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  9200 – މަޒުމޫނު ލިޔުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޒޯނު ުމބާރާތް
  

  ދާއިރާތައް
  

  

  އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ  13
  

  ދިވެހި ަބސް . 1
  

އިރާގައި ހިމެނެނީ އަމިއްލަ މާދަރީ ބަހެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ދިވެހިބަހަކީ ކާބަފައިން ދޫކޮށްފައިވާ އަގުހުރި މި ދާ  
  .ތަރިކައެއްކަމުން މި ތަރިކައަށް އަހަރެމެން ރައްކާތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމެވެ

    

  ތަރިކަ އާއި ތާރީޚު . 2
  

ހުރި މުހިންމު އާސާރީ ތަންތަނާއި، މިފަަދ  )ގައިލާއި ހައްދުންމަތީކޮޅުމަޑު(މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ މި ޒޯނުގައި   
  .ގެ ވާހަކައެވެޤައުމީ ބަތަލުން މުހިންމުރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ  ަރއްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަންކަމާއި ތަންތަން ހަލާކުވިޔަނުދީ 

  

  ޞިއްޙަތު . 3
  

އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ދުޅަހެޔޮ ިޞއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް  މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް  
  .ކެވެކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަ

  

   ރަށާއި ައތޮޅު. 4
  

  .ބެހޭ މަޢުލޫާމތެވެ ރަށާއި އަތޮޅާ އެ ކުއްޖެއްގެމި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ   
_____________________  

  
  



 
)ދާއިރާތައް( 2009 –މަޒުމޫނު ލިޔުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތް   

 

2 

`  
  ދިވެހިަބހާއި ާތރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުީމ މަރުކަޒު

  ނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ މި 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ     

  
  
  
  

  9200 – މަޒުމޫނު ލިޔުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޒޯނު ުމބާރާތް
  

  ދާއިރާތައް
  
  އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ  16 އަހަރާ 13

  

  ދިވެހިބަާހއި އަދަބިްއާޔތު . 1
  

ގޮތާއި، އަމިއްލަ ބަހެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ދިވެހި ޅެންވެރިކަމާއި،  ދުނުމި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ދިވެހި ބަސް އުފެ  
 ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ކުރީގެ އަދީބުންނާއި، އެބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި، ދިވެހި ބަސް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ

  . ކަންތައްތަކެވެ
  

  

   ތަރިކަ އާއި ތާރީޚު. 2
  

 )ގައިކޮޅުމަޑުލާއި ހައްދުންމަތީ( ގައިމި ޒޯނު އިގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް މުހިންމު އާސާރީ ތަންތަނާ މި ދާއިރާ  
އާސާރީ ތަންތަނާއި، އެ ތަންތަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ރާއްޖޭގިައ އުފެދުނު ޤައުމީ ބަޠަލުންނާއި، މުހިންމު ހިމެނޭ 

  .ކެވެތަރުހިންމު ހާދިސާތަކާއި މިދެއަތޮޅުގެ އާދަކާދަތަކާއި ސަގާފީ ކުޅިވައިވާ މުރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ހިނގާފަ
  

  

  ފަތުރުވެިރކަން . 3
  

ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މައިގަނޑު  ،މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ފަތުރުވެރިކަމުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފައިދާއާއި  
ފަތުރުވެރިކަން ) ކޮޅުމަޑުލާއި ހައްދުންމަތީގައި(މި ޒޯނުގައި އަދި  ރާ ތިމާވެށި ގުޅިފައިވާ މިންވަ ފަތުރުވެރިކަމާއި  ،ސަބަބުތަކާއި

  .އްޤީކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތެވެތަރަ
  

  މަސްވެިރކަން . 4 
  

ބޭ ފައިދާއާއި، މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކާއި މަސްވެރިކަމުން ރާއްޖެއަށް ލި  
  .ކަންތައްތަކެވެ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރާނެގޮތާއި މަސްވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން ކުރާނެ

________________  
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  ދާއިރާތައް
  

  އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ  21 އަހަރާ 16
  

  ދިވެހިބަާހއި އަދަބިްއާޔތު . 1
  

މުން އައި މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ އަމިއްލަ ބަހެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ދިވެހިން ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުންކުރަ  
ދިވެހި ބަސް  އި،އަކުރުތަކާއި، ދިވެހި ޅެންވެރިކަމާއި، ދިވެހިބަަހްށ ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ އަދީބުންނާއި އަދީބުންގެ ޚިދުމަތްތަކާ

  . ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކެވެ
  

  ތާރީޚާއި ސަގާފަތް . 2
  

 )ގައިކޮޅުމަޑުލާއި ހައްދުންމަތީ( ގައިމި ޒޯނު ރީ ތަންތަނާއި،މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގައި ހުރި މުހިންމު އާސާ  
މި ތަންތަން ހަލާކުވިޔަނުދީ ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންނާނެހެން ރަްއކާތެރިކުރުމުެގ  ،މުހިންމު އާސާރީ ތަންތަނާއި  ހުރި

  .މި ދެ އަތޮޅުގެ އާދަކާދައާއި ކުޅެއުޅޭ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކެވެމުހިންމުކަމާއި، 
  

  ިރކަން މަސްވެ. 3
  

މަސްވެރިކަން ބަދަލުވަމުން  ،މަސްވެރިކަމުގެ ހާލަތާއި )ކޮޅުމަޑުލާއި ހައްދުންމަތީގެ (މި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ މި ޒޯނުގެ   
  .ކެވެމަސްވެރިކަން އިތުރަށް ކުރިއަރުވަން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަ ،އައިސްފައިވާ ގޮތާއި

  

  ފަތުރުވެިރކަން . 4
  

މި  ،މުގެ މުހިންމުކަމާއިދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަ ،ރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާއާއިމި ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ފަތު  
 ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުވައިެގން ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތާއި،) ކޮޅުމަޑުލާއި ހައްދުންމަތީގައި(ޒޯނުގައި 

   .ރެވޭނެ ގޮތްތަކެވެދިވެހީންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކު
  

____________  


