`
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  03ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 5302
 00އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ
މައުޟޫޢުތައް
 .0އުސްތާޛުލް ޖީލުގެ ޚިދުމަތްތައް
 .5ދިވެހިބަސް ދިރުވަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ...
 .0މުޙައްމަދު އަމީންދީދީ – ލާމަސީލު އަދީބެއް.
 .4ދިވެހި ބަސްފޮތް ކުޑަކުދިންނާ ރައްޓެހިވާންވެއްޖެ.
 .2އަޅުގަނޑުމެން ކިޔާނެ ދިވެހި ފޮތް ނެރެދެއްވާށެވެ.
ބ
 .6ޅެންވެރިކަމުގައި އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާ ް
" .7ސުވަރުގެ" އަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޅެމެކެވެ.
" .8ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސިޔަރަތު" އަޑުއިވުމުން...
ހއްޓެވެ.
 .9ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށް ސްކޫލްތަކުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަން އެބަ ު
 .03އަޅުގަނޑުވެސް މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤުގައި ތެދުވާނަމެވެ.
ނހިނދު...
 .00މިނިވަންކަމަށް  23އަހަރު ފުރު ު
 .05މިނިވަންކަމުގެ އުފަލުގައި ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކުން ޤައުމިއްޔަތުގެ ލޯބި ދިރެއެވެ.
 .00ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާން ކުޑައިރު ދަސްކޮށްދޭންޖެހެއެވެ.
ނން
 .04މީ އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ޤައުމު :މި ޤައުމު ދެކެ އަބަދުވެސް ލޯބިވާ ަ
 .02މިނިވަންކަމުގެ އުފަލާއި ޙަރަކާތްތަކަކީ އެންމެން ބައިވެރިވާ ކަންކަމަށް ހަދަންޖެހެއެވެ.
ތ
އންމެ ބޮޑު ނިޢުމަ ް
ނނަށް ލިބުނު ެ
 .06ރާއްޖެ އިސްލާމްވުން – ދިވެހި ް
ގދަކަން
 .07ޢަލިރަސްގެފާނުންގެ ހިތްވަރުފުޅު ަ
ދ
 .08ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ޖިހާ ު
ދ
 .09ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބުއް ި
 .53ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޮތް ސަގާފީ ރީތި ކުޅިވަރުތައް ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން.
 .50ނޮވެމްބަރު  0ގައި ދިވެހިންގެ ޖޯޝު
 .55ދިވެހި ތަރިކައާމެދު ރައްކާތެރިވާންޖެހެއެވެ.
 .50ދިވެހި ތާރީޚު ދިވެހި ދަރިންނަށް އަންގައިދޭންޖެހޭނެއެވެ.
ހންގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ތަރިކަ
 .54މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް – ދިވެ ި
ހންގެ އުފަލެވެ.
 .52އަނެކުންނަށް ކަމޭހިތުމަކީ ދިވެ ި
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  03ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް 5302 -
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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  03ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 5302
 00އަހަރާއި  06އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ
މައުޟޫޢުތައް

 .0އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކާދަ ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުން ފެނެއެވެ.
 .5ދިވެހި ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވޭނީ...
 .0ދިވެހިބަސް ތަރައްޤީކުރުމުގައި ކިޔަވާކުދިން ޝާމިލުކުރަންޖެހެއެވެ.
ގ މުހިއްމު ތަރިކައެއް
 .4ރައިވަރު – ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު ެ
ޤނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަކީ...
 .2ދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ާ
 .6މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީ – ދިވެހި އަދަބުން ވިދާލި ރަންތަރިއެއް.
 .7ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ ރުކުންތަކުގެ އެއްވެސް ރުކުނަކާމެދު ފަރުވާ ކުޑަވެއްޖެނަމަ...
ކންމެ ފަރުދެއްގެވެސް ޒިއްމާއެއް ވެއެވެ.
 .8މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި ޮ
 .9ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ އެންމެ އަސާސީ ރުކުނަކީ ދިވެހި ބަހެވެ.
 .03ޤައުމީ ބަޠަލުންގެ ޒިކުރާ އައުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ...
ގއި ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހީމް ނާސިރުގެ ޙިކުމަތު ޢަމަލީ
 .00މިނިވަންކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމު ަ
އ
ބ ޢިބްރަތްތަ ް
ލ ޭ
 .05ދޮންބަންޑާރައިންގެ ޖިހާދުން ި
ބއް ނޫނެވެ.
 .00ބަވަނަވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމިއްޔަތު ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ސަބަ ެ
ދ ފިލާވަޅުތައް.
 .04ނޮވެމްބަރު 0ގެ ޙަމަލާއިން ލިބި ޭ
 .02ދިވެހިރާއްޖެ ހޮޅިންގެ އަތްދަށުގައި – ހިތާމައިގެ ދުވަސްތަކެއް
 .06އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު -ދިވެހި ތާރީޚުން ވިދާ ރަސްކަލެއް
ނ
 .07ސްކޫލުތަކުގައި ދިވެހި ތާރީޚް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ބޭނު ް
ވ ކީއްވެ؟
އޓަން ީ
 .08އަޅުގަނޑުމެންގެ އަސާރީ ތަންތަން ރައްކާތެރިކޮށް ،ބަލަހަ ް
އ.
ފންނުވެރިކަމުގެ ލާމަސީލު ބިނާއެ ް
 .09ހުކުރު މިސްކިތް – ދިވެހިންގެ ަ
 .53ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިދާނެ ކިތަންމެ ތަރިކައެއް ރާއްޖޭގައި އެބަހުއްޓެވެ.
އ ބަދަހިވެއެވެ.
ނތަ ް
 .50ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ގުޅު ް
 .55ސައިންސްގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތެރިކަން ކުރިއަރައިގެން ދިޔައެވެ.
ށ ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.
ކ ް
 .50ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން އިންސާނުންގެ މުޢާމަލާތްތަ ަ
 .54ދިވެހިބަސް ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދައުރު
ބނު ފަސޭހައާއި ގެއްލުން
" .52ގޫގްލް"ގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލި ު
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  03ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް 5302 -
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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  03ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 5302
 06އަހަރާއި  50އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ  -މައުޟޫޢުތައް
ކން ދޭންޖެހެއެވެ.
ކއި ދިވެހި ބަހުރުވަތަކަށް ސަމާލު ަ
 .0ދިވެހިބަހުގެ މުއްސަނދިކަމަށްޓަ ަ
 .5މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީ  :އަދު ވަޑައިތިޔަގަތީ ޤައުމު ރޮއްވާފައެވެ.
ވބްސައިޓުތަކުގެ ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަންޖެހެއެވެ.
 .0ދިވެހިބަހުން އުފައްދާ ެ
އ
ދބީ ޚިދުމަތްތަ ް
 .4ނައިބުތުއްތުގެ އަ ަ
" .2ކޮންފަދަ ނަސީބެއްތޯ؟" މިޅެން ކިޔަމުން ދިޔަ ހިނދު....
 .6ދިވެހި އަދަބު ކުރިއެރުވުމަށް މުޙައްމަދު އަމީން ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅު
 23 .7އަހަރުވީ މިނިވަންކަމާއެކު ޤައުމިއްޔަތަށް ރައްކާތެރިވާންޖެހެއެވެ.
ގން މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ.
 .8މުރާލި ،ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ވެ ެ
އވެ.
ނމަ އިސްތިޤުލާލަށް ލޮޅުންއަރާނެ ެ
 .9އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަން ނެތް ަ
މށްޓަކައި ދިވެހި ތާރީޚު އެނގެންޖެހެއެވެ.
 .03ދިވެހި މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓު ަ
އޖެ.
" .00ޙުއްބުލްވަޠަން"ގެ ސިފަތަކުން މިއަދުގެ ޖީލުގެ ހިތްތައް ފުރަންވެ ް
ރ
 " .05ހިންދު އެމާ ކަނޑުތެރޭ އަލިރަންމުތް ހެން ދި ޭ
ހ މީ "
މީ މަގޭ އުފަން ބިމޭ ދީބު ދިވެ ި
ބނުމީ ކޮން ޚިދުމަތެއް ހޭ"
 " .00އޭ މަގޭ ލޮބުވެތިވި ޤައުމަށް ޭ
 .04ވޯރާ ވިޔަފާރިވެރިން ދިން ފިލާވަޅުތައް
 .02ދިވެހިތާރީޚު އެނގެނީ ދިވެހީންގެ އާސާރީ ތަންތަނުންނެވެ.
ނ މުހިންމެވެ.
 .06ސަގާފީ ކުޅިވަރު ދިރުވާއިރު އޭގެ އަސްލާ އެއްގޮތަށް ދެމެހެއްޓު ް
 .07ދިވެހި ފޯކްލޯރުގައި ދިވެހި ތާރީޚު އެބައޮތެވެ.
 .08ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާ – ދިވެހިން ކުރި އާދަޔާ ޚިލާފު ތަޖުރިބާއެއް
އ
ޢބުރަތްތަ ް
އން ލިބިދިން ި
 0 .09ނޮވެންބަރުގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާ ި
ކންމެ ލޮޅުމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް އާދެއެވެ.
 .53ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ޮ
 .50ފަތުރުވެރިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތެރިކަން ތަރައްޤީކޮށްދެއެވެ.
ބނުންކުރެވޭނީ ކިހިނެއް؟
ނށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ޭ
 .55ދިވެހި ކަނޑުފަޅުތައް ދިވެހިން ަ
ހދުމުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ފަސޭހަކަން ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ.
 .50ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ބާޒާރު ޯ
 .54ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަފާ އިތުރުކުރުމަށް ސަގާފީ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރަންޖެހެއެވެ.
 .52ވަޒީފާތައް އިތުރުކުރާއިރު އެ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ތައްޔާރުކޮށް ،އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީވެސް އިޤްތިޞާދަށް މުހިންމު
ކަމެކެވެ.
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ވާހަކަދެއްކުމުގެ  03ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 5302
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު ބައި ( 08އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ)
މައުޟޫޢުތައް

 .0ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ރައްކާތެރިވިއެވެ.
ނ
 .5ޤައުމިއްޔަތު އާލާކުރަން އެންމެ އިސްކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަ ް
އ މިނިވަންކަމެއް ނެތެވެ.
 .0އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަމާ ނުލަ ި
ނއް؟
 .4ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހޯދާނީ ކިހި ެ
ދވޭ އަސަރުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ސަލާމަތްކުރާނީ ކިހިނެއް؟
 .2ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރާ ނޭ ެ
 .6ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތެރެއިން އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށް ގިނަ ކުރިއެރުން ގެނެވިދާނެ.
 .7އޮން-ލައިން ވިޔަފާރި ފުޅާވުމުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ އަސަރު.
 .8ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމުގައި ދިވެހި އަދީބުންގެ ދައުރު
އ -ދިވެހިބަހުގެ މުއްސަންދި ތަރިކައެއް
ވތަ ް
 .9ދިވެހިބަހުގެ ބަހުރު ަ
 .03އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި އެންމެން ޝާމިލުކުރުމުގައި މާދަރީބަހުގެ ދައުރު
 .00އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދީގެން ނޫނީ ޑިމޮކްރަޓިކް ވެރިކަމެއް ދެމިއެއް ނުއޮންނާނެއެވެ.
 .05ދުލާއި ގަލަމުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރަންވާނީ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ރައްކާތެރިވެގެންނެވެ.
 .00އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭކަމެއް.
 .04ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ފަސާދައިގެ ޗޭނު ބުރިބުރިކޮށްލާ.
 .02ހެޔޮވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަވާނީ ނަޒާހަތްތެރި ވެވިގެންނެވެ.
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ވާހަކަދެއްކުމުގެ  03ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 5302
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު ބައި ( 08އަހަރުންމަތީގެ އުމުރުފުރާ)
މައުޟޫޢުތައް

 .0ޤައުމުގެ ސިޔާދަތު ރައްކާތެރި ކުރެވޭނީ އިސްކޫލުތަކުގައި އެކަމަށް ދަރިވަރުން ހާނުވައިގެންނެވެ.
 .5ދިވެހިރާއްޖެ ކުޑަވުމަކީ މިނިވަންކަމަށް އޮތް ގޮންޖެހުމެއްބާ؟
ވނުންގެ ހުރި އެއްގޮތް ސިފަތައް.
އވަން ނިކުންނެވި ފަހުލަ ާ
 .0ދިވެހި މިނިވަންކަން ދިފާޢުކުރަ ް
އދާރު ނުވައްޗެވެ".
" .4ތާރީޚު ބަލައި ،އެނގި ތިބެ ޣަ ް
" .2ދިވެހިވަންތަވީތީ ފަޚުރުވެރިވަމާހޭ – އަހަރެމެންގެ ޝުހުރަތު އުޑަށް އުފުލަމާހޭ"
 .6ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދުތަކުގެ ތާރީޚުގެ އަލީގައި ދިވެހި އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ލށް ވިސްނައިގެންހެއްޔެވެ؟
 .7ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ ދިވެހިން ނަގަނީ މުސްތަޤުބަ ަ
ނ
ހންމުކަ ް
 .8އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކުގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ މު ި
ދރީކުރެވިގެން ނޫނީ ދިވެހިންނަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ފައިދާއެއް ނުފެންނާނެ.
 .9ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ޖަވާބު ާ
 .03އިންސާނީ ވަގުފާރިއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އަދާކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން.
 .00ޢާއްމު ޚިދުމަތުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން އިސްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން
ދތަކަށް އަހުލުވެރިވާންވެއްޖެ.
ވޢި ު
 .05ދިވެހިލިޔުންތެރިން ބަހުގެ ޤަ ާ
 .00އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިބަހުގައި ހުރި މުއްސަނދިކަން
 .04އަދަބީ ފާޑުކިޔުމުގެ މުހިންމުކަން
 .02ދިވެހިރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ކުޅަދާނަ ލިޔުންތެރިއަކީ...
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ވާހަކަދެއްކުމުގެ  03ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 5302
މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި
މައުޟޫޢުތައް

.0

"ޤައުމިއްޔަތު" މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ.

.5

ގއި ބޮޑުތަކުރުފާނު ގެންގުޅުއްވި އުކުޅުތައް.
މިނިވަންކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމު ަ

.0

ނތައް.
ބން ދިވެހި މިނިވަންކަމަށް ހުރި ގޮންޖެހު ް
ބަވަނަވުމުގެ ސަބަ ު

.4

މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުން އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އަސަރު.

.2

މށް ދިވެހިންނަކީ މަސައްކަތްތެރި ބަޔަކަށް ހަދަންޖެހޭ.
ދިވެހި އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކުރު ަ

.6

ޓެކްސްގެ ނިޒާމު އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނީ.....

.7

ށ ނެރެންވެއްޖެ.
ދިވެހި ޒުވާނުން ވަޒީފާގެ ބާޒާރަ ް

.8

އިންސާނީވަގުފާރި ނައްތައިލެވޭނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ކަށަވަރުކޮށްދީގެންނެވެ.

.9

ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާއަށް އިތުބާރު އޮވެގެން ނޫނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމެއް ނުއޮންނާނެ.

 .03އާއްމު ޚިދުމަތުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން އިސްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން.
 .00ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ނިގުޅައި ގަނެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ޙައްޤު.
ރސާކުރަންވެއްޖެ.
 .05ދިވެހިބަހުގެ ޢިލްމު ފުޅާކޮށް ދި ާ
އޤުވެރި ކުރުވާނީ ކިހިނެއް؟
 .00ކުދިން ދިވެހިބަހަށް ޝަ ު
 .04ދިވެހިބަސް ކުރިއަރުވަން ދިވެހި ލިޔުންތެރިން އަމާޒުހިފަންވެއްޖެ.
ގރާކުރެވޭނީ...
 .02ދިވެހިބަހަށް ހުރި ހުރަސްތައް ި
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