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ތިރީގައި މިވަނީ އެތައް ގޮތަކުން އެކި ޢުމުރުގެ ކުދިން ބައިވެރިކޮްށގެން އަޅުަގނުޑ ތަޖުރިބާކޮށްފައި (ޕައިލޮޓް 

ހަދައިފައި) ނިންމި ނިންމުމެކެވެ. މި ގޮތަށް ފަރުމާކޮށް ކުދިން ލިޔުނު މަޒުމޫނުތައް އެސްއެސްސީ އަދި ެއްޗއެސްީސ 

އެވެ. އެންމެ ދަށްކޮށް ދިން  24އިން  25ނަށް އެ މާކަރުން ދީފައި ހުރީ މާކަރުންލައްަވއި މާކުކުރީމެވެ. ގިނަ މަޒުމޫ

އެވެ. ވީމާ މި އުސޫލު ވަރަށް ކާމިޔާބުކަުމގައި ނިންމަމެވެ. އަތުލިޔުން ސާފުކޮްށ،  21އިން  25މާކަރު ދީފައިވަނީ 

 24ކުއްޖަކަށް މަދުެވގެން  ޢިބާރާތްކުރުން ހެޔޮކޮށް، މުނާސަބު ލަފުޒު ބޭނުންކޮށްގެން މި މަޒުމޫނު ލިޔެފިނަމަ އެ

  މާކުސް ލިބޭނޭކަން ކަށަވަެރވެ.
 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މަޒުމޫުނ ލިޔެފައި އެބަ ޢާންމުކުރަމެެވ. ކިޔުންތެރިންގެ ކުދިން ލައްަވއި މި މަޒުމޫނު ލިޔުްއވާށެެވ. 

 އަޅުަގނުޑގެ މަޒުމޫނު ޢާންމުކުރާނީ ފަހުންނެވެ.

 
  އިރުޝާދާއި މިސާލު މިވަީނއެެވ.

 

 ސުރުޚީ: އަހުރެންނަށް މާވަހަރެއް ލިބިއްޖެނަމަ............

 
  )ސުރުޚީއެެކވެ އޮތް ޕޭޕާރގައި ޕާސްޓް އެްސއެސްސީ މިއީ( 
 

"ކިހިނެއް  : ސުރުޚީ ަކނޑަެއޅުނީމާ މައި ސުވާެލއް އުަފއްދާށެވެ. މިސާލަކަްށ މި ސުރުކީއަށް 1ފިޔަވަޅު 

 4ޖަވާބުދޭށެވެ. ހައެްއކަ ޖަވާުބ ދިނުމަށްފަހު  4ހު މި ސުވާލަށް މިއަށްފަ  .އުފެއްދިދާެނެއވެ ސުވާލު ހަދާނީ؟"

ނަޑއެޅިދާެނއެވެ.   ޖަވާބު ކަ
 

ޖަވާބު ދީ ނިމުނީމާ އެއިން ކޮންމެ ޖަވާބަކަށް ސަބަބު ހޯދޭ ސުވާލެއް އުފައްދާނީެއވެ.  4: ަމއިުސވާލަށް 2ފިޔަވަޅު 

އިލަންޖެހެނީ ކީްއެވ؟" މި ސުވާުލ މިސާލަކަށް މި ލިޔުމުަގިއ އޮތް ފުރަތަމަ ޖަވާބަ◌ަްށ "ިވއްކަ 

 .އެވަީނއެވެ ތާަވލުގައި މިސާލު އިތުރު .ދޭށެވެ ަޖވާބެއް 4 ނުވަތަ 3 ސުވާލަށް އެ މިއަށްފަހު ކުރެވިދާނެެއވެ.



 
ަގއި ބުނި ކަްނކަން 1ގަިއ ދިން ޖަވާބުތަުކގަިއ ެއ ބުނާ ސަބަބަށްޓަކަިއ، ފިަޔވަޅު  2: ފިަޔވަޅު 3ފިޔަވަޅު 

ދަލީލެއް، ހެްއކެއް، މީހެްއގެ ބަހެއް، (ކޯޭޓޝަނެއް) ދިރާސާއެްއ، އަމުެރއް އޮތްނަމަ އެއިން ކުރަންޖެހޭކަމުގެ 

  ކަމެއް ލިޔެލާށެެވ. ކޮންމެ ބަރިއަކަށް ެއއް ހެްއކެވެ. މިސާލު ތާވަލުަގއި ެއވަނީެއވެ.
 

ްނ އިްއވާނޭ ނިންމުމެއް (ދޭނޭ : ސާބިތު ކުޅަ ަޙާވލާއާ ުގޅިގެްނ، މައި ަޖވާބާ ުގޅޭހެން، ސުރުޚީއާ ގުުޅަވއިގ4ެފިޔަވަޅު 

  މެސެޖެއް) ކޮންމެ މައި ނުކުތާއަކަށް ނޯޓްކޮށްލާެށވެ!

 

ނަޑައޅާށެވެ. ތާވަުލގައި އެވާ ގޮުތން ފެށުމުގައި ދެއްކިދާނޭ ވާަހކަ އެވަނީ ަކނަޑއެޅިފަެއވެ. 5ފިޔަވަޅު  : ފެށުން ކަ

ނޑު ޖަވާބުަތއް) ތަޢާރަފުކޮށް ފެށުން  1ސުރުޚީއާ ގުުޅވަިއގެން ކޮލަްމ  ގައި ހުރި ހުރިހާ ވާހަކަ (މައިގަ

ތެއް، ނޫނީ ބުނުމެއް، (ކޯޓޭޝަނެްއ) ނޫނީ އެފަދަ ލިޔެވޭނެ◌ެެއވެ. އެ ފެށުން ނަލަ ކުރުމަށް ރީތި ބައި

  ލިޔުމެއް ހިމެނިދާނެއެވެ.

 

ނޑައަޅާެށވެ. މި ތާވަުލގައި ޮއތްގޮތުން ކޮލަމް 6ފިޔަވަޅު  ަގއި ހުރި ވާހަކަތައް ހިމަނަިއގެން  4: ނިންމުން ކަ

ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް  ޚުލާސާއެްއކަމުަގއި ާވގޮތަށް ނިންމުން ލިޔެވިދާނެއެވެ. ައދި މި ނިންމުން ލިޔާއިރު

ދުޢާއެއް، އެދުމެއް، ގޮަވއިލުެމއް ފަދަ ބައެއް ހިމެނިދާނެއެވެ. ސުރުޚިއާ ގުޭޅގޮތު◌ުން ޖުމުލަ ނިންމުމެއް 

ނޑަށް މާަވހަރެއް ލިބިއްޖެނަމަ  (މެސެޖެއް) ދެވިދާނެއެވެ. ިމ ސުރުޚީއަށް ޖުމުލަ މެސެޖެއްކަމުަގއި  "އަުޅގަ

  .ލިޔެވިދާނެެއވެ ފިކުރު މި ގޮތެއްަގއި ބޭނުން ހިފާނަން"އިސްވެ ަބޔާންކުޅަ ފަދައިން ޭބނުންތެރި

 

ފޮުޅވަތުެގ ޕެރެގުރާފު  6، 7ޕެެރގުރާފުގެ މަޒުމޫނެެކވެ. ޖުމުލަކޮށް  6: ދެން މަޒުމޫނު ލިޔާށެވެ. މިީއ 7ފިޔަވަޅު 

  ފޮުޅވަުތެގ މަޒުމޫނެއް ލިޔެވޭެނއެވެ. 42ފޮޅުވަތް،  36ލިޔެވޭނެެއވެ. މިހެން ލިޔެފިނަމަ 

 
ނޑުގެ މިސާލު: މުޅި  އޮނިގަ

: ފުރަތަމަ 1ޔަވަޅުފި

މައި ސުވާލަށް ދިން 

 ޖަވާބު. 4

: ޖަވާބުތަކުން އުފެއްދި ސުވާލުގެ 2ފިޔަވަޅު

 ޖަވާބުތައް 
: ސާބިތުކުރާ 3ފިޔަވަޅު 

 ޙަވާލާއެއްފަދަ މަޢުލޫމާތެއް
: ނިންމުން، 4ފިޔަވަޅު 

 މެސެޖް

 މާވަހަރު އެ     

 ވިއްކައިލާނީ
 ވިއްކައިލުމުން ގިނަ ބޭނުްނކުރެވޭނެ          
 އަވަހަށް ހުލިވެދާެނތީ           
އެހެން މީހުންވެސް ކަންކުރަނީ           

 މިހެންކަމުގައިވީތީ 

ވޭތުވެ ދިޔަތަނުގައިވެސް ގިނަ 

މީހުން އެކަން ކޮށްފައި އޮތީ 

 މިގޮތަށް 
 ގެ ހިސާބުތައް) 2015(

ލި◌ިބިއްޖެނަމަ އެ 

މާވަހަރު... ފައިސާއަށް 

 ބަދަލުކުރާނަން 



ލިބޭ ފައިސާއިން      

 ޞަދަޤާތްކުރާނީ 
 ދީނުގައި އަމުރުކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ވީތީ          
ފުދުންތެރިކަމެއް ލިބުމުން ޖަމާޢަތަށް           

 އެހީވާންވާނެތީ 
 ލިބުނު އުފަލުގައި އެހެން ީމހުން          

 ބައިވެރިކުރުމަށް

 ޙަދީސަކާ ގުޅުވުން 
(ލިބޭ އެއްޗަކުން 

 ޞަދަޤާތްކުރަން އަންގަވާ)

އަނެކުންނަށް 

އެހީއެއްގެގޮތުގައި ބައެއް 

ނޑައަޅާނަން  ކަ

އިޖުތިމާޢީ ކަމަކަށް      

 އެހީވާނީ
ޖަމާޢަތުގައި ނުކުރެވި ހުރި ކަންކަން           

 އެބަހުރި
އެ ކަންކަމަށް އެހީވާން ޖެޭހނެ ލިބޭ           

 މީހުން 
ނޑުގެ ވެށި އަޅުގަނޑަށް ދިރުން            އަޅުގަ

 ދޭނެ
 މިއީ ލިބޭ އުފަލެއްކަމަށްވީތީ           

 ހަރު މީހެއްގެ ބުނުމެއް
 (ޝިހާބު ވިދާޅުވެފައިވޭ.....)

ޖަމާޢަތުގައި 

ނިންމަންޖެހިފައި ހުރި 

ކޮންމެވެސް ކަމަކަށް 

 އެހީވަނަން 

ނޑު ޙައްޖަށް       އަޅުގަ

 ދާނީ
އެވަރަށް ފައިސާ ލިބުމުން ކުރަންޖެހޭ           

 ދީނީ ކަމަކަށްވީތީ 
 ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ޭބނުން ހިފަންޖެހޭެނތީ           
 ބައްޕަގެ ނަސޭހަތަކަށްވީތީ           

 ދީނުގެ ބަސް
(ފުދުންތެރިކަން ިލބޭއިރަށް 

 ޙައްޖު ފަރުޟު)

ދީނުގެ މަތިވެރި ފަރުޟު 

 އަދާކުރާނަން

 


