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 1ވަދަ ލުވާޑު

(ޔޭހަ)

ޔޭހައިސެ  1ވަދަބައި
ގިޒީސައިވާ ޑިޔުދް ކިޔުމަފްޓަހު އެ ޑިޔުމާ ސުޅޭސޮގުދް ޔީޓައިވާ ލުވާޑުގަކަފް ޖަވާބު ޔޭފެވެ.

ގަޒައްޤީސެ ޔެ ޓަޒާގް
 . 1ސިދަ ބަޔަކު ޤަބޫޑުކުޒާ ސޮގުސައި މިޒަމާދަކީ ވަޒަފް ގަޒައްޤީ ވެޓައިވާ ޒަމާދެކެވެ .ބޭލްވެޒިކަމުސެ ޒޮދސުދްދާއި
ލައިދްލުސެ

ޒޮދސުދްދެވެ.

މުއާޞަޑާގާއި

ޒޮދސުދްދެވެ.

ޓެކްދޮޑޮޖީސެ

ވިލްދުމާއި ޚޔާޑާގުސެ

ޒޮދސުދްވެލް

އަހަޒެމެދްދަފް ވަދީ ހެޔޮ ބަޔަޑުގަކެއް އައިލްޓައެވެ.
 . 0ގަޒައްޤީސެ ލަބަބުދް އަހަޒެމެދްސެ ޔިޒިއުޅުމުސެ ހުޒިހާ ކަމަކަފްމެ ވަދީ ހީވެލް ދުކުޒެވޭ ޓަޔަ ބޮޏެގި ބަޔަޑުގަކެއް
އައިލް ކުޒިއަޒާޓައެވެ .އޭސެ ގެޒޭސައި އަހަޒެމެދް ޔިޒިއުޅޭ ސޮގާއި މާޙައުޑާއި ކައިބޮއި އުޅޭ ގަކެގި ހިމެދެއެވެ .ހަމަ
އެޓަޔައިދް އަހަޒެމެދްސެ މަލައްކަގްގެޒިކަމަފާއި ގަޢުޑީމަފާއި މުޢާމަޑާގުކުޒުމަފާއި މިޓަޔަ ހުޒިހާ ކަމަކަފް މިވަދީ ބޮޏެގި
އިދްޤިޑާބީ ބަޔަޑުގަކެއް އައިލްޓައެވެ.
 .3އަހަޒެމެދްސެ މުޅި ޔިޒިއުޅުމަފްވެލް މިވަދީ ގަޒައްޤީސެ އަލަޒު ކޮފްޓައެވެ .އެސޮގުދް އޮޏި ޔޯދި ޓަހަޒަފް
ބަޑައިޑަމާހެއްޔެވެ؟ މީސެ ޓަދްލާހަކަފް އަހަޒު ކުޒިދް އަހަޒެމެދްސެ މަލްވެޒީދްދާއި ޔަގުޒުވެޒީދް އިދްޖީދު ޔޯދްތެއްސައި
ޔަގުޒުކުޒުމުސެ ދުވަގަ މަހަފް ޔިއުމުސެ ހުވަޓެދްވެލް ދުޔެކޭދެއެވެ .އޭޒު އެމީހުދް ސެދްސުޅުދީ ޒިޔަޑު ޔޯދްތެވެ .ޒިޔަޑު
ޔޯދީސެ ޔުވެޑި ޑިބެދީ ވައި ޖެހުމުދްދެވެ .ވައި ދުޖެހޭދަމަ ޔެދް އެގަކެގި ކުޒިއަފް ޔާދީ ޓަޑި ޖަހައިސެދްދެވެ .ޓަޑި
ޖެހުމާއި ޒިޔާ ދަސައި ގިޒިކުޒުދް ޓަޔަ ކަދްކަމަކީ އިދްލާދުދްސެ ބާޒާއި ޙަޒަކާގްގެޒިކަދް ބޭދުދްވާ ސަޔަޓަޔަ
މަލައްކަގްގަކެވެ .މިހާޒު އެކަމަކު ކުޒިއާ ވަޒަފް ގަޓާގެވެ .އިދްޖީދު އެޅި އޮޏިޔޯދިޓަހަޒު ޒާއްޖެއަފް ގަޢާޒަޓުވުމާ
ސުޅިސެދް

މަލްވެޒިކަމާއި

ޔަގުޒުޓަގުޒު

މިވަދީ

ގަޒައްޤީ

ވެޓައެވެ.

މި

ގަޒައްޤީއާ

ސުޅިސެދް

އަހަޒެމެދްސެ

ޙަޒަކާގްގެޒިކަމެއް ދުވަގަ ބާޒެއް އޮޏިޔޯދިޓަހަޒު ޔުއްވާކަފް ބޭދުމެއް ދުވެއެވެ .ވައި ޖެހުދަލް ދުޖެހުދަލް
ހަޑުއިކަމާއެކު

ބޭދުދްވާ

މިޞްޒާބަފް

ޔަގުޒުކުޒުމުސެ

ކުޅަޔާދަކަދް

އިދްޖީދު

އަހަޒެމެދްދަފް

ހޯޔައިޔީޓިއެވެ.

ޓަލޭހަކަމާއެކު ޓާޚާދާ ކުޒުމާއި ދިޔުމާއި ކެއިދް ބުއިމުސެ އިގުޒުދް މުދިޓޫހި ޓިޑުވުމުސެ ވަޞީޑަގްގައްވެލް މިހާޒު
މިވަދީ އުޅަދޔުޓަހަޒުސައި ގަދަވަލް ވެޓައެވެ.
 .4ޔެދް އެހެދްޔިމާއަކަފް ބަޑައިޑަމާ ހެއްޔެވެ؟ މީސެ ޓަދްލާހަކަފް އަހަޒު ކީއްކުޒަދް ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ ޔާޔި މިޔާކަފް
ޔުވަހާ ޖެހެދްޔެދްވެލް ކެއްކުމަކީ ބޮޏު މަލައްކަގެކެވެ .އަޔި ހަމަ އެހައިމެ އުދޔަސޫ ކަމެކެވެ .ކެއްކުމަފްޓަކައި ޔަޒު
ޔިވެހިބަލް – ޔޭހަ
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ހޯޔަދް ޖެހެއެވެ .ޔަޒު ހޯޔުމަފްޓަކައި ވަޑެއް އޮގް ޒަފެއްދަމަ ވަޑަފްވެލް ވަދްދަދް ޖެހެއެވެ .ޔަޒުދް ކެއްކުމަކީ ގެޑި
ގަކުސެ ޓުޑަފް ޔެޑި އަޒާ ހަޏިވާ ކަމެކެވެ .އެހެދްކަމުދް ގެޑި ޔޮވުމަކީވެލް ކުޏަ ކަމެއްދޫދެވެ .އެކަމަކު މިހާޒު މިހާޒު
ކެއްކުދްވެލް މިވަދީ ގަޒައްޤީވެޓައެވެ .އެއީ މާޑެއާއި ސިދަ ޒަފްޒަފުސައި ސޭހާއި ގެޑުދް ކައްކަދް ޓެފުމުދްދެވެ .ކުޒީސައި
ކެއްކުމަފް ކުޒަދްޖެހުދު ބުޒަ މަލައްކަގްގައް އަޔު ކުޒާކަފް ދުޖެހެއެވެ .އަޔި ޓުދޏުމާއި ޓަދި ސިޒުމާއި މިހެދްސޮލް
މިކަހަޑަ ކިގަދްމެ ކިގަދްމެ ކަމެއް މިހާޒު ކުޒަދީ އިދްލާދުދްދެއް ދޫދެވެ .އެކަދްކަދް ކުޒަދީ މެޝިދެވެ.
 .5ގަޒައްޤީވެޓައިވަދީ ހަމައެކަދި ޔަގުޒުޓަގުޒާއި ކައްކާ ކައި ބޮއި ހެޔުދް އެކަދްތެއް ދޫދެވެ .މިހާޒު ޓީވީ ބަޑައިޑާދް
ބޭދުދްދަމަ ޓީވީ ހުޅުވަދް ކޮދްމެހެދް ޓީވީސެ ކައިޒިއަފް ޔާކަފް ދުޖެހެއެވެ .އެމީހަކު އެއިދްގާކު އިޔެސެދް ޒިމޯޓުސެ
އެހީސައި ޓީވީ ހުޅުވެއެވެ .ބައެއް ޓިހާޒަގަކަފް ވަދުމަފް ޔޮޒު ހުޅުވާކަފް ދުޖެހެއެވެ .މީހާ ޔޮޒާ އަޒާ ހަމަވުމުދް ޔޮޒު
ހުޅުވެއެވެ .ބައެއް ގަދްގާ ލިޏި ހުއްޓަކަލް ލިޏިދް އަޒާކަފް ދުޖެހެއެވެ .މީހަ ލިޏީސައި ހުއްޓުމުދް އޭގި އަމިއްޑައަފް
މީހާއާއެކު ޔަގުޒު ކުޒެއެވެ .މިކަހަޑަ ކިގަދްމެ ކަމެކެވެ .ހައްގާވެލް ގަޒައްޤީސެ އުލްމިދްގަކެވެ.
 .6ގަޒައްޤީސެ އުލްމިދްގައް މިވަދީ އިދްލާދާ އަސުޅިދެގް ކަދްދޭޑަކަފް ހަޔާޓައެވެ .ކުޒީސައި އިދްލާދުދް ކުޒަމުދްއައި
އެގައް ލަގޭކަ ޙަޒަކާގްގަކެއް ގަޒައްޤީސެ ލަބަބުދް ކުޒާކަފް ދުޖެހެއެވެ .ހެޑި ޓެޑިވެ އުޅެދްޖެހޭސޮގަފް ހައްޔަވައިޓައިވާ
އިދްލާދުދްކ ހެޑިޓެޑިވެ އުޑެދް ދުޖެހުމުސެ ދަގީޖާއަކަފްވީ ޔުދިޔޭސައި ބަޑިމަޏުކަދް އަގް ދުޓޯޒާ ޓަފަފް ޔިއުމެވެ .އެގަފް
މިޑިއަދް އިދްލާދުދް މިވަދީ ބަޑީސެ ޝިކާޒައަކަފް ވެޓައެވެ .ދުވަގަ ބަޑިޖެހުމުސެ ގުދްޓަގް މަގީސައެވެ .އެބަޑި ބައްޔަކީ
އިދްގިހާއަފް ދުޒައްކާ ބަޑިބައްޔެވެ .ހަކުޒު ބައްޔާއި ޑޭ މައްޗަފް ޔިއުމާއި ވާސިދެގުދް ޓަޔަ ބަޑިބަޑި މިވަދީ ހިގަފް
ވެލް ދުސެދެވޭހައި ބޮޏަފް ޔުދިޔޭސައި ވަކި ހިއްޕާޑައިޓައެވެ.

ޔޭހައިސެ  1ވަދަ ބައިސެ ލުވާޑުގައް
 -1މި ޑިޔުމުސެ ޓުޒަގަމަ ޔެ ޕެޒެސްޒާޓުދް ޔޭހަވާ ސޮގުސައި އަހަޒެމެދް މިވަދީ ދަޓްލާދީ ސޮގުދްދައި މާއްޔީ ސޮގުދްވެލް
ގަޒައްޤީ ވެޓައެވެ .މިކަދް ޔޭހަކޮފްޔެދީ ޑިޔުދްގެޒިޔާ ބޭދުދްކުޒައްވާޓައިވާ ކޮދްކޮދް ޢިބާޒާގްގަކަކުދްކަދް ޔެބައި ވަކިދް
އެދސޭދެހެދް ބަޔާދް ކުޒާފެވެ.
( 0މާކްލް)
[ -0މިޓަޔަ ހުޒިހާ ކަމަކަފް މިވަދީ ބޮޏެގި އިދްޤިޑާބީ ބަޔަޑުގަކެއް އައިލްޓައެވެ7( ].ވަދަ ޓޮޅުވަގް) މިޑިޔމުސެ
އަޑީސައިކ އިދްޤިޑާބީ ބަޔަޑެކޭ ބުދެވޭވަޒުސެ ބޮޏު ބަޔަޑެއް އައިލްޓައިވާ ކަމެއް ގިޔަކުޔިދްސެ އަމިއްޑަ ޢިބާޒާގުދް
ބުދެޔޭފެވެ .އަޔި އެކަމަފް އެއައި ބަޔަޑަކީ އިދްޤިޑާބީ ބަޔަޑެކޭ ބުދަދްޖެހޭ ލަބަބު ބަޔާދްކުޒާފެވެ.
( 3މާކްލް)
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 35 -3ވަދަ ޓޮޅުވަގުސައިވާ [އަސުޅިދެގް ކަދްދެޔޮ] މި ބަހުސެ މާދައަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
( 0މާކްލް)
 -4މި ޑިޔުމުސެ ޓަހު ޕެޒެސްޒާޓު އޭސެ ކުޒީސެ ޕެޒެސްޒާޓުގަކާ ގަޓާގުވަދީ ކޮދްސޮގަކުދްހެއްޔެވެ؟
( 0މާކްލް)

ޔޭހައިސެ  0ވަދަބައި
ގިޒީސައިވާ ޑިޔުދް ކިޔުމަފްޓަހު އެ ޑިޔުމާ ސުޅޭސޮގުދް ޔީޓައިވާ ލުވާޑުގަކަފް ޖަވާބުޔޭފެވެ.
(ގިޒީސައި އެވާ ޑިޔުމަކީ ޒަޝިޔާސެ އަޅުވެގިކަމުސެ ޔަފުސައި އޮދްދަ މުލްޑިމް ޤައުމެއް ކަމުސައިވާ ޝީޝާދް
ދުވަގަ ޗެޗްދިޔާސައި ޒަޝިޔާ ލިޓައިދް ހިދްސައިޓައިވާ އިދްލާދިއްޔަގާ ޚިޑާޓު ޢަމަޑުގަކެއް ޑޮޑުދް ޔެކެޓައިވާ
ޒިޕޯޓަޒަކު ޑިޔެޓައިވާ ޒިޕޯޓެއްސެ ގަދްކޮޅެކެވެ).
ސްޒޮޒްދީ ( 12ލެޕްޓެމްބަޒ)
ޓަގިހު ޓަހެއް ޖެހިއިޒުކ ލޯވިއެޓް ލްޓްޒީޓްސެ ދަމުދް ދަދް ޔީޓައިވާ މަސުމަގީސައި ޒޫލީ ލިޓައިދްސެ ހަގިޔާޒު އެޅި
އުޅަދޔެއް ޔުއްވާޓައި ޔިޔައެވެ .މިއުޅަދޔުސައިކ އަގްޓައި ބަދޔެ އަޔި ޑެއިދް ގަގްގެޅިޓައިވާ ޒުވާދް ޓިޒިހެދަކު އޮގެވެ.
ޝަހަޒުސެ މީހުދް މަޔު ހިލާބަކަފް އެއުޅަދޔު މަޏުކުޒުމަފްޓަހު އެޒުވާދާ އުޅަދޔުދް ބޭޒަފް އެއްޑާޑިއެވެ .އަޔި ލިޓައިދް
އުޅަދޔަފް އަޒާކ ވަޒަފް ބާޒަފް ޔުއްވާޑިއެވެ .ކުއްޑިއަކަފް އިވިސެދް ޔިޔައީ ޒުވާދާ އޮގް ހިލާބުދް ބޮމެއް ސޮވި އަޏެވެ.
އެސޮވި އެއްޗެއްސެ ބާޒުކަމުދް ޒުވާދާސެ ބޯކ އޭދާސެ ހަފިސަދޏުދް ޑުހިސެދް ސޮލް މާޔުޒަފް ޖެހުދެވެ .އެހެދް ސުދަވަދްގައްވެލް
މިޓަޔައެވެ.

 .1ޝީޝާދްސައި ޒޫލީދް ހިދްސަމުދްސެދްޔާ އަދިޔާވެޒި އަޅުވެގިކަމާ އެކޮޅު ހަޔާ ޝީޝާދްސެ ކޮދްމެ މުލްޑިމް
ޒައްޔިގަކަފް ޒޫލީދް ހަޔަމުދް ސެދްޔަދީ ހިގުހުޒި ސޮގެކެވެ .މިހާޒު އެމީހުދް އީޖާޔުކޮފްޓައިވާ އާ ސޮގަކީ މިޓަޔަ މީހުދް
[ޓެޒަޒިލްޓުދް]ސެ ސޮގުސައި ބަޑައިކ ޔިޒިޔިޒ ގިއްބާ އެމީހުދް ސޮއްވާޑުމެވެ 12 .ލެޕްގެމްބަޒުސެ ޓަގިހު އެސޮއްވާޑި
ޒުވާދާއަކީ ޏައިދަމައިޓް އަޅައިސެދް ސޮއްވާޑި ޒުވާދެކެވެ .މީސެ ޔެމަހެއްހާ ޔުވަލްކުޒިދް (ޖުޑައި މަހު) ވެލް އެމީހުދް
އެޓަޔަ އަދިޔާވެޒި ހައްޔުޓަހަދަޅައިޓައިވާ ޢަމަޑެއް ވަދީ ހިދްސާޓައެވެ .އެއީ މެލްކިޔަޒ ޔަޒޓް އަވަފުސެ 01
ޓިޒިހެދުދްދާއި އަދްހެދުދްދާއި ކުޏަކުޔީދް އެއްކޮފް ބަދޔެ ބައިގިއްބާޓައި ސޮއްވާޑުމެވެ.
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 . 0އިދްލާދުދްދަފް ހީވެޓައިވާ ސޮގުސައި މި ގަޒައްޤީ ޒަމާދުސައި އެއްބަޔަކު އަދެއްބަޔަކު އަޅުވެގިކުޒުދް ޓަޔަ ބޯޔާ
ކަދްކަމެއް ދުހިދްސާދެއެވެ .މިގަޒައްޤީ ޔުދިޔޭސެ ގަޚުގުސައި ޒެޔަޑި ކުޒަމުދް ސެދްޔަދީ ހަމަހަމަކަމާއި ޢަޔުޑުވެޒިކަދް
ޓަޔަ މުޅި އިދްލާދިއްޔަގަފް އެކަދްކަމުސެ ޑާބައާއި މަދްޓާހުޒި ކަދްކަދް ކަމުސައިވެލް ޔުދިޔެ ޔެކެއެވެ .ވާދީވެލް
އެހެދްދެވެ .އެޓަޔަ ކަދްކަމަކޫ ޏިމޮކްޒަލީއާއި ގަޒައްޤީއާ ސުޅި ޑާމެހިޓައިވާ ވާދްވާދެ ކަދްކަމެވެ.
 .3އެކަމަކު ޙަޤީޤަގަފް ވިލްދައިޑާއިޒުކ ކަދްކަދް ހުޒީ ކިހިދެއް ހެއްޔެވެ؟ މުލްޑިމުދްސެ މާގްވެސެދްވާ ގިދްވަދަ
ހަޒަމްޓުޅު އެބިމުސައިވާ ޓަޑަލްޠީދުސެ ދިކަމެގި ޒައްޔިގުދް އެދީ އަޅުވެގި ކޮފްޓައެވެ .އެމީހުދްސެ ބިދްގައ ޓޭޒެވިކ
އެމީހުދްސެ

އަމިއްޑަ

ވަޒަދުދް

އެމީހުދްދަފް

ޑިބިޓައިވަދީ

ކައިވަގެއްވަޒުސެ

ބިދްކޮޅެކެވެ.

ޔުދިޔޭސެ

ސިދަސުދަ

ޖަމާޢަގްގަކުދް އިދްލާދީ ޙައްޤުގަކުސެ މުހިއްމު ވާހަކަ ޔައްކަމުދް ސެދްޔާއިޒުކ ޓަޑަލްޠީދު ޒައްޔިގުދްސެ އިދްލާދީ
ޙައްޤުގައް ވަދީ އެބިމުސެ ވެއްޔާ މޮޏެވިޓައެވެ .އެކަމަކު އެވާހަކަ ޔައްކާދެ މާސިދަ މީހުދްދެއް ދެގެވެ .ވާހަކަޔެއްކިއަލް
ވާކަމެއްވެލް ދެގެވެ.
 . 4މުލްޑިމުދްސެ ޒަދް ގާޒީޚު އެގަދާ ސުޅިޓައިވާ ބަޣުޔާޔާއި ޢިޒާޤު މިއަޔު އެއޮގީ ކޮދްޓަޔަ ޙާޑެއްސައިހެއްޔެވެ؟ މުޅި
ޤައުމު އެވަދީ ގަޅައި ޓުދޏުޓުދޏުކޮފް ޗިލްކޮފްޓައެވެ .މިގަޒައްޤީ ޒަމާދުސެ ގަޒައްޤީ ހަގިޔާޒުސެ ބޭދުދް ހިޓައިސެދްދެވެ.
ކޮދްމެ ޔުވަހަކު ޔަގީމު ވަމުދްޔާ އެގައް ލަގޭކަ ކުޔީދްދަކާއި ބަދޏުހައި ހޫދުކަމުސައި މަޒުވަމުދްޔާ އެގަކެއް ޢިޒާޤީދްސެ
އިދްލާދީ ޙައްޤުގައް ވީ ޓަހެ ކޮދްގާކުހެއްޔެވެ؟ ބުދެވޭ ސޮގުސައި ޢިޒާޤު ގަޅައި ލުދްދާޓަގިކޮފް އެގަދުސެ ޒައްޔިގުދް
އަޅުވެގި ކުޒެވުދީ އެ ޤައުމަފް ޏިމޮކްޒެލީ ސެދްދާފެވެ .އެދްމެ ޓަހުދް ޏިމޮކްޒެލީ ވެޓައި މިވަދީ އަޅުވެގިކަމުދް
ސެދެލްޔެވޭ އެއްޗަކަފެވެ.
 .5ޔުދިޔޭސައި ބޭއިދްލާޓުވެވެމުދްޔާ މީހުދްސެ ވާހަކަ ޔައްކާ ކޮޅުދްޑާކަފް ދެގެވެ 0221 .ވަދަ އަހަޒުސެ ލެޕްޓެމްބަޒު
 11ވަދަ ޔުވަހު އެމެޒިކާއަފް ޙަމަޑާ ޔިދްކަމަފް ގުހުމަގު ކުޒެވޭ މީހަކު ޓިޑައިސެދް އުޅެދީ އެ ޤައުމުސައޭ ބުދެ
އަޓްޣާދިލްގާދުވެލް އެވަދީ މުޅިދް ގަޅައި ލުދްދާޓަގިކޮފް އަޅުވެގިކޮފްޓައެވެ .އަޓްޣާދިލްގާދަކީ ޖެހިޑުދްކުޏަ
އެގަފްހާލް މުލްޑިމް ޓަހުޑަވާދުދްދާއި މުޖާހިޔުދްސެ އަމިއްޑަ ވަޒަދެވެ .މި މަގިވެޒި ޤައުމުސެ އެއްވެލް މީހަކަފް
ބެޑުމެއް ދެގި ހަމައެކަދި ގުހުމަގެއްސެ މައްޗަފް ބިދާކޮފް މުޅި ޤައުމު އެވަދީ ޓުދޏުޓުދޏު ކޮފްޑާޓައެވެ .ކޮދްމެ
އިދްލާދަކުވެލް ކުފްވެޒިވެ އަޔަބު ޑިބޭދީ ހެއްކާއި ޤަޒީދާއިދް އޭދާ ކުފްވެޒިވާކަމަފް ލާބިގު ވާދަމައޭ ގަޒައްޤީ
ޔުދިޔޭސެ އެއްކޮޅުދް ބުދަމުދްޔާއިޒުކ ހަމަ މި މީހުދްސެ ގެޒެއިދް ބަޔަކުމީހުދް ކުފެއް ދެގް މަޢުޞޫމް އެގަކެއްހާލް
މީހުދް މަޒަމުދް މިސެދްޔަދީ ހަމައެކަދި ހީއެއްސެ މައްޗަފް ބިދާކޮފެވެ .މިއީވެލް މި ގަޒައްޤީސެ ޙާޑަގު ހުޒި ސޮގެވެ.
މިޓަޔަ ސޮގަކަފް ކަދްކަދްހިދސަމުދް ޔާއިޒުވެލް އަހަޒެމެދް މީ ގަޒައްޤީ ވެޓައިވާ ގަހުޒީބު ބައެކޭ ސޮވަމުދް ސެދްޔެވިޔާދެ
ހެއްޔެވެ؟
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5

ޔޭހައިސެ  0ވަދަ ބައިސެ ލުވާޑުގައް
 -5މިޔޭހައިސެ ޓެފުމުސައިވާ ޒިޕޯޓުދް އެދސޭ ސޮގުސައި ޒޫލީ ލިޓައިދްކ ޝީޝާދުސެ މުލްޑިމުދްދާމެޔު ޢަމަޑު ކުޒަމުދް
ސެދްޔަދީ ވަޒަފް އަދިޔާވެޒިކޮފެވެ .މިސޮގުދް ޒޫލީ ލިޓައިދް ޢަމަޑު ކުޒަދީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
( 1މާކްލް)
[ -6އަހަޒެމެދް މީ ގަޒައްޤީ ވެޓައިވ ގަހުޒީބު ބައެކޭ ސޮވަމުދް ސެދްޔެވިޔާދެހެއްޔެވެ؟] މިސޮގަފް ޑިޔުދްގެޒިޔާ
ލުވާޑުކުޒައްވަދީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
( 0މާކްލް)

ޔެ ޑިޔުމަފް ބިދާކޮފްސެދް ޖަވާބުޔޭދްޖެހޭ ލުވާޑު:
 -7މި ޔެ ޑިޔުމުސައި ގަޒައްޤީސެ ޔެ ޓަޒާގް ޑިޔުދްގެޒިޔާ ލިޓަކުޒައްވާޓައިވަދީ ކޮދްސޮގަކަފް ހެއްޔެވެ؟
( 3މާކުލް)

 0ވަދަ ލުވާޑު
ޚުޑާޞާކުޒުދް
ޔޭހައިސެ ޓުޒަގަމަ ބައިސައިވާ ޑިޔުމުސެ ޓުޒަގަމަ ޕެޒެސްޒާޓުދް ޓެފިސެދް ގިދްވަދަ ޕެޒެސްޒާޓްސެ ދިޔަޑަފްކ
ޑިޔުމުސައިވާ މުހިއްމު ބައިގައް ހިމަދައިސެދް ޚުޑާޞާކުޒާފެވެ .ކުޒާ ޚުޑާޞާސެ ޔިސުމިދް ޖަވާބުޔޭ ކަޒުޔާހުސެ 9
ޓޮޅުވަގަފް ޓެގޭވަޒަފް އަމިއްޑަ ޢިބާޒާގުދްދެވެ.
( 12މާކުލް)
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