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ރ
 13އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފު ާ
 -1ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު:
 .1ދިވެހި ބަސް އަހަރެމެންގެ ތިމާވެށްޓާ ވަނީ ގުޅިފައެވެ.
 .2ދިވެހި އަދީބުންގެ ތެރެއިން ...
(މި މައުޟޫޢުގައި ލިޔާނީ އެކުއްޖަކު ލިޔަން ބޭނުންވާ ކޮންމެވެސް އެއް އަދީބެއްގެ މައްޗަށެވެ).

 .3ދިވެހި އަދަބުގައި ރައިވަރުގެ މުހިއްމުކަން
 .4ދިވެހި ބަސް ދެކެ ލޯބިވަނީ ...
 .5ދިވެހި ބަސް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ ދައުރު

 -2ޞިއްޙަތާއި ތިމާވެށި:
 .1ފަރުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން
 .2ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް މަގުމަތީގެ ސާފުތާހިރުކަން
 .3ކާ ބޯތަކެތި ގެންގުޅުމުގައި ސާފުތާހިރު ކަމުގެ މުހިއްމުކަން
 .4ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކީ ތިމާވެށްޓަށް ހުރި ގެއްލުމެކެވެ.
ނ
 .5ގަސްގަހާ ގެހީގެ ބޭނުންތެރިކަ ް

 -3ތާރީޚާއި ސަގާފަތް:
 .1ދިވެހި ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު އެންމެ ޝައުޤުވެރިވާ ކުޅިވަރަކީ ...
އ
ނނަންވީ ފިލާވަޅުތަ ް
 .2ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ޖިހާދުން ލިބިގަ ް
 .3ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަން
ތއް
 .4އާދަކާދަ ދިރުވައި އާލާ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ަ
 .5އާސާރީ ތަންތަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން

 -4މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު:
ނ
 .1މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަ ް
ނ
 .2ޤައުމީ ބަތަލުންގެ ހަނދާން އާ ކުރުމުގެ ބޭނު ް
 .3ދިވެހިންނަކީ އެކުވެރި ބަޔެކެވެ.
 .4މި ޤައުމުދެކެ އަޅުގަނޑު ލޯބިވަނީ ...
ލ
 .5އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވޭ ޤައުމީ ބަތަ ު
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 13އަހަރާއި  16އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ
 -1ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު:
ޓކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް.
މށް ަ
 .1ދިވެހި ބަސް އަންނަން އޮތް ޖީލަށް ފޯރުކޮށްދިނު ަ
އ
 .2ދިވެހި ބަހަށް ޒުވާނުންގެ ހިތް ޖެއްސުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަ ް
ހށް އައި ކުރިއެރުން
 .3މުޙައްމަދު އަމީނުގެ އަދަބީ ޚިދުމަތްތަކުން ދިވެހި ބަ ަ
 .4ދިވެހި ބަހާމެދު ކުރެވޭ އުއްމީދުތައް
 .5ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ވަޒަން ބަހުރުވައިގެ ޚާއްޞަކަން

 -2ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް:
އ
 .1ސަޤާފީ ކަންކަން އާލާކުރުމަށްޓަކައި ސްކޫލްތަކުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަ ް
 .2ދިވެހި އާދަކާދަ ދިރުވައި އާލާކުރުމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ ދައުރު
 .3ދިވެހިންގެ ބަދަލުވަމުންދާ އާދަކާދަތައް
 .4ދޮންބަންޑާރައިންނަކީ ނަމޫނާ ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ.
ތ
ޢބްރަ ް
ނންވީ ި
 .5ތާރީޚުގެ އަނދިރި ޞަފްޙާ ތަކުން ލިބިގަން ަ

 -3މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު:
 .1ޤައުމީ ލޯބި އާލާކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން
އ
 .2ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަ ް
 .3ޤައުމިއްޔަތުގެ ބަހާތަކަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަން.
 .4މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެވެސް ޒިންމާއެއްވެއެވެ.
ވރި ޖިހާދު
 .5ޕޯޗްގީޒުންނާއި ދެކޮޅަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު ކުރެއްވި މަތި ެ

 -4ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ:
ލ
ދ ު
 .1އަޅުގަނޑުގެ ދިރިއުޅުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ގެނައި ބަ ަ
ވހި ބަސް ކުރިއެރުވިދާނެއެވެ.
 .2ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ދި ެ
ނސްދިން ފަސޭހަތައް
 .3ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމަށް ގެ ެ
 .4ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާޢީ ފައިދާ ލިބެއެވެ.
ނލޮޖީގެ އުފެއްދުންތަކެވެ.
ޓހި ޓެކް ޮ
 .5ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވަނީ ތިމާވެށްޓާ ރައް ެ
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 16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ
 -1ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު:
ނ އިތުރުކޮށްގެންނެވެ.
ނތެރިކަ ް
 .1ދިވެހިބަސް ކުރިއަރާނީ ދިވެހިބަހުގެ އުފެއްދު ް
ވނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟
 .2ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓުމަށް އުނދަގޫ ަ
 .3ބިދޭސީންގެ ސަބަބުން ބަހަށް ކުރާ އަސަރު
 .4ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގައި ވަޒަން ބަހުރުވައިގެ ޚާއްޞަކަން
ތކެއް ހޯދަން ޖެހެއެވެ.
 .5ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރާނެ ފަސޭހަ ގޮތް ަ

 -2މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު:
އކަނި ސިޔާސީ މިނިވަން ކަމެއް ހެއްޔެވެ.
 .1މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި ބޭނުމީ ހަމަ ެ
ކތެރިވާން ޖެހެއެވެ.
 .2ޤައުމިއްޔަތުގެ ބަހާތަކަށް ރައް ާ
ތ
ލ ކުރަންވީ ޢިބްރަ ް
ތދަށަށް ދިޔަ ފަހަރުތަކުން ޙާޞި ު
 .3ދިވެހިރާއްޖެ ބޭރުމީހުންގެ އަ ް
ކމެކެވެ.
މނިވަންކަން ހޯދުމަށްވުރެ އުދަގޫ ަ
 .4މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ ި
އ އާކުރުން – ޤައުމިއްޔަތުގެ މުހިއްމު ބަހާއެއް
 .5ޤައުމީ ބަތަލުންގެ ހަނދާންތަ ް

 -3ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް:
ނއޮތް ޖީލުތަކަށްވާސިލުކޮށްދެވޭނީ ކިހިނެއް؟
 .1ދިވެހީންގެ ސަގާފަތް އަންނަ ް
 .2ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކުން ދިވެހިން އެއްބައިވަންތަކޮށްދެއެވެ.
 .3ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚާއި ސަގާފަތް ދެމެހެއްޓިދާނެއެވެ.
ހންގެ އަމިއްލަވަންތަކަމަށް އަސަރުކުރެއެވެ.
ނނަ ކޮންމެ ބަދަލަކުން ދިވެ ީ
 .4ދިވެހިންގެ ސަޤާފަތަށް އަ ް
 .5ދިވެހި ފުރަތަމަ ޖުމުހޫރިއްޔާ އުވުނީ ކީއްވެ؟

 -4އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރި:
ނ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ވހި އިޤްތިޞާދު މުއްސަނދިކުރާ ީ
 .1ކަނޑުގެ ވަޞީލަތްތަކުން ދި ެ
ވރެ ފެހި މާދަމައަކަށްޓަކައި ދިވެހި މަސްވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރަން ޖެހެއެވެ.
 .2ދިވެހި އިޤްތިޞާދުގެ އަދަށް ު
ތތައް
 .3ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގައި މަސައްކަތްތެރީނަށް ހުރި ފުރުޞަ ު
ތރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުން
 .4ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަ ު
 .5ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން
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