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 .ނަސޭހަތް  5އުގެއިލްގެ ޕްރޮފެސާރ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟ 
 
ތައުލީމީ އާ އަހަރެއް އަަބދުވެސް ފެށެނީ އާ އުއްމީދުތަަކކާ އެީކގަ ެއވެ. އެކަމަކު ފުަރތަމަ ދުވަހުގެ އަޒުމުަގއި ދެމިތިބެވެނީ . 1

ދަސްކުރަން ޖެހޭ ފިލާވަޅުތަކާއި ބަިއވެރިވާން ޖެހޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ބިޒީކަމާ ެއކު ބަެއއް ފަހަރު  ކިތައް ދަރިވަރުންނަށް ހެއްެޔެވ؟
ދަރިވަރެއްގެ ދިރިއުޅުުމެގ ހުރިހާ ހިކުމަތްތެރިަކމާއެކު އެކަްނކަން ރާވާެލވިއްެޖނަމަ ކަންކަން ބޮއްސުންލަިއގެން ދެ އެވެ. ެއކަމަކު 

ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެްއގައި ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިްލވަނީ އެކަން ހާސިލްުކރަން  .ދާނެ އެވެ ކަމެއް އެުކއެީކގައި އޮމާންކޮށް ގެންދެވި
ކުރެވިދާނެ ފަސް ކަމެއް ފާހަގަކުަރއްަވއިފަ ެއވެ. ެއއީ މި ވަގުތުން ފެށިގެން ވެސް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ބޭނުްނ 

 .ހިފިދާނެ މުހިއްމު ނަސޭހަތްތަކެކެވެ 
 
ނޑީަގއި ނުވަތަ ލިޔެފައި ޭބއްވުްނ އުެގއިލް ވިދާ. 2 ުޅވާ ގޮތުަގިއ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ސާފު ޕްލޭނެއް ސިކު

ދުވަހުގެ އެކި ގަޑިަތކުަގއި ކިޔާނެ އެކި ފިލާވަޅުަތާކއި ސްކޫލުން ދީފައިވާ ފިލާވަުޅތައް ނިންމާނެ ވަގުތުތައް އެނޭގނެހެން  މުހިއްމެވެ.
ޮގތަށް ޓޭބަލް ހަދާއިރު އޭގެ ެތރެއަށް ނަމާދުވަގުާތއި ކެއިންުބއިމުގެ ވަގުތުަތއްެވސް ހިމެނިދާނެއެވެ. ޓޭބަލް އެއް ހެދިދާނެއެވެ. މި 

 .އޭރުން، ކުރަްނވީ ކަންކަމާއި އެ ކަންކަން ކުރަްނވީ ަވގުތުަތއް ނޭނގި ޮއޅުންބޮޅުން ެވގެްނ އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ 
 
ކިެޔވުމުގަިއ ވެްސ އަދި މަސަްއކަތުަގއި ެވސް ގިނަ ަބޔަކަށް ދިމާާވ މަކީ ހެއްޓުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން އެްނމެ ފަހު ވަގުތަށް ބެ. 3

ވަރަށް ބޮޑު މައްސަަލއެެކވެ. މިހާރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ފަހަށް ބޭއްވުމަކީ، ުއެގއިލް ފާހަގަކުރަްއވާ ގޮުތަގއި، ހާްސވުމާިއ 
ކަންކަން ހުންނާނެތީ، މިއަދު ކުރަން އޮތް ކަމެއް މާދަމާ އަށް  ފިކުރުބޮޑުވުމަށް މަގުފަހިވާ ަކމެކެވެ. މާދަމާ ކުރަން ޖެހޭ އިތުރު

މީގަިއ ގެްނގުޅެްނ ޖެހޭ އުކުަޅކީ، އެ ކަމެއް ެފއްޓުން. އުނަދގޫ ކަމެއް ވެްއޖެއްާޔ " .ނުބާއްވަން އޭނާ ނަސޭހަތް ެދއްަވ ެއވެ 
މެއް ފަށައިގަންނަން ފަސޭހަވާނެ،" އުެގއިްލ ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކުދިުކދި ވަކި މަސައްކަތްތަަކކަށް ހެދިދާނެ. އޭރުން އެކަ

 .ލިޔުްއވި ެއވެ 
 
މީހުންގެ ސިފައެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ދެކެ  ވަރަށް ހުށިޔާރުރާ ގިނަ ކަންކަން ކުރުމަކީ ޓާސްކިން ނުވަތަ އެއްފަހަ-މަލްޓި. 4

އެވެ. ެއކަމަކު އުެގއިލް ފާހަަގކުރަްއވާ ގޮތުަގއި އޭނާ އަށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާ ކާމިޔާބު ިގނަ މީހުން އެ ގޮތަކަްށ މަސަްއކަތެްއ 
 .މާލުކަމެއް ހުސްކޮށްލަނީ އެވެ ނުކުރެ އެވެ. ޭއގެ ބަދަލުަގިއ އެ މީހުން ފަހަރަކު ކަމެއް ނަގަިއގެން އެ ކަމަކަށް ހުރިހާ ސަ

އެއްފަހަރާ އެަތއް ކަމެއް ރަނގަޅަށް ކުރުމަކީ ވާނެ ކަމެްއ ނޫން ކަމުގެ ަސއިންޓިފިކް ެއތައް ހެއްެކއް ވެސް އެބަހުރި ކަމަށާއި 
ށް ުއގެއިލް ޓާސްކް ކުރަން އުޅުނީާމ، ކަމެއް ކުރަން ހޭދަވާ ަވގުާތއި ހެދޭ ގޯސްތައް ވެސް ެދުގނަ އިތުރު ެވގެންދާ ކަމަ-މަލްޓި

 .ވިދާޅުވެ ެއވެ 
 
އުެގއިލް ވިދާޅުވާ ގޮތުަގއި ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް "އެ މީހަކާ އެކު އުޅޭ ފަސް މީހެއްގެ އެްވރެޖް"އެެކވެ. ތިމާއާ އެއް ވިްސނުމެްއެގ . 5

ގެނެން ވެސް ފަސޭހަވާނެ މީހުންނާ އެކު އުޅެންޏާ، ކިެޔުވމުގެ ޕްލޭން ކުރިއަށް ގެންގޮްސ، އެްއގޮތެްއގައި ދެމިހުރުމުގެ ިއތުރުން އުނ

ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރަްއވަ ެއވެ. އަދި، ެއއްެޗއް އެނގުނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ ބަލައިލަން އެހެްނ މީހަކަށް އެ އެއްެޗއް ިކޔައިިދނުން 
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ހަމައެހެންމެ ބޭކާރު ކަންކަމުގައި ަވުގތު ބޭކާރުކުރާ ެއކުވެރިްނގެ ަސބަބުން  .ވަރަށް ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް ެވސް އޭނާ ވިދާުޅވެ އެވެ 
 ތިމާގެ ައގުހުރި ވަގުުތވެސް ެގއްލިގެންދެެއވެ. އެހެންކަމުން ތިމާ ޚިޔާރުކުރާ ރައްޓަހިންނަކީ ރަނގަޅުބަޔަކަށް ބާންޖެހެެއވެ.

 
ަދއިެގ ގޮަތކަށް ދިރިުއުޅން ބެހެއްޓުމަށާއި އަމިއްލަ ަނފްސަށް ުއގެއިްލ ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަަޑއިގަންަނވަނީ ދަރިވަރުްނ ެވސް އާ. 6

ކިެޔވުމަކީ ބޮޑު ބުރައެއް ކަމަށް ދެކިގެން ނުވާނެ. ބަލަން ޖެހޭނީ އެއީ ވެސް އާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ ބައެްއެގ " .ވަފާތެރިވުމަށެވެ 
ސް އެކަީށެގންވާ ަވގުތު ހުސްކުރަން ޖެޭހނެއޭ،" ގޮތުަގއި. މީެގ މާނައަީކ، ކިެޔވުމެކޭ ެއްއވަރަށް މުހިއްމު ެއހެން ކަންކަމަށް ވެ

ފައިދާހުރި ކާނާ ކެއުމާއި ރަނގަޅަށް ނިދުމާއި ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅުމާއި އިތުރު ހަރަކާްތތަކުަގއި  އެގޮތުން .އޭނާ ލިޔުްއވި އެވެ 
ކުރުމުގެ އިތުރުން ހިތްހަމަޖައްސާލަން  ބައިވެިރވުން އަދި މީހާ އަށް އަރާމު ލިބޭ ފަދަ ކަންކަން ކުރުމެވެ. އޭނާ ވިދާުޅވީ މަސަްއކަތް

އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުުމގައި ދެމިހުރުން. ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރުން  އެކަަމކު އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ޕްލޭނާ" .ވެސް ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ
                                         .  ރަނގަޅު. ަގާވއިދުން ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރުން އަދި މާ ރަނގަޅު،" ުއގެއިލް ލިުޔްއވި ެއވެ

 ފައި=ގާފަިއވާ ލިޔުމަކަށް ަބދަުލގެެނވި= މިހާރުން ނަ                      

 
 ދޭހައިގެ ސުވާލުތައް:

 

 : ގިނަ ހަރަކާތްތަުކގައި ިބީޒވާ ދަރިވަރުންނަށް ކާމިޔާބާހަަމޔަށް ނުދެވެނީ ކީްއވެ؟1
 

 ބޭނެ ފައިދާއަކީ ކޮބާ؟ އޮތުމުން ލި ސާފު ޕްލޭނެއްކިެޔވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ : 2
 

: މިއަދު ކުރަން ހުންނަ ކަންކަން މާދަމައަށް ފަސްކުރުމަކީ އަހަރެމެންގެ އާދަެއކެވެ. އެގޮތަށް ކަންކަން ފަހަށް ބަހަށްޓަން 3
ނޑު ސަބަބަީކ ކޮބާ؟ އެދި އެކަމުން ދުރުހެލިވާން ކުރެވިދާނެ ކަަމކީ ކޮބާ؟  މެދުވެރިވާ މަިއގަ

 

 ރަނގަުޅކަމެއް ނޫންަކމަށްބުނެ ލިޔުންތެރިޔާ ދައްކާފައިވާ ހެްއކަކީ ކޮބާ؟ އެއްފަހަރާ ގިނަ ކަންކަން ކުރުމަކީ: 4
 

މިޖުމްލަިއގައި ދަުށރޮނގު  އެކެވެ.މީހަކާ އެކު ުއޅޭ ފަސް މީހެއްގެ ެއްވރެޖް ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް އެއުެގއިލް ވިދާޅުވާ ގޮުތގައި : 5
 ދަމާފައިއެވާ އިބާރާތް އިތުރަށް ތަފްޞީލުކޮށްދޭށެވެ.

 

 : ރަޙްމަތްތެރިން އިޚްތިޔާރުުކރުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭކަމަށް ދޭހައިަގއި ބުނެފައިެއވަނީ ީކއްެވގެން ހެއްެޔވެ؟6
 

ލް ދެއްވާފަިއވާ ނަސޭހަތަީކ ކޮަބިއކަން ދަިރވަރުންނަށް ުއގެއިމަށްަޓކައި މޮޅު ދަިރވަރަކަށް ވު: ދޭހައިެގ ފަހު ޕެރެގްރާފުަގއި 7

 ތަފްޞީލުކޮށްދޭށެވެ.
 

ނަޭސހަތުގެ އިތުރުން ދިޔަ ދަރިވަުރގެ ނަޒަުރގައި ކިަޔވާުކއްޖަކު ކާމިޔާުބ  5: މިދޭހައިގައި ޕްރޮފެސާރ އުެގއިލް ދެްއވާފަިއވާ 8
 ަކމެއް ބުނެދޭށެވެ. 2ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ 

 

 ތިރީގަިއެއވާ ބަސްތައް ދޭަހއިަގއި ބޭނުންކޮށްފަިއވަނީ ކޮްނމާނައެއްަގއިކަން ލިޔާެށވެ.: 9
 (4ހުށިޔާރު )ޕނ.    (1ން )ޕ ބޮއްސުންލުހ. 



 ދޭހަ ތައްޔާރުކުރީ: އަޙުމަދު އަރީފް / އައްސޭރި، ފ.ނިލަންދޫ

 (6ވަފާތެރި )ޕރ.     (3ށ. އުކުޅު )ޕ
 .ނަސޭހަތް  5އުގެއިލްގެ ޕްރޮފެސާރ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟ 

 ޖަވާބުތައް:
 ހަރަކާތްތަުކގައި ިބީޒވާ ދަރިވަރުންނަށް ކާމިޔާބާހަަމޔަށް ނުދެވެނީ ކީްއވެ؟: ގިނަ 1

 ޖަވާބު: ބަިއވެރިވާންޖެހޭ ހަރަކާތްތައް ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ާރަވއިނުލެވޭތީެއވެ.
 

 އޮތުމުން ލެބޭނެ ފައިދާއަކީ ކޮބާ؟  ކިެޔވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ސާފު ޕްލޭނެއް: 2
 .ކުރަްނވީ ަވުގތުތައް ނޭނގި އޮޅުންބޮޅުން ެވގެން އުޭޅކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ ކަންކަން ޖަވާބު: 

 

: މިއަދު ކުރަން ހުންނަ ކަންކަން މާދަމައަށް ފަސްކުރުމަކީ އަހަރެމެންގެ އާދަެއކެވެ. އެގޮތަށް ކަންކަން ފަހަށް ބަހަށްޓަން 3
ނޑު ސަބަބަީކ ކޮބާ؟ އެދި އެކަމުން ދުރުހެލިވާން ކުރެ  ވިދާނެ ކަަމކީ ކޮބާ؟މެދުވެރިވާ މަިއގަ

 މަސައްކަތް ޭއގެ ަވގުުތގައި ފެށުމެވެ.އެގޮތަށް މެދުވެިރވަނީ މަސަްއަކތް ނުފެށޭތީއެވެ. 
 

 ރަނގަުޅކަމެއް ނޫންަކމަށްބުނެ ލިޔުންތެރިޔާ ދައްކާފައިވާ ހެްއކަކީ ކޮބާ؟ އެއްފަހަރާ ގިނަ ކަންކަން ކުރުމަކީ: 4
 ެއވެ.ގޯސްަތއް ވެސް ދެގުނަ އިތުރު ެވގެންދެކަމެއް ކުރަން ހޭދަވާ ވަގުާތއި ހެދޭ ޖަވާބު: 

 

މިޖުމްަލއިަގއި  ެއކެވެ."އެ މީހަކާ އެކު އުޅޭ ފަސް މީެހއްގެ ެއވްރެޖް"ުއގެއިލް ވިދާުޅވާ ގޮތުަގިއ ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް : 5
 ދަށުރޮނގު ދަމާފައިއެވާ އިބާާރތް އިތުރަށް ތަފްޞީލުކޮށްދޭށެެވ.

ރައްޓަހިންގެ ފަރާތުން ަކންތައްތަކެއް ދަްސވާެނއެވެ. އަދި އެމީހެްއގެ އަޚްލާާގއި ސުލޫކަްށ ޖަވާބު: ކޮންމެ މީހަކަށްވެްސ 
 އެރައްޓަހިންގެ ނުޫފޒު ފޯރާނެެއވެ.

 

 : ރަޙްމަތްތެރިން އިޚްތިޔާރުުކރުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭކަމަށް ދޭހައިަގއި ބުނެފައިެއވަނީ ީކއްެވގެން ހެއްެޔވެ؟6
 ކިޔެވުމަށް އަސަރުކުުރވާނެތީެއވެ.  ޖަވާބު: ރައްޓަހިންގެ ސަބަބުން 

 

ލް ދެއްވާފަިއވާ ނަސޭހަތަީކ ކޮަބިއކަން މަށްަޓކައި ދަިރވަރުންނަށް ުއގެއިމޮޅު ދަިރވަރަކަށް ވު: ދޭހައިެގ ފަހު ޕެރެގްރާފުަގއި 7
 ތަފްޞީލުކޮށްދޭށެވެ.

އިތުރު ަހރަކާތްތަކުަގއި ަބއިވެިރވުން ައދި މީހާ ފައިދާހުރި ކާނާ ެކއުާމއި ރަނގަޅަށް ނިދުމާިއ ހަރަާކތްތެރިކޮށް އުޅުމާިއ ޖަވާބު: 
 އަށް އަރާމު ލިބޭ ފަދަ ކަންކަން ކުރުމެވެ.

 

ނަޭސހަތުގެ އިތުރުން ދިޔަ ދަރިވަުރގެ ނަޒަުރގައި ކިަޔވާުކއްޖަކު ކާމިޔާުބ  5: މިދޭހައިގައި ޕްރޮފެސާރ އުެގއިލް ދެްއވާފަިއވާ 8
 ަކމެއް ބުނެދޭށެވެ. 2ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ 

 

 : ތިރީގަިއެއވާ ބަސްތައް ދޭަހއިަގއި ބޭނުންކޮށްފަިއވަނީ ކޮްނމާނައެއްަގއިކަން ލިޔާެށވެ.8

  .ގާބިލް (4ނ. ހުށިޔާރު )ޕ  ކަމެއް ހިނގާންީވގޮތަށް ނުހިނގަިއ ދޯދިޔާވުން. (1ން )ޕ ބޮއްސުންލުހ 



 ދޭހަ ތައްޔާރުކުރީ: އަޙުމަދު އަރީފް / އައްސޭރި، ފ.ނިލަންދޫ

 ތެދުވެރި  (6ރ. ވަފާތެރި )ޕ        ގޮތް  (3ށ. އުކުޅު )ޕ 


