
މަގެއް... އިމްތިޙާދަފް އެޗް.އެސް.ސީ  

 ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  (3122އަޙުމަދު ޢަރީފް )ތައްޔާރުކުރީ؛ 

 މާކުސް( 21ފޮޅުވަތާ ދެމެދަފް ޝަރަޙަކުރާފެވެ. ) 36ފޮޅުވަތާއި  31ޅެދް ޝަރަޙަކުރުދް: ތިރީގައިވާ ބައިތުތައް 

 * ދޯޓް: ޅެދްޝަރަޙައެއް ލިޔަދް ފެފުމުގައި ފަފުވި ޢިބާރާތްކޮޅަކާއެކު ހުޅުވާ ޖުމުލައެއް ބޭދުދްކުރާފެވެ.

              

 !ވިސްދާފެވެ                
 

 ޢިއްފަތާ ޢަބުރާއި ރައްކާތެރިކުރާފޭ ދުދިޔެއިދް. 2

 ދުދިޔެއިދްދުވާފޭ  ސިއްސުވާލާ ދަޅަތަކަފް ހެއްލުދް  

 . ރަދް ޖަވާހިރު ދަޤުދުތައް ގިދައިދް ތިމާއަފް ދުލިބުދަސ3ް

 ރަދްގަދޑެއްފަދަ މޮޅު ޢަބުރު ވިއްކާދުލާފޭ ދުދިޔެއިދް  

 ފަތޭ. އެދްމެ އަގުބޮޑު އެއްޗަކީ ޠާހިރު ތިމާގެވި ޢިއ4ް

 އެދްމެ ކުޑަކުޑަ ލައްކޮޅެއް އެރިޔަސް ހަލާކޭ ދުދިޔެއިދް  

 . ހެއު ދުބައި ވަކިކޮފް އުޅޭ ބުއްދީގެ އަގުހުރި ޖައުހަރެއ5ް

 ހެއުހިތުދް މިކަމާމެދަފް ވިސްދާފެ ބިރުވެރި ދުދިޔެއިދް  

 . ދެއްޓިގެދް ދުމެދާފެ ދީދުގެ އަޞްލު މިސްރާބުދް ތިމ6ާ

 ހިތްވަރުކުރާފޭ ދުދިޔެއިދްވެއްޓިދުމެ ފުދްވަޅުގަދޑަފް   

އިދްސާދުދް މިދުދިޔޭގައި އުޅޭއިރު ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިވާދްޖެހޭ ކިތަދްމެ ކަމެއް ހުދްދާދެއެވެ. އެގޮތުދް ދުދިޔެ ދައްކާ ދަޅަތަކަފް 

މާއުޅޭ މަދު ދުވަސްކޮޅުގައި ދަސޭހަތްތެރިވަމުދް ޅެދްވެރިޔާ މިޅެދް ފައްޓަވާފައިވަދީ ދުދިޔޭގައި ތި ރައްކާތެރިވެ ތިމާގެ އަބުރު ސަލާމަތް ކުރުމަފް

ކުލަތަކާއި މަދްޒަރުތައް ތިމާގެ  ތު ދަޅަތައް ފެދްދާދެކަދް ހަދދާދްކޮފް ދެއްވަމުދްދެވެ. ޝައްކެތް ދެތްގޮތުގައި ދުދިޔޭގައި އުޅޭއިރު ތަފާތުތަފާ

ދަސް އެއިދް ކޮދްމެ ކުލައަކީ "ސައިބޯދި ބޮތްކެއް"ކަދް ހަދދާދްކޮފް ތިމާގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތް ސަލާމަތް ކުރަދް ލޮލަފް ފެދްދާދެއެވެ. އެހެ

އަބުރާއި އިއްފަތްތެރިކަމުގެ މައްޗަފް ދުދިޔަވީ އެދުދްތައް ގައި ދެކެދް ފަފައިފިދަމަ ތިމާގެ ޖެހޭދެއެވެ. ދަމަވެސް ވިދާހާ އެއްޗަކީ ރަދްކަމު

ވެ. މިކަމަފް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ދެވަދަ ބައިތުގައި ޅެދްވެރިޔާ ވިދާޅުވަދީ ކިތަދްމެ ގިދަ ރަދްތަކަކާއި ޖަވާހިރުތަކެއް ގަދަވެގަދްދާދެއެ

ދެވެ. ލިބުދުކަމުގައި ވިޔަސް ރަދްގަދޑެއްފަދަ ތިމާގެ އަބުރު ވިއްކާދުލުމަފެވެ. ތެދެކެވެ. ގެއްލިއްޖެ އަބުރަކީ އަދބުރާ ލިބޭދެއެއްޗެއް ދޫ

އްކާތެރި ދުވެވިއްޖެދަމަ ދް އަތުގައި އޮދްދަ ޖަވާހިރަފް ރައްކާތެރިވާ ފަދައިދް ތިމާގެ އަބުރަފްވެސް ރައްކާތެރިވާދް ޖެހެއެވެ. އެއަފް ރައެހެދްކަމު

އްޗަކީ ޠާހިރު ވިދާޅުވަދީ އެދްމެ އަގުބޮޑުއެބަލުގައި ކަދްތައް ވެގެދްދާދެގޮތް ބަޔާދްކުރައްވަމުދް ޅެމުގެ ތިދްވަދަ ބައިތުގައި ޅެދްވެރިޔާ މުސްތަޤު

ެދްވެރިޔާގެ ޢިއްޒަތްކަމުގައި ދުވިސްދައި އުޅުމުގެ ސަބަބުދް ޖެހޭ ކުޑަކުޑަ ލައްކޮޅެއްގެ ސަބަބުދްވެސް ދުދިޔެއިދް ތިމާ ހަލާކުވެދާދެކަމަފެވެ. ޅ

ފް ދުބަލައި އުޅުމުގެ ސަބަބުދް މިވާހަކައިގެ ތެދުކަދް މުޖުތަމަޢުގެ ކޮދްމެ ދިމާއަކަފް ބަލައިލިޔަސް ފެދްދާދެއެވެ. މިސާލަކަފް އަބުރުވެރިކަމަ

ވެ. ވީމާ ޙަރާމަފް ބަލިވެ އިދދެ މުޖުތަމަޢުގައި ތިމާ ބޭކާރު މީހަކަފް ވާފަހަރު އާދެއެވެ. ކިޔަވާ ކުއްޖެއްދަމަ ކިޔެވުދް މަޙުރޫމުވެގެދް ދެއެ

ވެދާދެ ދުރައްކާތެރިި ބިރުވެރި ކަދްކަމާމެދު ފުދްކޮފް ދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި ބުއްދީގެ ބޭދުދްކޮފް ހެއުދުބައި ދެދެގަތުމާއެކު ކުރިމަަތިهللا ތިމާއަފް މާތް

ފަދައިދް ސަލާމަތުގެ  ވިސްދަދްވާދެކަމަފް ހަތަރުވަދަ ބައިތުގައި ޅެދްވެރިޔާ ދަސޭޙަތްތެރިވެ ލައްވައެވެ. އާދެ! ޅެދްވެރިޔާ އެވިދާޅުވާ

ދޫދީ ކޮދްމެ ފަދަ މުޞީބާތަކާވެސް ގޮތުގައި ހިފަދްޖެހެއެވެ. އިދްސާދާއަފް ދެއްވާފައިވާ ބުއްދީގެ ބޭދުދް ހެއުهللا އައްސޭރިއަކަފް ދިއުމައްޓަކައި 

އިސްލާމް  ކުރިމަތިލާދް ޖެހިދާދެއެވެ. އެހެދްކަމުދް ޅެދް ދިދްމަވާލައްވަމުދް ޅެދްވެރިޔާ ގޮވާލައްވަދީ ދުދިޔޭގައިވާ ފުދްވަޅުގަދޑަފް ދުވެއްޓި

ގުދް ކައިވަތެއް ބޭރަފް ޖެހިލައިފިދަމަވެސް ދުދިޔެއިދް ތިމާ ބޭކާރުވެގެދް ދީދްމަތީގައި ސާބިތުވެ ހުރުމަފެވެ. އެހެދީ އިސްލާމް ދީދުގެ ސާފުމަ

 ހިދގައިދާދެތީއެވެ.

 


