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 13އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާގެ މައުޟޫއުތައް
ތ
މއްޔަ ު
 .2މިނިވަންކަމާއި ޤައު ި

ތ
އޔާ ު
 .1ބަހާއިއަދަބި ް
.1އަޅުގަނޑު ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދައްކާހިތްވަނ...

މ
 .1ދިވެހިރާއްޖެ  -އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވާ ޤައު ު

ހރުވަ.
.2ދިވެހި މުއްސަނދި ވަޒަން ބަ ު

 .2އަހަރެން އަހަރެންގެ ޤައުމުދެކެ ލޯބިވަމެވެ.

 .3އަޅުގަނޑު ދިވެހިބަސްދެކެ ލޯބިވަނ...

ލ
 .3އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ ޤައުމ ބަޠަ ު

އ ް
 .4ދިވެހި އަދބުންގެ ތެރެ ި
ނ ( ...މި މައުޟޫޢުގައި ލިޔާނ  .4ޤައުމ ދިދަ.
އެކުއްޖަކު ލިޔަން ބޭނުންވާ ކޮންމެވެސް އެއް އަދބެއްގެ .5

ޤައުމުގެ

ނ
މިނިވަންކަ ް

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

އަޅުގަނޑަށް

ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް.

މައްޗަށެވެ).
 .5އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ރތި ޅެން

ޤ
 .3ތަޢުލމާއި ރިވެތި އަޚުލާ ު

ށ
މވެ ި
 .4ޞިއްޙަތާއި ތި ާ

 .1މަދަރުސާއަށް ދަނ ކއްކުރަން؟

 .1ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ދެމިހުރެވޭނ ...

 .2ކިޔަވާކުއްޖާގެ އަދަބުތަކަކ ކޮބާ؟

 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށްތައް ކުރާ ޝަކުވާ

 .3އަޚުލާޤު ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށް ވެވޭނ ކިހިނެއް؟
 .4އަޅުގަ ނޑު އެންމެ ކިޔަވާ ހިތްވަނ ...
 .5އަޅުގަނޑަށް ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްކަން ލިބިއްޖެނަމަ ...

 .3ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގައި އަޅުގަނޑަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް
 .4ސާފުތާހިރުވާންވ ކއްވެ؟
 .5ގަސް އިންދަންވ ކއްވެ؟
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 13އަހަރާއި  16އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ މައުޟޫއުތައް
ސއި ޓެކްނޮލޮޖ
 .2ސައިން ާ

ތ
އޔާ ު
 .1ބަހާއި އަދަބި ް
 .1ދިވެހިބަސް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ކުރިއެރުވޭނ ކިހިނެއް؟

ނ
ލބު ު
 .1ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް ި

ބހެކެވެ.
 .2ދިވެހިބަހަކ ތާރޚެއް އޮތް ަ

ފަސޭހަތައް

 .3އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ކަމުދާ ލިޔުންތެރިއަކ ...

އޅުމަށްކުރި އަސަރުތައް
 .2ޓެކްނޮލޮޖގެ ސަބަބުން ދިރި ު

 .4ރތި ޅެމެއްގައި ހުންނަ ސިފަތައް

ނ މަސްވެރިކަމަށް އައި
ގ ސަބަބު ް
 .3ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖ ެ
ކުރިއެރުން

ލބިފައިވާ ޚާއްޞަ ސިފަތައް
 .5ދިވެހިބަހަށް ި

 .4އަޅުގަނޑަކ ސައިންޓިސްޓެއްނަމަ...
ލތައް.
 .5އަޅުގަނޑުގެ ދިރިއުޅުމަށް ޓެކްނޮލޮޖން ގެނައި ބަދަ ު

ށ
މވެ ި
 .4ޞިއްޙަތާއި ތި ާ

ތ
 .3ތާރޚާއި ސަގާފަ ް
 .1ސަގާފ ކުޅިވަރުތަކަށް ދިވެހންގެ ސަމާލުކަން އިތުރު
ކުރެވޭނ ކިހިނެއް؟

އ
ށ ހުރި ގޮންޖެހުންތަ ް
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަ ް

 .2ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމުވުން
 .3ރާއްޖޭގެ

ނ
އާސާރތަންތަނު ް

 .1ދުނިޔެ ހޫނުވުމުން ސަލާމަތް ކުރެވޭނ...
 .3ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރެވޭނ...

ދިވެހންގެ

ދިރިއުޅުން

ދައްކައިދެއެވެ.
 .4ޝަހދު ޙުސައިން އާދަމާމެދު އަޅުގަނޑު ފަޚުރުވެރިވަމެވެ.
މންދާ އާދަކާދަތައް
 .5ދިވެހންގެ ބަދަލުވަ ު

ތ
" .4ޞިއްޙަތެއް ފުރިހަމަ ނެތިއްޔާ ލުއިފަސޭހަކަމެއްނެ ޭ
ވނެ އެއްގޮތްވެސް ނެތޭ"
މިންނަތާއެކު ހިންމަތެއް ކުރެ ޭ
ނ
 .5ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކައި ފައިދާހުރި ކާނާގެ މުހިންމުކަ ް
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 16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ މައުޟޫއުތައް
ސއި ޓެކްނޮލޮޖ
 .2ސައިން ާ

ތ
އޔާ ު
 .1ބަހާއި އަދަބި ް

ށ ނުފޫޒު ފޯރުވާ ސައިންސްގެ
 .1އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަ ް

ޖހުންތައް...
 .1ދިވެހިބަހަށް ހުރި ގޮން ެ

އުފެއްދުމަކ ...

އކުމުގެ މުހިންމުކަން
 .2ގޭތެރޭގައި މާދަރބަހުން ވާހަކަދެ ް

ނތްކޮށްފިއެވެ.
ކރި އަކުރުތައް ތަރައްޤވަމުން  .2ޓެކްނޮލޮޖ އަޅުގަނޑުމެން ކަން ެ
 .3ދިވެހން ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުން ު
ނލޮޖގެ ދައުރު
 .3އުނގަންނައިދިނުމުގައި ޓެކް ޮ

އައިގޮތް

 .4ގޭތެރޭގެ

ވ
ލކަން ދޭންޖެހެއެ ެ
ވތަކަށް ސަމާ ު
 .4ދިވެހިބަހުގެ ބަހުރު ަ
އ
 .5ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަ ް

މަސައްކަތްތަކަށް

ޓެކްނޮލޮޖގެ

ސަބަބުން

ބ
ލި ޭ

ފަސޭހަތައް.
.5

ތަނެއް

ތަރައްޤކޮށް

ކުރިއެރުވުމުގައި

ސައިންސާއި

ޓެކްނޮލޮޖގެ ދައުރު

 .3ދނާއި މުޖްތަމަޢު
.1

އިސްލާމްދނުގައި

އެކަކު

އަނެކަކަށް

ތ
މއްޔަ ު
 .4މިނިވަންކަމާއި ޤައު ި
އިޙްތިރާމްކުރުމަށް

އަމުރުކުރައްވާފައިވަނ ...

 .2މިނިވަންކަމާއި

 .3ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދު ޤާއިމުކުޅައުމަކ ފާހިޝްކަންތައްތަކާއި
ކވެ.
މުންކަރާތްތަކުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމެ ެ
.4އިސްލާމ

ކުރެވޭ

ވިޔަފާރގައި

ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދެއެވެ.
 .5އިސްލާމްދނަކ ލުއިފަސޭހަކަމުގެ ދނެވެ.

ޤައުމިއްޔަތުގެ

ލޯބިން

ޤައުމަށް

ނ
ޖހު ް
ހަމަ ެ

ގެނެސްދެއެވެ.

 .2ސުލްޙަވެރި އަމާން މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރެވޭނ ...

އުސޫލްތަކުގައި

 .1ހަޤޤ މިނިވަންކަމަކ ...

ދެ

ފަރާތުގެ

 .3ޤައުމިއްޔަތުގެ ސިފަތަކުން ޤައުމު އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި
ހިފަހައްޓައިދެއެވެ.
 .4ޤައުމުގެ

މިނިވަންކަން

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކުރަންވ

ކަންތައްތައް.
ށޓަކައި ޤައުމ ބަހުގެ ދައުރު
 .5ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދެމެހެއްޓުމަ ް
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ޤއުމ މުބާރާތް 2012 -
މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ަ
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެބައި ( 25އަހަރުން ދަށް)ގެ މައުޟޫއުތައް
ތ
އޔާ ު
 .1ބަހާއިއަދަބި ް

 .1ދިވެހިބަސް

ޙިމާޔަތް

ކުރުމަށް

ފަރުދގޮތުން

ތ
 .2ތަޢުލމާއި ތަރުބިއްޔަ ު

ކުރެވިދާނެ

އ
ކަންތައްތަ ް
ސ
" .2އަސަރަކާ އަދި ފޮނިކަމެއް އެކިބަސް ބަހުން ހަމަ ފެނުނަކަ ް
އަސަރުގަދަ އެންމެ ފޮނި ބަހަކ މަށަށް މި ދިވެހިބަހޭ"
 .3ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު ދިރުވާ އާލާކުރަން ޖެހެނ....
ލ
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އޔަތާ އެކުގައެވެ.
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 .3ތާރޚާއި ސަޤާފަތް
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ވަރަށް ބޮޑެވެ.
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އލާކުރަން ޖެހެއެވެ.
 .3ދިވެހންގެ ޘަޤާފ އާދަކާދަތައް ާ
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 .4އެކާވސްވަނަ ގަރުނުގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިދާ ެ

 .4ތާރޚް ސިއްސުވާލި ހާދިސާއެއް
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 .1ބަހާއި އަދަބިއްޔާ ު
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 .4މާދަރބަހުގެ ވިންދުގައި އިނގިލި އޮބައިލުމުން ...
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 .5ދިވެހިބަހުގެ މުސްތަގުބަ ް
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ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން -ޑިމޮކްރަސގެ މުހިންމު ބަހާއެއް.
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ދިވެހިޤައުމު ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ ޑިމޮކްރަސ

 .3ދިވެހިންނަކ ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ ބައެކެވެ.
 .4ޤައުމިއްޔަތު
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ވމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކު ް
 .2ދިވެހި އިޤުތިޞާދަށް ކުރިމަތި ަ
އ
ސަމާލާމްތްކުރެވޭނެ ގޮތްތަ ް
ބނާކުރކއެއް
 .3ވޯރާވިޔަފާރިވެރިން ދިވެހިން އިޤުތިޞާދު ި
ނޫނެވެ .ފަނާކުރއެވެ.
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 .4މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސްނެގު ް
 .5ކުދި ވިޔަފާރިއާއި މެދުފަންތގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަކ މުޅި
ޤައުމަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމެކެވެ.
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ދަމަހައްޓައިގެންނެވެ.
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ތަރައްޤވެ

ކުރިއެރުމުގައި

ސައިންސާއި

ޓެކްނޯލިޖގެ ދައުރު
ރމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ
 .2ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖން އަހަ ެ
އަސަރުތައް
ރވުން.
ނތެ ި
 .3ޒަމާނ ޓެކްނޯލޮޖއަށް ހޭލު ް
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ސައިންސިސްޓުން އުފެއްދޭނެއެވެ.
 .5ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖ މިހާރުވަނ
ގުޅިލައިމެހިފައެވެ.
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