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 1ވަދަ ސުވާލު

(ދޭހަ)

އަދްދަދިވި ލިޔުދް ރަދގަޅަފް ކިޔުމަފްފަހު ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަފް ޖަވާބު ދޭފެވެ.
 . 1މިއަދު ސައެދްސާއި ޓެކްދޮލޮޖީ މިވަދީ ވަރަފް ބޮޑަފް ކުރިއަރާފައެވެ .އަތްދުފޯރާ ފަފަފް ކުރިއަރާފައޭވެސް
ބުދެވިދާދެއެވެ .އިދްސާދާ ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބުތައް ގިދަގުދައެވެ .ދަތުރު ފަތުރުދް ފަފައިގެދް ބޭސްވެރިކަމާ ހަމައަފް
ބެއްޔަސްކ

އިމާރާކުރުމުދް

ފަފައިގެދް

ލިޔެކިޔުމާއި

ހަމަޔަފް

ބެއްޔަސްކ

ހައްތާވެސް

ފެދްދަދީ

ތަރައްޤީއާއި

ކުރިއެރުދްތަކެވެ .މިކުރިއެރުދްތަކަކީ އިދްސާދުދް އެއަފް ފަޚްރުވެރިކަމުގެ އިދގިލި ދިއްކުރާ ކަދްތައްތަކެވެ.
 . 2ސައެދްސާއި ޓެކްދޮލޮޖީގެ ޛަރީޢާއިދް އުފެއްދި ޒަމާދީ އެދްމެ މުހިދްމު ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ކޮމްޕިޔުތަރާއި މޮބައިލް
ފޯދް ހިމެދެއެވެ .ޚާއްޞަކޮފް ކޮމްޕިޔުޓަރު ވެފައި މިވަދީ މިހާރު އެއާ ދުލައި އިދްސާދުދްދަފް އެޅެދް ދަތި
އެއްޗަކަފެވެ.ކޮމްޕިޔުޓަރު ވެފައިވަދީ އަހަރުމެދްގެ މަސައްކަތުގައި ވަގިދޭ އެހޖީތެރިއަކަފެވެ .އަދި އެއީ އަހަރުމެދް
މުދިފޫހި ފުލުވައިދޭ ބައިވެރިއެކޭވެސް ބުދެވިދާދެއެވެ .އަހަރުމެދްދާ އެހެދްމީހުދް ގުޅުވައިދޭ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލުވެސް
ކޮމްޕިޔުޓަރު އަދާކުރެއެވެ .އަދި އަހަރުމެދްދަފް ގުދާ އަދަދު ދުކުރެވޭހައި ގިދަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮފްދޭ އުސްތާޒަކަފްވެސް
ކޮމްޕިޔުޓަރުވެއެވެ.
 . 3މޮބައިލް ފޯދުދްވެސް ވަކި ސަހަލައެއްދޫދެވެ .އެއީ ހަމަ އެކަދި އަހަރުމެދްދާ އެހެދްމީހުދްދާ ގުޅުވައިދޭ
މެދުވެރިއަކީއެއް ދޫދެވެ .އެއިދް ކުރެވޭ ގިދަގުދަ ކިތަދްމެ ބޭދުދްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ .އެއީ ހަމަފަސްމީރު ކުރިރުކެކެވެ.
ކަލަދްޑަރެވެ .އަހަރުމެދްގެ ޑައިރީއެވެ .އަހަރުމެދްދަފް އެއިދް ހިސާބު ހެދެއެވެ .އޭގެ އެހީގައި ހޭލާވެސް ކިތަދްމެ
ބައެކެވެ .އެއިދް އީމޭލް ބަލައިލެވެއެވެ .އެއިދް ފޮޓޯދެގެއެވެ .ގޭމްކުޅެވެއެވެ .އަދިވެސް ކިތަދްމެ ކިތަދްމެ ކަމެއް
ކުޑަކުޑަ މޯބައިލް ފޯދަކުދް އަހަރުމެދް ކުރަމުއެވެ.
 . 4ސައިދްސާއި ޓެކްދޮލޮޖީ ވާގިވެރިވި އެދްމެ "ފިދްދާބުއުސް" އެއް ދާއިރާއަކީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއެވެ .ތެދެކެވެ.
ހޯދުދު ކާމިޔާބީތައް ވަރަފް ގިދައެވެ .މަދުބައްޔެއްގެ "މައިތިރި" ކަމަފްވާ ވެކްސިދް ހޯދިއްޖެއެވެ .ގުދާ އަދަދަކުރަދް
އުދދަގޫވާ މިދްވަރަފް ބޭހާއި އިދްޖެކްޝަދްތައް އުފައްދައިފިއެވެ .ހަފިގަދޑުގެ އެކި ހިސާބު ފަޅައި ބުރިކޮފް ކަފައި
ކުދިކޮފްގެދް އޮޕަރޭޝަދްތައް ގިދަވެއްޖެއެވެ .އަދި ކީއްހެއްޔެވެ؟ އެއްދުވަސްވަރެއްގައި މުޅި ދުދިޔެ ބިރުދް ވިރިވރިތިބި
ކަފިވިދުރި މުޅިދުދިޔެއިދް ދައްތާލެވިއްޖެއެވެ .މިހާރު އިވޭ އެދްމެ އިތުބާރު ވާހަކަ އަކީ ވާގިދެތޭބަލިޖެހިފައިވާ މީހުދްގެ
ސިކުދޑިއަފް ލައްވާ ކުޑަކުޑަ ޗިޕަކުދް އެފަދަމީހުދްދަފް އީމެއިލް ލިޔެ ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެވޭގޮތްވި ވާހަކައެވެ .އަދި ޓީވީ
ޗެދަލްތައް ބަދަލުކޮފް ކުޑަދޮރުގެ ފޮތިގަދޑު ކަހައިލެވޭ ވާހަކައެވެ .ކިހިދަކުދްތޯއެވެ؟ އޭދާގެ ހިތަފް އަރުވައިގެދްދެވެ.
މިއީ ވަގިދޭތޭ ބަލިޖެހިފައިވާ މީހުދްދަފް މާމުހިއްމު ކަދްކަމަފް ވާދެހެއްޔެވެ؟
ދިވެހިބަސް – ދޭހަ
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 .5ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮދގުދް ޙާޞިލުދުކުރެވިހުރި ލަދޑުދަދޑިތަކަފް ދަޒަރު ހިދްގާލާއިރު ސައިދްސާއި ޓެކްދޮލޮޖީ
ކޮފް ދިދް ކަދްތައް ހަދދާދުދް ކެހިގެދްދާހައިވެއެވެ .އެދްމެ ގިދަދުވަސްވީ ބަލިތަކުގެ ތެރެއިދް އެދްމ ދުރައްކާތެރި
އެއްބައްޔާކީ ކެދްސަރެވެ .ކެދްސަރަފް އަދިވެސް ވަދީ ހަޤީޤީ ފަރުވާއެއް ދުހޯދިއެވެ .ގުދަވަދްތައް ވަކިކުރުމާއި އަތްފައި
ބުރިކުރުދް އެއީ އެބަލީގެ ފަރުވާއެކޭ ބުދެވިދާދެހެއްޔެވެ؟ އެދްމެ ގިދަބަޔަކު އެބައްޔަކަފް ފަރުވާ ހޯދަދްދާ އަރިދަފުސް
ރޯގާއަފް އަދިވެސް ވަދީ ވެކްސިދެއް ދުހޯދިފައެވެ .ދޭވާހިއްލާމީހުދް އުމުރަފް އުޅެދްޖެހިފާ ވަދީ އަތުދް ޕަދްޕެއް
ހިފައިގެދްދެވެ .އެޗް.އައި.ވީ  /އެއިޑްސްގެ ފަރުވާއެއް ހޯދޭތޯ ސައިދްސުވެރީދް ގަދަފައިވިއްދާފައި ކުރާ މަސައްކަތެކޭ
ކަޅިފުފީ ކަލޭގެ ޖެހި ކޮކަޑިއެކޭ އެއްފަދައެވެ .ސިކުދޑީގެ ބަލިމީހުދް "ބަދްދުކޮފްގެދް" ގެދްގުޅުދް ފިޔަވައި ވެވުދު
އެހީއެއްދެތެވެ .މޮޔަގެރީގެ ބައްޔާއި ދޫދިރޯގާފަދަ "އާދައިގެ" ބަލިތައްވެސް ސައިދްސްވެރީދްދާއި ޑޮކްޓަރުދްވަދީ
ކޮސްކޮފްލާފައެވެ .ކަދްކަދް މިހެދް ހުރިއިރުވެސް އަހަރުމެދް މިދައްކަދީ ބޭސްވެރިކަމުގެ މޮޅުވާހަކައެވެ .ސައެދްސާއި
ޓެކްދޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކޮދްމެ ބައްޔަކަފްވެސް ފަރުވާ ހޯދިފައިވާ ވާހަކައެވެ.
 .6ސައިދްސާއި ޓެކްދޮލޮޖީ ކިތަދްމެ ކުރިއަރަފައި ވިޔަސް ހަޤީޤަތުގައި އިދްސާދާއަސް ފަޚްރުވެރިވެ ބޮޑާވެވޭދެ
އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ދެތެވެ .ޤުދުރަތީ ކޮދްމެ ގޮދްޖެހުމަކުދް އިދްސާދާ އިދދަ ޖައްސާލައެވެ 2004 .ވަދަ އަހަރުގެ
ޑިސެމްބަރ  26ވަދަ ދުވަހު ދެކުދު އޭޝިޔާއަފް ކުރިމަތިވި ބޮޑުރާޅުގެ ކާރިސާއަކީ މިކަމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެކެވެ.
އެއިދް އެދްމެ ރާޅެއްވެސްކ ސައެދްސާއި ޓެކޮދޮލޮޖީގެ މޮޅުކަމުދް ހިފަހައްޓާލެވުދު ހެއްޔެވެ؟ އެވަގުތު ހާސްވެ
ކަދްބޮޑުވެގެދް މައިދްބަފައިދްދާއި އަދބިދަރިދްގެ ހާލު ބަލައިލަދް އެއްކަލަ މޮޅު މޯބައިލް ފޯދު ދެގިއިރު އެވަދީ
"މަރު"ވެފައެވެ .އެދުވަހުގެ ހިތި ތަޖުރިބާ ދުކުރާ އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ރާއްޖެއަކުދެތެވެ .އޭގެ 3މަސް ފަހުދް 2005
ވަދަ އަހަރުގެ މާރޗްމަހުގެ  28ވަދަ ދުވަހުގެރޭ ސްމަޓްރާއަފް އައިބިދްހެލުމުގެ ވާހަކަދެކެވެދް ފެފިވަގުތު ގައިދް
ހީބިހިދަގައިގެދްދިޔައެވެ .އެރޭ ދެކުދު އޭޝިޔާގެ އެދްމެދް ދިދިދް މަޙްރޫމް ކުރުވީ ސައިދްސްވެރިދްގެ މޮޅުކަމަކުދް
ދޫދެވެ .ސައިދްސާއި ޓެކްދޮލޮޖީ ކުރިއަރާފައިވާ މިދްވަރު ދަފްކަމުދްދެވެ .ބިދްހެލުމުގެ މިދްގަދޑު ޔަގީދް ކޮފްދޭދް
ދޭދގުދު ތާދގައި ސުދާމީ ބޮޑުރާޅެއް އަތުވެދާދެކަދް ދުވަތަ ދޫދްކަދްސްވެސް ކަފަވަރުކޮފްދޭކަފް ދޭދގުދެވެ.
.7

ކުރިދްވެސް

ދެދްދެވިފަދައިދް

މިއަދު

ސައިދްސާއި

ޓެކްދޮލޮޖީ

ކުރިއަރާފައިވާ

މިދްވަރާމެދު

އަހަރެމެދް

ފަޚްރުވެރިވަމެވެ .އެހެދް ދަމަވެސް އަހަރެމެދްދަފް މިކަދްކަމާ މެދު ފަޚްރުވެރި ވެވިދާދެ ހެއްޔެވެ .އަހަރެމެދް
ޓެކްދޮލޮ ޖީގެ ރޮދގުދް ކުރިއަރަމުދް ދިޔަވަރަކަފް އޭގެ ސަބަބުދް ފޯރާ ދެދެވޭ އަސަރުތަކަފް އޮދްދަދީ ހޭހަދް
ކުރަދްޖެހިފައެވެ .ޓެކްދޮލޮޖީގެ ރޮދގުދް ޚާސިލުކުރާ ކޮދްމެ އަރުތައެއްގެ ކަފުގައިކ ޙިއްޞާކުރަދްޖެހިފައިވާ ގެއްލުމުގެ
މިދްވަރު މަދެއްދޫދެވެ /ޒަމާދީ މެޝިދަރީގެ ސަބަބުދް ކިތައް އިދްސާދުދްގެ ދުވަހުގެ ފުރާގު ގެއްލިފައިވޭ ހެއްޔެވެ؟
އުފައްދާ ފިލްމުތަކާއި ގޭމްތަކުގެ ޝިކާރައަކަފް ކިތައް ކުޑަކުދިދްވެފައިވޭ ހެއްޔެވެ؟ ދުދިޔެއަފް އުފަދްވާ ބަޑިތަކާ
ބޮދްތަކުދް ބިމުގެ ވެއްޔާ އެކުވެގެދްދާ އިދްސާދުދްގެ އަދަދާ މެދު ފިކުރުކޮފްލާ މީހަކު އުޅޭ ހެއްޔެވެ؟ މިކަދްކަމަފް
ވިސްދާލާއިރު ޓެކްދޮލޮޖީ އިދްސާދާއަފް ގެދްސްދީފައިވަދީ ހަޤީޤީ ކުރިއެރުމެއް ކަމާމެދު ސުވާލު އެފެދެއެވެ.
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ދޭހައިގެ ސުވާލު
 -1އިދްސާދުދްދަފް އެއާ ދުލައި އެޅެދް ދަތި އެއްޗަކަފް ކޮމްޕިޔުޓަރު ވެފައިވަދީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
(1މާކުސް)
-2

"މޯބައިލް

ފޯދުވެސް

ވަކި

ސަހަލައެއް

ދޫދެވެ"

3

ވަދަ

ޕެރެގްރާފުގައިވާ

މި

ޖުމުލައިގައި

"ވަކި

ސަހަލައެއްދޫދެވެ ".މިބަސްތަކުދް ލިޔުދްތެރިޔާ އިޝާރާތްކުރަދީ ކޮދްކަމަކަފް ހެއްޔެވެ؟
(2މަކުސް)
" -3މިއީ ވަގިދެތޭ ބަލިޖެހިފައިވާ މީހުދްދަފް މާމުހިއްމު ކަމަކަފް ވާދެ ހެއްޔެވެ؟ (ޕެރެގްރާފް  )4ލިޔުދްތެރިޔާ މި
ސުވާލު އެ އަމާޒުކުރަދީ ކޮދްބަޔަކާ ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެއީ ކީއްވެގެދް ހެއްޔެވެ؟
(3މާކުސް)
 -4ގުދަވަދްތައް ވަކުކުރުމާއި އަތްފައި ބުރިކުރުދް އެއީ ކެދްސަރުގެ ފަރުވާއަކަފް ދުވަދީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ (ޕެރެގްރާފް
)5
(2މާކުސް)
 28 -5މާރޗް  2005ގައި އައި ބިދްހެލުމުގެ ވާހަކަދެކެވެދް ފެފިވަގުތު ލިޔުދްތެރިޔާގެ ހަފިގަދޑުދް ހީބިހިދަގައިގަތީ
ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
(2މާކުސް)
" -6ޓެކްދޮލޮޖީގެ ރޮދގުދް ޙާޞިލް ކުރާ ކޮދްމެ އަރުތައެއްގެ ކަފުގައި ޙިއްޞާ ކުރަދްޖެހިފައިވާ ގެއްލުމުގެ މިދްވަރު
މަދެއް ދޫދެވެ 7 ".ވަދަ ޕެރެގްރާފުގައި މި ޖުމުލަ އަމިއްލަ ޢިބާރާތުދް ސާދާކޮފްދިދުމާއެކުކ މި ޖުމުލައަފް ދިސްބަތްވާ
ދެ މިސާލެއް މަޒުމޫދުދް ހޯދައިދޭފެވެ.
(2މާކުސް)
 -7މަޒުމޫދުގައި ލިޔުދްތެރިޔާ ގެދެސްފައިވާ ސައިދްސާއި ޓެކްދޮލޮޖީގެ ރޮދގުދް ކުރިއަރާފައިވާ ކޮދްމެވެސް
ދެދާއިރާއެއް ފާހަގަކޮފްކ އެއިދް ކޮދްމެ ދާއިރާއެއް ގެދްދަވާފައިވަދީ ކީއްވެގެދްކަދް ބުދެދޭފެވެ.
(2މާކުސް)
 -8ލިޔުދްތެރިޔާ މަޒުމޫދުދް ހާމަކޮފްދޭދް އުޅެދީ ކޮދްކަމެއްހެއްޔެވެ؟
( 2މާކުސް)
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 -9މަޒުމޫދުގައި ބޭދުދްކޮފްފައިވާ ޙާލަތާ ގުޅުވައިގެދް ތިރީގައިވާ ބަސްތަކުގެ މާދަ ލިޔާފެވެ.
ހ .ފުދްދާބު އުސް

( ޕެރެގްރާފް )4

ފ .ގޮދްޖެހުދް

( ޕެރެގްރާފް )6

ދ .އަރުތަ

( ޕެރެގްރާފް )7

ރ .ފުރާގު

( ޕެރެގްރާފު )7

 2ވަދަ ސުވާލު
ޚުލާޞާކުރުދް
ދޭހައިގެ ދެވަދަބައިގެ  3ވަދަ ޕެރެގްރާފުދް ފެފިގެދް

ލިޔުމުގެ ދިޔަލަފް ވާ ބައިގެ މުހިއްމު ދުކުތާތައް

ހިމެދޭގޮތަފްކ އަމިއްލަ ޢިބާރާތުދްކ ޚުލާޞާކުރާފެވެ .ކުރާ ޚުލާޞާގެ ދިގުމިދް ޖަވާބުދޭ ކަރުދާހުގެ 9
ފޮޅުވަތަފްވުރެ ދިގުދުކުރާފެވެ.
( 10މާކުސް)

ދިވެހިބަސް – ދޭހަ
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