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 .1ޔޭހަ
މިޑިޔުދް ކިޔުމަފްޓަހު އޭސެ ޓަހަގުސައިވާ ލުވާޑުގަކަފް ޖަވާބު ޔޭފެވެ.
 .1އިދްލާދީ ގާޒީޚުސައި އެދްމެ ޓުޒަގަމަ ކްޑޯދް ކުޒެވުދު ޙައިވާދު [ޏޮޑީ]ސެ މަޒާ ސުޅިސެދް ކްޑޯދް ކުޒުމުސެ ބަޙުޘް
އިގުޒަފް ހޫދުވެސެދް ޔިޔައެވެ .ކްޑޯދް ކުޒުމަކީ އެއްޗަކާ މުޅިދް އެއްސޮގް އޭސެ ދަކަޑެއް އުޓެއްޔުމެވެ[ .ޏޮޑީ]ސެ
ދަދްޔީޓައިވާ ކަދްބަޅި އުމުޒުދް އެދްމެ ހަ އަހަޒުސައި ޔުދިޔެއަފް އަޑްވަޔާޢު ކީއިޒުކ އެލޮޒުސެ ޓުއްޕާމެއަފް ވަދީ
ބަ ޑިޖެހިޓައެވެ .އަޔި އެ ލޮޒު ވަދީ މުލްކުޅި އުމުޒުސައި ޖެހޭ ހުޅުހުޅުސެ ބަޑީސެ ޝިކާޒައަކަފް ވެޓައެވެ .ޏޮޑީސެ
އެހާ ޅައުމުޒުސައިކ މުލްކުޅިވުމުސެ އަޑާމާގްގައް ޓެދުދުކަމީ ލައިދްލްވެޒިދްދަފް އިގުޒު ޙައިޒާދްކަމެއް ސެދެލްޔިދް
ކަމެކެވެ .ކުޒިދް ބުދެވުދުޓަޔަ ބައެއް ބަޑިގައްޖެހެދް މެޔުވެޒިވީ ވެލް އެހެދްވެސެދްދެވެ.
 . 0ޏޮޑީސެ މަޒާ ސުޅިސެދް އިދްލާދުދް ކްޑޯދް ކުޒުމާ ޔެކޮޅުހަޔާ ޓަޒާގްގަކަފް އިގުޒު ހެއްކާއި ޤަޒީދާ ޑިބިޓައިވެއެވެ.
ކްޑޯދް ކުޒެވޭ އިދްލާދުދްސެ ޞިއްޙަގާމެޔު އެގަކެއް ލުވާޑުވަދީ އުޓެޔިޓައެވެ .ޔީދީ ޢިޑްމުވެޒިދްދާއި ލިޔާލީ
މުޓައްކިޒުދްދާ ޔެކޮޅަފްކ ޓައިބެ އަހަޒު އިދްލާދުދް ކްޑޯދް ކުޒަދްޓެފީ އެކަމުސައި މައްލަޑަގައް ހުޒިކަދް
ކަފަވަޒުވެ ގިބެއެވެ .ޏޒ .ވިޑްމުޓަފް [ޏޮޑީ] އުޓަދް ކުޒެވުދީ  076ޓަހަޒު އެކަމަފް މަލައްކަގްކޮފް
ދާކާމިޔާބުވުމަފް ޓަހުސައެވެ .ޓުޒަގަމަ ކްޑޯދް ކުޒުވެދު އިދްލާދާ [އީވް] އުޓަދްކުޒެވުދީ  9އިދްލާދުދް
[މަޒާޑުމަފް]ޓަހުސައި ކަމަފް ބުދެވެއެވެ .ކްޑޯދް ކުޒުމުސެ ގެޒޭސައި އަދްހެދާސެ ޒަޙިމަފް ބިލްޑެއްވުމަފްޓަހު ބައިސެދް
ޔިއުމަކީ ޢާދްމުކަމެކެވެ .މިޓަޔަ ހިގި ގަޖުޒިބާގަކުސެ ވަޅުވަޅުސަދޏަފް ވެއްޓޭއިޒުވެލް ވެޑިޓޮޅާޑައިޓައި ގެޔުވަދް
މަލައްކަގްކުޒާ ލައިދްލްވެޒިދްގަކެއް އެބައުޅެއެވެ.
 .3ޔިޒާލާގަކުދް ޔައްކާސޮގުސައި މިހާގަދަފް ކްޑޯދް ކުޒެވުދު ކޮދްމެ ޖަދަވާޒެއްސެ ކިބައިސައި ވެލް ޖެދެޓިކް އަޔި
ޖިލްމާދީ އައިބުގައް އެބަހުއްޓެވެ .އަޔި އިގުޒު މައްލަޑަގަކާ ކުޒިމަގިވާދެ ކަމުސެ ހެކިގައް ވަދީ ޑިބިޓައެވެ .ކްޑޯދް
ކުޒެވޭ މީހާ ޓުޒާވަޒަފް އަޒާއިޒު އޭދާސެ ބައެއް ސުދަވަދްގަކާއި ޅިދޔުކަފިސަދޏު ޓަޔަ ގަދްގަދް ބަޔަޑުދުކޮފް
ދުވެޔާދެކަމާމެޔު ޝައްކު އުޓެޔެއެވެ .އަޔި މިއަފްވުޒެވެލް ބިޒުހުޒިކަމަކީ ކްޑޯދް ކުޒެވޭ ބިލް ޒަދސަޅަފް
ސަޒުބަސަގުމުދް އެ ބިލް ޒަޙިމުސައި އިދްޔޭ މައިމީހާސެ ޔިޒިއުޅުދް ދުޒައްކަޑަފް ހުފަހޮޅިސެދްޔާގީއެވެ .އޭދާސެ
ޒަޙިމަފް ކެދްލަޒު ޓަޔަ ދުޒައްކާގެޒި ބަޑިގައް ޖެހިޔާދެކަމުސެ އިދްޒާޒުސެ ޒަދސަބީޑު ލައިދްލްވެޒިދް ޖަހަމުދް
އެބަސެދްޔެއެވެ .މިއީ ޔަޒިދް ދުޑިބިޓައި ގިބި އެގައް ބައެއްސެ ޔިޒިއުޅުދް އާޒާލްގު ކޮފްޔިދުމުސެ ވަލީޑަގަކަފް
ވާދެހެއްޔެވެ؟
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 .4އިދްލާދުދް ކްޑޯދް ކުޒުމަކީކ އިދްލާދީވަދްގަކަދް ދިސުޅައިސަގުމެވެ .މާގްﷲ ހެއްޔެވި އެދްމެ މާގް މަޚުޑޫޤުސެ
މަގިވެޒި

ޔަޒަޖައިދް

އެކަހެޒިކޮފްޑުމެވެ.

ކްޑޯދް

ކުޒުމަކީ

[ޔިޒުމެއް]

ލަޑާމަގްކުޒުމެއް

ދޫދެވެ.

އަޔި

ކިއެއްހެއްޔެވެ؟ އެއީ [ޔިޒުމެއް] އުޓައްޔަދް މަލައްކަގް ކުޒުމެވެ .ސުދަވަދްގައް ބަޔަޑުކުޒުމާކ މިކަމާ އެއް
ދަޒަޒަކުދް ބެޑެވޭކަފް ދޯދްދާދެއެވެ[ .އިދްލާދުދް ކުޒާ އެއްވެލް ކަމެއްސައި މައްލަޑައެއް ދުޖެހި ޔިއުމަކީ
މުލްގަޙީޑު ކަމެކޭ] ބުދެ އިދްލާދީ ޔަޒިޓަލްކޮޅަފް ސެއްޑުދް ޔިދުމަކީ އަޚުޑާޤީ ސޮގުދް ޔަފްކ ލޮލައިޓީސެ
މޫދުމަގީސައި ގަޓާޑެއް އެޅުދްޓަޔަ ކަމަކަފް ދޫދީ ދުވާދެއެވެ .މިޓަޔަކަމަކާ ހޭޖެހޭ އިދްލާދަކު އެއްބަހެއް
ދުވާދެއެވެ .އިދްލާދިއްޔަގާ ޚިޑާޓު މިޓަޔަ ސޮދްޖެހުދްގަކާ ކުޒިމަގި ދުޑައި ޢާދްމުދްދެއް ހިމޭދަކުދް ދުގިބޭދެއެވެ.
ކްޑޯދް ކުޒުމާ ޔެކޮޅަފް ޔުދިޔެ ކެކި އަޒަދީ އެހެދްވެސެދްދެވެ.
 . 5ކޮދްމެ އިދްލާދަކީވެލް ޖިލްމާދީ ސޮގުދްދާއި ދަޓްލާދީ ސޮގުދްދާއި އެހެދިހެދް ސޮގްސޮގުދް އަދެކަކާ ގަޓާގު
މީހެކެވެ .އެކަކުވެލް އަދެކާއާ ޔިމާއަފް ކަޑެއަކީ މިވެދި މީހެއްސެ ދަކަޑެކޭ ބުދެ ޔިމާކުޒުމުސެ [އިދސިޑި
ޔިއްކުޒާކަފް] ބޭދުމެއް ދުވާދެއެވެ .ކްޑޯދް ކުޒުމުދް އޭދާސެ އަމިއްޑަ ހައިޘިއްޔަގެއް ދެގެވެ .އޭދާސެ ޙަޤީޤަގް
އޮދްދާދީ އެދްމެދްދަފް ބޭޒާޒު ވެޓައެވެ .އޭދާސެ އުޅުމުސެ ކުޒިމަސު ބައްޓަދްކުޒާދީ އޭދާ ކްޑޯދް ކުޒެވުދު މީހާސެ
ލެޑްކަދް އޭދާ އަބަޔުވެލް ހަދޔާދް ބަހައްޓާދެއެވެ .މިއީ އޭދާ އެޔޭދެ ސޮގް ހެއްޔެވެ؟ މިޓަޔަ ކުއްޖަކަފް ޢާއިޑާސެ
ގެޒޭސައި އުޅެދް ވަޒަފް ޔަގިވާދެއެވެ .ޚާއްޞަކޮފް މެމްބަޒުދް ސިދަ ޢާއިޑާގަކުސެ ގެޒޭސައިކ އެކުއްޖާއާމެޔު ޔަފް
ދަޒަޒަކުދް ބެޑެވެދް ޓަފާޓާދެއެވެ .ޑެބޯޓަޒީސައި އުޓެއްޔި މާއްޔީ [އެއްޗަކާ] އޭދާއާ އެއްޓަޔަކުޒުދް ޓަޔަ ޚިޔާޑުގައް
ޢާއިޑާސެ ގެޒޭސައި ދެގި ހިދސައިޔޭދެ ކަމާމެޔު ޝައްކެވެ .މިޓަޔަ ކުއްޖަކީކ ޢާއިޑާއިދް ވަކިވެސެދް ޔިޔަ ޑޯބިޑޯބި
[ޓުފްސަދޏެއް]ސެ ބަޔަޑުސައި ހޯޔި ކުއްޖެއް ދަމަވެލް ވަކި ގަޓާގެއް އޮދްދާދެ ބާވައެވެ؟
 .6ކްޑޯދް ކުޒެވޭ ކުއްޖާސެ މައިދް ބަޓައިދްދަކީ ކޮދްބައެއްހެއްޔެވެ؟ މި މީހުދް ހޯޔާ ބަޑާއިޒުކ ދޭދސުމަކީވެލް
އެކަފީސެދްވާ ކަމެކެވެ .އެހެދީ ކްޑޯ ދް ކުޒުމަފްޓަކައި އެދްމެ ޓުޒަގަމަ ދަސަދީ އަދްހެދާސެ ބިހެވެ .ޔެދް އެބިހުދް
ދިއުކްޑިއަލް ވަކިކޮފްޑުމަފްޓަހުކ ދަކަޑުކުޒަދް ބޭދުދްވާ މީހާސެ ހަފިސަދޏުސެ ކޮދްމެވެލް ގަދަކުދް ލެޑްއެއް
ދަސައިކ އެ ލެޑްސައިވާ ދިއުކްޑިއަލް ޚާއްޞަސޮގަކަފް ކަޒަދްޓުސެ ބޭދުދްކޮފްސެދް ބިހާ ސުޅުވަދީއެވެ .މި ޔޭގި
ސުޅުވުމުދް އުޓެޔޭ [އެމްބްޒިއޯ] މައިމީހާސެ ޒަޙިމުސެ ގެޒޭސައި އިދްޔަދީއެވެ .މިކަދްކުޒުމުސައި އަދެއް ޖިދްލްސެ
ބޭދުދް ދުހިޓައިވެލް ކްޑޯދް ކުޒެވިޔާދެއެވެ .ދުވަގަ ދަކަޑެއް ޔުދިޔެއަފް އުޓަދްވެޔާދެއެވެ .ހަމަ އެހެދްމެކ ބިހާއި
ލެޑް ދެސުދު މީހު ދް ދޫދް މީހެއްސެ ޒަޙިމުސައިވެލް [އެމްބްޒިއޯ] އިދްޔިޔާދެއެވެ .ޔަޒިމައިވުމުސެ މި އުޞޫޑަފް
ބަޑާއިޒުކ ބައެއް ޓަހަޒު ޙަޤީޤީ މަޔަކީ ކާކުކަމާމެޔު ޒުވާބު އުޓެޔޭސޮގް ވުމަކީ އެކަފީސެދްވާކަމެކެވެ .މިޓަޔަ ސޮގަކަފް
ކުއްޖަކު އުޓަދްވުމުދް އޭދާސެ ހިގަފް ކުޒާދީ ކޮދްޓަޔަ އަލަޒުގަކެއް ހެއްޔެވެ؟
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 .7އަޚްޑާޤީސޮގުދް މިޓަޔަ ޔަފް މަލައްކަގްގަކުސެ ލަބަބުދް އިދްލާދީ ޔަޒިޓަލްކޮޅު އޮޅުވާޑައެވެ .މުޅި އިދްލަދާސެ
ދަކަޑެއް އުޓަދް ކުޒަދް އުޅުމާއި މިޓަޔަ ގަޖުޒިބާގައް ކުޒުމަކީ އިލްޑާމްޔީދް ހުއްޔަކުޒާ ކަމެއް ދޫދެވެ .އެހެދީ
މިއީ ޠަބަޢީ ސޮގުދް މާގްﷲ ޑައްވަޓައިވާ ޔަޒިމައިވުމުސެ ދިޒާމާ ޚިޑާޓުކަމެކެވެ .މިއީ އިލްޑާމީ ޢަޤީޔާއާއި އިލްޑާމީ
ޤާދޫދާ ގަޢާޒަޟްވާ ކަމެއްވެލް މެއެވެ .އެހެދްދަމަވެލް އިދްލާދާސެ ކުޒިއެޒުމަފާއި ބޭލްވެޒިކަމުސެ ބޭދުދްގަކަފް
ވަކިވައްގަޒެއްސެ ކްޑޯދް ކުޒުމަކީ އިލްޑާމްޔީދް ހުއްޔަކުޒާކަމެކެވެ .މިސޮގުދް އިދްލާދާސެ ސުދަވަދްގައް ކްޑޯދް
ކުޒުމާއި އެ ސުދަވަދްގައް ބަޔަޑުކޮފް ހެޔުމަފް އިލްޑާމްޔީދް ޔެކޮޅެއް ދުހަޔައެވެ.
 . 8އިލްޑާމީ ޤާދޫދުސައި ޔަޒިޓަލްކޮޅަކީ ޙުޒުމަގްގެޒިވެސެދްވާ އެއްޗެކެވެ[ .މަދްމަ އާއި ބައްޕަ] މި ޔެ ޑަޓުޒަކީ ޓުދް
މާދައެއް އެކުޑެވިސެދްވާ ޔެ ޑަޓުޒެވެ .އެއީ ޔެވަދަ ބަޔަކަފް ދިލްބަގްކުޒަދް ބޭދުދްވާދެ ޔެ ޑަޓުޒެއް ދޫދެވެ .މި
ޔެބަހުސެ މަދަ އަޒައިޒުދްވާ ޓަޔަ ޙާޑަގެއް މެޔުވެޒިވެއްޖެދަމަކ ޢާއިޑާސެ ޓަޒުޔުދްސެ ޒޯޑު ބަޔަޑުވެސެދްޔާދެއެވެ.
މާގްﷲ ވަދީ ޢާއިޑާސެ މެމްބަޒުދްދަފް ވަކި ޒިދްމާގަކެއް ޙަވާޑު ކުޒައްވާޓައެވެ .އެ ޒިދްމާގަކަކީ އެހެދް ބަޔަކަފް
އޭސެ އެދްމެ ޓުޒިހަމަ މާދައިސައި އަޔާކުޒެވޭދެ ޒިދްމާގަކެއް ދޫދެވެ .މިއީ އިލްޑާމީ ޝަޒީޢަގް ހިދްސުމަފް އެޅޭ
ހުޒަހަކަފް ދޫދީ ދުވާދެއެވެ .އެހެދީ އިލްޑާމީ ޝަޒީޢަގުސައި ދުހަދު އިލްކަމެއް ޔީޓައިވާ ކައިވެދްތާއި ވަޒިއާއި
ގަޒިކަބެހުދް ޓަޔަ ކަދްކަމަފް މިކަމުސެ ހިޔަދި ދޭޅި ދުޔާދެކަމީ އެދސި ކަފަވަޒުވެސެދްވާ ކަމެކެވެ .ހަމަ އެހެދްމެކ
އިލްޑާމީ އާޔަކާޔައާއި ޘަޤާޓަގަފް ޑޮޅުދް އަޒައިކ އެ އާޔަގަކުސައި ކޮޅުޓައިދް ޖެހުދް ޢާދްމުވެސެދް ޔިއުމަކީވެލް
ދުވެ ދުޔާދެކަމެކެވެ .ވީއިޒު އިދްލާދުދް ކްޑޯދް ކުޒުމަކީ [ޔާއިމީ ޔިޒިގިބުމަކަފް ވާޞިޑުވުމަފް ސިޒާ ކުޒެވޭ
އޮޅިސަދޏެއް] ކަމަފް ބުދެވެދް އެބައޮގް ހެއްޔެވެ؟
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ޔޭހައިސެ ލުވާޑުގައް.
 .1އެހާ ޅަޢުމުޒުސައި ޖެހިސެދްދުވާދެ ބަޑިގަކެއް ޏޮޑީއަފް ޖެހުދީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
( 1މާކުލް)
[ .0ހިގި

ގަޖުޒިބާސެ

ވަޅުސަދޏަކަފް

ވެއްޓޭއިޒު

ވެލް

ވެޑި

ޓޮޅާޑާޓައި

ގެޔުވަދް

މަލައްކަގް

ކުޒާ

ލައިދްލްވެޒިދްގަކެއް އެބަ އުޅެއެވެ ].ޔެވަދަ ޕެޒެސްޒާޓުސައިވާ މި ޖުމުޑައިދް މީހުދްދަފް ހާމަކޮފްޔޭދް އުޅެދީ
ކޮދް ވާހަކައެއް ހެއްޔެވެ؟
( 0މާކުލް)
 .3އިދްލާދަކު ކްޑޯދްކުޒުމަކީ ޔިޒުމެއް ލަޑާމަގްކުޒުމަފް ދުވެކ ޔިޒުމެއް އުޓައްޔަދް އުޅުމަފްވަދީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
( 3މާކުލް)
[ .4އިދްލާދުދް ކުޒާ އެއްވެލްކަމެއްސައި މައްލަޑައެއް ދުޖެހި ޔިޔުމަކީ މުލްގަޙީޑުކަމެކޭ] މިހެދް ބުދަދީ ކޮދްބައެއް
ހެއްޔެވެ؟ އަޔި އެމީހުދް މިހެދް ބުދަދީ ކީއްވެހެޔެވެ؟
( 0މާކުލް)
ށ ުވ ެ
ޅ ަވ ަތ ް
ރ ފޮ ު
 .5ކްޑޯދްކުޒެވޭ އިދްލާދާސެ އަމިއްޑަ ޙައިޘިއްޔަގެއް ދެގްކަމަފް ބުދާބުދުދް އަމިއްޑަ ޢިބާޒާގުދްަ ،ހ ަތ ު
ރ
ށދޭ ެ
ކ ް
ޞ ުލ ޮ
ނ ެހ ް
ނ ާވ ެ
ިދ ުގ ު
ށ ެވ.
ނ ަތ ުފ ީ
( 0މާކުލް)
[ .6މިޓަޔަ ސޮގަކަފް ކުއްޖާ އުޓަދްވުމުދް އޭދާސެ ހިގަފް ކުޒާދީ ކޮދްޓަޔަ އަލަޒުގަކެއްހެއްޔެވެ؟] (ހަވަދަ ޕެޒެސުޒާޓު)
ޑިޔުދްގެޒިޔާ މިލުވާޑު އެކުޒަދީ ކޮދްބޭދުމެއްސައިހެއްޔެވެ؟
( 0މާކުލް)
 .7ކްޑޯދްކުޒެވޭ އިދްލާދުދްސެ ލަބަބުދް ކައިވެދްތާއި ގަޒިކަބެހުދް ޓަޔަ ކަދްކަމަފް ހުޒަލްއެޅޭދީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
( 0މާކްލް)
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 .8ކްޑޯދްކުޒުމަކީ ޔާއިމަފް ޔިޒިގިބެވޭދެ ސޮގެއްކަމަފް ބައެއް ލައިދްލްވެޒިދް ޔަޢުވާކުޒެއެވެ .މިއީ ޒަދސަޅު
ޔަޢުވާއެއް

ދޫދްކަދް

ޘާބިގުކޮފްޔިދުމަފް

ޑިޔުދްގެޒިޔާ

ހަގަޒު

ޔާއިޒާއަކުދް

ޔައްކާޓައިވާ

ހަގަޒު

ހެއްކެއް

ބަޔާދްކޮފްޔޭފެވެ .މި ލުވާޑުސެ ޖަވާބުސައި ޔާއިޒާ ޑިޔެޓައި އެ ޔާއިޒާއަކާ ސުޅޭ ހެކި އޭސެ ޔަފުސައި ޑިޔާފެވެ.
( 4މާކުލް)
 .9މަޒުމޫދުސައި ބޭދުދްކޮފްޓައިވާ ޙާޑަގާ ސުޅުވައިސެދްކ ގިޒީސައިވާ ބަލްގަކުސެ މާދަ ޑިޔާފެވެ.
ހ .ސޮދްޖެހުދް

(ޕެޒެސުޒާޓު )4

ފ .ކެކިއެޒުދް

(ޕެޒެސުޒާޓު )4

ދ .ޘަޤާޓަގަފް ޑޮޅުދް އެޒުދް

(ޕެޒެސުޒާޓު )8

ޒ .އޮޅިސަދޏު

(ޕެޒެސުޒާޓު )8
( 0މާކުލް)

 0ވަދަ ލުވާޑު
ޚުޑާޞާކުޒުދް
ޔޭހައަފް ޔީޓައިވާ ޑިޔުމުސެ ޓުޒަގަމަ ޕެޒެސްޒާޓުދް ޓެފިސެދް ހަގަޒުވަދަ ޕެޒެސުޒާޓުސެ ދިޔަޑަފް އޭސެ ގިދްބައި ކޮފްޓައި
އެއް ބަޔަފް ( 12ޓޮޅުވަގާއި  10ޓޮޅުވަގާ ޔެމެޔުސެ މިދްވަޒަކަފް) ޚުޑާޞާ ކުޒާފެވެ.
( 12މާކުލް)

ޔިވެހިބަލް – ޔޭހަ
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