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  .އަކީ ކޮބައިކަން އޮޅުންފިލުވައިޭދށެވެ ޑިސްކޯސް. 1
 

ނޑު ނުކުތާތަކަކީހިމަނަންޖެހޭނެ  : މައިގަ
 މުވާސަލާތު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ •
 ލައަށް ވުރެ ގިނަ ޖުމްލަ އެކުލެވިފައިވުންއެއް ޖުމް •
 )ކޮހީސިވް ވުން(އެއް ޖުމްލަ އަނެއް ޖުމްލަ އާއި ގުޅުން ހުރުން  •
 )ކޮހީރެންޓް ވުން( އޮތުން އެކުލެވޭ މާނައެއް •
 ދެކެވޭ ވާހަކައެއް ނުވަތަ ލިޔެވިފައިވާ ލިޔުމެއް •

 

 ބިނާކޮށް ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު  އަދި އެއަށް.ތިރީގައިވާ ލިޔުންކޮޅު ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު ކިޔާލާށެވެ. 2
 . ދޭށެވެ

  

އަހަރެންގެ )3(. ހަރެއްގެ ބައިވެރިޔާއެވެއެތަކެއް އަ)2(. އޭނާ އެއީ އަހަރެންގެ ކުދިންގެ މަންމައެވެ)1(
އެހެންވަނީ )5(. ފަހަރަކުވިއްޔާ މިހާރުވެސް ގޮސް ވަދެވެނީ އެގެއަށެވެފިކުރު ބޮޑުވާ )4(. ފުޅެވެއިނދެވަރިކުރި

ޖެހުން އެނގޭ ކަމަކީ އެގެއަށް ވަދެލިއަސް އަހަންނަށް އުފަލާ ހިންހަމަ)6(. ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ
ނޑިއަށާއި ހިތަށް އަރާމު ވާކަމެވެ)7(. ލިބޭކަމެވެ އަމިއްލަތަނެއް ނޫންނަމަވެސް އަމިއްލަ ތަނެއް )8(. ސިކު

އޭނާ އަށް )10(. އަހަރެން ބޭނުންވީ މަރިޔަން ކިބައިން މާފު އެދޭށެވެ)9(. ކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވޭ ކަމެވެ
ވާ ލޯތްބާއި ޤަދަރު އެހެން އަހަރެންގެ ހިތުގައި މަރިޔަނަށް ދެވިފައި)11(. ހުރިހާ ވާހަކަ ކިޔައިދޭށެވެ

 .އެކަމަކު އެއީ ހަޤީޤަތެވެ)12(.  ހިނި އަންނާނެކަންވެސް އެނގެއެވެއިންސާނަކަށް ދެވިފައެއް ނުވެއޭ ބުނުމުން
. އެހެން ކޮންމެ މީހަކީ އަހަރެންގެ ކިބައިން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ބޭނުންވެގެން އުޅޭ މީހެކެވެ)13( 

އެމީހުންގެ ސިޓީތަކާ )15(.  މީހެއް ނަމަވެސް ކަންހުރީ މިހެނެވެރައްޓެއްސެއް ނަމަވެސް ދުރުހިލޭ)14(
ބައްދަލުކުރަނީ އެއްޗެއް  އެކަކުވެސް)16(. މަޤްޞަދަކީ އެކައްޗެކެވެވާހަކަތަކުގެ މޭރުން ތަފާތު ވީނަމަވެސް 

ފާފައެއް އެއްޗެއްދިން ހަމައެކަނި މީހަކީ މަރިޔަނޭ ބުންޏަސް )18(. އެއްޗެއް އަތުލާށެވެ)17(. ކަށް ނޫނެވެދޭ
އަހަރެންގެ ގެއެއް )21(. ހިތާއި ޖިސްމު ދިނެވެ)20(. އެނާ އަހަންނަށް ދަރިން ދިނެވެ)19(. ނުވާނެއެވެ

ހުވަފެންތަކަކީ ބިލާހެއް ކަމަށް ބުނެ އެންމެން ހީނ )22(. ނެތްއިރު އެނާގެ ގެދޮރުގެ ހިޔާވަހިކަން ދިނެވެ
އޭނާ ދިން އެއްޗެހީގެ ބަދަލުގައި )23( .ދިނެވެބުނެ ހިއްވަރު " ހަޤީޤަތަކަށްވާނީ ހުވަފެނެކޭ"ހެދިއިރު 

 . ކަރުނަވީ ރޭތަކެވެ)25( .ކެކުޅުމުގެ ދުވަސްތަކެވެ)24(އަހަންނަށް ދެވުނީ ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ 
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ޢިބާރާތްތައް /އޭގައި އެކުލެވޭ ހުރިހާ ރިފަރެންސް ލަފުޒު ލިޔުންކޮޅު ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މަތީގައިވާ) ހ ( 
ތާވަލް  ދީފައިއެވާއެއިން ކޮންމެ ރިފަރެންސް އަކީ ކޮން ބާވަތެއްގެ ރިފަރެންސެއް ކަން އެނގޭނެހެން ، ކޮށްފާހަގަ

   .ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ
 

ތިރީގައި އެވަނީ އެންމެ ފާޅުކޮށް ފެންނަން އޮތް ރިފަރެންސް ލަފުޒު ތައް، އެކަމަކު މި ނޫންވެސް ރަނގަޅު ރިފަރެންްސ 
 .  ފާހަގަކޮށްފައި ހުރިލަފުޒު ބައެއް ދަރިވަރުން

 

#  
ޢިބާރާތް/ރިފަރެންސް ލަފުޒު

 )ޖުމްލަ ނަމްބަރާއި އެކު(

އެނަފޮރިކް
)( 

ކެޓަފޮރިކް
)( 

 އެކްސޯޕޮރިކް
)( 

 ފަރާތް/ޢިބާރާތް/ލަފުޒުރައްދުވާ 

 )އިނދެވަރިކުރުފުޅު(މަރިޔަމް     )1(އޭނާ  1
2 

    )4 (އެ ގެ
މި ލިޔުންކޮޅުން (މަރިޔަމގެ ގެ 

 )ކަށް ނެތްފެންނާ
3 

    )5(އެ ގެ 
މި ލިޔުންކޮޅުން (މަރިޔަމްގެ ގެ 
 )ފެންނާކަށް ނެތް

 މަރިޔަމް    )10(އޭނާ  4
 އެހެންމީހަކަށް ލޯބި ދެވިފައިނުވާކަން    )12(އެއީ  5
 ރައްޓެހިންގެ އަދި ދުރުހިލޭ މީހުންގެ    )15(އެމީހުންގެ  6
 މަރިޔަމް    )19(އޭނާ  7
 މަރިޔަމްގެ    )21(އޭނާގެ  8
 މަރިޔަމް    )23(އޭނާ  9
 
ޕެރަލަްލ ފާހަގަކޮށް އޮތް ޖުމްލަތައް  އެއް ވާނަމަ، އެތަންތަން ޕެރަލެލިޒަމްމަތީގައިވާ ލިޔުންކޮޅުގައި އެއްވެސް ) ށ ( 

 )27، 26، 25ޖުމްލަ : މިސާލު (.ވާ އިބާރާތްތައް އެނގޭނެހެން ތިރީގައިވާ ތާވަލް ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ
 
 )ޖުމްލަ ނަމްބަރު ތައް(ޕެރަލަލިޒަމް އޮތް ޖުމްލަ   #
 3އަދި ، 2، 1ޖުމްލަ  1
 7 އަދި 6ޖުމްލަ  2
 10 އަދި 9ޖުމްލަ  3
 20 އަދި 19ޖުމްލަ  4
 22 އަދި 21ޖުމްލަ  5
 25 އަދި 24ޖުމްލަ  6
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ތަން ފާހަގަކޮށް އެއިން ކޮންމެ  އެއް ވާނަމަ، އެތަންންކޮޅުގައި އެއްވެސް އެލިޕްސިސްމަތީގައިވާ ލިޔު) ނ ( 
އެލިޕްސިސް އެއްކަން (. އެނގޭނެހެން ތިރީގައިވާ ތާވަލު ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ ޢިބާރާތް/ޒުލަފުއުނިކުރެވިފައިވާ ހާލަތެއްގައި 

 √ އޭނާ..."(25) : މިސާލު.  މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ√ފާހަގަކުރުމަށް އުނިކުރެވިފައިވާ ލަފުޒު އޮންނަންވީ ތަނުގައި 
  )'ރަށަށް' :ކުރެވިފައިވަނީ އުނި"...ންޖެހިނގަ

 

ތިރީގައި އެވަނީ އެންމެ ފަސޭަހއިން ފާހަގަ ކުރެވޭ އެލިޕްސިސް ތައް، އެކަމަކު މި ނޫންވެސް ރަނގަޅު އެލިޕްިސްސ 
 . ބައެއް ދަރިވަރުން ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި

 ތްޢިބާރާ/އުނި ކުރެވިފައިވާ ލަފުޒު  )ޖުމްލަ ނަމްބަރާއި އެކު( އެލިޕްސިސް #

ނޑިއަށާއި ހިތަށް އަރާމު √ 1  އަހަރެންގެ )7... ( ސިކު

 އެ ގެއަކީ  ) 8(... އަމިއްލަ ތަނެއް ނޫންނަމަވެސް  √ 2

 މަރިޔަމް/ އެނާ  )11... ( ހިނިއަންނާނެ √ނުވެއޭ ބުނުމުން ...  3

 މަރިޔަމް ނޫން/ މަރިޔަމް ފިޔަވައި  )13... ( އެހެން ކޮންމެ މީހަކީ √ 4

 އެމެންގެވެސް / އެ އެންމެންގެވެސް  )15... ( މަޤުސަދަކީ √ ވީނަމަވެސް މޭރުން ތަފާތު 5

 އަހަރެންނާ/ އަހަންނާ  )16... ( ބައްދަލުކުރަނީ √އެކަކުވެސް  6

 އަހަރެންނަށް/ އަހަންނަށް  )16... ( އެއްޗެއް ދޭކަށް √ބައްދަލުކުރަނީ  7

 ން ކިބައިންއަހަރެ/ އަހަރެން އަތުން  )17. ( އެއްޗެއް އަތުލާށެވެ√ 8

 އަހަރެންނަށް/ އަހަންނަށް  )18... ( އެއްޗެއް ދިން ހަމައެކަނި √ 9

 އެނާގެ  )20... ( ހިތާއި ޖިސްމު √10

 އަހަރެންނަށް/ އަހަންނަށް  )21. ( ދިނެވެ√ހިޔާވަހިކަން 11

 އަހަރެންގެ )22... ( ހުވަފެންތަކަކީ ބިލާހެއް ކަމަށް √12
 

 ކުރެވޭ ފަދަ މިސާލެއް  ފަންކްޝަން އެއް ހާސިލ2ްމެވެސް  ފަންކްޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންންގުއޭޖްތިރީގައިވާ ލެ .3
 .  ލިޔާށެވެ)  މިސާލ1ުކޮންމެ ފަންކްޝަނަކަށް (

 
 :ޖަވާބުތައްބައެއް ދަރިވަރުން ދީފައިވާ ރަނގަޅު ތިރީގައި އެވަނީ 

 އިމޯޓިވް ފަންކްޝަން
 ތިޔަ ދިމާވިގޮތުން އަހަރެން ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ •
 !ހާދަ ލޯތްބޭ •

 ޑައިރެކްޓިވް ފަންކްޝަން
 އޭތް، މިކޮޅަށް އައިސްބަލަ •
  ދީބަލަފޮދެއްމިރޭ ކާލާނެ ގަރުދިޔަ  •

 ފެޓިކް ފަންކްޝަން
 އަހަރެން ބުނި އެއްޗެއް އަޑު އިވުނު ތަ؟ •
 ފޮނުވި މެސެޖު ލިބިއްޖެތަ؟ •

 ރެފެރެންޝަލް ފަންކްޝަން
  ގައ5:30ިއަށް ދާންޖެހެނީ . އެމް.ވީ.މާދަމާ ޓީ •
 ދު ލިންގުއިސްޓިކްސް ޓެސްޓު އޮންނާނެއަމި •

 


