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 1ވަދަ ސުވާލު

(ދޭހަ)

ދޭހައިގެ  1ވަދަބައި
މި ލިޔުދް ކިޔުމަފްފަހު އޭގެ ފަހަތުގައިވާ ސުވާލުތަކަފް ޖަވާބު ދޭފެވެ.
އަމިއްލަ ޙަޟާރާއާއި ޘަގާފަތް ދެމެހެއްޓުދް
ކޮދްމެ އިޖުތިމާޢީ ދިޒާމަކީ ވެސް އެ އިޖުތިމާޢީ ދިޒާމެއް ބިދާވެފައިވާ މުޖުތަމަޢުގެ މީހުދް ޒަމާދްތަކެއް

.1

ވަދްދެދް ޙާޞިލްކޮފްފައިވާ ތަރައްޤީއެވެ .މިފަދަ ކޮދްމެ ޖަމާޢަތަކުދްވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުދްދާދީ އެމީހުދްގެ އަމީއްލަ
ގޮތްތައް

މީހުދްގެ

އެހެދް

ގޮތްތަކާ

މަސްހުދިވިޔަދުދީ

ދެމެހެއްޓޭތޯއެވެ.

އަޅުގަދޑުމެދްގެ

ރާއްޖޭގައިވެސް

އަޅުގަދޑުމެދްގެ ކާބަފައިދް ވަދީ އެބައި މީހުދްގެ އަމިއްލަ ޙަޟާރާތެއް އާރާސްތު ކޮފްފައެވެ .އެމީހުދް އަޅުގަދޑުމެދްދާ
ޖ ުލ ަތ ަކ ް
ނ ޮ
ނ ް
ނ ަ
ހަމައަފް ފޯރުކޮފްދީފައިވާ ތަރިކަަ ،އ ް
ށ ައމދާތްތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮފްދިދުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު
އ ްތ ީ
ވަދީ އަޅުގަދޑުމެދްގެ ބޮލުގައި އެޅިފައެވެ.
.0

ފާއިތުވި

ތަދުގައި

ކާބަފައިދް

ކޮފްފައިވާ

ޖިހާދަކީ

ދިވެހިދްގެ

ޤައުމިއްޔަތާއި

ދީދާއި

އިސްތިޤްލާލު

ދެމެހެއްޓުމަފްޓަކައި ކޮފްފައިވާ ޖިހާދެކެވެ .މިއިދް އެއްވެސް ރޮދގަކުދް މިދިވަދްކަދް ގެއްލިގެދް ދިއުމަކީ ދިވެހިދްގެ
ދިވެހިދްވަދްތަ ޝަޚުޞިއްޔަތު ގެއްލިގެދް ދިއުމެވެ.
 .3ދިވެހި ކާބަފައިދްގެ އާދަކާދަ ތަކާއި އެކު އަޅުގަދޑުމެދް ދިވެހިދްގެ އަމިއްލަ ޘަޤާފަތެއްވަދީ މި ފަސްގަދޑުގައި
އުފެދިފައެވެ.
 [ .4އެހެދީ އިހުގެ ކަދްތަކަކީ އަޅުގަދޑުމެދްގެ ކާބަފައިދް އަޅުގަދޑުމެދްދަފްޓަކައި ދޫކޮފްފައިވާ ވާރުތަ މުދަލެވެ.
ތުރާޘެވެ .އެއީ ޤައުމިއްޔަތުގެ އެއްބައެވެ .އެ ކަދް ގެއްލިއްޖެދަމަ ޤައުމިއްޔަތުގެ ބައެއް ގެއްލުދީ އެވެ .އޭރުދް
ތިބެވޭދީ ބޭރުތަދްތަދުދް ފެދުދު ކުލަތަކާއި ގޮތްތަކަފް ހެއްލި ރޭރުވެފައެވެ .އެއާޚިލާފަފް އަޅުގަދޑުމެދްގެ ތުރާޘާ މެދު
ފަޚުރުވެރިވާދްވާދެ ދޫދްތޯއެވެ.؟ އެހެދް ތަދްތާދގެ މީހުދް އުޅޭގޮތުދް ވެސް ފެދްދީ އެގޮތެވެ].

(އަލްއުސްތާޛު އިބުރާހީމް ޝިހާބު

– އަމާޒު ޖެދުއަރީ ) 1977

.5

ޘަޤާފަތާ ބެހޭގޮތުދް ލިޔުއްވާފައިވާ ބޭރުގެ ލިޔުދްތެރިދް ވަރަފް ގިދަ ގޮތްގޮތަފް ޘަޤާފަތް މާދަ ކުރައްވާފައި

ވެއެވެ.
ދިވެހިބަސް – ދޭހަ
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.6

މި ލޔުދްތަކުގެ ޚުލާސާއަކީ [ ޘަޤާފަތާކީ ރަމްޒުތަކެއްގެ ސިފަގައި ފާޅު ގޮތަކަފް ދުވަތަ ފޮރުވިފައިވާ ގޮތަކަފް

ދަގުލުވަމުދް އަދްދަ އެއްޗެކެވެ .މީގެ އިތުރުދް މިއީ އިދްސާދީ ވަކިވަކި ޖަމާޢަތްތަކުދް ޚާއްޞަ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި
އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ތަކެތި އޭގައި ހިމެދޭ މަފުހޫމެކެވެ .އަދި ޘަޤާފަތުގެ އަސްލަކީ އެ ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުދް އެއް
ޖީލުދް އަދެއް ޖީލަފް ފޯރުކޮފްދެމުދް އަދްދަ ފިކުރާއި އަޚުލާޤެވެ .މި ގޮތުދް ޘަޤާފީ މީހާ އަކީ އޭދާގެ ސުލޫކުދް މި
ކަދްކަދް ފެދްދާދް ހުދްދަ މީހާއެވެ].
.7

ޔޫރަޕުގައި ޘަޤާފަތާ ބެހޭ ގޮތުދް  15ވަދަ ޤަރުދުގައި ޢާއްމުކޮފް ބަހުސް ކުރެވިފައި ވެއެވެ .މިފަދަ

ބަހުސްތަކުގެ ދަތީޖާއަކަފް ވެފައިވަދީ ޘަޤާފަތާއި ޙަޟާރަތަކީ ދެ މާދައެއްގައި ބޭދުދްކުރެވޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި ބާޙިޘުދްގެ
މެދުގައި ދިމިގެދް ދިއުމެވެ.
.8

ފިކުރީ ގޮތުދް ބަޔަކު މީހުދް ޙާޞިލްކޮފްފައިވާ ތަރައްޤީއަފް ކިޔާފައި ވަދީ ޘަޤާފަތެވެ .އަދި މާއްދީ ގޮތުދް ބަޔަކު

މީހުދް ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުމަފް ކިޔާފައި ވަދީ ޙަޟާރަތެވެ.
.9

ކޮދްމެ ޘަޤާފަތަކީވެސް އެހެދް ޘަޤާފަތްތަކާ ޚިލާފަފް ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެދްވާ އެއްޗެކެވެ .އަދި ކޮދްމެ

ޘަޤާފަތަކީ ވެސް އެއް ޖީލުދް އަދެއް ޖީލަފް އުގަދްދައިދިދުމާ އެކު ވާރުތަވާ އެއްޗެކެވެ .އަދި ހަމައެފަދައިދް
ޘަޤާފަތާމެދު އަރާ އޮޅުދްތައް ފަސޭހަކޮފްލުމުގެ ގޮތުދް ބައެއް ފަރާތްތަކުދް ވަދީ މާއްދީ ޘަޤާފަތާއި މާއްދީ ދޫދް ޘަޤާފަތާ
ދެމެދު ކޮދްމެ ޘަޤާފަތެއްވެސް ބަހައި ހަދާފައެވެ.
.12
ބުއްދި

ކޮދްމެ ބައެއްގެ ޤައުމީ ޘަޤާފަތަކީ ޒަމާދްތަކެއް ވަދްދެދް އެމީހުދް ދިރިއުޅެފައިވާ ވައްޓަފާޅި އެވެ .މީގައި
ގަބޫލުކުރެވޭ

ވައްތަރުގެ

ކަދްތައްތަކާއި

ބުއްދިއާޚިލާފު

ކަދްތައްތަކާއި

ޚުރާފާތުތައްވެސް

ހިމެދޭދެއެވެ.

އެހެދްދަމަވެސް މިފަދަ ކަދްތައްތަކަކީ ކޮދްމެ މުޖުތަމަޢެއްގައިވެސް އެ މުޖުތަމަޢެއްގެ އަފުރާދުދްގެ ސުލޫކު ބައްޓަދް
ކުރުމުގައި އިރުޝާދު ދީފައިވާ އެއްޗެވެ .ޤައުމީ ޘަޤާފަތަކީ މިހުރިހައި ކަމެއްގެ ޚުލާޞާ އެވެ.
.11

އެއްވެސް ފަރުދަކީ އެ މީހެއްގެ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެދޭ ޘަޤާފަތެއްގެ ހުރިހައި އެއްޗެއްގައި ހިއްސާވާދޭ

މީހެއްދޫދެވެ.

ކޮދްމެ

މީހަކުވެސް

އެ

މީހެއްގެ

ޘަޤާފަތުގައި

ހިއްސާވާދީ

އެމީހެއްގެ

އިޖުތިމާޢީ

ފެދްވަރަކާ

ގުޅޭގޮތުދްދެވެ.
.10

ހަމައެފަދައިދް ކޮދްމެ ޖަމާއަތަކަފްވެސް އެމީހަކު ދިސްބަތްވާދެ ޘަޤާފަތެއް އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ .އެދްމެދް

ހިއްސާވާ ޘަޤާފަތެއް އޮތުމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އަފުރާދުދްދަފް އެއްބައިވަދްތަކަދް އިޙުސާސް ކޮފްދޭއެއްޗެކެވެ .އަދިމީގެ
ދިވެހިބަސް – ދޭހަ
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ސަބަބުދް އެއް ވެސް ހުރަހަކާ ދުވަތަ އެއްވެސް ހަމަދުޖެހުމަކާ ދުލައި މުޖުތަމަޢުގެ އަފުރާދުދްދަފް ދިރިއުޅުމަފް
މަގުފަހިކޮފްދެއެވެ .މިފަދަ ވަސީލަތަކާ ދުލައި އިދްސާދީ މުޖުތަމަޢަކަފް ދެމިއެއް ދޯވެވޭދެއެވެ.
.13

އަމިއްލަ ޘަޤާފަތެއް ލިބިގެދްވާ އަމިއްލަ ޙަޟާރަތެއްގެ ވެރިދްދަފް އެ ޘަޤާފަތް ދެމެހެއްޓޭދީ ހަދގުރާމައަކުދް

ދޫދެވެ .ދަމަވެސް އެ ޙަޟާ ރަތެއްގެ ފިކުރާއި ޚިޔާލު އެއް ބަޔަކު އަދެއް ބައެއްގެ މެދުގައި މުވާޞަލާތު ކުރެވިގެދްދެވެ.
އަދި މި މުވާޞަލާތުދް މިފަދަ މުޖުތަމަޢެއްގެ އެއްބަޔަކާ އަދެއްބައެއްގެ ގުޅުދް ހަރުދަދާވެގެދް ދާދެއެވެ .މި
މަސްއޫލީއްޔަ ތަކީ އަލުގަދޑުމެދް ލިޔުދްތެރިދްގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ވަރުގަދަ ޒިދްމާއެކެވެ .މި ޒިދްމާއަކީ އެއާމެދު
މިއަދު ހިސާބު ކުރެވޭދޭ ޒިދްމާއެއް ދޫދެވެ .ލިޔުދްތެރިކަމަކީ ދުރު މުއްދަތެއްގައި ދިގު ދެމިގެދްވާ އަސަރެއް އެއިދް
ކުރާދޭ

ކަމަފް

ބެލެވޭ

ވަސީލަތެއްކަމުދް

ލިޔުދްތެރިދްގެ

ޒިދްމާ

ވަޒަދް

ކުރެވޭދީ

ފަހުދް

އަދްދާދް

އޮތް

ދުވަސްތަކުގައެވެ.
 .14ލިޔުދްތެރިކަމަކީ އަޅުގަދޑުމެދްގެ އަމިއްލަ ފިކުރާއި އިޙުސާސްތައް އެދްމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މުވާސާލާތުކޮފްދޭ
ވަސީލަތެވެ .އަދި ލިޔުދްތެރިކަމަކީ މުޖުތަމަޢު ދެމި އޮތުމަފާއި މުޖުތަމަޢުގެ އަފުރާދުދްގެ އެއްބައިވަދްތަ ކަމަފްޓަކައި
މުހިއްމު ވަސީލަތެކެވެ .އިދްސާދީ ޙަޟާރަތުގެ ކޮދްމެ ފައްތަރެއްގައިވެސް ބަސް ބޭދުދްކޮފްގެދް މުވާޞަލާތުކޮފްފައިވަދީ
ދެމިތިބުމަފްޓަކައިއެވެ .ލިޔުދްތެރިދްގެ ހައިސިއްޔަތުދް އަޅުގަދޑުމެދްގެ އަމިއްލަ މިޖުތަމަޢުގެ އަޚުލާޤާއި ޘަޤާފަތް
ދެމެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަދޑުމެދްގެ ޒިދްމާއެކެވެ.
(އަލްފާޟިލު ޙަސަދް ސަޢީދުގެ ލިޔުމަކުދް ދަގާފައި)

ދޭހާގެ ސުވާލުތައް:
 1ދިވެހި ކާބަފައިދް އަޅުގަދޑުމެދްދާ ހަމައަފް ފޯރުކޮފްދީފައިވާ ތަރިކަ އަމާދަތްތެރިކަމާއެކު އަދްދަދް އޮތް ޖީލަފް
ފޯރުކޮފްދިދުދް ކަމަފް ލިޔުދްތެރިޔާ މި އިޝާރާތް ކުރަދީ ކޮދްކަމަކަފް ހެއްޔެވެ؟
( 0މާކުސް)
[ 0ދިވެހީދްގެ ދިވެހިވަދްތަކަމުގެ ޝަހުޞިއްޔަތު ގެއްލިދިއުދް] މި ޢިބާރާތުދް ލިޔުދްތެރިޔާ ދޭހަކޮފްދޭދް އުޅޭވާހަކަ
ކުރުކޮފް ބުދެދޭފެވެ.
( 0މާކުސް)
ދިވެހިބަސް – ދޭހަ
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 .3އިހުގެ ކާބަފައިދް އަޅުގަދޑުމެދްދަފް ދޫކޮފްފައިވާ ކަދްތައްތައް ގެއްލިއްޖެދަމަ ދިވެހި ސަގާފަތަފް ލިބިދާދެ
އުދިކަމަކީ ކޮބައިކަދް ކުރުކޮފް ބުދެދޭފެވެ.
( 0މާކުސް)
 4އިދްސާދާގެ ފިކުރާއި އަޚުލާޤު ސަގާފަތުގެ އަސްލަފްވަދީ ކީއްވެގެދްކަދް ބުދެދޭފެވެ.
( 0މާކުސް)
 5ސަގާފަތާއި ޙަޟާރަތުގެ ތަފާތުކ  3ފޮޅުވަތާއި  5ފޮޅުވަތާދެމެދުގެ މިދްވަރަފް އަމިއްލަ އިބާރާތުދް ތިލަކޮފް
ބަޔާދްކުރާފެވެ.
( 3މާކުސް)
[ 6ކޮދްމެ ބައެއްގެ ޤައުމީ ސަގާފަތަކީ ޒަމާދްތަކެއް ވަދްދެދް އެމީހުދް ދިރިއުޅެފައިވާ ވައްޓަފާޅިއެވެ 12 ].ވަދަ
ޕެރެގްރާފުގެ މި ޖުމުލައިގައި [ދިރިއުޅެފައިވާ ވައްޓަފާޅި] މި ޢިބާރާތުދް ދޭހަވާމާދަ ތަފުސީލްކޮފް ދޭފެވެ.
( 0މާކުސް)
 7އެމުޖުތަމައެއްގައި އޮދްދަ ސަގާފަތަކަފް މުޖުތަމައުގެ ހުރިހައި ފަރުދުދް ބައިވެރިވުދް ލިބޭދަމަ މުޖުތަމައަފް ކުރާދެ
އެދްމެ ބޮޑު ފައިދާ އަކީ ކޮބައިކަދް ބަޔާދްކުރާފެވެ.
( 0މާކުސް)
 8އަމިއްލަ ހަޟާރަތަކާއި އަމިއްލަ ސަގާފަތެއް ލިބިފައިވާ މުޖުތަމައެއްގައި ލިޔުދްތެރިދް ޒިދްމާއަކީ ކޮބައިކަދް 5
ފޮޅުވަތަފްވުރެ ދިގު ދުވާދޭހެދް ބަޔާދް ކުރާފެވެ.
( 3މާކުސް)

ދިވެހިބަސް – ދޭހަ
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 9ތީރީގައިވާ ބަސްބަހާއި ޢިބާރާތުދް ދޭހަވާ މާދަ ލިޔާފެވެ.
( 0މާކުސް)
(ހ) ދަގުލުވުދް
(ފ) ރޭރުވުދް
(ދ) ހިއްސާވުދް
(ރ) ބައްޓަދްކުރުދް

 -0ޚުލާޞާކުރުދް
އެއްވަދަ ސުވާލުގައިވާ ލިޔުމުގެ  9ވަދަ ޕެރެގުރާފުދް ފެފިގެދް ލިޔުދް ދިމެދްދެދް އޮތްބައި  9ފޮޅުވަތާއި  10ފޮޅުވަތާ
ދެމެދުގެ މިދްވަރަކަފް ޚުލާޞާ ކުރާފެވެ.
( 12މާކުސް)

ދިވެހިބަސް – ދޭހަ
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