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 -1ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު:
1.1

ނ
ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީންގެ އަދަބީ އުފެއްދުންތެރިކަ ް

1.2

ރފުވާ ކަންކަމާއި ވިސްނުންތަކަށް އާ ލަފުޒު އުފައްދަންޖެހެއެވެ.
ދިވެހިންގެ ތެރެއަށް އަލަށް ތަޢާ ަ

1.1

މށް އުނދަގޫވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟
ފހެއްޓު ަ
ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތައް ހި ެ

1.1

ނ ކުރިއެރުން
ބ ޭ
ހށް ލި ޭ
ބނުންކުރުމުން ދިވެހިބަ ަ
މަތީ ތަޢުލީމުގައި ދިވެހިބަސް ޭ

1.1

ގންނެވެ.
ހގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ެ
ދިވެހިބަސް ކުރިއަރާނީ ދިވެހިބަ ު

1.6

ނ
ޢިލްމީ ދިރާސާތައް ދިވެހިބަހުން ޝާއިޢުކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަ ް

1.1

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދަންޖެހެއެވެ.

1.1

ގ އަދަބު އިޙްތިރާމުގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް ސަމާލުވާން ޖެހެއެވެ.
ހުޅުވިގެންދާ މުޖުތަމަޢުގައި ބަހު ެ

1.9

ދިވެހިބަހުގެ އަދަބު އިޙްތިރާމުގެ ޤަވާޢިދު

އ
 1.11ދިވެހި ބަހުގެ ބަހުރުވަތައް – ދިވެހި ބަހުގެ މުހިއްމު ބަހާތަކެ ް
އ
ނތް އަދަބީ ޚިދުމަތްތަ ް
 1.11ދިވެހިޅެންވެރިކަމުގެ މަޝްހޫރު ޝާޢިރުއްޝަބާބުގެ ފަނޑުވުމެއް ެ
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މޔަތްކުރަން ޖެހެއެވެ.
 1.12ދިވެހި ބަސް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދިވެހި ބަހުގެ ބަހުރުވަތައް ޙި ާ
 1.11ދިވެހ ޅެންވެރިކަމުގެ ގުލްޒާރުގައި ރައިވަރަށް ދެވިފައިވާ މަޤާމުގެ މަތިވެރިކަން
 1.11ދިވެހި ރައިވަރު ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ މުއްސަނދިކަން ހާމަވާ ފުރިހަމަ ހެއްކެއް
ވ އަސަރު ކުރަނީ ކިހިނެއް؟
ސ މައްސުނިކުރުމުން ބަހަށް ނޭދެ ޭ
ހން ބަސްބަ ް
 1.11ދިވެހިބަހާއި އެހެނި ެ
ކއި މާދަރީ ބަހުގެ މުހިއްމުކަން
 1.16ބަވަނަ ވެރި ރައްޔިތަކަށްވުމަށްޓަ ަ

 -2ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް:
2.1

ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚާއި ސަގާފަތް ދެމެހެއްޓިދާނެއެވެ.

2.2

ދިވެހި ސަގާފަތް ދިރުވައި އާލާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

2.1

އކުރުން  -ޤައުމިއްޔަތުގެ މުހިންމު ބަހާއެއް.
ޤައުމީ ބަޠަލުންގެ ހަނދާންތައް ާ

2.1

ދ ސަގާފަތް ދައްކައިދެއެވެ.
ފޯކްލޯރުން ދިވެހީންގެ މުއްސަނ ި

2.1

ހނެއް؟
ތ ޖީލުތަކަށްވާސިލުކޮށްދެވޭނީ ކި ި
އ ް
ދިވެހީންގެ ސަގާފަތް އަންނަން ޮ

2.6

ރ ގުޅުން
ދިވެހިވަންތަކަމާ އިޤުތިޞާދާ ހު ި

2.1

އއްބައިވަންތަކޮށްދެއެވެ.
ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކުން ދިވެހިން ެ

2.1

ދިވެހި އާސާރީ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނުން ދިވެހިންގެ މާޒީ ފެނެއެވެ.

2.9

ތށް ކުރަމުންދާ އެދެވޭ އަސަރުތައް
ފ ަ
މން ދިވެހި ޘަޤާ ަ
ބަވަނަވަންތަކަ ު

ހންގެ އަމިއްލަވަންތަކަމަށް އަސަރުކުރެއެވެ.
ކންމެ ބަދަލަކުން ދިވެ ީ
 2.11ދިވެހިންގެ ސަޤާފަތަށް އަންނަ ޮ

ވާހަކަދެއްކުމުގެ  29ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 2014

 16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ މައުޟޫޢު

ހދިދާނެއެވެ.
 2.11ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ތަރައްޤީކޮށްގެން ދިވެހިންނަށް ކުރިއެރުން ޯ
 2.12ވޯރާ ވިޔަފާރިވެރިން ދިވެހި އިޤްތިޞާދު

 -3މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު:
މ
ދނަ ޭ
ދނަންހޭ؟ ނު ާ
 1.1މިނިވަންކަމުން އަޅުވެތިކަމަށް ާ
ނ
ލ ް
 1.2ބޭރު މީހުންގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ބޮޑެތި ގެއް ު
 1.1މިނިވަންކަމާ

ދެމެހެއްޓުމަށް

ޤައުމިއްޔަތު

ފަރުދީގޮތުންނާއި

ޤައުމީ

ފެންވަރުގައި

މިއަދު

ކުރަންޖެހިފައިވާ

ކަންތައްތައް.
ކންކަމުން ޙާޞިލުކުރަންވީ ޢިބްރަތް.
 1.1މިނިވަންކަން ގެއްލުނު ޙާދިސާތަކުގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބުތަކާއި އެ ަ
 1.1އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ މެދުތެރޭގައި މިކުޑަކުޑަ ޤައުމު މިނިވަންކަންމަތީ މިއޮތީ ކީއްވެ؟
ނ
 1.6ފިސްފިސްވެ މުޅިން ދިޔަޔަސް ވިރިގެން ފަސްދާނުލެވުނު ކަށިތައް ނެތިގެ ް
އިސްނެންގެވި ކާބަފައިން ދެއްވާ އަސްލީ މިނިވަން ރޫޙޭ ލިބެނީ
ހރި ޙިކްމަތު ޢަމަލީގެ ފިލާވަޅުތައް
 1.1ދޮންބަންޑާރައިންގެ ޖިހާދުގައި ު
އ
ނންވީ ފިލާވަޅުތަ ް
 1.1ތާރީޚުގެ އަނދިރި ޞަފްޙާތަކާ އެއިން ލިބިގަން ަ
 1.9ކަންނަންނޫރު ޢަލީ ރާޖާ – ދިވެހި ތާރީޚުގެ އަނދިރި ޞަފްޙާތަކުގެ ތެރެއިން ޞަފްޙާއެއް
1.11

 26ޖުލައި  – 1961ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަންވީއެވެ.

 -1އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރި:
އ
 1.1ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފައިދާތަ ް
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 1.2ފަތުރުވެރިކަމާ ނުލައި ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކުރެވިދާނެބާ!
ފއިދާތައް
ވރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމުން ލިބޭ ަ
 1.1ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަތުރު ެ
އ
ޤއުމަކަށް ވުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަ ް
ދންތެރި ަ
 1.1އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފު ު
ގން މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރަންޖެހެއެވެ.
ބނުންކޮށް ެ
 1.1ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ޭ
އ އިތުރުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން
 1.6ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަ ް
އ
 1.1ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގައި ދިވެހި މަސައްކަތްތެރީނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަ ް
ތޞާދު ކުރިއެރުވިދާނެއެވެ.
ހންގެ އިޤް ި
ބނުންކޮށްގެން ދިވެ ި
 1.1މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާތުގޮތްތައް ޭ
ކއި ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަން އިތުރުކުރަން
ށޓަ ަ
ނ ފުދުންތެރިބަޔަކަށް ވުމަ ް
ގތު ް
 1.9ދިވެހިންނަކީ އިޤްތިޞާދީ ޮ
ޖެހެއެވެ.
1.11

ކަނޑުގެ ވަޞީލަތްތަކުން ދިވެހި އިޤްތިޞާދު މުއްސަނދިކުރާނީ ކިހިނެއް؟

1.11

ޞދު މުއްސަނދި ކުރެވިދާނެއެވެ.
ރާއްޖޭގައި ހުރި ފަޅުރަށްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހި އިޤްތި ާ

1.12

މސްވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރަން
ދިވެހި އިޤްތިޞާދުގެ އަދަށްވުރެ ފެހި މާދަމައަކަށްޓަކައި ދިވެހި ަ

ޖެހެއެވެ.
1.11

ނ
ށ ދެމެހެއްޓުމުގައި ދިވެހި މަސައްކަތްތެރީންގެ މުހިއްމުކަ ް
ސަޤާފީ ފަތުރުވެރިކަމެއް ބިނާކޮ ް

1.11

ކރުމުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން
އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން އިތުރު ު
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