައިވާނަމަ ½ ،މާކުސް ކަނޑާށެވެ.
 އެއްވެސް ސުވާލަކަށް އެއް ޖަވާބަށް ވުރެ ގިނަ ޖަވާބު ލިޔެފައިވާނަމަ މާކުކުރާނީ ފުރަތަމަ އޮތް
ޖަވާބެވެ.
 ނޯޓް :މާކިން ސްކީމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ނުވާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ މައްސަލަ
ނިންމާނީ އެގްޒޭމިނަރުންގެ ކޮމެޓީންނެވެ.
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ދޭހައިގެ  1ގެ ސުވާލުތައް :
އއް
ރއިން  2ސިފަ ެ
ކގެތެ ެ
އވާ ސިފަތަ ު
ޔ ބަޔާންކުރަ ް
 .1ފުރިހަމަ ޤައުމެއްގައި ހުންނާނެ ސިފަތައް ކަމަށް ލިޔުންތެރި ާ
ލިޔާށެވެ!
( 1މާކުސް)

ޖަވާބު:
އވުން.
ނ ކުރިއަރާފަ ި
ފއްދުންތެރިކަ ް
އރާފައިވުން /އު ެ
 ޤައުމުގެ ފުދުންތެރިކަން ކުރި ަ
އވުން.
އގަ ި
ޔކަމެ ް
ނވާ ދުޅަހެ ޮ
އވުން /އެކަށީގެ ް
 ޤައުމުގެ ފަރުދުންނަށް ފުރިހަމަ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިފަ ި
ފއިވުން.
ގޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ލިބި ަ
 ޤައުމުގެ ދަރީންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ލިބިފައިވުން /ރަނ ަ
ނޯޓް) 3 :ކަމުގެތެރެއިން  2ކަމެއް ގެނެސްފައި ވާނަމަ ފުލް މާކުސް ދޭށެވެ.

ނ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބާ؟
ވކަމަށް ލިޔުންތެރިޔާ އެބު ާ
ފއި ާ
ގއްލި ަ
ގއި ޖެހި މަގު ެ
އވަރު ަ
ގ އޮ ި
ޒވާން ޖީލު ޒަމާނު ެ
 .2ޤައުމުގެ ު
( 2މާކުސް)

ޖަވާބު:
އވެ.
އވާތީ ެ
 ބޭރުން ފެނުނު ބޭރުތަކެއްޗަށް ރޭރުވެފަ ި
ޗކަށް
އއް ަ
ސ ެ
އއްވެ ް
ދކާދަ ެ
ތއި އާ ަ
ބހާއި ސަގާފަ ާ
އވެަ ( .
އވާތީ ެ
ވޔަށް ދޫކޮށްލާފަ ި
އ ަ
އޔާ ި
 އަމިއްލަ ވަންތަކަން ޮ
ނުވުން).
ނޯޓް) 2 :ކަމެއް ގެނެސްފައި ވާނަމަ ފުލް މާކުސް ދޭށެވެ.

އޔެވެ؟
ގއިދެނީ ކޮންކަންކަމަކުންހެ ް
ދވެހިން ނަމާދާ ދުރުކަން އެންމެ ބޮޑަށް އަން ަ
 .3މިލިޔުމުގައިި ،
( 2މާކުސް)

ޖަވާބު:
އއްވެސް
ގއި ެ
ނވަތަ ކޮންމެވެސް އެހެންތަނެއް ަ
އރުވެސް މިސްކިތް ކުރިމަތީ ު
 ނަމާދުވަގުތު ޖެހި ފާއިތުވެ ދާ ި
ނ ތިބޭތީއެވެ.
އޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނާއި އުޚުތު ް
ލގެން ަ
ވ ކަންކަމަށް ގެއް ި
ޔ ީ
ޚިޔާލެއް ފިކުރެއްނެތި ދުނި ަ
ޅފިލާވަރަށްވެސް
ތއް ފަ ު
ގއި ގިނަ މިސްކިތް ަ
 އަދި ހުކުރު ނަމާދާއި ޢީދު ނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން ނަމާދުތަކު ަ
މީހުން ނާރާތީއެވެ.
މކަށް  1މާކުސް
ނޯޓް) :މިތަނުން ކޮންމެ ކަ ަ

ދިވެހިބަސް  -މާކިން ސްކީމް II

އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  4102ޑީ.ޕީ.އީ

3

ދޭހައިގެ  2ގެ ސުވާލުތައް-:
ވޔަސް،
ނއިން މިސްކިތުން ނުފެނުނު ކަމުގައި ި
ހއި ގި ަ
ތސް ނަމާދުގައި އެ ަ
އގެ ކުދިން ،ފަ ި
 .4ޒުވާން ފުރަ ި
ޔވެ؟
ނ ދޭހަވަނީ ކޮންކަމަކުން ހެއް ެ
ކދިން ގަދަ ނިދީގައި ނުތިބޭކަ ް
އ ު
ގއި ެ
ކ ަ
ހެނދުނުގެ ވަގުތުތަ ު
( 2މާކުސް)

ޖަވާބު:
ކއެކި
އގެ ކުދިން ފޯރީގައި އެ ި
އގަނޑަށް ޒުވާންފުރަ ި
ޑ ބަ ި
އގަނ ު
ބ ި
ކ ހިސާބުގައި ަ
ޑގެ އެ ި
ކވެނި ދަނ ު
އ ު
 އޭރު ެ
އވެ.
އވާތީ ެ
ތއް ކުޅެމުން ގޮސްފަ ި
ކުޅިވަރު ަ

ނ ހާމަކޮށްދޭ  3ކަމެއް ލިޔާށެވެ!
ގޅުކަ ް
ލގައި ،ދޭސީންނަށްވުރެ ބިދޭސީންގެ ރަނ ަ
 .5ދޭހައިގެ އަ ީ
( 3މާކުސް)

ޖަވާބު:
ކ އަތުލަފިކޮށްގެން އޯގާތެރިކަމާއެކު މިސްކިތުން
 އުފަންދަރި ގާތުގައި ހުރެމެ ،ބިދެސީއަކު މުސްކުޅި ކާފަޔަ ު
ނެރުން.
ގ ބޭރުގައި ވެއްޓިފައި އޮތް މުސްކުޅިމީހާ ނަގަން
ދވެހިން ތިބިނަމަވެސް ހޮޓަލު ެ
 ހޮޓާތެރޭގައި އެކި ޢުމުރުގެ ި
ބިދޭސީ ދެ ވޭޓަރުން ނުކުތުން.
ހން ތިބި ނަމަވެސް އެމީހާ ޖޯލީގައި ބޭންދުމުގައި
ޢއިލާގެ މީ ު
އޓިފައި އޮތް މުސްކުޅި މީހާގެ ާ
 ހޮޓާ ކުރިމަތީވެ ް
އޯގާތެރިކަމާއެކު ދެ ބިދޭސީއަކު އުޅެމުންދިޔުން.
ނޯޓް) - :ކޮންމެ ކަމަކަށް  1މާކުސް ދޭށެވެ.
ނމަ ½ ،މާކުސް ދޭށެވެ.
 ހަމައެކަނި ބިދޭސީންގެ ރަނގަޅުކަން ހާމަކޮށްދޭ ކަމެއް ބުނެފި ަށވުރެ ބިދޭސީން ރަނގަޅުވާ ކަންތައްތައް އަޅާކިޔަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ޖަވާބުގެ
 ޖަވާބުދިނުމުގައި ދޭސީންނަ ްނންވާނީ ކަމަކަށް ވާގޮތަށެވެ.
ޢިބާރާތް ހުން ަ

އންނާއި މާމައިންންދެކެ
ޞކޮށް ކާފަ ި
ރ ބައެކެވެ .ޚާއް ަ
 .6ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހީންނަކީ މުސްކުޅީންނަށް ކަމޭހިތާ އޯގާވެ ި
އ އުޅޭ މުސްކުޅި މީހާ
ވޔަސް ،މި ދޭހައިގަ ި
ވސް މެއެވެ .ކަންމިހެން ހުރިކަމުގައި ި
އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ ބައެއް ެ
ށ
ނގެ ކާފަދަރިފުޅާ ދެމެދު ގާތް ގުޅުމެއް ނެތްކަން ހާމަވެއެވެ .ވީމާ އެކަން އެންމެ ބޮޑަ ް
އާއި ޚުދު އޭ ާ
ޔވެ؟
ޖމުލައަކުންހެއް ެ
ގއިދެނީ ދޭހައިގެ ކޮން ު
އަން ަ
( 2މާކުސް)

ޖަވާބު:
އ ގޮސް
ގ ި
އ ަ
އގެން އަންނާނަމޭ ކިޔާފައި މަޑު ހިނގުމެ ް
ވ ި
" އެސޮރަކު ހޮޓާ ދޮރުމަތީހުރެފައި ދޮންބެ ގޮ ަ
އވެ ".މިޖުމުލައިންނެވެ.
މަގުހުރަސް ކުރި ެ
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ދެލިޔުމަށް ބިނާކޮށްގެން ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ސުވާލު-:
ބއިން ފެންނަ ވަރަށްގިނަ
ނގެ ކި ަ
ވސް ދިވެހި ޒުވާނު ް
ގއި) ެ
އ ަ
ރތަމަ ބަޔާއި ދެވަނަބަ ި
 .7މިދެ ލިޔުމުގައި (ދޭހައިގެ ފު ަ
ބއިން ފެންނަކަމަށް ލިޔުންތެރިޔާ
ޒވާނުންގެ ކި ަ
ގއި ދިވެހި ު
ވއެވެ .މިގޮތުން ދެލިޔުމު ަ
ފއި ެ
މައްސަލަތައް ބަޔާން ކޮށް ަ
ދށެވެ!
އގެން ބަޔާންކޮށް ޭ
ނ ހެކިދައްކަ ި
ބއިކަން ލިޔުމު ް
އވާ އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކަކީ ކޮ ަ
ފާހަގަކޮށްފަ ި
( 3މާކުސް)

ޖަވާބު:
 oމައިންބަފައިންނަށް އަޅައިނުލުން
ދޭހަ 1ގައި-:
 ދަރިންނަށް މައިންބަފައިން އޮޅުން
މއްނެތި އެމީސްމީހުން
އވެސް އަރާ ެ
 ތިމަ ތިމާމެންނަށް ހޭހަންކޮށްދިނުމަށް ރެއާއި ދުވާލު ނުނިދައި އެ ް
އުޅުނުގޮތް ހަނދާން ނެތުން
ގއިބާރު ދޫވުމުން އެމީހުންނަށް ހޭހަންކޮށްދިނުމަކީ ބިދޭސީން ކުރަންޖެހޭ
ޅވެ ަ
 މައިންބަފައިން މުސްކު ި
ނ
އވު ް
މގަ ި
ކަމެއްކަ ު
ދޭހަ 2ގައި -:
ވން
ފއި ު
ނކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ބިދޭސީއަކާ ހަވާލުކޮށް ަ
ހ ބައްޕަގެ ކަ ް
ޅވެ ބަލިވިދުވަ ު
 ބައްޕަ މުސްކު ި
ގވަމުން ދިޔުން
އޗިހި ޮ
އ އެ ް
އޅާނުލަ ި
ވސް ނަގަން ނައިސް ަ
ރ ެ
ވއްޓިފައި އޮތް އި ު
 ބައްޕަ ެ

 oޒުވާނުން މިސްކިތްތަކަށް އަރާލެއް މަދުވުން /ޒުވާނުން ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ފަރުވާކުޑަވުން
ދޭހަ 1ގައި-:
ވނުން ނަމާދަށް
( ހުކުރު ނަމާދާއި ޢީދު ނަމާދުފިޔަވައި) އެހެން ނަމާދުތަކަށް މިސްކިތް ފަޅުފިލާވަރަށް ޒު ާ
ނޭރުން
އހެންތަނެއްގައި
ރމަތީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ެ
 ނަމާދު ވަގުތު ޖެހި ފާއިތުވެ ދާއިރުވެސް މިސްކިތް ކު ި
ގން ތިބުން
ލ ެ
ގއް ި
ތ ދުނިޔަވީ ކަންކަމަށް ެ
ލއް ފިކުރެއްނެ ި
އވެސް ޚިޔާ ެ
އެ ް
ދޭހަ 2ގައި-:
 ފަތިސް ނަމާދުގައި ޒުވާން ފުރައިގެ މީހަކު ވަރަށް މަދުންނޫނީ ފެންނަން ނެތުން (މި ނުކުތާގައި ފަތިސް
އވެ).
ލވޭނެ ެ
މގައި ނުބެ ެ
ނަމާދަށް އިޝާރާތް ނުކުރާނަމަ ހެއްކެއް ކަ ު
ނޯޓް) - :ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް ½ މާކުސް

 ކޮންމެ ހެއްކަކަށް ½ މާކުސް (ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް ވެސް ކޮންމެ ދޭހައަކުން  1ހެކި ގެނައުން) -ނުކުތާ ނުގެނެސް ،ހަމައެކަނި ހެކި ގެނެސްފައިހުރި ކަމުގައިވިޔަސް މާކުހެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
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 2ވަނަ ސުވާލު
ޚުލާޞާކުރުން
ދޭހައަށް ދީފައިވާ ފުރަތަމަ ލިޔުމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަސް ޕެރެގްރާފުގެ މުހިންމު ނުކުތާތައް ހިމެނޭގޮތަށް،
އަމިއްލަ ޢިބާރާތުން ،ޚުލާޞާކުރާށެވެ( .ޚުލާޞާގެ ދިގުމިން  10ފޮޅުވަތާއި  12ފޮޅުވަތާ ދެމެދަށް
ފެތެންވާނެއެވެ).
( 10މާކުސް)

ނުކުތާތައް:
އކުލެވިފައި ވުމުންނެވެ.
ތއް ސިފަތަކެއް ެ
ގއި އެ ަ
އމެއް ަ
ޤ ު
ށވަނީ އެ ަ
 .1ޤައުމެއް ޤައުމަކަ ް

( 1މާކުސް)

ތ
ކންކަން ޙާޞިލުވެފައި ވަނީ ކިހައި މިންވަރަކަށް ޯ
ނއިލާއިރު މި ަ
ނގެ މި ދިވެހި ޤައުމަށް ވިސް ަ
 .2އަޅުގަނޑުމެ ް
( 1މާކުސް)

އވެ.
ސުވާލު އުފެދެ ެ

(½ މާކުސް)

ފއެވެ.
ގއްލި ަ
ގއި ޖެހި މަގު ެ
އވަރު ަ
 .3ޒުވާން ޖީލު މިވަނީ ޒަމާނުގެ އޮ ި

ކށްލައިފައެވެ.
ދ ޮ
ވ ،އަމިއްލަވަންތަކަން އޮޔާއި ވަޔަށް ޫ
 .4ބޭރުން ފެނުނު ބޭރު ތަކެއްޗަށާއި ކަންކަމަށް ރޭރު ެ
( 1މާކުސް)
ނމެ ގޮތެއް ވަރިހަމަވުމެވެ .ތިމާގެ ބޭނުން ފުދުމުން ނިމުނީ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުމެވެ.
 .5ނަތީޖާއަކީ ކޮންމެ ކަމެއް ،ކޮ ް
( 1މާކުސް)
ޒވާނުންނަށް މައިންބަފައިން އޮޅިއްޖެއެވެ.
ނގެ ު
 .6އަޅުގަނޑުމެ ް

(½ މާކުސް)

ޙލު ވަކި ސަހަލެއްނޫނެވެ.
 .7ޤައުމުގެ އެހެން ފަރުދުންގެ ާ

(½ މާކުސް)

އ
ޑގަ ި
ބވެތި ފަސްގަނ ު
ޅގަނޑުމެންގެ ލޮ ު
މމެދު ރޮއި ހިތާމަކުރާ ކަންކަމެވެ / .އަ ު
އކަންކަ ާ
 .8މިއީ މިއަދު ޤައުމު ެ
(½ މާކުސް)

ގތެވެ.
މިއަދު ކަންހިނގަމުން އަންނަ ޮ
ވނީ އަދު އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެފައެވެ.
 .9ޤައުމަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭނެ ދަރިންތަކަކަށް މިޤައުމު ަ

( 1މާކުސް)

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

( 7މާކުސް)

 -ނުކުތާތައް ގުޅުވާލައިގެން ބަހުގެ ހަމަޔާއި ޤަވާޢިދަށް ފައްތައިގެން ގެނެސްފައިވާމިންވަރު ( 3މާކުސް)
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 3ވަނަ ސުވާލު
އަދަބިއްޔާތު1 :
ކރުން)
ޔން  /ޝަރަޙަ ު
މނަލި ު
އވަރު (ޖުމުލަ ާ
ރަ ި
( 05މާކުސް)

އަންނަނިވި ދެ ސުވާލުންކުރެ އެއްސުވާލަށް ޖަވާބުދޭށެވެ.
ހ .ތިރީގައިވާ ރައިވަރުގެ ޖުމްލަ މާނަ ލިޔާށެވެ 5 .ފޮޅުވަތަށްވުރެ ޖަވާބު ދިގު ނުކުރާށެވެ.
ޤުރުއާނު އާޔަތާ
ތުރުއިހެއު މޮޅު ޙަދީޘާ
ބުރުރިވެތި ހައި ބަސްބަހާ
ކުރުނެތި މަދިނަކަސް ކިޔާ
ގުރުޅޭމުމެއް ނޭތަވާއަ
މުރުރައްބީގެ ކުރަވާއަ

(ކަންޒުލްއަދަބު ޞ )154،153
ޖުމުލަ މާނަ:
 ގުރުއާނުގެ އާޔަތާ ހެޔޮއިތުރު މޮޅު ޙަދީޘާއި ފުރިހަމަ ރިވެތި ބަސްބަސް ހުއްޓުމެއްނެތި މަ ކިޔައިދިނަކަސްﷲ ކުރައްވާ އަމުރެއް މުގުރާލެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ރައިވަރުން ދޭހަވާ މާނަ މާކުކުރާނެ މިންގަނޑު
5
4
3
2
1
0

ވ
 ރައިވަރުގެ ޖުމުލަ މާނަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްދީފައި ޭވ
ރތްކޮށްފައި ޭ
 ފަސޭހައިން ދޭހަވާގޮތަށް ޢިބާ ާވ
ޔންކޮށްދީފައި ޭ
 ރައިވަރުގެ ޖުމުލަ މާނައިގެ ވަރަށް ބޮޑުބައެއް ފުރިހަމައަށް ބަ ާވ
ރތްކޮށްފައި ޭ
 މާބޮޑު އުނދަގުލަކާ ނުލައި ދޭހަވާގޮތަށް ޢިބާ ާފއިވޭ
 ރައިވަރުގެ ޖުމުލަ މާނައިގެ މައިގަނޑު ވާހަކަތައް ބަޔާންކޮށްދީ ަރތް ކޮށްފައިވޭ
 ދޭހަވާގޮތަށް ކޮށިކޮށްޢިބާ ާއ ނުވޭ
ށދީފައެ ް
 ރައިވަރުގެ ޖުމުލަ މާނައިގެ މުހިންމު ބައިތައް ބަޔާންކޮ ްވ
ކށްފައި ޭ
 ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދޭހަވާގޮތަށް ކޮށިކޮށްޢިބާރާތް ޮ ރައިވަރުގެ ޖުމުލަ މާނަ ގެނެވިފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށްށ
 ޢިބާރާތްތައް ވަރަށް ކޮ ި ރައިވަރުގެ ޖުމުލަ މާނަ ބަޔާންކޮށެއް ނުދެވޭއއް ނުވޭ
 -ދޭހަވާ ގޮތަށް ޢިބާރާތް ކޮށްފަ ެ
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ށ .ތިރީގައިވާ ރައިވަރު ޝަރަޙަ ކުރާށެވެ .ޖަވާބު  7ފޮޅުވަތަށްވުރެ ކުރު ނުކުރާށެވެ.
ށޭނިކަން ބައްލަވާ
ޅޭގެންގު އިރުމައިބަފާ
ބޭރަށް ނުނެރެ ގާތުގާ
ނޭބަލަ ފަރިތައެއް ވެދާ
ތޭމަ ދެގޮތެއްހިތަކުލާނެ
ޔޭގައި މޭ ނުފިލާނެ
(ކަންޒުލް އަދަބު ޞ )167

ޖުމުލަ މާނަ:
 ނިކަން ބައްލަވާށެވެ .މައިންބަފައިން ދަރިން ބޭރަށް ނުނެރެ ގާތުގައި ބައިތިއްބައިގެން ގެންގުޅެބޮޑުކުރިޔަސް ނުފިލާނެ ފަރިތަޔެއް (ގޯސް އާދައެއް) ވެދާނެއެވެ .އަހަރެން ހިތުން މީ ދޮގެއް ނޫނެވެ.

ރައިވަރު ޝަރަޙަ މާކު ކުރާނެ މިންގަނޑު
5
4
3
2
1
0

ލކޮށްދީފައިވޭ
 ރައިވަރުގައި ބުނާ ވާހަކަތައް މިސާލާއެކު ފުރިހަމައަށް ތަފްޞީ ުވ
ރތްކޮށްފައި ޭ
 ފަސޭހައިން ދޭހަވާގޮތަށް ޢިބާ ާވ
 ރައިވަރުގައި ބުނާ ވާހަކަތައް ރަނގަޅަށް ތަފްޞީލުކޮށްދީފައި ޭވ
ރތްކޮށްފައި ޭ
 މާބޮޑު އުނދަގުލަކާ ނުލައި ދޭހަވާގޮތަށް ޢިބާ ާވ
 ރައިވަރުގައި ބުނާ ވާހަކަތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތަފްޞީލުކޮށްދީފައި ޭރތް ކޮށްފައިވޭ
 ދޭހަވާގޮތަށް ކޮށިކޮށްޢިބާ ާ 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)

ހިތާމައަކީ.......
މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީ

ހިތާމައަކީ މިދޭހުން ފެންނަ ޢިބްރަތްތައް ނުވިސްނޭކަން،
މިތާ ޣާފިލުވެގެން ތިއްބާ ޒުވާންކަން ގެއްލެމުންދާކަން،
ޒުވާނުންނަށް ނުހަނު ތަނަވަސް އެތައްގިނަ މަގުތަކެއް އޮއްވާ،
ދުވާތައް ރޭގަޑާ ބޭކާރުގޮތުގައި ފައްވަމުންދާކަން،
ކެރޭ ހީވާގި ކާބަފައިންގެ އަގުހުރި ފަޚްރުވެރި ޛިކްރާ،
ދިރޭފަދަ ފަޚްރުވެރި ޢަމަލެއް މިތާތިބެގެން ނުކުރެވޭކަން،
ދުލުންފޮނި ލަފްޒުތައް އެކި ފުށްފުށަށް އުކަމުން ދެވޭއިރުގައި،
އަލުން ފިޔަވަޅުތަކެއް ޢަމަލީ ޙަޔާތުންވެސް މިނޭޅޭކަން،
(ޖަމީލުގެ ޅެންތައް ޞ )92

ޅެންބައިތުގެ ޖުމުލަ މާނަ
 .1ހިތާމައަކީ މިދޭހުން ފެންނަ ޢިބްރަތްތައް ނުވިސްނޭކަމެވެ .ޣާފިލުވެގެން މިތާ ތިއްބާ ޒުވާންކަން
ގެއްލެމުންދާކަމެވެ.
 .2ޒުވާނުންނަށް ނުހަނު ތަނަވަސް އެތައް ގޮތްތަކެއް ފެންނަން އޮތް އިރުވެސް ރޭގަޑާއި ދުވާލު ބޭކާރު
ގޮތުގައި ތަކުރާރު ކުރަމުން ދާކަމީ ހިތާމައެކެވެ.
 .3ކެރޭ ހީވާގި ފަޚުރުވެރި ކާބަފައިންގެ އަގުހުރި ޒިކުރާ ދިރޭފަދަ ފަޚުރުވެރި ޢަމަލެއް މިތާތިބެގެން
ނުކުރެވޭ ކަމީ ވެސް ހިތާމައެކެވެ.
 .4ދުލުން ފޮނި ވާހަކަތައް އެކި ގޮތްގޮތަށް ދައްކަމުންދާއިރު އަލުން ފިޔަވަޅުތަކެއް ޢަމަލީ ޙަޔާތުން
ވެސް ނޭޅޭކަމީ ހިތާމައެކެވެ.
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ޅެން ޝަރަޙަ މާކު ކުރާނެ މިންގަނޑު
9 - 20
7 - 8
5 - 6
3 - 4
0 - 1
1

ވ
ކތައް މިސާލާއެކު ފުރިހަމައަށް ތަފްޞީލުކޮށްދީފައި ޭ
 ޅެންބައިތުތަކުގައި ބުނާ ވާހަ ަވ
ރތްކޮށްފައި ޭ
 ފަސޭހައިން ދޭހަވާގޮތަށް ޢިބާ ާވ
ފޞީލުކޮށްދީފައި ޭ
ކތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ރަނގަޅަށް ތަ ް
 ޅެންބައިތުތަކުގައި ބުނާ ވާހަ ަވ
ކށްފައި ޭ
 މާބޮޑުއުނދަގުލަކާ ނުލައި ދޭހަވާގޮތަށް 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 ޮއ ނުވޭ
ނވާހަކަތައް ތަފްޞީލު ކޮށްދީފައެ ް
 ޅެންބައިތު ތަކުގައި ބުނާ ގި ަށ
 ޢިބާރާތްތައް ވަރަށް ކޮ ި ޅެމުގައި ބުނާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ގެނެވިފައެއް ނުވޭ  /ޝަރަޙައަކަށް ނުވޭއއް ނުވޭ
 -ދޭހަވާ ގޮތަށް ޢިބާރާތް ކޮށްފަ ެ
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 5ވަނަ ސުވާލު
އަދަބިއްޔާތު2 :
ދިގުވާހަކަ  /ކުރުވާހަކަ
ށވެ).
ތށްވުރެ ދިގުނުކުރާ ެ
 ތިރީގައިވާ  2ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭށެވެ( .ޖަވާބު  10ފޮޅުވަ ަ

 -1ދިގުވާހަކަ (ރިވާޔަތު މޫސާ ވަޒުލޭޚާ)
ގ
އ ދަލޭކާދީދީ ެ
މސާދީދީ އާ ި
ލޔުމުގެ ބޭނުމަކީ ޫ
ގއި ،މި ވާހަކަ ި
ޤއްދިމާ ަ
އގެ މު ަ
ހ" .ރިވާޔަތު މޫސާ ވަޒުލޭޚާ" މި ވާހަކަ ި
އވުމުން ޢިބްރަތް
އމަދުދީދީ އާއި ފާޠިމާދީދީގެ އުޅު ް
ޙ ް
ނ ފައިދާ ހާސިލްކޮށް ،މު ަ
އވުމުން އަހަރުމެ ް
މާތް އުޅު ް
ޚގައި ހިމެނޭ މުހިންމު
ގތުން ރިވާޔަތު މޫސާ ވަޒުލޭ ާ
މ ޮ
އވެި .
ވ ެ
ފއި ެ
އނިފް ވިދާޅުވެ ަ
އގެ މުސަ ް
ހޯދުމަށްކަމަށް ވާކަ ި
ތއް
ޝަޚުޞިއްޔަތު ަ

ވ
ށ ާ
ކަމަ ް

މޫސާދީދީ

އާއި

ދަލޭކާދީދީގެ

މާތް

އުޅުއްވުމުން

އަހަރުމެންނަށް

ފައިދާ

ހާސިލްކުރެވިދާނެ ރަނގަޅު އާދަތަކަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
( 05މާކުސް)

ޖަވާބު.:
 ފަސްވަގުތު ނާޅާ ނަމާދު ކުރެއްވުން
 ޢިލްމީ ފޮތްތައް ބެއްލެވުން.
 ގެވެހި ،ގޮތްހުރި ،އުޅުއްވުމެއް ހުރުން
 ގެއާއި ގޯތިތެރެ ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުން
 ދެ ނަމާދު ދޭތެރޭ ޤުރުއާން ކިޔެވުން
 މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުން
 ފަތިހާ ހޭލުން
 ބޭކާރުވާހަކަ ނުދެއްކުން
 ބޭކާރުގޮތުގައި ވަގުތު ހޭދަނުކުރުން
 ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ގެންގުޅުއްވި ރިވެތި އުޞޫލު
 ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކަށް ކަމޭހިތުން
ނއެވެ.
ނންވާ ެ
ނޯޓް) - :މިތަނުން މަދުވެގެން  3ކަމެއް ވާހަކައިން ހެކިދައްކައިގެން ބަޔާންކޮށްދީފައި އޮން ަ
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ހ
ވ ި
އސަކު އުފައްދާފައިވާ ފުރަތަމަ ދި ެ
ގ ތެރެއިން ދިވެ ް
އކީ ދިވެހީން ެ
ވޒުލޭޚާ" މި ވާހަކަ ަ
ށ" .ރިވާޔަތު މޫސާ ަ
އ
އވެ .އެހެންކަމުން އެ ދުވަސްވަރު (1339ހ1921–.މ ).ދިވެހިމުޖުތަމަޢުގެ ބައެއް ކަންތައްތައް ހުރިގޮތް ެ
ވާހަކަ ެ
ރއިން ފެނެއެވެ .އެގޮތުން އެދުވަސްވަރު ދިވެހި މުޖުތަމަޢުން ފެންނަން ހުރި ކަންތައްތައް ވާހަކައިގެ
އގެ ތެ ެ
ވާހަކަ ި
ށވެ!
ގއި ބަޔާން ކުރާ ެ
އަލީ ަ
( 10މާކުސް)

ޖަވާބު.:
 މީހުނަށް ހެޔޮ ނަސޭހަތްދިނުން
 ފޮތްކިޔުމާއި ލިޔުން
 ޚަރަދުކުޑަކޮށް ދިރިއުޅުން
 މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުން
 ދެމަފިރިން ގުޅިގެން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން
 ދަރިންނަށް އާއިލީ ޒިންމާތައް ދަސްކޮށްދިނުން
 ނަލަހެދި ޒީނަތްތެރިވުން
 ދަރަޖައިގެ ތަފާތުކުރުން
 ރީތިބަހުން ވާހަކަދެއްކުން
 ވައްކަންކުރުން
 ހިލޭއަންހެނުން ގާތަށް ދިޔުން
 މާރާމާރީ ހިންގުން
 ގެވެށިއަނިޔާކުރުން
 ހަވީރު ފިންޏަށް ހިނގަންދިޔުން
 ހެދުން ބަދަލުނުކޮށް ނިދުން
 ޚަރަދު ބޮޑުކޮށް އުޅުން
 އަވައްޓެރިން އެއްކޮށް ލަވަކިޔުން
 މެންދުރުން އަނބުރަންދެން ނިދުން
 ގެންގުޅޭ ކުދިން ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވުން
 ގިނަބަޔަކާ ކައިވެނިކުރުން
 ދެއްކުންތެރިކަން
 ދުންފޮދު ހިއްޕެވުން (ދުންގުޑުގުޑާ ބުއިން)
 ގޭގައި ނޯކަރުން (ކުދިން) ގެންގުޅުން
 ދަރަޖައިގެ ތަފާތުކުރުން
 ސިޓީގެ އެހީގައި ދޭދޭ ދެމެދުގެ ސިއްރު ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުން
ނއެވެ.
ނންވާ ެ
ނޯޓް) - :މިތަނުން މަދުވެގެން  3ކަމެއް ވާހަކައިން ހެކިދައްކައިގެން ބަޔާންކޮށްދީފައި އޮން ަ
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 -2ކުރުވާހަކަ (ޞާދިޤުގެ ކުރީގެ ކުރު ވާހަކަތައް)
ތސް މުތެއްވާނީ ،ހަމަ މުތަކަށް"
ގއި އޮ ަ
އ ަ
ތޤަށް " ގޮނޑެ ް
އވާ މުސް ާ
ގ ި
ކއިގެ ބަޠަލު ކަމު ަ
މވާހަ ަ
ޑކުން މުތެއް" ި
ހ" -ގޮ ަ
ބޔާން ކުރާށެވެ!
ލގައި ަ
އގެ އަ ީ
ކން ވާހަކަ ި
ވ ަ
ކއް ެ
ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުނީ ީ
( 05މާކުސް)

ޖަވާބު.:
ތގު ހީކުރިގޮތާ ޚިލާފަށް
ގ ކުއްޖެއް ނަމަވެސް މުސް ާ
އ ެ
 އިލްހާމަކީ ރަށްފުށުގެ އާދަ ި

ހަރުދަނާ ރަނގަޅު

އވެ( .މި ޖަވާބަށް ހެކިދައްކާއިރު ތިރީގައިވާ ނުކުތާތަކަށް އަލިއަޅުވާލުން)
ކުއްޖަކަށް ވީމަ ެ
އ
ރ ތައުލީމީ ކުއްޖެ ް
ޔވާފައި ހު ި
އޖެއް ނަމަވެސް ކި ަ
ގޅޭ ކު ް
އގައި ގެން ު
އ ް
 މާލޭގެ ގެ ެ
އ
ގއި ހަރުދަނާ ކުއްޖެ ް
އކުމު ަ
 ވާހަކަދެ ް
އ އުފައްދާފައި ވަޒީފާ ދިނުން
މ ް
ރވެސް މަގާ ެ
 ވަޒީފާ ނެތް އި ު
ވސް ހެދުން
ޔކަށް ެ
އވެރި ަ
 ޙަޔާތުގެ ބަ ި
ބން
ޔފާރިއަށާއި ދިރިއުޅުމަށް އިލްހާމްގެ ސަބަބުން ކުރިއެރުން ލި ު
ސއްކަތަށް /ވި ަ
 މުސްތާގުގެ މަ ަ
ނވި
ޅގެ ް
ވ "ޢިޞްލާޙު" ނިސްބަތްވަނީ ކާކު ކޮންކަމަކާ ގު ި
އ ާ
ށ" -ޢިޞްލާޙު" މި ވާހައިގެ މައިގަނޑު ނަމުގައި ބުނެފަ ި
ބޔާން ކުރާށެވެ!
ލގައި ަ
އގެ އަ ީ
އވެކަން ވާހަކަ ި
ކ ް
ވ؟ އަދި އެއީ ީ
"ޢިޞްލާޙަކަށް ހެއްޔެ ެ
( 05މާކުސް)

ޖަވާބު.:
ކާކު)-:


އިޞްލާޙު ނިސްބަތް ވަނީ ޑޮކްޓަރަށެވެ.

ކޮން ކަމަކާ)-:


ހލު ގޯސްވެ މަރުވުމާ
ޑޮކްޓަރު އޭނާ ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ ބަލި މީހާއަށް (މަރިޔަމް މަނިކެ) ނުބައި ބޭހެއް ދެވިގެން ާ
ގުޅިގެންނެވެ.

ކީއްވެ)-:


ޓރަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން ޑަކްޓަރަށް ހެދުނު ގޯސް
އެއީ އެހާދިސާ ހިނގުމުން ބަލިމީހާގެ ބޭބެ (ހަމީދު) ޑޮކް ަ
ވިސްނިގެންނެވެ.

ހެކި)-:


ށ އަސްލު ދޭންވާ
ޑޮކްޓަރަކީ މޮޅުމީހަކަށްވިޔަސް ދުނިޔޭގައި ހެއްދެވިހައި ކަމެއްގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން ބަލިމީހާއަ ް
ނ
ސަމާލުކަން ނުދެވު ް



ގސްވެގެން ދިޔައިރުވެސް ޑަކްޓަރު އެކަމަކަށް މާބޮޑު
ށ ޯ
ނ ބަލިމީހާގެ ހާލު އިތުރަ ް
މ ް
ބައްޔާއި ނުގުޅޭ ބޭހެއްދިނު ު
އަޅާލުމެއް ނުބަހައްޓާ ދިރުއުޅުމަށް ކުރަމުންދިޔަ އެހެން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދިޔުން



ރށް މަރިޔަމްގެ ހާލު ގޯސްވެފައިވާ ކަމާއި ނުބައި
ހަމީދު ،މަރިޔަމް މަނިކެ ހަސްފަތާލަށް ގެންދިޔުމުން ގަދަނުވާވަ ަ
ނ
އވާކަން އެނގު ް
ބައްޔަކަށް ނުބައި ބޭހެއްކުރެވިފަ ި



އަދި ރަނގަޅު ފަރުވާއެއް ނުކުރެވުމުން ނިޔާވުން



ބބެ ޑަކްޓަރަށް ސިޓީފޮނުވުމުން ޑަކްޓަރަށް ވިސްނުން
މި ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް ޭ
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އަދަބިއްޔާތު -ވާހަކައިގެ ސުވާލުތައް މާކުކުރާ މިންގަނޑު
އ
ކތާތަ ް
ނމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ނު ު
 -ކިޔަން ދީފައިވާ ވާހަކަ ވަރަށް ފުންކޮށް ދިރާސާކޮށް ،ޖަވާބު ދި ު

0

ހެކިދައްކައިގެން ގެނެސްދީފައިވޭ.
 ޖަވާބު ހުށަހަޅައި ދީފައިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގުޅުވާލައިގެން ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން. ޢިބާރާތްކުރުން ވަރަށް ރަނގަޅުބނުންވާ މުހިއްމު ގިނަ ނުކުތާތައް
 -ކިޔަން ދީފައިވާ ވާހަކަ ރަގަޅަށް ދިރާސާކޮށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ޭ

2

ހެކިދައްކައިގެން ގެނެސްދީފައިވޭ.
 ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ދީފައިވަނީ ރަގަޅަށް ގުޅުވާލައިގެން ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން. ޢިބާރާތްކުރުން ރަނގަޅުނކުތާތައް
ނމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ބައެއް ު
 -ކިޔަން ދީފައިވާ ވާހަކަ ކިޔާފައިވާކަން ދޭހަވޭ އަދި ޖަވާބު ދި ު

3

ހިސާބަކަށް ހެކިދައްކައިގެން ގެނެސްދީފައިވޭ.
ނނެއްނޫން.
ޖހޭ ތަރުތީބަކު ް
ހސާބަކަށް ގުޅުވާލައިގެން ،މާހަމަ ެ
 ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ދީފައިވަނީ ިނ
 މެދުމިނުގެ ޢިބާރާތްކުރުމެއް  /ޢިބާރާތްކުރުން ގޯހެއްނޫ ްތރެއިން
ނންވާ ނުކުތާތަކުގެ ެ
 -ކިޔަން ދީފައިވާ ވާހަކަ ކިޔާލާފައިވާކަން ދޭހަވޭ އަދި ޖަވާބު ދިނުމަށް ބޭ ު

4

މަދުނުކުތާ ހޮވާފައިވޭ.
އނޫން.
 ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ދީފައިވަނީ ކުޑަކޮށް ގުޅުވާލައިގެން ،މާހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުންނެ ް އާދައިގެ ޢިބާރާތްކުރުމެއްނވާ
 -ކިޔަން ދީފައިވާ ވާހަކަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށްކިޔާފައިވޭ އަދި ހޮވާފައިވަނީ ޖަވާބު ދިނުމަށް ބޭނު ް

0

ވަރަށް މަދު ނުކުތާއެއް.
 ޖަވާބު ހުށަހެޅުމުގައި ވަރަށް ކުޑަ ގުޅުމެއް އެބަހުރި އަދި ތަރުތީބު ހަމައެއްނުޖެހޭ. ވަރަށް އާދައިގެ ޢިބާރާތްކުރުމެއް -ވާހަކަ ކިޔާފައެއްނުވޭ

1

 ލިޔެފައިވާ ޖަވާބު ސުވާލަކާނުގުޅޭ ޖަވާބަށް ކަމުދާއެއްވެސް ޕޮއިންޓެއްނެތް.އއް ނުވޭ
 -ދޭހަވާ ގޮތަށް ޢިބާރާތް ކޮށްފަ ެ
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