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  ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   
  
  
  
  
  
  

  9200 – މުބާާރތް ލިޔުމުގެ ޤައުމީމަޒުމޫނު 
  

  ދާއިރާތައް
  
  

  އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ  13
  

  ދިވެހި ަބސް . 1
  

  .އާލާކުރުމުގެ މުހިންމުކަމެވެ މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ، މާދަރީބަހުގެ މުހިންމުކަމާއި، ދިވެހިބަސް ދިރުވައި  
    

  ތަރިކަ އާއި ތާރީޚް . 2
  

މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ، ރާއްޖޭގައި ހުރި މުހިންމު އާސާރީ ތަންތަނާއި، އެ ތަންތަން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، 
އެ ދުވަސްތަކާ ގުޅިގެން ވިސްނާންވީ ، ރާއްޖޭގައި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ މުހިންމު ދުވްަސތަކާއި، އެ ދުވަސްތަކާ ގުޅޭ ތާރީޚާއި

  .ކަންކަމެވެ
  

  ޞިއްޙަތު . 3
  

މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅިދާނޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ދުޅަހެޔޮ ިޞއްޙަތެއްގައި ހުރުމަްށ   
  .ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެވެ

  

  ތިމާވެށި . 4
  

މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާއި، ރަށްރަށް ގިރުން ހުއްޓުވާން ކުރެވިދާނޭ މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ރަށްރަށް ގިރާން   
   .ކަންތައްތަކެވެ
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  ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   
  
  
  
  
  

  2009 –މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާާރތް 
  

  ދާއިރާތައް
  
  ހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ އަ 16އަހަރާއި  13
  

  ދިވެހިބަާހއި އަދަބިްއާޔތު . 1
  

މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ދިވެހިބަސް ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމާއި، އެ ކަމަށް ކުރާންވީ ކަންކަމާއި،   
ވިދާނެތޯއާއި، ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ ދިވެހީން ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައި އަކުރުތަކާއި، ތާނައަކުރު ތަރައްޤީ ކުރެ

  .ރޮނގުތަކާއި އެ ރޮނގުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަކެވެ

  

  ތަރިކަ އާއި ތާރީޚް . 2
  

މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ، ރާއްޖޭގައި ހުރި މުހިންމު އާސާރީ ތަންތަނާއި، އެ ތަންތަން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި،   
މީ ބަޠަލުންނާއި، އެ ބަޠަލުންގެ ފަރާތުން ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ފިލާވަޅުތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ހިނގައިފައިވާ ރާއްޖޭގެ ޤައު

  .މުހިންމު ހާދިސާތަކާއި އެ ހާދިސާތަކުން ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ޢިބްރަތެވެ
  

  ފަތުރުވެިރކަން . 3
  

ރުވެރިކަްނ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަތު، އިދާ އާއިމި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ފަތުރުވެރިކަމުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފަ  
  .ތަރައްޤީކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، އެ ކަން ކުރާނޭ ގޮތާއި، ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންކަމެވެ

  

  މަސްވެިރކަމާއި ަދނުޑވެރިކަން . 4 
  

ޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކާއި، މަސްވެރިކަމާއި މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމާއި ދަނ
ނޑުވެރިކަން ކުރާނޭ ގޮތާއި،  ނޑުވެރިކަމުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފައިދާއާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަމާއި ދަ ދަ

ނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންކަމެވެ  .މަސްވެރިކަމާއި ދަ
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  ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު ދިވެހި

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   
  
  
  
  
  

  2009 –މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާާރތް 
  

  ދާއިރާތައް
  

  އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ  21އަހަރާއި  16
  

  ދިވެހިބަާހއި އަދަބިްއާޔތު . 1
  

މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ދިވެހިބަސް ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމާއި، އެ ކަމަށް ކުރާންވީ ކަންކަމާއި،   
ދިވެހީން ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައި އަކުރުތަކާއި، ތާނައަކުރު ތަރައީްޤ ކުރެވިދާނެތޯއާއި، ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ 

  .ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަކެވެ ރޮނގުތަކާއި އެ ރޮނގުތައް 
  

  ތަރިކައާިއ ތާރީޚް. 2
  

މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ، ރާއްޖޭގައި ހުރި މުހިންމު އާސާރީ ތަންތަނާއި، އެ ތަންތަން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި،   
ވަޅުތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ހިނގައިފައިވާ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަޠަލުންނާއި، އެ ބަޠަލުންގެ ފަރާތުން ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ފިލާ

  .މުހިންމު ހާދިސާތަކާއި އެ ހާދިސާތަކުން ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ޢިބްރަތެވެ
  

   ޤައުމިްއަޔތު. 3
  

މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ޤައުމިއްޔަތުގައި އެކުލެވޭބައިތަކާއި، ދިވެހީން އެއް ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް 
  .ކަންކަމާއި، ދިވެހީންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙު ދިރުަވއި އާލާކުރުމަށް ކުރަންވީ ކަންތައްތަކެވެ  ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ

  

   މަސްވެިރކަމާއި ަދނުޑވެރިކަން. 4
  

ނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކާއި، މަސްވެރިކަމާއި    މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމާއި ދަ
ނޑުވެރިކަމުން ރާއްޖެ ނޑުވެރިކަން ކުރާނޭ ގޮތާއި، ދަ އަށް ލިބޭ ފައިދާއާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސްެވރިކަމާއި ދަ

ނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންކަމެވެ  .މަސްވެރިކަމާއި ދަ
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  ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   
  
  
  
  
  

  2009 –މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާާރތް 
  

  ދާއިރާތައް
  

  އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި
  

  ދިވެހިބަާހއި އަދަބިްއާޔތު . 1
  

މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ދިވެހިބަސް ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމާއި، އެ ކަމަށް ކުރާންވީ ކަންކަމާއި،   
ނުން ކުރަމުން އައި އަކުރުތަކާއި، ތާނައަކުރު ތަރައްޤީ ކުރެވިދާނެތޯއާއި، ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ ދިވެހީން ލިޔެކިޔުމަށް ބޭ

  .ރޮނގުތަކާއި އެ ރޮނގުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަކެވެ
  

  ތަރިކައާިއ ތާރީޚް. 2
  

ތަންތަން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ، ރާއްޖޭގައި ހުރި މުހިންމު އާސާރީ ތަންތަނާއި، އެ   
ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަޠަލުންނާއި، އެ ބަޠަލުންގެ ފަރާތުން ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ފިލާވަޅުތަކާިއ، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ހިނގައިފައިވާ 

  .މުހިންމު ހާދިސާތަކާއި އެ ހާދިސާތަކުން ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ޢިބްރަތެވެ
  

  ޤައުމިްއަޔތު . 3
  

އިރާގައި ހިމެނެނީ ޤައުމިއްޔަތުގައި އެކުލެވޭބައިތަކާއި، ދިވެހީން އެއް ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް މި ދާ
  .ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަމާއި، ދިވެހީންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙު ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް ކުރަންވީ ކަންތައްތަކެވެ 

  

  އިޤްތިާޞދު. 4
  

  .ވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންވީ ކަންތައްތަކެވެމި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ދި  
  
  
  

  

__________________  


