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 އަދަިބއްޔާތު -ފުރަތަމަ ބައި

 މާކުސް ލިބޭނެއެވެ. 2ޖަވާބުދޭށެވެ. ކޮންމެ ރަނގަޅު ޖަވާބަކަށް ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ހ. 

 ޔުންތެރިކަން މިޒަމާނަށް އައުމުގެ ކުލަވަރު ފެންނަން ފަށާފައިވަނީ ކޮން ފޮތަކުން؟ ލި .1
 

 ވާހަކަ ކޮމެޓީން އަތުން ލިޔެގެން ނެރެވުނު މަޖައްލާއަކީ ކޮބާ؟  .2

 'ބޮޑު ތަރުތީބު' މިފޮތަށް ލިޔުންތެރިޔާ ދީފައިވާ ނަމަކީ ކޮބާ؟  .3

 ދިޔޯގެ ރައިވަރު ފޮތް ކުށްވެފައިވަނީކޮށް އެފޮތުގެ ކުށްފިލުވައި ޝަރަހައެއް ލިޔުއްވީ ކާކު؟  .4

 'ސިއްކަ މޮހޮރީ' މިފޮތުގައި ވަނީ ކޮން ވާހަކަތަކެއް؟ .5

 ޚާއްޞަވާ ގޮތަކީ ކޮބާ؟ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގައި 'ދޮންބީފާނު ވާހަކަ'  .6

 ބަސްކޮމެޓިން ކުރެވުނު އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތަކީ ކޮބާ؟ .7

 ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދައުރުތަކުގެ ތަފާތު އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަންހުރީ ކޮންކަމަކުން ހެއްޔެވެ؟ .8

 ބަނޑޭރި ހަސަންމަނިކުފާނަކީ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ކޮން ދައުރަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅެއް؟ .9

 'ބޮޑު ތަރުތީބު' ޗާޕު ކުރެވުނީ ކޮން އަހަރަކު؟  .10

 'ހިމާރުލް ގައުމް' މިއީ ކޮންބޭފުޅަކަށް އެރުވިފައިވާ ލަގަބެއް؟  .11
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 މާކުސް ލިބޭނެއެވެ.  3ރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ. ކޮންމެ ރަނގަޅު ޖަވާބަކަށް ތިށ. 

 މިފޮތުގެ މައުޟޫއަކީ ކޮބާ؟ ގުވީމުއްލިސާނި' މި ފޮތް ލިޔުއްވީ ކޮންބޭފުޅެއް؟ އަދިތަ .1

 ލިޔުންތެރިކަމުގެ ހިނގައިގަނެވުނު ދައުރަކީ ކޮބާ؟ .2

 ޝައިޚް ޒުބައިރުގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައިވާ ފޮތް ލިޔުއްވީ ކޮންބޭފުޅެއް؟ އަދި އެފޮތް ނިސްބަތްވާ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ކޮބާ؟ .3

 މަސައްކަތަކީ ކޮބާ؟ވާހަކަ ކޮމެޓީން އޭރު ކުރަމުންއައި އެންމެ މުހިންމު  .4

 

 މާކުސް ލިބޭނެއެވެ. 1 ރަނގަޅު ޖަވާބު ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ގޮޅިއަކަށް ތިރީގައިއެވާ ތާވަލް ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ.ނ. 

 ފޮތުގެ މުސައްނިފް ފޮތުގެ ބާވަތް ފޮތުގެ ނަން

   މިންހަތުލް މަންނާން

 އޯކިޑް  ލޯބި އެންމެ ލޯބީ ކަރުނައިގެ ތެރޭގައި

  ރަސޫލާގެ ސީރަތު ރަންހާރުސީރަތުގެ 

   ބޮޑު ތަރުތީބު

 

 އަދަބީ ބަސް –ދެވަނަ ބައި 
 

 މާކުސް( 10)         ތިރީގައިއެވާ އަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ ހާލަތަކީ ކޮބާ؟  ހ.

 

 ނެގޭނީ ދީފައި އޮންނަ ބަނޑު ހަނޑުލެކެވެ. .1

 

 

 ގެންފައި ދާނީ ފަލަމަހެކެވެ. .2
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 މަސްތެލުލުންކަނދިކަމަނާގެ  .3

 ޔަހުޔާއަށް ކާޅުހިފުން .4

 

 ގިނަ އޮޅި ގިރާކުރަންޏާ ގިނަ އަޑުއިވޭނެއެވެ. .5

 

 މާކުސް( 5)                .ގުޅުވާށެވެ ޙާލަތާ ބޭނުންކުރެވޭ އަދަބީބަސް. ށ

 

  ތޮށަލި ތަކުރާ ޖެހުނު ވިގަނި
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނީ ކަމެއް ދިމާވީމައެއް 

 އޭގެ ކުރިންނެވެ.ނޫނެވެ. 

  ލޮނު ގޮއްޔެ ތަރުތީބު ކިޔުން
މީހެއްގެ ފަހަތުން ދުރަށް ނުގޮސް އުނދަގޫވާގޮތަށް 

 އަޅައިގަނެގެން މީސްމީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް

  ރުށްކޮށީ ކުޑަކޮއިގެ ނިޔަނދުރު
ތިމާ ކުރާން އުޅޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި 

 ން އެކަމުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެއެވެ.އެކަން ފަށައިގަތުމު

  އިހަށްނުވި ރައްކަލެއް ފަހަކުން ނުވާނެއެވެ
ތިމާގެ މޮޅުކަން ދެއްކުމަށް ކުރަން ނޭގޭ ކަންތައް ކޮށް 

 އުޅުން

 އަތުގައި ނެތްވަރުން މީހުންނަށް އެއްޗިހި ދޭން ބުނުން  ދަތުރު ފެންނާނީ ފުރީމައެވެ

 

 މާކުސް( 5)               ފޮޅުވަތާއި ދެމެދުގެ ހާދިސާއެއް ލިޔާށެވެ. 8ފޮޅުވަތާއި  5ތިރީގައިއެވާ އަދަބިބަހަށް 

 "ކެޔޮކެވޭވަރު އެނގޭނީ ބިތުފަންގި ނެގީމައެވެ."
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