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 16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރު ު

 -1ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު
 .1ދިވެހި އަދަބުގައި ރައިވަރަށް ދެވިފައިވާ މަގާމު
 .2ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީނުގެ ޅެންވެރިކަމުގައި ހުރި ޚާއްސަކަން
ހގެ ދިރުމެވެ.
ވތަކަކީ އެބަ ު
 .3ދިވެހިބަހުގެ ބަހުރު ަ
 .4މުޙައްމަދު ޖަމީލުގެ ލިޔުއްވުންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަ ސިފަތައް
 .5ދިވެހި ބަސް މުއްސަނދި ކުރެވޭނީ ކިހިނެއް؟
އސުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތައް
ނންގެ ހިތް ޖެ ް
 .6ދިވެހިބަހަށް ޒުވާ ު
އދީބެކެވެ.
 .7އިބްރާހިމް ޝިހާބަކީ ކުޅަދާނަ ަ
 .8ދިވެހި ބަސް ނެތިދާނެ ދުވަހެއް އަތުވެދާނެބާ؟
 .9ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ދިވެހި ބަހުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވޭނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް؟
 .10އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ ދިވެހި ވާހަކަ
ވޒަން ބަހުރުވައިގެ ޚާއްޞަކަން
 .11ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ަ
މތިކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
ކ ބަހަށް ލިބޭ ނިކަ ެ
 .12ދިވެހި ބަހުގެ ދަރަޖަތައް އޮތުމަ ީ
ށ އެއްބަޔަކު ދެކެއެވެ .މީ ޙަޤީޤަތެއް ހެއްޔެވެ؟
 .13ދިވެހި ބަސް ހީނަރުވަމުންދާކަމަ ް
 .14ދިވެހިބަސް ކިޔަވަން ކުދިން ފޫހި ނުވާނީ...
ހށް ކުރާ އަސަރު
 .15ބިދޭސީންގެ ސަބަބުން ދިވެހި ބަ ަ

ވާހަކަދެއްކުމުގެ  27ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 2012

 16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ މައުޟޫޢު (ފައްސިޔަ ބުރު)

`
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ޖ
މާލެ ،ދިވެހިރާއް ެ

ބރާތް – 2012
ނ ޤައުމީ މު ާ
ވ ަ
މގެ ަ 27
ވާހަކަދެއްކު ު
އޟޫޢުތައް
ފރާގެ މަ ު
 16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރު ު

 -2ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ
ނހުރި ކަމެކެވެ.
 -1ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ ގެއްލު ް
 -2ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ލިބެނީ ފައިދާއެވެ.
ޓކްނޮލޮޖީއެވެ.
 -3ދިރިއުޅުން މެކުހަށްޖަހައި ދިނީ ެ
 -4މިއަދު މިދެކޭ އަވަސް ކުރިއެރުންތަކުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދައުރު
ޖ
 -5ދުރު ގާތްކޮށްދިން މުވާޞަލާތުގެ ޓެކްނޮލޮ ީ
 -6ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ގެނުވި ކުރިއެރުންތައް
ތތައް ދިރިއުޅުމަށް ގެނެސްދިން ފަސޭހަތައް
 -7ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަ ް
ބ
ލ ު
ގނުމަށް ގެނައި އިންޤި ާ
 -8ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަސޭހަތަކުން އުނ ެ
އ
ށ ޓެކްނޮލޮޖީ ގެނައި ފަސޭހަތަ ް
 -9މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަ ް
ތތަކާނުލައި މިއަދު ދިރިއުޅުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.
 -10ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަ ް
ވ.
 -11ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އަހަރެމެން ކަންނެތް ކުރުވައިފިއެ ެ
 -12ދުނިޔެ މިއަދު މިދެކޭ ތަރައްޤީގެ އަސްލަކީ ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީއެވެ.
ހފުން
 -13ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލަޖީގެ ބޭނުން ި
 -14ތަރައްޤީގައި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދައުރު
އ
ދހިކޮށްދޭ ގުޅުންތަ ް
ތތަކުން ބަ ަ
 -15ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަ ް

ވާހަކަދެއްކުމުގެ  27ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 2012

 16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ މައުޟޫޢު (ފައްސިޔަ ބުރު)

`
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ޖ
މާލެ ،ދިވެހިރާއް ެ

ބރާތް – 2012
ނ ޤައުމީ މު ާ
ވ ަ
މގެ ަ 27
ވާހަކަދެއްކު ު
އޟޫޢުތައް
ފރާގެ މަ ު
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 -3ދީނާއި މުޖުތަމަޢު
 -1އިސްލާމްދީން ގޮވައިލަނީ ޞުލްޙަވެރިކަމަށެވެ.
 -2ތަހުޒީބުވެ ކުރިއަރައި ދިއުމަށް އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅައެވެ.
 -3ޤައުމުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކީވެސް ޒިންމާދާރު މީހަކަށްވާން ޖެހެއެވެ.
 -4އިސްލާމް ދީނަކީ ޞުލްޙަވެރި ދީނެކެވެ.
 -5އިސްލާމް ދީނަކީ އަނިޔާވެރި ދީނެއް ނޫނެވެ.
 -6އިސްލާމް ދީނަކީ ލުއި ފަސޭހަކަމުގެ ދީނެވެ.
ޓމުގައި ފަރުދީ ޒިންމާ
 -7މުޖްތަމަޢުގެ އަމާންކަން ދެމެހެއް ު
އންސާނީ ކަރާމާތުގެ މުހިއްމުކަން
 -8މުޖްތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމަށްޓަކައި ި
 -9ކުށްމަދު މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރެވޭނީ...
ބންގަލެވެ.
 -10ޢާއިލީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަކީ އަމާން ޞުލްހަވެރި މުޖްތަމަޢެއްގެ ި
ރއަޅައެވެ.
 -11އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ދިރިއުޅުން ބިނާކުރުމަށް އިސްލާމްދީން ބާ ު
ގ ތަރައްޤީއަށް އޮތް ހުރަހެކެވެ.
 -12މުޖްތަމަޢު ބައިބައިވުމަކީ ޤައުމު ެ
ރ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީނެވެ.
 -13އިންސާނިއްޔަތަށް އެންމެ ލާބަހު ި
 -14އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް އިސްލާމް ދީން ބާރު އަޅައެވެ.
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 16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރު ު
 -4މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު
 -1މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި ބޭނުމީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ މިނިވަންކަމެއްހެއްޔެވެ؟
 -2މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޤައުމީ ޖިހާދަކީ ނަމޫނާ އެކެވެ.
މއްޔަތުގެ ރުކުންތަކަށް އިޙުތިރާމް ކުރުމަކީ ލާޒިމު ކަމެކެވެ.
 -3ޤައުމުގެ ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި ޤައު ި
ދ
 -4ދޮންބަންޑާރައިންގެ ޤައުމީ ޖިހާ ު
ނ
 -5ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ ރުކުންތައް ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިއްމުކަ ް
ނ
ލ ް
 -6ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިފައިވަނީ ދިވެހިންގެ އިހުމާ ު
ތ
ނންވީ ޢިބުރަ ް
 -7ޢަލިރަސްގެފާނު ޝަހީދުވީ ޙާދިސާއިން ލިބިގަން ަ
އ
 -8އިނގިރޭސީންގެ ޙިމާޔަތަށް ރާއްޖެދާން ޖެހުނު ސަބަބުތަ ް
 -9ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް
ނ
 -10ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙަޤީޤީ ބޭނު ް
 -11ޒުވާނުންގެ ހިތުގައި ޤައުމީ ލޯބި އުފައްދާނީ ކިހިނެއް؟
ކމެއް
ނވަންކަން ހޯދުމަށްވުރެ އުނދަގޫ ަ
 -12މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ މި ި
 -13ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވަން ކުރެވޭނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް؟
 -14ދިވެހި ޤައުމާމެދު އަޅުގަނޑު ފަޚުރުވެރިވަމެވެ.
ކންމެ ފަރުދެއްގެވެސް ޒިންމާއެއް ވެއެވެ.
 -15މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި ޮ

ވާހަކަދެއްކުމުގެ  27ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 2012

 16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ މައުޟޫޢު (ފައްސިޔަ ބުރު)

