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 1ޔޭހަ
މި ޑިޔުދް ކިޔުމަފްޓަހު އޭސެ ޓަހަގުސައިވާ ލުވާޑުގަކަފް ޖަވާބު ޔޭފެވެ.

ހޭޑުދްގެޒިކަދް އުޓެއްޔުމުސެ އަޔަބިއްޔާގު
.1

އަޔަބިއްޔާގުސެ ބޭދުމާ ބެހޭ ސޮގުދް ކަމުސެ މާހިޒުދް ޑިއުއްވާސޮގުސައި އަޔަބިއްޔާގާއި އިދްލާދީ ޙަޔާގާ ދުވަގަ އޭދާސެ

މުޖުގަމަޢާ މާބޮޏު ބެހުމެއް އޮގުމަކީ ބޭދުދްކަމެއް ދޫދެވެ .އަޔަބިއްޔާގަކީ އިޑްހާމީ އަޔި ވަޖުޔާދީ އެއްޗެކެވެ .އަޔަބިއްޔާގާ
ސުޅިޓައިވަދީ އިދްލާދާސެ ޓިކުޒުކުޒުމުސެ ބާޒާއެވެ .އަޔަބިއްޔާގުސެ ބޭދުމަކީ ކިއުދްގެޒިދްސެ ހިގް ހަމަޖައްލައި ޔިދުމެވެ.
އުޓާކޮފްޔިދުމެވެ.
.2

ދަމަވެލް ސިދަ ޢިޑްމުވެޒީދް ޔެކެވަޏައި ސަދްދަވާސޮގުސައި އަޔަބިއްޔާގަކީ މަގިވެޒި މަޤްޞަޔެއް އޮގް އެއްޗެކެވެ .އެއީ

މުޖުގަމަޢު އިޞްޑާޙުކުޒުމެވެ .މަޢޫޑޫމާގު ޔިދެވެ.
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އަޅުސަދޏުމެދް މާޒީސެ ގާޒީޚަފް އެދބުޒި ޔާއިޒު އަޔަބިއްޔާގު ހިމެދިޓައި ވަދީ ޙަޔާގުސެ ގަޒުޖަމާދެއް ކަމުސައެވެ .ހަމަ

އެކަދި އެގެޒެވަޒީސައެއް ދޫދެވެ .އަޔީ ކީއްގޯއެވެ .ޔޫޒަޕުސައިވެލް މެއެވެ .މަޝްހޫޒު ޏްޒާމާ ޑިއުދްގެޒިޔާ ލެކްޝްޕިޔަޒ ސެ
ޏްޒާމާގަކުސައިވަދީ އިދސިޒޭލިވިޑާގުސެ އެޔުވަލްވަޒުސެ މުޖުގަމަޢު ލިޓަކޮފްޓައެވެ .މުޖުގަމައުސެ ހަމަ ދުޖެހުދް އުޓެޔުމަފް
މެޔުވެޒިވާ ލަބަބުގައް ޔައްކާޓައެވެ .މިބާވަގުސެ އެގައް މިލާޑެއް ގާޒީޚުސެ ގެޒެއިދް ޓެދްދަފް އެބަހުއްޓެވެ .ޝައްކެއްދެގެވެ.
އަޔަބިއްޔާގަކީ އެ ޔައުޒެއްސެ ލިޔާލީ އަޔި އިޖުގިމާއީ ޙާޑަގުސެ މޫދު ބަޑާޑޯސަދޏެވެ .އަޔަބިއްޔާގަކީ ޒެކޯޏުކޮފްޔޭ އެއްޗެކެވެ.
އެޔައުޒެއްސެ އަޔަބިއްޔާގަކީ އެޔައުޒެއްސެ މުޅި ޒޫޙެވެ.
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އަޔަބިއްޔާގުސެ ދުޓޫޒާއިކ ބާޒަފް ވިލްދާއިޒު އަޔަބިއްޔަގުސެ ޒޮދސުދް ކުޒިއަފް ޔާދްވާދީ މަގިވެޒި އަމާޒެއް ކުޒިމަގީސައި

ބާއްވައިސެދްދެވެ .އަޔީބުދްދަކީ ކިޔުދްގެޒިދް ޔިޒުއުޅުމުސެ ހިގި ޙަޤީޤަގްގަކަފް ޑޯ މަޒުވާ ބައެއްކަމުސައި ވެސެދްދުވާދެއެވެ .އަޔި
ކީއްގޯއެވެ .އަޔީބުދްވާދްޖެހޭދީ ކިޔުދްގެޒިދްސެ ޢަޒުމް ވަޒުސަޔަކޮފްޔީ އެމީހުދްސެ ގެޒޭސައި ޒޫޙު އުޓައްޔާ ބަޔަކަފެވެ.
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ޔުދިޔޭސެ ގާޒީޚު ހެކިވާ ޓަޔައިދް އިދްލާދާއަކީ ،އަޑި މުލްގަސްބަޑެއް ހޯޔުމަފް ޖިހާޔުކުޒަމުދް ސެދްޔާމީހެކެވެ .އޭދާސެ އެ

މަލައްކަގް ބައެއްޓަހަޒު ޓެފިޓައިވަދީ މުޖުގަމަޢުސައި އުޓެޔޭ ބޭއިދްލާޓާއި ދަހަމަކަމާއި އަދިޔާސެ ލަބަބުދްދެވެ .ޓޯޒުދްގެޒި
ގަދަވަލް މީހުދް ދިކަމެގިދްސެ ޑޭ ބޮމުދް ސެދްޔާގީ އެކަމާ ޔެކޮޅުހެޔުމުސެ ސޮގުދްދެވެ .އިދްލާދާއަފް ދުޑިބޭ އެއްޗެހީސެ ޚިޔާޑީ
ލޫޒައެއް އޭދާސެ ލިކުދޏީސައި އަފަސަދެއެވެ .އޭދާ އެ ހަޤީޤަގުސެ ޢާޑަމަފް ސެދައުމަފް މަލައްކަގް ކުޒެއެވެ .އެއީ އިދްލާދާއަފް
އަދިޔާއެއްކ ބޭއިދްލާޓެއްކ ދާޖާއިޒު ޓައިޔާއެއް ހޯޔުމެއް ދެގް ވެއްޓެއް އުޓެއްޔި ޔާދެގީއެވެ .ކޮދްމެމީހަކަފްވެލް ޙަޔާގުސެ ހުޒިހާ
އުޓާގަކެއް ޑިބިސަދެވޭ މާހައުޑެއް ޤާއިމު ކުޒެވިޔާދެގީއެވެ.
ޔިވެހިބަލް – ޔޭހަ
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ސިދަ މުޖުގަމަޢުގަކުސެ ބައިބޯ ސިދްގި އަކީ ދޭސުމާއި ޖާހުޑިކަމުސެ އަދޔިޒީސައި ޔިޒިއުޅޭ ބައެކެވެ .ވަހުމްގަކާއި މުލްކުޅި

ޚިޔާޑުގަކަފް އަޅުވެގި ވެޓައިވާ ބައެކެވެ .އުލްޓާޒުގަކުދް ވަފާޑެވިޓައިވާ ޖަޑެއްސައި މިދިވަދް ޔުދިޔެއާއި އެއްވެލް ސުޅުމެއްދެގި
ޔިޒިއުޅެމުދް ސެދްޔާ ބަޔަކު ޓަޔައިދްދެވެ .އެބައިމީހުދްދަފް ގިމާމެދްސެ ކިބައިސައިވާ އާޒާއިބާޒު އެއްސޮގަކަފް ވެލް ވަޒަދެއްވެލް
ދުކެޒެވޭދެއެވެ .ދުޑިބުމަކީކ ދުވަގަ ދުޓުޔުމަކީ އިދްލާދާސެ އުއްމީޔު ކަދޏުވާޑާ ކަމެކެވެ .އިދްލާދާސެ ހިގުސައި ދުޑިބުމާއިކ
ދުޓުޔުމުސެ ޖަޒުބާ އުޓެޔެދީ ޙާޑަގު ދިޔާކުޒާ ސޮގަކީ އޭދާސެ ގަޤްގޔީޒުކަމަފް އޭދާ ޤަބޫޑުކުޒުމުދްދެވެ .އެހާގަދފް ޔާއިޒު އޭދާސެ
ހިގުސައި އޭދާސެ އަމިއްޑަ ދަޓުލަކަފް އޭދާސެ ކިބައިސައިވާ ބާޒަކަފް އެއްވެލް އިގުބާޒެއް ދޯވެއެވެ.
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ކަދްމިހެދް ހުޒި ކަމުސައިވިޔަލް އިދްލާދާއަފް ކުޒިމަގިވާ ޙާޑަގުގަކަކީ އޭދާ އެހާބޮޏަފް ކަދްބޮޏުވެ ސޮގް ހުލްވީކަމަފް

ބަޑަދްޖެހޭ ކަދްގައްގަކެއް ދޫދެވެ .އަދިޔާ އާއި ޓިއްގުދްގަކުސެ ޔަފުވެޓައި ގިބޭ މީހުދްސެ ކިބައިދް ޝުޢޫޒެއް އުޓެޔިއްޖެދަމަކ
ދުވަގަ އެމީހުދްސެ ކިބައިސައިވާ ބާޒު އިހްލާލްކޮފްޔެވިއްޖެދަމަ އެބައިމީހުދްދަފް ބަޔަޑުސެދެވޭދީކ ހަމައެކަދި އެމީހުދްސެ ޙަޔާގަކަފް
ދޫދެވެ .އަޔި ކީއްގޯއެވެ .މުޖުގަމަޢަފްވެލް ބޮޏެގި އިދްޤިޑާބުގައް ސެދެވިޔާދެއެވެ.
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މުޖުގަމަޢުސައި އުޓެޔިޓައިވާ އުއްމީޔު ސެއްޑުމާއި މާޔޫލްކަމުސެ އަލަޒު ޓިޑުވައިޑެވޭ އެދްމެ ވަޒުސަޔަ ބާޒަކީ ހޭޑުދްގެޒިކަދް

އުޓެއްޔުމުސެ އަޔަބިއްޔާގެވެ .ހޭޑުދްގެޒިކަދް އުޓެޔުމުސެ އަޔަބިއްޔާގަކީ ހަމައެކަދި ލިޔާލީ ޓިއްގުދްގަކާއި އިޤުގިޞާޔީ އިޖުގިމާޢީ
އަޅުވެގިކަމާއި ޔެކޮޅަފް ބޭދުދްކުޒެވޭ ހަގިޔާޒެއްދޫދެވެ .އަޔި ކީއްގޯއެވެ .އެއީ ޤައުމެއް ބިދާކުޒުމުސައި ހުޒިހާ ސޮގަކުދްވެލް
ބޭދުދްކުޒެވިޔާދެ ވަޒުސަޔަ ބާޒެކެވެ .ހޭޑުދްގެޒިކަދް އުޓެއްޔުމުސެ އަޔަބިއްޔާގަކީ އޭސައި މަގިވެޒި މަޤުޞަޔެއް އެކުޑެވިޓައިވާ
އެއްޗެކެވެ .އެ މަޤުޞަޔަކީ ހުޒިހާ ސޮގަކުދްވެލް މުޖުގަމަޢު ބަޔަޑުކޮފްޑުމެވެ .އިދްލާޓާއި ހަމަހަމަކަދް ޤާއިމުވެޓައިވާ ގަދްޔޮޒު
ޓިޑާ މުޖުގަމައެއް އުޓެއްޔުމެވެ.
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ލިޔާލީ ޔާއިޒާއަފް ދަޒަޒު ހިދްސާއިޒު ހޭޑުދްގެޒިކަދް އުޓެއްޔުމުސެ އަޔަބިއްޔާގު އުޓެޔިސެދް އަދްދަދީ އަދިޔާޑިބޭމީހުދް

ހަގިޔާޒުދް މަޙްޒޫމްވުމާއި އިޔިކޮޅު ބާޒުގައް ހަގިޔާޒު އަޅައިސެދް ދިކުގުމެވެ .ދިކަމެގިދްދާއިކ ޓޯޒުދްގެޒިދްސެ މެޔުސައި ހަދސުޒާމަ
ޓެފުމުދްދެވެ.

ޔެކުދު

އެޓްޒިކާއާއި

ޓަޑަލްގީދާއިކ

އަޓުޣާދިލްގާދަކީކމީސެ

މިލާޑުގަކެވެ.

މިޓަޔަ

ސޮގްގައް

ޔިމާވުމުދް

ހޭޑުދްގެޒިކަދް އުޓެއްޔުމުސެ އަޔަބިއްޔާގުސެ ބާޒުސައި ޢާއްމުދްސެ ޒޫޙު މަޒުވެސެދް ޔިޔަ ދުޔީ ހިޓަހައްޓައެވެ .ދަގީޖާއަކަފް ވަދީ
މަޏުމަޏުދް ސޮލް ބަޑިކަފިމީހުދް ސަޔަޓަޔަ މީހުދް ކަމުސައި ވަމުދްކ ހަގިޔާޒުސެ އަހުޑުވެޒިދް ހަގިޔާޒުދް މަޙުޒޫމުވަމުދް ޔިއުމެވެ.
އާޔޭހެވެ .ހޭޑުދްގެޒިކަދް އުޓެއްޔުމުސެ އަޔަބިއްޔާގަކީކ މީލްގަކުދްސެ ލިކުދޏި ގާޒާކޮފް ޝުޢޫޒުގައް ހަޒުޔަދާކުޒާ އެއްޗެކެވެ.
.10

ހޭޑުދްގެޒިކަދް އުޓެއްޔުމުސެ އަޔަބިއްޔާގަފް ލަމާޑުކަދް ޔިދުމަކީ މުޖުގަމަޢުސެ ހުޒިހާ ޝާޢިޒުދްދާއި އަޔީބުދްދާއި

ޢިޑްމުިވެޒިދްސެ ވާޖިބެކެވެ .މުޖުގަމަޢުސައިކ ބޭއިދްލާޓާއި ދަހަމަކަދް އުޓެޔެމުދް ޔާދަމަކ ދުވަގަ ވަކި ޒޮދސެއްސައިކ ޤައުމަފް
މަސުޔައްކައިޔީ ހޭޑުދްގެޒިކުޒަދް ޖެހިޓައިވާ ދަމަކ އެޒޮދސަކަފް އަޔީބުދް ލަމާޑުކަދް ޔޭދް ޖެހޭދެއެވެ .އެޒޮދސަކުދް އަޔީބުދްސެ
ސަޑަދްގައް ހިދްސަދް ޖެހޭދެއެވެ .ޝައްކެއް ދެގެވެ .ބައެއްޓަހަޒު މިކަމަކީ މާ ޓަލޭހަ ކަމަކަފްދުވެ ހިދސައިޔާދެއެވެ .ލިޔާލީ
ޔިވެހިބަލް – ޔޭހަ
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ހޭޑުދްގެޒިކަދް އުޓެއްޔުމުސެ އަޔަބިއްޔާގު އުޓައްޔާ މީހުދްސެ ކުޒިމަގީސައި އަބަޔުވެލް އޮދްދަދީ ކަފިސަލްގަކުދް ޓުޒިޓައިވާ
މަސުގަކެކެވެ .އެމީހުދް އުޓުޑަދް ޖެހޭދީ ހަމައެކަދި ޒޫޙާދީކ ޖިލްމާދީ އުދސަޔޫގަކެއް ދޫދެވެ .މުޔަޑާއި ޢިއްޒަގާއި ޓުޒާދައިދް
އަގްޔޮވެޑަދްވެލް ބައެއް ޓަހަޒު ޖެހިޔާދެއެވެ .މިސޮގުދް ބަޑާއިޒު ވިހިވަދަ ޤަޒުދުސައި އީޒާދުސައި ހޭޑުދްގެޒިކަމުސެ އަޔަބިއްޔާގު
އުޓެއްޔި އަޔީބުދް ވެޓައިވާ ޤުޒުބާދީއަކީ ވަޒަފް ޓުޒިހަމަ ދަމޫދާއެކެވެ .އެގައް ބަޔަކު ޤަގުޑުކޮފް ޔަދްޖައްލައި ހަޔަމުދް
ސެދްޔިޔައިޒުވެލް އަޔީބުދްސެ މަލައްކަގަކަފް ހުއްޓުމެއް ދާޒައެވެ.
(ޓާޒޫޤު ޙަލަދް /ތ.ޓުވައްމުޑައްކ ޑިޔުމަކުދް ދަސާޓައި)

ޔޭހާސެ ލުވާޑުގައް:
 -1ކަމުސެ މާހިޒުދް ޑިޔުއްވާ ސޮގަފް އަޔަބިއްޔާގާއި އިދްލާދީ ޙަޔާގާ ދުވަގަ އޭދާސެ މުޖުގަމަޢާ މާ

ބޮޏުބެހުމެއް ދެގި

ޔޫކޮފްޑައިޓިދަމަ ވާދީ ކިހިދެއްކަދް  5ޓޮޅުވަގަފްވުޒެ ޔިސުދުވާދޭހެދް ބަޔާދް ކޮފްޔޭފެވެ.
( 3މާކުލް)
 -2ހަޔާގުސެ ގަޒުޖަމާދެއްކަމުސައި އަޔަބިއްޔާގު ވަދީ ކިހިދަކުދްހެއްޔެވެ؟
( 2މާކުލް)

 -3ކޮދްމެ މީހަކުވެލް އެމީހެއްސެ ކުޒިމަސު އާޒާލްގުކުޒުމަފްޓަކައި ޔަގި އުޔަސޫ ކަދްގައްގަކަކުދް ލަޑާމަގް ވުމަފް މަލައްކަގް
ޓަފަދް ޖެހެދީ ކީއްވެސެދްހެއްޔެވެ؟
( 2މާކުލް)
 -4އަޔީބުދްސެ އަޔަބީ އުޓެއްޔުދްގަކުސެ އަމާޒަކީ ކޮބާ؟
( 2މާކުލް)

 -5އިދްލާދާސެ ހިގުސައި އަމިއްޑަ ދަޓުލަފް އޮދްދަ އިގުބާޒު ކެދޏިކ ގިމާއަކީ ދުކުޅުޔުދްގެޒިއެއްކަމުސައި ޤަބޫޑު ކުޒެވެދް
ޓަފަދީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
( 2މާކުލް)
ޔިވެހިބަލް – ޔޭހަ
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 -6ޑިޔުދްގެޒިޔާ ޔެކެވަޏައިސަދްދަވާ ސޮގުސައި މުޖުގަމަޢަފް ބޮޏެގި އިދްސިޑާބުގައް ސެދެވިޔާދެ ސޮގަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
( 2މާކުލް)
 -7ހޭޑުދްގެޒިކަދް އުޓެއްޔުމުސެ އަޔަބިއްޔާގަކީ ޤައުމެއް ބިދާކުޒުމުސެ ހުޒިހާ ސޮގަކުދްވެލް ބޭދުދް ކުޒެވިޔާދެ ވަޒުސަޔަ

ބާޒަކަފް

ވަދީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
( 2މާކުލް)
 -8ހޭޑުދްގެޒިކަމުސެ އަޔަބިއްޔާގުސެ ލަބަބުދް އިދްލާދާސެ ލިކުދޏި ގާޒާވެ ޝުޢޫޒުގައް ހަޒުޔަދާ ވަދީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
( 2މާކުލް)
[ -9ލިޔާލީހޭޑުދްގެޒިކަދް އުޓެއްޔުމުސެ އަޔަބިއްޔާގު އުޓައްޔާ މީހުދްސެ ކުޒިމަގީސައި އަބަޔުވެލް އޮދްދަދީ ކަފިސަލްގަކުދް
ޓުޒިޓައިވާ މަސުގަކެވެ ].މި އިބާޒާގް މިއަފް ވުޒެ ގިޑަކޮފްޔޭފެވެ .އަޔި އެވިޔާޅުވާ ވިޔާޅުވުދް ލާބިގު ކުޒެއްވުމަފް ޑިޔުދްގެޒިޔާ
ސެދްދަވާޓައިވާ އެދްމެ ވަޒުސަޔަ ހެއްކަކީ ކޮބާއި ހެއްޔެވެ؟
( 3މާކުލް)

 -2ޚުޑާޞާކުޒުދް
އެއްވަދަ ލުވާޑުސައިވާ ޑިޔުމުސެ  8ވަދަ ޕެޒެސުޒާޓުދް ޓެފިސެދް ޑިޔުދް ދިމެދްޔެދް އޮގްބައި  9ޓޮޅުވަގާއި  12ޓޮޅުވަގާ ޔެމެޔުސެ
މިދްވަޒަފް ޚުޑާޞާ ކުޒާފެވެ.
( 10މާކުލް)

ޔިވެހިބަލް – ޔޭހަ
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