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 ލެންގުއޭޖް ފަންކްޝަންސް
)ބަހުން ކުރެވޭ ބޭނުންތައް(  

 
:ތިރީގައިވާ ޖުމްލަތަކަށް ވިސްނާލަބަލަ  

 
އަނެއްކޮޅުން ކާޅަކީ ކަޅު . ވީމާ އުސްމާނަކީ މާވަޑި އަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެން އެ ވީ ހަރީރާ އަށެވެގައިމު 

. ދެން މި ކޮޓަރީގައި އޭނާ އެބައިންކަން ޔަގީނެވެ. އެއްޗެކެވެ  
 

މާނައެއް ނެތްދޭހަވާ  ވީނަމަވެސް، އޭގެން  ލޔުންކޮޅުގައި ކޮހީސިވް ޑިވައިސް ބޭނުންކުރެވިފައިމި  
 

 ބޭނުންކުރެވިފައި އޮތަސް ލިޔުންކޮޅެއް ނުވަތަ ދެކެވޭ ވާހަކައެއް ވީމާ، ރަނގަޅަށް ކޮހީސިވް ޑިވައިސްތައް
 ޑިސްކޯސް އަކަށް ނުވެދާނެ

 
: ޖުމްލ4ަމްލައިގެ ޖަވާބުގައި ބުނެފާނެ  ޖުމި" ދަރިފުޅު ހޭލައިފި"ތިރީގައި އެވަނީ،   

 
ތިޔަ ސިޓީ ނިންމާލާ. 1  
އެކަމާ ނުވިސްނާ. 2  
އަހަރެން މި މަޒުމޫނު މާދަމައަށް ނިންމަން ޖެހޭ. 3  
  ޖެހީތަ؟10! މާތްކަލާކޯ. 4
 

ވާނެ ހާލަތަކީ  އެހެން އެކަނި ބުނުމުން ފުރިހަމަ މާނައެއް ދޭހަ ޖަވާބުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޖަވާބެއ4ްމަތީގައި އެވާ 
 ކޮބާ؟

 
ކޮހީސިވް ޑިވައިސްއެއް ބޭނުންކުރެވިފައި /އެ ހާލަތް ތަކުގައި މި ކުރު ޖުމްލަތައް، އެއްވެސް ފޯމަލް ލިންކެއް

ފުރިހަމަ މާނަ ދޭހަވާ ޖުމްލަ ތަކަކަށް ވީ ކީއްވެ؟ނެތީސް ވެސް   
 

ތީއެއީ އެ ހާލަތްތަކުގައި، އެ ޖުމްލަ ތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޑިސްކޯސް އަށް ވާ  
 

:ތިރީގައިވާ ހާލަތަށް ވިސްނާލާ  
 

ވަރުގެ ބޮޑު އަތްގުޅިކާއޭނާ ހުރީ ދެއަތުން ކިރިއާ . ހުސްނާ ލިފްޓަށް އަރަން ދިޔައިރު ޒުބެއިދާ އެތާ ކައިރީ ހުއްޓެވެ
:ހުސްނާ އޭނާ އާއި އަރާ ހަމަވުމުން ޒުބެއިދާ ބުނި. ގެންނެވެފޮތް ބަންޑެއްޔެއް ހިފައި  

 
ފަސް ވަނަ ފޮތްތަށް ގެންދަން ޖެހެނީ . މާލަށް އަންނަހެން ހީވެގެނޭ މި މަޑުކުރީހުސްނާ މި ދި! ވަރަށް ސޮރީ"

.ޚާލިދު އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި މަޑުކޮށްގެން ހުންނާނެ .ބުރިއަށް  
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 ޒުބެއިދާ އެ ދެއްކި ވާހަކަކޮޅުން ފުރިހަމަ މާނައެއް ހުސްނާ އަށް ދޭހަވާނެތަ؟ ކީއްވެ؟ 
 

ދޭނެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ނެތަސް މި ވާހަކަކޮޅުގައި އެކުވި މާނައެއް އޮތީ އެއް ޖުމްލަ އަނެއް ޖުމްލަ އާއި ގުޅުވައި
 ކީއްވެ؟

 
އިގެ އިތުރުން އެ ޑިސްކޯސްގެ ސަބަބުން ހާސިލް ކުރަން މިގޮތުން ޑިސްކޯސް އެއްގައި އެކުލެވޭ ލަފުޒީ މާނަ

 ް◌ަ ބޭނުނނުވަތފަންކްޝަން ބޭނުންވާ މަގުސަދަށް ކިޔަނީ ބަހުގެ 
 

ނޑު(މިގޮތުން މެކްރޯ  .ހުރޭ) ބޭނުން (ފަންކްޝަން) ތަފްސީލީ◌ި(އަދި މައިކްރޯ ) މައިގަ  
 
 

ނޑައެޅުމުގައި ފުރަތަމަމެކްރޯ ފަންކްގިނަ ލިންގުއިސްޓުން ދެކޭ ގޮތުގައި ބަހުގެ   މުވާސަލާތުގައި ،ޝަން ތައް ކަ
ނޑައަޅަން ޖެހޭނެހިމެނޭ މުހިންމު ބައިތަށް  ކަ  

 
:ވާލާ ބައިތަކަކީމިގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ލިންގުއިސްޓުން އެކުލަ  

 
އާންމުގޮތެއްގައި މެސެޖު ރައްދު ކޮށްދޭ ފަރާތަކީ . ފޮނުވާ ފަރާތްމިއީ މެސެޖު ) : ފަރާތްފޮނުވާ(އެޑްރެސަރ * 

...)ޕިއޯނު، ރަސޫލު އެހެނަސް އަބަދަކު ނޫން، މިސާލަކަށް . (ވެސް މީ  
 

. މެސެޖު ލިބޭ ފަރާތަކީވެސް މީއާންމުގޮތެއްގައި މިއީ . ލިބެންވީ ފަރާތްމިއީ މެސެޖު ): ލިބޭފަރާތް(އެޑްރެސީ * 
...)އެހެނަސް އަބަދަކު ނޫން، މިސާލަކަށް ފާރަލާ މީހުން (  
 

އަޑު، ލިޔެފައިހުންނަ  ފޯނު ނަރު، -މިސާލު (މިއީ މެސެޖު ދަތުރުކުރާ ވަސީލަތް ): ވަސީލަތް(ޗެނަލް * 
...)ފާހަގަ /އަކުރު  

 
މިއީ މެސެޖުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބަސްކޮށާރާއި ގަވާއިދުގެ ބާވަތައް): ބާވަތް(ފޯމް *   

 
މިއީ މެސެޖުގައި އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތު): މަޢުލޫމާތު(ޓޮޕިކް *   

 
ބަހުރުވަ/މިއީ މެސެޖު އޮންނަ ބަސް): ބަހުރުވަ(ކޯޑު *   
  ހާލަތުމުވާސަލާތު ކުރެވޭދުނިޔަވީ ގޮތުން /އިޖްތިމާއީ އަދި މާއްދީމިއީ ): ހާލަތް(ސެޓިންގ * 

ނޑު(ކޮންމެ މެކްރޯ  ތީގައި ފާހަގަކުރެވުނު މުވާސަލާތުގައި ފަންކްޝަން އެއް ބިނާ ވެފައި އޮންނަނީ މަ) މައިގަ
 ހިމެނޭ ބައިތަކުން ކުރެ ވަކި ބަޔަކަށް

 
ޖަޒްބާތު ތަށް ދައްކުވައިދޭ ) އެޑްރެސަރގެ(ފޮނުވާ ފަރާތުގެ :ޝަންފަންކް) ޖަޒްބާތީ(އިމޯޓިވް *   
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:މިސާލު  
!     އާޗާ  

!ސާބަސް         
!     އަޅޭ   

 
ހަރަކާތަށް ބަދަލެއް ގެނުވާ/ށްލިބޭ ފަރާތުގެ އުޅުމަ: ފަންކްޝަން) ކުރުވާ(ޑައިރެކްޓިވް *   

 
: މިސާލު  

!     ތިޔަހެން ނުހަދާ   
      ހަނދާންކުރާތި

      މިކޮޅު ބަލާލަބަަލ
 

މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ބެލުން) ތިމާއި ގޮތުންމާއްދީ އަދި އިޖް(މެސެޖު ދަތުރުކުރާ ވަސީލަތް : ފެޓިކް ފަންކްޝަން*   
 

:މިސާލު  
      އަޑު އިވޭތަ؟

      ކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވެގެން ތަ އުޅެނީ؟
      މިއީ ކުރިން އަޑުއިވިފައި އޮތް ވާހަކައެއްތަ؟

 
 މި ބާވަތުގެ މެސެޖުގެ އެންމެ މުހިއްމު ބަޔަކީ އެ ފަރުމާ ކުރެވިފައި: ފަންކްޝަން) ޅެންވެރި(ޕޮއެޓިކް * 

 އޮންނަގޮތް
 

:މިސާލު  
     ގަސް ގަހާ ގެހި

  ދެ ގޮބޮޅި ފަތީލާންއަލީލާން ބަލލާން ފަތް    
!ހުސްވީ! މިގެންނަނީ! މިއަންނަނީ! ހުސްވީ      

      ހޭވެރިނުމެވާ ޅަ ޒުވާން ހިތުގެ ފުން ޚިޔާލާ
         ލޯބިން ކުޅެލައިފިޔެ މިތުރާ އެ ހިތް އޮޔާލާ

 
މަޢުލޫމާތު ދޭ ): މަޢުލޫމާތު(ރިފަރެންޝަލް *   

 
:މިސާލު  

     ކުލާސް ޓެސްޓު އޮންނާނީ މާދަމާ
     ތިހިރީ ޒިބު ހުޅުވިަފ

     އެއީ މީހެއްގެ ފިރިއެއް
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ބަހާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އެކުލެވޭ: ފަންކްޝަން) ބަހާއިބެހޭ(މެޓަލިންގުއިސްޓިކް *   
 

:މިސާލު  
މި ޖުމްލައިގައި ތި ލަފުޒުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟       

ސުކުން ކުރެވޭ އަކުރުތައްތަށި މި އީ ދިވެހިބަހުގައި      އާސީނު  
 

ނޑައަޅައިދޭ/ފައްޓައިދޭވަކި ކަހަލަ މުވާސަލާަތއެއް : ފަންކްޝަން) ހާލަތުކަނަޑައަލާ(އަލް ޗުކޮންޓެކްސް*  ކަ  
 

: މިސާލު  
ގަތުން ފަށަމާ؟    ބަސްދީ  

     މި ރޯލްޕްލޭ ގައި ހުރިހާ ކުދިންވެސް ބައަވެރި ވާންވާނެ
 
 
 


