
 ދޭހަ.

 މަދަރުސަތުލް އަޙުމަދިއްޔާ  (0202ތައްޔާރުކުރީ އަހުމަދު އަރީފް )

 ލައިޓް ޓްރެފިކް މަގުމައްޗާއި

 

 ގިދަބަދަލުތައް ލައްކަ މާލެއަފްވަދީ އިރު އާދެވުދު މާލެ އުޅުމަފްފަހު  އަހަރެއްވަދްދެދް އެތައް ކަރައެއްގައި ބޭރު -1

 އަދެއްބައި ދަމަވެސް. ކަދްތައްތަކެވެ ފެތިގެދްދާދެ ގޮޅިއަފް ތަހުޒީބުގެ ތަރައްޤީއާއި ތަކަކީ ބަދަލު ގިދަ. އައިސްފައެވެ

 .ކަދްތައްތަކެވެ ދުގުޅޭ ފޭރާމާ އިޖްތިމާޢީ އަޅުގަދޑުމެދްގެ. ކަދްތައްތަކެވެ ދުވާދެ ހުރެގެދް މުޖުތަމަޢެއްގައި ތަހުޒީބީ  ބަދަލުތަކަކީ

 

 އިދްކުލަ ރީދދޫ ހިސާބުތަކުގައި އެކި މަގުމަތީގެ ދެދް. ލައިޓެވެ ޓްރެފިކް އެއްކަމަކީ ކުރެވުދު ފާހަގަ ތެރެއިދް ބަދަލުތަކުގެ -2

. ހުދްދާތީއެވެ މިތަކެތި މާހައުލުގައިވެސް އުޅުދު އަޅުގަދޑު ދުވީ އާކަމަކަފް މުޅިދް އަޅުގަދޑަފް މިއީ. ރޮދގުތަކެވެ ދަމާފައިވާ

 .ގޮތެވެ އަމަލުކުރާ އަޅުގަދޑުމެދް އެދްގުދްތަކަފް އެއަދްގައިދޭ އެތަކެތީދް ތަދްކޮޅަކީ ތަފާތުވާ ދަމަވެސް

 

. ކުލައަކުދްދެވެ ތިދް ދިއްލެދީ. ހުރެއެވެ ލައިޓް ޓްރެފިކް ވެސް އެކަރައިގައި އެއްގޮތަފް މިމާލެއެކޭ. ކުޑަމިސާލެކެވެ ވަރަފް -3

 ކުރިއަފް ބުދަދީ އެ ދިއްލުމުދް ފެހިކުލައިދް ގޮތުދްދަމަ ދަސްވެފައިވާ މީހުދްދަފް ގައުމުގެ އެ. ދެވެ ރީދދުލުދް އަދި ރަތާ ކފެއްސާ

 ޖެހިއްޖެކަމާއި ފަރުވާތެރިވާދް އަދްގައިދެދީ އެ ރީދދުލުދް. ދަތުރުކުރަދްވީއެވެ މިސްރާބަކަފް އެދައްކާ ތީރުދް ދިއްލިފައިވާ ދުވަތަ

 ދުރައްކަލަކާ ދިއުމުގައި ކުރިއަފް. ކަމެވެ ވެއްޖެ ހުއްޓަދް އަދްގައިދެދީ އެ ރަތްކުލައިދް .ކަމެވެ ވެއްޖެ މަޑުކުރަދް ދަފްކޮފް ސްޕީޑު

 .ކަމެވެ ވެދާދެ ކުރިމަތި

 

 ތިދްކުލަ ދެދްދެވި ކުރިދް މިތާގައި މަދްޒަރުދްވެސް މިފަދަ ފެދުދު ފުރަތަމަ އަޅުގަދޑަފް މާހައުލުދް ރާއްޖޭގެ މި -4

 ޔަގީދުދްވެސް ހަމަ ކުރާގޮތް އަމަލު ދުވިޔަސް ތަފާތު ކުރާގޮތް މާދަ. އެދގުދެވެ ތަފާތުކަދް ވިސްދިފައިވާގޮތް ދުވަތަ މާދަކުރާގޮތް

 .އާދެ. މިއީއެވެ ގޮތަކީ މާދަކުރެވުދު ތިދްކުލަ ލައިޓްގެ ޓްރެފިކް މަދްޒަރުދް ފެދުދު އަޅުގަދޑަފް. ތަފާތެވެ

 ވަކި. ދާދްވީއެވެ ކުރިޔަފް. ދެތެވެ ދުރައްކަލެއް. ވީއެވެފަފަދް އަޅަދް ބަރުގޮދު ވެހިކަލަކުދްވެސް ހުރިހާ އޮތް ފަހަތުގައި: ފެހިކުލަ

 .ގައެވެ މިދެއް ބާރު އެދްމެ ދުއްވުދު އެމީހަކަފް. ދެތެވެ ސްޕީޑެއްވެސް

 ބާރުމިދުގައި ދެގުދަ ސްޕީޑަފްވުރެ އައި ދުއްވަމުދް އެމީހަކު. ދެތެވެ ބަލާދެކަމެއް ދެތްތޯވެސް އޮތްތޯ ދުރައްކަލެއް: ރީދދޫކުލަ

 .ދާދްވީއެވެ ކުރިއަފް

 . ދާދްވީއެވެ ކުރިއަފް ބޭދުދްދަމަ. މަޑުކުރަދްވީއެވެ ދަމަ ބޭދުދް. ވެއެވެ ލިބިގެދް އިޚްތިޔާރު : ރަތްކުލަ

 ދުއްވާ ކދުވިސްދާދަމަ މިކަދްތައްތަކަފް. ހުރެއެވެ ކަދްތައްތަކެއް ވިސްދަދްޖެހޭ ދުއްވާމީހުދް ހިދގާމީހުދްދާއި މަގުމަތީގައި -5

 ހުރަސްކުރުމަފް މަގު ހިދގާމީހުދް އަދި. ކަމެކެވެ ގާތުގައިވާ ވަރަފް ހިދގުމަކީ ޙާދިޘާއެއް ހިތާމަވެރި ދުވަތަ އުދދަގޫވެ މީހުދްދަފް

 އެހެދްދަމަވެސް. ކަމެކެވެ މުހިދްމު ވަރަފް ބޭދުދްކުރުމަކީ ލައިޓް ޓްރެފިކް ދުވަތަ ކަފިހިހުރަސް ސަރަޙައްދުކަމަފްވާ ކަދޑައެޅިފައިވާ

 ދާދް ތިމާ މަގުހުރަސްކުރުމުދް ހިތާ ކަމަފް ދާދެދާދް އެއްޗެއް ހުއްޓައި ދިއްލިފައި ރަތްކުލައިދް ބޮކި ލައިޓްގެ ޓްރެފިކް ގިދަފަހަރަފް

 .އާދެއެވެ ދެވޭތަދް މަދްޒިލަކަފް އެހެދް ދުދެވި މަދްޒިލަފް އުޅުދު

javascript:void(0)


 ދޭހަ.

 މަދަރުސަތުލް އަޙުމަދިއްޔާ  (0202ތައްޔާރުކުރީ އަހުމަދު އަރީފް )

 އެއްވެސް އަދި ކމާދައެއް އެއްވެސް އެޔަކީ. ރޮދގުތަކެވެ ދަމާފައިވާ ރީދދޫކުލައިދް އެކިހިސާބުތަކުގައި މަގުމަތީގެ ދެދްއޮތީ -6

 ޕާކުވެސް. ދެތެވެ ބަލާދެކަމެއް ރޮދގަކަފް އެ. ކުރަދްވީއެވެ މަޑުވެސް ބޭދުދްތާކު އެމީހަކު. ދޫދެވެ އެއްޗެއް އޮތް ބޭދުމެއް

 މި އަޅުގަދޑަފް. ދުއްވޭދެއެވެ ދެކޮޅަފްވެސް ދެފަރާތުދްވެސް. ހަމައެވެ ހަމަ ފަރާތެކޭ ވާތް ފަރާތެކޭ ކަދާތް ރޮދގުގެ .ކުރަދްވީއެވެ

 މިކަދް ސުވާލުކޮފްލުމުދް ޑްރައިވަރާ ޓެކްސީގެ އިދް އަޅުގަދޑު ވަގުތު އެ ކހިތަފްވަދެ ވަހުމް ޝައްކާއި ގޮތާދޭތެރޭ މާދަކުރެވުދު

 .ކުރާކަމެކެވެ ޚިލާފަފް ގަވައިދާ އެއީމުޅިދް ކކަދްތައްކުރިދަމަވެސް އެގޮތަފް ބައެއްމީހުދް އޭދާބުދާގޮތުދް. ފިލިއެވެ އޮޅުދް ވަރަފްބޮޑަފް

 ދަސްކުރުމުގެ ހިތަދް ޙުރުމަތްތެރިކޮފް ޤަވާޢިދަފް ގިދަބަޔަކު ވަރަފް ތެރެއިދް  މެދްގެއަޅުގަދޑު ގޮތަފްދަމަ އެބުދި ތީއޮ ކަދް -7

 ބާރުމިދަފް ކަދޑައެޅިފައިވާ. ހީވެއެވެ އަޅުގަދޑަފް ކުރަދްޖެހޭހެދް ފުރިހަމަ ތަމްރީދެއް ފަދައެ ބައިވެރިވެ ތަމްރީދުތަކެއްގައި

. ކަމެކެވެ މުހިދްމު ބެލުމަކީ ކުރޭތޯ މަސައްކަތް ބުރަކި ހަރުކުރެވިފައިވާ އެއުޅަދދެއްގައި ދުދުއްވުމާއި ބާރަފް އެއަފްވުރެ ބަލައިގެދް

 ކދޭޅުމާއި ކުދި މަގުމައްޗަފް އިތުރުދް މީގެ. މުހިދްމުކަމެކެވެ ރުމަކީމަޑުކު އެއަފް ދިއްލިފައިވާދަމަ ރަތްބޮކި ޓްރެފިކްލައިޓްގެ އަދި

 އުޅުމަފް މަގުމަތީގައި ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު އަމާދްކަމާއި ދުރުވުމަކީ ކަމުދްކަދް ސަކަރާތްޖެހުދްފަދަ ހަޅޭއްލަވައި އުޅޭއިރު މަގުމަތީގައި

 . މަގުފަހިވާދޭކަދްކަމެވެ

 

 އެވާ ތިރީގައި ވިސްދުދްތެރިކަމާއެކު އެއަފްފަހު އަދި. ކިޔައިލާފެވެ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ދޭހަ ދީފައިވާ :1 މަސައްކަތް

 . ދޭފެވެ ޖަވާބު ސުވާލުތަކަފް

 ކޮދްކަމެއް ފާހަގަކުރެވުދީ އެދްމެ ތެރެއިދް ބަދަލުތަކުގެ އައިސްފައިވާ މާލެއަފް ކލިޔުދްތެރިޔާއަފް މާލެއައި އުޅެފައި ބޭރުކަރައަކު .1

 ؟ހެއްޔެވެ

 ލިޔުދްތެރިޔާ ވާކަމަފް ކަމެއް ތަފާތު އެއްގޮތްދަމަވެސް ބައްތިތަކާ ޓްރެފިކް ބޭރުގެ ބައްތިތަކާ ޓްރެފިކް ބެހެއްޓިފައިހުރި މާލޭގައި .2

 ؟ކޮބައިހެއްޔެވެ އެތަފާތަކީ. ދެކެއެވެ

 .ބަޔާދްކޮފްދޭފެވެ ކޮދްކަމެއްކަދް ރަމްޒުކޮފްދެދީ ކުލަ އެތިދް ކޮބައިކަމާއި ތިދްކުލައަކީ ބައްތީގެ ޓްރެފިކް .3

 ؟ކޮބައިހެއްޔެވެ މަދްޒިލަކީ އެހެދް އެބުދާ ޕެރެގްރާފުގައި ވަދ5ަ ދޭހައިގެ ދަޒަރުގައި ދަރިވަރުގެ ތިޔަ .4

 .ބުދެދޭފެވެ ކަމެއް 3 ކުރާ ޚިލާފަފް ޤަވާޢިދާ މަގުމަތީގެ ފަރާތްތަކުދް ބޭދުދްކުރާ މަގުތައް މާލޭގެ .5

 .ބުދެދޭފެވެ އެހީގައި ލިޔުމުގެ ކަމެއް 5 ކުރެވިދާދެ ހެދުމަފްޓަކައި ތަދަކަފް ސަލާމަތްތެރި މަގުމައްޗަކީ .6

 .ހޯދާފެވެ ލިޔުމުދް އިބާރާތްކޮޅެއް ދުވަތަ ބަހެއް ގުޅޭ ބަސްތަކާ ތިރީގައިވާ .7

 ކުރިއަރާފައިވާ.( ހ)

 ގިދަ ވަރަފް.( ފ)

 ކަމެއް މަދާ .(ދ)

 މިދްވަރަފް ދެމެދުގެ 5-7 ހިމެދޭގޮތަފް މުހިދްމުބައިތައް ޕެރެގްރާފުގެ ފަސް ފުރަތަމަ ދޭހައިގެ ދީފައިވާ :2 މަސައްކަތް

 .ކުރާފެވެ ޚުލާސާ


