
LIN301A  ޑިސްކޯސް އަދި ޕްރެގްމެޓިކްސް

 

Page 1 of 4 

 ސްކީމާޓާ އަދި ސްކީމާޓާ ތިއަރީ
 

:ވިސްނާލާ  
 

ހަރެން އެ ކާލައިފިންއަ. ތަށީގައި ތެއްލި ބަނބުކެޔޮ ކޮޅެއް ހުރި:   އިދުރީސް  
 

ކާލީ ކޮން އެއްޗެއް؟ ތަށި ތަ؟ ތެއްލި ބަނބުކެޔޮ ތަ؟ ކިހިނެތް އެނގެނީ؟(    
 
 

!ހާދަހާ އަޑުގަދައޭ): ކުލާހަށް(މުދައްރިސް   
 
)ރާނީ ކިހިނެތް؟ ކީއްވެ؟ދަރިވަރުން ކަންތައްކު(  
 
 

މިސާލުތަކުންވެސް އެނގޭ ފަދައިން ޑިސްކޯސް އެއް އުފެއްދުމަށް އަދި ދޭހަވުމަށް ދުނިޔަވީ އަދި އިޖްތިމާއީ 
.މައުލޫމާތަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން އެއްޗެކެވެ  

 
:މުވާސަލާތުކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާން ލާޒިމް ކަންތައްތަކަކީ) ރަނގަޅަށް(  
 

 މައުލޫމާތު ހުރުން) ލިބިފައިހުރި ކުރިން (  ކިބައިގާ މައުޟޫ އާއި ގުޅޭއަޑުއަހާމީހާ •
 އަޑުއަހާމީހާ ކިބައިގާ އެ މައުލޫމާތު ހުރި މިންވަރު ވާހަކަދައްކާ މީހާ އަށް އެނގުން •
 

ޑިސްކޯސް އުފެއްދުމުގައި އާއި ދޭހަވުމުގައި ކުރިން ލިބިފައިވާ ދުނިޔަވީ މައުލޫމާތު ގެ މުހިއްމުކަމުގެ ވާހަކަ 
 .ދެކެވެން ފެށީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖަންސް ތައާރަފް ވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ

 
މިގޮތުން އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖަންސްގެ ދާއިރާއިން ޑިސްކޯސް އެނެލިސިސްގެ ދާއިރާއަށް އަށް އައި އެންމެ 

 .މުހިއްމު އެއް ވިސްނުމަކީ ސްކީމާޓާ އެވެ
 

އާދަކޮށް ކަންހިނގާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭނެހެން ،  ގޮތުންސްކީމާޓާ އަކީ ވަކި ވަކި މަޢުޟޫ އާއި ގުޅޭ
ނޑީގައި ރައްކާކުރެވިފައި   .ތަކެކެވެ" މައުލޫމާތު ކޯނި"ހުންނަ ) ފައިލްކުރެވިފައި(ސިކު

 
ނޑު ލަފުޒުތައް ނުވަތަ  ސްކީމާޓާ ތިއަރީ ގައި ބުނާގޮތުގައި، ޑިސްކޯސް ގެ މާނަ ދޭހަވަނީ، އޭގައި އެކުލެވޭ މައިގަ

ނޑީގައި ހުރި ކުރިން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތު އެކުލެވޭ ސްކީމާޓާތަކުގައި އެކުލެވޭ ޢިބާރާތްތަކު ގެ ސަބަބުން ސިކު
 .މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން އަލުން ލިބޭ މައުލޫމާތު ދެނެގަނެވޭތީ އެވެ
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 : ބުނާގޮގައި ޑިސްކޯސްއެއްގެ މާނަ ދޭހަވުމުގައިބައެއް ސްކީމާ ތިއަރިސްޓުން
 

 ގައި އެކުލެވޭ ވަކިވަކި ބައިތަކުގެ މާނަ ޝޯޓް ޓާރމް މެމޮރީގައި ފުރަތަމަ އެ ޑިސްކޯސް •
 .ރައްކާކުރެވެއެވެ

 .ދެން އެ ވަކިވަކި ބައިތަކުގެ މާނަ އެކުލަވާލާ އޭގެ ރަމްޒެއް އެޕިސޯޑިކް މެމޮރީގައި ރައްކާކުރެއެވެ •
 މޮރީގައިއެއަށްފަހު އެ ޑިސްކޯސްގައި އެކުލެވޭ މާނައާއި މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ލޯންގް ޓާރމް މެ •

 . ނުވަތަ ސްކީމާޓާ ތަކެއްގައި ރައްކާކުރެވެއެވެފަތްފުށްތަކެއްގައި
 

 .ކަމެއް ހިނގާ އުސޫލުން ވަކިވަކިންނެތް ނޫނެވެމި ތިން މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާނީ އެއްކަމެއް ނިމިގެން އަނެއް
 

ޒުތަކުގެ ސަބަބުން އެއާއި ގުޅޭ ޑިސްކޯސް އުފެއްދުމުގައި އާއި ދޭހަވުމުގައި އޭގައި އެކުލެވޭ ލިންގުއިސްޓިކް ރަމް
 އަދި އެ މަޢުޟޫއަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް –ސްކީމާޓާތައް ހަރަކާތްތެރި ކުރުވައެވެ 

 .އާ މައުލޫމާތު ދެނެގަނެ، އޭގެ ސަބަބުން މައުލޫމާތު ކޯނި އިތުރަށް މުއްސަނދި ވެދެއެވެ
 

...ވާހަކައެއް   
 

މިއަދު ސުޕަވައިޒަރެއް މާހިރު ގެނެސް . އަންނަ ދަރިވަރެކެވެމަދަރުސާއަށް މުކޮށް ގަޑިޖެހިގެން މާހިރު އަކީ އާން
މާހިރު ބުނި . އޭނާ އަބަދު ގަޑިޖެހެނީ ކީއްވެގެން ތޯ ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ބުނީ އެ ވާ ގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމުގައެވެ

ހެން އެއްވެސްތާކަށް ނުގޮސް އަންނަނީ ގޮތުގައި އޭނާ ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ހޭލައިގެން ތައްޔާރުވެގެން އެ
މިއަދު ވީމާ  އޭނާ ހޭލައިގެން މަދަރުސާއަށް އައުމާއި ހަމައަށް . އެކަމަކުވެސް ގަޑިޖެހެނީ އެވެ. މަދަރުސާއަށެވެ

:ދެން މާހިރު ބުނީ.  ހުރިހާ ކަމެއް ކިޔައިދިނުމަށް ސުޕަވައިޒަރު އެދުނެވެކުރި◌ާ  
 
ހެނދުނު . ވެގެން އައި އިރު މަންމަ ހުރީ ރޮށި މޮޑެ ސައިހަދައިދީފަދެން ތައްޔާރު.  ގ6:30ަ އަހަރެން ހޭލީ "

" ގައި ގެއިން ނިކުމެގެން މި އައީ މަދަރުސާ އަށ6:50ްހެނދުނާ ޕްރޮގްރާމުން ތަންކޮޅެއް ބަލާލައިފާ   
 

 މާހިރު ގެ ވާހަކައިން ސުޕަވައިޒަރު ބޭނުންވި މަޢުލޫމާތު ލިބޭތަ؟
 

 ނުވަތަ މާހިރު ގެ ޖަވާބުގައި އޭނާ މިހެން ބުނިނަމަ މާ ރަނގަޅުވާނެ ތަ؟
 

ނޑުނަގާ .  ގައި ހޭލައިގެން އަދި ލޯ މަރައިލައިގެން ކުޑަ އިރުކޮޅަކު އޮވެލ6:30ީ"  ދެން ގައިމަތީ އޮތް ފޮތިގަ
އެތަނުން ތުވާލި . އެނދުމަތީ އިށީނދެލައިގެން އިރުކޮޅަކު އިނދެލާފައި ތުވާލި ހަރާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތީ

ނަގައިގެން، ފާޚާނާ އާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތީ ދެން އެހިސާބަށް ދެވުމުން ފާޚާނާ ދޮރު ހުޅުވާފައި އެތެރެއަށް ވަނީ 
... ބޯ އޮމާން ކޮށްގެން ... ޔުނީފޯމުލައިގެން ... ގައި ހިއްކައިގެން ... ބުރުހުގައި ބޭސް ޖަހާފައި ... ދެން 

"މަދަރުސާއަށް ދާން ނިކުތީ... ދެން ... ން ފައިބައިގެން އައި އިރު މަންމަ ހުރީ ފަހަރަކު ހަރުފަތަކުން ސިޑި  
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 މާހިރު އޭނާ މަދަރުސާއަށް ދާން ތައްޔާރުވީ ވާހަކަ ބުނުމުން އަދ ޔުނީފޯމު ލީ ވާހަކަ އިތުރަށް ބުނަން ޖެހޭނެތަ؟
 

 ތެދުވެ، ރީތިވެގެން ޔުނިފޯމު އޭނާ ހޭލައިގެން ތައްޔާރުވީ އޭ ބުނުމުން އަހަރެމެނަށް އެނގޭ އޭނާ އެނދުން
.ލާނެކަން  

 
 ކީއްވެ؟

 
މީގެ އާންމުކޮށް ކަން ހިނގާނެ ގޮތުގެ ސްކީމާޓާ އަހަރެމެންގެ " ނިދާ ހޭލާ މަދަރުސާއަށް ދާން ތައްޔާރުވުން"އެއީ 

ނޑީގައި ހުރީމަ  ސިކު
 

 ވާނެ ކަމަށް ފެންނަނަމަ އަޑުއަހާ މީހާގެ ސްކީމާޓާ ވެސް ތިމާގެ ސްކީމާޓާ އާއި އެއްގޮތްވާހަކަދައްކާ މިހާއަށް 
އަދި . އޭނާ ދައްކާ ވާހަކައިގައި ހިމަނާނީ އަނެކާގެ ސްކީމާޓާގައި ހުންނާނެކަ◌ަމަށް ލަފާ ނުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތެވެ

. އެހެން މަޢުލޫމާތު ނުބުނެދިނަސް އިނގޭނެ ކަމުގައި ބަލާނެއެވެ  
 

  ހެކިގައި ކަމުގެސްކީމާޓާމައުލޫމާތު ރައްކާކުރެވެނީ 
 

ނޑީގައި މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަނީ ސްކީމާޓާ ތަކެއްގައި ކަމުގެ ހެކި ވަރަށް ވެސް އަހަރެމެންގެ  ސިކު
.ގިނައެވެ  

 
  ބުއީ ކޮންއެޗަކާ؟މާހިރު ހެނދުނު ސައި... އެކަމަކު، ކުރިޔައް ދިއުމުގެ ކުރިން 

 
ކަންތައް ކިޔަދިނުމަށް ބުނުމުން ޑިސްކޯސް އަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން ނުވަތަ އޭގައި ވީ . އެއީ އެއް ހެކި

ނޑައެޅިގެން ހިމެނިފައި ނުވާ އެތަށް މަޢުލޫމާތެއް އަމިއްލަ އަށް  ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެ ޑިސްކޯސްގައި ކަ
.ފުރާލައެވެ  

 
... ކިޔާލަބަލަ ތައްކޮޅުދެން މި ލިޔުން  

 
...މި ވާހަކައިގައި އުޅޭ ހުރިހާ ކުދިންނަކީ ވެސް ފަތާ ކުދިން   

 
 

ންވީ ކިހިނެތް؟ވާ ...    
 
 

... ކުރިއަށް ދާ ގޮތް ބަލާލާ ދެން އެ ލިޔުންކޮޅުތައް  
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...އެއީ އެހެން ދުނިޔެއަކުން އައިސް އުޅޭ އެއްކޮށް ފަތިކޮށް ތިބޭ ކުދިންތަކެއް   

 
 

...ދެމީހުން އެއްފަހަރާ ދެކޮޅުގައި ހިފައި ދަމައިގަތީމަ   
 
 

ޢިބާރާތުގެ މާނަ އަހަރެމެން /ށް ވުރެ ގިނަ މާނަ ދޭހަވާ ލަފުޒުމި މިސާލުތަކުން ވެސް އެނގޭ ފަދައިން އެއް މާނައަ
. ޢިބާރާތް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލާތަކުންނެވެ/ދެނެގަންނަނީ އެ ލަފުޒު  

 
ކޮށްފައި ދެން އަލުން ' އެކްޓިވޭޓް'ވީމާ ޖޯކު، އަރަތް އަދި ލިޔުންތެރިކަމުގައިވެސް މިގޮތަށް ފުރަތަމަ އެއް ސްކީމާޓާ 

.މަށް ބޭނުންވަނީ އެ ނޫން އެހެން ސްކީމާޓާއެއް ކަން އެނގޭނެހެން ލިޔެފައި ހުރެއެވެއެ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތު  
 

އަދި އެއް ޑިސްކޯސްއެއްގެ މާނަ . ސްކީމާ◌ާޓާ އަކީ ވަކިވަކިން ފައިލް ކުރެވިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ
. ދޭހަވުމުގައި ހަވާލާ ދެނީ އެއް ވަކި ސްކީމާޓާ އަކަށް ވެސް ނޫނެވެ  

 
ކޮށް ' އެކްޓިވޭޓް'ފަށް ޑިސްކޯސްއެއްގެ މާނަ ދޭހަވުމުގައި އެތައް ބައިވަރު ސްކީމާޓާ އެއް އެއްފަހަރާ އެއާއި ޚިލާ

. ހުރިހާއެއްޗެއްގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތުގެ ބޭނުންކުރެއެވެ  
 

:ގައި ތިރީގައިވާ ގޮތްތައް ބޭނުންކުރެއެވެސްކީމާޓާގައި މައުލޫމާތު ރައްކާކުރުމު  
 

ގެ އަލީގައި ކުރިން ހުރި ސްކީމާޓާއަށް އުނި އިތުރު ގެނައުންއަލަށް ލިބޭ މައުލޫމާތު*   
މުޅިން އައު ސްކީމާޓާ އުފެއްދުން*   
"އުކާލުން"ކުރީގައި ހުރި ސްކީމާޓާ *   

 
 
 
 


